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Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
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Υπεύθυνος από ∆.Σ.:

Γιώργος Νικολάου
Γραµµατεία Σ.Ε.: Στέλλα Ρίζου

Επιθυµία του Συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων µέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό µορφή παρουσιάσεων έργων, θέσε-
ων και επιστολών να καταχωρούνται στις σελίδες του.
H Σ.Ε. ενηµερώνει όλους τους συναδέλφους που επιθυµούν να αποστείλουν υλικό, να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές που ισχύουν για το περιοδικό. 
Κάθε συνάδελφος που εκδηλώνει την πρόθεσή του για αρθρογραφία στα προγραµµατισµένα αφιερώµατα πρέπει να
αποστέλει πρώτα ενηµερωτική περίληψη του άρθρου του.
Τα κείµενα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε δισκέτα και να συνοδεύονται από PRINT-OUT και φωτογραφικό υλικό. για
άρθρα αφιερωµάτων η έκτασή τους πρέπει να κυµαίνεται από 1000-1200 λέξεις (συµπεριλαµβανοµένων των παραπο-
µπών ή των σηµειώσεων), για άρθρα επικαίρων 700 λέξεις και για επιστολές 400 λέξεις.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στην Γραµµατεία
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-
νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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Η έννοια του «ευάλωτου» αποτελεί ίσως ένα κλειδί για την κατανόηση θεµελιακών µεταβολών στη

σύγχρονη πόλη και τη δυτική κουλτούρα. Η αποσύνθεση της δηµόσιας ζωής ως ηθικά νοµιµοποιηµέ-

νης σφαίρας αλλά και η διαρκής µεταβολή των σχέσεων που την ορίζουν, αναδεικνύει τόσο έντονα

όσο ποτέ άλλοτε την παρουσία µια πόλης µέσα στην πόλη, µιας κουλτούρας µέσα στην κουλτούρα,

µιας αστικής ζωής µέσα ή πίσω από αυτή τη «στερεά πραγµατικότητα» που αντέχει στο φώς. 

Μέσα και γύρω από τους «ευάλωτους αστικούς χώρους», σταδιακά καταρρέουν πάγιες διακρίσεις

ανάµεσα στον παρατηρητή και τον παρατηρούµενο, το εσωτερικό και το εξωτερικό, το υποκείµενο

και το αντικείµενο, το ηθικά αποδεκτό και απαράδεκτο, ενώ όψεις µιας άλλης αστικότητας, προβάλ-

λονται. Χώροι εφήµερων και παράνοµων παζαριών, γωνιές αστέγων, πιάτσες αγοραίου έρωτα, κτή-

ρια σε κατάληψη ή εγκατάλειψη, κυνηγηµένοι λαθροµετανάστες και αλλά λιγότερο ευδιάκριτα στο

φως της µέρας και τη φασαρία των ανθρώπινων συναλλαγών και επαφών, συστήνουν ένα δυναµικό

πλέγµα σχέσεων που διαπερνά και χρωµατίζει την καθηµερινότητα της πόλης, σε µια εποχή που

δίκτυα συσχετισµού των εµπειριών που δυνητικά προκαλούν τα αντικείµενα, αναδεικνύονται σηµα-

ντικότερα από τα αντικείµενα καθαυτά. 

Στο αφιέρωµα αυτού του τεύχους επιχειρείται µια προσέγγιση της «ευάλωτης αστικότητας» µέσα

από τη λογική των παραδειγµάτων, τόπων και καταστάσεων, αλλά και την ανάδειξη σχέσεων και συν-

δέσεων που εξαπατούν, χάνονται και εφευρίσκονται, αποκόπτονται και επανενώνονται στο πλαίσιο

µιας συνεχούς µεταβολής αστικών δράσεων.

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

Εγγραφείτε στον Σύλλογο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

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

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

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

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146/480197-02 της Εθνικής Τράπεζας

ΠΡΟΣ: ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΟΣΟ: 20,00 ή 30,00 €

✂
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Ο νέος σταθµός του µετρό στον Ελαιώνα



Προς Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης

Κο Β. Πολύδωρα

Θέµα: Απαράδεκτη συµπεριφορά Αστυνοµικών οργάνων

Τρία αλλεπάλληλα περιστατικά, όλα στον Πειραιά, καταγγέλθηκαν από συναδέλφους στο ∆.Σ. του

ΣΑ∆ΑΣ- Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Το πρώτο χρονικά αφορούσε την προσαγωγή και κράτηση στο Α.Τ. Πειραιά της ∆ιευθύντριας της Πολε-

οδοµίας της Νοµαρχίας Πειραιά, κας Κωστάντζας Οικονοµοπούλου, αρχιτέκτονος, επειδή κάποια

κυρία δήλωσε στην Αστυνοµία ότι «προτίθεται να υποβάλλει µήνυση».

Χρειάστηκε η επικοινωνία µε τον Αρµόδιο Εισαγγελέα για να αφεθεί τελικά ελεύθερη.

Ακολούθησαν δύο παρόµοια περιστατικά (2/2/07 & 9/3/07), που αφορούσαν τον ∆ιευθυντή της Πολε-

οδοµίας του ∆ήµου Πειραιά κο Μελέτη Καταβάτη, πολιτικό µηχανικό, τον οποίο κυρία (δικηγόρος)

απείλησε µε υποβολή µηνύσεως και Αστυνοµικά όργανα, εκτελώντας εντολές (κατά δήλωσή τους),

επιχείρησαν να τον προσάγουν στο Α.Τ.

Η σφοδρή αντίδραση των παρισταµένων συναδέλφων, υπαλλήλων και µη και η τηλεφωνική διαµαρτυ-

ρία στο ∆ιοικητή του Α.Τ., απέτρεψε το ολίσθηµα.  

Στα δύο τουλάχιστον συµβάντα, εκ των τριών, η συµπεριφορά των οργάνων ήταν επιεικώς απαράδεκτη.

Η «κατόπιν εορτής» συγνώµη του κ. ∆ιοικητού, δεν επουλώνει το τρωθέν κύρος των προσώπων και

των θεσµών.

Η Αστυνοµία οφείλει να τηρεί τους Νόµους και να προστατεύει την οµαλή λειτουργία της ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης.

∆εν χρειάζεται κανείς να υπενθυµίζει το αυτονόητο.

– ∆εν είναι νόµιµο να προσάγεται στο αστυνοµικό τµήµα κανείς, πολύ περισσότερο δε ∆ιευθυντής

∆ηµοσίας Υπηρεσίας, χωρίς να συντρέχει περίπτωση αυτοφώρου αδικήµατος.

– Τυχόν διαφορές που προκύπτουν µεταξύ ∆ιοικήσεως και πολιτών, επιλύονται από τα κατά νόµο

αρµόδια όργανα (∆ιοικητικό Εφετείο, Σ.τ.Ε., Συνήγορο του Πολίτη, κ.λπ.) και όχι από την Αστυνοµία.

– Η συµπεριφορά των Αστυνοµικών οργάνων, δεν πρέπει να είναι υποτιµητική ή απαξιωτική για

κανένα πολίτη.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ καταδικάζει τις πρακτικές αυτές, διαµαρτύρεται έντονα προς κάθε αρµόδιο φορέα και

δηλώνει ότι θα προασπίσει τα µέλη του από τέτοιες απαράδεκτες, παράνοµες, παράτυπες και κατα-

χρηστικές συµπεριφορές Αστυνοµικών οργάνων.

Κοινοποίηση :

1) Νέα ∆ηµοκρατία. Υπόψη κας Ζ. ΜΑΚΡΗ

2) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Υπόψη κου Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

3) Κουµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Υπόψη κου Α. ΣΚΥΛΑΚΟΥ

4) Συνασπισµό. Υπόψη κου Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ

Προς ∆ήµο Ελληνικού

Υπόψη ∆ηµάρχου κου Χ. Κορτζίδη

Θέµα: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δηµόσιου χαρακτήρα 

του παραλιακού µετώπου του Ελληνικού

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

(ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ) υπερασπίζεται υποστηρίζει και αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες, καταρχήν για τη θεσµοθέ-

τηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας και στη συνέχεια για την εφαρµογή του.

Στη περίπτωση του Ελληνικού και του παραλιακού µετώπου εν γένει, έχουµε άλλη µια σοβαρότατη

παρέκκλιση, που ουσιαστικά ακυρώνει κάθε έννοια ρύθµισης του χώρου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε

το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το παράκτιο µέτωπο του Σαρωνικού αποτελεί προστατευόµενο

φυσικό περιβάλλον και δηµόσιο χώρο ανοιχτό στους πολίτες όλης της Αττικής. 

Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις δυστυχώς ουδόλως σεβάστηκαν τον νόµο του Ρυθµιστικού, τον καταστρα-

τήγησαν κατά συρροή, παρανοµώντας σε βάρος του Ελληνικού λαού. Σήµερα, µε παράνοµες ενέρ-

γειες και παραχωρήσεις των Α.Ε. Τουριστικά Ακίνητα και Ολυµπιακά Ακίνητα, η παραλιακή ζώνη συνε-

χίζει να δοµείται, να εµπορευµατοποιείται και να ιδιωτικοποιείται. 

Ο ∆ήµος Ελληνικού και ο δήµαρχος Χρήστος Κορτζίδης, που βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 18

Μαΐου, δίνουν ένα σηµαντικό αγώνα υπερασπιζόµενοι θέσεις, αρχές και αξίες τις οποίες ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Χαιρετίζουµε την αγωνιστική στάση του δηµάρχου Ελληνικού, την ευαισθητοποίηση που επιδεικνύει,

έστω και καθυστερηµένα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ζητάµε να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα του ∆ήµου,

που αφορούν στο δηµόσιο χαρακτήρα τόσο της παραλίας του Ελληνικού όσο και του Ολυµπιακού

Κέντρου Ιστιοπλοΐας.

Θεωρούµε, καθότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις παρανοµούν, ότι µόνο η αγωνιστική στάση και η ευαι-

σθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ενεργοποίηση των κινηµάτων πόλης, των επιστηµονικών

φορέων και των ενεργών πολιτών µπορούν να σταµατήσουν την καταστροφική πορεία αποσάθρωσης

του Αττικού τοπίου.

Κοινοποίηση:

1) Νέα ∆ηµοκρατία. Υπόψη κου Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

2) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Υπόψη κου Α. ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ

3) Κουµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Υπόψη κου Α. ΣΚΥΛΑΚΟΥ

4) Συνασπισµό. Υπόψη κου Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ

5) ΤΕ∆ΚΝΑ. Υπόψη Προέδρου κου ∆. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ∆ΕΣΥΛΛΑ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΒΑΘΙΑ

ΤΟΥ ΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ ΝΙΚΟΥ ∆ΕΣΥΛΛΑ, ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ

ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ τ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.  
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σµού της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Επί της

αρχιτεκτονικής στην κοινωνία των µαζών στα-

διακά προστίθεται µια µετα-αρχιτεκτονική (στα

πλαίσια µιας µαζικής αρχιτεκτονικής κοινότη-

τας) που λειτουργεί ακριβώς όπως περιέγραψε

ο Παναγιώτης Κονδύλης τη σύγχρονή µας µαζι-

κοδηµοκρατική κοινωνία.

Αυτό τι µπορεί να σηµαίνει; Ότι πρέπει να δού-

µε αυτά τα γεγονότα (συµπεριλαµβανοµένου

του βραβείου Mies van der Rohe) ως ένα πανη-

γύρι; Ως κάτι που έρχεται και φεύγει, που δεν

αφήνει σηµάδια, που σκοπό έχει απλά να κατα-

ναλωθεί; Ρώτησαν τους Mansilla και Tunon αν

άλλαξε κάτι µε το βραβείο. Με την αίσθηση του

χιούµορ που τους διακρίνει, απάντησαν: «Ε, ναι,

κάτι άλλαξε! Εκεί που θεωρούσαν το έργο µας

(MUSAC) ως άσχηµο και ακριβό, τώρα το βλέ-

πουν µόνο ακριβό!» Φαίνεται ότι αυτού του εί-

δους τα γεγονότα, όσο επιφανειακά και ας φαί-

νονται σε ορισµένους, είναι σε θέση να αλλά-

ξουν την αισθητική αντίληψη µιας κοινωνίας,

όπως, για παράδειγµα, της Leon (όπου κατα-

σκευάστηκε το συγκεκριµένο έργο). Και εγώ θα

πρόσθετα ότι έχουν τη δυνατότητα ίσως να

µετατοπίσουν και την αρχιτεκτονική αισθητική

των ίδιων των αρχιτεκτόνων. Τουλάχιστον, να

φτάσουν στο σηµείο οι τελευταίοι να αποδε-

χθούν κάποιες από τις αρετές διαφορετικών,

από το δικό τους, «συστηµάτων συγκρότησης

του χώρου» και να ανοίξουν, να διευρύνουν το

πεδίο θεώρησης της αρχιτεκτονικής. Ίσως αυτή

η δυνατότητα αυξάνεται ανάλογα µε την ικανό-

τητα των αρχιτεκτόνων (που πρόσκαιρα, λόγω

των γεγονότων, δέχονται τα φώτα της «αρχιτε-

κτονικής δηµοσιότητας») να µπορούν να ανα-

δείξουν και να επικοινωνήσουν, συγκροτηµένα

και διεισδυτικά, τις δικές τους αρχιτεκτονικές

βάσεις, τα οικεία τους αρχιτεκτονικά εργαλεία

και την προσωπική τους αρχιτεκτονική θεώ-

ρηση. [Σίγουρα, οι Mansilla και Tunon, έχουν

αυτή την ικανότητα]. 

Αντί για τάσεις λοιπόν, θα µπορούσαµε να µιλή-

σουµε για επίκεντρα αρχιτεκτονικής σκέψης,

για «οικογένειες» αρχιτεκτονικής πρακτικής,

που στο πέρασµα του χρόνου, ενδυναµώνονται

ή εξασθενούν, δέχονται τα φώτα της εφήµερης

δηµοσιότητας ή µένουν στο ηµίφως, προετοιµά-

ζοντας τη µετεξέλιξή τους.

Εξάλλου, αν ένα θετικό έχει η φετινή διαδικα-

σία των βραβείων Mies van der Rohe είναι ότι

µας γνώρισε τους Mansilla και Tunon, αρχιτέ-

κτονες τόσο γνωστούς στο ισπανικό αρχιτεκτο-

νικό περιβάλλον, αλλά µάλλον άγνωστους σε

διεθνές επίπεδο. Αρχιτέκτονες που µε κόπο,

αργά αλλά σταθερά, οικοδόµησαν το γραφείο

τους. Που συγκροτούν το αρχιτεκτονικό τους

έργο µε εννοιολογικές (conceptual) διαδικα-

σίες, όπου η µέθοδος κυριαρχεί επί της µορ-

φής. Η ταυτόχρονη παρουσία του όµοιου και

του διαφορετικού, η συγκρότηση των «κανόνων

του παιχνιδιού», η συνθήκη της αφαίρεσης και

η σχέση µε το κοντινό και το προσκείµενο απο-

τελούν τους τέσσερις πυλώνες της δουλειάς

τους. Επιχειρούν η αρχιτεκτονική τους να είναι

ένας καθρέφτης των αναγκών, ένας οικείος

χώρος για τους χρήστες της. Πέρα από αυτά

όµως, είναι αρχιτέκτονες µε θέσεις και µε ισχυ-

ρές θεωρητικές βάσεις. Στο πυκνό, σύνθετο και

ευρηµατικό θεωρητικό τους λόγο, µπορεί

κανείς να αναγνωρίσει τη χειµαρρώδη, άµεση,

και αισιόδοξη γραφή του ισπανού διανοητή José

Ortega y Gasset και τις δονκιχωτικές εµµονές

του Cervantes ότι τα κτήρια µπορεί να είναι

γίγαντες, και σαν άνθρωποι να δρουν, να αλλη-

λεπιδρούν και να δίνουν µάχες στους κάµπους

της Καστίλης…

2255ε π ί κ α ι ρ α

Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe 2007 
Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, αρχιτέκτων, ανταποκριτής Βαρκελώνης
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την ειδική µνεία Emerging Architect Special

Mention, στο έργο τους: Σχολή Φυσικής και Μα-

θηµατικών, στη Ljubljana) το 2007. Από τους Ολ-

λανδούς στους Μεσόγειους, από τους διάση-

µους στους λιγότερο γνωστούς. Αυτά τα συνεχή

περάσµατα από τους µεν στους δε, αυτές οι

αλλαγές καταστάσεων, δικαιολογούν ένα λόγο

περί εφήµερων τάσεων στην αρχιτεκτονική;

Υπάρχουν κυρίαρχες τάσεις στην αρχιτεκτονική

που µεταβάλλονται ανά δύο χρόνια, όπως στη

µόδα;

Η αρχιτεκτονική είναι από τις τέχνες/επιστήµες

που αλλάζουν λίγο έως καθόλου µε το πέρασµα

του χρόνου, σε σχέση µε άλλες επιστήµες ή τέ-

χνες, τουλάχιστον όσο αφορά την τεχνική που

χρησιµοποιεί. Αυτό που συµβαίνει όµως είναι

ότι η αρχιτεκτονική κοινότητα σταδιακά µαζικο-

ποιείται. Ήδη στην Ελλάδα είµαστε πάνω από

18000 αρχιτέκτονες µε αυξητικές τάσεις. Οι

εκατοντάδες χιλιάδες αρχιτέκτονες στην Ευ-

ρώπη (για να περιοριστώ σχηµατικά σε αυτήν)

έχουν αρχίσει να συγκροτούν µια πραγµατικά

σύνθετη αρχιτεκτονική µαζική κοινότητα που

έχει ανάγκη από µετα-αρχιτεκτονικές δράσεις,

γεγονότα δηλαδή που να τροφοδοτούν την

ύπαρξή της. Μετα-αρχιτεκτονικά γεγονότα και

µετα-αρχιτέκτονες που οφείλουν να ανακυκλώ-

νονται για να προσφέρουν νέο αρχιτεκτονικό

λόγο πάνω στο αµετάβλητο (;) τρόπο σχεδια-

Το φετινό βραβείο στους Luis Μ. Mansilla και

Emilio Tunon

Το Mies van der Rohe θεωρείται το Ευρωπαϊκό

Βραβείο Αρχιτεκτονικής, µια και είναι το επίση-

µο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρ-

χιτεκτονική δηµιουργία που υλοποιείται στην

ήπειρό µας. ∆ίνεται, κάθε δύο χρόνια, στη Βαρ-

κελώνη από το Ίδρυµα Mies van der Rohe. Από

τον Rem Koolhaas και τους NL Architects το 2005,

περνάµε στους Ισπανούς Luis M. Mansilla και

Emilio Tunon (όσο αφορά το καθαυτό βραβείο

Mies van der Rohe, για το έργο τους: Museo de

arte contemporaneo de Castilla y Leon/MUSAC)

και στους Σλοβένους (για την ακρίβεια Σερβο-

σλοβένους) Matija Bevk και Vasa J. Perovic (για

πάνω: Το MUSAC υπό κατασκευή. (© Mansilla + Tunon

arquitectos)

κάτω: Η κύρια όψη του Μουσείου MUSAC, όπου τοποθε-

τείται η είσοδός του. (© Sergio Belinchon)

δίπλα κάτω: Εξωτερικοί υπαίθριοι χώροι. (© Angel Marcos)

µέση: Η σχολή Φυσικής και Μαθηµατικών, στην Ljubljana

της Σλοβενίας, έργο των αρχιτεκτόνων Matija Bevk, και

Vasa J. Perovic. (© Miran Kambic)



ανταλλαγή ανθρώπινων ή τεχνιτών ιδιοτήτων

στους κόλπους ενός συλλόγου».2

Είναι ένα είδος κινητοποίησης του κόσµου, κατά

την οποία το βασικό εργαλείο είναι η διαπραγ-

µάτευση ανάµεσα στα µέρη, και ο στόχος: η

δηµιουργία πραγµατικών ή εικονικών σκηνικών

των επιθυµιών, που αναζωπυρώνουν την κοινω-

νική ταυτότητα. Πρόκειται για µια επέκταση,

εξισώνοντας αυτό που είµαστε, ή νοµίζουµε ότι

είµαστε, µε αυτό που µας περιβάλλει, µε τέτοιο

τρόπο ώστε το πραγµατικά σηµαντικό να είναι η

ικανότητα πολλαπλασιασµού των σχέσεων ανά-

µεσα στους ανθρώπους, τη φύση, τις µηχανές

και το εικονικό. Με τέτοιο τρόπο ώστε ανάµεσα

στις στενές σχέσεις, τις συγκρούσεις, τις συµ-

φωνίες και τις αποστάσεις (που αναπτύσσονται

µέσα στον κόσµο), να διαστέλλεται το δικό µας

«είναι» µέσα στη ζωή, για να κάνουµε τόπο στη

συνείδηση ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι

φύση, αναπτυσσόµενοι χάρη στην ικανότητά

τους να σκέφτονται τον εαυτό τους εικονικά. Ή

για να το πούµε πιο σύντοµα: δεν είµαστε

τίποτα λιγότερο, αλλά επίσης τίποτα περισσό-

τερο, από ένα µικρό κοµµάτι ενός κόσµου που

γυρίζει ακατάπαυστα, ακούραστα.

Σήµερα η αρχιτεκτονική κοινωνικοποιεί εκείνο

που δεν είναι καθαυτό ανθρώπινο, έτσι ώστε να

µπορεί να συγκροτήσει, διαµέσου της επιστή-

µης και της τεχνολογίας, σχέσεις µε τους ανθρώ-

πους. Αν και είναι προφανές ότι η µοίρα των

κατασκευασµένων ή φανταστικών τεχνηµάτων

είναι στα χέρια των µετέπειτα χρηστών τους, η

«εν δράσει αρχιτεκτονική» επιχειρεί, επιστρέ-

φοντας στον B. Latour, να «ανοίξει τα µαύρα

κουτιά», εξηγώντας τα γεγονότα και τους µηχα-

νισµούς, µέσω της αποκάλυψης ή της ανάδειξης

της συµµαχίας ανάµεσα στο ανθρώπινο και το

µη-ανθρώπινο. 

Το MUSAC (Museo de Arte Contemporaneo de

Castilla y Leon), κατανοηµένο όχι τόσο ως αρχι-

τεκτονική, αλλά περισσότερο ως δράση, είναι

ένα πείραµα που επιχειρεί να κατασκευάσει ένα

«κυκλοφορικό σύστηµα του συλλογικού», ένα

νέο χώρο δεσµών και κόµβων για την αλληλεπί-

δραση. Μια αλληλεπίδραση κατανοηµένη ως

εκείνο που κάνει φανερούς –ή ακόµα καλύτερα,

δυνατούς– τους δεσµούς ανάµεσα στους ανθρώ-

πους και τη φύση, τις µηχανές, τα τεχνήµατα, τα

γεγονότα –πραγµατοποιηµένα ή φανταστικά– ή

(το οριακά να πραγµατοποιηθεί) εικονικό.

2277ε π ί κ α ι ρ α

Το πρόσωπο του συλλογικού
Luis M. Mansilla, Emilio Tunon, αρχιτέκτoνες
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µένο, βραβευµένο (µε το φετινό βραβείο Mies

van der Rohe) Μουσείο τους που σχεδίασαν στην

Castilla y Leon. Αυτή η συστηµατική και ολοκλη-

ρωµένη ανάλυση της πρότασής τους ξεκινά από

το επίπεδο συγκρότησης της συνθετικής αρχής

που διέπει το έργο τους και φτάνει ως την ανά-

λυση επιµέρους (υλικών) συστατικών του.

