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νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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Στο ανά χείρας τεύχος, ο τίτλος «µε τα µάτια των µη-αρχιτεκτόνων» παραπέµπει άραγε σε

«µη-αρχιτεκτονικό» περιεχόµενο;

Το υλικό που παρουσιάζεται εδώ, προσπαθεί να είναι µια εποπτεία της αρχιτεκτονικής

επικαιρότητας, ένα ψηφιδωτό πληροφόρησης, ενηµέρωσης και προβληµατικής για το

παρόν της αρχιτεκτονικής, σε σχέση µε τον κατ’ εξοχήν παραλήπτη της: τον άνθρωπο.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση δεν εµφανίζει την απαιτούµενη «θεµατική» συνοχή, η ανί-

χνευση της αρχιτεκτονικής του Σήµερα, ξεκινά από τα µάτια των µη-αρχιτεκτόνων για να

καταλήξει στα µάτια των αρχιτεκτόνων, µε τη βοήθεια ενός διαδικτυακού forum διαλό-

γου και µιας ετερόκλητης ακολουθίας σχολίων και συνεντεύξεων, «αφηγήσεων ζωής»

που δίνει το λόγο στα άτοµα και τους επιτρέπει να ανασυγκροτήσουν την αστική τους

καθηµερινότητα. 

Ως αντιστικτική διάσταση του αφιερώµατος, στα επίκαιρα, παρουσιάζεται το Σήµερα που

εκφράζει η αρχιτεκτονική εκδοχή του κοινωνικού Forum και της συζήτησης που ανοίγει

για τις προοπτικές της αρχιτεκτονικής έρευνας, το Αύριο της Αρχιτεκτονικής µέσα από την

Biennale Τοπίου και το σχόλιο για την «οµάδα που χτίζει τον ουρανό» [COOP HIM-

MELB(L)AU].

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 €

✂



επ
ίκ

α
ιρ

α

Άποψη από την έκθεση της 4ης Ευρωπαϊκής Biennale Αρχιτεκτονικής Τοπίου



Επίσης κατατέθηκε πρόταση να διεκδικήσουµε επιπλέον τη θεσµοθέτηση µαθηµάτων όπως Πολεοδο-

µία, Χωροταξία, Σχέδιο στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Καθώς και η πρόταση να ζητήσει το ∆.Σ. του Συλλόγου συνάντηση µε τις Αρχές που ελέγχουν τους

µεγάλους ελεύθερους χώρους των πόλεων µε στόχο την προστασία των αδόµητων εκτάσεων και την

αξιοποίησή τους ως ελευθέρων χώρων αποκλειστικά. 

Στη συνέχεια επικυρώθηκε από την Αντιπροσωπεία η πρόταση της Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο σύνολό της εκτός από το σηµείο 9, που θέλει επαναδιατύπωση. 

Αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίηση των Μόνιµων Επιτροπών – Οµάδων Εργασιών: 

• Άσκηση Επαγγέλµατος – Ειδικότητες – Πτυχία – Θεσµοί

• Θεσµικό Πλαίσιο Μελετών & Έργων 

• Ασφαλιστικό

• Επαγγελµατικά Θέµατα Συναδέλφων – Αµοιβές

• Πολεοδοµίες – Πολεοδοµική Νοµοθεσία

• ∆ιεθνείς Σχέσεις

• Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά – ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής ΥΠΠΟ

• Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων – Εκπαίδευση

• Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί

• Καταστατικό – Συντονισµός Περιφερειακών Συλλόγων και Τµηµάτων

• Περιοδικό Αρχιτέκτονες – Εκδόσεις

• ∆ηµόσιες Σχέσεις – Συνεργασίες

• Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής

και ζητήθηκε από το ∆.Σ. του Συλλόγου η ενεργός συµµετοχή και µελών της Αντιπροσωπείας στις Επι-

τροπές αυτές, ώστε να κινητοποιηθεί ο κλάδος σε διάφορα θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Νίκος Σιαπκίδης

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2005-2007

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ζούµε µέσα σ’ ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οι πόλεις µας εξαπλώνονται µε τροµερούς

και ανεξέλεγκτους ρυθµούς, που µεταβάλλουν µε ταχύτητα, την εικόνα του δηµόσιου χώρου. 

Η χώρα µας πάσχει, από πολλές προβληµατικές περιοχές, από πόλεις που αναζητούν αστική ανανέ-

ωση και ανάπλαση, ασφάλεια και κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση. Προβλήµατα που έχουν άµεση

σχέση, µε την στέγαση και την ανεπαρκή αστική αναγέννηση. Είναι σαφές ότι υπάρχει επιτακτική ανά-

γκη, για καλύτερες και κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, που να προσφέρουν ασφάλεια,

καθαριότητα, άνεση, πολιτισµό. Με άλλα λόγια βιώσιµη ανάπτυξη.

Όλες οι «χωρικές µεταβολές» εκπορεύονται και εξαρτώνται, από τις επιλογές του συστήµατος εξου-

σίας, που πυροδοτούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αγνοούν και παραγκωνίζουν τις σχέσεις

ισορροπίας, που πρέπει να έχουν µε το «δηµόσιο συµφέρον».

Η αναζήτηση κέρδους και βραχυπρόθεσµων αποτελεσµάτων, οδηγεί σε πολιτική δυναµική, µε αποτέ-

λεσµα οι «αρχές» και οι «ιδιώτες πελάτες», να λαµβάνουν αποφάσεις, που δίνουν µεγαλύτερη σηµα-

σία στα οικονοµικά κριτήρια και κέρδη, παρά στη διασφάλιση της βιώσιµης ποιότητας, στο δοµηµένο

περιβάλλον.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 15 Απριλίου 2006 συνήλθε η 2η Τακτική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ –

Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της περιόδου 2005-2007, µε Ηµερήσια ∆ιάταξη τα παρακάτω

θέµατα:

1. Ενηµέρωση – Ανακοινώσεις – Επικαιρότητα

2. Προγραµµατισµός ∆ράσης ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Στην συνέλευση παραβρέθηκε σηµαντικός αριθµός συναδέλφων, συνολικά 91 (43 από την Περιφέ-

ρεια και 48 από Αττική), ποσοστό 55%. ∆ιεξήχθη µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Προγραµµατι-

σµό ∆ράσεων της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η συνέλευση ξεκίνησε µε την οµιλία του προέδρου Συλλόγου, κ. Π. Γεωργακόπουλου, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στα παρακάτω τρία σηµεία του γενικού πλαισίου δράσης: 

1. Θέλουµε ένα ανοικτό και δυναµικό Σύλλογο στην Υπηρεσία του κλάδου και της Αρχιτεκτονικής,

χωρίς παραταξιακές εµπάθειες και υστερoβoυλίες, πoλιτική πoυ αvαβαθµίζει τηv αρχιτεκτovική και

τovίζει τov κoιvωvικό της χαρακτήρα και τov ρόλo της για µία πoρεία πoιoτικής αvάπτυξης και εξέλιξης

της χώρας.

2. Η υπoστήριξη της θέσης τoυ αρχιτέκτovα ως βασικoύ παράγovτα για τηv διαµόρφωση τoυ κατoικη-

µέvoυ περιβάλλovτoς και

3. Η διασφάλιση ότι η αρχιτεκτovική απoτελεί γvώρισµα της ιστoρίας και τoυ πoλιτισµoύ, αvαπόσπα-

στo στoιχείo τωv βιώσιµωv αστικώv και χωρικώv πoλιτικώv. 

Οι 3 µεγάλες ενότητες για τη δράση του Συλλόγου είναι: 

1. Η ΘΕΣΜIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΓIΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

2. ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI

3. Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΗΣ

Παρευρέθη ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου κ. Γ. Αλαβάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευ-

ταίες εξελίξεις για τις Αµοιβές των Μελετών Ιδιωτικών Έργων και  το Ασφαλιστικό και προς τον οποίο

έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις από µέλη της Αντιπροσωπείας. 

Στη συζήτηση πήραν µέρος πολλοί συνάδελφοι (35) και πέρα από αυτά συζητήθηκαν και άλλα ενδια-

φέροντα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά και θέµατα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος

όπως: ΕΠΑΕ, Κοινοτικές Οδηγίες, Πολυτεχνικές Σχολές, ΤΣΜΕ∆Ε, Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί, Ολυ-

µπιακά Έργα κλπ.

Ο πρόεδρος πρότεινε να µπει σε ανοικτή ψηφοφορία η έγκριση του Προγραµµατισµού ∆ράσεων

(ΥΠΕΡ: 52, ΚΑΤΑ: 15, ΛΕΥΚΑ: 7) Εγκρίνεται. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προσπαθεί, ώστε να δηµιουρ-

γηθούν οι προϋποθέσεις, που να ανατρέπουν τη καταστροφική σηµερινή

πορεία στο ελληνικό περιβάλλον, να διαµορφώνουν µια νέα στρατηγική

στην ανάπτυξη της χώρας, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Αρχιτεκτο-

νικής και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι αρχιτεκτονικές

υπηρεσίες, να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε πολιτική, µέτρο και πρό-

γραµµα. Αυτό σηµαίνει ταυτόχρονα, ανάδειξη της διακεκριµένης επιστη-

µονικής ταυτότητας του κλάδου και διασφάλιση των επαγγελµατικών

δικαιωµάτων των αρχιτεκτόνων. Γι’ αυτό οι προσπάθειες του ∆.Σ. εστιάζο-

νται στο να καταστεί η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, πόλος ανάπτυξης

και προβολής της Αρχιτεκτονικής στη χώρα µας και ο ουσιαστικός φορέας

της πανελλαδικής έκφρασης του κλάδου.

Για τη επίτευξη αυτών των στόχων και για την καλύτερη οργάνωση των

εργασιών µας, κατατάσσουµε τις ενέργειες µας στα παρακάτω κεφάλαια:

Α) Θεσµική Πολιτική και Επάγγελµα 

Β) Οργανωτικά προβλήµατα 

Γ) Προβολή της Αρχιτεκτονικής

Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Α1) Το πεδίο της θεσµικής µεταρρύθµισης και κατοχύρωσης των επαγγελ-

µατικών δικαιωµάτων, αποτελεί το βασικό κριτήριο της δουλειάς µας και

είναι το µεγάλο και διαχρονικό πρόβληµα των αρχιτεκτόνων.

Εδώ, παρά τη συνεχή και ακούραστη προσπάθεια µας, η κατάσταση παρα-

µένει συγκεχυµένη, για ολόκληρη τη τεχνική πυραµίδα. Τα τελευταία χρό-

νια δυστυχώς, το πρόβληµα αυτό διογκώνεται, µε δεδοµένα, αφ’ ενός µεν

την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και αφετέρου τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, ώστε να αποτελεί ισότιµη βάση ανώτατης εκπαίδευσης, η

τριετής φοίτηση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποβάθµιση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης

και την αποφοίτηση σοβαρού αριθµού σπουδαστών από σχολές τριετούς

εκπαίδευσης .

Το πρόβληµα βεβαίως των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και των ειδικοτή-

των, βάσει του περιεχοµένου σπουδών, διαχέεται πλέον σ’ όλους τους

κλάδους των τεχνικών επιστηµόνων.

Η παραγωγή αφενός µεν εξειδικευµένων επιστηµόνων σε πολλούς πολυ-

τεχνικούς  κλάδους (χωροτάκτες, αεροναυπηγοί, µηχανικού της πληροφο-

ρικής, δοµοστατικοί κλπ.), οι οποίοι δυσκολεύονται να εγγραφούν στο ΤΕΕ

κάτω από τις γνωστές και κλασικές ειδικότητες, ασκώντας πολλές φορές

επάγγελµα  έξω από το περιεχόµενο σπουδών τους, αφετέρου η παρα-

γωγή και άλλων εξειδικεύσεων από τα ΤΕΙ, οι απόφοιτοι των οποίων, µε

διάφορα κατά καιρούς προεδρικά διατάγµατα του Υπουργείου Παιδείας,

κατοχυρώνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα επί παντός επιστητού, µεγεθύ-

νει τη χαώδη κατάσταση των επαγγελµάτων.

Είµαστε χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συµµετο-

χής και συνεργασίας των τεχνικών επιστηµόνων και επαγγελµατιών, στην

παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.

Από το Ν. 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09.05.1930 – Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας

Αλεξ. Ζαΐµης) που έλεγε: «Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος Του

Πολιτικού Μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµα-

τος του Αρχιτέκτονα … περιορισµένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικο-

δοµικές εργασίες…», φτάνουµε στο 2006 όπου έχουν εκδοθεί δεκάδες

προεδρικά διατάγµατα, για µέσες, ανώτερες (ΤΕΙ) και ανώτατες (ΑΕΙ) σχο-

λές, όπου µε τη δηµιουργία δεκάδων ειδικοτήτων, δίνουν τη δυνατότητα

να ασκούν το επάγγελµα του αρχιτέκτονα, άπαντες απόφοιτοι αυτών, ανε-

ξάρτητα από το εκπαιδευτικό – ακαδηµαϊκό πρόγραµµα, τις γνώσεις και

τις δεξιότητες που απαιτούνται.

Σήµερα κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες και στη συντε-

ταγµένη µορφή των τεχνικών επαγγελµάτων, οριζόντια (Αρχιτέκτονας –

Πολιτικός Μηχανικός – Τοπογράφος) και κάθετα (Αρχιτέκτονας – ∆οµικός

Μηχανικός – Συντηρητής κλπ.), στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλο-

ντος.

Πλήρης απαξίωση της Αρχιτεκτονικής.

Άσκηση της Αρχιτεκτονικής από όλα τα τεχνικά επαγγέλµατα όλων των

βαθµίδων.

Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που να καθορίζει τα

επαγγελµατικά δικαιώµατα των κλάδων, οριζόντια (πολιτικοί µηχανικοί,

αρχιτέκτονες, µηχανολόγοι κλπ.) και κάθετα (απόφοιτοι πολυτεχνικών

σχολών, απόφοιτοι ΤΕΙ) δηµιουργεί µια απίστευτη και απαράδεκτη κατά-

σταση που βεβαίως, εκτός από την ποιοτική υποβάθµιση των επιστηµονι-

κών και τεχνικών παροχών, θίγει καίρια τα επαγγελµατικά µας δικαιώ-

µατα.

Σ’ αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε και τον αρνητικό ρόλο του ΤΕΕ, που επέ-

τρεπε τη δηµιουργία «θολού τοπίου» στις αρµοδιότητες των τεχνικών επι-

στηµόνων.

Εάν το ΤΕΕ είχε προωθήσει την καθαρότητα των αρµοδιοτήτων οριζόντια

(Αρχιτέκτονας – Πολιτικός– Τοπογράφος Μηχανικός κλπ.), θα µπορούσε

να υπερασπιστεί, επί τη βάση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ποι-

ότητα των παραγόµενων έργων, τη µεγάλη διολίσθηση και απαξίωση, που

όλα αυτά τα χρόνια πραγµατοποιείται και ολοκληρώθηκε µε την ισοτιµία

µε τα ΤΕΙ.

Θέλουµε να τονίσουµε για µια ακόµα φορά την αδράνεια και την έλλειψη

ενεργειών του ΤΕΕ, σαν το καθ’ ύλη αρµόδιο όργανο των τεχνικών επιστη-

µόνων, να προβεί σε ολοκληρωµένες προτάσεις και πολιτικές εκσυγχρονι-

σµού.

Στόχος είναι η αρχιτεκτονική κοινότητα, να ανατρέψει τη σηµερινή κατά-

σταση, που διαιωνίζει τη θεσµική ασυναρτησία του 1930 και να εδραιώσει

την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες και να εφαρµοστεί

η 2005/36/EK της ΕΕ.

Α2) Ανάδειξη και επαναλειτουργία των τριών παρακάτω θεσµικών οργά-

νων για την αρχιτεκτονική, την πολεοδοµία, τη χωροταξία και την πολιτι-

στική κληρονοµιά, έτσι ώστε να αποτελούν εργαλεία ποιοτικής αναβάθµι-

σης του αδόµητου και δοµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και εργαλεία

σοβαρής επικοινωνίας του Συλλόγου µε την πολιτεία:

α) Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας

β) Ανώτατο Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο

γ) ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής συνεργασίας στο Υπουργείο Πολιτισµού

Α3) ∆ηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής 

Η αναζήτηση, εξειδίκευση δράσεων για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής,

µε την συνεργασία όλων των συντελεστών της, πρέπει να στοχεύει στην

διατύπωση ενός εθνικού προγράµµατος για την αρχιτεκτονική. Η συγκρό-

τηση ενός Συµβουλίου θα δώσει ώθηση, τόσο για την αναζωογόνηση της

αρχιτεκτονικής, όσο και για την επίλυση των δοµικών-θεσµικών προβλη-

µάτων.

Το ΑΠΑΣ, µε την άµεση και ουσιαστική συµµετοχή του Συλλόγου, µπορεί

και πρέπει, σε αυτήν τη φάση, να παίξει τον ρόλο του Εθνικού Συµβουλίου,

Είναι αρκετά χρόνια τώρα που ακούµε συχνά, από τους πολιτικούς µας, ότι

το τρίπτυχο «περιβάλλον – πολιτισµός – τουρισµός», αποτελεί τη βάση της

αναπτυξιακής µας στρατηγικής.

Το περίεργο αλλά συνάµα και τραγικό ζήτηµα όµως, είναι ότι αυτό το «τρί-

πτυχο» κατ’ ουσίαν αποτέλεσε και αποτελεί, στον σχεδιασµό και στην υλο-

ποίηση της ανάπτυξης της χώρας, µόνο σύνθηµα, µόνο λόγια.

Άλλωστε µελετώντας την ιστορική διαδροµή, των αναπτυξιακών πολιτικών

και οικονοµικών επιλογών, της µεταπολεµικής περιόδου στη Ελλάδα, θα

διαπιστώσουµε ότι οι σχεδιαζόµενοι προγραµµατισµοί, καταλήγουν σ’ ένα

στενό κύκλο διαπλεκόµενων σχέσεων πολιτικού, τραπεζικού και επιχειρη-

µατικού κεφαλαίου.

Αυτή η µορφή της ανάπτυξης που ακολουθήθηκε για µακρά περίοδο, στη

µεταπολεµική Ελλάδα, οδήγησε στην εγκατάλειψη, ερήµωση και υποβάθ-

µιση, από τη µία µεριά ολόκληρων περιοχών και οικισµών, που είχαν δηµι-

ουργηθεί στην ιστορική πορεία του Ελληνισµού, και από την άλλη στην

υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και παραγωγικών δοµών, σε περιορισµένα

αστικά κέντρα, µε κυρίαρχο την Αθήνα.

Το φαινόµενο αυτό που, από την µια έχουµε ανεξέλεγκτη ποσοτική µεγέ-

θυνση και συσσώρευση και από την άλλη απουσία ζωής και παραγωγικής

δράσης, διαµόρφωσε ένα µοναδικό, ελλειµµατικό και ανισόρροπο

µοντέλο, όπου και στα δύο σκέλη έδρασε καταστρεπτικά. 

Σήµερα είµαστε παρατηρητές και δηµιουργοί µιας τραγικής εικόνας, που

καθηµερινά εξακολουθεί να συµπληρώνεται, από την επιτάχυνση της

καταστρεπτικής και ανισόρροπης µεταπολεµικής αναπτυξιακής λαίλαπας.

Η ανεξέλεγκτη ανοικοδόµηση επεκτείνεται σ’ όλο τον εξωοικιστικό χώρο,

ενσωµατώνοντας άλλους οικιστικούς πυρήνες, όπου προϋπήρχαν, κατα-

λαµβάνοντας όλο τον ευρύτερο χώρο από χρήσεις και δραστηριότητες,

χωρίς να υπάρχει συνολικό πλαίσιο σχεδιασµού, χωρίς γενική κατεύθυνση

και οργάνωση, µε συνέπεια τη συρρίκνωση του ελεύθερου χώρου, του

πρασίνου και της γεωργικής γης. Το τσιµέντο επεκτάθηκε αλόγιστα

παντού, αναρριχήθηκε στους ορεινούς όγκους και κατέβηκε στις ακτές

και στις θάλασσες. Όλο αυτό ονοµάστηκε «ανάπτυξη» και «αξιοποίηση»,

ενώ ήταν µια πρωτοφανής λεηλασία του ελληνικού τοπίου.

Πρέπει λοιπόν να µιλήσουµε για µια νέα στρατηγική, που να επανανοηµα-

τοδοτεί την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδοµία. Που να συνθέτει τη σύγ-

χρονη πόλη µε την ιστορία της και τον ιστορικό τόπο που την περιβάλλει.

Το ερώτηµα που επιτακτικά τίθεται είναι: 

Η σύγχρονη πόλη µε το περιβάλλον της, µπορεί να αποτελέσει ισχυρή

πολιτισµική κληρονοµιά για τις µελλοντικές γενιές;

Πλαίσιο της πολιτικής µας και στρατηγικοί στόχοι του ∆.Σ. που έχουν τεθεί

από τις προηγούµενες συνελεύσεις της Αντιπροσωπείας, αποτελούν: 

1. Ένας ανοικτός και δυναµικός Σύλλογος, στην υπηρεσία του κλάδου και

της Αρχιτεκτονικής, χωρίς παραταξιακές εµπάθειες και υστεροβουλίες.

Πολιτική που αναβαθµίζει την Αρχιτεκτονική και τονίζει τον κοινωνικό της

χαρακτήρα και το ρόλο της, για µια πορεία ποιοτικής ανάπτυξης και εξέλι-

ξης της χώρας.

2. Η υποστήριξη της θέσης του αρχιτέκτονα ως βασικού παράγοντα, για τη

διαµόρφωση του κατοικηµένου περιβάλλοντος.

3. Η διασφάλιση ότι η Αρχιτεκτονική αποτελεί γνώρισµα της ιστορίας και

του πολιτισµού, αναπόσπαστο στοιχείο των βιώσιµων αστικών και χωρικών

πολιτικών.

Αυτοί οι στόχοι εξακολουθούν να αποτελούν απαίτηση του κλάδου προς

την ελληνική πολιτεία, καθότι η προσέγγιση που γίνεται στις αρχιτεκτονι-

κές υπηρεσίες, είναι εντελώς λαθεµένη.

Το τελευταίο δε διάστηµα, µε αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές, παρα-

τηρούνται σηµαντικές εξελίξεις από τις προβλεπόµενες συνθήκες, όπου ο

κλάδος πρέπει να αναπτύξει ισχυρή επιχειρηµατολογία και δράση, για να

στηρίξει το επάγγελµα και το µέλλον του.

Ξεκινώντας από τη σύνοδο κορυφής του Εδιµβούργου, το 1992 και φτάνο-

ντας στην ατζέντα της Λισαβόνας, οι αρχιτέκτονες αντιµετωπίζουν νέες

σοβαρές προκλήσεις, όπου οι «κανόνες» του επαγγέλµατος τους, θεω-

ρούνται «εµπόδια για το εµπόριο» και την «ανταγωνιστικότητα».

Αυτή η άποψη στα πλαίσια µιας ισχυρής τάσης νεοφιλελευθερισµού,

θέλει να µετασχηµατίσει τους κανόνες των νοµοθετικά κατοχυρωµένων

ελεύθερων επαγγελµάτων, σε κανόνες ανταγωνισµού της εσωτερικής

αγοράς. 

Αυτή τη στόχευση τη διευκολύνουν οι αποφάσεις της Μπολόνιας, που επι-

χειρούν την ακύρωση και ανατροπή των ακαδηµαϊκών ισοτιµιών των πέντε

χρόνων εκπαίδευσης, µε εκείνων των τριών χρόνων βασικής ακαδηµαϊκής

εκπαίδευσης.

Παρά ταύτα στην υπόλοιπη Ευρώπη, το πρόβληµα της συντεταγµένης συµ-

µετοχής των τεχνικών επαγγελµάτων, εν πολλοίς, έχει προ πολλού λυθεί,

µε βάση το γνωστικό αντικείµενο, που εκπορεύεται από τα προγράµµατα

σπουδών.

Ιδιαίτερα η Αρχιτεκτονική και ο ρόλος της στην ιστορία και τον πολιτισµό,

αποτελεί µορφωτικό δεδοµένο των λαών, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη

ευαισθησία στο αρχιτεκτονικό έργο, στην Αρχιτεκτονική και σ’ αυτούς που

την ασκούν.  

Στην Ελλάδα όµως, η πολιτεία δείχνει παντελή αδυναµία να αναγνώσει,

µέσα από την φρενήρη ανάπτυξη των κατασκευών και των οικοδοµικών

έργων, δηµόσιου και ιδιωτικού συµφέροντος, τον ιδιαίτερο ρόλο και το

νόηµα της Αρχιτεκτονικής, για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, δεν έµαθε να έχει απαιτήσεις ποιότητας,

στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος, δεν έχει απαιτήσεις από την

Αρχιτεκτονική.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει σχέση µε την

Αρχιτεκτονική, το µέγεθος και η ποιότητα της οποία κρίνεται φυσικά από

τα αποτελέσµατα στο χώρο.

Το σηµερινό δοµηµένο περιβάλλον στην πατρίδα µας εκφράζει την «ήττα

της Αρχιτεκτονικής», την ήττα των ανθρωπίνων αξιών, του οράµατος της

ποιότητας ζωής.

Το πρόβληµα µας είναι ότι η πολιτεία αρνείται µέχρι σήµερα, να χρησιµοποι-

ήσει σωστά το γνωστικό αντικείµενο των Ελλήνων τεχνικών επιστηµόνων.

Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόηµα που έχει για το περιβάλλον

και την ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική.

Αρνείται πεισµατικά και για µας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η

πορεία λαθεµένη.

Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επιβιώ-

σουν σ’ αυτές τις συνθήκες, έχουν αρχίσει να συµβιβάζονται µ’ αυτή τη

σύγχρονη βαρβαρότητα. 

Η Αρχιτεκτονική ξεπουλιέται και εκδίδεται φτηνά στους πάγκους της

πολεοδοµίας. Στην εποχή της εξειδίκευσης, όλοι «αρχιτεκτονούν» και

όλοι κατασκευάζουν. Όλοι είναι ελεύθεροι να αυθαιρετούν, να παρεµβαί-

νουν, να παραµορφώνουν την πόλη, χωρίς φραγµούς και κανόνες.
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Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, θεσµοθετήσαµε την µπιενάλε Βρα-

βείων Αρχιτεκτονικής, µε επιτυχηµένη εναρκτήρια τελετή, τον Ιούνιο του

2005. 

Επίσης ο Σύλλογος στηρίζει κάθε πρωτοβουλία περιφερειακού Συλλόγου

και Τµήµατος, που αναλαµβάνει ανάλογη δράση. Είναι χαρακτηριστική η

καθιέρωση  ηµερίδων στην περιφέρεια, παράλληλα µε τη σύγκληση του

Συντονιστικού των Συλλόγων. 

Επίσης είναι σηµαντική η πρωτοβουλία των περιφερειακών Συλλόγων, σε

δράσεις και εκδηλώσεις για την ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής µας

κληρονοµιάς.

Εργασίες και δράσεις που προτείνονται περαιτέρω, προς αυτή την κατεύ-

θυνση, είναι οι ακόλουθες:

• Καθιέρωση Εβδοµάδας Αρχιτεκτονικής, την τελευταία εβδοµάδα του

Ιουνίου, µε κορύφωση την 1η Ιουλίου (παγκόσµια ηµέρας Αρχιτεκτονικής),

όπου ο ΣΑ∆ΑΣ, σε συντονισµό και σε συνεργασία µε τα περιφερειακά Τµή-

µατα και τους Συλλόγους, θα διαµορφώνει ένα κοινό πρόγραµµα προβο-

λής της Αρχιτεκτονικής, πανελλαδικά. 

• Παρέµβαση µε οµιλίες και προβολές αρχιτεκτονικών έργων στη δευτε-

ροβάθµια  εκπαίδευση.

• Έκδοση οδηγού άσκησης επαγγέλµατος «Το επάγγελµα του Αρχιτέ-

κτονα».

• Ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη.