Από την πλευρά µου, ελπίζω να συγχωρεθούν οι

αδυναµίες της «ερασιτεχνικής» µετάφρασής µου

και οι µικρές (ελπίζω) νοηµατικές διαφοροποιή-

σεις που προκαλεί, εκ των πραγµάτων, η µετα-

φορά από ένα γλωσσικό σύστηµα (στην προκει-

µένη, το ισπανικό) σε ένα άλλο, διαφορετικό…

Ν. Κεφαλογιάννης

«Ένα πείραµα είναι ένα κείµενο που διηγείται µια

µη αυθύπαρκτη κατάσταση, ένα κείµενο που

άλλοι θα εποπτεύσουν αργότερα για να αποφασί-

σουν αν πρόκειται ή όχι για ένα απλό κείµενο. Αν

η τελική δοκιµή έχει επιτυχία, τότε δεν πρόκειται

για ένα σκέτο κείµενο, υπάρχει, εκ των πραγµά-

των µια πραγµατική κατάσταση πίσω από αυτό». 

Bruno Latour1

Καθώς το παρόν κατασκευάζεται, το παρελθόν

και το µέλλον παίρνουν νέες µορφές. Κάθε

στιγµή, κάθε νέα δράση φανερώνει µια αναθε-

ώρηση αυτού που ήδη έχει γίνει και επίσης

δανείζει ένα νέο ή ανέκδοτο προφίλ –πιθανόν

ακόµα άγνωστο– σε αυτό που πρόκειται να

γίνει, µεταβάλλοντας αδιάκοπα τόσο τη συλλο-

γική µνήµη, όσο και τα σχέδια του αύριο.

Σε αυτό το µεταβαλλόµενο σκηνικό, µε ένα

παρελθόν και µέλλον σε συνεχή κατασκευή, η

πιθανότητα µετατρέπεται στη µόνη δυνατή

εµφάνιση της βεβαιότητας, στο µόνο πρόσωπο

που της επιτρέπει να εµφανιστεί στην πραγµατι-

κότητα. Στην καρδιά αυτής της µεταµόρφωσης,

η αρχιτεκτονική εστιάζει το βλέµµα της µε ένα

τρόπο πιο ευρύ, αντιλαµβάνοντας τον καθορι-

σµό του χώρου ως µόνο ένα µικρό µέρος του

καθήκοντος που της έχει ανατεθεί: την κατα-

σκευή των τεχνιτών περιβαλλόντων όπου ανα-

πτύσσονται οι δράσεις των ανθρώπων. Ή για να

το πούµε µε ένα πιο συγκεκριµένο τρόπο: την

κατασκευή του χρόνου και της επικράτειας του

συλλογικού, όπως το ορίζει ο Bruno Latour:

«Στο νέο αναδυόµενο παράδειγµα, έχουµε αντι-

καταστήσει την λέξη “κοινωνία” τόσο ακινητο-

ποιηµένη από τις πολλαπλές εκδοχές της, µε

την έννοια του συλλογικού – οριζόµενου ως

Καταρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσουµε τους

Luis Mansilla και Emilio Tunon για την ευγενική

τους καλοσύνη να µας παραχωρήσουν την άδεια

για τη µετάφραση από τα ισπανικά και τη δηµοσί-

ευση στην Ελλάδα του κειµένου τους: «Το πρό-

σωπο του συλλογικού» («El rostro de lo cole-

ctivo» στο πρωτότυπο). Βρίσκεται στο βιβλίο

MUSAC. Museo de Arte Contemporaneo de Ca-

stilla y Leon. El edificio, σελ. 13-18, µια έκδοση

του ίδιου του Μουσείου και του ACTAR editions.

Να τους ευχαριστήσουµε ακόµα για τη διάθεσή

τους να επεξηγήσουν την οπτική τους, γεγονός

που εξάλλου έχουν κάνει και στο παρελθόν. Το

παρόν, αρκετά σύνθετο και συγκροτηµένο κεί-

µενό τους, δεν αναπτύσσει µόνο τη θεώρησή

τους για την αρχιτεκτονική, επιτρέποντάς µας να

τους γνωρίσουµε. Επεξηγεί ακόµα το συγκεκρι-

δίπλα κάτω: Οι µακέτες του MUSAC. (© Mansilla + Tunon

arquitectos)

κάτω: Μέσα–έξω, η σχέση µε τον υπαίθριο χώρο. (© Angel

Marcos)



εσωστρεφείς ερµηνείες (που κοιτάζουν προς το

περιεχόµενο) και σε εξωστρεφείς (που κατευ-

θύνουν το βλέµµα τους προς τα συµφραζόµενα

και τα περιβάλλοντα), υιοθετώντας τη θέση ότι

το αληθινά σηµαντικό είναι οι δεσµοί τους, οι

αρθρώσεις τους, οι µετασχηµατισµοί τους.

Μπολιάζοντας το περιβάλλον της αρχιτεκτονι-

κής µε ένα οργανωτικό σχήµα συµπεριφοράς

που έχει την ικανότητα να παρακολουθεί µόνο

το κοντινό του πεδίο –το τετράγωνο µόλις που

γνωρίζει ότι έχει ένα ρόµβο δίπλα του– βρισκό-

µαστε αντιµέτωποι µε µια φιγούρα, όµοια µε ότι

παράγει η διαδικασία της ύφανσης, ένα προϊόν

που επαναλαµβάνει ένα µοτίβο, αλλά και που

µπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε σηµείο του,

χωρίς, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, να χάσει

τη δοµή που το συγκροτεί. Όµοια µε ένα σµή-

νος πουλιών που δεν χάνει τον χαρακτήρα του,

αν του προστεθούν ή του αφαιρεθούν µερικά

από αυτά. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί οδηγού-

µαστε σε ένα σχήµα συµπεριφοράς που δεν

αντιλαµβάνεται αλλοιωµένο τον χαρακτήρα

του, αν του αφαιρεθούν ή του προστεθούν κοµ-

µάτια ή επίσης αν µειωθεί ή αυξηθεί το µέγεθός

του. Κυριολεκτικά, παύει να έχει σηµασία η

περίµετρος ή η µορφή του κτηρίου και οποιαδή-

ποτε διάταξη. Μέχρι να προσαρµοστεί στο

πραγµατικά αναγκαίο µέγεθος, όλα τα στάδια

είναι εξίσου έγκυρα. Οποιεσδήποτε διατάξεις

είναι ισοδύναµες (ή δυνατές) και η τελική µας

ανάµνηση θα παραµείνει αναλλοίωτη. Αν και το

σηµαντικό εδώ δεν είναι η δική µας ανάµνηση,

αλλά η εµφάνιση της έννοιας του «πιθανού»

και, πέρα από αυτή, της ελευθερίας.

Μια ελευθερία στην οποία η ταυτόχρονη

παρουσία του όµοιου και του διαφορετικού

µετατρέπεται σε ένα πεδίο αντανακλάσεων που

πληµµυρίζει το αρχιτεκτονικό έργο, αποκτώ-

ντας µια συγκεκριµένη µορφή µόνο µέσω των

τελικά εµφανιζόµενων συνθηκών που επικρα-

τούν στις παρυφές του. Η σύνδεση του σχεδια-

σµού, της κάθε δράσης, της κάθε σκέψης µε

ένα πεδίο αντανακλάσεων, επιτρέπει να προικι-

στεί το αρχιτεκτονικό έργο µε ένα αφηρηµένο

συστατικό και, ως τέτοιο, ανεξάρτητο της µορ-

φής. Είναι µια αντανάκλαση ή µια τάση ενδιαφε-

ρόντων το ίδιο, που συγκεκριµενοποιείται αργό-

τερα σε σχέση µε τις εκάστοτε τελικές καταστά-

σεις.

Με αυτό τον τρόπο, το εσωτερικό του MUSAC

κατασκευάζεται σαν µια διαδοχή συνεχόµενων

(αλλά διαφορετικών) χωρικών συµβάντων, διά-

στικτων από αίθρια και µεγάλους φωταγωγούς,

δίνοντας µορφή σε ένα εκφραστικό σύστηµα

που µας µιλάει για τα κοινά ενδιαφέροντα της

αρχιτεκτονικής και της τέχνης: τη σύγχρονη

έκφραση του µεταβλητού και του αέναου, του

όµοιου και του διαφορετικού, του καθολικού

και του παροδικού, σαν µια ηχώ της δικής µας

διαφορετικότητας και οµοιότητας ως άτοµα.

Με αυτόν τον τρόπο, τον λίγο ακούσιο, το MU-

SAC λαµβάνει ένα καθαρό προφίλ: το προφίλ

ενός συγκροτήµατος µε συγκεκριµένους κανό-

νες, µια σκακιέρα όπου εµφανίζονται ταυτό-

χρονα παρούσες η τάξη και η ελευθερία, η άλλη

όψη της προαναφερθείσας παρουσίας του

όµοιου και του διαφορετικού, σαν υλική ηχώ

της δικής µας ανθρώπινης κατάστασης.

Αντίθετα προς άλλα είδη χώρων, των οποίων η

µουσειακή ποιότητα συνοψίζεται στην έκθεση

αµετάβλητων ιστορικών συλλογών, το MUSAC

είναι ένας ζωντανός χώρος που ανοίγει την

πόρτα σε µια µεγάλη ποικιλία σύγχρονων καλλι-

τεχνικών εκφράσεων. Είναι ένα κέντρο τέχνης

που κατασκευάζει ένα σύνολο από σκακιέρες,

όπου οι δράσεις είναι οι πρωταγωνιστές του
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της ερήµου. Αυτή η εναλλαγή δύο µορφών

(οργανωµένο – ανοργάνωτο) συγκροτεί τη γλυ-

κιά συµµαχία µε τη φύση, που αναγκάζει να

αφεθούν, στην Castilla y Leon, σε αγρανά-

παυση, οι µισοί από τους αγρούς, για να µην

εξαντληθούν.

Αν κοιτάξουµε σε άλλες κατευθύνσεις, η τριβή

µε τη γεωµετρία επικαιροποιεί τη δυνητικότητα

των µη-καρτεσιανών σχηµατισµών. Παραδείγ-

µατος χάριν, η οκταγωνική οργάνωση, στην

πραγµατικότητα, µπορεί να ευνοεί τη σχέση του

κάθε σηµείου µε µια αφετηρία-κέντρο, εγκαθι-

στώντας µια ταξινόµηση που δύναται να είναι (ή

όχι) ιεραρχική, αλλά συναντά σοβαρές δυσκο-

λίες στο να συγκροτήσει ειδικές σχέσεις µε το

εγγύς, σχέσεις ιδιαίτερες ή αντιθετικές µε το

παρακείµενο. Ωστόσο, ο συνδυασµός-συνύ-

φανση στοιχείων (µε τη δοµή που παράγει η δια-

δικασία της ύφανσης) δεν κάνει αναφορά σε

ένα κέντρο, αλλά συµπεριφέρεται σαν ένας

µηχανισµός που ευνοεί και αλληλεπιδρά µε

αυτό που είναι κοντινό ή παρακείµενο, χωρίς

την ανάγκη να γνωρίζει τι συµβαίνει πιο πέρα.

Συγκροτείται έτσι ένα σύστηµα συµπεριφοράς

τοπικού σχηµατισµού που παράγει σχέσεις

στοιχείο προς στοιχείο. Η συνοχή του συνόλου

δεν προκύπτει από τη διαίρεση-κατακερµατι-

σµό µιας συνολικής µορφής, ούτε από τα στοι-

χεία που την συναπαρτίζουν, αλλά από την συµ-

µαχία που τα συσχετίζει. Ο «κυµατισµός», σε

αυτή την περίπτωση, πάλλεται πάνω στο επί-

πεδο των µαθηµατικών πεδίων, κάτω από τη

σκιά και την ανάµνηση του τζαµιού της Cordova,

των Atarazanas της Βαρκελώνης ή του ισπανι-

κού περιπτέρου της Έκθεσης των Βρυξελλών.

Η διαδικασία οµοιάζει σε µια δυναµική που επι-

χειρεί να υπερβεί τις διαφορές ανάµεσα σε

Πάνω σε ένα µεγάλο επίπεδο, σχεδόν µια

τεχνητή λίµνη, στα προάστια της πόλης της

Leon, το MUSAC διαδρά µε την ιστορία, ή ότι

αποµένει από αυτήν, µεταχειρίζοντάς την µε

τέτοιο τρόπο ώστε να σχεδιάσει το σκηνικό της

τέχνης, µε την ίδια αισιόδοξη στάση µε την

οποία οι Ρωµαίοι µηχανικοί επέκτειναν τις

χαράξεις του στρατοπέδου του Legio VII –γεν-

νήτορα της πόλης– µέσα στο τοπίο.

Μέσω µιας διαδικασίας ανεξαρτητοποίησης,

κληρονοµηµένης από τις µη-µοντέρνες επιλο-

γές ρήξης της pop µε τα συµφραζόµενα και επί-

σης κληρονοµηµένης από τους κλιµακούµενους

µετασχηµατισµούς, γεννηµένους από τον φόβο

της µορφής, οι χαράξεις της «αποικιοποίησης»

αντιστοιχούν σε ένα ρωµαϊκό µωσαϊκό: µια

δοµή που αναπτύσσεται µε βάση ένα ανοικτό

σύστηµα, σχηµατισµένο από µια συνύφανση

τετραγώνων και ρόµβων, που επιτρέπει να

κατασκευαστεί µια µυστική γεωγραφία της µνή-

µης.

Πρόκειται για µια διαδικασία ενεργοποίησης ή

διέγερσης ενός αποσπάσµατος από αυτό που

µας περιβάλλει, σαν να πετάει κανείς µια πέτρα

(… ή µια λέξη ή µια ανάµνηση…) σε µια λίµνη µε

τυχαία περίµετρο, που σχηµατίζει άµεσα κυµα-

τισµό στην επιφάνειά της, ανακλώντας τον και

µετασχηµατίζοντάς τον κατά την αλληλεπί-

δρασή του µε αυτό που την περιβάλλει. Με

αυτόν τον τρόπο, η ηχώ του εκσφενδονισµένου

ρωµαϊκού µωσαϊκού πάνω στην επιφάνεια του

«τόπου» ενεργοποιεί ανυποψίαστες, και την

ίδια στιγµή, λογικές περιµέτρους, φωτίζοντας

µε ένα διαφορετικό τρόπο τους κοντινούς καλ-

λιεργηµένους αγρούς, πάντα οργανωµένους

στο εσωτερικό τους αλλά ανοργάνωτους στην

περίµετρό τους, ήρεµους σαν τους ορίζοντες
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κάτω: Υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι. Τα αίθρια του

MUSAC. (© Concha Perez)

πάνω αριστερά: Μια από τις µεγάλες φωτιστικές επιφά-

νειες του Μουσείου. (©Angel Marcos)

πάνω δεξιά: Αίθουσες εκθέσεων του MUSAC. (© Angel

Marcos)



Αρχιτεκτονικές ∆ιαδροµές Αθήνα – Columbia University, New York
Στυλιανή ∆αούτη, αρχιτέκτων
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συµµετέχοντες αποτυπώνουν τις προτάσεις

τους, τις συζητήσεις τους µε καθηγητές, τις

συνεντεύξεις των Marc Wigley, Bernard

Tschumi και Reinhold Martin και τις παρεµβά-

σεις χαρισµατικών αρχιτεκτόνων όπως του

Peter Cook και του Rem Koolhaas, οργανώνο-

ντάς τις γύρω από ένα χάρτη συνδέσεων. 

Ο τελικός προορισµός ή µάλλον ο αρχικός προ-

βληµατισµός του πλούσιου αυτού δίκτυου πολ-

λαπλών σχέσεων και διαδροµών είναι ο νέος

ορισµός της εξελισσόµενης Ευρώπης µέσα από

το ταξίδι στη Νέα Υόρκη. 

Πώς παρουσιάζεται το Ctrl CE;

Η έκθεση Ctrl CE ξεδιπλώνεται µέσα από τρεις

κλίµακες: την προσωπική, µε κέντρο την

φιγούρα του αρχιτέκτονα ως επαγγελµατία

στην υπηρεσία της κοινωνίας, τη θεσµική που

διερευνά τα όρια των αλλαγών και µέσων παρα-

γωγής της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης της Σχο-

λής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου

Columbia και τη χωρική που εξετάζει την έννοια

«Ευρώπη» και τα όρια αυτής. 

Οι τρεις κλίµακες µεταφράζονται σε τέσσερα

επίπεδα «κόµβων» που τοποθετούνται πάνω σε

ένα γεωγραφικό χάρτη και συνδέονται µεταξύ

τους. Η κάθε κλίµακα λειτουργεί αυτόνοµα,

ακολουθεί ένα συγκεκριµένο παιχνίδι κανόνων

και περιέχει έναν τύπο «κόµβων». Παρόλο που

οι κανόνες έχουν επιλεγεί αυθαίρετα, σχετίζο-

νται µε τον τύπο πληροφοριών που περιέχουν οι

«κόµβοι».

Από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2007 παρουσιά-

στηκε στο Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ η οµαδική περιοδεύ-

ουσα έκθεση Ctrl CE. Πρόκειται για ένα µωσαϊκό

αρχιτεκτονικών προτάσεων, ακουσµάτων,

ρήσεων και αναγνώσεων 16 αρχιτεκτόνων σε

ένα «ταξίδι», κατά το οποίο επιχειρείται να ορι-

στεί η έννοια «Ευρωπαίος αρχιτέκτονας».

Η έκθεση Ctrl CE έχει είδη παρουσιαστεί στη

Σεβίλλη, το Μπάρι, και τις Βρυξέλλες καθώς και

στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής του Κίτο στο

Εκουαδόρ. Στα εγκαίνια της έκθεσης στην

Αθήνα, παραβρέθηκαν και µίλησαν ο Marc

Wigley, κοσµήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής

του Columbia University της Νέας Υόρκης

καθώς και ο Reinhold Martin, υπεύθυνος του

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Αρχιτεκτονικής

της ίδιας σχολής.

Τι είναι το Ctrl CE;

Η έκθεση Ctrl CE αποτελεί το απόσταγµα του

διαλόγου µεταξύ 16 Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων,

που γνωρίστηκαν στο Μεταπτυχιακό Πρό-

γραµµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου

Columbia της Νέας Υόρκης. Ανάµεσά τους βρί-

σκονται και δύο Ελληνίδες η Στυλιανή ∆αούτη

και η Μαρία Στεφανίδη. Τα µέλη του Ctrl CE βρί-

σκονται στη διασταύρωση µεταξύ δύο κόσµων:

της Ευρώπης και του Columbia University. Με

διαφορετικές προελεύσεις, τεχνικές απεικονί-

σεων και θεωρητικές επιλογές, οι αρχιτέκτονες

έχουν ως κοινό στοιχείο την περιέργεια να ανα-

καλύψουν νέες αρχιτεκτονικές γλώσσες, αλλά

και την κοινή επιλογή της Νέας Υόρκης ως

χώρου έµπνευσης και αµφισβήτησης. Οι 16

(εκπαιδευτή γερακιών, φιγούρα που εµφανίζε-

ται στο βιτρώ του Καθεδρικού), αποµακρύνει το

τελικό προϊόν από την αρχική µορφή, το αποµα-

κρύνει τόσο όσο αποµακρύνεται ένα γεράκι,

αλλά συνεχίζει να βασίζεται, χωρίς αµφιβολία,

σε εκείνο το συνδυασµό της τάξης και της ατα-

ξίας, της αλληλεξάρτησης και της αποστασιο-

ποίησης, που µόνο η φύση, µε την πολυπλοκό-

τητά της, είναι ικανή να παράγει. Πρόκειται για

θέαση του πιο παλιού µέσα από το φακό της

σηµερινής εποχής, τους υπολογιστές. Μόνο

αυτοί καταφέρνουν να προσεγγίζουν τη φύση,

µε τέτοιο τρόπο, ώστε το έργο του ανθρώπου να

εµφανίζεται ως ένα απόσπασµα της φύσης ή ως

ένα ανθρωπολογικό κατάλοιπο του µέλλοντος.

Αν και είναι αλήθεια ότι ούτε κατασκευάζουµε

µια πραγµατικότητα, ούτε η πραγµατικότητα

µας κατασκευάζει, το MUSAC σκοπό έχει να

αδυνατίσει τα σύνορα ανάµεσα στο ιδιωτικό και

το δηµόσιο, ανάµεσα στη διασκέδαση και την

εργασία, και εν τέλει, ανάµεσα στη τέχνη και

στη ζωή. Γι’ αυτό και οι στεγάσεις του, σε µορφή

µαιάνδρου, παραπέµπουν στον ποταµό Duero,

που διατρέχει, δίνοντας ζωή, όλες τις επαρχίες

της Castilla y Leon. Ως αν η τέχνη και το νερό να

µοιράζονται το ίδιο, αδιάκοπο κύκλο που τις

κάνει να εµφανίζονται πάντα ίδιες και πάντα

νέες… ή ίσως απλά (οι στεγάσεις του) χρησιµεύ-

ουν για αυτό που είναι, να µεταφέρουν, να απο-

µακρύνουν ένα βρόχινο νερό απλό και συνηθι-

σµένο, καθηµερινό. Μόνο νερό…

Σηµειώσεις

1. Latour, Bruno. La esperanza de Pandora, ensayos

sobre la realidad de los estudios de la ciencia, Gedisa

editorial, Barcelona, 2001, σελ. 149.

2. Ibid. σελ. 231.

Βιογραφικό σηµείωµα

Ο Luis Mansilla (1959) και ο Emilio Tunon (1958) διδά-

σκουν αρχιτεκτονική ως καθηγητές στον Τοµέα Αρχι-

τεκτονικής Σύνθεσης της Αρχιτεκτονικής Σχολής της

Μαδρίτης (ETSAM) και ήταν επισκέπτες καθηγητές

πολλών πανεπιστηµίων. Το 1993 ίδρυσαν, µε τον Luis

Rojo, τον «συνεταιρισµό σκέψης» CIRCO, εκδίδοντας

µια µηνιαία έκδοση, µε τον ίδιο τίτλο. Μετά από µια

περίοδο συνεργασίας µε τον αρχιτέκτονα Rafael

Moneo (1982-1992) ιδρύουν το γραφείο Mansilla +

Tunon Arquitectos. Έχουν βραβευθεί µε πολυάριθµα

πρώτα βραβεία, πολλά από τα οποία έχουν υλοποιη-

θεί.

Mετάφραση από τα ισπανικά και επιµέλεια: Νεκτάριος

Κεφαλογιάννης

ίδιου του χώρου. Ένα σύνολο από αυτόνοµες

και διασυνδεδεµένες αίθουσες εκθέσεων, που

επιτρέπει να πραγµατοποιηθούν εκθέσεις δια-

φορετικών µεγεθών και χαρακτηριστικών. Κάθε

αίθουσα, µε ακανόνιστη µορφή, κατασκευάζει

ένα συνεχές χώρο, διαφοροποιηµένο όµως

χωρικά, που ανοίγεται στις άλλες αίθουσες και

αίθρια, επιτρέποντας κατά µήκος, εγκάρσιες

και διαγώνιες οπτικές.

Πρόκειται για ένα σύνολο ίδιων περιβαλλόντων,

ως προς τη γεωµετρία και την κατασκευή τους,

που παρ’ όλα αυτά, µεταµορφώνονται σε

χώρους µε διαφορετικές ποιότητες, διαµέσου

διαφορετικών φωτεινών εστιών, που προέρχο-

νται από φεγγίτες, αίθρια και µεγάλα παρά-

θυρα. Μια µεταµόρφωση µέσω της ταυτόχρο-

νης διαδικασίας αυτονόµησης και σύνδεσης

γεγονότων και τεχνηµάτων. Σε αυτή τη λογική,

πεντακόσιοι προκατασκευασµένοι δοκοί στεγά-

ζουν τη µορφική εκφραστικότητα που προκαλεί

ένα µεταβαλλόµενο φως.

Αυτή η ταυτόχρονη παρουσία του όµοιου και

του διαφορετικού ενισχύεται στο foyer της εισό-

δου, όπου δύο µεγάλοι φεγγίτες, δύο δίδυµοι

πρωταγωνιστές, εκχύνονται στο χώρο. Μόνο

που ο κάθε ένας λαµβάνει το φως από διαφορε-

τικές κατευθύνσεις, ο ένας από ανατολικά και ο

άλλος από δυτικά. Έτσι, το πρωί, ο ένας αφήνει

να πέσει ένα φως θερµό και βαρύ, ενώ ο άλλος

επιτρέπει να εµφανιστεί ένα φως γαλάζιο και

ελαφρύ. Με το που πέφτει το απόγευµα και

γυρίζει ο ήλιος, η κατάσταση αντιστρέφεται,

σαν δύο φεγγίτες, ή δύο άτοµα, που θα µπορού-

σαν να αναγνωρίσουν προς στιγµήν την διαφο-

ρετικότητά τους, αλλά στο τέλος της ηµέρας, θα

αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως ανταλλάξι-

µους ή µέρος της ίδιας οµάδας.

Στο εξωτερικό, ο δηµόσιος χώρος προσλαµβά-

νει µια κοίλη µορφή, για να υποδεχθεί δράσεις

και συναντήσεις, µια µορφή σχηµατισµένη από

γυάλινες έγχρωµες επιφάνειες, όπου αποδίδε-

ται φόρος τιµής στη πόλη ως τόπος σχέσεων

ανάµεσα στους ανθρώπους. Η σπαστή περίµε-

τρός του σχηµατίζεται από τα αποµεινάρια του

«ψαλιδίσµατος του υφάσµατος». Μοιάζουν πιο

πολύ ως ευρήµατα παρά ως προϊόντα µιας απο-

φασιστικής αναζήτησης.

Οι επιφάνειες αυτού του forum ντύνονται µε

χρώµατα, αποφασισµένες να αυτοαναγορευ-

τούν πρωταγωνιστές της ∆ηµόσιας Αντιπροσώ-

πευσης. Μας µιλούν για την ζωντάνια των απλω-

µένων ρούχων και των φυτών που κρέµονται

από τα µπαλκόνια των πλατειών, τη ζωντάνια

των περίεργων παιδιών που ξεπροβάλλουν στα

παράθυρα. Λεηλατώντας άλλη µια φορά ατιµω-

ρητί την ιστορία, η εικόνα (της όψης του) προέρ-

χεται από τη ψηφιοποίηση ενός κοµµατιού του

βιτρώ του Καθεδρικού της Leon. Αυτή η διαδι-

κασία της αφαίρεσης (ή µιας µατιάς κρύας και

απούσας) πάνω στη φιγούρα του El Halconero
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πάνω: Κολάζ καταστάσεων. (© Mansilla + Tunon arqui-

tectos)

κάτω: Οι Mansilla και Tunon. (© Mansilla + Tunon arqui-

tectos)



City Debates – ∆ιάλογοι για την Πόλη
Όλγα Βενετσιάνου, αρχιτέκτων
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ηΤο πρώτο επίπεδο του τελικού χάρτη-δικτύου,

τοποθετεί ζευγάρια φοιτητών-καθηγητών σε

σχέση µε τις πόλεις καταγωγής και τις πόλεις

επιρροής του καθενός. Το δεύτερο τοποθετεί

τις αρχιτεκτονικές προτάσεις ανάλογα µε το

λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την καθε-

µία. Το τρίτο παρουσιάζει διαλέξεις αρχιτεκτο-

νικής που επέλεξαν οι 16 αρχιτέκτονες, ενώ το

τελευταίο παρουσιάζει βιβλία που αποτελούν

το θεωρητικό υπόβαθρο της έκθεσης.

Ο θεατής περπατώντας πάνω σ’ ένα επι-δαπέ-

διο χάρτη, παρακολουθεί τη διαδικασία σχεδια-

σµού και τους διαφορετικούς τόπους έµπνευ-

σης κάθε αρχιτέκτονα. Εικόνες και λέξεις εµφα-

νίζονται µε σύγχρονα ψηφιακά µέσα, επιτρέπο-

ντας στον επισκέπτη να εµπλακεί ενεργά στην

επίκαιρη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική συζή-

τηση που αφορά την αρχιτεκτονική και τον

ψηφιακό σχεδιασµό. Η δουλειά του κάθε αρχι-

τέκτονα παρουσιάζεται ξεχωριστά σε οθόνη

DVD όπου ανασυντίθεται η διαδροµή της κάθε

αρχιτεκτονικής πρότασης από τη γέννησή της

έως την τελική της µορφή.

Η έκθεση Ctrl CE φιλοδοξεί να συσχετίσει τις

δύο οντότητες: την Ευρώπη και το Columbia

University. Αυτό όµως που συµβαίνει τελικά

είναι το αντίθετο: δεν πρόκειται για µία µετα-

µόρφωση αλλά για µία αναγκαστική ρήξη προ-

κειµένου ο συµµετέχων να εκτιµήσει, να προσ-

διορίσει και να ονοµατίσει νέες αναγνωρίσιµες

τάσεις στην καθεµία. 

Παράλληλα η ρήξη αυτή αποτελεί ερέθισµα για

νέες αναζητήσεις και προβληµατισµό, που

καθιστούν εξάλλου και το εγχείρηµα ενδιαφέ-

ρον.

Στην έκθεση συµµετείχαν: Esra Akcan, Camila

Aybar, Mojdeh Baratloo, Omer Barr, Maria Bor-

rell, Joao M. Fernandes Cardoso, Karl Chu, Στυ-

λιανή ∆αούτη, Samuel Dufaux, Pilar Echezarre-

ta, Mathieu de Genot de Nieukerken, Cristina

Goberna, Urtzi Grau, Gordon Kipping, Sulan

Kolatan, Laura Kurgan, Lot/ek, Peter Macapia,

Amit Mandelkern, Mario Marchant, Reinhold

Martin, Gregory Martinez de Riquelme, Pierpao-

lo Martiradonna, Jürgen Mayer, Eunice Mei Feng

Seng, David Menicovich, Enrique Moya-Angeler,

Mirza Mujezinovic, Hani Rashid, Santiago Ro-

mero, Yehuda Safran, Lorenzo San Juan, Μαρία

Στεφανίδης, Michela Tonus, Bernard Tschumi,

Els Verbakel, Enrique Walker, Mark Wigley.
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Pinault στο Palazzo Grassi της Βενετίας. Ο αρχι-

τέκτονας Ανδρέας Αγγελιδάκης αναφέρθηκε

στο Second Life και τις δυνατότητες διερεύνη-

σης του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού στα πλαί-

σια του ψηφιακού χώρου.Ενδιαφέρουσα ήταν η

αναφορά του στον σχεδιασµό της έκθεσης

«Collateral» στο Μιλάνο. Επεσήµανε ότι η διά-

ταξη των εκθεµάτων ακολούθησε τον τρόπο

που αντιλαµβανόµαστε τον χώρο στη ψηφιακή

εποχή καθώς και τον τρόπο που το κέντρο της

προσοχής µας µεταβάλλεται από τη συνεχή ροή

και ταχύτητα της πληροφορίας.

Τρεις µέρες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου, η

διάλεξη «Ολυµπιακές Πόλεις, Αθήνα 2004 –

Λονδίνο 2012», αφορούσε τις προκλήσεις για

τον συνολικό σχεδιασµό των πόλεων εν όψει

των Ολυµπιακών Αγώνων, µε ειδικό ενδιαφέρον

στα θέµατα υποδοµής, αισθητικής και λειτουρ-

γικότητας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επι-

πτώσεις που επέφερε η ανάληψη των Ολυµπια-

κών Αγώνων στην Αθήνα αλλά και στις προοπτι-

κές του Λονδίνου. Συµµετείχαν οι οµιλητές

Alejandro Zaera Polo, αρχιτέκτονας των Foreign

Office Architects και ο Ζήσης Κοτιώνης, αν.

καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πανε-

πιστηµίου Θεσσαλίας.  

Στις 6 Μαρτίου παρουσιάστηκε στο Bios το διε-

θνές project του Βρετανικού Συµβουλίου «Hy-

bridcity/Narratives of the Unseen». Φοιτητές

από την Αθήνα (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών),

το Βελιγράδι, τη Γλασκώβη και την Κωνσταντι-

νούπολη κατέγραψαν ντοκουµέντα από την

πόλη τους (ήχους, εικόνες, βίντεο) τα οποία και

αντάλλαξαν. Στη συνέχεια, ο κάθε φοιτητής επέ-

λεξε τα υλικά που βρήκε ενδιαφέροντα και

συνέθεσε µια ιστορία που εξελίσσεται σε µια

«υβριδική» πολή. Τα αποτελέσµατα του project,

στο οποίο έλαβε µέρος και η υπογράφουσα,

παρουσιάζονται στο site www.hybrid city. info. Η

εξέλιξη του project καταγράφηκε σε ντοκυµα-

ντέρ που ήταν παραγωγή της Anemon Produc-

tions και χρηµατοδοτήθηκε από το Βρετανικό

Συµβούλιο. Πριν από την παρουσίαση του pro-

ject, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθή-

σει την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οµιλία του Dr.

Jonathan Charley, από το πανεπιστήµιο Strath-

clyde της Γλασκώβης µε θέµα τους πολλαπλούς

τρόπους χαρτογράφησης της πόλης (urban

mapping) µε ιδιαίτερη έµφαση στον αποπροσα-

νατολισµό µέσα στο αστικό τοπίο.

Tο Βρετανικό Συµβούλιο οργάνωσε µια σειρά

συζητήσεων µε κεντρικό άξονα την αρχιτεκτο-

νική, την τέχνη και την πολεοδοµία τον Φεβρου-

άριο και τον Μάρτιο του 2007. Οι συζητήσεις

αυτές απετέλεσαν µέρος του project Metropolis

του Βρετανικού Συµβουλίου, που είχε ως στόχο

την ανάδειξη της σύγχρονης δηµιουργικής σκέ-

ψης στη Βρετανία στους τοµείς της Αρχιτεκτονι-

κής και του Design.

Η σειρά των εκδηλώσεων ξεκίνησε στις 2

Φεβρουαρίου µε τη συζήτηση «Το Design στη

ζωή µας/Design for Living» ανάµεσα στους

designers Pascal Anson και Michael Cross, από-

φοίτους του Royal College of Art, και τον Στέργιο

∆ελιαλή, διευθυντή του Μουσείου Design της

Θεσσαλονίκης. Οι οµιλητές κέρδισαν το κοινό

µε την πρωτοτυπία των ιδεών τους, την αµεσό-

τητα και το χιούµορ τους. Η διάλεξη λειτούρ-

γησε συµπληρωµατικά µε την έκθεση «Great

Brits – Τhe New Alchemists» που έλαβε χώρα

στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής µε την επι-

µέλεια του Design Museum του Λονδίνου και

του Βρετανικού Συµβουλίου. 

Στις 24 Φεβρουαρίου οργανώθηκε η συζήτηση

«Αρχιτεκτονική και Τέχνη» στο Ωδείο των Αθη-

νών µε συντονιστή τον Μέµο Φιλιππίδη. Η Liza

Fior και η Katherine Clarke, ιδρυτές της «muf»,

εταιρείας που συνδυάζει τέχνη και αρχιτεκτο-

νική, µίλησαν για projects που αφορούσαν σε

παρεµβάσεις στον δηµόσιο χώρο. Οι Carlos

Loperena και Έλενα Ζαµπέλη από τους Deca

Architecture, ανέλυσαν τη σχέση του έργου

τέχνης µε τον χώρο στον οποίο εκτίθεται µε

αφορµή την έκθεση της συλλογής του François



Στις 13 Μαρτίου, στο Μουσείο Μπενάκη, η συζή-

τηση αφορούσε σκέψεις πάνω στην αστική

ανάπλαση (urban regeneration) από τους David

Barrie, Crispin Kelly και την Ελένη Πορτάλιου. Ο

Crispin Kelly είναι διοικητικό στέλεχος της εται-

ρείας Baylight Properties και ασχολείται µε

ανακαινίσεις γραφείων και κατοικιών. Η Ελένη

Πορτάλιου, αν. καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτε-

κτόνων του ΕΜΠ, δραστηριοποιείται στον Σύλ-

λογο Αρχιτεκτόνων, στο ΤΕΕ και µετέχει σε δρά-

σεις που σχετίζονται µε την πόλη. Ο David

Barrie είναι τηλεοπτικός παραγωγός και ηγέτης

του Castleford project, που έχει ως στόχο την

προσέλκυση επενδυτών µέσω της αστικής ανά-

πλασης στην περιοχή.To Castleford είναι µια

πόλη ανθρακωρύχων στο δυτικό Yorkshire, υπο-

βαθµισµένη λόγω της υψηλής ανεργίας στον

κλάδο. Η προσπάθεια της ανάπλασης έχει προ-

σελκύσει σηµαντικούς αρχιτέκτονες που δια-

µορφώνουν προτάσεις σε στενή συνεργασία µε

εκπροσώπους των κατοίκων της περιοχής. Το

σύνολο της διαδικασίας παρακολουθείται και

καταγράφεται από το Channel 4 και θα παρου-

σιασθεί σύντοµα στην Βρετανική τηλεόραση.

Η τελευταία παρουσίαση της σειράς City De-

bates – ∆ιάλογοι για την Πόλη, αφορούσε στη

Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική και ειδικότερα στις

αρχές και εφαρµογές του Βιοκλιµατικού σχε-

διασµού. Στη συζήτηση συµµετείχαν αρχιτέκτο-

νες µε σηµαντικές διακρίσεις για τις µελέτες

τους στον τοµέα του βιοκλιµατικού σχεδιασµού.

Ο Rab Bennets, διευθυντής της εταιρείας Ben-

nets Associates Architects, ο Σίµος Γιαννάς, υπεύ-

θυνος Μεταπτυχιακών και διδακτορικών προ-

γραµµάτων στην Architectural Association και οι

αρχιτέκτονες Ήβη Νανοπούλου και Θύµιος

Παπαγιάννης, ο οποίος εκτός των άλλων έχει

ασχοληθεί µε κοινωνικές και επιστηµονικές

δραστηριότητες στον τοµέα της προστασίας του

περιβάλλοντος.

Ο γενικός απολογισµός της όλης διοργάνωσης,

σύµφωνα µε την κα Mary Χαρόγιαννη, projects

co-ordinator του Βρετανικού Συµβουλίου, κρί-

νεται θετικός. Για πρώτη φορά το Βρετανικό

Συµβούλιο όχι µόνο συνεργάστηκε µε καταξιω-

µένους επαγγελµατίες στον χώρο της αρχιτε-

κτονικής, από την Ελλάδα και τη Βρετανία, αλλά

απευθύνθηκε και σε ένα αντίστοιχα ειδικευ-

µένο κοινό. Οι οµιλητές, οι οποίοι τοποθετήθη-

καν σε ενδιαφέρονται και επίκαιρα ζητήµατα,

βρήκαν ανταπόκριση και κέρδισαν τη µεγάλη

και ζωντανή συµµετοχή του κοινού. Στα θετικά

της όλης διοργάνωσης συγκαταλέγεται και η

χρήση διαφορετικών χώρων όπως το Μέγαρο

Μουσικής, το Μουσείο Μπενάκη, ο πολυχώρος

Bios και το Εθνικό Ωδείο, εξαιρετικός χώρος για

παρόµοιες εκδηλώσεις.

νητικών µελετών, βιβλιογραφικών αναφορών,

ακόµα και πιλοτικών εφαρµογών. Μέγιστης

σηµασίας παράγοντας θα πρέπει να χαρακτηρι-

στεί η προσπάθεια για συνεχή ενηµέρωση των

άµεσα ενδιαφεροµένων, δηλαδή των πολιτών,

αλλά και πιο εξειδικευµένα των µηχανικών. Η

προσπάθεια αυτή δυστυχώς καταργείται και

περιφρονείται µε τον χειρότερο τρόπο στην πε-

ρίπτωση του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ια-

γωνισµού Ιδεών για την «Ανάπλαση της περιο-

χής Σαλάτς» της πόλης του Κιλκίς και εκ µέρους

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κιλκίς. 

Πιο συγκεκριµένα, στο κείµενο µε τις διευκρινι-

στικές ερωτήσεις-απαντήσεις, το οποίο εξε-

δόθη από τον ∆ήµο Κιλκίς (αρ.πρ.25582/22-11-

2006), στην ερώτηση υπ.αρ.27β «Επιτρέπεται η

επέµβαση στους ακάλυπτους χώρους των ιδιο-

κτησιών των οικοδοµικών τετραγώνων µε στόχο

την παραχώρηση σε κοινή χρήση των υποχρεω-

τικώς ακάλυπτων των οικοπέδων; Προτίθεται η

δηµοτική αρχή να εφαρµόσει τις διατάξεις των

αρ. 12, 13 του ΓΟΚ 2000);» η απάντηση της Τ.Υ.

ήταν µονολεκτικά «Όχι».

Προκαλεί ερωτηµατικά η άρνηση της δηµοτικής

αρχής να συµπεριλάβει σε έναν αρχιτεκτονικό

διαγωνισµό «ιδεών» ένα υπάρχον σηµαντικό

εργαλείο ανάπλασης, το οποίο µε τη σειρά του

µπορεί να προσφέρει αξιοσηµείωτες λύσεις–

προτάσεις στην αρχιτεκτονική και την πολεοδο-

µική κλίµακα. Επίσης, προκαλεί απορία γιατί η

δηµοτική αρχή απέρριψε τη χρήση ενός πακέ-

του µέτρων, τα οποία –έστω και σε θεωρητικό

επίπεδο στην Ελλάδα– παρουσιάζουν θετικά

αποτελέσµατα. Εξάλλου, επρόκειτο για διαγω-

νισµό ιδεών και όχι προσχεδίων. Αν η ανεπίσηµη

δικαιολογία είναι η αποφυγή εκ µέρους του

∆ήµου των όποιων προβληµάτων ιδιοκτησίας

Το πολεοδοµικό εργαλείο των Ενεργών Οικοδο-

µικών Τετραγώνων (Εν.Ο.Τ.) βρίσκεται σε ισχύ

από το 1985, ως µέρος του ΓΟΚ (αρ. 13). Μαζί µε

µια σειρά παρόµοιων διατάξεων –όπως η παρα-

χώρηση ακάλυπτων σε κοινή χρήση (αρ. 12, ΓΟΚ

1985) και το κεφάλαιο Β του Οικιστικού Νόµου

(Ν.2508/97, άρθρα 8-17)– αποτελούν µεγάλο

µέρος της σύγχρονης Ελληνικής πολεοδοµικής

νοµοθεσίας όσον αφορά στις αναπλάσεις προ-

βληµατικών αστικών περιοχών και πιο συγκε-

κριµένα των υποβαθµισµένων αστικών κέντρων. 

Ωστόσο, αν και σε ισχύ από το 1985, ουδεµία

εφαρµογή των προαναφερθέντων εργαλείων

έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε

την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι λόγοι που συνέτειναν

στο φαινόµενο αυτό είναι ποικίλοι. Οι σοβαρό-

τεροι από αυτούς είναι: α) η αδυναµία – ακαµ-

ψία του νοµικού πλαισίου, β) η έλλειψη πολιτι-

κής βούλησης, γ) η έλλειψη ενδιαφέροντος από

την πλευρά του κατασκευαστικού τοµέα, δ) η

πολεοδοµική γραφειοκρατία και οι ασαφείς

αρµοδιότητες, ε) το ιδιότυπο καθεστώς ιδιοκτη-

σίας γης και κατάτµησης της αστικής γης στις

Ελληνικές πόλεις και στ) η άγνοια των άµεσα

ενδιαφεροµένων (π.χ. των πολιτών) για τις

πραγµατικές δυνατότητες των εργαλείων αυτών

και ο αδικαιολόγητος φόβος τους για πιθανή

απώλεια των ιδιοκτησιών τους. Ειδικότερα η

άγνοια των πολιτών ανάγεται στον πλέον

σοβαρό λόγο µη αξιοποίησης έστω και του ελλι-

πούς υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, την ίδια

στιγµή που το επίπεδο υποβάθµισης του αστι-

κού περιβάλλοντος µοιάζει µη αναστρέψιµο. 

Στα πλαίσια µιας συνεχούς προσπάθειας για την

άρση των δυσκολιών και τη θεσµοθέτηση – χρή-

ση ενός ευέλικτου και πρακτικού εργαλείου

αστικών αναπλάσεων, υπήρξε µια σειρά ερευ-

Ακόµα µια χαµένη ευκαιρία
Απόστολος ∆. Κυριαζής, αρχιτέκτων
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και των συµµετοχικών διαδικασιών, τότε πρό-

κειται για περίπτωση µετάθεσης των ζητηµάτων

«κάτω από το χαλί», αφού οι διαδικασίες συµ-

µετοχής και διαβούλευσης κυριαρχούν στη σύγ-

χρονη πολεοδοµία. Αν πάλι γίνει αναφορά για

άσκοπη χρήση των συγκεκριµένων εργαλείων

στη δοθείσα περιοχή λόγω έλλειψης προβληµά-

των, τότε ποιος ο λόγος και για τη διεξαγωγή

διαγωνισµού; Η µορφολογία του αστικού ιστού

στη συγκεκριµένη περιοχή του Κιλκίς επίσης

δεν απαγορεύει τη χρήση των εργαλείων

αυτών. Επιπλέον, η πιθανή απόκριση ότι ο αγω-

νοθέτης (∆ήµος Κιλκίς) είχε την τελική και από-

λυτη επιλογή και διάθεση να θέσει τους όρους

του διαγωνισµού –άρα και τον αποκλεισµό ορι-

σµένων µεθόδων επίλυσής του– είναι υποτιµη-

τική προς τους µελετητές και αντιτίθεται στην

επιστηµοσύνη του εγχειρήµατος.

Όσο αφορά στο θέµα της ενηµέρωσης, πιστεύω

ότι τίθεται ζήτηµα απόκρυψης ενός σηµαντικού

µέρους των δυνατοτήτων για αναβάθµιση της

εικόνας των πόλεών µας, που τίθενται στο

υπάρχον νοµικό πλαίσιο και κατ’ επέκταση και

ζήτηµα περιορισµού του συνολικού βαθµού

ανάπτυξης των πόλεών µας. Η απόκρυψη αυτή

επίσης υποβαθµίζει την αστική κουλτούρα

–που ούτως ή άλλως υστερεί στην χώρα µας–

και επίσης υποτιµά τη συνολική ενηµέρωση και

κρίση των Ελλήνων πολιτών. Τέλος, είναι

λυπηρό το φαινόµενο η ίδια η πολιτεία –είτε

κεντρικά είτε σε επίπεδο ΟΤΑ– να αντιτίθεται

στη συνεχή συλλογική προσπάθεια για ενδυνά-

µωση και συµπλήρωση της «φαρέτρας» των

πολεοδοµικών εργαλείων για την αναβάθµιση

του αστικού περιβάλλοντος, το οποίο µας

αφορά όλους.

πάνω: Central Library and Jubilee Street Development, Μπράιτον [ φωτ. James Brittain/Bennetts Associates]

κάτω: New Street Square, Λονδίνο [φωτ. Miller Hare Limited]



ÔÔ›· ÚÔˆı‹ıËÎÂ ÌÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ

fiÏ· Ù· Â›Â‰·, ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÁË-

¤‰Ô˘ ÛÙÔÓ µÔÙ·ÓÈÎfi ·ÚÔ˘Û›·˙Â Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË

fiÛÔ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ (∂Ú·ÛÈ-

Ù¤¯ÓË, ¶∞∂, ¢‹ÌÔ, ¶ÔÏÈÙÂ›· Î.Ï.). ◊Ù·Ó ÌÈ·

Ï‡ÛË ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ ÔÊ¤ÏÔ˘˜ (win-win).