• Θεσµοθέτηση Έκθεσης Έργων Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών, ανά διετία,

εναλλασσόµενη µε την µπιενάλε των Βραβείων Αρχιτεκτονικής.

• Στήριξη και προβολή του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ.

• Επέκταση και διαφήµιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, µέσα από την

οποία θα παρουσιάζουµε µεγάλο µέρος, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής

δηµιουργίας. 

• Προετοιµασία του 11ου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.

• ∆ιεκδίκηση από το ΥΠΠΟ, του διπλανού κτιρίου επί της οδού Κλάδου, για

τη δηµιουργία συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου.

• Καθιέρωση τριετούς Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Νέων

Αρχιτεκτόνων «Αντώνης Τρίτσης», µε θέµα την κατοικία, στηρίζοντας σύγ-

χρονες αντιλήψεις για την Αρχιτεκτονική και καινοτόµες τεχνολογίες για

την εξοικονόµηση φυσικών πόρων.

• ∆ηµιουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, σε

συνεργασία µε το ΥΠΠΟ. Στόχος: τεκµηριωµένη καταγραφή των Ελλήνων

Αρχιτεκτόνων (συγκέντρωση – διατήρηση – ταξινόµηση – µελέτη, των

σχεδίων, προπλασµάτων, photo και αρχείων).

• Συνεργασία µε το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, µε στόχο

την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, συζητήσεων σχετικά µε τα ειδικά

χαρακτηριστικά της µεσογειακής Αρχιτεκτονικής.

• Συνεργασία µε ∆ιεθνείς Ενώσεις Αρχιτεκτόνων (CAE, UIA, ICOMOS,

UMAR, ARCE).

• Αναζήτηση πλαισίου συνεργασίας µε έντυπα και περιοδικά του χώρου,

για την προβολή των απόψεων του Συλλόγου και θεµάτων Αρχιτεκτονικής.

• Συναντήσεις – συνεντεύξεις µε τα ΜΜΕ για την προβολή της Αρχιτεκτο-

νικής.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση του προγράµµατος και για την αποτελεσµατικότητα της

εργασίας ενός ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέσα στις σηµερινές συνθήκες και

στις ανάγκες ενός σοβαρού προγράµµατος, δεν επαρκεί ένα ∆ιοικητικό

Συµβούλιο για να αντιµετωπίσει το µέγεθος των θεµάτων και προβληµά-

των. Σηµαντικότατο ρόλο έχει η δράση και η συµµετοχή όλων µας.

Στις θεµατικές περιοχές που αναφέραµε παραπάνω, έχουν αναλάβει

συντονιστικό ρόλο οι παρακάτω συνάδελφοι του ∆.Σ. Καλούµαστε όλοι να

στελεχώσουµε τις παρακάτω επιτροπές, για να µπορέσουµε να προχωρή-

σουµε µε επιτυχία στην υλοποίηση του προγράµµατος.

Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆.Σ.
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ Τάκης Γεωργακόπουλος 

ΠΤΥΧΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ Κώστας Μπελιµπασάκης 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Θανάσης Μπούµης

Βασίλης Χατζηκίδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος

Κώστας Μπαρδάκης 

Ουρανία Οικονόµου 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ Αλέξανδρος Βράκας

ΑΜΟΙΒΕΣ Κώστας Μπαρδάκης

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΕΣ Αλέξανδρος Βράκας

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Πόλυ Γεωργακοπούλου

Γιώργος Νικολάου

Βασίλης Χατζηκίδης

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κώστας Μπελιµπασάκης 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αργύρης ∆ηµητριάδης

∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΠΟ Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος 

Μαρία Κουρµπανά 

Γιώργος Νικολάου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Σαράντος Βενιζέλος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Κώστας Μπαρδάκης

Ουρανία Οικονόµου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Σαράντος Βενιζέλος

Παντελής Νικολακόπουλος

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆.Σ.ΜΕΛΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Τάκης Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Πόλυ Γεωργακοπούλου

ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος

Μαρία Κουρµπανά

Κώστας Μπελιµπασάκης

Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆.Σ.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Γιώργος Νικολάου

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Τάκης Γεωργακόπουλος

Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Αργύρης ∆ηµητριάδης

Μαρία Κουρµπανά 

Θανάσης Μπούµης

καθώς µε την δραστηριότητα του µπορεί να αναδείξει θέµατα, να προβεί

σε επεξεργασίες, να υποβάλει προτάσεις, µε στόχευση την ενίσχυση της

Αρχιτεκτονικής και την θεσµοθέτηση ρυθµίσεων προς όφελός της.

Α4) Εκπροσώπηση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στα Συµβούλια Χωροταξίας Πολεοδο-

µίας (ΣΧΟΠ).

Α5) Άσκηση επαγγέλµατος.

Είναι εξαιρετικά κρίσιµο και αναγκαίο πλέον, να δηµιουργηθούν κανόνες

που να διασφαλίζουν την άσκηση του επαγγέλµατος και συγκεκριµένα:

• Κριτήρια εκπαίδευσης κατάρτισης και συνεργασίας µε τις Αρχιτεκτονι-

κές Σχολές. ∆ηµιουργία ενιαίου Συντονιστικού Οργάνου ακαδηµαϊκής και

επαγγελµατικής κοινότητας.

• ∆ιαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

• ∆ιαδικασίες χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος και επαγγελµα-

τική εξάσκηση.

• Χρήση του τίτλου «Αρχιτέκτων» – Πιστοποίηση επαγγέλµατος. ∆ιαµόρ-

φωση πλαισίου αρχών για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής και το ρόλο του

αρχιτέκτονα.

• ∆ιερεύνηση, σε συνεχή συνεργασία µε το CAE, της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

της Ε.Ε. Στα πλαίσια αυτής της Οδηγίας, προάσπιση των δικαιωµάτων των

αρχιτεκτόνων. Αποτελεί ουσιαστική νοµοθετική προσέγγιση της αµοι-

βαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, σχετικά µε την Αρχιτε-

κτονική και του δικαιώµατος ελευθερίας, για την παροχή υπηρεσιών στην

εσωτερική αγορά. Καθώς η Οδηγία θέτει κριτήρια για την εκπαίδευση των

αρχιτεκτόνων, αποτελεί νοµικό εργαλείο, το οποίο προστατεύει το δηµό-

σιο συµφέρον, διασφαλίζοντας ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες, σύµ-

φωνα µε την Οδηγία, έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αντιλαµβάνονται

την πολιτιστική και κοινωνική σηµασία του έργου που αναλαµβάνουν.

• Παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών – Ποιοτική διαχείριση του αρχιτεκτο-

νικού επαγγέλµατος.

Α6) Υπολογισµός της ελάχιστης αµοιβής, των µελετών ειδικότητας αρχιτέ-

κτονα των ιδιωτικών έργων, µε βάση τον προϋπολογισµό του ΕΚΟ. (Από-

φαση Αντιπροσωπείας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ της 18/12/2004).

Α7) Αναµόρφωση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των µελε-

τών και κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

• Καθιέρωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στην υλοποίηση έργων

δηµοσίου συµφέροντος.

• Εφαρµογή χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού στη χώρα.

Α8) Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής ιδιωτικών έργων και καθορισµός αρµο-

διοτήτων και ευθυνών εργολάβων – ιδιοκτητών – µηχανικών. 

Α9) Θέσπιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, ως απαραίτητη

προϋπόθεση για την αξιόπιστη παραγωγή τεχνικού έργου.

Α10) Έλεγχος των υλικών και πιστοποίηση της ποιότητας αυτών.

Α11) Θέµατα αρχιτεκτονικής προστασίας.

Την τελευταία τριετία, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ανέλαβε πρωτοβουλίες

για την προστασία σηµαντικών αρχιτεκτονικών έργων (Εθνικό Αρχαιολο-

γικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Ξενία). Η προσπάθεια

αυτή του Συλλόγου που συνεχίζεται, έχει ως αποτέλεσµα, εκτός από την

προστασία των ίδιων των κτιρίων, και την παράλληλη ενηµέρωση και υπο-

στήριξη των πολιτών.

Α12) Αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ – Ανασυγκρότηση και ανα-

µόρφωση του ρόλου του και των οργάνων του.

Α13) Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε τους άλλους κλάδους, για

τη µετεξέλιξη του ΤΣΜΕ∆Ε σ’ ένα πρότυπο ασφαλιστικό οργανισµό.

Η αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε πρέπει:

1. Να διασφαλίζει από τώρα την οµογενοποίηση των µηχανικών (παλαιών-

νέων, ελεύθερων επαγγελµατιών – κάθε είδους µισθωτών).

2. Να περιλαµβάνει Κλάδο Προνοιακών Παροχών µε σαφή χαρακτήρα

(πόρους για τη λειτουργία και βιωσιµότητά του, ποιους καλύπτει και µε

ποιες προϋποθέσεις κλπ) και κύριο σκοπό την αντιµετώπιση της ανεργίας

των νέων µηχανικών.

3. Να κατοχυρώνει τον ΕΛΠΠ ως πρόσθετο Κλάδο Κύριας Σύνταξης, ώστε

να υπάρχουν και επ’ αυτού, τόσο εργοδοτικές εισφορές, όσο και η θεσµο-

θετηµένη κρατική συµµετοχή και να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του. 

4. Να αποσυνδέει το ύψος των συντάξεων µας από το «έλεος» των εκά-

στοτε υπουργών και να έχει µια σταθερή και αξιοπρεπή αναφορά.

5. Να αναβαθµιστούν οι παροχές υγείας (νοσοκοµειακής, ιατρικής και

οδοντιατρικής).

6. Υλοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, για το ύψος

της κύριας σύνταξης και υλοποίηση της απόφασης της Αντιπροσωπείας

του ΤΕΕ του 2003, για το ύψος της παροχής του ΕΛΠΠ στο λόγο 4/3.

A14) Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ολοκλήρωσε την προηγούµενη διετία την επε-

ξεργασία ενός νέου θεσµικού πλαισίου για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνι-

σµούς, εναρµονισµένου µε τα ισχύοντα θεσµικά πλαίσια των άλλων ευρω-

παϊκών χωρών, µε σκοπό την ουσιαστική και άρτια λειτουργία του θεσµού.

Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας έχει προωθηθεί στο αρµόδιο υπουρ-

γείο, ενώ αναµένεται η έγκριση και εφαρµογή του.

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Η λειτουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, τα τελευταία χρόνια,

έχει αναδείξει σοβαρές αδυναµίες, στη δοµή και στη λειτουργία του Συλ-

λόγου. Ουσιαστικά είναι δυσχερής η πανελλαδική επικοινωνία του κλά-

δου, όπου η συγκρότηση του από Τµήµατα και Συλλόγους, χωρίς συνοχή

και ουσιαστική συµµετοχή στη δράση του, δυσχεραίνει την πανελλαδική

συνεννόηση και την κοινή δράση, σε απαραίτητες και σηµαντικές πρωτο-

βουλίες για την προώθηση των θεµάτων της Αρχιτεκτονικής, επί τη βάση,

ενός ενιαίου πανελλαδικού προγράµµατος.

Ο συντονισµός των περιφερειακών Συλλόγων, µε την ενεργοποίηση του

Συντονιστικού Οργάνου, ανέδειξε αυτό το πρόβληµα και την πιθανή ανα-

γκαιότητα θεσµικής λειτουργίας του.  

Η προηγούµενη Αντιπροσωπεία πρότεινε η επόµενη, δηλαδή η σηµερινή,

να είναι καταστατική Αντιπροσωπεία, ώστε να συζητήσει τα προβλήµατα

της δοµής της οργάνωσης.

Επειδή όµως στα πλαίσια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διαµορφώνονται

αλληλοσυγκρουόµενες προτάσεις και δεν συγκροτείται η απαιτούµενη

πολιτική συµφωνία και συνοχή, προτείνουµε στα πλαίσια της συζήτησης

του προγράµµατος εργασιών 2005-2006, να κατατεθούν οι συζητούµενες

προτάσεις, έτσι ώστε τα µέλη της Αντιπροσωπείας, σε συνεννόηση µε τα

Τµήµατα και τους Συλλόγους να ωριµάσουν τις συνθήκες και τις προϋπο-

θέσεις, ώστε η επόµενη Αντιπροσωπεία να είναι καταστατική. 

Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη και ανάδειξη του ρόλου της Αρχι-

τεκτονικής, είναι η προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας και η διά-

χυση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούµε ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα

επικοινωνιακών και µορφωτικών δράσεων και εργασιών, στα πλαίσια ενός

πανελλήνιου συντονισµού, που θα συνθέτει την Αρχιτεκτονική µε την ποι-

ότητα και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα το πρόγραµµα αυτό είναι και παιδευ-

τικό για την ίδια την αρχιτεκτονική κοινότητα. 
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1000 περίπου σχεδιαστικές προτάσεις εκτέθη-

καν και σχολιάστηκαν, ανιχνεύοντας τις κοινές

γραµµές αλλά και την ποικιλία των διαφορετι-

κών οπτικών, σχετικών µε το σχεδιασµό του

τοπίου, τις µεταξύ τους επιρροές αλλά και τις

δυνατότητες που προσφέρει ως ένα νέο πεδίο

δράσης που φιλοδοξεί να συµπληρώσει και να

βελτιώσει τις συµβατικές προσεγγίσεις στο σχε-

διασµό του περιβάλλοντος. 

Ας µην παραβλέπουµε το γεγονός ότι στην

Ευρώπη τα ζητήµατα γύρω από τον σχεδιασµό

του τοπίου έχουν λάβει νέα δυναµική που οφεί-

λεται µεταξύ άλλων σε µια πολύπλευρη ανά-

πτυξη σχέσεων µε διαφορετικές περιοχές από

τον χώρο της τέχνης και των κοινωνικών επιστη-

µών. Επιπλέον η έµφαση που δίνεται την τελευ-

ταία δεκαετία στα ζητήµατα οικολογίας και προ-

στασίας του περιβάλλοντος αποτελεί ένα επι-

πλέον ξεχωριστό τοµέα ανάπτυξης προβληµατι-

σµών για τον σχεδιασµό του τοπίου που προ-

βλήθηκε µε ιδιαίτερο τρόπο στην 4η Biennale. 

Ενδιαφέρον στοιχείο στη φετινή Biennale απο-

τέλεσε και η παρουσία έξι ελληνικών συµµετο-

χών. Είναι η συµµετοχή των ∆ηµήτρη και Σουζά-

νας Αντωνακάκη (Restoration of Kolonaki

Square), Πολυάννας Παρασκευά (Olive Cloth, a

space for children), των Anamorphosis Αrchi-

tects (Snow show snow/ice installation), των

Το τοπίο αποτελώντας µια νοηµατοδοτιµένη

αναπαράσταση του ανθρώπινου περιβάλλο-

ντος, προβάλει, ταυτόχρονα µε τη σύλληψή του

από το ανθρώπινο βλέµµα τη συγκεκριµένη

σχέση του υποκειµένου µε το πολιτισµικό πλαί-

σιο της εποχής του. 

Με αυτή την έννοια η πράξη απόσπασης του

τοπίου µέσα από το συνολικό γίγνεσθαι µιας

περιβάλλουσας φύσης, γίνεται αντιληπτή ως

«κατασκευή» αλλά και «διαµεσολάβηση». 

Στο πλαίσιο αυτό ο διάλογος πάνω στα ζητή-

µατα του τοπίου αλλά και τις πρακτικές του σχε-

διασµού του είναι απαραίτητο να επικαιροποιεί-

ται και να ανανεώνεται συχνά σε διεθνές επί-

πεδο µέσα από µια διαρκή διεπιστιµονική

ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων. 

Τον περασµένο  Μάρτιο (23-25) πραγµατοποιή-

θηκε στην πόλη της Βαρκελώνης η 4η Ευρω-

παϊκή Biennale Τοπίου (IV Biennal Europea de

Paisatge) η οποία διοργανώνεται από το 1999.

Σήµερα αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό τόπο

προβολής υλοποιηµένων σχεδιαστικών προτά-

σεων για το τοπίο στην Ευρώπη, αλλά παράλ-

ληλα και ένα βήµα ανοικτού διαλόγου και ανά-

δυσης νέων προσεγγίσεων πάνω σε ζητήµατα

της ιστορίας και θεωρίας του τοπίου. 

Στις τέσσερεις Biennale που πραγµατοποιήθη-

καν από το 1999, πάνω από 100 οµιλητές και

4η Ευρωπαϊκή Biennale Τοπίου στη Βαρκελώνη
∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος, Μαρία Γούλα, αρχιτέκτονες
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κάτω: Πολυάννα Παρασκευά. Ελιόπανο - Olive Cloth
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Προς τον Υπουργό ΥΠΠΟ

κ. Γ. Βουλγαράκη

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

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Υπουργείο Πολιτισµού

τα τελευταία χρόνια, είχαν διαµορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργα-

σίας κυρίως µέσα από το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής.

Κοινός στόχος η προώθηση πολιτιστικών δράσεων, µε άξονα την αρχιτε-

κτονική δηµιουργία, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και το ρόλο της στην

εξέλιξη της κοινωνίας.

∆υστυχώς όµως για ενάµισι περίπου χρόνο, έχει απενεργοποιηθεί το

∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής από το ΥΠΠΟ και ουδεµία άλλη συνεργασία και

δράση έχει  προκριθεί. Σαν παράδειγµα θέλω να σας αναφέρω, ότι έχουµε

ήδη καθυστερήσει σαν χώρα, να υποβάλουµε την πρόταση µας, για τη 10η

∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας 2006, θέµα που απο-

τελούσε βασικό στοιχείο της συνεργασίας µας µε το ΥΠΠΟ.

Κύριε Υπουργέ

Με κατεύθυνση την ανανέωση της συνεργασίας µας, ζητάµε συνάντηση,

για ανταλλαγή απόψεων και για να σας καταθέσουµε ένα νέο πλαίσιο δρά-

σης και συνεργασίας µαζί σας.

Προς το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Θέµα: Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος

Αξιότιµε κύριε πρόεδρε, 

Κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας

Ένωσης Αρχιτεκτόνων της 15.2.2006 ετέθη υπ’ όψιν µας η αίτηση της

κυρίας Daria Cornea, αρχιτέκτονος µηχανικού ΕΜΠ, µέλος του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ, να παρέµβουµε προς το ΤΕΕ για να υποστηρίξουµε την αίτησή της να

λάβει µέρος στις εξετάσεις για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος την

οποία έθεσε υπ’ όψιν σας στις 27 Ιανουαρίου 2006. 

Η οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου µας αφού µελέτησε τα στοι-

χεία της υπόθεσης της συναδέλφου Daria Cornea, είναι να υποστηρίξει

την αίτησή της προς το ΤΕΕ και να συµµετάσχει στις εξετάσεις για Άδεια

Άσκησης Επαγγέλµατος αφού έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά της,

κατόπιν απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής, στην οποία παλιότερα είχαν

υποβληθεί παρόµοιες αιτήσεις και είχε αποφασίσει θετικά ερµηνεύοντας

το Π.∆. 512/91. 

Η συνάδελφος διαµένει στην Ελλάδα 10 χρόνια, έχει παντρευτεί Έλληνα

υπήκοο και κάτοικο Αθηνών και είναι µητέρα ενός παιδιού. 

Κοινοποίηση: Γραφείο Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος

Προς τον Υπουργό ΥΠΠΟ

κ. Γ. Βουλγαράκη

Θέµα: Ακίνητο «98 β – επί της αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού
στην Πλάκα» ιδιοκτησίας του κ. Ι.Κ. Καρρά

Στις 23/01/2006, λάβαµε επιστολή, στον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχι-

τεκτόνων, από τον Ι.Κ. Καρρά, Πρυτανείου 19 Πλάκα 10556, αναφερόµενη

στο παραπάνω θέµα, µε επισυναπτόµενο το από 11/10/2005, υπόµνηµα

του κ. Β.Κ. ∆ωροβίνη, προς τον Υφυπουργό Πολιτισµού.

Το υπόµνηµα αυτό αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία – έγγραφα, τα οποία

δεν µας κοινοποιήθηκαν :

1) Την έκθεση της κ. Αλεξάνδρας Καρύδη

2) Την έκθεση – αντίκρουση αναφορών κ. Ι. Κίζη

3) Άρθρο του Πέτρου και της Μαρίνας Κουφοπούλου στο Ε.∆. του ΤΕΕ

4) Φωτογραφίες της οδού Αδριανού 98β και των γειτονικών οικιών

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, επειδή επιδεικνύει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για σηµαντικά θέµατα που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρο-

νοµιά, παρακαλεί από τα αναφερόµενα παραπάνω έγγραφα και φωτογρα-

φίες, να του επιδοθούν αντίγραφα, ώστε να συντάξει τεκµηριωµένη απά-

ντηση στην ανωτέρω επιστολή του κ. Ι.Κ. Καρρά, έχοντας όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία.

Σας γνωστοποιούµε επίσης ότι λόγω του σηµαντικού ενδιαφέροντος που

παρουσιάζει το θέµα. από µνηµειακή και ιστορική πλευρά, διενεργήθηκε

αυτοψία, στο κτίριο Μπενιζέλων και στα όµορα του, στις 11.02.2006 από

πενταµελή επιτροπή του Συλλόγου, παρουσία των µελετητών, κ. Ι. Κίζη

αρχιτέκτονα και της κ. Ελ. Τσακανίκα πολιτικού µηχανικού, ώστε να απο-

κτήσει ο Σύλλογος επίγνωση της σηµερινής κατάστασης του κτιρίου καθώς

και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.

Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνο

Θέµα: Επείγουσα συνάντηση και ενέργειες για αµοιβές

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ συνάδελφε

Παρ’ όλες τις κοινές µας προσπάθειες και την κινητοποίηση του ΤΕΕ ως

κοινής έκφρασης και συνισταµένης όλων µας, προς τον Υφυπουργό

ΠΕΧΩ∆Ε κ. Ξανθόπουλο, ακόµα δεν έχει τελειώσει το θέµα του κανονι-

σµού προεκτιµώµενων αµοιβών για τις χωροταξικές- ρυθµιστικές µελέτες

(κατηγορία 1) και πολεοδοµικές - ρυµοτοµικές µελέτες (κατηγορία 2).

Σηµειώνουµε ότι το ΤΕΕ έχει υποβάλλει έγκαιρα, από τον Ιούλιο του 2005,

πρόταση κανονισµού που από κοινού επεξεργαστήκαµε και κοινοποιή-

σαµε και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Όπως έχουµε πληροφο-

ρηθεί από πλευράς ΤΕΕ, ο κος Υφυπουργός ζήτησε την σύσταση επιτροπής

στην Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας για να εισηγηθεί σ’ αυτόν πρόταση.

Στην επιτροπή αυτή συµµετέχει το ΤΕΕ µε εκπροσώπους του. 

Στο µεταξύ, όπως γνωρίζετε, έχουν υποβληθεί πολλές διαµαρτυρίες και

εκκρεµούν ενστάσεις στους συλλόγους µας και στο ΤΕΕ, γραπτές και προ-

φορικές, γι’ αυτά που συµβαίνουν σήµερα στο πεδίο των προκηρύξεων

των µελετών.

Κατά συνέπεια και επειδή α) δεν έχουµε επίσηµη ενηµέρωση για τις εργα-

σίες της επιτροπής και β) η χρονική παράταση της εκκρεµότητας που δηµι-

ούργησε η πρώτη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε σε σχέση µε την «πολε-

οδοµία-χωροταξία» δηµιουργεί καθηµερινά σοβαρότατες παρενέργειες

εις βάρος των µελετητών – µελών µας και του σχεδιασµού γενικότερα,

σας παρακαλούµε για µια επείγουσα κοινή συνάντηση ενηµέρωσης από

τους εκπροσώπους σας. 

Η συνάντηση αυτή πρέπει να γίνει εντός των προσεχών ηµερών (δηλαδή

µέχρι τέλους αυτής της εβδοµάδας) ώστε να µπορέσουµε  να συντονι-

στούµε και να προωθήσουµε έγκαιρα την επίλυση αυτού του ζωτικού και

κρίσιµου, για τον κλάδο των αρχιτεκτόνων–πολεοδόµων–χωροτακτών,

ζητήµατος.

Με εκτίµηση και συναδελφικούς χαιρετισµούς

Κοινοποίηση: κα Βιβή Μπάτσου και κα Μάρθα Χουσιανάκου



τη φύση», και το τελευταίο «Τοπίο: Παραγωγή ή

παράγωγο (προϊόν)» (θέµα που πρότεινε η

Catherine Mosbach), και τα οποία πιστεύουµε

ότι αναδεικνύουν συλλογικούς προβληµατι-

σµούς, στρατηγικές ή κοινές διαπιστώσεις,

όπως το συνεχές της µετάλλαξης του περιβάλ-

λοντός µας και της πολιτισµικής µατιάς στο

τοπίο, τη χρήση του κήπου ως σύγχρονη µετα-

φορά για τη βελτίωση των πόλεων σε όλες τις

κλίµακες, το περιβαλλοντολογικό πρότυπο και

η επιρροή του στον σχεδιασµό του ελεύθερου

χώρου ως, σίγουρα, το πιο ισχυρό, και ευρέων

αναφορών, παράδειγµα, ή ακόµα την ανάγκη

για έναν διάλογο πάνω στην πάντα επίκαιρη

διχοτοµία ανάµεσα στην πολυπλοκότητα των

διαδικασιών παραγωγής και σχεδιασµού και

στην αναπόφευκτη επιβολή προκαθορισµένων

αποτελεσµάτων από καθιερωµένες ιδεολογίες

και πρακτικές, δηλαδή προϊόντων.  

Σε ότι αφορά µια γρήγορη εντύπωση πάνω στο

κατασκευασµένο έργο που έχει παρουσιαστεί

τα τελευταία χρόνια, αυτό που είναι σίγουρο

είναι η ανασυγκρότηση του τοµέα τόσο σε θεω-

ρητικό όσο και σχεδιαστικό επίπεδο µε την

ενδιαφέρουσα ανάδειξη παραδειγµάτων υβρι-

δικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, επίµονα διλήµ-

µατα µεταξύ της διατήρησης της παράδοσης ή

της ενίσχυσης της επινόησης επιδρούν ακόµα

και στις πιο δυνατές παραδόσεις, όπως η γαλ-

λική, και η ολλανδική, και κάθε φορά γίνονται

πιο αισθητά τα δάνεια ή οι επιρροές που όµως,

µπορούµε να πούµε, ότι είναι πια διπλής κατεύ-

θυνσης. 

Η Biennale ως έκθεση δεν αξιώνει να είναι πλή-

ρης ή αντιπροσωπευτική αλλά, λόγω του αριθ-

µού των εκθεµάτων, µπορούµε να πούµε ότι

σφυγµοµετρά την πρακτική στην Ευρώπη. Γνωρί-

ζουµε, πια, πως η δηµιουργία αυτού του ευρω-

παϊκού χώρου είναι αργή. Ακόµη και έτσι, κάθε

φορά φτάνουµε σε πιο πολλούς τόπους, σε

περισσότερους επαγγελµατίες, όµως, ακόµα

υπάρχουν κρυφές γεωγραφίες, υπάρχουν σύνο-

ρα, και τοπικές ιδιοσυγκρασίες και παραδόσεις

προς ανακάλυψη.

Στις 26-29 Μαΐου παρουσιάστηκε η 4th Biennale of

Landscape Architecture της Βαρκελώνης στα πλαίσια της

Triennale στο Μιλάνο. Οργανώθηκε από το PAYSAGE, την

Triennale και την Πολυτεχνική Σχολή του Μιλάνο περι-

λαµβάνοντας έκθεση, παρουσιάσεις και συζητήσεις.

Athens 2006 International Landscape Architecture

Symposium: The European Experienc

Tην Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2006 διοργανώνεται το

Αθήνα 2006, ∆ιεθνές Συµπόσιο Αρχιτεκτονικής Τοπίου -

Καθιέρωση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Η Ευρωπαϊκή

Εµπειρία στο Ιονικό Κέντρο (Λυσίου 11) που βρίσκεται

στην Πλάκα. Το ∆ιεθνές Συµπόσιο αποσκοπεί στη διερεύ-

νηση επιλογών για την ανάδειξη και αναγνώριση της Αρχι-

τεκτονικής Tοπίου στη Μεσογειακή ζώνη, µέσα από εποι-

κοδοµητικές συζητήσεις µεταξύ επαγγελµατιών από ανα-

πτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες στον τοµέα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του

∆ιεθνούς Συµποσίου http://www.landscape2006.com/
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πλευρες εκδηλώσεις του ενδιαφέροντος για

αυτό, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη

Μεσόγειο, αλλά και µε τη «διεθνοποίηση» του

Master Αρχιτεκτονικής Τοπίου και την ίδρυση

του πρώτου προγράµµατος ειδίκευσης στο

τοπίο (δεύτερου κύκλου) στην Ισπανία στα πλαί-

σια της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Βαρκελώνης.

Το Master Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που ξεκίνησε

το 1983, εξέφρασε το ενδιαφέρον του πανεπι-

στηµιακού χώρου να συνδέσει τη συζήτηση

γύρω από τον δηµόσιο χώρο µε την ιστορία των

κήπων και πάρκων και τη σχέση τους µε τη σύγ-

χρονη πόλη. Κατ’ αρχήν, προσέλκυσε ένα κοινό

κυρίως τοπικό, νέων αρχιτεκτόνων που τη δεκα-

ετία του ’90, θα κατασκεύαζαν τον δηµόσιο

χώρο και τα τοπία της Βαρκελώνης, πέρα από

εκείνον της αστικής πλατείας, επικεντρώνοντας

στα µεταβατικά και «ενδιάµεσα», χωρίς εικόνα,

τοπία της σύγχρονης µητρόπολης.

Από το 1993 αναλαµβάνει τη διεύθυνση η καθη-

γήτρια Ρόζα Μπάρµπα µε τη διάθεση να στρέ-

ψει την προσοχή από µια συζήτηση περιορι-

σµένη στον δηµόσιο χώρο, που µετά την Ολυ-

µπιάδα είχε προσωρινά εξαντληθεί, στα τοπία

της περιφέρειας, του τουρισµού, στη διαχείριση

των φυσικών πόρων και στις εναλλακτικές ενέρ-

γειες, στα αγροτικά τοπία, χωρίς να εγκαταλεί-

ψει φυσικά τα ζητήµατα δηµοσίου χώρου που

παίρνουν, όµως, άλλη διάσταση µέσα από το

πρίσµα του τοπίου. ∆ύο συµπληρωµατικοί χειρι-

σµοί της καθ. Ρόζα Μπάρµπα υπήρξαν καθορι-

στικοί για τη διδασκαλία του τοπίου στη Βαρκε-

λώνη. Από τη µια µεριά οργάνωσε τη διδασκα-

λία της αρχιτεκτονικής τοπίου ως αυτόνοµο

πεδίο λόγω της πολυπλοκότητάς της, επωφε-

λούµενη την ευκαιρία που προσέφερε η αναδό-

µησή του σε παγκόσµιο επίπεδο. Από την άλλη

µεριά, αναζήτησε την εµπειρία άλλων παραδό-

σεων σε διεθνές επίπεδο, κυρίως την αµερικά-

νικη, την γαλλική και την ολλανδική, για να

συσχετίσει το πρόγραµµα και τους επαγγελµα-

τίες που συνδέονταν µε αυτό, µε ένα όλο και πιο

ευρύ δίκτυο κέντρων που πρωτοστατούν στην

παραγωγή της σκέψης και της πρακτικής γύρω

από το τοπίο.

Εποµένως η Biennale, ως πρωτοβουλία εντάσ-

σεται και ανταποκρίνεται στη βούληση) να συν-

δέσουµε την ακαδηµαϊκή εµπειρία µε την επαγ-

γελµατική πρακτική. Η απόφαση να απευθυν-

θούµε σ’ ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αν και

σίγουρα φιλόδοξη, πιστεύουµε πως ήταν

εύστοχη µιας και πρόκειται για ένα χώρο

κοντινό και συνεχούς αναφοράς που πρέπει να

ερευνήσουµε και να αξιοποιήσουµε.

Μετά από τέσσερεις συνεχείς διοργανώσεις

που επαναλαµβάνουν το ίδιο σχήµα (ένα τριή-

µερο συµπόσιο, µια έκθεση πραγµατοποιηµέ-

νου έργου στην Ευρώπη τα 4 προηγούµενα της

προκήρυξης χρόνια και τη µετέπειτα δηµοσί-

ευσή του σε κατάλογο) αξίζει ίσως να αναφέ-

ρουµε τα θέµατα που κατά κάποιο τρόπο καθο-

δήγησαν τη συζήτηση και τις διαλέξεις των προ-

σκεκληµένων οµιλητών: «Ανακατασκευάζοντας

το τοπίο», «Επαναστατηµένοι κήποι», «Μόνο µε

Θεοκλή Καναρέλη και Κώστα Μανωλίδη (The

Hellenikon Metropolitan Park and Urban Devel-

opment) της γλύπτριας Νέλλας Γκόλαντα και της

αρχ. Ασπασίας Κουζούπη (Attiki Odos western

Peripheral Hymettus) καθώς και η πρόταση για

µια δράση –παρέµβαση στο τοπίο– διδασκό-

ντων και φοιτητών από το Τµήµα Αρχιτεκτονικής

του Παν. Θεσσαλίας (Island – Built event) µε

συντονιστές τον Αριστείδη Αντονά και Φίλλιπο

Ωραιόπουλο.

Κατά την διάρκεια της Biennale λειτούργησαν

δύο ξεχωριστές εκθέσεις η µια φιλοξενήθηκε

στον εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου Αρχιτεκτό-

νων της Καταλονίας, στην κεντρική πλατεία του

Καθεδρικού ναού και αποτέλεσε την κεντρική

έκθεση υλοποιηµένων project και η δεύτερη

στο κτίριο της σχολή Αρχιτεκτονικής της Βαρκε-

λώνης όπου παρουσιάστηκαν σχετικές µε τον

σχεδιασµό του τοπίου εργασίες από Ευρωπαϊ-

κές και Αµερικανικές σχολές αρχιτεκτονικής και

αρχιτεκτονικής τοπίου. 

Στην συνέχεια η κα Μαρία Γούλα, αρχιτέκτων MLA,

διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Αρχι-

τεκτονικής Τοπίου στην Αρχιτεκτονική σχολή της

Βαρκελώνης και ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής

Biennale Τοπίου, παρουσιάζει ορισµένες σκέ-

ψεις πάνω στις διαµορφούµενες συνθήκες µιας

νέας δυναµικής του σχεδιασµού του τοπίου στην

Ευρώπη σε σχέση και µε το θεσµό διοργάνωσης

της Biennale Tοπίου.

Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Biennale Τοπίου
στη Βαρκελώνη

Η Ευρωπαϊκή Biennale Τοπίου (4η ήδη διοργά-

νωση) είναι αποτέλεσµα µιας ακαδηµαϊκής

πρωτοβουλίας που χρονικά συµπίπτει µε τη

λεγόµενη «επιστροφή» του τοπίου και τις πολύ-

πάνω: Αριστείδης Αντονάς και Φίλλιπος Ωραιόπουλος. Is-

land – Built event

δίπλα πάνω: ∆ηµήτρης και Σουζάνα Αντωνακάκη. Πλατεία

Κολωνακίου

δίπλα κάτω: Anamorphosis Architects

Η µορφική υπερβολή του φυσικού/η υποκριτική του τοπίου.

Εγκατάσταση για το Snow-Show
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Οι προοπτικές της αρχιτεκτονικής έρευνας
Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, αρχιτέκτων, ανταποκριτής Βαρκελώνης
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λήσεις τους (π.χ. στη Βαρκελώνη, το Ινστιτούτο

IaaC) και γ) (κάτι που έχει περισσότερο ενδια-

φέρον) οµάδες-πυρήνες επαγγελµατιών αρχιτε-

κτόνων µε την αναγκαία ερευνητική πιστοποί-

ηση, που µέσα από συµπράξεις και τη διαδικα-

σία της προκήρυξης ερευνητικού έργου από

κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, µπορούν να διε-

νεργούν έρευνα.

– Προοπτικές για το µέλλον. Όπως είναι γνωστό

το µέγεθος της ερευνητικής δραστηριότητας

στην Ευρώπη πρόκειται να αυξηθεί έντονα τα

επόµενα χρόνια. Ήδη έχει διευκρινιστεί ότι το

επόµενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε΄ ΚΠΣ)

σκοπεύει να µετακινηθεί, µε χρονικό ορίζοντα

το 2013, από την ενίσχυση της αγροτικής παρα-

γωγής και των βασικών κατασκευαστικών

έργων στον τοµέα της έρευνας που αφορά τη

νέα τεχνολογία, την παραγωγή αλλά και την

κατασκευή. Υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις που

αναφέρονται στην αρχιτεκτονική έρευνα, είτε

αυτή αφορά τη µεγάλη κλίµακα και τον στρατη-

γικό σχεδιασµό, είτε τα σύγχρονα υλικά, τα

εργαλεία αντίληψης του χώρου και τη διαχεί-

ριση του αστικού περιβάλλοντος…

– Έρευνα και διευρυµένη εκπαιδευτική αγορά.
∆εν είναι µόνο η αύξηση της προσφοράς για

έρευνα που πρέπει να µας ευαισθητοποιήσει

για το πλαίσιο λειτουργίας της στην Ελλάδα. Θα

πρέπει να µας απασχολήσει και ένας επιπλέον

θεσµικός λόγος. Όπως είναι γνωστό, αναµένε-

ται στα επόµενα χρόνια να επιτραπεί η λειτουρ-

γία «µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπι-

στηµίων ή ινστιτούτων». Ανεξάρτητα από το

ποιά άποψη έχει ο καθένας για αυτά, αν και η

ισπανική εµπειρία έχει δείξει ότι µπορούν να

λειτουργήσουν θετικά, η ανεξέλεγκτη λειτουρ-

γία τους µπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, εφό-

σον το πλαίσιο λειτουργίας τους δεν έχει καθο-

ριστεί αποτελεσµατικά. Η έρευνα σε αυτό το

επίπεδο µπορεί να διαδραµατίσει πρωτεύοντα

ρόλο… Ο όρος «µη κερδοσκοπικός» πρακτικά

σηµαίνει ότι οι προαναφερθέντες οργανισµοί

θα πρέπει να εµφανίζουν µηδενικό ισολογισµό.

Επειδή ο τοµέας των εσόδων από τα δίδακτρα

είναι αρκετά µικρός (όπως δείχνει η ευρωπαϊκή

εµπειρία, όπου λειτουργούν τα µη κρατικά

πανεπιστήµια εδώ και χρόνια), είναι συνήθης

πρακτική, το έλλειµµα που εµφανίζεται να

καλύπτεται από την ερευνητική δραστηριότητα

των ίδιων οργανισµών, δραστηριότητα που δεν

οφείλει καταστατικά να είναι µηδενικού ισολο-

γισµού, δηλαδή µπορεί να είναι κερδοφόρα. Η

ευρωπαϊκή εµπειρία έχει δείξει ότι η βιωσιµό-

τητα και η νόµιµη λειτουργία αυτών των εκπαι-

δευτικών οργανισµών βασίζεται και οφείλεται

στην ερευνητική τους δραστηριότητα, για αυτό

είναι προς όφελος της θεσµικής και νοµικής

θωράκισης της εκπαίδευσης και της έρευνας, ο

σαφής προσδιορισµός λειτουργίας της τελευ-

ταίας στη χώρα µας…

– Το παράδειγµα της Ισπανίας. Σε πολλές χώρες

του εξωτερικού έχει δοθεί έµφαση στην

έρευνα, ως βάση για τη µελλοντική ανάπτυξη.

Για να εξασφαλίσουν την ορθή πορεία του ερευ-

νητικού έργου, έχουν συγκροτήσει κριτήρια

που πρέπει να τη διέπουν και προϋποθέσεις-

προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα άτοµα

που ασχολούνται µε αυτήν. Στην Ισπανία η

ερευνητική επάρκεια διασφαλίζεται µε την

απόκτηση συγκεκριµένου προδιδακτορικού τίτ-

λου (Diploma en investigaciοn). Για την από-

κτηση του προαναφερθέντος διπλώµατος απαι-

τούνται 1-2 χρόνια προδιδακτορικών σπουδών

που περιλαµβάνουν παρακολούθηση και εξέ-

ταση σε συγκεκριµένα µεθοδολογικά σεµινάρια

και ερευνητικές εργασίες και ολοκληρώνεται

µε εξέταση της ερευνητικής ικανότητας του

υποψηφίου από ειδική επιτροπή. Το δίπλωµα

αυτό αναγνωρίζεται από όλα τα ερευνητικά και

εκπαιδευτικά κέντρα της Ισπανίας (σύντοµα και

από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ λόγω πρόσφα-

της προσαρµογής του ισπανικού µοντέλου) ως

πιστοποίηση της ερευνητικής ικανότητας του

κατόχου και παρέχει τη δυνατότητα για συµµε-

τοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. Ο κάτοχος

του προαναφερθέντος µπορεί να περιοριστεί

σε αυτό ή να συνεχίσει στην εκπόνηση µιας

διδακτορικής διατριβής… 

– ∆υνατότητες που προσφέρονται. Η πιστοποί-

ηση της ερευνητικής ικανότητας διευρύνει τον

αριθµό των επαγγελµατιών αρχιτεκτόνων που

µπορούν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την

έρευνα. Η έρευνα συνεπώς, αποδεσµεύεται σε

µεγάλο βαθµό, από την εκπαιδευτική διαδικα-

σία και τους πανεπιστηµιακούς χώρους και µπο-

ρεί να πραγµατοποιείται και από άλλους οργανι-

σµούς. Έτσι, έρευνα µπορούν να διενεργούν: α)

οι πανεπιστηµιακοί χώροι (κρατικοί ή µη) που

προσλαµβάνουν ερευνητές µε τα απαραίτητα

προσόντα (π.χ. UPCatalunya), β) ανεξάρτητα,

µη κρατικά ινστιτούτα που προσφέρουν ερευ-

νητικές δράσεις, παράλληλα µε άλλες ενασχο-

του πλαισίου που διέπει την έρευνα στη χώρα

µας. Την έρευνα αυτή (και τα κονδύλια προφα-

νώς) τη διαχειρίζονται όσοι έχουν βρεθεί στο

συγκεκριµένο πανεπιστηµιακό χώρο. Προϋπό-

θεση της συµµετοχής στην έρευνα είναι «να

βρίσκεσαι µέσα στο σύστηµα» και όχι η πιστο-

ποιηµένη ικανότητα του ερευνητή. Όµως, ο

ρόλος του «διδάσκοντα» είναι διαφορετικός

από τον ρόλο του «ερευνητή», και ο δεύτερος

προϋποθέτει ειδικές εκπαιδευτικές, γνωσιολο-

γικές και µεθοδολογικές βάσεις που οφείλουν

να υπάρχουν και να πιστοποιούνται… (Εξάλλου,

η διάκριση ανάµεσα σε διδάσκοντα και σε ερευ-

νητή δεν πρέπει να µας ξενίζει, µια και στα πιο

καταξιωµένα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα υπάρχουν

επιστήµονες –ανάλογα µε τα προσόντα τους–

που επικεντρώνονται µόνο στα εκπαιδευτικά

τους καθήκοντα ή που πραγµατοποιούν απο-

κλειστικά έρευνα). 

Για αυτό, η τρέχουσα ελληνική αρχιτεκτονική

έρευνα δεν υπόκειται στις δύο κατευθύνσεις

που αναφέρω στην πρώτη παράγραφο, αλλά

αρκείται σε µια εργασία πολύ κοντά στην «αρχι-

τεκτονική µελέτη εφαρµογής» που δικαίως

εξοργίζει τους συναδέλφους επαγγελµατίες

αρχιτέκτονες, µια και τους αποσπά, δια της πλα-

γίου, ένα κοµµάτι των επαγγελµατικών τους

δικαιωµάτων. [Στο µυαλό µου έχω, για παρά-

δειγµα µεταξύ άλλων, την επιστολή που έστειλε

στο περιοδικό Αρχιτέκτονες και δηµοσιεύθηκε

στο τεύχος 53, ο καταξιωµένος συνάδελφος

Κώστας Φινές, σχετικά µε ερευνητικό πρόγραµµα

του ΗΣΑΠ που διαχειρίστηκε η Αρχιτεκτονική

Σχολή του ΕΜΠ, κόστους 175.000.000 δρχ]. 

[Η αρχιτεκτονική έρευνα, από προνόµιο µιας
µικρής οµάδας, µπορεί να γίνει µέρος της επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας του αρχιτέκτονα]

Στο παρόν κείµενο, µε τον όρο «έρευνα» δεν

αναφέροµαι στην καθηµερινή σπουδή-ενηµέ-

ρωση του επαγγελµατία αρχιτέκτονα πάνω σε

θεωρητικά ή τεχνικά θέµατα προς εφαρµογή

τους στο επαγγελµατικό του έργο, δηλαδή δεν

εννοώ την επαγγελµατική του επικαιροποίηση

προς εκπλήρωση των καθηµερινών του υποχρε-

ώσεων. Με αυτήν την έννοια, ο κάθε αρχιτέκτο-

νας ανέκαθεν, και καλώς, δραστηριοποιούταν

ερευνητικά… Με τον όρο «έρευνα», εννοώ την

επί πληρωµή επαγγελµατική δραστηριότητα

του αρχιτέκτονα (εφόσον διαθέτει την απαραί-

τητη εκπαίδευση και πιστοποίηση), σε δύο

κυρίως κατευθύνσεις: α) τη συγκρότηση προκα-

ταρκτικών µελετών, σε διάφορες κλίµακες,

ώστε να επακολουθήσει αρχιτεκτονική µελέτη,

συνήθως µετά από διαγωνισµό, και β) τη

µελέτη, σχεδιασµό και υλοποίηση νέων καινο-

τόµων υλικών/αντικειµένων ή τη διατύπωση

καινοτόµων θεωρητικών προσεγγίσεων, εργα-

λείων ή µεθόδων, προς εφαρµογή στην αρχιτε-

κτονική πράξη…

Στην Ελλάδα, το καθεστώς, που διέπει σήµερα

την έρευνα γενικότερα (και φυσικά την αρχιτε-

κτονική έρευνα) υπόκειται σε συγκεκριµένους

περιορισµούς. Την έρευνα την προκαλεί συνή-

θως ένας κρατικός φορέας ή ένας ιδιωτικός

οργανισµός, που την αναθέτει πρακτικά σχεδόν

αποκλειστικά σε ένα πανεπιστήµιο, εξαιτίας

Η εικονογράφηση προέρχεται από τον διαγωνισµό του In-

stitute for Advanced Architecture of Catalunia (IaaC)

δίπλα κάτω: Συµµετοχή του Gaetan Kohler

κάτω: Συµµετοχή των Yukio Minobe, Etsushi Yamada,

Shinri Takano, Chiaki Noto, Shinichi Takahashi



4ο Ευρωπαϊκό κοινωνικό φόρουµ
Ελένη Πορτάλιου*, αρχιτέκτων
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Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ), για το

συντονισµό των αντιστάσεων και των κινηµάτων

στην Ευρώπη σε ανοιχτή γραµµή µε τον υπό-

λοιπο κόσµο, γεννήθηκε στη Φλωρεντία το

2002 µε µια µαζική αντιπαράθεση 1.000.000

ανθρώπων στον Μπερλουσκόνι και προγραµµά-

τισε µεταξύ των άλλων τις αντιπολεµικές δρά-

σεις που συγκλόνισαν την Ευρώπη. Περνώντας

από το Παρίσι και το Λονδίνο έφτασε στην

Αθήνα. Οι συναντήσεις αυτές λειτουργούν για

την αλληλοενηµέρωση, τη δικτύωση των κινη-

µάτων και τον προγραµµατισµό δράσεων που

αφορούν το σύνολο του κινήµατος ή επιµέρους

τοµείς. 

Φλωρεντία, Παρίσι, Λονδίνο, Αθήνα. Τα φόρα

αναµοχλεύουν τη µακραίωνη παράδοση των

πόλεων ως τόπων συνάντησης, ελευθερίας,

συγκρούσεων και πολιτισµού. Οι πόλεις είναι

δηµιουργήµατα του λαού τους, έργα τέχνης των

ανθρώπινων χεριών και η κουλτούρα των

πόλεων είναι σε µεγάλο βαθµό χειραφετητική.

Αν σήµερα εµπλέκονται στη δίνη του ανταγωνι-

σµού, αν τα χέρια του νεοφιλελευθερισµού

πάνω από την πόλη καταστρέφουν τις δηµόσιες

λειτουργίες της και ορθώνουν νέα τείχη κοινω-

νικά, φυλετικά, πολιτισµικά, οι πόλεις εξακο-

λουθούν να παραµένουν επίδικα αντικείµενα

των αποκάτω, τόποι µνήµης και προοπτικής,

κοιτίδες του άλλου εφικτού κόσµου. Το φόρουµ

είναι ένας µικρόκοσµος, µια κινηµατική εφή-

µερη εντοπισµένη νησίδα µε διεισδυτικές προε-

κτάσεις µέσα στην πόλη, που υποδεικνύει τρό-

πους ζωής και περιεχόµενα για τις πόλεις. Φιλο-

τεχνεί πόλεις ανοιχτές, πολυπολιτισµικές,

δηµοκρατικές, µαχητικές, ζωηρές, καθηµερινές

και γιορτινές, πόλεις των ανθρώπων του

µόχθου, των δύο φύλων και όλων των ηλικιών,

πόλεις βασανισµένες αλλά, ταυτόχρονα, ελπι-

δοφόρες και ανυπότακτες.

Το κοινωνικό φόρουµ της Αθήνας πραγµατοποι-

ήθηκε σ’ ένα µεγάλο χώρο του παλιού αεροδρο-

µίου που, αν και σχετικά µακριά από το κέντρο

της πόλης, προσέφερε τη δυνατότητα στέγασης

µεγάλου αριθµού λειτουργιών ώστε να υπάρχει

γρήγορη και άµεση επαφή όλων µε όλους.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιφέρεια της

Αθήνας, όπως και σε άλλες ελληνικές πόλεις,

εκτυλίσσονταν επί ένα µήνα καλλιτεχνικές,

πολιτικές δράσεις και ενηµερωτικές καµπάνιες,

οι οποίες συνέκλιναν στην κεντρική συνάντηση

3-7 Μαΐου 2006.

Αυτά τα ίχνη του φόρουµ στην πόλη είναι κοµ-

µάτι του εναλλακτικού πολιτισµού της. Οι

πόλεις δεν είναι µόνο τόποι αποκλεισµού,

εκµετάλλευσης, κερδοσκοπίας και κατανάλω-

Μια εφήµερη πόλη µέσα στην πόλη της Αθήνας

Το «κίνηµα των κινηµάτων» είναι δηµιούργηµα

της επιθυµίας συντονισµού εκατοµµυρίων

ανθρώπων στον κόσµο ώστε να αντιπαραθέ-

σουν στην πολεµική, κατακτητική, εκµεταλλευ-

τική, πολιτισµικά ισοπεδωτική και οικολογικά

καταστροφική πολιτική του νεοφιλελεύθερου

παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού, τις αντι-

στάσεις, τα οράµατα και τα σχέδιά τους για έναν

«άλλο εφικτό κόσµο», που θα τοποθετεί τους

«ανθρώπους πάνω από τα κέρδη».

Το «κίνηµα των κινηµάτων» είναι ένας τόπος

–χωρικός, δικτυακός, δραστικός και συµβολι-

κός– που εκφράζεται µε πλήθος ενεργειών,

παγκόσµιων ή τοπικών, µέσα από την πρωτο-

βουλία, τη συµµετοχή και τη συντονισµένη κινη-

τοποίηση παραδοσιακών και νέων µαζικών κινη-

µάτων, οµάδων πολιτών και ανθρώπων που δρα-

στηριοποιούνται σε όλα τα µήκη και τα πλάτη

της γης για ν’ αλλάξουν τον κόσµο. 

Πρωτοεµφανίστηκε µε τους Ζαπατίστας, τις

Ευρωπορείες και την εµβληµατική σύγκρουση

µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου στο

Σιάτλ και τώρα υπάρχει σε όλες τις ηπείρους,

εκεί όπου διαφορετικές, µικρές και µεγάλες

συλλογικότητες οργανώνονται σε αλληλέγγυες

δράσεις.

Τα φόρα υποδέχονται το «κίνηµα των κινηµά-

των», δηλαδή όλα τα κινήµατα που αναγνωρίζο-

νται και δικτυώνονται σ’ αυτά.

πάνω αριστερά: BMW Welt, Μόναχο, Γερµανία, 2001-2006

πάνω δεξιά: UFA Cinema Center, ∆ρέσδη, Γερµανία, 1998

«Ουρανο(κατεβ)άσµατα»
Βασιλική Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτων
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τέρω σχόλια: σ’ αυτούς που ασχολούνται µε τα

υπόγεια και τα ισόγεια, σ’ αυτούς που ασχολού-

νται µε τους µεσαίους ορόφους όπως ο Le Cor-

busier, και σ’ αυτούς που ασχολούνται µε τις

οροφές ή πιο ποιητικά µε τον «ουρανό».

Και σας ερωτώ γιατί κι εγώ να µην ασχοληθώ µε

τον ουρανό, γιατί να µην ενσωµατωθώ σ’ αυτήν

τη τρίτη κατηγορία των αρχιτεκτόνων, που απ’

ότι κατάλαβα µε το φτωχικό µυαλό µου, φαίνε-

ται να είναι και η πιο τιµηµένη.

Και θα µου απαντήσετε και πολύ σωστά: «Πού

πας κυρία µου, σε ποια κτίρια θ’ ασχοληθείς µε

τον ουρανό, ο κύριος Prix δεν έχει αφήσει αρχι-

τεκτονικό για αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, χώρια

τις απευθείας αναθέσεις από µεγάλες εταιρείες

απανταχού του κόσµου. Εδώ άσε που δεν σε

ξέρει ούτε ο περιβόητος θυρωρός της πολυκα-

τοικίας σου (αν έχεις), εδώ, στη χώρα σου δεν

γίνονται αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί, αλλά κι

όταν καµµιά φορά γίνει κανένας από σπόντα, δεν

χτίζονται ούτε τα πρώτα βραβεία, ούτε τα δεύ-

τερα, ούτε τα τριτοτέταρτα, µακάρι να ξέραµε τι

χτίζεται. Αλλά και πάλι αν κάτι παρ’ όλα αυτά

ξεφύγει, και χτιστεί κακοποιείται, όµως δεν

σταµατάει το κακό εδώ, έχουµε και τη κοινω-

νική κριτική, την κοινή γνώµη, που καλή της

ώρα, όλα τα γνωρίζει, κι όλα τα µαχαιρώνει και

που σέρνεται πίσω από το κάθε έργο και το

στοιχειώνει για όλη του τη ζωή».

Γι αυτό λοιπόν κι εγώ σας λέω, αφήστε µε, δεν

έχω άλλη επιλογή, πρέπει να πείσω την κυρία

Καλλιοπίτσα να χτίσουµε το δικό της «ουρανό»...

Πρόκειται για την παρουσίαση στο ελληνικό

κοινό, της COOP HIMMELB(L)AU της «οµάδας που

χτίζει τον ουρανό», όπως εµφατικά δηλώνει το

όνοµά της.

Από συνθήµατα πάµε καλά...

Και τι µπορεί άραγε να πει κανείς για το έργο

της, το οποίο κι αν δεν έχει διακριθεί παγκό-

σµια; Πολυµορφία, υβριδικός χαρακτήρας, γλυ-

πτικά σχήµατα, πολυλειτουργικότητα, δηµόσιος

χαρακτήρας.

Θα µου πείτε: «και γιατί να πεις;». 