∞ÓÙ› ÁÈ· ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÌÂ ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ·

ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏË˜ ÙË˜ Â-

ÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ· (ÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙË˜

ÔÔ›·˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·), Ë

∞ı‹Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi 120 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ú¿-

ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ Â‰Ò Î·È ̄ ÚfiÓÈ· Û¯¤‰ÈÔ

ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ï·ÈÒÓ· Ì·›ÓÂÈ ÛÂ ÙÚÔ¯È¿ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜.

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û‡Á-

¯ÚÔÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á‹Â‰Ô, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÌÂ ¿ÓÂÙÔ ÙÚfiÔ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘

∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË (Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË) Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ

¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ÔÏÈÙÂ›· ˘ÚÔ-

‰ÔÙÂ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ˘Ô‚·ı-

ÌÈÛÌ¤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, 1,5 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ

√ÌfiÓÔÈ· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï·

¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÈÔ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ

ÙÔ˘.

∆· Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Ï‡ÛË˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó

ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ

ÙË Ï‡ÛË ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ À¶∂Ãø¢∂ Î·È

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÙËÓ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜

ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

√ µÔÙ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ·

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·.

◊Ù·Ó Î¿ÔÙÂ Ô πÂÚfi˜ ∂Ï·ÈÒÓ·˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜

∞ı‹Ó·˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓË Â-

ÚÈÔ¯‹ ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó

·fi ÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó, ÛÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-

ÙÂÚË, ÙËÓ ‚ÈÔÌË¯·Ó›· - ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·.

∞˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Î·ÏÂ›Ù·È ∂Ï·ÈÒÓ·˜, ·ÊÔÚ¿ ÛÂ

ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 8.500 ÛÙÚ. ∞Ó‹ÎÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÛÂ 5

‰‹ÌÔ˘˜ (∞ıËÓ·›ˆÓ , ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ∞ÈÁ¿ÏÂˆ, ∆·‡ÚÔ

Î·È ∞Á. πˆ¿ÓÓË ƒ¤ÓÙË). 

∏ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ, Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·,

ÂÎÙfi˜ Û¯Â‰›Ô˘ fiÏË˜, ·Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ·fi-

ÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ 1 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜

∞ı‹Ó·˜.  

∏ ÈÛÙÔÚ›· (ÁÈ·Ù› ÂÚ› ÈÛÙÔÚ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È) ÙË˜

¤ÓÙ·ÍË˜ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜

ÙÔ˘ 1980. 

√√  ¢¢..  ∞∞ııËËÓÓ··››ˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ∂∂ÏÏ··ÈÈÒÒÓÓ··

∆Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢. ∞ıË-

Ó·›ˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË 2.200 ÛÙÚ. ÂÚ›Ô˘ Î·È

ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙË §. ∞ıËÓÒÓ ‚fiÚÂÈ·, ÙËÓ ∞Á.

ÕÓÓË˜ (ª·ÚÎfiÓË) ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È ÙÈ˜ ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË

Î·È ™·Ï·ÌÈÓ›·˜ ÓfiÙÈ·.

∏ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘

ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È

ÛÙÔ 46% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË˜.

∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÁË˜ ÛÙÔ

˘fi„Ë ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ›‰È· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘

Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ·. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

¶.¢. ·ÓÂÙ¤ıË Ë Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ 1993 ÌÂ

·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂.

∞fi ÙÔ 1997 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂÌÔ-

ÓˆÌ¤ÓÂ˜ Ú¿ÍË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Î·È

12 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶.¢. ÔÈ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜

Ú¿ÍÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 300,5 ÛÙÚ. Û˘Ó 38,5

ÛÙÚ. ÙÔ˘ ª·ÚÎfiÓË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 15% ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜.

™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢.

∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÌÂ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î‡ÚˆÛË ÙË˜ Ú¿ÍË˜

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô ¢.∞. ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÚÔ˜ ·Ô˙Ë-

Ì›ˆÛË˜ 300 ÛÙÚ. ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜

·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ˘ÂÚÎÂÈÌ¤ÓˆÓ.

∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi Î·È ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙÔ 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿

·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ

‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÁË˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi

ÌÂ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÙÈ Ô ∂Ï·ÈÒÓ·˜

¤ÂÛÂ ı‡Ì· ‰È·ÏfiÁˆÓ Î·È ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ‹Î·Ó ·fi ÂÊ‹ÌÂÚÂ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙÂ˜

·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÛÂ ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÚfiÛˆ·

Î·È ÊÔÚÂ›˜ ÌÂ Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜. 

∆Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ

™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ÌËÓÒÓ Ô˘

Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·,

Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÂ ¯ÚfiÓÔ Úˆ-

ÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙÔ˘

project. ¢È·ÌÔÚÊÒÛ·ÌÂ ¤Ó· ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎfi busi-

ness plan ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ

·Ó¤ÁÂÚÛË ÁË¤‰Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 44.000 ı¤ÛÂˆÓ

ÛÙÔÓ µÔÙ·ÓÈÎfi, 5000 ÙÌ. ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿-

ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi

‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 42500 ÙÌ. 

™˘Ó¿„·ÌÂ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ‡ÌËÓÂ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡-

ÛÂÈ˜, Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÓËÌfiÓÈ· ÌÂ ÙËÓ ¶∞∂, ÙÔÓ ∂Ú·-

ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ

ÙËÓ 21Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2005 ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∂È‰È-

ÎÔ‡ ™ÎÔÔ‡ (¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË ∞∂), Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â

ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿Û·ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜

Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÚÔˆı‹Û·ÌÂ

ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜

ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ (ÛÙË ‚¿ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜

ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎÂ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ 3481/06, Ô˘

„ËÊ›ÛÙËÎÂ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ), ˘ÔÁÚ¿„·ÌÂ

ÌÂÙ¿ ·fi Ó¤Â˜ Â›ÛË˜ ÔÏ‡ÌËÓÂ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡-

ÛÂÈ˜ ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ÌÂ ÙËÓ ¶∞∂ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹-

Î·ÌÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·ÛË˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔÓ

∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶∞√, ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜

ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÂ›

ÌÂ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÔÌÂ-

Ï¤ÙË Î·È ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘

ÁË¤‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂. ∂›ÛË˜ ÚÔˆı‹Û·ÌÂ ÛÙ·

˘Ô˘ÚÁÂ›· ∂ıÓÈÎ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È À¶∂Ãø¢∂, Ù·

··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë Î˘‚¤Ú-

ÓËÛË ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙˆÓ

Î.Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Î·È ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ

Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

·Ó¿Ï·ÛË˜ ÛÙÔ µÔÙ·ÓÈÎfi, Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıË-

Ó·›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 60 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ·

ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡3481/06 Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·‚›-

‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ

Ù¤ˆ˜ ¤ÎÙ·ÛË ∂∆ª∞) ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Â› ÙˆÓ

Â‰Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ˘Ô˘Ú-

ÁÒÓ, È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙·, ∂∆ª∞

Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÏÏÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜), Î.Ï. 

∆ËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2005, Ë ÙfiÙÂ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ¡ÙfiÚ·

ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘fiÌÂÓË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈÎ‹

Û˘ÁÎ˘Ú›· ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÙ¤ÁË˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·-

ıËÓ·˚Îfi, ÚfiÙÂÈÓÂ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ

·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ıÏË-

ÙÈÎÔ‡ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ÙË˜ fiÏË˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔÓ

µÔÙ·ÓÈÎfi Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË Û‡ÌÊˆÓË

ÁÓÒÌË ÙË˜ ¶∞∂ Î·È ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚-

ÎÔ‡ ÛÙÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ï¤ÔÓ ÙË ‚¤ÏÙÈ-

ÛÙË Ï‡ÛË, ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙Â fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔ-

ÙÂ›ÓÂÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ù· ÂÌfi‰È· ÔÏÏ¿. 

∆· ÂÌfi‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó:

1. √ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ì›· È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÛÙËÓ

Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ (·Ó Î·È ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹ ªÂÏ¤ÙË, ÌÂÙ¿ ·fi

ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ) ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÂ

¿ıÏÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 

2. ∏ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚÂ›

Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÂ›:

- ·ÏÈ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÛÎÔ˘›‰È·, ·ÛÊ˘ÎÙÈÎ¤˜

Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, 

- ·ÓÙÂÏ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÂÁÎ·Ù¿-

ÏÂÈ„Ë ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›·. 

3. ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ›, Ô‡ÙÂ

Î·È ÔÈ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ̄ ˆÚÔ-

ı¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. 

4. √‡ÙÂ Â›ÛË˜ Â›¯·Ó Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜

ÌÂÙ·Í‡ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶∞√ Î·È ¶∞∂. 

∏ Ï‡ÛË Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ë

∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯ÒÓ,

˘‹ÚÍÂ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘

¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙË §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÌÂ Úˆ-

ÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙËÓ ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘

2005, ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ µÔÙ·-

ÓÈÎfi, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∂Ï·ÈÒÓ·.

∆Ô ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ÔÏÏ¤˜ ·Ú·Ì¤-

ÙÚÔ˘˜, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó: Ô ÙÚfiÔ˜

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,

ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, Î·È ¿ÏÏÂ˜

fiˆ˜: ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙÂ˜, ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂ-

ÓÔÈ ÊÔÚÂ›˜, ÙÈ Ï¤ÓÂ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Î.Ï.

√ˆÛ‰‹ÔÙÂ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì-

‚·ÛË ÛÙËÓ fiÏË ·ÚÎÂÙ¿ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË. ∏ Ê˘ÛÈÔ-

ÁÓˆÌ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì·˙› ÌÂ ÙË ˙ˆ‹

ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ, ¿ÏÏÔÈ ·ÓËÛ˘-

¯Ô‡Ó, ¿ÏÏÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ¿ÏÏÔÈ ·ÚÂÌ‚·›-

ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó.

™Ùfi ÙÂ‡¯Ô˜ ·˘Ùfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ˜ ÂÓ¤Ú-

ÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙË˜ ∞Ó¿-

Ï·ÛË˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù·

Û¯¤‰È· ÙË˜ ÚÒÙË˜ Ê¿ÛË˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ

µÔÙ·ÓÈÎfi Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.

¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË ∞∂

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹

¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ∞ÓÙÈ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ

ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ÃÚfiÓË ∞ÎÚÈÙ›‰Ë, ˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· Ó·

Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘.

«∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ‰ÈÏ‹˜ ·Ó¿Ï·ÛË˜ ÙÔ˘

µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ·ÊÔÚ¿ Û’ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÔÏ‡-

ÏÔÎÔ ¤ÚÁÔ ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ -

¢‹ÌÔ˜, ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË˜ ¶∞√, ¶∞∂, Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Â›-

3377ε π ί κ α ι ρ α

Â
› 
Ùfi

Ô
˘ ¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË

µÔÙ·ÓÈÎfi˜ - §. ∞ÏÂÍ¿ÓÚ·˜
ŒÚÂ˘Ó· - ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: ÕÓÓ· ªÂÏ·Ó›ÙÔ˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜-ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ ¯ˆÚÔÙ¿ÙË˜

√ µÔÙ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ·
8.500 ÛÙÚ. - 5 ¢‹ÌÔÈ: ∞ıËÓ·›ˆÓ, ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ∞ÈÁ¿ÏÂˆ, ∞Á. πˆ¿ÓÓË ƒ¤ÓÙË, ∆·‡ÚÔ˘



ÔÔ›ˆÓ ı· ÎÙÈÛÙÂ› ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi

Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 

Œ¯ÂÈ ÏËÊıÂ› Â›ÛË˜ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 75 ÛÙÚ. ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ

ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ÔÔ›· ı·

ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ

‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı·

ÂÈÛÊÂÚıÂ› ÌÂ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙËÓ

¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË ∞∂, Ë ÔÔ›· ¤ÙÛÈ ·ÔÎÙ¿ ÙË ÁË

Â› ÙË˜ ÔÔ›·˜ ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌËıÂ› ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È

ÙÔ ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (ÔÈ ··Ï-

ÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·-

Û›ÓÔ˘).

∆Ô ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ Ì›· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÔÏÂÔ‰Ô-

ÌÈÎ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ·, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È

ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙË˜

Â¤Ó‰˘Û‹ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜,

ÔÊ¤ÏË. 

- √È ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ÂÈÛÎ¤-

ÙÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, 

- √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË˜ Î·È ¶∞∂ ı· Â›Ó·È

¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ·Ú¤Ì-

‚·ÛË˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜. 

- √ ·ÛÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿

ÌÂ ÔÏÏ·Ï¿ ÔÊ¤ÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, Î·ÙÔ›-

ÎÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜, ÂÓÒ ‰›ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹

·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÔÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µÔÙ·-

ÓÈÎÔ‡ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·

·ÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï·ÛË˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È

ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó. ∂›Ó·È fiÌˆ˜

‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï·

¤ÚÁ· Â›Ó·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓË.

ŸÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÂ›˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·Èfi-

ÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ¢ÈÏ‹˜ ∞Ó¿Ï·ÛË˜, ·ÔÌ¤ÓÂÈ

Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜».

™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÂ‡¯Ô˜ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙË §ÂˆÊfiÚÔ

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜...

™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÚÂ›˜: ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ,

∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚-

Îfi˜, ∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÀÔ˘Ú-

ÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, À¶∂Ãø¢∂

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2005 

- ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ

∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶∞√

- ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ

¶∞∂ ¶∞√

¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2005 

- ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ

∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

- ™‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ¢ÈÏ‹

∞Ó¿Ï·ÛË µÔÙ·ÓÈÎfi˜ - §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ∞ÓÒ-

Ó˘ÌË ∂Ù·ÈÚÂ›· - 50% ¢. ∞ıËÓ·›ˆÓ, 50% ∂∆∂

ª¿ÚÙÈÔ˜ 2006

- ÀÔ‚ÔÏ‹ Ê·Î¤ÏÔ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÚfiÙ·ÛË

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹ Ú‡ı-

ÌÈÛË ÛÙÔÓ µÔÙ·ÓÈÎfi 

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2006

- ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡ 3481/06 ÛÙÔ º∂∫ 162/

2-8-2006

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2006

- ™˘ÌÏ‹ÚˆÌ· ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¢‹-

ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶∞√

- ™˘ÌÏ‹ÚˆÌ· ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¢‹-

ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ ¶∞∂ ¶∞√

- π‰ÈˆÙÈÎfi ™˘ÌÊˆÓËÙÈÎfi ¢π¶§∏ ∞¡∞¶§∞™∏ ∞∂ -

¶∞∂ ¶∞√ - ¢∏ª√™ ∞£∏¡∞πø¡

¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006

- ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ 3481/06 Î·È ÌÂÙ·‚›-

‚·ÛË ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ 60 ÂÚ›Ô˘

ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡

- ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ê·Î¤ÏÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·ÁÔ-

Ú·ˆÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙË˜ ∂∆∂

- ∞‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ - (‰ÈÎ·ÈÒ-

Ì·Ù· ¯Ú‹ÛË˜) ¢ÈÏ‹˜ ∞Ó¿Ï·ÛË˜ ∞∂
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τελή κτίρια διοίκησης και τις γωνιές των αστέγων, στα γιγά-

ντια shopping mall και τις απλωµένες κουβέρτες µε τις

λαθραίες µικρο-πραµάτειες µεταναστών, αναγνωρίζεται

ένας κόσµος µέσα στο κόσµο, µια αφήγηση µέσα στην

αφήγηση που παραθέτει αποσπάσµατα, λόγων, εικόνων

και δράσεων, γεννώντας το ευάλωτο πλέγµα. 

«Μετα – σχεδιασµός;»

Μέσα σε µια διαρκή επιτάχυνση των αλλαγών δεν µπορεί

να διατηρηθεί η αξίωση της µονιµότητας. Η έννοια του

ευάλωτου τόσο σε σχέση µε τον χώρο όσο και τις δράσεις

που αναπτύσσονται πάνω σε αυτόν αποτελεί την ίδια ώρα

στοιχείο έντονης διαπραγµάτευσης σε κάθε απόπειρα

σχεδιασµού. Η νέα προβληµατική µετατοπίζει τον πρωτα-

γωνιστικό ρόλο από το αντικείµενο στον δυναµικό χώρο

που αναπτύσσεται γύρω από αυτό κατά την εκδήλωση

δράσεων.4 Σε αυτή τη θεώρηση του πεδίου επιρροής, είναι

περιττή η σαφής διάκριση διαφορών µεταξύ αρχιτεκτονή-

µατος, εικαστικής εγκατάστασης, ή µιας προγραµµατισµέ-

νης δράσης-performance στην πόλη, αλλά αντίθετα πέρα

από τις καθιερωµένες διαφορές µπορεί και αναδεικνύεται

µια έντονη συνέχεια ανάµεσά τους. Αυτή η συνέχεια ή

ασυνέχεια των πραγµάτων ενδιαφέρει στον σχεδιασµό

περισσότερο από τα αντικείµενα καθαυτά. 

Με τον χρόνο αναπόσπαστο από το χώρο, όσο ποτέ

άλλοτε, η διαδικασία γίνεται πιο σηµαντική από το παρα-

γόµενο αντικείµενο. Στην πράξη µετατρέπεται σε µέρος

ενός αντικειµένου που ποτέ δεν ολοκληρώνεται,5 ανεξάρ-

τητα από την πειθαρχία µε την οποία θα  προσπαθήσει να

επιβάλει αυτή την ολοκλήρωση ο σχεδιασµός ή ο όποιος

κλειστός προγραµµατισµός. 

Ο ζωτικός διαδραστικός χώρος που αναπτύσσεται γύρω

από τα πράγµατα και λιγότερο τα ίδια τα πράγµατα είναι

τελικά αυτό που ενδιαφέρει. Ότι αποσταθεροποιεί τις

πραγµατοποιηµένες σχέσεις είναι σηµαντική παράµετρος

και λαµβάνεται υπόψη χωρίς να αποκλείεται. Ο σχεδιασµός

έτσι µπορεί να προσανατολίζεται από την «κατασκευή»

στην διαλεκτική της «κατασκευής» (σύνθεση-αποσύν-

θεση) και τις σχέσεις που αυτή αναπτύσσει µε το περιβάλ-

λον. Σχέσεις, ανοικτές στις διαρκείς µεταβολές, που όµως

χάνονται, ανακατασκευάζονται, παραπλανούν, αποσυνδέ-

ουν και επανασυνδέουν τα αντικείµενα σε διαφορετικούς

συσχετισµούς. Μια πολλαπλή µετατόπιση, ένα παιχνίδι του

ενδιαφέροντος, ανάµεσα στα αντικείµενα που αποκαλεί ο

Edward Casey, «απόλυτο χώρο» και «χώρο σχέσεων».6

Η συµπληρωµατικότητα των δράσεων είναι ιδιαίτερα κρί-

σιµη ενώ τα όρια είναι περισσότερο από γραµµικοί περιο-

ρισµοί, διαπερατές µεµβράνες µε διαφορετικό βαθµό και

ταχύτητα όσµωσης. Στη συνθήκη αυτή, οι τρόποι παραγω-

γής και διαχείρισης των «ψηφιακών ροών» µετατρέπονται

σε ένα ανοικτό, δυνητικά µεταβαλλόµενο παιχνίδι που δια-

περνά σε όλο τους το βάθος τις αστικές δοµές.

Για την Nan Ellin,7 µια «ευπαθής αστικότητα»  αναγνωρίζε-

ται µέσα από δίκτυα, όχι όρια, από σχέσεις και συνδέσεις,

όχι αποµονωµένα αντικείµενα από αλληλοεξαρτήσεις και

όχι ανεξάρτητα µέρη, από κινητικότητα, όχι µονιµότητα...

σίγουρα ποτέ δεν εµφανίζεται µέσα από την ανάγνωση

κλειστών αντικείµενων, master plans και προγραµµατισµέ-

νων σχεδιαστικών ουτοπιών. 

Αντί επιµέτρου...

Σε µια Μητρόπολη «όµορφη» και «ευπρεπή» και όµως

τροµαγµένη, από την καραδοκούσα εγκληµατικότητα, την

τροµοκρατία, την απειλή µεταδοτικών νοσηµάτων, απρό-

βλεπτων καταστάσεων και ατυχηµάτων, η αναγνώριση της

χρησιµότητας  µιας ευάλωτης και ευπαθούς πραγµατικότη-

τας κρίθηκε εξ ορισµού ανεπιθύµητη. Η ζωτική σηµασία

αλλά και ο µοναδικός ρόλος του «επισφαλούς», στη

συγκρότηση αυτού που αποκαλείται αστική καθηµερινό-

τητα θα εξακολουθεί να παραγνωρίζεται επιµελώς.  

......

κάθε µέρα οδηγώ στον αυτοκινητόδροµο 

και σκέφτοµαι 

σήµερα 

θ’ απολαύσω µια άνετη ευχάριστη 

διαδροµή.

αλλά όλο κάτι συµβαίνει στον

αυτοκινητόδροµο της Πασαντίνα

µε τις φιδωτές στροφές που ενισχύουν τον

κίνδυνο και την ευθυµία...

Charles Bukowski, «Ταχύτητα»8
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Τίποτα στην πόλη δεν υπάρχει σε αποµόνωση, παρά σε

σχέση ή πλαίσιο. Αυτό κάνει τα στοιχεία που συγκροτούν

την «αστικότητα», ευάλωτα στις µεταβολές ενός δυναµι-

κού γίγνεσθαι. 

Το «ευάλωτο» ορίζεται ως τρόπος να υπάρχεις εκτεθειµένος,

τρωτός σε παθολογικές καταστάσεις, στα όρια σχέσεων,

συχνά εκτός των προκαθορισµένων και ευρύτερα αποδε-

κτών συναλλαγών και επαφών. Συνθήκη που οδηγεί άλλοτε

σε δυναµικές αλλαγές, άλλοτε στην αποτυχία, την αποπο-

µπή, την σύλληψη ή τιµωρία.  

Μια γερή δόση προσωπικού ρίσκου είναι απαραίτητη σε

κάθε απόπειρα εισχώρησης στις γκρίζες περιοχές της

δηµόσιας σφαίρας.  

Άτοµα και οµάδες όταν κινούνται στους «ενδιάµεσους

τόπους» ανάµεσα στο ασφαλές και το επισφαλές, η πόλη

του παθητικού θεάµατος µετατρέπεται σε πόλη δράσης,

το υποκείµενο εµπλέκεται ηθεληµένα ή ακούσια σε σχέ-

σεις και ενέργειες που το εκθέτουν.  

...Στέκια περιθωριακών οµάδων, πιάτσες αγοραίου έρωτα,

χώροι συναλλαγής απαγορευµένων ουσιών, διάθεση

λαθραίων προϊόντων και ατόµων, υποβαθµισµένοι χώροι

σε εγκατάλειψη, κτήρια σε κατάληψη από οµάδες ή άτοµα,

παρέες που «µολύνουν» αστικές επιφάνειες µε graffiti...

παράνοµη παραµονή, παράνοµη διαµονή, παράνοµη

στάθµευση, παράνοµη διακίνηση..., προσβολή της δηµό-

σιας αιδούς,... απαγόρευση πρόσβασης, χρήσης, κατοχής

αντικειµένων... Όταν αγνοούνται οι προειδοποιήσεις, το

άτοµο εντάσσεται µε τη θέλησή του σε ένα νέο πλαίσιο

που επανακαθορίζει τα επιτρεπτά όρια ελευθερίας, εξου-

σίας, και απόλαυσης. 