Έλα ντε, αυτό λέω κι εγώ, αλλά απ’ ότι φαίνεται

µεταξύ µας και µην το πείτε παρά έξω, αποφα-

σίσαµε στην ελληνική αρχιτεκτονική σκηνή να

ανοιχθούµε σε πλέρια και ολοκληρωτική ενηµέ-

ρωση περί το παγκόσµιο αρχιτεκτονικό γίγνε-

σθαι, κι εµείς ως έγκριτο αρχιτεκτονικό περιο-

δικό οφείλουµε να ανταποκρινόµαστε παρ’

αυτά.

Γιατί ο ένας µετά τον άλλο, καταφθάνουν οι

σοφοί αρχιτέκτονες απ’ όλο τον κόσµο, και µας

επιδεικνύουν τα αριστουργήµατά τους και εµείς

ωσάν φτωχοί συγγενείς τους υµνούµε και

εκστασιασµένοι τους παρακολουθούµε και

ονειρευόµαστε πώς θα πείσουµε την πελάτισσά

µας την κυρία Καλλιοπίτσα, που κατά τ’ άλλα,

µια χαρά γυναίκα είναι, πώς θα την πείσουµε

λοιπόν να χτίσει κι αυτή η άµοιρη, τον δικό της

«ουρανό».

Γιατί όπως µας είπε τις προάλλες στο Μέγαρο

(ποιος να µου το ’λέγε πως όλο εκεί θα ξηµερο-

βραδιαζόµουνα...), ο Wolf D. Prix, η «ψυχή» της

COOP HIMMELB(L)AU, οι αρχιτέκτονες χωρίζο-

νται σε τρεις κατηγορίες και δεν θέλω περε-
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σης. Είναι και τόποι δράσης των αποκάτω για ν’

αλλάξουν τον κόσµο.

Τα κοινωνικά φόρα θέλουν ν’ αντιπαραθέσουν

στην κοινωνική και εθνική πολυδιάσπαση, που

επιδιώκουν οι ελίτ της νεοφιλελεύθερης, καπι-

ταλιστικής παγκοσµιοποίησης, την ενότητα του

κόσµου των κυριαρχούµενων, των λαών και των

κινηµάτων. Η ενότητα αυτή εµπεριέχει τη δια-

φορά , αναγνωρίζει την πολλαπλότητα και οικο-

δοµείται στη βάση της συναίνεσης – όχι του

αποκλεισµού.

Τα κινήµατα µέσα από τα φόρα ανιχνεύουν τη

δηµοκρατία. ∆ηµοκρατία είναι να δηµιουργούµε

χώρο για συµµετοχή και έκφραση των πολλών –

ό,τι δηλαδή καταργεί σήµερα η θεσµοθετηµένη

αυταρχική δηµοκρατία. Βασίζονται στην οριζό-

ντια διασύνδεση και επικοινωνία στη θέση των

ιεραρχικών, πυραµιδοειδών οργανωτικών σχη-

µάτων. Αυτός ο κυοφορούµενος δηµοκρατικός

πολιτισµός είναι µια συµβολή στον πολιτικό

πολιτισµό και δίνει σάρκα και οστά στο όραµα

ενός άλλου εφικτού κόσµου.

Στην ισοπεδωτική οµοιοµορφία της µιντιακής

και καταναλωτικής µαζικής κουλτούρας, από τη

µια, και των προσωπικών life-styles, από την

άλλη, τα φόρα αντιπαραθέτουν µια πολυχρωµία

εθνικών, τοπικών, συλλογικών και άλλων παρα-

δόσεων µέσα στις οποίες η ατοµικότητα αποτε-

λεί δηµιουργική δυνατότητα αυτοέκφρασης

που υποβοηθά ένας κοινός τόπος. Μια τέτοια

προσέγγιση συνιστά ρήξη µε τον κυρίαρχο πολι-

τισµό και σ’ αυτόν τον στόχο η Αθήνα έκανε ένα

βήµα µπροστά, τουλάχιστον διευκολύνοντας τη

συνάντηση ανθρώπων από όλες τις γωνιές της

Ευρώπης και των χωρών που την περιβάλλουν:

από την Τουρκία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη

Μολδαβία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, την

Πολωνία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, το Ισραήλ,

το Ιράκ, τη Βόρεια Αφρική και, φυσικά, από τις

χώρες τις ∆υτικής Ευρώπης και της Λατινικής

Αµερικής που είχε την τιµητική της στο 4ο ΕΚΦ.

10.000 αντιπρόσωποι από άλλες χώρες, 35.000

εγγραφές (για µια ή περισσότερες ηµέρες), 270

σεµινάρια και εργαστήρια, δεκάδες συναυλίες ,

θέατρο, βίντεο, ταινίες, χορός, εικαστικές

εκθέσεις, 100.000 διαδηλωτές στην αντιπολε-

µική πορεία: αυτή είναι η ταυτότητα του 4ου

ΕΚΦ που φτιάχτηκε εθελοντικά από εκατοντά-

δες εθελοντές, κυρίως νέες και νέους. 

Στο 4ο ΕΚΦ οργανώθηκε ένας Χώρος για την

Πόλη µε έκθεση δράσεων τοπικών αστικών

κινηµάτων κυρίως ελληνικών αλλά και άλλων

πόλεων. 

Πραγµατοποιήθηκαν, επίσης, τα παρακάτω σχε-

τικά µε την πόλη σεµινάρια: «Παγκοσµιοποί-

ηση, κτηµατοµεσιτική κερδοσκοπία και πόλη»,

«Ανάπτυξη των κινητοποιήσεων για τα δικαιώ-

µατα στη στέγη σε ευρωπαϊκό επίπεδο», «Η

συµµετοχική διακυβέρνηση στις ευρωπαϊκές

πόλεις : αντιπαλεύει ή συµπλέει µε τον νεοφιλε-

λευθερισµό», «Ο ρόλος των πόλεων σε µια άλλη

Ευρώπη των δικαιωµάτων στη στέγη και την

κατοίκηση», «Νέοι µηχανισµοί ανασφάλειας και

κοινωνικού αποκλεισµού στην πόλη».

Σ’ αυτά τα σεµινάρια συναντήθηκαν εκπρόσωποι

από τις παρακάτω οργανώσεις: Πρωτοβουλία για

το ∆ικαίωµα στην πόλη/Ελλάδα (που είχε και την

ευθύνη για το χώρο και τα σχετικά σεµινάρια),

Γυναίκες για µια Άλλη Ευρώπη/Ελλάδα, ∆ιεθνής

Συµµαχία Κατοίκων, Λαϊκός Συντονισµός ενάντια

στις κατεδαφίσεις σπιτιών/Τουρκία, ∆ίκτυο

Τοπικών Κοινωνικών Φόρουµ Βρετανίας, Συντο-

νιστικό Συµβουλίων/Ρωσία, Ένωση Ενοικια-

στών/Ιταλία, ∆ράση/Ιταλία, Ίδρυµα Πηγής Ζωής

για την Υπεράσπιση των Νέων/Ουγγαρία, Εθνική

Συνοµοσπονδία για τη Στέγη – ∆ικαίωµα στη Στέ-

γη/Γαλλία, Περιφερειακή Συνοµοσπονδία Συλ-

λόγων Γειτονιάς Μαδρίτης/Ισπανία, Νέες Μορ-

φές Αλληλεγγύης/Βέλγιο, Ανοιχτή Πόλη/Αθήνα,

∆ίκτυο Νέα Αυτοδιοίκηση/Ιταλία, ∆ιεθνές Ινστι-

τούτο/Ολλανδία, Βραζιλία, Συνοµοσπονδία Συν-

δικάτων Εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο Τοµέα/Τουρ-

κία, Transform! Ευρώπης, Φόρουµ Ενοικιαστών

της Περιφέρειας Ρουρ/Γερµανία, Οµάδα GATS

Κοινωνικού Φόρουµ Βελγίου, Ινστιτούτο Μελε-

τών για την Παγκοσµιοποίηση/Ρωσία, Ένωση

Κοµµουνιστών Αυτοδιοικητικών/Γαλλία, Εθνική

Συνοµοσπονδία για τη Στέγη/Γαλλία, Ένωση Επι-

µελητηρίων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών/Τουρ-

κία, Κοινωνική και Εκπαιδευτική ∆ράση/Αθήνα,

∆ίκτυο No Vox – ∆ικαίωµα στη Στέγη/Γαλλία, Φί-

λοι των No Vox/Βρυξέλλες, Σπίτι Αλληλεγγύης –

Ένωση για την Εκπαίδευση, Επιστήµη, Πολιτισµό,

Βοήθεια/Τουρκία, Stop στην Ανασφάλεια/Γαλλία.

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν δύο ελληνικές συνα-

ντήσεις που αφορούσαν τη µεταολυµπιακή

Αθήνα και τα κοινά προβλήµατα των ελληνικών

πόλεων, µε στόχο την αλληλοενηµέρωση και τη

δικτύωση των οµάδων πολιτών.

* Η Ελένη Πορτάλιου συµµετέχει στο Ελληνικό Κοινω-

νικό Φόρουµ και στην Πρωτοβουλία για το ∆ικαίωµα

στην Πόλη
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αφιέρωµα

Με τα µάτια
των µη-αρχιτεκτόνων

Επιµέλεια: Μιχάλης Λεφαντζής, Άννα Μελανίτου,
Βασιλική Παναγιωτοπούλου



για την προσέγγιση οµάδων πολιτών µε κοινωνικό και
οικονοµικό κύρος, οι οποίοι θα διατύπωναν εγκυρότερες
απόψεις. Αυτό όµως δεν συµφωνούσε µε την αρχική θεώ-
ρηση του θέµατος, ίσως γιατί οι επιχειρηµατίες και οι λοι-
ποί κατέχοντες εξουσίες και αξιώµατα, στην πλειοψηφία
τους ελέγχουν ή επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα την αρχιτε-
κτονική παραγωγή. 
Η ζητούµενη προς διερεύνηση κατηγορία µη-αρχιτεκτό-
νων, έπρεπε να εκφράσει τα αληθινά της επιχειρήµατα και
απόψεις για την αρχιτεκτονική, χωρίς σκοπιµότητες, µε την
αθωότητα και την ασάφεια που µπορεί να προσφέρει η
συχνά αδόκιµη, αλλά αµεσότερη στον αναγνώστη, καθοµι-
λουµένη γλώσσα.  
Αυτή λοιπόν, ήταν και η στιγµή της αποκάλυψης των
BLOG στο διαδίκτυο, όπου οι περισσότεροι είχαµε ακού-
σει γι’αυτά, αλλά ουσιαστικά µας ήταν άγνωστα.

Τα Blog 
Με τη χρησιµοποίηση των γνωστών µηχανών αναζήτησης
και τις απαιτούµενες λέξεις κλειδιά, βρέθηκε ένας τερά-
στιος όγκος υλικού που µάλλον πρέπει να διερευνηθεί
περισσότερο µεθοδικά στο µέλλον. Σε αυτό το υλικό

παρουσιάζονται τα προσωπικά ηµερολογιακά κείµενα
«επωνύµων» και «ανωνύµων» όλων των κατηγοριών, τα
οποία δέχονται ελεύθερο σχολιασµό, κριτική και αφορµή
για συζήτηση, από όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
Ανάµεσα σε αυτά, ένα από τα περισσότερο γνωστά και
πλούσια σε σχολιασµό, είναι αυτό που έχει ο συγγραφέας
Νίκος ∆ήµου, το οποίο είναι και πρώτο στις προτιµήσεις
των Bloggers. Έλληνες Αρχιτέκτονες σε αυτό τον µικρόκο-
σµο των «ηµερολογίων» του διαδικτύου εµφανίζονται
αρκετοί και αρκετά δραστηριοποιηµένοι, µε ενδιαφέρου-
σες σελίδες και οπτικό υλικό.
Η συνάντηση µε κάποιους από αυτούς τους αρχιτέκτονες-
bloggers, που έχουν ξεκινήσει (κάποιοι εδώ και χρόνια)  στα
δικά τους Blog δηµόσια συζήτηση στο διαδίκτυο µε τους µη-
αρχιτέκτονες για την αρχιτεκτονική, ήταν διαφωτιστικότατη.
Σε αυτή την κοινότητα, οι σχολιάζοντες µη-αρχιτέκτονες
είναι κατά µια ιδιαίτερη συνθήκη επώνυµα ανώνυµοι, γεγο-
νός που τους επιτρέπει την κριτική και την ελεύθερη
παρουσίαση των επιχειρηµάτων τους, χωρίς περιορισµούς,
πλαίσιο που συµφωνεί ως ένα σηµείο και µε τους αρχικούς
στόχους της έρευνας του αφιερώµατος. 
Το σύνολο των απόψεων που παρουσιάζονται και συζητι-
ούνται σε αυτό το χώρο, µπορεί να χαρακτηριστεί ετερό-
κλητο, µε την συνύπαρξη πληθώρας επιδερµικών θεωρή-
σεων και απόψεων, αλλά και µε πολύ αξιόλογα κείµενα που
αφορούν την πόλη και την καθηµερινή αρχιτεκτονική της
πραγµατικότητα.

Επισηµάνσεις
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε πως το
προϊόν, το οποίο παρουσιάζεται τελικά στο αφιέρωµα,
είναι ένα ελάχιστο δείγµα αυτών που θα µπορούσαν να
παρουσιαστούν για το θέµα, ούτε καν ενδεικτικό. Είναι
απλά το έναυσµα, το εφαλτήριο µιας νέου τύπου δηµόσιας
συζήτησης για την αρχιτεκτονική, που δεν πρέπει να υποτι-
µήσουµε, αντίθετα πρέπει µάλλον να την παρακολουθή-
σουµε και να αναλογιστούµε την αλήθεια ή τις αλήθειες
που αυτή κρύβει µέσα της και τη χρησιµότητα που µπορεί
να έχει στον άλλο δικό µας περίκλειστο µικρόκοσµο,
αυτόν των αρχιτεκτόνων.
Ο λόγος που αρθρώνουν εδώ οι µη-αρχιτέκτονες, µέσα
στην ασάφεια, την απροσδιοριστία και τις συχνά ναϊφ ή
απλά βιωµατικές εξιστορήσεις, µας προσφέρει κάτι χρή-
σιµο κατά τη γνώµη µου: Πρώτα την στοιχειώδη(;) και
ασαφή (προϊόν ελλιπούς εκπαίδευσης) εικόνα που έχουν
οι έλληνες µη-αρχιτέκτονες για την αρχιτεκτονική, παρότι
είναι χρήστες της. ∆εύτερον, την ανάγκη της δικής µας
ενεργοποίησης ως αρχιτεκτόνων στο θέµα της ενηµέρω-
σης, πληροφόρησης, αλλά και δηµόσιας συζήτησης των
προβληµάτων της περισσότερο καθηµερινής και επικαιρο-

ποιηµένης αρχιτεκτονικής πραγµατικότητας, µε την ίδια
την κοινωνία, την κοινωνία των «µη-αρχιτεκτόνων», που
περιµένει να µας ακούσει! 
Στα µέχρι τώρα «δηµόσια βήµατα» για την αρχιτεκτονική,
εγχώρια και διεθνή, είδαµε τις περισσότερες φορές να
εκτυλίσσεται το «είδωλο» µιας Αρχιτεκτονικής του
«Κόσµου», χωρίς τον «Κόσµο». 
Σε αυτό τον διαδικτυακό µικρόκοσµο αντίθετα, δεν υπάρ-
χουν ούτε ∆ηµιουργοί, ούτε µαικήνες, ούτε Μέντορες
(ακόµη τουλάχιστον), δύνανται απλώς να υπάρχουν όλοι.
Το µόριο «µη» εδώ αποκτά τη σηµασία που του αρµόζει.
Είναι το «µη» των πολλών που µέχρι τώρα έβλεπαν χωρίς
µάτια και άκουγαν χωρίς αυτιά εκείνους τους λίγους που
(ακόµη και τώρα) είτε νοµίζουν πως τα χρησιµοποιούν και
τα διαθέτουν, είτε νοµίζουν πως δεν νοµίζουν – µάλλον
«Τίποτα». Πέρα από τα πρέπει και τα µη των «νοµιζό-
ντων», οι αρχιτέκτονες ήρθε η ώρα να συλλάβουµε, πως ο
επαναπροσδιορισµός της κοινωνικής µας ταυτότητας και
ρόλου, είναι αλληλένδετος µε την «αστοιχείωτη» και
«ναϊφ» παρουσίαση της ταυτότητας των µη-αρχιτεκτόνων
που εµφανίζεται στα κείµενα των εποµένων σελίδων...
Ως κατακλείδα αυτών των συλλογισµών, προτείνω (και
νοµίζω ότι πολλοί θα συµφωνήσουν σε αυτό) να ανοίξει το
διαδικτυακό FORUM του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων που
είναι έτοιµο προς λειτουργία, για να ξεκινήσει από εκεί µια
πραγµατικά δηµόσια συζήτηση για την αρχιτεκτονική...
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Η ταυτότητα των µη-αρχιτεκτόνων
Στον ερµηνευτικό κώδικα της ανθρώπινης επικοινωνίας,
που αποτελεί και επιστηµονικό αντικείµενο πλείστων πανε-
πιστηµιακών σχολών µε ανθρωπογνωστική κατεύθυνση, ο
νεολογισµός του προσδιοριστικού µορίου «µη» µπροστά
από δόκιµους φιλοσοφικούς όρους ή χαρακτηριστικές
ιδιότητες, εµφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες αντικαθι-
στώντας το «δεν» ή το «δεν είναι» σε µια ακολουθία
λεκτικά επιτηδευµένων θεωρήσεων και ιδεοληψιών.

Πιο εξειδικευµένα, στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική το
µόριο «µη» εκφράζει τόσο την Ετερότητα όσο και την
Ταυτότητα στην ίδια έννοια, ως προϊόν συνειδητής αντίφα-
σης και αυτοσαρκασµού.
Βέβαια, ενώ στο παρελθόν η Τέχνη αναφερόταν σε συγκε-
κριµένες και ιδιαίτερες πολιτισµικές δράσεις και η Αρχιτε-
κτονική στη φιλοσοφική της διάσταση αφορούσε «παν
επιστητόν», σήµερα και µε την προσθήκη του µορίου «µη»
συµβαίνει το αντίθετο:  
Από τη µία η µη-Τέχνη των καλλιτεχνών της σύγχρονης
εικαστικής και εικονοληπτικής αναζήτησης εξαπλώνεται
και συµπεριλαµβάνει όσες δράσεις δεν κατάφερνε να
ενσωµατώσει µέχρι τώρα η «επίσηµη» Τέχνη, ενώ από
την άλλη η λεγόµενη Αρχιτεκτονική των µη-αρχιτεκτόνων
(ή αλλιώς Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες) που έχει
συζητηθεί αρκετά –ειδικά τα τελευταία χρόνια– για την
επικυριαρχία της στην αρχιτεκτονική πραγµατικότητα,
αποµειώνει την σηµασία αλλά και την παρουσία της «επί-
σηµης» Αρχιτεκτονικής και ενδεχοµένως των αρχιτεκτό-
νων.
Αν παρατηρήσατε, δεν αναφέρθηκαν οι όροι µη-καλλιτέ-
χνης ή µη-αρχιτεκτονική γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν,
αποτελούν παράδοξο το οποίο µάλλον χρειάζεται αρκετό
χώρο για να αναπτυχθεί ως θέµα.
Άλλωστε, αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι η ταυτότητα των
µη-αρχιτεκτόνων, που κατ’ αναλογία µε τη µη-Τέχνη, συνε-
ταιρίζεται πολλές φορές µε αυτή των αρχιτεκτόνων, όσο

αντιφατικό και αν φαίνεται αυτό και παρ’ όλες τις προη-
γούµενες θεωρήσεις. 

Το πείραµα και η χιµαιρική προσπάθεια
Στην προσπάθεια ανίχνευσης του λόγου και των απόψεων
για την Αρχιτεκτονική µέσα από τα µάτια των µη-αρχιτε-
κτόνων, έγινε αµέσως κατανοητό ότι είναι ακατόρθωτη,
σχεδόν χιµαιρική η αναζήτηση ικανοποιητικού δείγµατος ή
και παραδειγµάτων για το θέµα, µε την µεθοδική διαδικα-

σία περισυλλογής και επιλογής στοιχείων και κειµένων.
Έπρεπε να βρεθεί ένα συµβατικό εφαλτήριο για την
έρευνα, που θα κάλυπτε όσο γίνεται περισσότερο τις από-
ψεις και την κριτική των νέων κυρίως ανθρώπων για την
καθηµερινή αρχιτεκτονική πραγµατικότητα και τα προβλή-
µατά της. Παράλληλα, προτιµήθηκε η δυνατότητα αξιοποί-
ησης του ζωντανού λόγου και των δηµόσιων συζητήσεων
που θα συγκεντρώνονταν στο αφιέρωµα αυτό, αποφεύγο-
ντας έτσι όσο γίνεται περισσότερο τα επιµέρους άρθρα µε
ακαδηµαϊκό χαρακτήρα. 
Έτσι επιχειρήθηκε µια σειρά συνεντεύξεων µε πνευµατι-
κούς ανθρώπους, µε επαγγελµατίες άλλων χώρων, αλλά
και µε άλλες κατηγορίες πολιτών, των οποίων η γνώµη και
η άποψη για την αρχιτεκτονική θα ήταν ενδιαφέρον να
παρουσιαστεί στο παρόν αφιέρωµα, για να αποκτήσει µε
αυτό τον τρόπο και µια εικόνα για όλα αυτά, ο κόσµος των
αρχιτεκτόνων. 
Από το δείγµα των συνεντεύξεων, έγινε κατανοητό πως
όλοι προσπαθούσαν να περιορίσουν την επιχειρηµατολο-
γία τους και δεν ήθελαν να παρουσιάσουν αυτά που αλη-
θινά πιστεύουν σε ένα έντυπο που (τουλάχιστον) δύνανται
να διαβάσουν όλοι οι αρχιτέκτονες. 
Αντικρίζοντας το φτωχό δείγµα που παρουσιάστηκε µετά
την πρώτη έρευνα, καταλάβαµε όλοι πως το όλο εγχεί-
ρηµα είχε περισσότερο πειραµατικό χαρακτήρα και αµφι-
σβητήσιµη αξία που τέθηκε άλλωστε και στην Συντακτική
Επιτροπή του Περιοδικού. Παράλληλα, έγιναν προτάσεις
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Blog: Ο διαδικτυακός 
απόηχος µιας «αρχιτεκτονικής»
συζήτησης µε µη-αρχιτέκτονες

του Μιχάλη Λεφαντζή, αρχιτέκτονα, διδάκτορα Πανεπιστηµίου Αθηνών
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σοβαρούς αρχιτέκτονες και ήµασταν στο 1900. Ας πούµε
µια Σαγράδα Φαµίλια δεν θα µε χάλαγε. Αλλά δυστυχώς
για τον Χριστόδουλο έχουµε 2005. Θα προτιµούσα χίλιες
φορές ένα υπερµοντέρνο υπουργείο ή ένα σωστό ∆ηµαρ-
χείο... (ακολουθεί σειρά από links περί ουρανοξυστών και
Αθήνας)

At 7/13/2005, eve said...
s g συµφωνώ και επαυξάνω για τους ουρανοξύστες. Τους
λατρεύω και εγώ. Το απόλυτο µητροπολιτικό σύµβολο(και
όχι µόνο :). Αν δεν γνωρίζεις το Delirious New York, του
Rem Koolhaas, σου το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Καµία

σχέση µε το κλασσικό βιβλίο από αρχιτέκτονα για αρχιτέ-
κτονες. Απευθύνεται σε όλους.

Από την άλλη αυτό δε σηµαίνει ότι δεν θα έπρεπε να
υπάρχει τίποτε άλλο. Η Αθήνα είναι µια πόλη που ως
αστικό περιβάλλον έχει άσχηµη σχέση µε την ιστορία της.
Μια ασυνέχεια µνήµης. Και τα προσφυγικά είναι ένα τέτοιο
παράδειγµα. Όχι µόνο έχουν αξία ως προς της ιστορία
της ελληνικής αρχιτεκτονικής(η πρώτη απόπειρα mass
housing στην Ελλάδα, µοντέρνο κίνηµα και τα συναφή) µα
και για την ιστορική τους αξία ως προς την πόλη. ∆εν είπα
να µείνουν ΠΑΝΤΟΥ. Είπα να µείνουν κάποια, τα πιο αντι-
προσωπευτικά. Έχεις αλήθεια µπει από µέσα σε ένα τέτοιο
κτίριο; Μήπως η εικόνα που έχεις είναι αποτέλεσµα της
εγκατάλειψής τους και όχι της πραγµατικής χωρικής τους
ποιότητας; Συχνά το παλιό θεωρείται αξιόλογο µόνο και
µόνο για την ηλικία του. Συµφωνώ απολύτως ότι αυτό δεν
είναι πολύ ευφυές. Άλλο ένα κόλληµα των Ελλήνων που µη
βλέποντας ιστορική συνέχεια (µνήµη δηλαδή) στο αστικό
τους περιβάλλον έχουν φτάσει στο άλλο άκρο, να φυλάνε
κάθε παλιατζούρα.

Τέλος να προσθέσω κάτι ακόµη: Μπορείς να µου πεις τι
θεωρείς «ωραίο»; ∆ιαβάζω στα τελευταία posts που όλοι
αναφέρονται στο «ωραίο» και φοβάµαι ότι όλοι εννοούν
κάτι διαφορετικό µεταξύ τους, που όµως δεν το καταθέ-
τουν. Έτσι δεν µπορεί να γίνει επί της ουσίας κουβέντα
όµως. Εγώ λέω: να ορίστε, αυτή είµαι, αυτά πιστεύω. Ξεκά-
θαρα. Και έτσι προκαλώ την άµεση απάντηση. Μπορεί λοι-
πόν όποιος λέει τη γνώµη του και µιλάει για έννοιες µη

κοινά αναγνώσιµες όπως το «ωραίο», να γίνεται πιο ακρι-
βής; Έτσι θα µπορέσουµε να κάνουµε πιο ουσιαστική κου-
βέντα.

Χαίροµαι που ανάβει η συζήτηση. 

At 7/13/2005, S G said... 
Όχι δεν έχω µπει µέσα. Ίσως έχουν ενδιαφέρον. Κρατάµε
ένα σαν µουσείο, βάζουµε µέσα και µια υπερτροµερή συλ-
λογή µε οπτικοαουστικό υλικό για την µικρασιατική κατα-
στροφή και την πορεία των προσφύγων (που, ντροπή µας,
δεν υπάρχει. Εµείς δίνουµε λεφτά µόνο για αρχαιολογικά
µουσεία).

Τα υπόλοιπα γίνονται ένα πρότυπο συγκρότηµα γραφείων
ή ένα υπουργείο. Τι εστί ωραίο; 

Πολλά κτίρια του Koolhaas. Κάνα δυο του Norman Foster.
Το Pavillion του Mies van der Rohe. Η αψίδα στην
Defense. Το Centre Pompidou. Η πυραµίδα του Pei στο
Λούβρο. Η τριλογία στο Μαρούσι, στην είσοδο από Κηφι-
σίας (το ένα της Τζενεράλι έχει µια χάλκινη στέγη νοµίζω,

το άλλο είναι ένας κύβος). Το νέο κτίριο της Εθνικής Τρά-
πεζας (αν και είναι τρελά στριµωγµένο). Η πεζοδρόµηση
της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (χωρίς τα καταραµένα αυτοκί-
νητα που παρκάρουν µέσα, ανεπρόκοποι ιερόσυλοι!). Το
κτίριο της Craysler στη Νέα Υόρκη. Η Casa Mila (Pedrera)
στη Βαρκελώνη. Ο πύργος της Post στη Βόνη, το Medien-
hafen στο Ντίσελντορφ (κυρίως τα κτίρια του Gehry, τρο-
µερά). Το Guggenhaim στο Μπιλµπάο. Το νέο ΟΑΚΑ. Η
γέφυρα Καλατράβα στον Γουαδαλκιβίρ. Η νεοκλασική τρι-
λογία (Ακαδηµία, Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο) στην Αθήνα.
Μια εκκλησία στην Μύκονο (Παραπορτιανή;). Το µονα-
στήρι στην Αµοργό.

ΟΧΙ τα περισσότερα νέα κτίρια της Αθήνας στιλ Βωβός,
κουτιά µε γρανίτη. Όχι κάποια κτίρια του Καλατράβα
(µερικά µου θυµίζουν νεοπλουτίστικη τούρτα γάµου). Όχι
η πεζογέφυρά του στην Μεσογείων (από την µια µεριά
είναι χωµένη ανάµεσα σε κακάσχηµες πολυκατοικίες). Όχι
στο Μέγαρο Μουσικής (τόσα λεφτά, τέτοιο απίστευτο
οικόπεδο, για αυτό το βαρετό κουτί). Η υπερµίζερη παρα-
λία της Θεσ/νικης. Η τσιµεντένια προκυµαία στο Φάληρο.
ΟΧΙ άλλες βυζαντινίζουσες εκκλησίες στην Αθήνα. 
Εννοείται ότι µ’ αρέσουν βεβαία και οι Le Corbusier (είδα
µάλιστα στο ΜΟΜΑ κάτι πραγµατάκια που έφτιαχνε σαν
ντιζάινερ και έπαθα πλάκα. Μιλάµε για πολύ ταλέντο) αν
και µετά τον πόλεµο έχω την εντύπωση ότι φταίει για το
άσχηµο στιλ του ’50-’60.

Και µαζί τους και ο Frank Lloyd Wright (το Fallingwater
είναι ένα από τα 3-4 σπίτια που θα ’θελα πολύ να έχω).

Σε αυτό το τµήµα της έρευνας συλλέχθηκαν τα κείµενα από το
Blog της Εύης Αναστασοπούλου που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο
χρόνια µια παρουσίαση της προβληµατικής της για την αρχιτε-
κτονική, που συνοδεύτηκε απο συζήτηση µε τους µη-αρχιτέκτο-
νες. Εδώ, παρουσιάζονται µόνο τα σχόλια που αφορούν τα κεί-
µενά της, αφού αυτό που ενδιέφερε την έρευνα, ήταν µόνο οι
απόψεις των µη-αρχιτεκτόνων. 

Σηµείωµα της Εύης Αναστασοπούλου
Τα κείµενα που ακολουθούν παρακάτω, δηµοσιεύτηκαν
για πρώτη φορά στο blog που έχω στη διεύθυνση:
http://datascape.blogspot.com. 

Τι είναι blog; Ας επιχειρήσω µια σύγκριση µε κάτι γνωστό-
τερο: το email. Αν το email είναι σαν να ψιθυρίζεις κάτι στο
αυτί του διπλανού σου, το blog µοιάζει µε το να κρεµάς
ένα πανό στο µπαλκόνι σου µε αυτό που θέλεις να πεις.
Μόνο που µένεις στο ισόγειο και ο περαστικός µπορεί να

σηµειώσει και τη δική του γνώµη από κάτω για να του απα-
ντήσεις και έτσι να γίνει διάλογος. Στην ουσία πρόκειται για
µια ιστοσελίδα, που µπορεί να έχει τη µορφή ηµερολογίου,
περιοδικού ή οποιασδήποτε µορφής κειµένου και εικόνας.
Η διαφορά από ένα απλό προσωπικό website είναι η δια-
δραστικότητά του, αφού δίνει τη δυνατότητα σχολιασµού
κάτω από κάθε κείµενο καθώς και η ανανέωσή του ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Το συγκεκριµένο blog αναφέρεται σε ότι µε παρακινεί να
γράφω. Η αρχιτεκτονική είναι ένα κοµµάτι από τη ζωή µου
και ως τέτοιο, πολλά κείµενα αναφέρονται σε αυτή. 

Έχοντας συνείδηση ότι δεν απευθύνοµαι µόνο σε αρχιτέ-
κτονες επέλεξα να θίξω θέµατα µε γλώσσα όσο το δυνα-
τόν πιο άµεση και καθηµερινή, δίνοντας παράλληλα πλη-
ροφορίες ή ερεθίσµατα για όσους ενδιαφέρονται να
µάθουν κάτι παραπάνω. ∆υο χρόνια µετά, τα συµπερά-
σµατα είναι πλούσια και ο απολογισµός σίγουρα θετικός.
Θα µπορούσα να γράψω πολύ ακόµη. Ας τελειώσω λέγο-
ντας ότι η µεγαλύτερη ικανοποίηση µου είναι το «αγώ-
γιµο» του ρόλου αυτού.  

Σηµείωση: Στα κείµενα που ακολουθούν, πολλές από τις λέξεις
που αναφέρονται, συνοδεύονται από κάποιο link ώστε να µπορεί
κάποιος πατώντας το, να δει το κτίριο για το οποίο γίνεται κου-
βέντα. Λόγω διαφοράς µέσου, ελπίζω η διαφορετική φύση του
κειµένου στο internet να µην αποτελέσει εµπόδιο για την ανά-
γνωση.

ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
Από τα προσφυγικά… στην Potsdamer Ρlatz

Σχόλια: 
At 7/13/2005, S G 

Ωραία συλλογή.

Θα µου επιτρέψεις ένα σχόλιο για τα προσφυγικά:

Μου την σπάει απίστευτα που στην Αθήνα συγχέουµε το
παλιό µε το ωραίο. Σε 30 χρόνια θα µας λέτε ότι οι πολυ-
κατοικίες του κέντρου είναι ωραίες (εξαιρετικό δείγµα
µεταπολεµικού µπρουταλισµού!). Εσείς στο Βερολίνο θα
αφήνατε το Potsdamer Ρlatz ερείπιο για να διαφυλαχτεί η
ιστορική µνήµη. Συγγνώµη αλλά αυτά είναι ιδεοληψίες...

Τα προσφυγικά είναι µικρά, άσχηµα, µίζερα κτιριάκια-κου-
τιά σε ένα από τα κεντρικότερα σηµεία της πόλης. Θα
µπορούσαµε να έχουµε εκεί πολλά σύγχρονα λειτουργικά
γραφεία. Τόσα δικηγορικά γραφεία, ιατρεία κτλ στεγάζο-
νται σε πλήρως ακατάλληλες πολυκατοικίες. Γιατί να µην
τους προσφέρουµε όµορφα νέα κτίρια;

Θέλετε να διαφυλάξετε την µνήµη της µικρής µίζερης
πόλης; Βγάλτε 3 φωτογραφίες και κρατήστε τες (άντε στην
χειρότερη κρατήστε και ένα κτιριάκι ανέπαφο, για δείγµα),
αλλά µην µας καταδικάζετε στην σαπίλα. Τα προσφυγικά
είναι ντροπή για την εικόνα της πόλης και απίστευτη σπα-
τάλη χώρου...

Υ.Γ. καλά η ιδέα για γκαράζ του Παναθηναϊκού ακόµα πιο
ατυχής! ∆εν έχουν ακούσει ποτέ την ιδέα του υπογείου
γκαράζ; Η Μητρόπολη δεν θα ήταν κακή ιδέα, αν είχαµε

Blog από αρχιτέκτονες
για µη-αρχιτέκτονες

Ì¤ÛË: Potsdamer ƒlatz, µÂÚÔÏ›ÓÔ

‰›Ï· ¿Óˆ: ∏ ˘Ú·Ì›‰· ÙÔ˘ ·Ú¯. I.M. Pei
ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ
‰›Ï· Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Centre Pompidou (aÚ¯.
R. Rogers, R. Piano) Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÚ·-
ÊÂ›ˆÓ ÙË˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ (·Ú¯. ª. ∫ÔÎÎ›ÓÔ˘, ∞.
∫Ô‡ÚÎÔ˘Ï·˜)
‰›Ï· Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: ∆Ô Pavillion ÙÔ˘ ·Ú¯. Mies
van der Rohe
‰›Ï· Î¿Ùˆ: ªÔ˘ÛÂ›Ô Guggenhaim, ªÈÏÌ¿Ô
(·Ú¯. F. Gehry)
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σε µνηµειακή αρχιτεκτονική. Αυτό σηµαίνει κτίρια που χτί-
στηκαν κάτω από συγκεκριµένες οικονοµικές και πολιτικές
συνθήκες µε στόχο άλλοτε να δείξουν το κύρος π.χ. του
σύγχρονου Παρισιού (από –διόλου τυχαίο– ένα δήµαρχο
που µετά έγινε πρόεδρος της δηµοκρατίας: τον
Mitterand). Εν ολίγοις η αρχιτεκτονική έχει άµεση σχέση
µε την κοινωνία και την εποχή της. Είναι καθρέφτης. Όµως
µένει και µέσα στα χρόνια να θυµίζει ΤΙ ήταν αυτή η πόλη
και πως άλλαξε. Η εκάστοτε πόλη. Για αυτό και µιλάµε για
µνήµη και για ανάγκη όπως ακριβώς δεν διατηρήθηκαν
πολλά νεοκλασικά και σήµερα όλοι τρελαίνονται για να
βρουν ένα, να διατηρηθούν τα υπόλοιπα κοµµάτια της
ιστορίας µας µιλώντας για αστικό και µη περιβάλλον. Η
αρχιτεκτονική του ’20 του ’30, του ’60 κλπ. δεν είναι ξένη.
Είµαστε εµείς. Μπορεί τότε να ήµασταν/µην ήµασταν στα
καλύτερά µας αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να τα κουκου-
λώσουµε σαν να µην υπήρξαν. Υπενθυµίζω στα περί προ-
σφυγικών(αν και ήταν το αντίθετο του µνηµειακού) τη
σηµασία της αναπαλαίωσης/επανάχρησης, πείτε το όπως

θέλετε. Νοµίζω πέρασε στο ντούκου στην κουβέντα. Επί-
σης το γεγονός πως ήταν πολεοδοµικές ενότητες. ∆εν
γίνεται από 6 σειρές προσφυγικών τοποθετηµένες παράλ-
ληλα π.χ. στην Αλεξάνδρας, µεγάλο οδικό άξονα να κρα-
τήσεις το ένα. 

Και για το Βερολίνο όµως ισχύουν τα ίδια. Την πόλη την
έχω µελετήσει, επισκεφτεί, περπατήσει, όπως και πολλοί
από εσάς. Η Γερµανία είχε ανάγκη από µια νέα ταυτότητα.
Και από νέα σύµβολα. Εκεί µπαίνει η Potsdamer Platz, ο
νέος θόλος του Reichstag κλπ. Εξ ου και η νέα µνηµειακό-
τητα. Στην περίπτωση της Potsdamer πρόκειται για πολεο-
δοµική επέµβαση τύπου ένεση. Πάµε και µε µια ξεκάθαρη
κίνηση αλλάζουµε το τοπίο. Το αλλάζουµε αποφασιστικά
σηµαίνει ότι δεν χτίζουµε πότε ένα κτίριο σε ένα οικόπεδο
και πότε(σε λίγα χρόνια) ένα άλλο, λίγο διαφορετικό σε
ύφος ή κάτι πιο ανθρώπινα πολύπλοκο. Τα κτίρια χτίστη-
καν όλα µαζί, µε παρόµοια αρχιτεκτονική γλώσσα (οι κριτι-
κοί θα το λέγανε high tech πιθανώς). Ζητήµατα που ανα-
κύπτουν: διακρίνεται άγχος για την νέα εικόνα της πόλης
(λογικό, τέτοια ώρα τέτοια λόγια), ακόµη τίποτα δεν θυµί-
ζει την ζωντανή αφοµοιωµένη από την κοινωνία
Potsdamer πριν τον πόλεµο, µε µαγαζιά, γραφεία όλα
–ανθρώπινα και µέσα από τη ζωή– ανακατεµένα. Εδώ οι
χρήσεις γης είναι ξεκάθαρα διαχωρισµένες, πάνω στον
υπολογιστή, οι Βερολινέζοι µπορεί να θαυµάζουν τα νέα
κτίρια σχεδιαστικά αλλά δεν έχουν κάνει (ακόµη) blend in
µε την πόλη. Κάποιος νιώθει ότι περπατά σε µακέτα κλίµα-

κας 1:1 ή κάνει το ανθρωπάκι στο animation του αρχιτέ-
κτονα/πολεοδόµου. Θέµα χρόνου; Ίσως. ∆εν είµαι τόσο
σίγουρη. Οι επεµβάσεις τύπου «επεµβαίνω µε τη µια σε µια
τεράστια έκταση και τη γεµίζω απ’ άκρη σε άκρη» πιο πολύ
θυµίζουν θεµατικό πάρκο (µε γραφεία, ξενυχτάδικα, µαγα-
ζιά δεν κολλάω εκεί, θεµατικό πάρκο όµως). Η Ρ.Ρ. είναι το
σύµβολο όµως της ενότητας της νέας χώρας, της οικονο-
µικής και πολιτικής δύναµης της Γερµανίας. 

Ξεφεύγοντας από το δηµόσιο κτίριο θα ήθελα να κατα-
λάβω αν βρίσκετε ∆ΙΑΦΟΡΑ στο πως κρίνετε ένα δηµό-
σιο κτίριο από µια κατοικία ας πούµε. 

Επίσης δεν παρατήρησα ελληνική αρχιτεκτονική στα σχό-
λια, εκτός από την ανώνυµη (τύπου παραδοσιακοί οικισµοί,
νεοκλασικά αγνώστου πατρός, µοναστήρια, όλα τους υπέ-
ροχα συµφωνώ). Θα µπορούσα να παραθέσω πέντε
φορές τόσα και πάλι να µην τελειώνω µε τίποτα.
Αντ’ αυτού να δείξω δυο κατοικίες στην Ελλάδα διαφορε-
τικών χρονικών περιόδων που θαυµάζω:
- Οικία Λαναρά στην Ανάβυσσο του Νίκου Βαλσαµάκη 
(µην την ψάχνετε, της έχουν αλλάξει τα πέταλα σήµερα και
είναι αγνώριστη).
- Σπίτι στο Π. Ψυχικό της Ζωής Σαµούρκα (και όµως είναι
καλύτερο από κοντά!).

Κάτι ακόµη: για το µουσείο περί Μικρασιατικών δεν ξέρω.
Το πιο κοντινό που µπορώ να παραθέσω είναι το γεγονός
πως σε πρόσφατο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό κέρδισε η
οµάδα anamorphosis το νέο µουσείο του Ιδρύµατος Μεί-
ζονος Ελληνισµού. Ο κάθε αρχιτέκτονας θα σου πει πως
αν το έκανε αυτός θα έκανε κάτι άλλο µα αυτό δεν αποτε-
λεί είδηση. Ένα είναι σίγουρο: είναι µια σπάνια πρόταση
για τα ελληνικά δεδοµένα. Στα προσεχώς λοιπόν. Εstarian
που θες καµπύλες εδώ θα χορτάσεις;).

Τέλος, S G και Estarian ευχαριστώ για τις αναφορές σας
στο post µου στα blog σας κυρίως γιατί δεν περιοριστή-
κατε σε ένα «δείτε και αυτό» αλλά γιατί όντως πάτε την
κουβέντα ένα βήµα παραπέρα. 

At 7/14/2005, S G said... 
Λοιπόν αυτός ο Βαλσαµάκης πάει να γίνει ο αγαπηµένος
µου Έλληνας αρχιτέκτονας...

Το κτίριο του ΙΜΕ το ’χω δει και µου αρέσει πολύ. Να
δούµε πως θα γίνει στην πράξη (που συχνά είναι η µέρα µε
την νύχτα).

Κατά τα αλλά δύσκολο να αναφερθούµε σε Έλληνες αρχι-
τέκτονες, γιατί δεν πολυυπάρχουν. Ξέρω ότι δεν φταίτε
εσείς, αλλά µε πιάνει κόµπλεξ όταν βλέπω τι άτοµα έχει
βγάλει π.χ. η Ισπανία τα τελευταία χρονιά...

At 7/14/2005, Estarian said... 
Αλλά να, ορίστε ωραίο παράδειγµα που έδωσες Εύη, αυτό
το σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό. Ναι µεν είναι µόνο µερικά
ορθογώνια παραλληλόγραµµα, αλλά δεν σου δίνει την
αίσθηση του κουτιού. ∆εν µε πνίγει. Αυτό µάλιστα.
(και άµα το είχα εγώ, θα του έβαζα µια ωραία θολωτή
σκεπή, µια καλαµωτή µπροστά, µερικούς κίονες, και ένα
σιντριβάνι µε το κλασσικό πιτσιρίκι στον κήπο) (κοιτάτε
τώρα πως θα πάρουν οι αρχιτέκτονες σιδερόβεργες και
θα µε κυνηγάνε).

At 7/13/2005, Estarian said... 
Ώρε υλικό που µου δώσατεεεε... 
Συµφωνώ µε τον s g σε πολλά (ειδικά για τα προσφυγικά
και το µέγαρο, πέσ’τα χρυσόστοµε).
Με τους ουρανοξύστες έχω και εγώ ένα κόλληµα. Με τους
ωραίους ουρανοξύστες όµως. Και µια και είπες για
Potsdamer Ρlatz, κλασσικό παράδειγµα. Αν θυµάµαι καλά
είναι εκεί πέρα το Sony Center, τα γραφεία της Deutsche
Bank, υπέροχα, επιβλητικά κτίρια (και άµα γύρναγες 180
µοίρες, έβλεπες την µαυρίλα του ανατολικού Βερολίνου
από την άλλη;). Είχα τρελαθεί να βγάζω φωτογραφίες...
Μια και πήγα πρόσφατα εκεί πέρα, µου έκαναν πολύ
µεγάλη εντύπωση τα νέα κτίρια. Χαιρόσουν να κοιτάς ρε
παιδί µου. 
Ρωτάς τι είναι ωραίο για µας... χµµ να σου πω, εγώ θεωρώ
πολλά στυλ ως καλαίσθητα και ωραία αρχιτεκτονικά.
Παραδείγµατα:
α. Τα νεοκλασικά κτίρια. Μεγάλωσα δίπλα σε αυτά, τα
έβλεπα κάθε µέρα, τα συνήθισα. Το δηµαρχείο στο Λαύ-

ριο, το πρώτο δηµοτικό σχολείο και η µισή συνοικία της
Aγίας Παρασκευής. Τα νεοκλασικά στην Β. Όλγας στη
Θεσσαλονίκη όπως και το πανέµορφο κτίριο στην Αγίας
Σοφίας που στεγάζει το «Κουρδιστό Γουρούνι».
β. Η «χωριάτικη» αρχιτεκτονική των αρχοντικών της
Καστοριάς και τα πετρόκτιστα στα Ζαγοροχώρια. Είδαµε
πριν κανα-δυο χρόνια στην Κόνιτσα νοµίζω ένα καταπλη-
κτικό καινούριο ξενοδοχείο που συνδύαζε µοντέρνο και
παραδοσιακό σε υπέροχο αποτέλεσµα.
γ. Η γοτθική/µεσαιωνική αρχιτεκτονική. Στην Ιταλία έχω
αφήσει κοµµάτι της καρδιάς µου. Σιένα, Βερόνα, Φλωρε-
ντία...
δ. Ο ναός του Ηφαίστου. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ.
ε. Πάµε στα πιο µοντέρνα. Το Judisches Museum στο
Βερολίνο (µπορεί να πω βλακεία αλλά του Libeskind δεν
είναι;).
στ. Τα κτίρια της Ευρωπαϊκής ένωσης στις Βρυξέλλες.
ζ. Σχεδόν ό,τι έχω δει από Μανχάταν (δεν έχω πάει αλλά
θέλω).
η. Η όπερα του Σίδνεϋ.
θ. Πάλι Βερολίνο, το Altes Museum.
ι. Η Defense στο Παρίσι.
και πολλά άλλα... θα γράψω κανένα ποστάκι αφού δω τα
φωτογραφικά αρχεία µου, και θυµηθώ και άλλα.
Να ’στε καλά παιδιά, πολύ ωραίο θέµα, πωρώθηκα τώρα...

At 7/14/2005, eve said... 
Ο S G και ο Estarian παρατηρώ πως αναφέρονται κυρίως

¿Óˆ: Judisches Museum (·Ú¯. D. Libeskind)
Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∆Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ
Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: Altes Museum (·Ú¯. K.F. Schinkel)
Î·È Î¿Ùˆ Ë ŸÂÚ· ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ¸ (·Ú¯. J. Utzon)
Î¿Ùˆ: La Defense, ¶·Ú›ÛÈ

‰›Ï·: ∫·ÙÔÈÎ›· ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi æ˘¯ÈÎfi (·Ú¯. ∑.
™·ÌÔ‡ÚÎ·)
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τύρησες, δε θα είχε λάβει χώρα στη προηγούµενη ενσάρ-
κωση της πλατείας σου, µε τα δέντρα και το γεµάτο χαρα-
κτήρα πλακόστρωτο.
Τι τραβάνε και αυτοί οι καφετζήδες!(οι οποίοι είναι είδος
υπό εξαφάνιση, σαν τα καλόγουστα πλακόστρωτα του
Ηρακλείου).
Φωτιά και Τσουνάµι... learn to swim

Κ. 3/03/2006 12:07:07 AM   

Kokkino Μpaloni είπε...
Περί γούστου συµφωνούµε, όµως η αρχιτεκτονική έχει και
µια ιδιαιτερότητα και αυτή αγαπητέ Β. ονοµάζεται πρακτι-

κότητα. ∆ηλαδή µπορεί να ήταν γεµάτος δέντρα ο πεζό-
δροµος και πάλι να µη µ' άρεσε, θα απολάµβανα όµως τη
σκιά το καλοκαίρι που σκάει ο τζίτζικας. Και για το δώρο
του Χρόνη συµφωνώ, όµως πως θα έρθει αυτό σ’ ένα
πεζόδροµο περάστε-ψωνίστε-τελειώσατε (όχι σκιά, όχι
παγκάκια). Η γοργόνα έφυγε, άραγε πως αισθάνεται ο
άνθρωπος που µε αγάπη την είχε σκαλίσει; (και τα γκράφιτι
στο Ρέθυµνο που λέγαµε τα σβήσανε τελικά).
Και ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ.
Έλειψε κάνα πλατάνι που κάνει και ωραία σκιά; 
Φοβιτσιάρα δυστυχώς το Ηράκλειο δεν ξέρει ότι είναι σε
νησί, όσο για µίνιµαλ ζεν αρχιτεκτονική ούτε καν αυτή την
κατέχει, κατέχει το γνωστό κουµπάρος του Νοµάρχη που-
λάει φοίνικες, άρα να στηρίξουµε την οικογένεια... 

Καταδικασµένη πόλη.

Μέχρι να γυρίσει ο Κ. που θα κάνει πανέµορφα εφήµερα
κτίρια που θα γκρεµίζονται προς τα πάνω και τουλάχιστον
θα υπάρχει µια καθηµερινή ανανέωση.

3/03/2006 03:18:24 PM  

Πλατεία Αριστοτέλους

Η πλατεία µιας πόλης είναι η ακριβής κρυστάλλωση στο
χώρο ενός άυλου και άπιαστου πράγµατος, της ψυχής της
– δηλαδή, της ψυχής των κατοίκων της. Οι αρχιτέκτονες

και οι σχεδιαστές τίποτα περισσότερο δεν κάνουν, παρά
να απεικονίζουν τη συλλογική ψυχή σε µια υλική κατα-
σκευή, η οποία άλλωστε αναθεωρείται τακτικά – τουλάχι-
στον από τους Έλληνες δηµαρχαίους. Συνήθως, προς το
χειρότερο.

Όταν είδα για πρώτη φορά από κοντά την ανακαινισµένη
πλατεία Οµονοίας αντίκρισα την ίδια την ψυχή της Αθή-
νας: κακιασµένη, χυδαία, άσχηµη, βρώµικη και απελπι-
σµένη. Αλλά η Αθήνα έχει κι άλλα πρόσωπα, κι άλλες
ψυχές. Λίγο παραπάνω υπάρχει ο ωραιότερος (ίσως) περί-
πατος του κόσµου, αυτός που ξεκινά από τον πεζόδροµο
της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου και κυκλώνει την Ακρόπολη.

Για την Αθήνα όµως, ας µιλήσουν οι Αθηναίοι. Εµείς στη
Θεσσαλονίκη έχουµε µία (και µόνη) εµβληµατική πλατεία
– την πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί κρυσταλλώνεται η ψυχή
της πόλης µας. Εκεί µπορεί κανείς να µελετήσει µε την
ησυχία του το µερικό και να διαπιστώσει, µε µεγάλη προ-
σέγγιση, τους χαρακτήρες του γενικού. 

Σεργιάνισα για πρώτη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους
στα 1979, πριν 27 χρόνια. Η διαφορά ανάµεσα στην εικόνα
του τότε και του σήµερα είναι τραγική: η πλατεία έχει
ασχηµήνει αφόρητα, σαν άλλο πορτραίτο του Ντόριαν
Γκρέι. Εκφράζει µε αδιάψευστο τρόπο το πόσο ευτελί-
στηκε όλα αυτά τα χρόνια η ψυχή της Θεσσαλονίκης.

Η πλατεία του 1979 δεν περιγράφεται – µάλλον, δεν είµαι
σε θέση να το κάνω εδώ και τώρα. Η σηµερινή πλατεία
όµως µπορεί να χρησιµεύσει ως η επιτοµή της ήττας του
καλού γούστου από το κακό. Με άλλα λόγια, του πολιτι-
σµού από τη βαρβαρότητα. 

∆εν είναι µόνο οι ακαλαίσθητες (καρακίτς, για την ακρί-
βεια) εικαστικές κατασκευές που στήνονται κάθε τόσο,
υποδηλώνοντας µε θαυµαστή ακρίβεια την ποιότητα της
τοπικής µας ηγεσίας. Είναι η καρκινική (κακοήθης) κατά-
ληψη του πολύτιµου χώρου από τα «τραπεζοκαθίσµατα»,
τα οποία σκιάζονται από τρισάθλιας αισθητικής πάνινες
οµπρέλες – κάποιες, µε διαφηµίσεις επάνω. Οι περιπατη-
τές, σε ορισµένα σηµεία, δε µπορούν καν να βαδίσουν
κάτω από τις παλιές όµορφες αψίδες που στεγάζουν τα
πεζοδρόµια, ιδίως αν πρόκειται για µητέρες µε καροτσά-
κια. Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ούτε λόγος... Αυτό
άλλωστε συµβαίνει σε ολόκληρο το κέντρο: το αυτοκινητο-
µάνι (συν η απίστευτη αναποτελεσµατικότητα της τρο-
χαίας και της δηµοτικής αστυνοµίας) εµποδίζει τους
πεζούς να κινηθούν και τους υποχρεώνει να διακινδυνεύ-
ουν χίλιες φορές, από τη στιγµή που θα βγουν από την
πόρτα τους, µέχρι να επιστρέψουν.

Είναι και οι µηχανές (δηλαδή τα γαϊδούρια που τις οδη-
γούν, ανενόχλητα) που ορµάνε παραβιάζοντας κάθε
έννοια «πεζόδροµου» και θέτοντας σε κίνδυνο τα παιδιά
που τρέχουν εδώ κι εκεί – κοψοχολιάζοντας τους γονείς.
Είναι τα αυτοκίνητα που παρκάρουν πάνω στον έρµο τον
πεζόδροµο της πλατείας – είτε για να εφοδιάσουν τα
µαγαζιά, είτε για να πιουν οι ιδιοκτήτες τους το φραπό-
γαλό τους. Είναι οι ληστρικές τιµές στα παρακείµενα πάρ-
κιν (8 και 10 ευρώ για δυο ώρες!). Είναι οι «πολιτιστικές»
εκδηλώσεις που στήνονται κάθε τρεις και λίγο (συνήθως
µε ό,τι χειρότερο διαθέτει ο τόπος σε σκυλάδικο και σκυ-
λοπόπ) Είναι οι παντοειδείς «εκθέσεις», «εκδηλώσεις»

Thursday, April 13, 2006

Ζούµε σε µια όµορφη πόλη...
Μερικές µέρες, αισθάνοµαι όπως υποθέτω και όλοι όσοι
ζούνε σε πόλεις. Νοµίζω ότι ζω σε µια πόλη απούσα, των
όσων συµβαίνουνε γύρω µας, µια πόλη που ορµάει να πνί-
ξει ότι καλό πάει να γίνει κι αντί για την οµορφιά της (που
έχει) προσπαθεί να αναδείξει νεόκτιστες νεοπλουτίστικες
αηδίες, αρχιτεκτονικά εκτρώµατα ριγµένα όπου να ‘ναι και
εντυπωσιακής ηλιθιότητας εκδηλώσεις. Το να κατηγορεί
κανείς τους τοπικούς και µη άρχοντες µου φαίνεται εύκολη
δικαιολογία. Αν δεν ξεπεράσουµε εµείς οι ίδιοι τη νοοτρο-
πία µας που µας θέλει χαλαρούς και ωραίους και εύκολους
στο να κατηγορούµε τους πάντες και τα πάντα, δεν γίνεται
τίποτα. ∆εν είµαστε οι πρώτοι του χωριού. Σ' αυτόν τον
τεράστιο κόσµο που ζούµε, είµαστε ίσως ένα τίποτα που
πρέπει να παλέψει να γίνει κάτι.
Μετά µπαίνω στο λεωφορείο του προηγούµενου post και
έχω την ψευδαίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά... 