Το πλαίσιο είναι καθοριστικό 

Είναι αξιοπρόσεκτο πόσο άµεσα η ατοµική προσωπικό-

τητα µετατρέπεται σε κοινωνική κατηγορία και το αντί-

στροφο –στους επισφαλείς και ευάλωτους αστικούς

χώρους– καθώς το ζήτηµα µιας επιρρεπούς σε µη αποδε-

κτές δραστηριότητες προσωπικότητας, µπορεί προσωρινά

να κλονίσει την ευπρέπεια της δηµόσιας σφαίρας, αλλά την

ίδια ώρα άτοµα και οµάδες ολόκληρες µπορεί να χαρα-

κτηριστούν µε ειδικούς όρους (...ανώµαλοι, παράνοµοι,

ταραξίες κ.ά.) καθώς αποσταθεροποιήσουν εξίσου καλά

την εικόνα αυτή. 

∆εν πρόκειται όµως τελικά, τόσο για την παραβατικότητα

ως πράξη από την οποία αντλείται µια κάποια απαγορευ-

µένη απόλαυση, όσο για την ίδια την απόκλιση –πολλές

φορές αναγκαστική– ως συνθήκη µη ανεκτή για τη σταθε-

ρότητα του προκαθορισµένου πλαισίου. Η σηµασία του

πλαισίου είναι καθοριστική. Η ίδιες δράσεις σε διαφορε-

τικό πλαίσιο καθορίζονται µε άλλο τρόπο. Άλλωστε, η

ιστορία µιας λεκάνης ουρητηρίων που δεν θα µπορούσε

να είναι έργο τέχνης αν δεν άλλαζε το πλαίσιο (τόπος)

στο οποίο ήταν προορισµένη να χρησιµοποιείται, είναι

πολύ παλιά.1 Πιο παλιές ακόµη οι ιστορίες για το βασιλιά

που ντύθηκε τα ρούχα ενός ζητιάνου και περιπλανήθηκε

νύχτα, αλλάζοντας το πλαίσιο δράσης του, από το παλάτι

στους δρόµους. Απολαµβάνει τη σκοτεινή πλευρά της

πόλης του, εκθέτοντας τον εαυτό του σε κάθε είδους

άγνωστες εµπειρίες.

Η αναγνώριση αυτών των συνθηκών απαιτεί τουλάχιστον

εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του αστικού φαινο-

µένου που προσέφερε στοιχειωδώς το µετα-νεωτερικό

πολιτισµικό πλαίσιο όπως η ανάδειξη της πολλαπλότητας

και της ανάµειξης επιρροών, οµάδων, τάσεων και κωδίκων,

ενώ εγκαταλείπονται οι απόπειρες για επιβολή µιας ενο-

ποιητικής, καθολικής αφήγησης του «αστικού κόσµου» και

των µεταβολών του όπως την γνωρίσαµε στην νεωτερική

εκδοχή.2 Πρόκειται όµως για την αναγνώριση των πολλα-

πλών τρόπων ζωής, των πολλαπλών λόγων εξουσίας και

κυριαρχίας σε κοµµάτια της σύγχρονης αστικής ζωής

όπως ενσωµατώνονται στον πολιτιστικό λόγο ενός ύστε-

ρου καπιταλισµού; ́ H για µια ενδογενή παθολογία της αστι-

κής ζωής µε βαθιές ρίζες στον ιστορικό χρόνο δηµιουρ-

γίας των πόλεων, που συναντάται σε κάθε φάση συγκρό-

τησή τους, άσχετα από το πότε και πως αναδεικνύεται

ξεχωριστά ως θεωρητικό ζήτηµα. 

Εικαστικές τέχνες και κινηµατογράφος κυρίως όµως οι

σκοτεινές ιστορίες των Manga µας δίνουν πολλαπλές

υπερτονισµένες εκδοχές αυτής της προσέγγισης, µέσα

από ακραία σενάρια παρακµασµένων αστικών τοπίων και

φαντασιακών καταστάσεων που προβάλουν την αποστα-

θεροποίηση και την παραβατικότητα ως κοινή πρακτική

στις πόλεις του Masamune Shirow (Appleseed, 1986), και

του Tsutomou Nihei (Blame, 1998), στο εγκληµατικό Τόκιο

του Katsuhiro Otomo (Akira, 1982) κ.ά.

Η ικανότητα απορρόφησης των µεταβολών από το

σύστηµα αναδεικνύει την δυναµική του 

Το κέντρο της πόλης συχνά εκφράζει αυτή τη δυναµική.

Εκεί όπου συγκρούσεις και αντιθέσεις ανάµεσα σε διαφο-

ρετικές κλίµακες, ταχύτητες και κινητικότητες υπογραµµί-

ζουν τις αντιπαραθέσεις πολλών οµάδων πάνω στην

έννοια της ανάπτυξης και της διατήρησης των στοιχείων

που συγκροτούν το ίδιο το πλαίσιο.3 Ανάµεσα στα πολυ-‰›Ï·: ∂ÈÎ. 1-4. Tsutomou Nihei, Blame
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«όµορφα» επισφαλείς και ευάλωτοι 
δηµόσιοι τόποι...

του ∆ηµήτρη Πολυχρονόπουλου, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ∆ΠΘ
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ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ
Σύντοµη τοπογραφία της αθηναϊκής παραβατικότητας

του Θανάση Μουτσόπουλου, αρχιτέκτονα

µπορεί να παραβαθεί. Και φθάνει µέχρι του σηµείου να

διατυπώσει το αξίωµα «Η απαγόρευση υπάρχει για να την

παραβαίνουν».2 Η ανάγκη για παράβαση σε µια πόλη,

συνυφασµένη µε την ιδιόµορφη ψυχολογία της µετεµφυ-

λιακής κοινωνίας και η γενικευµένη δυσπιστία απέναντι στη

συλλογική εικόνα του νεοελληνικού κράτους (διχασµός,

πολιτικές εξορίες, επταετία, το µοντέλο του χωροφύλακα,

απαγορεύσεις και των πιο στοιχειωδών ατοµικών και κοι-

νωνικών ελευθεριών για µεγάλο διάστηµα,...) µοιάζει να

διαπερνά κάθε σχεδόν επίπεδο της σύγχρονης πόλης και,

βεβαίως, η Αθήνα θα είναι το πιο χαρακτηριστικό παρά-

δειγµα. Μέσα σε µια ακτίνα ενός µόλις χιλιοµέτρου το

κέντρο της Αθήνας προσφέρει όλη την κλίµακα της παρα-

βατικότητας: παράνοµη (οικιακή) εργασία σε µια γωνία της

Αγίου Κωνσταντίνου, παράνοµους µουσικούς σε κάθε

εστιατόριο της περιοχής, παράνοµα ταξί, παράνοµα cd και

dvd (παντού), παράνοµα τσιγάρα στην Αθηνάς, παράνο-

µες ουσίες στην πλατεία Οµονοίας, στη Σοφοκλέους και

στους παράδροµους της πλατείας Κοτζιά, παράνοµο

εµπόριο ψιλικών στα πεζοδρόµια, παράνοµα ρούχα (ή

περίπου) στα κινέζικα µαγαζιά της Πειραιώς, παράνοµη

αρχιτεκτονική (πανωσηκώµατα και κάλυψη ηµιυπαίθριων

χώρων), παράνοµοι ζητιάνοι στην Πειραιώς και την Οµό-

νοια, παράνοµες διαδηλώσεις µε εφόδους των ΜΑΤ στην

οδό Πατησίων, παράνοµες χαρτοπαικτικές λέσχες, παρά-

νοµα νυχτερινά κέντρα όπου έχει προσληφθεί ειδικός

«αυτοφωράκιας» για να περνάει τις νύχτες στο αστυνο-

µικό τµήµα, παράνοµο σεξ στη Σοφοκλέους και την πλα-

τεία Κουµουνδούρου... Και δεν έχουµε υπολογίσει γιάφκες

και κρησφύγετα εγκληµατιών, αληθινών και φανταστικών.

2. Μάχες στους δρόµους, ένοπλη πάλη και επιτήρηση

Όµως το κοιµισµένο Λονδίνο απλά

δεν είναι τόπος για τον µαχητή των δρόµων.

Rolling stones, Street Fightin’ Man

Συγκρούσεις αστυνοµικών µε φοιτητές και άλλα νεαρά παιδιά.

Βαρβαρότης και µίσος να παραµορφώνουν τις φάτσες. Φωτιές,

φωτούλες, φωτίτσες και υποψίες οδοφραγµάτων. Τι ανοησία η

ροµαντική µπουνιά και το εύθραυστο παλούκι. Ακόµη και η µαγ-

γανεία µολότωφ µε όλην της την πλάκα.

Γιώργος-Ίκαρος Μπαµπασάκης, 

Οι Θρυλικές Συνυφάδες ή που 'σαι θείε Κάρολε

Η βία στους δρόµους, η ένοπλη πάλη και τα τροµοκρατικά

χτυπήµατα ή δολιοφθορές θα αποτελέσουν µείζον θέµα

στην πολιτική ειδησεογραφία των τελευταίων τριάντα χρό-

νων αλλά ο φόβος της «τροµοκρατίας» που έχει κυριεύσει

άλλες ευρωπαϊκές µητροπόλεις όπως το Λονδίνο ή τη

Μαδρίτη, αλλά και τη γειτονική Ιστανµπούλ, µοιάζει ν’

απουσιάζει από την Αθήνα. Όµως παρά την εξάρθρωση

(;) των ιστορικών οµάδων της δεκαετίας του ’70, πρόσφατα

χτυπήµατα υπονοούν ότι νέες οµάδες µπορούν να ξεκινή-

σουν δράση. Σταθερά όµως στην Ελλάδα τα χτυπήµατα

της ένοπλης πάλης αφορούν σε µεµονωµένους στόχους

1. Παράβαση

«Το Λάγκος χαρακτηρίζεται συχνά ως η πιο επικίνδυνη πόλη

στον πλανήτη και, όπως κάθε φτωχή πόλη του τρίτου κόσµου,

έχει τα προβλήµατά του από εγκλήµατα που προέρχονται από

τα εκατοµµύρια ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν σε

έναν καταπιεστικό τόπο. Όµως να θυµάστε ότι οι στατιστικές για

τα εγκλήµατα είναι υψηλές λόγω του κολοσσιαίου πληθυσµού

και ότι αυτά µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. [...] Ως ξένος θα

συµπεράνουν ότι είστε σχετικά πλούσιοι και µαχαιρώµατα, απα-

γωγές αυτοκινήτων και ένοπλες ληστείες συµβαίνουν συχνά.»

Ταξιδιωτικός οδηγός για τη Νιγηρία1

Η Αθήνα δεν έχει αγγίξει τα επίπεδα επικινδυνότητας του

Λάγκος της Νιγηρίας, της πιο επικίνδυνης ίσως (µη εµπό-

λεµης) πόλης του κόσµου, ούτε και τα επίπεδα άλλων (;)

µητροπόλεων όπως η Νέα Υόρκη ή ακόµη και το Λον-

δίνο. Είναι αλήθεια, η Αθήνα έχει (ακόµη) ένα από τα

µικρότερα ποσοστά βίαιης εγκληµατικότητας, ή εγκληµατι-

κότητας προς το άτοµο, στην Ευρώπη. Όµως αν την

παρατηρήσει κανείς προσεκτικά θα δει ότι µια πλειάδα

στοιχείων σε όλα τα επίπεδα την καθιστούν µια από τις πιο

«παράνοµες» πόλεις του κόσµου. Τροχαίες παραβάσεις,

φορολογικές παραβάσεις, πολεοδοµικές παραβάσεις, ποι-

νικές παραβάσεις, είναι τόσο βαθειά ριζωµένες στη νοο-

τροπία του σύγχρονου Έλληνα ώστε η µεταµόρφωση της

µετα-ολυµπιακής Αθήνας όχι µόνο δεν αλλάζει αυτό το

στοιχείο αλλά το ενδυναµώνει και του δίνει πιο δυναµικό

χαρακτήρα. Όπως γράφει ο Georges Bataille, αυτό που

δυσκολεύει τη συζήτηση για την απαγόρευση δεν είναι

µόνο η ποικιλοµορφία των αντικειµένων, αλλά ο άλογος

χαρακτήρας της. ∆εν υπάρχει απαγόρευση που να µην



κυρίως στις προκηρύξεις, τον εναλλακτικό τύπο, τις αφίσες

και την (κατά κανόνα νυχτερινή και φυσικά παράνοµη)

αφισοκόλληση την οποία συναντάµε κυρίως στην περιοχή

των Εξαρχείων και εντός εκτός και επί τα αυτά πανεπιστη-

µιακών ιδρυµάτων. Όµως η πιο αυθόρµητη έκφραση του

αντιεξουσιαστικού και αντικρατικού στοιχείου ήταν παρα-

δοσιακά τα συνθήµατα και τα γκράφιτι στους τοίχους της

πόλης, από το «Σούλα σ’ αγαπώ» έως το κλασικό «Οι

Μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη» έως πιο σοβαρά και συγκε-

κριµένα αιτήµατα. Αυτές ήταν οι αποκλειστικές σχεδόν

διέξοδοι επικοινωνίας για την εξωκοινοβουλευτική Αρι-

στερά, τις αναρχικές οµάδες αλλά και την εξωκοινοβου-

λευτική Άκρα δεξιά (η οποία όµως κατέχει επιπλέον

πολυάριθµα τηλεοπτικά βήµατα). 

«Ο µεγάλος εχθρός του underground ήταν πάντα η ικα-

νότητα του κατεστηµένου να αποπλανεί», γράφει ο Mario

Maffi. «Το σύστηµα υιοθετεί δύο τακτικές: εξουδετερώνει

τα πιο επικίνδυνα για τη σταθερότητά του φαινόµενα (είτε

µε την αστυνοµικο-νοµική καταστολή είτε µε την ηθική

αποδοκιµασία) και, εκµεταλλευόµενο την τεράστια ικανό-

τητά του να αφοµοιώνει, αφήνει τα λιγότερο άµεσα, αν όχι

λιγότερο εχθρικά στοιχεία, να χτυπιούνται παγιδευµένα

στα δίχτυα του».6 Σε µια εποχή όπου το σύστηµα εγκολ-

πώνεται ακόµη και τις πιο «προωθηµένες» εκφράσεις της

τέχνης και της διανόησης, θέατρο, συναυλίες, εικαστικές

εκθέσεις ελάχιστο κίνδυνο σηµατοδοτούν για το σύστηµα.

Σε µια lifestyle ατµόσφαιρα που τα κάνει όλα εξώφυλλα σε

free press έντυπα και ολόσωµες φωτογραφήσεις σε κυρια-

κάτικα ένθετα, όπου οι καλλιτέχνες των γκράφιτι κλείνουν

συµβόλαια µε µοδάτες γκαλερί αναρωτιέται κανείς αν η

έννοια του περιθωρίου µας είναι ακόµη χρήσιµη.

5. ∆ιακίνηση και χρήση ουσιών στο δηµόσιο χώρο

Το underground του ’70, επικεντρωµένο γύρω από την

πλατεία Εξαρχείων, πέθανε στις αρχές της επόµενης δεκα-

ετίας όταν η περιοχή κατακλύστηκε από την ηρωίνη. Στα

µέσα του ’80 η περίφηµη «Επιχείρηση Αρετή» επιχείρησε

να χτυπήσει µαζί µε τη διακίνηση ναρκωτικών και ό,τι περι-

θωριακό και αντιεξουσιαστικό στοιχείο είχε αποµείνει στην

περιοχή. Και µαζί µ’ αυτό και τους φοιτητές, του Πολυτε-

χνείου κυρίως. Μετά απ’ όλα αυτά η πλατεία Εξαρχείων

απέµεινε µια άχρωµη, µισο-κυριλέ περιοχή design καφε-

νείων. Η πρέζα µετακινήθηκε για χρόνια στην Οµόνοια

αρχικά, στην πλατεία Κοτζιά και τη Σοφοκλέους στη συνέ-

χεια ενώ σήµερα έχει πάλι επιστρέψει στην πλατεία κατα-

γωγής της η οποία, παρόλα αυτά διατηρεί τις περιποιηµέ-

νες καφετέριές της. Ένας κύκλος έκλεισε; 

Η Οµόνοια ήταν πάντοτε µια αντιπαθής πλατεία. Ήταν

άλλωστε µια λαϊκή πλατεία ή ακόµη χειρότερα, µια πλατεία

των αποβλήτων και των περιθωριακών, των επαρχιωτών και

των φαντάρων παλιότερα, των οικονοµικών µεταναστών

και των πρεζονιών σήµερα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε,

τις νύχτες αυτές η πλατεία Οµονοίας µοιάζει µε σκηνή από

την ταινία του John Carpenter, Απόδραση από τη Νέα Υόρκη

ή από την πιο πρόσφατη του Danny Boyle, 28 Μέρες Μετά:

Άνθρωποι-ζόµπι περιφέρονται τρικλίζοντας. Ελάχιστα εξι-

δανικευµένη εικόνα, είναι η αλήθεια, όµως τι άλλο είναι από

την εικόνα µιας κοινωνίας που, ναι, έχει προβλήµατα. Το

κέντρο της πόλης δεν µπορεί παρά να είναι οι δεξαµενές

υποδοχής των κοινωνικών προβληµάτων που η ίδια η κοι-

νωνία µας δηµιούργησε και µεταθέτει στο κέντρο της

µητρόπολης. 
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στρες, πλαστικά κουτιά, απλωµένα ρούχα, κεραίες τηλεό-

ρασης, θερµοσίφωνες, προσθήκες, κλείσιµο ελεύθερων

χώρων, πανωσηκώµατα, αναµονές. Στο πρόβληµα της

έλλειψης στέγης η απάντηση των κατοίκων δεν είναι πάντα

η πολεοδοµική αυθαιρεσία. Άστεγοι χρησιµοποιούν τον

δρόµο για σπίτι τους, κυρίως στην οδό Πειραιώς, στην

πλατεία Κουµουνδούρου και γύρω από την Οµόνοια. Εδώ

η διάκριση ιδιωτικού και δηµοσίου καταρρέει δραµατικά.

Άλλοι, νέοι κυρίως άνθρωποι, όπως και στο Βερολίνο και

άλλες ευρωπαϊκές πόλεις καταλαµβάνουν εγκαταλειµµένα

κτίρια χωρίς χρήση και (συχνά) διοργανώνουν εκεί αντι-

συµβατικές κοινότητες. Το πιο γνωστό και ίσως το πιο πα-

λιό παράδειγµα τέτοιας κατάληψης παραµένει η Villa

Amalias.

4. Το Τέλος (;) του Περιθωρίου

«Ύστερα από τη µεγάλη, σχεδόν παγκόσµια, νεανική και

αµφισβητησιακή εξέγερση του ’68, κυρίως, η έννοια του

περιθωριακού κάνει την εµφάνισή της και αρχίζει να γίνεται

όλο και πιο δηµοφιλής µέσα από τον τύπο και στο λεγό-

µενο ευρύ κοινό», γράφει ο Φώτης Τερζάκης. «Ο περιθω-

ριακός εκφράζει το νέο τύπο του εξεγερµένου αµφισβητία

στα πλαίσια µιας ευρείας κατανάλωσης νέας µυθολογίας,

αποκλεισµένου από τις κυρίαρχες νόρµες ζωής και συµπε-

ριφοράς, αρνητή όλων των καθιερωµένων αξιών και σηµα-

σιών, πραγµατικός ή ιδεοτυπικός ανασυστηµένος γίνεται ο

προνοµιακός τόπος µιας ανακλαστικής κατανόησης της

ίδιας της κοινωνίας».4 Ο περιθωριακός γίνεται ο κληρονό-

µος της παράδοσης του flaneur, του πλάνητα του Walter

Benjamin.5 Η αντιεξουσιαστική παραφιλολογία βασίζεται

και σπανίως έχουν βλάψει «ουδέτερους» στόχους (τρα-

γική εξαίρεση ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν). Οι Γιάφ-

κες παραδοσιακά προτιµούν χωροταξικά το Παγκράτι ή

τα Πατήσια µέχρι την εξάρθρωση τους όµως κανείς δεν

µπορεί να είναι σίγουρος αν ο γείτονάς του είναι τροµο-

κράτης ή όχι (ιδίως αν µένει στο Παγκράτι ή την Κυψέλη).

Οι δυνάµεις καταστολής έχουν φυσικά κάποιες οδηγίες

σχετικά µε το ποια άτοµα πρέπει να ελέγχουν, κατ’ επέ-

κταση να τα θεωρούν εχθρούς σε έναν (όχι και τόσο)

ψυχρό πόλεµο o οποίος µαίνεται στους δρόµους της

πόλης µέρα-νύχτα, όλο τον χρόνο. Το χρώµα του δέρµα-

τος, την ηλικία, το φύλο, το ντύσιµο θα είναι ίσως µερικοί

από τους παράγοντες που καθορίζουν το προφίλ του

«εχθρού», ο οποίος κυµαίνεται από λαθροµετανάστης

έως «αναρχικό των Εξαρχείων». «Αν οι ανάγκες της επιτή-

ρησης µόνο καθόριζαν τον χώρο», γράφει ο Σταύρος

Σταυρίδης, «θα προέκυπτε ένας χώρος απόλυτα διαφα-

νής. Απόλυτα επιτηρούµενος χώρος είναι ο απόλυτα ορα-

τός χώρος. Τέτοιος χώρος είναι φανερό ότι ούτε υπήρξε

ούτε πρόκειται να υπάρξει. Χώροι όµως που προσφέρουν

ευκολίες στην επιτήρηση υπάρχουν και θα υπάρχουν».3

Κάµερες CCTV, «παραδοσιακή» αστυνόµευση, αυτό-επι-

τήρηση θα εµπλουτίσουν µε ποικιλία την κατάσταση του

ατόµου που ζει υπό παρακολούθηση. 

3. Πολεοδοµική Αυθαιρεσία και Παράβαση

Στην Αθήνα, εδώ και πολλά χρόνια, ακόµη και σήµερα, ο

κάτοικος νιώθει ελεύθερος να χτίσει µόνος το σπίτι του

και, αν αυτό έχει ήδη γίνει, να αρχίσει να προσθέτει µια

σειρά στοιχεία στον βασικό κορµό του σπιτιού του: γλά-



νητας έρθει αντιµέτωπος µε τις δυνάµεις καταστολής και

πληρεί κάποια απόν τα χαρακτηριστικά τα οποία αυτές

θεωρούν επικίνδυνα (βλέπε παραπάνω) και, πολύ περισσό-

τερο, έχει κάνει το λάθος να µην κουβαλάει ταυτότητα µαζί

του τότε έχει βρει τον µπελά του... Ο Νόµος χαρακτηρίζει

τη διάθεση του κράτους να ελέγξει µια φαινοµενικά ανεξέ-

λεγκτη αστικότητα. Ο πολίτης όµως σήµερα µοιάζει κυνη-

γηµένος από παντού. Αν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί από-

λυτα (ευτυχώς πράγµα πρακτικά αδύνατον) θα έµπλεκε

άσχηµα. Στο συλλογικό ασυνείδητο ο καθένας από εµάς

µπορεί να µετατραπεί σε παραβάτη, σε παράνοµο, σε

φυγά, σαν τον οµώνυµο της παλιάς τηλεοπτικής σειράς και

της πιο πρόσφατης ταινίας. Μπορεί να υπάρχει άσυλο για

τον παραβάτη στις µέρες µας; Το Πανεπιστήµιο ίσως; Και

εκεί η καταπάτησή του µοιάζει σήµερα πιο πιθανή από

ποτέ. Είναι οι χώροι τέχνης, τα µουσεία, οι γκαλερί άσυλα

(για την ελεύθερη έκφραση τουλάχιστον;). Κι εκεί στις

µέρες µας είναι συχνές οι επιθέσεις θρησκευτικών και

παραθρησκευτικών φορέων αλλά ακόµη και η παρέµβαση

του εισαγγελέα. Και το έσχατο οχυρό, η κατοικία, είναι

άσυλο σήµερα; Είναι δυνατόν αυτή η πόρτα να τους κρα-

τήσει όλους έξω; Είναι δυνατόν να γίνει η κατοικία µας

κρατική αυτόνοµη οντότητα ή Προσωρινή Αυτόνοµη

Ζώνη (Τ.Α.Ζ. κατά Hakim Bey) σαν αυτή που είχε επιχει-

ρήσει, µε τραγικό τέλος, ο γιατρός Τσιρώνης στο Παλαιό

Φάληρο; Είναι, τέλος, το ∆ιαδίκτυο άσυλο; Μπορεί να

υπάρχει µια παραβατική, ελεύθερη Μετάπολη, µια «Κυβέρ-

νηση του Βουνού» στον Εικονικό Κόσµο; Μέχρι να

βρούµε κάποιας µορφής ασύλου έχουµε κάθε λόγο να

φοβόµαστε. Κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις µας

αφορά. ‘Έχουµε εµπλακεί. Έχουµε ενοχές. Είναι φυσικό:

είµαστε όλοι παραβάτες. Είµαστε όλοι παράνοµοι. 
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6. Σεξ στο δηµόσιο χώρο: Ψωνιστήρι και Πορνεία

Βράδυ γλυκό

κατάλληλο

τάζει πολλά

κάθε ζωστήρα και µια έξαψη

βράδυ γλυκό - και στο κουκούτσι του

η άλλη µέρα κουλουριάζεται

φαρµάκι

Ντίνος Χριστιανόπουλος, Το Κορµί και το Σαράκι.