POSTED BY SALPARADISE @ 5:49 AM

Κυριακή, Οκτώβριος 16, 2005

“Tricklin' through my mind”
Όταν είσαι καλά, η Βασιλίσσης Σοφίας µοιάζει µε ποτάµι
που οδηγεί στη θάλασσα, το µπετόν αχνίζει θυµίζοντας
ειδυλλιακές παραλίες, το Hilton και το Μέγαρο Μουσικής
είναι θερινά θέρετρα... Ανεβαίνοντας στην Κηφισίας το
τοπίο «χριστουγεννιάζει» απότοµα. Πολλά φώτα, πολλά
µαγαζιά, ετερόκλητος κόσµος. Πόσα δροµολόγια έχουν
γίνει σε αυτούς τους δρόµους... Επίτηδες περνάµε από την
Κηφισίας όλο το ∆εκέµβριο για να στέλνουµε φιλάκια στον
Αϊ-Βασίλη που κρέµεται από το κτίριο του ΟΤΕ. Ακόµα και
τα αρχιτεκτονικά νάζια του Βωβού σου δίνουν την ψευδαί-
σθηση µιας ουσιαστικής χρησιµότητας...
Τις µέρες που τα µάτια είναι συννεφιασµένα, οι λεωφόροι
είναι κωλόδροµοι, τα αυτοκίνητα σαράβαλα ανεύθυνων
οδηγών που ηδονίζονται µόνο στην κίνηση, τα µαγαζιά
τσαντίρια, τα ξενοδοχεία και τα µέγαρα λεφτά για πέταµα,
τα λεωφορεία χελώνες µε βρώµικους επιβάτες, τα άει
σιχτιρ στάζουν δίχως βία από τα δόντια σου, το κεφάλι
σου ένα καζάνι µπρούτζινο που χτυπάει σαν καµπάνα... και
το κρεβάτι σου χαµένη Ατλαντίδα.
Ή, λοιπόν, θα πρέπει να κόψω τον καφέ ή να το πάρω
απόφαση επιτέλους πως αυτή η πόλη µας έχει ταλανίσει
οµαδικώς τα νεύρα.
∆ιαλέγεις και παίρνεις...

POSTED BY ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ AT 11:03 ΠΜ  

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ  
Ηµιτελές και ανοργάνωτο

Thursday, March 02, 2006

Καλατραβισµός 
Σήµερα χάζευα –όπως κάθε πρωί– το δρόµο κάτω απ'το
µπαλκόνι µου. Πρόσφατα έγινε πεζόδροµος, ένας πεζό-
δροµος χωρίς δέντρα, χωρίς χρώµατα και χωρίς χαρα-
κτήρα. Ένας πιτσιρικάς καφετζής περνούσε, «Καληµέρα»
λέει στην µαγαζατόρισσα, τον στραβοκοιτάει αυτή, «Καλη-
µέρα» της ξαναλέει, «Νοµίζεις πως έχουµε όλοι την όρεξη
σου;» του απαντάει κι εγώ µένω σύξυλος στο µπαλκόνι
µου.

Σκέφτοµαι πως η αρχιτεκτονική είναι µια τέχνη που απ' το
να είναι κακή ή µέτρια, καλύτερα να µην υπάρχει καθόλου.
Μήπως ερηµώνοντας το τοπίο µας ερηµώνουµε και τις
ψυχές των ανθρώπων του; 

ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΙΣ 11:35 PM   

Σχόλια: 
Συµφωνώ. Η αρχιτεκτονική όπως κάθε τέχνη µπορεί να
αλλάξει το περιβάλλον γύρω της προς το καλύτερο ή προς
το χειρότερο. Αλλά µη ξεχνάς ότι όπως κάθε τέχνη, έτσι
και η αρχιτεκτονική αντικατοπτρίζει µέρη του κόσµου
γύρω της. ∆εν είναι εύκολο να αλλάξεις το κόσµο.
Παρ' όλα αυτά, θέλώ να πιστεύω ότι το γεγονός που µαρ-

Blog: βιώµατα για την πόλη
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26.4.06
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Το κτίριο αυτό ευρίσκεται στον δρόµο που οδηγεί στην
Παλαιά Επίδαυρο και θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για
τους επισκέπτες του Αρχαίου Θεάτρου. Στα θέµατα
αισθητικής πιστεύω ότι ο καθένας έχει δικαίωµα να έχει
την γνώµη του και το κτίριο αυτό σχεδιάστηκε, κατασκευά-
στηκε και χρηµατοδοτήθηκε από κάποιους ανθρώπους
που αποφάσισαν να στοιχηµατίσουν την φήµη και τα χρή-
µατα τους σε αυτή την κατασκευή. 
Αλλά, εγώ το θεωρώ απαίσιο. Θα πει κανείς κράτα την
γνώµη σου για τον εαυτό σου. Σωστό, αλλά το θεωρώ
εξαιρετικά κακόγουστο.

POSTED BY CGP AT 4/26/2006

12.4.06
ΘΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Πήγα στο NOTOS GALLERY στην οδό Σοφοκλέους όχι
για ψώνια αλλά για να φάω κάτι στα γρήγορα και κυρίως
για την θέα προς την Ακρόπολη.

Πράγµατι η συµπαθητικά µινιµαλιστική καφετέρια έχει µία
υπέροχη ανεµπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη.

Εκείνο που δεν περιµένει να δει κανείς, αριστερά και δεξιά
από το αρχαίο µνηµείο, είναι ένας καπνοσυλλέκτης circa
1970 και µία µικροκυµατική ζεύξη circa 1995 (?). 
Στις φωτογραφίες βλέπετε από δεξιά την µικροκυµατική
ζεύξη µε λίγο µνηµείο Φιλοπάππου, Παρθενώνας και µετά

Blog: απόψεις για 
την εικόνα της Αρχιτεκτονικής

«παρουσιάσεις» που συχνά πυκνά καταλαµβάνουν το
ζωτικό χώρο της πλατείας. Είναι και η παγιωµένη αλητεία
των µαγαζιών που απαιτούν 8 1/2 ευρώ για έναν εσπρέσο
και έναν άλλο καφέ, µε περίεργο όνοµα. Είναι και το σιντρι-
βάνι που θα τη στολίσει, καθώς ακούγεται – ένας θεός
ξέρει τι τέρας θα είναι κι αυτό, πιθανόν ίδιας «αισθητικής»
µε το κακοµούτσουνο και χοντροκοµµένο άγαλµα του
Αριστοτέλη – το νερό, ωστόσο, είναι πάντα παρηγοριά και
οµορφιά...

Είναι η πνιγηρή αίσθηση ότι είσαι υποχρεωµένος να υφί-
στασαι όλα αυτά τα σκατά, γιατί δεν έχεις που αλλού να
πας... και η διαπίστωση ότι η πλατεία δε χωράει µε τίποτα
όλους µαζί τους ηλικιωµένους κατοίκους του κέντρου και
τη νεολαία που κατεβαίνει ως εκεί από τα δυτικά προάστια
και το παιδοµάνι που αναζητά απελπισµένα έναν ανοιχτό
χώρο στο κέντρο της πόλης για να παίξει... Κι όµως, κάθε
µέρα είναι όλοι εκεί...

Για να µην κλείσω απαισιόδοξα, εκεί στην πλατεία συχνά-
ζουν και οι όποιες καλές πιθανότητες του µέλλοντος – ένα
µεγάλο µέρος από τα νιάτα της πόλης. Αρκεί να µη συνη-
θίσουν το χάλι που βλέπουν µπροστά τους, να µη συµβι-

βαστούν µαζί του και να θελήσουν µια ριζική ανακαίνιση
της πλατείας, που θα σέβεται την αρχική υψηλή αισθητική
της και θα την αποδίδει στους πραγµατικούς της ιδιοκτή-
τες – στους κατοίκους της πόλης δηλαδή και όχι στους
παντοειδείς καταπατητές, όπως γίνεται σήµερα. 

∆ύσκολο... Όποιος απαιτεί µια όµορφη πλατεία, απαιτεί
ταυτόχρονα µια όµορφη πόλη και µια ανθρώπινη ζωή. Το
είπαµε στην αρχή: οι πλατείες των πόλεων δεν είναι παρά
η απεικόνιση της ψυχής των κατοίκων τους. Θα πρέπει
λοιπόν πρώτα η ψυχή µας να πάψει να είναι διεστραµµένη,
συµβιβασµένη και κακοµοιριασµένη, για να πάρει και η
πλατεία Αριστοτέλους την όψη που της πρέπει... 

Έγραψε ο Πάνος - Τρίτη, Απρίλιος 04, 2006

Σχόλια: 
At 6:06 µµ, OldSkipper

Το έχει πει ο Σαββόπουλος πριν χρόνια: το περιβάλλον
του ανθρώπου και η ψυχή του είναι συγκοινωνούντα
δοχεία.

Οι αλλαγές γίνονται δυστυχώς τόσο σταδιακά, που δεν τις
παίρνουµε πρέφα. Η κάθε ασχήµια από µόνη της είναι
µικρή («έλα µωρέ, άσε και το µηχανάκι να πάει στην δου-
λειά του»). Το σύνολο όµως είναι αποκρουστικό και µας
δηλητηριάζει την ψυχή.

Είναι τα µικρά πράγµατα τελικά που µετράνε.
Είµαι απαισιόδοξος – θεωρώ το παιχνίδι χαµένο. Ένα
µηχανάκι και έναν κερδοσκόπο τους σταµατάς. 500 µηχα-
νάκια και 500 κερδοσκόπους όχι.

At 1:19 πµ, Mirandolina

Εικαστικόν σχόλιον αθώου: τρίχρονος γιος φίλου, αντικρί-
ζει πρώτη φορά τον Αριστοτέλη-άγαλµα και αναφωνεί όλο
χαρά: «γιαγιά, γιαγιά!»..

At 6:01 µµ, rodia

Κάτι που δεν είδα (αλλά έτσι γρήγορα που περνάω µπορεί
και να µη πρόσεξα) είναι ΠΟΙΟΣ «αρχιτέκτονας» υπο-
γράφει την πρόταση. Αυτός θέλει το ΠΡΩΤΟ και ΚΥΡΙΟ
κράξιµο!!! Συν την αποµόνωση από τους πολίτες.
Υπάρχουν δυστυχώς «επαγγελµατίες» που σκύβουν στην
εξουσία για λίγα (µάλλον πολλά εδώ που τα λέµε...) φρά-
γκα και υποσχέσεις για δουλειές του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. 
αλλά... ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ???... 
(έλα µου ντε)

At 10:35 µµ, mamani

Εγώ φοβάµαι αυτά που έρχονται. Αυτά που ο δήµαρχος
µας, ο αµούστακος, (όπως τον λέει η Κrotkaya) θέλει να
της κάνει της πλατείας και ελπίζω πως η Εφορία Νεοτέρων
Μνηµείων θα ντραπεί να συνυπογράψει. Άλλο να κάνεις τα
στραβά µάτια κι άλλο να συναινείς.



αριστερά ο καπνοσυλλέκτης. Στην τελευταία φωτογραφία
έχω µία πανοραµική απεικόνιση για να έχετε µία πλήρη
εικόνα.

∆εν είναι µόνο ο Μοροζίνης που ανατίναξε τον Παρθε-
νώνα, είναι και πολλοί άλλοι σύγχρονοι Μοροζίνηδες που
καταστρέφουν την θέα προς το µνηµείο. Πολλές φορές
χωρίς να το γνωρίζουν. ∆εν νοµίζω ότι είναι κακοπροαίρε-
τοι. Απλά κανείς δεν µιλάει, η δεν ασχολείται

Γιατί να συµβαίνει αυτό;

Τι κάνει Ο ∆ήµος ΑΘηναίων, ΤΟ ΥΠΕΧΩ∆Ε, ο ΕΟΤ, Το
Υπουργείο Τουρισµού; Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµ-
βούλιο. Είναι όλοι τρόφιµοι του Φάρου των Τυφλών; Η
εγώ είµαι γραφικός...γιατί και αυτό παίζει σαν σενά-
ριο!!!!!!!!!!!!!!

Συζητάνε για «ανατίναξη» πολυκατοικιών για να δηµιουρ-
γηθούν χώροι πρασίνου. Πριν κάνουµε αυτό, δεν είναι
περισσότερο απλό να βελτιώσουµε το skyline (οπτικός
ορίζοντας;) της ταλαιπωρηµένης Αθήνας; 
Υπάρχουν περιοχές που αναβαθµίζονται και κακά τα
ψέµατα αν δεν πουλήσουµε την Αρχαία Ελλάδα όµορφα
πακεταρισµένη, ας µη περιµένουµε τουρισµό. Η εποχή
ROOMS ROOMS RETSINA SIRTAKI SUVLAKI, Τελείωσε.
Για να έρθει ο τουρίστας θέλει υπηρεσίες, θεµατικό τουρι-
σµό, κάτι το διαφορετικό. 
Ας συγκρίνουµε την Αθήνα µε την Κωνσταντινούπολη και
ας µην αναρωτιόµαστε, Μα τι βρίσκουν εκεί; Από αγώνες
Φόρµουλα 1, Ιστορία 3.500 ετών (µην αρχίσουµε τώρα το
ότι όλα είναι δικά µας), µέχρι καλκάνι ψητό µέσα σε
καλούπι από αλάτι.
Αχ τα είπα και ξελάφρωσα!!!!!!!!!!!!!!

POSTED BY CGP 

Tuesday, November 29, 2005
Το κίτρινο σπίτι

Τα παλιά σπίτια, τα εγκαταλελειµµένα, µε παραθυρόφυλλα
που κρέµονται, µε πόρτες που χάσκουν, µου κινούσαν

πάντα το ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα τέτοιο σπίτι –το αγα-
πηµένο µου– στη Θεσσαλονίκη, στην έξοδο προς την
εθνική οδό. Παλιό νεοκλασικό βαµµένο µε ώχρα. Στέκεται
χρόνια εκεί σκεπασµένο µε σκόνη, σµπαραλιασµένο από
το χρόνο. Με περίτεχνα µπαλκόνια, σοβαρές πόρτες,
µετώπες, κορνίζες, παράθυρα που καταστρέφονται αργά
αργά. Έχει το χαρακτήρα κάθε πράγµατος που είναι κατα-
σκευασµένο µε καλά υλικά.
Πάντα το κοιτάζω περνώντας. ∆εν είναι τόσο η αρχιτεκτο-
νική, ούτε τα ψηλοτάβανα δωµάτια, ούτε καν τα πατώµατα
µε τα ρετρό πλακάκια και τα φαρδιά ξύλινα πατώµατα που
υποψιάζοµαι ότι θα έβρισκα εκεί µέσα και µου κινούν το
ενδιαφέρον. Είναι η ατµόσφαιρα ενός σπιτιού που υπήρξε
σπίτι και όχι κουτί, που έζησε την ακµή και την παρακµή
των ανθρώπων, των ζώων και των αντικειµένων που το
κατοίκησαν κατά καιρούς κι ύστερα άρχισε κι εκείνο να
γερνάει. Είναι η σοφία του, το γεγονός ότι µέσα του
κάποιοι έφτιαξαν τις αναµνήσεις τους ή έζησαν τα δρά-
µατά τους κι ύστερα ο κύκλος έκλεισε. Έχει µια θλίψη αλλά
είναι νοµοτέλεια. Και στην περίπτωση των παλιών κτιρίων
έχει και πολύ µυστήριο. 

# posted by kyrallina: 3:43 PM  

Wednesday, 14. December 2005, 15:11:22
«Άσπρα κόκκινα κίτρινα µπλε, βρε σπιτάκια στο
Αιγαίο δεν µ’ αρέσετε καλέ...»
Η είδηση, αν µη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον:

«Όχι άλλο άσπρο» στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων
είπε το ΚΑΣ

1 Σύµφωνα µε την δική µου αισθητική, ο συνδυασµός λευ-
κού-µπλε, ήταν κάτι περισσότερο από ικανοποιητικός, και
στην αρχή τσίνησα (έτσι γράφεται αυτό;) λιγάκι.

Αλλά, από την άλλη, ξέρω γω; µπορεί να είναι λίγο χου-
ντικό ως λογική να επιβάλλεις στον άλλον πως να βάψει το
σπίτι του...

Εν ολίγοις, σοβαρό λόγο για να αρθεί η εντολή χρωµατι-
σµού στα νησιά, δεν διάβασα στο άρθρο...

Εσείς τι λέτε;

Σηµειώνω µία τελευταία σκέψη: Αυτοί που θα αλλάξουν τα
χρώµατα πρώτοι, θα είναι οι καταστηµατάρχες που θα
θέλουν να διαφέρουν τα µαγαζιά τους στο νησί. Σε µέρη
όπως η Νάουσα της Πάρου (που είναι κατά 80% µαγαζιά)
η χρωµατική αλλοίωση, δεν θα έρθει από την ανάγκη των
κατοίκων να γυρίσουν στην «πολυχρωµία που για αιώνες
κυριαρχούσε» αλλά ξεκάθαρα για λόγους µάρκετινγκ... 

posted by arkoudos

Όπως διαλέγουµε τους συγγραφείς που αισθανόµαστε να
µας αγγίζουν πιο πολύ, έτσι µου φαίνεται πως διαλέγουµε
να αγαπήσουµε τόπους, χώρους, πόλεις, κτίρια. Πρόκειται
ίσως για ένα κριτήριο κρυφής ανταπόκρισης, η δυνατότητα
ενός εσωτερικού διαλόγου. Μου φαίνεται πως όλο αυτό
είναι νόµιµο.

Επειδή όπως λέει ο Novalis «δεν ζούµε πια στην εποχή
όπου κυριαρχούσαν καθολικά αποδεκτές µορφές», ίσως
θα ήταν ενδιαφέρον να ακολουθήσουµε την προτροπή
του Spinoza για το σχολιασµό των κειµένων, που δεν θέτει
πια το ερώτηµα: «τούτο το γραπτό µιλάει σωστά;», αλλά
µονάχα: «τι ακριβώς λέει;».

Πρόκειται για ένα παιχνίδι, ένα θέατρο σκιών, στο οποίο
καλούµαστε να παίξουµε όλοι, να αλλάξουµε θέσεις και
στάσεις, ρόλους και φωνές, ένα πανηγύρι ζωντάνιας και
ενεργητικότητας, γιατί αλήθεια τι έχουµε να χάσουµε
περισσότερο απ’ ότι διακυβεύεται χρόνια τώρα. 
Έτσι η ερώτηση: «τι µου λέει αυτό το κτίριο;», «τι µου λέει
αυτή η πόλη;», είναι απολύτως παραδεκτή κατ’ αναλογίαν.
Και ακόµα πιο πέρα: «τι ακριβώς µου λένε οι µη-αρχιτέ-
κτονες;».

Η αστική κρίση που παρατηρείται στο σύνολο του πλα-
νήτη είναι δίχως άλλο κρίση των κοινωνικών σχέσεων, που

σε συνδυασµό µε το περιβάλλον προκαλεί όλο και µεγαλύ-
τερη αδυναµία στα άτοµα να διαχειριστούν την ίδια τους
τη ζωή, «να παράγουν νόηµα στην καθηµερινότητά τους».

Ο ανθρωπολόγος Μ. Augé, υποστηρίζει πως ο «νέος
κόσµος» της πόλης µας επιτρέπει να διαγνώσουµε εµπει-
ρικά, την υπερβολική µορφή που παίρνουν σήµερα, οι
χαρακτηριστικές για τη νεωτερικότητα, διαδικασίες αφαί-
ρεσης, εξορθολογισµού και εξατοµίκευσης των σχέσεων. 
Η πόλη έτσι, παραµένει το κατ’ εξοχήν πεδίο όπου ο συµ-
βολικός κοινωνικός δεσµός τίθεται σε δοκιµασία. Αντιµε-
τωπίζουµε τεράστια δυσκολία να δηµιουργήσουµε
«τόπους», χώρους δηλαδή, όπου τα άτοµα µπορούν να
αναγνωρίσουν την ταυτότητά τους, τη σχέση που τα ενώ-
νει µεταξύ τους, να προσδιορίσουµε εντέλει τι συνιστά κοι-
νωνικό δεσµό.

Βρισκόµαστε αφενός µπροστά στο αίτηµα διαχείρισης
κοινωνικών και ατοµικών ταυτοτήτων, δηλαδή ετερότητας,
µέσα σε ένα δεδοµένο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, και
αφετέρου στο ερώτηµα του τρόπου πρόσληψης και δια-
χείρισης από τα άτοµα (σαν υποκείµενα δράσης) του
χώρου και του χρόνου, δύο βασικών κατηγοριών που
προσδιορίζουν την ανθρώπινη εµπειρία. Από τη µια οφεί-
λουµε να κατανοήσουµε, ό,τι αποτελεί θεµέλιο κοινότητας,
αλλά και διαφοράς των ποικίλων συλλογικοτήτων που συµ-
βιούν στις σύγχρονες πόλεις και από την άλλη την εξάρ-
χουσα σηµασία, που εµπεριέχει ο «νέος κόσµος», που δεν
είναι άλλος από το µεµονωµένο άτοµο.

Πώς κατοικείται δηλαδή η πόλη από τα υποκείµενα; Ένα
µεθοδολογικό εργαλείο, που χρησιµοποιούν οι κοινωνικοί
ανθρωπολόγοι σήµερα, είναι οι «αφηγήσεις ζωής,» που
δίνει το λόγο στα άτοµα, και τους επιτρέπει να ανασυ-
γκροτήσουν το ιδιαίτερο βίωµα της αστικής τους καθηµε-
ρινότητας· µπορούν έτσι να διερευνήσουν βαθύτερα τις
κοινωνικές σχέσεις.
Αφηγήσεις λοιπόν όχι µιας αποσπασµατικής καθηµερινό-
τητας, αλλά σε µια χρονικότητα που νοηµατοδοτείται ως
συνεκτική «ατοµική διαδροµή», ταυτόχρονα ως µνήµη και
ως προοπτική ζωής.

Αφηγήσεις για την πόλη

Λιλή Ζωγράφου: Του µεσοπολέµου τα χρόνια ήταν παρά πολύ
σκληρά, ήταν παρά πολύ αυταρχικά, ήταν παρά πολύ απάν-
θρωπα, αν το θέλετε.
Γιώργος Χρονάς: Σε ποια περιοχή της Αθήνας µένατε τότε όταν
ήρθατε;
.........................................
Λ.Ζ. – Α, έµενα σε µια τρώγλη στην Πλάκα.
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Θέατρο σκιών 

της Βασιλικής Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτονος
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συνενώνεται µε τους «διαβάτες» της, ακουµπάει στα κτίρια
της, κατοικείται από την αύρα των ανθρώπων και των κτι-
σµάτων της, µεταµορφώνει βλέµµα και ψυχή όταν ξεπερά-
σουν την αχλύ της αδιάφορης πλήξης και ακουµπήσουν
ψηλαφιστά, µε περιέργεια, κτίρια, δρόµους γωνιές, ως την
παραµικρή τους λεπτοµέρεια.
Γιατί, η Ζωγράφου κλείνει τα µάτια, και αντίθετα ο Καραπο-
στόλης διεισδύει στην παραµικρή λεπτοµέρεια;
Η Ζωγράφου µιλάει εν θερµώ, ζωντανά στο ραδιόφωνο, ο
χρόνος είναι βιαστικός, το βλέµµα της περνάει πολύ γρή-
γορα από το σήµερα είναι κεντραρισµένο σε ένα ασφαλές
παρελθόν. Αντίθετα ο Καραποστόλης «γράφει» το βλέµµα
του και έτσι ζωγραφίζει την πόλη µέσα από µια στοχαστική
µατιά.
Είναι ακριβώς η καταγραφή της «υπερµοντερνικότητας»
όπως την ορίζει ο Μ. Augé: Από τη µια η Ζωγράφου υπο-
θάλπει τον ατοµικισµό: «...ποτέ δεν αισθάνοµαι µόνη στο
σπίτι που ζω...». Με το: «...Στους δρόµους αισθάνοµαι ότι
είµαι ένα παράταιρο γεγονός...» λειτουργεί αφαιρετικά στο
επίπεδο των συλλογικών παραστάσεων.
Αντίθετα ο Καραποστόλης δηµιουργεί έναν «τόπο» αυτο-
αναγνώρισης, και διερευνά τη σχέση του µαζί του.
Είναι η διαφορετική κίνηση τους στο χώρο και στο χρόνο.
Είναι η βίωση του χρόνου που συµπυκνώνει τη διαφορά,
που οργανώνει την «άλλη» εικόνα.
Οι ταχείς ρυθµοί του σύγχρονου κέντρου αποδιοργανώ-
νουν την ιστορική συνέχεια που θέλει να έχει, η Λιλή
Ζωγράφου, µε την πόλη της. Αντίθετα, µια χαλάρωση του
ρυθµού βίωσης της Αθήνας, «µια µοναχική απόπειρα δια-
φυγής µέσω του βλέµµατος», µια σωµατική εµπλοκή στο
πλήθος της, στους λαβύρινθους των δρόµων της κατορ-
θώνει να διαρθρώσει µε µοναδικό τρόπο, το χώρο, τις
σχέσεις, τις εικόνες της πόλης σ’ ένα «όλον». Τότε ο
χώρος αναβλύζει µιαν «ιδιάζουσα ποιότητα», αυτήν ακρι-
βώς που επικαλείται ο Aldo Rossi.
Είναι ο ρυθµός των βηµατισµών που όπως στον πλάνητα
του Benjamin, προτείνει µιαν άλλη στιγµή σε µια άλλη
πόλη, παιγνιώδη και µαγική, που δηµιουργείται από τις δια-
δροµές του.

Προβληµατισµοί εν θερµώ

Οι προηγούµενες αφηγήσεις έγιναν γύρω στα 1990.
Έχουν άραγε αλλάξει πολλά πράγµατα από τότε; 
Η τεχνολογία έχει διάπλατα ανοίξει κι άλλα κανάλια επικοι-
νωνίας που η αξιοποίησή τους είναι πρόκληση.

Τι λένε λοιπόν η Θεοδώρου, ο Τέλλογλου, οι Bloggers
σήµερα.

Φυσιολογικοί άνθρωποι, απλά και κατανοητά µας µιλούν
µέσα από το συναίσθηµά τους, που το προσεγγίζουν
δεµένο µε το παρελθόν, όχι σαν στείρα εικόνα, µα αντί-
θετα σαν ζήση. 
Νοσταλγεί η Θεοδώρου τη Σόλωνος, το χώρο του Πανε-
πιστήµιου και της Φοιτητικής λέσχης. Αντίθετα τα Ανά-
κτορα, η πλατεία Συντάγµατος, το ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία της φαίνονται ψυχρά «όσο κι αν στολίζονται και
καλλωπίζονται». ∆εν είναι τα κτίρια που την επηρεάζουν
τόσο σαν ιστός, αλλά αυτή η παρελθούσα ζήση, µε τα άρω-
µατα και τη ζωντάνια της, που έχουν χαθεί ανεπιστρεπτί.