Η επιθυµία για συναντήσεις, υπό µια έννοια, αποτελεί την

κατεξοχήν µητροπολιτική εµπειρία. Από την απλή γνωριµία

και επικοινωνία, αυτή που δεν µπορούσε να πετύχει ο

Baudelaire όταν ερωτευόταν στιγµιαία την ωραία Passante,

την περαστική γυναίκα στο κέντρο της πόλης, έως την

ολοκληρωµένη σεξουαλική επαφή, την άλλη ουτοπία που

σκαλώνει στη διάσταση ιδιωτικής και δηµόσιας σφαίρας

στην πόλη. Όπου συµβαίνει είναι κυρίως σε µπαρ και σε

πάρκα. Σ’ αυτά τα τελευταία η δραστηριότητα αφορά σχε-

δόν (;) αποκλειστικά τους gay άντρες οι οποίοι αναζητούν

αυτές τις συναντήσεις κυρίως στο µεταµεσονύχτιο Ζάπ-

πειο και στο Πεδίο Άρεως. Φυσικά το σεξ στον δηµόσιο

χώρο, πολύ περισσότερο το σεξ µεταξύ ανδρών στον

δηµόσιο χώρο απαγορεύεται ρητά (;) από τον νόµο όµως

τα τελευταία χρόνια σπανίως γίνονται σχετικές συλλήψεις.

Η γυναικεία πορνεία είναι µι ιστορία πολύ µεγαλύτερης κλί-

µακας η οποία συναντάται σε εκτεταµένα σηµεία στο

κέντρο της Αθήνας, µέρα νύχτα. Μόνον η µάζα των κατοί-

κων επιτρέπει στην πορνεία τη διασπορά σε εκτεταµένα

τµήµατα της πόλης, γράφει ο Walter Benjamin και µόνον η

µάζα δίνει στο σεξουαλικό αντικείµενο τη δυνατότητα να

µεθά µε χίλιους ερεθισµούς που το ίδιο συνάµα προκαλεί.7

Ο Ηλίας Πετρόπουλος γράφει για την προ-µητροπολιτική

Αθήνα αλλά κυρίως για τη µετα-µητροπολιτική Θεσσαλο-

νίκη:

«Υπάρχουν πολλών ειδών οίκοι ανοχής. Η ταξινόµηση

των οίκων ανοχής – από το απλό στο πολυσύνθετο-

παρουσιάζει τις εξής ποικιλίες:

Τύπος µπορντέλο-καµαρούλα (µια πόρνη)

Τύπος µπορντέλο-σπιτάκι (µια πόρνη)

Τύπος µπορντέλο-οικία (λίγες πόρνες)

Τύπος µπορντέλο-ξενοδοχείο (πολλές πόρνες)

Τύπος µπορντέλο-στρατώνας (πολλές πόρνες)

Συνδυασµός µπουρδελογειτονιάς (οµάδα οίκων ανοχής)

Συνδυασµός µπουρδελο-πολιτεία (αυτόνοµος οικισµός

πορνών)»

Και διευκρινίζει: «Μιλάω πάντα για την Ελλάδα. Γι’ αυτό δεν

κατατάσσω σ’ αυτή την ταξινόµηση άλλου είδους µπορ-

ντέλα (π.χ. τα Κέντρα Έρωτος)».8 Όταν τα έγραφε αυτά ο

Πετρόπουλος στη δεκαετία του ’70 η κατάσταση (όπως

και σε πολλά άλλα πράγµατα) ήταν πολύ διαφορετική. Από

τις παραπάνω κατηγορίες µάλλον µόνο ο τύπος µπορ-

ντέλο-σπιτάκι επιζεί, κυρίως στην οδό Φυλής και το Μετα-

ξουργείο. Νέες κατηγορίες έχουν προκύψει των οποίων η

ποικιλία βασίζεται κυρίως στην πολυφυλετικότητα και

πολυµορφικότητά τους και λιγότερο στη χωρικότητά τους:

«υπαίθριες» Νιγηριανές στη Σοφοκλέους, «σπιτωµένες»

ανατολικοευρωπαίες στην ιστορική πλέον οδό Φυλής,

κάτω από την Οµόνοια και στο Μεταξουργείο, ηρωινοµα-

νείς πόρνες στη Σόλωνος, τραβεστί και τρανσέξουαλ στη

λεωφόρο Συγγρού, Κούρδοι αρσενικοί έφηβοι στην πλα-

τεία Κουµουνδούρου,... Η (αρχική τουλάχιστον) αποϋλο-

ποίηση της πορνείας έχει προκύψει µε τις επισκέψεις κατ’

οίκον (βίζιτες) αλλά και τα σαλόνια Μασάζ. Αµφότερα δια-

φηµίζονται µέσα από αγγελίες έντυπες και τηλεοπτικές

(φαινόµενο της µετάπολης κι αυτό).

7. Εξωτική Αθήνα, παράνοµη Αθήνα

«Γιατί, πάνω απ’ όλα», γράφει ο Σταύρος Σταυρίδης, «η

νεωτερική µητρόπολη συνιστά το πεδίο ανάπτυξης µιας

υπερπαραγωγής της ετερότητας. Όπου καθετί καινούργιο

ξενίζει ερεθιστικά, καθετί που διαφέρει από τη συνήθεια

προετοιµάζει µια καινούργια µόδα».9 ∆ίπλα στην κατανα-

λωτική ποικιλία σε πρωτόγνωρα προϊόντα προστίθεται η

µεταµόρφωση της Αθήνας από την εισροή νέων αλλοδα-

πών κατοίκων που φέρνουν µαζί τους νέες πολιτισµικές

εµπειρίες. Ο Paul Virilio υπογραµµίζει την αυξανόµενη

επιρροή που ασκούν στον κόσµο οι µεγάλες µητροπόλεις,

οι οποίες όλο και περισσότερο, έχουν µικρή σχέση µε τα

εθνικά κράτη εντός των οποίων βρίσκονται και λειτουρ-

γούν βαθµιαία και πιο αυτόνοµα.10 Τα παραδείγµατα της

Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, του Παρισιού, του Λον-

δίνου και του Βερολίνου είναι ίσως τα πιο χαρακτηριστικά

όµως και η Αθήνα αναδύεται, για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία της, ως µια πολυπολιτισµική και πολυεθνική µητρόπολη

(;) µε τη δική της «αθηναϊκή» κουλτούρα µε φθίνουσα

σχέση µε τις κουλτούρες των επαρχιακών πόλεων και,

φυσικά, της υπαίθρου. Για παράδειγµα, τα κλαρίνα που

χαρακτηρίζουν τη διασκέδαση από τα Γιάννενα έως την

Τρίπολη, στην Αθήνα περιορίζονται σε λίγους θύλακες

νυχτερινών κέντρων και κασετοπολών γύρω από την Οµό-

νοια, µε την ίδια περίπου πολιτισµική σηµασία για τη

µητροπολιτική γεωγραφία όσο και τα αφρικάνικα clubs. Η

Οµόνοια για την οποία έγραφε ο Γιώργος Ιωάννου και

ζωγράφιζε ο Γιάννης Τσαρούχης δεν υπάρχει πια. Σήµερα

η Οµόνοια, µόλις πέσει ο σκοτάδι, κατοικείται από πρεζό-

νια ενώ στα πέριξ κυκλοφορούν µετανάστες απ’ όλες τις

Φυλές του Ισραήλ: Πακιστανικά εστιατόρια, αιγυπτιακά

καφενεία, νιγηριανά nightclubs, κινέζικα ρουχάδικα ακρο-

βατούν (;) ανάµεσα στη νοµιµότητα και στην παρανοµία,

ανάµεσα στην πράσινη κάρτα και τη µη κάρτα…

8. Το Κράτος και ο Πολίτης

Η επανάσταση είναι θέατρο µέσα στον δρόµο. Είσαι το θέατρο.

Είσαι ο ηθοποιός. ∆εν έχει ατµόσφαιρα. ∆εν έχει θεατές.

Jerry Rubin, Do it11

Γιατί κάτι γίνεται όµως εσύ δεν ξέρεις τι.

∆εν είναι έτσι, κύριε Τζόουνς;

Bob Dylan, «Mr Jones»

Οι συγγραφείς ύµνησαν το µοντέλο του πλάνητα (flaneur)

o οποίος περιφέρεται εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας

την πόλη όµως το γεγονός παραµένει ότι αν αυτός ο πλά-
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της Χριστίνας Μαραθού, κοινωνικής ανθρωπολόγου

Μία Κυριακή πρωί του ’98, ο κύριος John από το Μπαν-

γκλαντές µου πρότεινε να «κατεβούµε για τσάι» στο σύλ-

λογο της κοινότητάς του µαζί µε τη γυναίκα του και το

παιδί τους. Παρακάµπτοντας βιτρίνες και επώνυµα κατα-

στήµατα στους εµπορικούς δρόµους της πρωτεύουσας,

χαθήκαµε στα στενάκια γύρω από την Οµόνοια και βρε-

θήκαµε στην οδό ∆ιπλάρη, ένα µικρό δρόµο στην περιοχή

του Ψυρρή.

Εκεί συναντήσαµε πολλούς µετανάστες από το Μπανγκλα-

ντές – νέους άντρες στην συντριπτικής τους πλειοψηφία.

Ο συγκεκριµένος δρόµος αποτελούσε το βασικό πυρήνα

συνάντησης αυτής της εθνοπολιτισµικής οµάδας. Εκεί

υπήρχε το γραφείο του συλλόγου τους, ένα αυτοσχέδιο

τζαµί, ένα εστιατόριο, ένα µίνι µάρκετ και ένα ταξιδιωτικό

γραφείο.1 Τα καταστήµατα αυτά ήταν επενδυµένα στις

όψεις των κτηρίων µε έντονα χρώµατα, επιγραφές και ανα-

κοινώσεις, συγκεντρώνοντας πελατεία πιστή, νοσταλγό

µακρινών και αγαπηµένων πατρίδων. 

Η «ξενάγηση» από το συγκεκριµένο ζευγάρι στους

«δικούς» τους χώρους, προσοµοίαζε µε την επίσκεψη σε

τόπους καταγωγής. Οι µετανάστες γνωρίζονταν µεταξύ

τους, χαιρετιόντουσαν, αντάλλασσαν νέα, πίνανε τσάι, τρώ-

γανε το παραδοσιακό birani, στεκόντουσαν σε διάφορα

σηµεία του δρόµου για να µιλήσουν µε τους «δικούς

τους» ανθρώπους. 

Πάνω από 15.000 µετανάστες από το Μπανγκλαντές ζουν

σήµερα στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από τους οποίους

κατοικούν και εργάζονται στην Αθήνα. Από τη δεκαετία

του ’90 έχουν δηµιουργήσει µία ζωντανή κοινότητα, µε

συλλόγους, καταστήµατα, εστιατόρια και κατοικίες στην

περιοχή του Ψυρρή γύρω από την Πλατεία Θεάτρου,

µεταξύ των οδών Πειραιώς και Αθηνάς.2 Σ’ αυτό το τµήµα

της πόλης, ανακαλύπτουν «κρυφούς» χώρους που γίνο-

νται οικείοι και φαντασιακοί, και µέσα στους οποίους οι

εικόνες άλλων τόπων και κοινωνικής πραγµατικότητας

αναπαρίστανται.3

Για τους Μπανγκλαντεσιανούς –όπως και για άλλους µετα-

νάστες– οι πραγµατικοί και φαντασιακοί δεσµοί µε συγκε-

κριµένους χώρους-τόπους της Αθήνας αποτελούν θεµε-

λιώδη συστατικά της συγκρότησης της συλλογικής τους

ταυτότητας. Το κέντρο αποτελεί κυρίαρχο πόλος έλξης, µε

πληθώρα δραστηριοτήτων –πραγµατικών και συµβολικών–

που δεν απαντώνται πουθενά αλλού.4 Τα µικρά δροµάκια,

οι πλατείες, οι ανοιχτοί χώροι, γίνονται χώροι διαµονής,

συνάντησης, ξεκούρασης, ανταλλαγής πληροφοριών για

την εργασία και τη ζωή στην πόλη, αλλά και συχνά ασύλου

από την αστυνοµία.  

Ο Ψυρρής αποτελεί µέρος του πολυπολιτισµικού τοπίου

της Αθήνας την ίδια στιγµή που «αναβαθµίζεται» πολεο-

δοµικά. Ενώ όµως «φιλοξενεί» τόσους µετανάστες στα

όριά του, την ίδια ώρα τους αγνοεί ή τους αναγνωρίζει

κατά περίσταση. Η «συνύπαρξη» των µεταναστών µε τους

χώρους ψυχαγωγίας και τους επισκέπτες τους δεν είναι

πάντα εύκολη. Οι επιχειρηµατίες του «αναβαθµισµένου»

τµήµατος του Ψυρρή συχνά εκφράζουν αποστροφή για

τους «γείτονες» τους. 

Η διαπολιτισµική συνάντηση δηµιουργεί, ανάλογα µε τον

χρόνο και τον τόπο, συναισθήµατα συµπάθειας, αντιπά-

θειας ή ακόµη και αδιαφορίας απέναντι στον «άλλο», που

οδηγούν σε συµπεριφορές φορτισµένες µε κοινωνικές

σηµασίες. ∆ηµιουργούνται όρια ανάµεσα στον «εαυτό»

και τον «άλλο» και νέες αναπαραστάσεις για τη διαίρεση

του κόσµου, διαίρεση που στηρίζεται στην πολιτισµική δια-

φορά.

...Εδώ τα µαγαζιά ήταν ξενοίκιαστα από το ’80. Τα πρώτα

που αδειάζανε ήταν στα στενάκια. Οι µετανάστες ήρθαν

εδώ γιατί το ενοίκιο ήταν φτηνό. Η µεγάλη ζηµιά είναι οι

Κινέζοι. Αυτοί σε πριµοδοτούν να φύγεις από το µαγαζί

σου για να το πάρουν. Τώρα που τα βρίσκουν τόσα χρή-

µατα δεν το ξέρω. Είναι και η µαφία ανακατεµένη µε

αυτούς. Οι Μπανγκλαντεσιανοί όµως είναι ήσυχοι. Είναι

ήσυχοι γιατί φοβούνται στην αρχή. Αν αποκτήσουν και

αυτοί δύναµη θα φοβόµαστε εµείς. Γι’ αυτό και κρατάνε τα

προσχήµατα δηλαδή. Όχι ότι είναι λουλούδια… 

...Εγώ ήρθα να µείνω σε αυτή τη γειτονιά γιατί υπάρχουν

και άλλοι συµπατριώτες µου. Οι περισσότεροι µένουν στις

βιοτεχνίες αλλά και σε παλιά σπίτια. Τώρα βέβαια όταν

λέµε σπίτια δεν είναι σαν τα σπίτια που µένεις εσύ, κανο-

νικό σπίτι. Εδώ δεν είναι έτσι. Κάποιος που είχε ένα δωµά-

τιο γκρέµισε κάπως τον τοίχο και έβαλε ένα νιπτήρα, έβαλε

ένα χώρισµα για κουζίνα, και τα ονόµασε µπάνιο και κου-

ζίνα και πάει και τελείωσε...

...Εδώ απέναντι µένουν καµιά δεκαριά Μπανγκλαντεσιανοί.

Τώρα που αρχίσανε να πυκνώνουνε µένουνε οµαδικά. Τι

γίνεται, νοικιάζει ο ένας και µετά πάνε οι άλλοι, αυτοί που

έρχονται στην Αθήνα πρώτη φορά και δεν έχουν που να

µείνουν, δίνουν σε αυτόν κάτι και µένουν. Τους εκµεταλ-

λεύεται δηλαδή. Είναι χώροι ανοιχτοί που παλιά στεγάζανε

βιοτεχνίες, εκεί βρίσκουν καταφύγιο. Έχουν αυτό το ανα-

τολίτικο, την πονηριά, το παζάρι, δεν ξεφεύγουν...

...Εµείς δεν διεκδικούµε τίποτα σε αυτή την περιοχή, απλά

εδώ έχουµε την κοινότητα και τις επιχειρήσεις µας, δεν

θέλουµε να υπάρχει αυτή η περιοχή σαν γκέτο. Θέλουµε

µόνο ένα µέρος που να νιώθουµε πιο κοντά στην πατρίδα.

Και βέβαια είµαστε ανοιχτοί προς τους άλλους µετανάστες

και τους έλληνες. Οι έλληνες όµως δεν έρχονται συχνά

εδώ...

...Οι Μπανγκλαντεσιανοί ήρθαν εδώ όταν η περιοχή ήταν

υποβαθµισµένη – και τώρα δηλαδή δεν έχει ανέβει, εκτός

από το κοµµάτι του Ψυρρή µε τα εστιατόρια και τα µπαρ..

Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τη δυστυχία τους στην

Ελλάδα. Τους φορτώσαν σε καράβια και τους πέταξαν

εδώ. Άλλοι απορροφήθηκαν στην κεντρική Αγορά, σε

εργοστάσια και βιοτεχνίες, ενώ κάποιοι άλλοι προσπάθη-

σαν να ανοίξουν ένα µαγαζάκι. Ανοίξαν µπακάλικα και

εστιατόρια και οι δικοί τους πηγαίνουν υποχρεωτικά σε

αυτούς. Εµπορεύονται µε όλους µεν –και µε τους Έλλη-

νες– αλλά συναλλάσσονται µεταξύ τους. Αυτό είναι

εβραϊκό σύστηµα στην ουσία. Όλοι αφεντικά είναι υποτί-

θεται. Έλα το βράδυ όµως να τους δεις, κοιµούνται πάνω

σε κάτι κούτες στα µαγαζιά και τρώνε ένα πιάτο ρύζι µε

µισή ντοµάτα. Όλα τα λεφτά τα στέλνουν στην πατρίδα

τους...

...Μου άρεσε η περιοχή εδώ αλλά έχει αλλάξει πολύ από

το ’90 που ήρθα πρώτη φορά. Τώρα έχει γίνει χαµός.

Αφού κάτι µου λέει µέσα µου να µην έρθω εδώ την

Κυριακή, τόσο έχει αλλάξει. Αλλά τι να κάνω, εδώ µένουν

οι φίλοι µου, εδώ θα πάρω τηλέφωνο στην πατρίδα, θα

φάω, θα περάσω µε παρέα µια µέρα τη βδοµάδα. Τώρα

πια δεν έρχοµαι για το µέρος, έρχοµαι για τους ανθρώ-

πους. Το βράδυ που θα γυρίσω φοβάµαι µη βγάλει κανέ-

νας µαχαίρι στο δρόµο. Ένας φίλος µου ήταν βράδυ έξω

από ένα µαγαζί στη Σαπφούς κάποιος του πήρε το ρολόι

του, το κινητό του, ό,τι είχε... Το πρωί πρωί αν περπατάει

κάποιος µόνος του εδώ πέφτει ξύλο. Ένας άλλος φίλος

µου έφαγε τόσο ξύλο που ήταν µια βδοµάδα περίπου στο

νοσοκοµείο. Μπορεί να σε σκοτώσουν εδώ...

Όµως η ανησυχία για την εικόνα του Ψυρρή που «υπο-

βαθµίζεται» από την παρουσία µεταναστών, αστέγων,

ζητιάνων, τοξικοµανών περνά µέσα από την κοινωνική

ανακατασκευή-ανάπλαση του τόπου και την επέκταση των

λειτουργιών τής πόλης που προορίζονται για κατανάλωση

και ψυχαγωγία στο κέντρο, εκτοπίζοντας από συµβολικούς

και πραγµατικούς χώρους τους επιµέρους πληθυσµούς

των κατοίκων –που δεν είναι οµοιογενείς. Στο βαθµό που

η πολιτισµική και η εθνική ταυτότητα γίνονται αντιληπτές

µε χωρικούς όρους, ως ριζωµένους σε συγκεκριµένα

εδάφη, η κινητικότητα στο χώρο µπορεί να γεννήσει

αισθήµατα φόβου ή και απώθησης. 

...Πιστεύω ότι αναγκαστικά θα κλείσουν τα µαγαζιά µας

εδώ σε λίγα χρόνια. ∆εν θα µας πει κανένας να φύγετε

από εδώ αλλά το σύστηµα θα το κάνουν τόσο σκληρό που

δεν θα µπορούµε να αντέξουµε. Εµείς είµαστε µέσα στου

Ψυρρή. Αν ο φίλος µου ο έλληνας ανοίξει ένα µπαρ δίπλα

όλο και κάποιος θα βρεθεί να µου κάνει µία µήνυση, κάτι

θα βρουν που δεν θα έχω σωστά. Ο µετανάστης όπου και

να πάει θα έχει πρόβληµα. Ο φίλος µου που θα ανοίξει το

µπαρ θα πάρει άδεια αµέσως, εγώ τρία χρόνια έκανα και

αυτό µε λαδώµατα. Νοµίζω ότι όταν κάνουν παντού πεζο-

δρόµηση στην περιοχή εµείς θα έχουµε φύγει...

* Το κείµενο στηρίζεται στην συλλογή πρωτογενούς υλικού από

το 1998.
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Τα κεντρικά πάρκα της Αθήνας, κυρίως το Ζάππειο και το

Πεδίο του Άρεως, µετασχηµατίζονται ριζικά κατά τις

νυχτερινές ώρες, καθώς µετατρέπονται σε χώρους σεξου-

αλικής αναζήτησης και συνεύρεσης µεταξύ ανδρών. Η

πρακτική αυτή, η οποία στη σχετική βιβλιογραφία ονοµά-

ζεται «δηµόσιο σεξ» (public sex), αποτελεί µια αρκετά δια-

δεδοµένη, αν και καθόλα άτυπη, δραστηριότητα του αστι-

κού χώρου, για την οποία σπάνια συναντά κανείς αναφο-

ρές στους κυρίαρχους λόγους για την πόλη. Η χρήση της

έννοιας «δηµόσιο σεξ» εδώ δεν αναφέρεται απλώς στη

«σεξουαλική συνεύρεση σε δηµόσιο χώρο», αλλά επίσης

στη διαδικασία αναζήτησης του σεξ στους χώρους αυτούς

–στο κοινώς αποκαλούµενο «ψωνιστήρι» και την τελε-

τουργία του– ενώ φέρνει στο προσκήνιο και ζητήµατα όπως

η ανωνυµία των σεξουαλικών συναντήσεων και η αναµέ-

τρηση µε το(υς) «ξένο(υς)». Η πρακτική αυτή δεν αποτε-

λεί, βέβαια, ιδιαιτερότητα της Αθήνας: παρά τις ενδεχόµε-

νες διαφοροποιήσεις ως προς την κοινωνικοπολιτισµική

προέλευση των συµµετεχόντων και τους κώδικες προσέγ-

γισης από πόλη σε πόλη, το δηµόσιο σεξ είναι γεγονός για

τα πάρκα της Αθήνας όσο και της Ιστανµπούλ, του Λονδί-

νου, του Άµστερνταµ ή της Πόλης του Μεξικού.

Πριν συνεχίσουµε, είναι απαραίτητα δύο σχόλια σχετικά

µε το γεγονός ότι στην Αθήνα, όπως και σε τόσες άλλες

πόλεις, το δηµόσιο σεξ είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο κυρίως

ανάµεσα σε άνδρες. Το πρώτο σχόλιο εδώ είναι ότι δεν

υπάρχει απολύτως τίποτα το εγγενώς «ανδρικό» σχετικά

µε την πρακτική αυτή. Παρότι συχνά ταυτίζεται εξ ορισµού

µε τους άνδρες, θεωρούµενο ως µια ουσιωδώς ανδρική

δραστηριότητα,1 είναι σαφές ότι είναι συγκεκριµένες πολιτι-

σµικές και κοινωνικές αντιλήψεις και συνθήκες που κάνουν

το δηµόσιο σεξ λιγότερο διαθέσιµο στις γυναίκες και όχι η

«ουσία» της έµφυλης ταυτότητάς τους. Η ύπαρξη της

πρακτικής αυτής µεταξύ και γυναικών σε άλλες πόλεις2

αποτελεί, νοµίζω, επαρκή τεκµηρίωση της παραπάνω

θέσης (όσο, άλλωστε, και η ύπαρξη µεγάλου αριθµού

ανδρών που δεν επιδίδεται σε δηµόσιο σεξ). Βεβαίως,

µιλώντας για µια πρακτική µεταξύ ανδρών –και αυτό είναι

το δεύτερο σχόλιο– δε σηµαίνει απαραίτητα ότι µιλάµε για

µια «gay» πρακτική. Αν και συχνά το δηµόσιο σεξ γίνεται

κατανοητό ως µια συγκεκριµένη όψη της αστικής gay

κουλτούρας,3 στην περίπτωση της Αθήνας θα ήταν λάθος

να το εννοήσουµε µε αυτούς τους όρους. Η κατασκευή

της gay ταυτότητας και κουλτούρας είναι µια διαδικασία

που συµβαίνει µε διαφορετικούς, και ίσως πιο σύνθετους,

τρόπους στην Αθήνα από ότι σε άλλες Ευρωπαϊκές και

Αµερικανικές µητροπόλεις, µε αποτέλεσµα να µην είναι

αυτονόητη εδώ η ταύτιση των ανδρών που προτιµούν

άνδρες µε την κατηγορία «gay». Από την άλλη µεριά, το

δηµόσιο σεξ είναι µια δραστηριότητα που προσελκύει,

εκτός από µια µερίδα gay ανδρών, και ένα µεγάλο αριθµό

ανδρών που θεωρούν τους εαυτούς τους «straight» και

ζουν την υπόλοιπη ζωή τους σύµφωνα µε τα πρότυπα της

ετεροκανονικότητας. Για τους άνδρες αυτούς, τούτη η

πρακτική είναι και η µοναδική «παρέκκλιση» από την ετε-

ροφυλόφιλη ταυτότητά τους. 

Η έννοια «δηµόσιο σεξ» είναι εξ ορισµού, τουλάχιστον

από µια συγκεκριµένη σκοπιά, σκανδαλωδώς αντιφατική.

Το σκανδαλώδες, τόσο για την έννοια αυτή και την πρα-

κτική την οποία ονοµάζει όσο και για τον χώρο τον οποίο

η πρακτική αυτή παράγει, είναι η δηµοσιοποίηση εκείνης

ακριβώς της δραστηριότητας που θεωρείται από την τρέ-

χουσα κουλτούρα µας ως η επιτοµή της ιδιωτικότητας. Η

µεταφορά της σεξουαλικής πράξης από τους τέσσερις

τοίχους του υπνοδωµατίου –τον µοναδικό χώρο στον

οποίο είναι «κοινώς αποδεκτό» και επιτρεπτό να συµβαίνει

το σεξ– σε ένα κεντρικό πάρκο της πόλης, η απρόσµενη

αυτή ανάµιξη δηµόσιων και ιδιωτικών στοιχείων, καθιστά,

κατ’ αρχήν, ιδιαίτερα επισφαλείς τις ίδιες τις κατηγορίες

του «δηµόσιου» και του «ιδιωτικού». Αν η διάκριση δηµό-

σιο/ιδιωτικό γίνεται συχνά κατανοητή ως µια τυπική περί-

πτωση ιεραρχηµένου δίπολου,4 τότε αυτό που ονοµάζουµε

«δηµόσιο σεξ» µοιάζει να είναι, στην πραγµατικότητα,

ταυτόχρονα δηµόσιο και ιδιωτικό. Η δραστηριότητα αυτή

παραβιάζει ριζικά τα όρια µεταξύ των επικρατειών του

«δη-µόσιου» και του «ιδιωτικού»5 και, καθώς κατοικεί ακρι-

βώς στο χώρο που αντιστοιχεί στην κάθετο (/) που διαχω-

ρίζει τους δύο πόλους της διχοτοµίας –ένα χώρο εγγενώς

πολλαπλό, αποσπασµατικό και κατατετµηµένο– θέτει σε

διαρκή κρίση την αυτονοµία και, τελικά, την ίδια την υπό-

σταση των δύο επικρατειών. 

Το επισφαλές της πρακτικής του δηµόσιου σεξ σχετίζεται

κατά κύριο λόγο µε αυτή τη σκανδαλώδη δηµοσιοποίηση

µιας τόσο οικείας δραστηριότητας. Αυτό που έρχεται εδώ

στο προσκήνιο και αποτελεί τον αυτοσκοπό αυτής της

πρακτικής είναι η σεξουαλική απόλαυση καθαυτή, χωρίς να

εµπεριέχεται σε οποιοδήποτε «πολιτισµένο» πακέτο

(γάµος, έρωτας, συµβίωση, «σχέση»), γεγονός που κάνει

την πρακτική αυτή εξ ορισµού ηθικά προβληµατοποιήσιµη,

ενώ εγκαθιστά µια προσδοκία ντροπής από την πλευρά

των συµµετεχόντων.6 Οι συµµετέχοντες είναι συχνά έκθε-
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Οι επισφαλείς γεωγραφίες του «δηµόσιου
σεξ» στην πόλη

του Γιώργου Μαρνελάκη, αρχιτέκτονα

τοι στον κίνδυνο άσκησης οµοφοβικής βίας απέναντί τους,

µε δράστες σχεδόν αποκλειστικά ετεροφυλόφιλους

άνδρες. Οι χώροι του δηµόσιου σεξ µπορεί να είναι γνω-

στοί στους ενδεχόµενους δράστες και είναι δυνατό να

αποτελέσουν συγκεκριµένο στόχο επιθέσεων – για χλευα-

σµό και εξευτελισµό, για κλοπή, έως και για δολοφονία.

Συχνές είναι και οι επιδροµές της αστυνοµίας στους

χώρους αυτούς, όχι µε στόχο να αποτρέψουν πιθανά

εγκλήµατα κατά των επιδιδοµένων στην πρακτική αυτή,

αλλά επίσης για να τους χλευάσουν και να τους εξευτελί-

σουν, για να τους στιγµατίσουν και να τους διασύρουν

οδηγώντας τους στο αστυνοµικό τµήµα για «εξακρίβωση».

Όµως ο επισφαλής χαρακτήρας αυτής της πρακτικής δεν

περιορίζεται εδώ. Το δηµόσιο σεξ υπονοµεύει ριζικά την

ίδια την αντίληψη της υποκειµενικότητας και της αίσθησης

του εαυτού των συµµετεχόντων. Η «έκθεση» –ορισµένες

προσεγγίσεις θα έλεγαν η «απώλεια»–7 του εαυτού που

αποτελεί σε κάθε περίπτωση εγγενές χαρακτηριστικό της

σεξουαλικής απόλαυσης καθαυτής, αυτή τη φορά συµβαί-

νει δηµοσίως και απέναντι σε ξένους. Ο «κίνδυνος» στον

οποίο θέτει η σεξουαλική απόλαυση την ενότητα και την

αυτονοµία του υποκειµένου, η «απειλή» που είναι το σεξ

για την ήδη συγκροτηµένη και διαµορφωµένη υποκειµενι-

κότητα καθώς και για την αίσθηση του εαυτού ως διακρι-

τού από το «άλλο»,8 στην περίπτωση αυτή δε µπορεί παρά

να εντείνεται. Η συνθήκη της ανωνυµίας και της αναµέτρη-

σης µε το(υς) ξένο(υς) καθιστά ακόµα πιο ευάλωτη τη

συνοχή του υποκειµένου και θολώνει ακόµα πιο δραστικά

την ευκρίνειά του. Η εν λόγω συνθήκη δε µας επιτρέπει να

κατανοήσουµε τη σχέση ανάµεσα στους συµµετέχοντες

ως µια οµολογία υποκειµένων, ως µια κοινωνική σχέση

ανάµεσα σε δύο (ή περισσότερα) «πρόσωπα», η οποία

είναι δυνατό να γίνει καταληπτή εντός ενός γνώριµου και

ήδη επικυρωµένου πολιτισµικού πλαισίου (όπως θα ήταν,

για παράδειγµα, η σχέση ανάµεσα σε συζύγους ή ερα-

στές). Η ανώνυµη «έκθεση» απέναντι στο(υς) ξένο(υς) δε

συνιστά διυποκειµενική αναγνώριση και, εποµένως, η

«σχέση» που εγκαθίσταται εδώ είναι χωρίς εγγυήσεις και

δεν υπάρχει παρά µόνο τη στιγµή της τέλεσής της.9 Επι-

πλέον, η πρακτική του δηµόσιου σεξ δεν είναι µε κανένα

τρόπο εντεταλµένη, αναγνωρισµένη ή θεσµοθετηµένη:

είναι ουσιωδώς χωρίς έγκριση, χωρίς «άδεια», άτυπη και

ανεπίσηµη. Για τον λόγο αυτό, και ο χώρος τον οποίο

παράγει και ο οποίος της αντιστοιχεί δεν είναι σαφώς

προσδιορισµένος, οροθετηµένος και χαρτογραφηµένος

(ούτε και χαρτογραφήσιµος). Ο χώρος του δηµόσιου σεξ

δε µπορεί να υφίσταται παρά µόνο τη στιγµή κατά την

οποία διενεργείται η πρακτική αυτή. Η χωρικότητα, εποµέ-

νως, που παράγεται κατά την (και ως η) τέλεση του δηµό-

σιου σεξ είναι, τελικά, αυτό που η Sue Golding ονοµάζει

«αδύνατη χωρικότητα: αδύνατη όχι επειδή δεν υπάρχει,

αλλά επειδή την ίδια ακριβώς στιγµή υπάρχει και δεν υπάρ-

χει».10

Το δηµόσιο σεξ, λοιπόν, µοιάζει να αποτελεί ακριβώς ένα

«πλεόνασµα» για την κανονιστική τάξη του «υποκειµένου»

(νοούµενου ως µια πλήρως συγκροτηµένη, ενοποιηµένη

και αυτοελεγχόµενη οντότητα), αλλά και για την κανονι-

στική τάξη της «κοινωνίας» (νοούµενης ως ένα επίσης

πλήρως γνωστό, καταληπτό, ελέγξιµο και ελεγχόµενο «σύ-

στηµα», το οποίο είναι κλειστό και απόλυτα συνδεδεµένο).

Με αντίστοιχους όρους, και ο χώρος που παράγεται κατά

την (και ως η) τέλεση του δηµόσιου σεξ αποτελεί ένα

«πλεόνασµα» της «πόλης», νοούµενης ως µια αδιαίρετη

ενότητα που είναι δυνατόν να γίνει γνωστή, να κατανοηθεί,

να αναπαρασταθεί, να µελετηθεί και να σχεδιαστεί. Όµως,

τούτη η επισφαλής χωρικότητα του δηµόσιου σεξ, ακρι-

βώς επειδή εµφανίζεται ως εξάρθρωση, ασυνέχεια ή διά-

σπαση του αντικειµένου που µπορούµε να κατανοήσουµε

και να χαρτογραφήσουµε ως «πόλη», µπορεί και να εµπε-

ριέχει τη δυνατότητα για κάτι καινούργιο, απρόβλεπτο και

απροσδόκητο.11 Μπορεί να συνεισφέρει σε µια νέα αντί-

ληψη για την υποκειµενικότητα, αποµακρυσµένη από τις

καρτεσιανές καταβολές της, σε µια νέα αντίληψη για την

κοινωνικότητα, ως κάτι που συνεχώς διαφεύγει των κανονι-

στικών κατηγοριών µέσα από τις οποίες είναι δυνατό να

γίνει καταληπτή η «κοινωνία» και, εν τέλει, σε µια νέα αντί-

ληψη για τη χωρικότητα, ως κάτι άλλο από ένα κλειστό

«σύστηµα» στο οποίο συµβαίνουν όλες οι δυνατές συνδέ-
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Γωνιές αστέγων

του Άρη Σαπουνάκη, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

«Κλείδωσες την πόρτα;»

«Έκλεισες το θερµοσίφωνο;»

Συνηθισµένες καθηµερινές φράσεις που ακούγονται στα

ελληνικά σπίτια ιδίως προς το βράδυ, λίγο πριν την κατά-

κλιση µέσα στην ευχάριστη ατµόσφαιρα της ασφάλειας

που προσφέρει η οικογενειακή θαλπωρή.

Τις ίδιες φράσεις τις είδα τυπωµένες πάνω στα µπλουζάκια

που πουλούσαν τα παιδιά της «Κλίµακας», βασικής µη

κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται µε τους άστε-

γους στην Ελλάδα, στην σχετική ηµερίδα, ή καλύτερα

«νυχτερίδα» που οργάνωσαν για να προωθήσουν την

ευαισθητοποίηση του κοινού στα προβλήµατα των αστέ-

γων πριν λίγους µήνες.

Πετυχηµένη αλλά µαζί και τραγική η µεταφορά των λέξεων

στο δύσκολο περιβάλλον της έλλειψης στέγης. Πέρα όµως

από τους εν πολλοίς δικαιολογηµένους µελοδραµατι-

σµούς, ποιό ακριβώς είναι αυτό το «δύσκολο περιβάλλον»

στο οποίο κινούνται οι άστεγοι στην πόλη;

Για να προσεγγίσουµε αυτήν την πραγµατικότητα θα πρέ-

πει να αναλογισθούµε µερικά από τα κρίσιµα χαρακτηρι-

στικά αυτού του πληθυσµού και πρώτα απ’ όλα το βασικό

του προφίλ. Αµέσως συνειδητοποιούµε ότι δεν πρόκειται

για µονοσήµαντη οµάδα ανθρώπων αλλά για µάλλον

πολυσυλλεκτική καθώς σε αυτήν περιλαµβάνονται νέοι,

ηλικιωµένοι, γυναίκες και άντρες, µε µορφωτικό επίπεδο

που ποικίλει και δεν περιορίζεται στα προφανή στενά περι-

θώρια των παραδοσιακά κοινωνικά αποκλεισµένων. Οι

πλέον συχνές ιδιότητες είναι άνθρωποι που βρέθηκαν

στην Αθήνα και έµειναν, µετανάστες, τσιγγάνοι, πρώην και

νυν χρήστες, αποφυλακισµένοι και εν γένει απο-ιδρυµατο-

ποιηµένοι κ.λπ.

Μπροστά σε αυτήν την πολυµορφία σε ότι αφορά την

σεις και αποτελεί το ουδέτερο υπόβαθρο ή το «δοχείο»

των δραστηριοτήτων και πρακτικών που συµβαίνουν σε

αυτό. 
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Παράλληλες αναγνώσεις
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Το αστικό τοπίο είναι ένα πυκνό και πολυκύµαντο πεδίο

συγκρούσεων και διεκδικήσεων όπου διαφορετικές κοινω-

νίες σε διαφορετικές χρονικές στιγµές διαχειρίζονται τις

εµπλεκόµενες δυνάµεις µε διαφορετικούς τρόπους ανά-

λογα µε τις αξίες και τις προτεραιότητες τους. Προσδιορί-

ζοντας την έννοια του ευάλωτου χώρου, θεωρούµε ότι

πρόκειται για µία συνθήκη τρωτού ή ανυπεράσπιστου

χώρου έναντι κάποιας εισβολής, φυσικής ή άυλης. 

Ενώ ευάλωτοι δυνητικά είναι όλοι οι χώροι, κατ’ εξοχήν

ευάλωτοι είναι οι αστικοί διότι η πολυπλοκότητα του αστι-

κού τοπίου εισάγει πιο πολλές µεταβλητές:

Τροµοκρατία, απογύµνωση, δηµόσια έκθεση, απειλή εξα-

φάνισης, ιδιωτικό, εµπορικό ή πολιτικό συµφέρον, ατυχή-

µατα και καταστροφές, ατοµική ή οµαδική πράξη βίας,

αποτελούν ορισµένους µόνο παράγοντες έναντι των

οποίων χώροι καθίστανται ευάλωτοι. Το είδος της εισβο-

λής µπορεί να είναι απλά οπτική καταγραφή (το δορυφο-

ρικό µάτι του Google πάνω από τον πλανήτη ή µία φωτο-

γραφία από ένα κινητό), παρακολούθηση µε κάµερες σε

δηµόσιους χώρους, καταπατήσεις, παράνοµες κατασκευές

που µόνιµα ή εφήµερα καταλαµβάνουν δηµόσιο ή ιδιωτικό

χώρο. Ο δηµόσιος χώρος, –όσο ακόµη τοποθετείται στον

αντίποδα του ιδιωτικού– είναι ευάλωτος έναντι του ιδιωτι-

κού, συγκεκριµένα των ιδιωτικών συµφερόντων. Ταυτό-

χρονα, η κατοικία παραβιάζεται καθηµερινά και αν αυτό

δεν προσδιορίζεται σαν ακραία µορφή φυσικής εισβολής

όπως µία διάρρηξη, πιθανότατα αφορά ανεπιθύµητο δια-

φηµιστικό υλικό που γλιστρά κάτω από τη πόρτα, τηλεφω-

νικό, τηλεοπτικό και ηλεκτρονικό υλικό που διεισδύει µετα-

φέροντας απρόσκλητες πληροφορίες. 

Παρακάτω χρησιµοποιώ τρεις άξονες παράλληλης ανά-

γνωσης µε µία προσέγγιση του ευάλωτου για τις πόλεις της

Αθήνας και της Νέας Υόρκης: 

Συνωστισµός και εκτόνωση 

Παρότι σηµαντικά διαφορετικές σαν πόλεις, η Νέα Υόρκη

του κάθετου συνωστισµού και η Αθήνα του οριζόντιου,

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της «κουλτούρας του

συνωστισµού» όπως προσδιορίστηκε από τον Rem

Koolhaas που ως ένα βαθµό φέρεται υπεύθυνη για τις προ-

στριβές του αστικού χώρου.1

Ο συνωστισµός όταν δεν έχει ως εκτόνωση την τρίτη διά-

σταση σε ένα ανεπαρκές σε χώρο και ποιότητα περιβάλ-

λον εκδηλώνεται µε µία διαρκή τάση υποκλοπής του ενός

από τον άλλο σε εφήµερη ή µόνιµη βάση: 

ο πεζός καταχράται της ασφάλτου ελλείψει πεζοδροµίου,

το αυτοκίνητο καταχράται του πεζοδροµίου ελλείψει

χώρου στάθµευσης, τα σκουπίδια καταχρώνται των

πάντων ανεξαιρέτως. Οι ιδιώτες καταχρώνται του δηµο-

σίου, ο ένας ιδιώτης τον άλλο και το δηµόσιο τους πολίτες. 

Η συζήτηση µίας δεκαετίας και πλέον για την Αθήνα

κυριαρχείται από το ερώτηµα του κατά πόσο η τυπολογία

της αθηναϊκής πολυκατοικίας και η άναρχη ανάπτυξη συνι-

στούν ξεχωριστή κατηγορία και µάλιστα αν αυτή είναι καλή

ή κακή. Ωστόσο, το πρόβληµα δεν είναι τόσο η πολυκα-

τοικία όσο οι διαδικασίες που παράγουν τον χώρο, ο ΓΟΚ

και η προϋπάρχουσα δοµή της πόλης, έτσι ώστε από κοι-

νού όλα να οδηγούν σε µία χρόνια κοινωνική παθογένεια

από την οποία ένα διαµορφωµένο πλέον σύστηµα συµφε-

ρόντων παραγωγής χώρου αυτό-αναπαράγεται.2

Κατά συνέπεια, ο δηµόσιος χώρος (το πεζοδρόµιο, το

δηµόσιο πράσινο, οι πλατείες – έννοιες που άλλωστε ποτέ

στην Αθήνα δεν είχαν ισχυρή παράδοση ανάλογη άλλων

πόλεων, ακόµη και στην Ελλάδα) ιδωµένα ως υπόλοιπο,

ασφυκτικά απειλούνται πάντα από δυνάµεις εισβολής και

επιβολής.

Έτσι παρουσιάζοντας το παράδοξο τεράστιων κενών

εκτάσεων στην άκρη της συνωστισµένης πόλης, τα Ολυ-

µπιακά Ακίνητα συρµατοπλεγµένα σαν φυλακές τα στερεί-

ται ο πολίτης που του ανήκουν, ενώ διακόπτουν τη συνέ-

χεια του δηµόσιου χώρου της παραλιακής διαδροµής του

Φαληρικού ∆έλτα, έτσι ώστε η όποια Ολυµπιακή ανά-

πλαση να ακυρώνεται και να διατελεί σε καθεστώς είτε

εγκατάλειψης είτε εγκλεισµού. 

Στη Νέα Υόρκη αντίθετα, το Manhattan Waterfront

Greenway (51 χλµ. ορίων της πόλης στο παραποτάµιο της

µέτωπο που έχει απελευθερωθεί από τις λιµενικές και

εµπορικές χρήσεις) προβλέπει τη σταδιακή του απελευθέ-

ρωση και την απόδοση του σε κοινωνικές και αθλητικές

δραστηριότητες και πράσινο δηµόσιου χώρου. Η αποτελε-

προέλευση των αστέγων, τα κοινά χαρακτηριστικά που

εντοπίζονται στους ανθρώπους αυτούς είναι από τη µία

πλευρά η προφανής δυσκολία στην εξασφάλιση σταθερής

δουλειάς και καταλύµατος, από την άλλη δε η απουσία επι-

θετικών διαθέσεων ως προς την πολιτεία ή τους άλλους

κατοίκους της πόλης αναφορικά µε την ιδιαιτερότητα της

κατάστασής τους, δεν αισθάνονται δηλαδή ότι κάποιος θα

έπρεπε να «πληρώσει» για αυτό. 