Μιλάει ο Τέλλογλου για το κτίριο της Εθνικής, ένα κουτί
σαν άδεια ντουλάπα, το βράδυ.

Τα κτίρια δεν είναι αυτοσκοπός, φτιάχνονται για να καλύ-
ψουν τη χρεία (Άρη πόσο βροντοφώναζες γι αυτό...).
Όµως τώρα όλα άλλαξαν και η χρεία δεν είναι πια των
ανθρώπων, αλλά των εταιρειών και των εµπορικών σηµά-
των που αυτές προβάλλουν.
Εξακολουθούµε, παρότι χρησιµοποιούµε την τεχνολογία
και κολυµπάµε, στα πελάγη του καταναλωτισµού, να ανα-
ζητούµε την ζεστή και σίγουρη αγκαλιά του παρελθόντος.
Πρόκειται για µια σχιζοφρένεια, που δεν είναι δυνατόν να
θεραπεύσουµε, και που µας κυνηγάει όλους µηδενός εξαι-
ρουµένου.

Οι νέοι που «µετακινούνται» στο διαδίκτυο, συγκροτούν
ένα σώµα, στον ιστό της δυνητικής µα και ταυτόχρονα της
πραγµατικής πόλης. Γεµάτοι προβληµατισµούς, µε πλούσιο
λεξιλόγιο εικόνων, πολυταξιδεµένοι, αγαπούν την πόλη,
τον τόπο. ∆ιψούν για τη συγκρότηση του συλλογικού
µύθου, για οράµατα ουσίας.
Με την καθαρή µατιά τους, γράφουν, αναζητούν, φωνάζουν. 
Περιπατητές του διαδικτύου συγκροτούν την ταυτότητα
του σύγχρονου πλάνητα, που αναζητά διακαώς την οµορ-
φιά πλάι του, γύρω του, όχι σαν στείρο καταναλωτικό
αυτοσκοπό, αλλά σαν στοιχείο αυτοπροσδιορισµού και
αυτοαναγνώρισης, σαν σηµείο αναφοράς, έκτασης, ονεί-
ρου, συλλογικότητας.

Γιατί όσο πιο πυκνοδοµηµένος γίνεται ο ιστός µέσα στον
οποίον κινούµαστε, όσο ο φυσικός ορίζοντας αποµακρύ-
νεται σαν κάτι µακρινό και πολλές φορές ανύπαρκτο, τόσο
καλείται το κάθε κτίριο, ο κάθε δηµόσιος χώρος, να τον
αναπαραστήσουν. Να αποκτήσει εκείνες τις µαγικές µυθο-
ποιητικές διαστάσεις της φύσης. 

Να γιατί η µατιά των «µη-αρχιτεκτόνων» θα είναι πάντοτε
η κυρίαρχη πρόκληση για τους αρχιτέκτονες. Γιατί µπορεί
ο αρχιτέκτονας-δηµιουργός να παραδίνεται εξ ολοκλήρου
στο έργο του, και να φαντάζεται πως κατέχει ένα είδος
ανώτερου βαθµού κατανόησης, συγκρότησης και εκπο-
µπής νοηµάτων, και να αναµένει ως εκ τούτου και τον χρή-
στη που θα τον δοξάσει. Όµως αυτός ο τελευταίος δεν
έχει καµµία σχέση µε τον υπαρκτό, ελεύθερο και σε περι-
βάλλον ετερότητας παραλήπτη του έργου.
Το να αναγνωρίσουµε αυτή την ετερότητά του, είναι σαν
να εγκαταλείπουµε την εγωκεντρική αυταπάτη µας.
Όπως λέει ο Barthes: έργο της κριτικής είναι «όχι να απο-
κρυπτογραφήσει το νόηµα του έργου που µελετάει, αλλά
να ανασυστήσειτους κανόνες και τους καταναγκασµούς
της επεξεργασίας αυτού του νοήµατος».

Ας σταθούµε σ’ αυτή την τελευταία διατύπωση: «στον
καταναγκασµό της επεξεργασίας του νοήµατος στο κτί-
ριο», αυτήν την υποχρεωτική βάφτισή του σε φορέα νοη-
µάτων και την αποµάκρυνσή του από την πραγµατική
σχέση µε τους παραλήπτες του.
Ας ανοίξουµε αυτιά και µάτια.
Ίσως να µην υπάρχει πια καιρός για δικαιολογίες.
Ίσως τώρα πια ό,τι µικρό και να κάνουµε να βρίσκει απο-
δέκτες, να πιάνει τόπο.
Ίσως σ’ αυτό το θέατρο σκιών που παίζεται, κάτι διαφορε-
τικό µπορεί να καµωθεί.

Υ.Γ. At 03/06/2006, viky said...
Evee, ίσως να βρήκαµε κάποια δικαιολογία για να κάνουµε
κάτι...
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Γ.Χ. – Πώς ήτανε η Αθήνα τότε; Και σεις πώς ήσασταν τότε µαζί
µε την Αθήνα; Γιατί λένε όλοι ότι ήτανε ωραία η Αθήνα τότε.
Λ.Ζ. – Ήτανε. Ήτανε πανέµορφη, ήτανε οικεία. ∆εν ήτανε αυτό
το σηµερινό που µπορεί να περπατάς µε τις ώρες στους δρό-
µους και να µην βρεις έναν άνθρωπο να τον χαιρετήσεις.
Γ.Χ. – Σας τροµάζει αυτό;
Λ.Ζ. – Πάρα πολύ τροµακτικά. Ποτέ δεν αισθάνοµαι µόνη στο
σπίτι που ζω, τόσο µόνη όσο αισθάνοµαι στους δρόµους. Στους
δρόµους αισθάνοµαι ότι είµαι ένα παράταιρο γεγονός, ένα
παράταιρο κύτταρο που κυκλοφορεί έτσι.

ΕΡΤ – 1989
Εκποµπή «Χάρτινη Εξέδρα»

στο Πρώτο Πρόγραµµα

«Εκείνο το πρωί αποφάσισα να κυβερνήσω τις κινήσεις µου. Θα
πήγαινα µε τη θέλησή µου στην πόλη που µε τραβούσε κάθε
µέρα από το στρώµα. Μέχρι τότε την έβλεπα να κλείνεται σε

ένα «εκεί», ξηµεροβραδιαζόµουν στις περιοχές της, µα πάντα
ένιωθα πως, όπου βρισκόµουν εγώ, έλειπε εκείνη...

...Ήταν αυτό που ήταν: η Αθήνα, κι όποιος την πλησίαζε έπρεπε
να το δεχτεί, όπως θα δεχόταν την αµετάλλακτη υφή της
πέτρας. Επίτηδες µάλιστα παραµελούσε να προβάλει ή να µιλή-
σει για τα θέλγητρά της. Τα µνηµεία της, ο ήλιος της ήταν πάντα
στη θέση τους, µπορούσαν να τ’ αποθαυµάσουν όσοι το ‘χαν
ανάγκη κι ύστερα να αποχωρήσουν. ∆εν χρειαζόταν πια τα επι-
φωνήµατα των περιηγητών της παλιάς της ακµής κι από την
άλλη την είχαν κουράσει εξίσου όλες εκείνες οι συστάσεις –κάθε
επισκέπτης και δήµαρχος– ν’ αλλάξει τη σύγχρονη όψη της για
να µην προσβάλλει το αγλαό της το όνοµα. Όσο για τους κατοί-
κους της, τους επέβαλλε να τη χρησιµοποιούν όπως τις διαβά-
σεις. Τη διέσχιζαν γρήγορα, πηγαίνοντας στις δουλειές τους κι
επιστρέφοντας στα σπίτια, σάµπως µέσα από σήραγγες µε τοι-
χώµατα από αδιαφανή αέρα. Κανένας δεν κοιτούσε δίπλα, πίσω
του ή πάνω από το µπόι του, µόνο µπροστά, προς τα εκεί που
βιαζόταν να φτάσει. Τέτοιος ήταν ο κώδικας της κυκλοφορίας.

Να όµως που υπάρχει και η περίπτωση ο κάτοικος µιας πόλης
να ζητήσει να γίνει και ένοικος ενός κόσµου. Προσπαθεί τότε να
σταµατήσει το αδιάκοπο πήγαιν’ έλα και να µείνει στο σηµείο
απ’ όπου όλα τον διώχνουν, σταθερός, ενώ γύρω του φωνές
σφυριχτές τον συµβουλεύουν να ξανασκεφτεί τη φυγή, ή τουλά-
χιστον τα πλεονεκτήµατα της ευκίνητης ζωής...

...Πρώτη φορά θα πορευόµουν συνειδητά προς την πόλη.
Ένιωσα περίεργα που δεν θα µε µετέφεραν εκεί οι συνήθειές
µου. Τι θα συναντούσα; Τα πιο πολλά θα ήταν µάλλον τα ίδια
που έρχονταν καταπάνω µου τις προηγούµενες µέρες. Όµως
τώρα θα βάδιζα ολόισια προς τη µεριά τους και κάτι µου ’λεγε
πως την κίνησή µου θα τη χαιρετούσαν κρυφά κάποιοι συµπολί-
τες µέσα στο πλήθος και κάποια κτίσµατα και δρόµοι αλυσοδε-
µένοι στη ρουτίνα.

Πλούσια θεάµατα δεν θ’ αντίκριζα κι οι δρόµοι απ’ όπου θα πέρ-
ναγα θα στένευαν ακόµη περισσότερο για να µε κάνουν να προ-
χωρήσουν γρηγορότερα. Όµως γι’ αυτό δεν είχα ξεκινήσει την
αντίρροπη πορεία; Απέναντι στο κλεινόν και αντίξοον άστυ θα
δοκίµαζα τα λίγα µου εφόδια: µια θέληση εποικισµού και
κάποιες γνώσεις παλιές σχετικά µε τις οφθαλµαπάτες.

«Αθήνα, Χειροποίητη πόλη»
Β. Καραποστόλης, 1990

∆ύο εκ πρώτης όψεως αντιθετικές «αφηγήσεις» της
πόλης.
Η πρώτη, της Λιλής Ζωγράφου, µας µεταφέρει µιαν οικεία
εικόνα της πόλης που έχει χαθεί οριστικά, έναν «τόπο»
ζωής που όµως σήµερα είναι πια τόσο άξενος.
Η δεύτερη αφήγηση, του Βασίλη Καραποστόλη, είναι µια
βαθιά ανθρώπινη «µατιά», που ανασύρει από την ταπεινό-
τητα την πόλη.
Η Λιλή Ζωγράφου αποστρέφει ουσιαστικά το βλέµµα της
από την πόλη, ορθώνει τείχη αδιαπέραστα ανάµεσα τους_
κλεισµένη στο σπίτι της στους τέσσερις τοίχους, εκεί µόνο
βρίσκει –φαντασιώνει– την ιδεατή ελευθερία της.
Αντίθετα, ο Καραποστόλης, µας δείχνει πώς µπορεί κανείς
να βλέπει ταυτόχρονα µιαν «άλλη» Αθήνα, αρκεί να νιώθει
ακόµη το ίδιο του το βλέµµα, ένα βλέµµα φορτωµένο µνή-
µες και τρυφερότητα, ένα βλέµµα βαθύ διεισδυτικό, όταν
πέφτει πάνω στις γωνιές, τα κτίρια τους δρόµους, τις ξεχω-
ριστές ιστορίες, της πόλης... Η Αθήνα του, γίνεται κοντινή,

6666 α φ ι έ ρ ω µ α

Ì¤ÛË: Otto Dix, ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ‚Ú¿‰˘, 1922. √
ÚÂ·ÏÈÛÙ‹˜ Otto Dix ¿Ú·˙Â ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜, Ì’ ¤Ó· Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆÌfiÙËÙ·˜. ∂‰Ò ÂÚÈ·›˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚÔ-
·ÛÙÈÎfi ÂÈ‰˘ÏÏÈ·Îfi «·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ‚Ú¿‰˘» Î·È
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÓfiÚ·Ì· Ì·Î¿‚ÚÈ·˜ Î·È ·-
ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÎÌ‹˜
Î¿Ùˆ: Martine Aballéa, Nouveaux Comforts,
2002 (ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ·), art athina 2003

‰›Ï·: H Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÕÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ¿Óˆ
ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
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Άννα Μελανίτου: Μας ενδιαφέρει η σχέση της κοινής
γνώµης µε την αρχιτεκτονική και το κλειδί σε αυτή τη
σχέση βρίσκεται στην καθηµερινότητα του χρήστη. 
Οι ερωτήσεις που τίθενται αποσκοπούν στη διερεύνηση
αυτής της σχέσης όπως την αντιλαµβάνεται ο ίδιος ο
χρήστης. Π.χ. Πώς βιώνεται το κτίριο της Εθνικής Τρά-
πεζας επί των οδών Αιόλου και Ευριπίδου;

Τάσος Τέλλογλου: To κτίριο του Mario Botta στην πλατεία
Κοτζιά µου αρέσει αν και η Εθνική δεν είναι βέβαιο ότι
γνωρίζει για ποιόν ακριβώς σκοπό το έχει κτίσει, προσω-
πικά έχω πάει σε µία παρουσίαση βιβλίου και ένα ελληνο-
τουρκικό συνέδριο αλλά πριν και µετά τις συναντήσεις το
κτίριο µοιάζει αποκλειστικά άδειο σαν ένα «ντουλάπι»,
µοίρα των συνεδριακών κέντρων ανά τον κόσµο.

Α.Μ. Υπάρχουν χώροι οικείοι και χώροι ανοίκειοι στην
πόλη, χώροι που απολαµβάνετε να βρίσκεστε και να
ζείτε;

Τ.Τ. Η Αθήνα δεν είναι µία πόλη µε ενδιαφέρουσες αρχι-
τεκτονικές συνέχειες. Έχει ενδιαφέροντα σηµεία (το κτίριο
του Gropius της Αµερικανικής πρεσβείας ,τα κτίρια της
Αθηνάς, την Πλάκα, τη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (µία µικρή
συνέχεια;), τα κτίρια της Νεάπολης, το µέγαρο Σταθάτου,
η κατασκευή του Κωνσταντινίδη στο Μετς)και κάποιους
δηµόσιους χώρους που αξίζουν το όνοµά τους, είναι
δηλαδή χώροι για όλους (πεζόδροµος ∆ιονυσίου Αρεο-
παγίτου, πλατεία Κολωνακίου, πλατεία Μοναστηρακίου,
πλατεία Μητροπόλεως, πεζόδροµος Ερµού, περίπατος
παλαιού Φαλήρου).

Α.Μ. Τι είναι σηµαντικό για την καθηµερινότητα σας
στην πόλη;

Τ.Τ. Η σηµαντικότερη λειτουργία της πόλης είναι η «διαπε-
ρατότητά» της, η δυνατότητα να βρίσκεσαι γρήγορα από
ένα σηµείο της σε άλλα, από έναν «πολιτισµό» σε άλλον,
από µία οικονοµική δραστηριότητα σε άλλη, από µία γει-
τονιά σε άλλη. Αυτή η λειτουργία είναι που κάνει να διαφέ-
ρει µια µητρόπολη από µία άλλη πόλη.
Η µεγαλύτερες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην πόλη
είναι η αύξηση των µέσων σταθερής τροχιάς και ο καθορι-
σµός χρήσεων γης.

Α.Μ. ∆ιαπιστώνετε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες διακατέχο-
νται από το άγχος της µεγάλης κατοικίας που οδηγεί σε
διάφορες αυθαιρεσίες, όπως π.χ. κλείσιµο ηµιυπαίθριων
χώρων κλπ.; Ποια η γνώµη σας;

Τ.Τ. Η µεγάλη (υπερµεγέθης) κατοικία ειδικά στην Ελλάδα
έχει σχέση µε την ψυχολογία του Έλληνα να µεταφέρει
ένα µέρος της χρήσης του δηµόσιου χώρου (συναντήσεις
µε άλλους κλπ.) στο σπίτι του επειδή µισεί τον άσχηµο
δηµόσιο χώρο που τον περιβάλλει. Από την άλλη την
ασχήµια αυτή την έχει προκαλέσει ο ίδιος µε την υπερβο-
λική εµπορευµατοποίηση της τελευταίας σπιθαµής γης. Το
διαµέρισµά του είναι η «πόλη του», όση πόλη δηλαδή
µπόρεσε να αγοράσει.

Συζήτηση 
µε τον δηµοσιογράφο Τάσο Τέλλογλου
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Άννα Μελανίτου: Μας ενδιαφέρει η σχέση της κοινής
γνώµης µε την αρχιτεκτονική. Τι σηµαίνει αρχιτεκτονική
για σας;
Βικτώρια Θεοδώρου: Αρχιτεκτονική για µένα είναι µια από
τις καλές τέχνες που εφαρµόζεται στα κτίρια, οικοδοµές,
ναούς, γέφυρες, που συνδυάζει το ωφέλιµο µε το ωραίο.

Α.Μ. Υπάρχει χώρος οικείος σε σας και χώρος ανοίκειος
που µπορείτε να τον προσδιορίσετε;
Β.Θ. Χώρος οικείος (αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας)
υπάρχει ευτυχώς για την οικογένεια µας. Είναι το σπίτι που χτί-
σαµε από το 1958 σε οικόπεδο της Φιλοθέης δυτικά από το
λόφο της εκκλησίας Αγία Φιλοθέη και σύµφωνα µε το σχέδιο
του αρχιτέκτονα Σ. Κόκου και του συντρόφου µου Χαρίδη-
µου Σπανουδάκη που το προσάρµοσε στις ανάγκες µας.
∆εν καταλαβαίνω ακριβώς τον όρο «ανοίκειος», που αναφέ-
ρεται. Στο σπίτι ή στο περιβάλλον του (κήπος, αυλή...).

Α.Μ. Εκτός από τους χώρους όπου ευχάριστα ζείτε,
υπάρχει χώρος που να σας δηµιουργεί αρνητικά αισθή-
µατα; Ποια η αίσθηση περπατώντας στην πόλη ή σ’ ένα
δρόµο ή σε µια στοά;
Β.Θ. Η αίσθηση περπατώντας στην πόλη ή σ' ένα δρόµο
εξαρτάται από την περιοχή. Αν π.χ. περπατώ στην κηπού-
πολη Φιλοθέη, που έτυχε να ζω, η αίσθηση είναι ικανοποι-
ητική ευχάριστη (ανακουφιστική) παρά τα τρωτά...
Μπορείς να αναπνεύσεις, να ξεκουραστεί το µάτι σου στην
ρυµοτοµία, στα σπίτια χτισµένα µέσα σε κήπους, ιδίως τα
παλαιότερα, στο σχεδιασµό δρόµων και των πάρκων.
Αν όµως περπατώ στην πόλη µε κυριεύει αγωνία και
φόβος από τα δίκυκλα προπαντός τ’ αυτοκίνητα τρόλεϊ,
λεωφορεία ελάχιστα µου επιτρέπουν να χαρώ την οµορ-
φιά κάποιων κτιρίων  και πάρκων που την κοσµούν.
Άλλη είναι η αίσθηση όταν περπατώ στα Χανιά, την πόλη
που γεννήθηκα, όπου µεταπολεµικά δεν έπεσε τόσο
χρήµα από τον τουρισµό και τις αρχαιότητες, όπως π.χ το
Ηράκλειο. Έτσι η πόλη διατηρεί την οµορφιά της στο

κέντρο, στο λιµάνι και σε πολλά σπίτια του περασµένου
αιώνα. Αλλά επειδή αναφέρεστε σε στοά θυµάµαι µε θλίψη
το γκρέµισµα της στοάς µπροστά στην Τριµάρτυρη –
µητρόπολη των Χανίων στην οδό Χάληδων και απέναντι
από το σπίτι που γεννήθηκα.
Για µένα που περπατώ σπανίως στην πόλη η αίσθηση
σήµερα δεν είναι πια ευχάριστη. Εν τούτοις η νοσταλγία
που µου προκαλούν κάποιοι δρόµοι, η Σόλωνος, ο χώρος
του Πανεπιστηµίου και της Φοιτητικής λέσχης, του πνευ-
µατικού κέντρου, µε τραβάει πολύ. 
Τα Ανάκτορα, η πλατεία Συντάγµατος, το ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρετανία – βάση των ξένων, µου είναι ψυχρά όσο
κι αν στολίζονται και καλλωπίζονται. 

Α.Μ. Τι σηµαίνει η αρχιτεκτονική για την καθηµερινότητα
του χρήστη;
Β.Θ. Η αρχιτεκτονική συµβάλλει θετικά, µε την αισθητική,
στην καθηµερινότητα των κατοίκων. Το καλό γούστο ενός
κτιρίου, η αρµονία και η φιλοκαλία που εκφράζεται µε
απλότητα, ανακουφίζει και εµπνέει.

Α.Μ. Γιατί υπάρχει το άγχος του µεγέθους της κατοικίας;
Β.Θ. Από καιρό αναρωτιέµαι κι εγώ µαζί σας. Γιατί οι
άνθρωποι «τρώνε» τη γη, το φως και τον ουρανό χτίζο-
ντας τόσα µεγάλα σπίτια; Πού είναι το «φιλοκαλούµεν µετ’
ευτελείας» των αρχαίων προγόνων;
Τους αρέσει, τους καθιστούν υπερήφανους τα πολλά και
µεγάλα δωµάτια, τα χτιστά µπαλκόνια χωρίς εκείνα τα ωραία
λεπτά κάγκελα των πολυκατοικιών του περασµένου αιώνα;
Ακόµα και στα λίγα προάστια στις κηπουπόλεις που απόµειναν.
«Αφού έβαλα µπροστά να χτίσω ας χτίσω όσο µπορώ
παραπάνω για ν’ αξιοποιήσω τη γη µου...» σκέφτονται. Ποιο
το αποτέλεσµα όµως; Μήπως οι αρχιτέκτονες θα µπορού-
σαν να συµβάλλουν σ’ αυτό θετικά σαν ιδεολογία της καλαι-
σθησίας και όχι µόνο

Α.Μ. Περπατώντας στη Σταδίου ποιο κτίριο σας αρέσει;
Β.Θ. Μου αρέσει η παλιά Βουλή στην οδό Σταδίου, όπου
µετά την απελευθέρωση (1945) εγκαταστάθηκε το Υπουρ-
γείο ∆ικαιοσύνης.

Α.Μ. Σε ποια παραλία θα πηγαίνατε για µπάνιο και γιατί;
Β.Θ. Μου αρέσει το µπάνιο στην παραλία Καλύβια Αττικής
κοντά στο εξοχικό µας και στην θαυµάσια ακρογιαλιά της
Νέας Χώρας στα Χανιά. Ελπίζω κι εφέτος να πάω εκεί.
Γιατί οι παραλίες αυτές είναι καθαρές, όµορφες και ελεύ-
θερες ακόµα από τους εισπράκτορες, τους καταπατητές
και τους ξενοδόχους που αγνοούν τους νόµους και το
Σύνταγµα, ότι δηλαδή «30 µέτρα από το µέγιστο χειµέριο
κύµα η παραλία είναι για όλους και απαγορεύεται η περί-
φραξή της».

Συζήτηση 
µε την ποιήτρια Βικτώρια Θεοδώρου

Ì¤ÛË: ¡¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ (·Ú¯. M.
Botta [Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜], ∂. ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘, ª. ¶·-
·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ª. ¶ÔÏÏ¿ÓË)
Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∫·ÙÔÈÎ›· ÛÙÔ ªÂÙ˜ (·Ú¯. ∞.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜)
Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: ¶Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÂÚÔ·-
Á›ÙÔ˘ (¶§∂π∞™ – ·Ú¯. ¢. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, √.
µÈÁÁfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·)

¿Óˆ: ¶·ÏÈ¿ fiÏË ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ
Ì¤ÛË: √‰fi˜ ™fiÏˆÓÔ˜
Î¿Ùˆ: ∏ Î·ÙÔÈÎ›· ÙË˜ µ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙË ºÈÏÔ-
ı¤Ë (·Ú¯. ™. ∫fiÎÔ˜)



Αναζητώντας τη γνώµη των παιδιών για την αρχιτεκτονική
και την πόλη απευθυνθήκαµε στον αρχιτέκτονα Παύλο
Χαρµπάνη, που απασχολείται στο Εργαστήρι ∆ραµατουρ-
γίας για παιδιά του Κέντρου Γέναθλον.
Εκεί τα παιδιά ακολουθώντας τη µέθοδο του αυτοσχέδιου
θεάτρου, γράφουν ένα θεατρικό έργο ή µάλλον µια θεα-
τρική σκηνή και την παίζουν µπροστά σε θεατές, που είναι
οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά
διαµορφώνουν άποψη και παίρνουν θέση για τα ζητήµατα
της καθηµερινότητας, ενώ βιώνουν την αλληλεξάρτηση
των  πραγµάτων µέσα από τις θεατρικές τεχνικές.

Μερικές χαρακτηριστικές φράσεις των παιδιών, που είπαν ή
έγραψαν κατά την διάρκεια του προγράµµατος είναι οι εξής:
«Πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν κάποτε ότι χωρίς τα
δέντρα και το πράσινο, δεν µπορούν να ζήσουν».
«Αυτό τον ανοιχτό χώρο που υπάρχει στην πόλη µας,
εµείς θέλουµε να τον κάνουµε πάρκο, µε παιδικές χαρές
και γήπεδα. Να έχουν χώρο να παίζουν τα παιδιά».
«Και οι µεγάλοι... Ξέρεις τι σηµαίνει να βγαίνεις στο µπαλ-
κόνι σου και να βλέπεις πράσινο και όχι τσιµέντο και καµι-
νάδες! Θα είναι πιο ήρεµοι».
«Να χτίσουµε και νοσοκοµεία, ορφανοτροφεία και παιδό-
τοπους για µεγάλους και για µικρούς».
«Φοβάµαι ότι αυτό θα µείνει όνειρο. Οι εργολάβοι θα
λαδώσουν τον ∆ήµο κι αυτός θα τους τα δώσει όλα».
«Ο ∆ήµαρχος; Άσ’ τον αυτόν. Με εκατό χιλιαρικάκια,
τους αφήνει ήσυχους».
«∆εν θα τους αφήσουµε να το κάνουν. Θα µαζευτούµε
όλοι µαζί και θα τους δείρουµε. Θα τους διώξουµε από
την πόλη».
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Μικρό σχόλιο για τις γνώµες των µη-αρχιτεκτόνων

Όταν ξεκινήσαµε να επεξεργαζόµαστε το περιεχόµενο
αυτού του τεύχους, µια πρόκληση για µας, αναζητήσαµε τη
σχέση της κοινής γνώµης µε το αντικείµενο της δουλειάς
µας, την αρχιτεκτονική και κατ’ επέκταση µε εµάς τους ίδιους.
Θεωρήθηκε πολύ χρήσιµο να γνωρίζουµε πόσο ο κόσµος
αναγνωρίζει ένα ρόλο για την αρχιτεκτονική στην καθηµε-
ρινότητά του και τι ρόλο αναθέτει στους αρχιτέκτονες.

Πρότεινα λοιπόν τη διοργάνωση µιας ηµερίδας του Συλ-
λόγου προς την κοινωνία µε αντικείµενο το παραπάνω
θέµα ώστε να υπάρξει διαδραστικό αποτέλεσµα σε αυτή
τη σχέση: αρχιτεκτόνων και κοινωνίας, αφενός, δηλαδή να
επικοινωνήσουµε µε τον χρήστη των υπηρεσιών µας και να
προβάλλουµε το έργο του κλάδου µας, αφετέρου δε να
προκύψει πρωτότυπο υλικό που µετά από επεξεργασία θα
δηµοσιευόταν. 
Κρίθηκε ότι δεν υπήρχε χρόνος για το εγχείρηµα και παρά
τη χρησιµότητα του δεν είχαµε ούτε την οικονοµική δυνα-
τότητα προς τούτο.
Έτσι προκρίθηκε η µέθοδος των µικρών συνεντεύξεων, µε
συγκεκριµένες και απλές κατά το δυνατόν ερωτήσεις, για
να διερευνήσουµε τις µύχιες σκέψεις του κόσµου.
Όµως και αυτό δεν κατέστη τόσο εύκολο για να έχουµε
αντιπροσωπευτικό δείγµα και αξιόλογα αποτελέσµατα από
τις απαντήσεις και καταφύγαµε στο σύγχρονο τρόπο επι-
κοινωνίας και διαλόγου µέσω διαδικτύου για συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες (νέοι ή λιγότερο νέοι αλλά ικανοί χρήστες
του µέσου) που σχολιάζουν ανάλαφρα, για πλάκα πολλές
φορές ότι είναι γραµµένο, βασισµένοι στην ανωνυµία και
την «ανευθυνότητα» που έχει η συγκεκριµένη ρήση τους.  

Τα αποτελέσµατα υπήρξαν πενιχρά.

Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός δεν µε εξέπληξε και τόσο.
Και η εµπειρία µου αυτό µου έλεγε, ότι δηλαδή ο ρόλος
µας δεν είναι αποδεκτός από το σύνολο της κοινωνίας.
Πολλοί δεν µπορούν να κατανοήσουν τι διαφορετικό µπορεί
να προσφέρει ο αρχιτέκτονας στη διαδικασία παραγωγής του
δοµηµένου χώρου από οποιονδήποτε άλλον εµπλέκεται σ’
αυτήν (λοιποί µηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές, επι-
χειρηµατίες κλπ.). 

Το αποτέλεσµα δεν δικαιώνει το ρόλο µας ως αρχιτεκτό-
νων αφού δεν προέκυψε ο έντονος σεβασµός στον αρχιτέ-
κτονα και το προϊόν που παράγει, ίσως γιατί στα µάτια του
κόσµου ο αρχιτέκτονας δεν είναι ο άρχων της οικοδοµής,
ούτε ο ειδήµων που προσπαθεί να αποδώσει το καλύτερο
αισθητικό αποτέλεσµα στεγάζοντας τις λειτουργικές ανά-
γκες των χρηστών και την αρµονία στο περιβάλλον.   

Όλοι γνωρίζουµε την κοινωνία µέσα στην οποία ζούµε,
άλλωστε είµαστε µέρος αυτής και το ότι η αρχιτεκτονική
αναζήτηση υπήρξε προνόµιο λίγων και µάλιστα όχι της
Πολιτείας. Μιας Πολιτείας που επιτρέπει να αρχιτεκτονούν
και µη-αρχιτέκτονες και στην οποία ελάχιστα δηµόσια έργα
γίνονται µε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς. Τέλος, η ελλιπέ-
στατη εκπαίδευση της κοινωνίας για την ανάγκη της αρχιτε-
κτονικής µαζί µε όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, θα
λέγαµε ότι συνέβαλε στην εδραίωση αυτής της κατάστασης.

Οι απαντήσεις που πήραµε µάλλον ήταν απογοητευτικές
για τον ρόλο µας. 
Τα παιδιά, το µέλλον µας, απαντούν χωρίς ελπίδα πολλές

Αρχιτεκτονική
και ο ρόλος του αρχιτέκτονα

της Άννας Μελανίτου, αρχιτέκτονος, µηχ. συγκοινωνιολόγου, πολεοδόµου-χωροτάκτη

Η ζωή στην πόλη 
όπως τη βλέπουν τα παιδιά

Î¿Ùˆ: ∞ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∞ÌÂÏÔÎ‹ˆÓ



φορές «φοβάµαι ότι αυτό θα µείνει όνειρο. Οι εργολάβοι
θα λαδώσουν το ∆ήµο και αυτός θα τους τα δώσει όλα. Ο
∆ήµαρχος; Άσ’ τον αυτόν. Με εκατό χιλιάρικα, τους αφή-
νει ήσυχους», ή µε αγωνιστική διάθεση «∆εν θα τους αφή-
σουµε να το κάνουν. Θα µαζευτούµε όλοι µαζί και θα τους
δείρουµε. Θα τους διώξουµε από την πόλη», πάντως στο
σύνολο δεν έδειχναν ικανοποιηµένα για το περιβάλλον
µέσα στο οποίο κινούνται. Κανένα δεν αναζήτησε τον
αρχιτέκτονα για να βελτιώσει τις συνθήκες του. ∆εν
πίστευαν ότι έχει ρόλο ο αρχιτέκτονας ή δεν πίστευαν ότι
µπορούσε; Γεγονός είναι πάντως, πως τα παιδιά ξέρουν
από το σχολείο ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει πηγαίνει
στο γιατρό, δεν µαθαίνουν όµως πως για να έχουµε καλύ-
τερους χώρους πρέπει αυτοί να παράγονται από αρχιτέ-
κτονες. Γνωρίζουν όµως σε κάθε περίπτωση τον τρόπο
παραγωγής του δοµηµένου χώρου στον τόπο µας και τον
κατακρίνουν µε τον τρόπο τους. 
Μόνο η κα Θεοδώρου, ποιήτρια και προχωρηµένης ηλι-
κίας, έδωσε έναν ορισµό περί αρχιτεκτονικής, βασισµένο
στο ιδεατό, τον τρόπο επιλογής της ζωής της και αναφέρ-

θηκε στη συναισθηµατική αντιµετώπιση του χώρου, µια
παράµετρο προ πολλού παραµεληµένη από το κοινωνικό
σύνολο.
Γενικά η αρχιτεκτονική ταυτίζεται περισσότερο µε την
πόλη και τις λειτουργίες της παρά µε τους αρχιτέκτονες
που την ασκούν, ευτυχώς από µία άποψη γιατί το αποτέλε-
σµα σε γενικές γραµµές δεν ικανοποιεί.
Στα blog η συζήτηση ήταν «χαλαρή» µε απόψεις πολλές
φορές δήθεν «ειδηµόνων» και κατακριτικές για τους αρχι-
τέκτονες αλλά και µε αναφορές σε συγκεκριµένα κτίρια.
Πάντως, συµπέρασµα για το τι επιθυµεί η κοινωνία από
τους αρχιτέκτονες, δεν προέκυψε. Μάλλον δε τους χρειά-
ζεται. Κάλλιστα τους αντικαθιστά!!! χωρίς κόστος(;) 
Επειδή είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες η λέξη Αρχιτεκτονική έχει ιδιαίτερη
αξία και πρόσφατα µπήκε στο ελληνικό καθηµερινό λεξι-
λόγιο,1 ήρθε η ώρα να αποκτήσει περιεχόµενο. Άλλωστε η
Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά ευρέως τη διασφάλιση του
ρόλου του αρχιτέκτονα, διότι είναι προς το δηµόσιο συµ-
φέρον.  
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να διαλλεχθούµε µε την κοι-
νωνία και ας καθορίσουµε τον ρόλο που θέλουµε να
έχουµε σε αυτή, στο νέο τοπίο που δηµιουργείται. 

Το παρόν τεύχος είχε αυτό τον στόχο: την πρόκληση του
ενδιαφέροντος ηµών των ιδίων για τον ρόλο µας, τη
συσπείρωση των συναδέλφων για την επίλυση των καθηµε-
ρινών προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε αλλά και των
προκλήσεων που προκύπτουν από το παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον, τον τρόπο παραγωγής του δοµηµένου χώρου
απρόσωπα από µεγάλες εταιρείες, ώστε να συντονίσουµε
δυνάµεις, ενέργειες, δράσεις και στόχους. 

Σηµείωση

1. Π.χ. µε αφορµή την συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα,

ακούσαµε σχολιαστές δηµοσιογράφους να αναφέρουν την «νέα

αρχιτεκτονική της Ευρώπης µετά την τελευταία διεύρυνση.
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Ενοποίηση και ανάπλαση
των κοινοχρήστων χώρων
του κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων



Βασική επιδίωξη της πρότασης είναι η δηµιουργία ενός νέου

ενιαίου κεντρικού δηµόσιου ελεύθερου χώρου που θα αποτε-

λέσει την καρδιά της δηµόσιας ζωής των Ιωαννίνων.

Η θέση, η µορφή και το µέγεθος αυτού του χώρου είναι τέτοια

ώστε να εξασφαλίζονται:

– Η συνέχεια και η διεύρυνση του δηµόσιου µετώπου κατά

µήκος της λεωφόρου ∆ωδώνης. 

– Η λειτουργική σύνδεση και ανάδειξη των χώρων που σχετί-

ζονται µε την ιστορία και τα σύµβολα της πόλης. 

– Η δηµιουργία ενός ενιαίου και συνεχούς φυσικού χώρου,

ταυτόχρονα µε την ανάδειξη της τοπογραφίας της περιοχής.

– Η υλοποίηση µίας οµαλής πορείας καθόδου προς την παρα-

λίµνια ζώνη, νότια του κάστρου. 

Η νέα κεντρική πλατεία αποτελεί στην ουσία ανασύσταση της

παλιάς πλατείας στο Ρολόι. Μέσω αυτής δηµιουργείται ένας

κεντρικός δηµόσιος χώρος που αναφέρεται σ’ ολόκληρη την

πόλη. 

Το αστικό τµήµα της πλατείας καθορίζεται από τη µορφή του

φυσικού ανάγλυφου. Το γενικό σχήµα είναι αυτό µίας «βεντά-

λιας» που ανοίγει για να δεχθεί και να παρασύρει τον περα-
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στικό έως τα όριά της. Η καµπυλότητα του αναγλύφου παρέ-

χει το κέντρο των χαράξεων. Ακτίνες των κυκλικών τοµέων

συναντούν την καµπύλη και τη µετασχηµατίζουν. Το όριο απο-

κτά ένα ρυθµό κλειστού-ανοικτού, έτσι ώστε η πλατεία να

χάνεται µέσα στο πράσινο, στην κατεύθυνση συγκεκριµένων

οπτικών φυγών. Επί της λεωφόρου ∆ωδώνης η νέα πλατεία

µαζί µε την πλατεία Πύρρου διευρύνουν το δηµόσιο µέτωπο

και του προσδίδουν συνέχεια. 

Λίγο πιο δίπλα, ένας από τους κυκλικούς τοµείς µετασχηµατί-

ζεται σε µία δυναµική φυγή προς τα Λιθαρίτσια. Σε νοηµατικό

επίπεδο, η σύνδεση αυτή ανάγεται σε αναβίωση της σχέσης

µε την ιστορία και τη γεωγραφία του τόπου. Λειτουργικά απο-

δίδει πάλι στο κέντρο έναν καταπράσινο δηµόσιο χώρο 20

στρεµµάτων, µε εξαιρετική θέα προς την πόλη, το κάστρο, τη

λίµνη και το όρος Μιτσικέλι. Ο χώρος αυτός φιλοξενεί και το

Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων, έργο του αρχιτέκτονα

Άρη Κωνσταντινίδη. Σήµερα, βρίσκεται πρακτικά αποµονωµέ-

νος από την πόλη και τη ζωή της, καθώς το µέτωπο προς τη

«δηµοσιά» έχει κτιστεί, χωρίς να αφήνει ικανοποιητικές λει-

τουργικές ή οπτικές φυγές.

Στο νοτιοανατολικό όριο του νέου ενιαίου δηµόσιου χώρου

αναπτύσσεται το πρανές και το φυσικό πράσινο. Ο φυσικός

χώρος, σε αλληλεξάρτηση και αλληλοεπιρροή µε τον αστικό,

λειτουργεί ως οργανική παράµετρος της σύνθεσης και των

χαράξεων και συµβάλει στη δηµιουργία συνθηκών κλιµατικής

άνεσης σε µία ευρύτερη ζώνη στο κέντρο της πόλης. Μέσα

από το φυσικό πράσινο επιλέγεται να βρεθεί και η κάθοδος

προς το Πνευµατικό Κέντρο και ταυτόχρονα προς την κάτω

πλευρά της πόλης και την παραλίµνιο ζώνη. Η σηµερινή

εικόνα του αρχαιολογικού χώρου πλάι στα Λιθαρίτσια, µε τα

ταµπάνια και τους αναληµµατικούς τοίχους, καθόρισε τη δια-

µόρφωση της πορείας καθόδου. Η σύνδεση µε τον περιβάλλο-

ντα χώρο του Πνευµατικού Κέντρου και τα ιστορικά οθωµα-

νικά κτίρια, σε συνδυασµό µε την προοπτική ανέγερσης του

Νέου ∆ηµαρχείου στη θέση αυτή, είναι δυνατόν να δηµιουρ-

γήσει µία νέα κεντρικότητα που θα παίξει και το ρόλο µετάβα-

σης από την περιοχή του κέντρου προς την παραλίµνιο ζώνη.

Ως προς την παραλίµνιο ζώνη, η πρότασή µας, πέρα από τον

ίδιο το σχεδιασµό, προβλέπει τη εξυγίανσή της και τον εφο-

διασµό της µε νέες χρήσεις, που θα αποκαταστήσουν την

ελκτικότητά της.

Η πρόταση σε πολεοδοµικό επίπεδο ολοκληρώνεται µε τον

προγραµµατισµό συµπληρωµατικών δικτύων πεζοδρόµων στο

εµπορικό κέντρο και στα «Ταµπάκικα», µε τις αναγκαίες

παρεµβάσεις για την αναδιευθέτηση των κυκλοφοριακών

ροών, καθώς και µε τα εναλλακτικά σενάρια ως προς την

κάλυψη των αναγκών στάθµευσης.

Μελετητές:
Φερενίκη Βαταβάλη, Κατερίνα Γληνού, Μπάµπης Λουϊζίδης,

Γιώργος Πατρίκιος, Άννα Σάπικα, αρχιτέκτονες

Συνεργάτης:
Στέλλα Τσάµη, σπουδάστρια αρχιτεκτονικής
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Οι καθηµερινές τελέσεις, οι δράσεις που εκφράζουν την

κατοίκηση του δηµόσιου χώρου επικαιροποιώντας κάθε φορά

δυνατότητες εγγεγραµµένες στον σχεδιασµό του, αυτές είναι

που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα της πόλης. Με µια τέτοια

γνώµη προσεγγίσαµε το πρόβληµα της «ενοποίησης και ανά-

πλασης των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της πόλης». Μια

τέτοια προοπτική για µας πάνω απ’ όλα κρίνεται στη µορφοποί-

ηση ενός δικτύου χώρων στους οποίους θα τελείται η ταυτό-

τητα µιας πόλης σταυροδρόµι. Μιας πόλης σταυροδρόµι και

στο χώρο και στο χρόνο.

Ενοποίηση δεν µπορεί να σηµαίνει συγκεντρωτισµός. Η

µεγάλη δύναµη της δηµόσιας ζωής στην πόλη των Ιωαννίνων

βρίσκεται στο ότι είναι πολυκεντρική. Το ζητούµενο πρέπει,

εποµένως, να είναι η ενοποίηση να προκύψει µε την άρθρωση

σε ένα σύνολο περιοχών µε διαφορετικό χαρακτήρα. 

Επιδίωξή µας είναι να διατηρήσουµε εκείνες τις εντοπισµένες

χρήσεις του δηµόσιου χώρου που έχουν ταυτιστεί µε την ίδια

την πρόσληψη της πόλης από τους κατοίκους της.

Η συµβολική και όχι µόνο οργανική ενότητα της πρότασής µας

στηρίζεται στη σύζευξη περιοχών µε διαφορετική συµβολική

αξία για την πόλη. Η νοµαρχία, το δικαστικό µέγαρο, το πολιτι-

στικό κέντρο, το αρχαιολογικό πάρκο µε τα διατηρητέα κτίρια,

το τείχος στα Λιθαρίτσια, το µουσείο και η µητρόπολη αποτε-

λούν συµβολικά κέντρα που η άρθρωσή τους σε ένα συνεχές

µέσω του υπαίθριου χώρου τα καθιστά µέρη ενός κειµένου

που αφηγείται την ιστορία της πόλης. 

Οι αρθρώσεις των περιοχών µεταξύ τους αναδεικνύονται µε

στοιχεία, όπως είναι η αλλαγή του επιπέδου, η ανάδειξη της

διαφορετικής υφής των υλικών επίστρωσης, αλλά και µε τον

τονισµό των αξόνων µέσω των οποίων οι χαράξεις της µιας

περιοχής διαπερνούν στην άλλη. Οι επιφάνειες υπαίθριου

χώρου που δηµιουργούνται έτσι, προσαρµόζονται στο ανά-

γλυφο της πόλης µεταφέροντας την αίσθηση µιας ενιαίας

χωρικής οντότητας που κάθεται πάνω στους αστικούς λόφους

αλλάζοντας διαδοχικά κατεύθυνση µέχρι να ταυτιστεί µε το

µπαλκόνι της πόλης, τα Λιθαρίτσια.

Η ενοποίηση και ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του

κέντρου των Ιωαννίνων προσεγγίζεται µε τον ανασχεδιασµό

τους στο πλαίσιο ενός ενιαίου πάρκου µε πολιτισµικό και ιστο-

ρικό χαρακτήρα.

Στόχοι του ανασχεδιασµού είναι:

– Η διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα του πάρκου ως χώρου

«ανάγνωσης» της ιστορίας των Ιωαννίνων (σηµαντικό τµήµα

της οποίας εµπεριέχεται στη στρωµατογραφία του),

– η ισχυροποίηση της λειτουργίας του χώρου ως περιβαλλο-

ντικής ενότητας αστικού και φυτικού πρασίνου.

Βασικές αρχές της ενοποίησης και ανάπλασης είναι:

– Η ανάδειξη των στοιχείων και του λανθάνοντος δυναµικού

των επιµέρους ενοτήτων ως ενοποιητικών στοιχείων ενός

νέου στρώµατος που προκύπτει «εκ των ένδον» και όχι ως επί-

θεση ενός εξωραϊστικού «καλύµµατος» στο σύνολο του

χώρου,

– η έµφαση στην προσβασιµότητα και στη, µέσω της κίνησης,

επικοινωνία µε το χώρο, και

– η έµφαση στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό του συνόλου του

χώρου και τον βιοκληµατικό σχεδιασµό των στοιχείων του.

Στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών που διατυπώθηκαν

παραπάνω οι κατευθύνσεις της ενοποίησης του χώρου είναι

οι εξής:

α) Σχεδιασµός ή ανασχεδιασµός των προσβάσεων και των

εισόδων στο πάρκο των Λιθαριτσίων, καθώς και των συνδέ-

σεων µε την ευρύτερη περιοχή.

β) Σχεδιασµός ενός δικτύου κίνησης-στάσης των πεζών και

περιορισµός του χώρου κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

γ) Φύτευση και διαµόρφωση του εδάφους ως ενοποιητικά και

παράλληλα βιοκληµατικά στοιχεία του χώρου.

Μελετητές:
Άννα Κανέλη, Σταύρος Σταυρίδης,

Ελένη Τσιγαρίδα, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Sorin Istudor, Ειρήνη Λασηθιωτάκη

αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Πολυξένη Κοσµάκη, ∆ηµήτρης Λουκόπουλος,

Σωτήρης Κουβόπουλος, Αγγελική Παππά, Αµαλία ∆όνου

αρχιτέκτονες

Συνεργάτης: 
Χ. Μαµάκη, γεωπόνος
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Η εξέλιξη των ελληνικών πόλεων µετά τον πόλεµο, χαρακτηρί-

ζεται από την, σε οριακό βαθµό, εκµετάλλευση της γης καθώς

και από την είσοδο και κυριαρχία του αυτοκινήτου. ∆εν είναι

τυχαίο ότι σήµερα το σύνολο των ελληνικών πόλεων αναφέρε-

ται στην ανάκτηση του δηµόσιου χώρου και στην οργάνωση,

έως και αποµάκρυνση, της κυκλοφορίας των οχηµάτων,

κυρίως από τα αστικά κέντρα.

Την εποχή της έντονης ανάπτυξης της ελληνικής πόλης, αποτε-

λούσε θέµα µε µειωµένο ενδιαφέρον η οργάνωση του δηµό-

σιου χώρου καθώς και κάθε σκέψη πάνω σε σηµαντικές συνι-

στώσες της πόλης. Αυτή η πρακτική οδήγησε στη σηµερινή

αδιέξοδη κατάσταση που επανέφερε τις συνιστώσες αυτές

στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως πρόβληµα.

Αναγνωρίζοντας ότι το σηµαντικότερο θέµα είναι η επικοινω-

νία των επιµέρους περιοχών και η αβίαστη «είσοδος» της

πόλης στο σύνολο του ελεύθερου χώρου, η κεντρική ιδέα της

πρότασης στρέφεται γύρω από τη λειτουργία του δηµόσιου

χώρου του κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων, όχι σαν το οριακό

εκείνο τµήµα που τη χωρίζει σε αποσπάσµατα, αλλά σαν τον

χώρο µέσω του οποίου αυτή «συνέχεται».

Στόχος είναι ο επαναπροσδιορισµός της περιοχής ώστε να

καταστεί κεντρικός χώρος, στον οποίο θα αναφέρονται και θα

αποκλιµακώνονται όλες οι αστικές δράσεις και µέσω του

οποίου θα διαρθρώνεται η ανάπτυξη τους τόσο στο οριζόντιο

όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο. Πρόκειται δηλαδή, να ανα-

λάβει τη συνέχεια των δράσεων και των κινήσεων στο υψηλό

επίπεδο που εντοπίζεται στις δυτικές και βόρειες περιοχές του

κέντρου αλλά και την καθ’ ύψος συνέχεια των περιοχών αυτών

της πόλης µε τις χαµηλότερες ανατολικές και νότιες αντίστοι-

χες και κατ’ επέκταση µε την παραλίµνιο περιοχή.

1) Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 

Στη ζώνη του ευρύτερου περιβάλλοντος περιλαµβάνεται ένας

σηµαντικός αριθµός δηµόσιων χώρων και κτιρίων που αποτε-

λούν υφισταµένους ή εν δυνάµει πόλους της κοινωνικής δρα-

στηριότητας των Ιωαννίνων.

Για τη σύνδεση των περιοχών αυτών και των κτιρίων µε την

περιοχή µελέτης προτείνουµε τη δηµιουργία ενός περιφερει-

ακού δακτυλίου του κέντρου που οριοθετεί µια περιοχή προ-

στασίας γύρω από το χώρο µελέτης. Στο εσωτερικό του δακτυ-

λίου µπορούν να ασκηθούν µέτρα για την ελεγχόµενη στάθ-

µευση, τον περιορισµό των διαµπερών κινήσεων και κυρίως

την ανάπτυξη ενός δικτύου ήπιας κυκλοφορίας και ηµιπεζο-

δρόµων που αναπτύσσεται σε δύο πλέγµατα:  

α) Το σχετικό µε την πύλη του κάστρου που περιλαµβάνει τη

∆ωδώνης-Αβέρωφ, σαν σπονδυλική στήλη και τέµνει κάθετα

3 «δακτυλίους» µε κέντρο τον πυρήνα του κάστρου.

β) Το δευτερεύον πλέγµα που περιλαµβάνει άξονες που συν-

δέουν τους προαναφερθέντες πόλους, δηλαδή τις οδούς Πυρ-

σινέλλα (πλ. Πάργης), Μ. Αγγέλου (Στάδιο), 28ης Οκτωβρίου-

Βαλαωρίτου (Άλσος), και Παπαδοπούλου (παλιά αγορά)

βόρεια του κέντρου και, Αλεξίου (Ν. Παραλήµνιο), Αγ. Μαρί-

νας (Αγ. Μαρίνα και πλ. Τζαβέλα), Μπιζανίου (σταθµός λεω-

φορείου και πλ. Τζαβέλα) νότια του κέντρου.

2) Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΣΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ

Για τον συσχετισµό και την ένταξη υφιστάµενων ιδιαίτερων

στοιχείων του χώρου στην πρόταση αλλά και για τη σαφή

οργάνωσή της, υιοθετήθηκαν 4 ενότητες χαράξεων:

1) Οι 2 µεγάλοι άξονες µε κυρίαρχο την ∆ωδώνης-Αβέρωφ και

δευτερεύοντα τον άξονα Αρχαιολογικού Μουσείου-Πνευµατι-

κού Κέντρου. 

2) Οι κάθετοι διάδροµοι που συνδέουν την πρόταση µε τα

παρακείµενα σηµαντικά κτίρια.

3) Η οφιοειδής πορεία που ενοποιεί όλους τους χώρους του

ψηλότερου επιπέδου. 

4) Οι «ακτίνες» που υπογραµµίζουν την σηµασία του άξονα

της Μετσόβου.

Το σύνολο των χαράξεων που περιγράφηκαν παραπάνω σχετί-

ζεται άµεσα µε τους έντεκα συνολικά προτεινόµενους υπαί-

θριους χώρους (πλατείες, πάρκα κλπ.) της πρότασης.

Μελετητής:
Αλέξανδρος ∆. Τριποδάκης, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Ελένη Νάτση, αρχιτέκτων

C. Liske, φοιτητής αρχιτεκτονικής

Μελετητές:
Νικόλαος Βαλατσός, Μιχάλης Κανταρτζής,

Πηνελόπη Κουγιανού, Αγλαΐα Σκούρα

αρχιτέκτονες
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Κύριο µέληµα της πρότασης είναι η ενοποίηση του κατακερ-

µατισµένου υπαιθρίου χώρου. Ως εκ τούτου, η στρατηγική της

οργάνωσης συνίσταται στη χρήση τριών διαφορετικών συστη-

µάτων:

α. Τη νέα οπτική για το σύνολο του αστικών υπαιθρίων χώρων

της περιοχής  

Η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από αποσπάσµατα

δηµόσιου χώρου. Για να αρθεί αυτή η συνθήκη, αυτά αντιµε-

τωπίζονται ως ένα οµοιογενές υπόβαθρο µε δαπεδόστρωση

ενιαίου χαρακτήρα.

β. Το φυσικό στοιχείο 

Πρόκειται για τη µετατροπή ενός ανενεργού αστικού κενού,

ενός ενδιάµεσου και χωρίς σαφή χαρακτήρα χώρου, σε µια

τοπογραφία φυσικών διαµορφώσεων, δηλαδή ένα πάρκο. Σε

αυτές τις διαµορφώσεις βασικό ρόλο παίζει το ανάγλυφο. Το

έδαφος αποκτά πτυχώσεις, σχηµατοποιεί καµπυλώσεις, δια-

γράφοντας ένα δυναµικό καµβά.

Μελετητές:
Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης,

Κική Γρέβια, Πανίτα Καραµανέα, Ιουλία ∆ρούγα

αρχιτέκτονες

γ. Το σύστηµα κινήσεων και συνδέσεων ανάµεσά τους

∆ιαµορφώνεται ένας περίπατος από ξύλο, µια ραχοκοκαλιά

που ενοποιώντας τοπόσηµα πολιτιστικού ενδιαφέροντος δια-

τρέχει το αστικό και το φυσικό τοπίο. 

Η πορεία αυτή ξεκινά από την περιοχή του αναψυκτηρίου

«Όαση» για να καταλήξει στα Λιθαρίτσια όπου µέσω µιας εξέ-

δρας-κλιµακοστασίου οδηγεί στη βάση του τοίχους και συν-

δέει και οδηγεί τον περιπατητή στη λίµνη. Στις συρραφές της

µε την αστική επιδερµίδα παράγει µικρά πλατώµατα-κόµβους

παραλαβής και διευθέτησης των κινήσεων

Με τη µελέτη αυτή προτείνεται η παραµονή και ενίσχυση των

υπαρχουσών χρήσεων στην περιοχή. Η επαναλειτουργία τής

«Όασης» και του αναψυκτηρίου στο νέο Μουσείο ενισχύουν

την αναψυχή, ενώ τον πολιτισµό ενδυναµώνει η κατασκευή

του υπαίθριου αµφιθεάτρου-κινηµατογράφου στη θέση των

τριών πλατωµάτων στάθµευσης που λειτουργούν σήµερα

κοντά στο Πνευµατικό Κέντρο αλλά και η δηµιουργία του νέου

δίπολου του Αρχαιολογικού Μουσείου και του νέου Μουσείου

Νεότερης Ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων, που προτείνεται

να λειτουργήσει στη θέση του προµαχώνα, στα Λιθαρίτσια.