Για τους παραπάνω δύο λόγους οι άστεγοι τείνουν να

συγκεντρώνονται και να κυκλοφορούν στον δηµόσιο

χώρο των µεγάλων σχετικά πόλεων, όπως Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη, που βρίσκεται στις παρυφές του κέντρου και

µάλιστα προς τις φτωχές συνοικίες του. Εκεί υπάρχουν

παρατηµένα κτίσµατα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσουν

για κατάλυµα, εκεί κοντά υπάρχει η δυνατότητα να βρει

κανείς ευκαιριακό µεροκάµατο και στην µεγάλη ανάγκη

εκεί υπάρχουν και οι σχετικές υπηρεσίες της κεντρικής ή

τοπικής διοίκησης. 

Οι σηµαντικότερες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι άστε-

γοι και κατά συνέπεια τείνουν να βρίσκονται κοντά τους

είναι κατά κύριο λόγο οι ξενώνες του Υπουργείου, των

κατά τόπους ∆ήµων ή και άλλων φορέων τοµεακών ή εξει-

δικευµένων. Ακολουθούν σε σηµασία τα ιατρεία, τα κέντρα

διηµέρευσης και οι χώροι που παρέχονται συσσίτια. Τέλος

λιγότερη σηµασία ως πόλοι έλξης αστέγων δείχνουν ότι

έχουν οι οργανωµένοι χώροι στους οποίους µπορεί κανείς

να βρει δουλειά, πιθανά λόγω καθυστέρησης στην ανά-

πτυξη των σχετικών δοµών µε παράλληλη εµφανή δυσπι-

στία από πλευράς θιγόµενου πληθυσµού. 

Ούτως ή άλλως οι περισσότερες από τις παραπάνω υπη-

ρεσίες τείνουν να συγκεντρώνονται στους συγκεκριµένους

τοµείς των πόλεων που προαναφέρθηκαν µε στόχο να

βρεθούν από την αρχή κοντά στον πληθυσµό που υποτί-

θεται ότι εξυπηρετούν. Η τάση αυτή ενισχύει τη συγ-

κέντρωση των αστέγων σε περιοχές όπως η Πλατεία Κου-

µουνδούρου, ο Βοτανικός, το Μεταξουργείο κ.λπ. Αντί-

στοιχες περιοχές υπάρχουν στον Πειραιά και τη Θεσσα-

λονίκη. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αξιοπρέπεια

που χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των αστέγων

δεν θέτει θέµα αντικοινωνικής συµπεριφοράς, όπως πχ

κλοπής ή διάρρηξης, από τη µεριά τους. Έτσι δεν υπάρχει

κανένας λόγος για αυτούς να κυκλοφορούν σε περιοχές

µέσων ή υψηλών εισοδηµάτων, όπως πιθανά θα έκαναν

κοινοί διαρρήκτες. Στις περιοχές αυτές άλλωστε ακόµα και

ο φούρνος ή το γαλακτοπωλείο θα κόστιζαν ακριβότερα

µε αποτέλεσµα να µην δικαιολογείται η διαδροµή. 

Τέλος, σε ότι αφορά το είδος του δηµόσιου χώρου που

προτιµούν να οικειοποιούνται οι άστεγοι, να σηµειωθεί ότι

υπάρχει ανάγκη να καλύπτονται αρκετά κριτήρια. Έτσι

εκτός από τα προφανή κριτήρια της ησυχίας, της ασφά-

λειας, της ζεστασιάς για τον χειµώνα θα πρέπει να υπολο-

γίσουµε και την ανάγκη για γειτνίαση µε µέσα µαζικής

µεταφοράς, την ανάγκη για εξασφάλιση των λιγοστών

υπαρχόντων κατά τη διάρκεια της ηµέρας που θα παρα-

µείνουν κρυµµένα και αποθηκευµένα κ.λπ. 

Είναι φανερό ότι χωρίς να είναι σχεδιασµένες για αυτό, οι

πόλεις αναγκάζονται να προσφέρουν ζεστή γωνιά για

αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε

περίοδο ανάγκης. Η άβουλη και γραφειοκρατική διοίκηση,

τοπική και κεντρική, όχι µόνο δεν έχει καταφέρει ακόµα να

αναπτύξει τις απαραίτητες δοµές πρόληψης και αντιµετώ-

πισης του φαινοµένου αλλά ούτε καν προσπάθησε να το

καταγράψει. 

Τελευταία έγινε καθαρό ότι η πολιτεία είναι αδύνατο να

χειρισθεί τα θέµατα αυτά χωρίς τη συνδροµή εξειδικευµέ-

νων και περισσότερο ευαισθητοποιηµένων φορέων του

εθελοντικού κυρίως τοµέα. Ας ελπίσουµε ότι στο άµεσο

τουλάχιστον µέλλον η συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και

εθελοντικών φορέων θα ενισχυθεί µε στόχο τη βελτίωση

της κοινωνικής συνοχής. 



¿Óˆ: ∞ı‹Ó·: «¶Â‰›Ô ª¿¯Ë˜» ÌÂ ÊfiÓÙÔ √Ï˘-
ÌÈ·Î¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 
Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∞ı‹Ó·: √Ï˘ÌÈ·Î¿ ·Î›ÓËÙ· ˆ˜
Ê˘Ï·Î¤˜ ˘„›ÛÙË˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: ∞ı‹Ó·: ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤-
ÛÙÔ˘ ∆Û›ÏÂÚ. ¶ÚÒËÓ ∫Ù‹Ì· £ˆÓ ÛÂ Î·ıÂÛÙÒ˜
ÔÌËÚ›·˜
Î¿Ùˆ: ∞ı‹Ó·: ∏ ÚÔÌÂÓ¿‰· ÙÔ˘ 2004, Û‹ÌÂÚ·

7733α φ ι έ ρ ω µ α

¿Óˆ: ¡¤· ÀfiÚÎË: ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔ‚Ï‹Ù·˜  
Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∞ı‹Ó·: º·ÏËÚÈÎfi ¢¤ÏÙ·
Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¡¤· ÀfiÚÎË: ∆Ô ˘fi Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙˆÓ SANAA ÛÙÔ Lower East Side ı·
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙ÈÎ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: ∞£‹Ó·: ‘¶Â‰›Ô ª¿¯Ë˜’ ÛÙÔÓ ∫Â-
Ú·ÌÂÈÎfi
Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: ¡¤· ÀfiÚÎË: ∫·Ù¿Ï˘Ì· ¿ÛÙÂÁÔ˘
ÛÙÔ Lower East Side 

7722 α φ ι έ ρ ω µ α

Ελεύθεροι Χώροι - ∆ράσεις - Κοινωνικές Συµπεριφορές

Σε αντίθεση µε άλλες πόλεις, µε την εξαίρεση του Λυκα-

βηττού και του Εθνικού κήπου που αποτελούν ιδιαίτερες

περιπτώσεις χώρου πρασίνου και της Ενοποίησης των

Αρχαιολογικών Χώρων, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι

ενταγµένοι στο πολεοδοµικό σύστηµα που µπορούν να

θεωρηθούν χώροι εκτόνωσης, τόποι όπου ο πολίτης µπο-

ρεί διασχίζοντας τους και µόνο να «ξεφύγει» από την

αστική πυκνότητα. 

Οι ελεύθεροι χώροι που προσδιορίζονται ως ευάλωτοι

δεν έχουν ιδωθεί σαν τέτοιοι. Εκτός από το καθηµερινό

πεδίο µάχης και διαφόρων µορφών εκτόνωσης που εκτυ-

λίσσεται στο πεζοδρόµιο και στους ελεύθερους χώρους,

οι λίγες µεγάλες εκτάσεις (Ελληνικό, Ελαιώνας, κτήµα

Ζωγράφου) ή κτηριακό απόθεµα υπό αµφισβήτηση (τα

Προσφυγικά, η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης) και πολλά

άλλα, στο διαρκώς επεκτεινόµενο δίκτυο µίας οιονεί µεγα-

λόπολης αποτελούν αντικείµενο διαµάχης για τις οποίες η

συζήτηση είναι σε εξέλιξη και το µέλλον θα µας αποκαλύ-

ψει την έκβασή της. 

Η ιδιαίτερα δηµοσιοποιηµένη περίπτωση του Highline

στην Νέα Υόρκη (1929-34, 20 χλµ.) αντανακλά την ιστορία

του νότιου West side ως εµπορικού λιµανιού και διαµετα-

σµατικότητα αυτής της δράσης ενισχύεται από την άµεση

ανταπόκριση των κατοίκων που την κατοχυρώνει ως µία

πραγµατικά επιτυχηµένη εκτόνωση της Μητρόπολης. 

Gentrification

Τα φαινόµενα του συνωστισµού και του κορεσµού στα

κέντρα της πόλης έχουν ως κάποια επακόλουθα τις επα-

ναχρήσεις και ανακαινίσεις κτηρίων και συνόλων και τις

επανανακαλύψεις υποβαθµισµένων περιοχών που συνο-

δεύονται από το φαινόµενο της αστικής «αναβάθµισης».

Η διαδικασία αυτή αφορά το σύνθετο φαινόµενο που στα

αγγλικά αποδίδεται µε τον όρο gentrification, όρο για τον

οποίο δεν γνωρίζω την πλήρη ελληνική του µεταφορά, αν

και το φαινόµενο µας είναι γνώριµο:

Πρόκειται για τις αλλαγές σε υποβαθµισµένες περιοχές

που συνεπάγονται όµως και τον εκτοπισµό κυρίως οικονο-

µικά ασθενέστερων και κοινωνικά ευπαθών υφιστάµενων

ατόµων και οµάδων. Το φαινόµενο αυτό είναι σε εξέλιξη

στο Μανχάταν περίπου εδώ και τρεις δεκαετίες ξεκινώντας

από τις περιοχές του SoHo, της TriBeCa, του Lower East

Side και σταδιακά συµπαρασύροντας ολόκληρο το νησί

και ένθεν. Στην Αθήνα αντίστοιχα –τηρουµένων πάντα των

αναλογιών– το γνωρίσαµε κατ’ αρχήν στη Πλάκα τη δεκα-

ετία του 80 και ακολούθησαν οι περιοχές του Ψυρρή, το

Γκάζι, ο Κεραµεικός, το Μεταξουργείο, ο Βοτανικός κ.λπ. 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αθήνας –σε

αντίθεση µε τη Νέα Υόρκη– είναι η σαρωτική οµοιοµορ-

φία της αστικής µονάδας της πολυκατοικίας και του παρα-

γόµενου αστικού τοπίου και η συνοδευόµενη ορµή της σε

ότι αφορά την επιβολή της τυπολογίας της. Η Αθήνα

όµως του σήµερα βιώνει έντονους µετασχηµατισµούς που

αντανακλώνται στο αστικό περιβάλλον. Μέσα στην φαινο-

µενική οµοιογένεια καταφέρνει πλέον να επιβιώνει µία

τεράστια πολυφωνία κοινωνικών και οικονοµικών στρωµά-

των, κοινοτήτων µεταναστών, ατόµων, οµάδων και διαφο-

ρετικών ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν την κάθε περιοχή

και η οποία µόνο σταδιακά αποκαλύπτεται στον µυηµένο

κάτοικο ή επισκέπτη. 

Ταυτόχρονα, όµως από το φαινόµενο του gentrification

κινδυνεύουν πλέον και οι εξαιρέσεις της οµοιοµορφίας,

όχι από αφανισµό, αλλά από εκτοπισµό, εκεί όπου πρώτα

υπήρχαν και τώρα βρίσκονται αντιµέτωποι µε την «αξιο-

ποίηση’. σε ορισµένες από τις περιοχές που αναφέρθηκαν

πιο πάνω. 
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τους δηµόσιους φορείς επιχειρείται να καλυφθεί αλλού

–πρόσφατα και εδώ– από κινητοποιήσεις πολιτών που

συνήθως δραστηριοποιούνται ως ΜΚΟ, τοπικές συλλογι-

κότητες ή Οµάδες ∆ράσης µε συγκεκριµένη ατζέντα

συχνά µε τη µορφή ενός αστικού ακτιβισµού.3

Η Αθήνα όµως προς το παρόν παραµένει µία πόλη µε

ακυρωµένες ή µετέωρες υποθέσεις για δηµόσια αγαθά

χώρου. Οι κάθε µορφής δράσεις και κινητοποιήσεις

ωστόσο που παρατηρούµε πρόσφατα να πυκνώνουν και

να εντατικοποιούνται ίσως να διαγράφουν ένα περιθώριο

ελπίδας αλλαγών.
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Σηµειώσεις

1. Ο Rem Koolhaas προσδιορίζει την κουλτούρα του συνωστισµού,

σε αναφορά µε το πεπερασµένο έδαφος και την τυπολογία των

ουρανοξυστών του Μανχάταν σαν κατάσταση που προκύπτει από

τη συµπίεση όσο το δυνατόν περισσότερων ετερόκλητων λειτουρ-

γιών σε περιορισµένο χώρο, που οδηγεί στην «εκτόξευση» κατα-

κόρυφα. Delirious New York, Monacelli Press. Επανέκδοση, 1997 

2. «η οικονοµία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το παρακάτω

κύκλωµα: κερδοσκοπία πάνω στη γη, δηµιουργία κεφαλαίων µε

αυτό τον τρόπο, επένδυση αυτών των κεφαλαίων στην οικοδό-

µηση και πάει λέγοντας. Κύκλωµα εύθραυστο που µπορεί να σπά-

σει κάθε στιγµή και που προσδιορίζει ένα τρόπο αστικοποίησης

χωρίς εκβιοµηχάνιση...αλλά µε γρήγορο ρυθµό οικιστικής εξάπλω-

σης, µε κερδοσκοπία πάνω στα οικόπεδα και στα ακίνητα, µε µία

ευηµερία που συντηρεί τεχνητά το κύκλωµα» σ. 21. 

Henri Lefebvre, Εκβιοµηχάνιση και Αστικοποίηση/Το δικαίωµα στη

Πόλη, (µετ. Π. Τουρνικιώτης-Κ. Λωράν), εκδόσεις Παπαζήση, 1977.

3. Το πρόβληµα των ελεύθερων χώρων ή της έλλειψής τους και

της διαχείρισης ευάλωτων χώρων πρόσφατα έχει πάρει µεγάλη

δηµοσιότητα µε κινητοποιήσεις και δηµοσιεύσεις στον καθηµερινό

τύπο. Οργανώσεις όπως το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων,

άλλες σηµαντικές και αυξανόµενες κινήσεις πολιτών γειτονιάς και

οµάδες δράσης αναδύονται ως οι Ροµπέν των ∆ασών του σύγ-

χρονου αστικού.

κοµιστικού κέντρου εµπορευµάτων της Αµερικής µε µια

υπερυψωµένη σιδηροτροχιά. Το µέλλον του βιοµηχανικού

ερειπίου αποτέλεσε για δύο δεκαετίες πεδίο διαµάχης

ιδιωτικών συµφερόντων και µεµονωµένων πολιτών που στη

συνέχεια οργανώθηκαν σε ισχυρό και ιδιαίτερα ενεργό

συλλογικό φορέα. Οι εγκαταλελειµµένες γραµµές συνέβα-

λαν στη µυθολογία της «άγριας» ατµόσφαιρας του βιοµη-

χανικού άκρου της πόλης και στο καθορισµό της ταυτότη-

τας της γειτονιάς στο στάδιο του gentrification του

Chelsea. Η σύγχρονη εκδοχή της περιοχής διατηρεί τα

τραχιά χαρακτηριστικά και την αύρα του λιµανιού µε τις

τεράστιες αποθήκες περισσότερο σαν ελκυστική διακρι-

τική διαφορά από την υπόλοιπη πόλη ενώ µεταλλάσσεται

µε εντατική επανάχρηση και επανακατοίκηση από εκθεσια-

κούς χώρους σύγχρονης τέχνης και lofts. Μια σειρά από

επιτυχηµένες δράσεις και κινητοποιήσεις σε εξέλιξη (όπου

ενδεχοµένως το gentrification έδρασε ως σύµµαχος),

οδήγησε στην επικύρωση από τον ∆ήµο της Νέας Υόρ-

κης των γραµµών ως διατηρητέων (2005). 

Το κενό ανάµεσα στην καθαρά ωφελιµιστική ιδιωτική

–συχνά παράνοµη ή ηµι-παράνοµη– πρωτοβουλία και
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Η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης
Ευάλωτοι χώροι νοηµατοδοτούν το µέλλον

της Ελένης Πορτάλιου, αρχιτέκτονος, αναπλ. καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ

κός και ανοιχτός, που οι κάτοικοι είχαν πραγµατικά οικειο-

ποιηθεί, γι’ αυτό και παραµένει τόσο ζωντανή στη συλλο-

γική µνήµη. ∆ιαθέτει το ήθος ενός κτηρίου στο οποίο τα

εµπορεύµατα έφεραν ακόµα ενεργά το χρηστικό στοιχείο,

η συναλλαγή ήταν µια πραγµατική ανάγκη και οι αγορα-

στές γνώριζαν συνήθως τους καταστηµατάρχες.

Τυπολογικά η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης συγκεντρώνει

τα χαρακτηριστικά ενός τύπου εµπορικού κτηρίου, που

υλοποιήθηκε ως δηµόσια παρέµβαση για τη διασφάλιση

συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών, τον 19ο και

στις αρχές του 20ού αιώνα, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι Halles στο Παρίσι, που κατεδαφίστηκαν εγείροντας

µαζικές αντιδράσεις, είναι το πιο γνωστό και «µεγαλοπρε-

πές» υπόδειγµα του εµπορικού τύπου της αγοράς, ενώ

στην Ελλάδα ο τύπος αυτός απέδωσε θαυµάσια κτήρια,

από τα οποία ξεχωρίζουν η Κεντρική Αγορά της Αθήνας

και η ∆ηµοτική Αγορά των Χανίων.

Η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης συγκροτείται από ένα

κεντρικό, διπλού ύψους χώρο κίνησης, πρόσβασης στα

µαγαζιά και στάσης, πάνω σ’ ένα διαµήκη άξονα µε δύο

µεγάλες εισόδους στις στενές πλευρές και µικρότερες ει-

σόδους στις άλλες δύο. Η περίµετρος έχει µαγαζιά στραµ-

µένα στο εσωτερικό και ορισµένα στους περιβάλλοντες

δρόµους. Πρόκειται για ένα είδος στεγάστρου, ένα διαπε-

ρατό χώρο, που αδειάζει και γεµίζει συνεχώς µε κόσµο,

υλοποιώντας µια σχέση αλληλουχίας ανάµεσα στο

κεντρικό κλίτος και τις µικρές µονάδες µε ανοιχτό µέτωπο

σ’ αυτόν.

Μορφολογικά η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης συνδυάζει

το µοντέρνο ύφος, που αντιστοιχεί στην εποχή και το

είδος του κτηρίου, µε αφαιρετικά κλασικιστικά διακοσµη-

τικά στοιχεία.

Ένα αστικό κίνηµα γεννιέται

Η πρώτη αντίδραση των κατοίκων της Κυψέλης υπέρ της

αγοράς τους εκδηλώθηκε για να σταµατήσει η προβλεπό-

µενη, σύµφωνα µε απόφαση της πλειοψηφίας του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου, κατεδάφιση του κτηρίου και απέδωσε, µε

την ενεργό συµβολή της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ,

στην κήρυξή του ως διατηρητέου µνηµείου (ΦΕΚ 527/8/

24-3-2004) από το ΥΠΠΟ. Παρ’ όλ’ αυτά το κτήριο παρέ-

µενε κλειστό, ένα σκοτεινό κενό πάνω στο σηµαντικότερο

δηµόσιο χώρο της Κυψέλης: τον πεζόδροµο της Φωκίω-

νος Νέγρη.

Έτσι, οι προηγούµενες διαµαρτυρίες και πιέσεις προς το

∆ηµοτικό Συµβούλιο για να διατηρηθεί η Αγορά και να

ανοίξει στο λαό της πόλης, µετασχηµατίστηκαν σ’ ένα

πραγµατικό κοινωνικό αστικό κίνηµα, που τροφοδότησε

και τροφοδοτεί το συλλογικό φαντασιακό των κατοίκων

της Κυψέλης και όλης της Αθήνας.

Με πρωτοβουλία της δηµοτικής κίνησης «Ανοιχτή Πόλη»

και µε τη στήριξη 4.000 υπογραφών πολιτών της συνοι-

κίας, η λαϊκή συνέλευση, που πραγµατοποιήθηκε µπροστά

στο κτήριο στα µέσα ∆εκεµβρίου 2006, αποφάσισε ν’

ανοίξει την Αγορά. «Με σκούπα και φαράσι ενότητα και

πάλη» ήταν το σύνθηµα. Έκτοτε η ∆ηµοτική Αγορά της

Κυψέλης πληµµυρίζει κόσµο και λειτουργεί καθηµερινά

µέχρι αργά το βράδυ ως ανοιχτός, πολιτιστικός και κοινω-

νικός πολυχώρος, στη βάση των αποφάσεων της συνέλευ-

σης των κατοίκων – η οποία πραγµατοποιείται ανά δεκα-

πενθήµερο περίπου, µε τη στήριξη τοπικών φορέων και

χάρις στην εθελοντική εργασία πολλών δεκάδων ανθρώ-

πων, που έκαναν την Αγορά το δεύτερο συλλογικό τους

σπίτι. Μείξη δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, σύνθεση

εθνικών προελεύσεων, φύλων, ηλικιών και πολιτιστικών προ-

τύπων: ένα δηµιουργικό εργαστήρι που έβγαλε τους

ανθρώπους από τη µονοµέρεια της οικογενειακής εστίας,

τη µοναξιά του διαµερίσµατος και τη βολική εξάρτηση από

την τηλεόραση και την αδράνεια.

Τα αστικά κοινωνικά κινήµατα λέει ο Manuel Castells είναι

συλλογικές πράξεις που συνειδητά σκόπευσαν στο µετασχηµατι-

σµό των κοινωνικών συµφερόντων και αξιών, οι οποίες εγχαράσ-

σονται στις µορφές και τις λειτουργίες της δοσµένης ιστορικά

πόλης...

Κάθε µέρα, σε κάθε περιβάλλον, οι άνθρωποι λειτουργώντας ατο-

µικά ή συλλογικά, παράγουν ή αναπαράγουν τους κανόνες της

κοινωνίας τους και τους µεταφράζουν στη χωρική τους έκφραση

και τη θεσµική τους διαχείριση. Όπως η κοινωνία δοµείται γύρω

Επεκτείνοντας την άποψη του Halbwachs θα ήθελα να πω ότι η

πόλη η ίδια είναι η συλλογική µνήµη των λαών. Και όπως η

µνήµη είναι συνδεδεµένη µε τα γεγονότα και τους τόπους, η

πόλη είναι ο «locus» της συλλογικής µνήµης. Αυτή η σχέση ανά-

µεσα στο «locus» και τους πολίτες γίνεται λοιπόν η κυρίαρχη

εικόνα, η αρχιτεκτονική, το τοπίο – και καθώς τα γεγονότα χαρά-

ζονται στη µνήµη, καινούργια γεγονότα συµβαίνουν στην πόλη. 

Aldo Rossi, Η Αρχιτεκτονική της Πόλης1

Η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης είναι ένας αστικός συντε-

λεστής, µε το περιεχόµενο που δίνει στον όρο ο Aldo

Rossi: υποστασιοποιεί την ύπαρξη της πόλης, συντελεί στο

να διατρέχει η πόλη τον χρόνο και παρά τους µετασχηµα-

τισµούς να διατηρεί τη συνέχειά της. Η µορφή των αστι-

κών συντελεστών είναι καταλυτική της παρουσίας τους, η

µνήµη εδράζεται στη µορφή που υπερβαίνει τη λειτουργία.

Αλλά και η λειτουργία περικλείει κοινωνικές διαδικασίες,

κοινωνικές, διαπροσωπικές σχέσεις και επενδυµένα νοή-

µατα. Έτσι, αποτελεί και αυτή στοιχείο µνήµης και συνέ-

χειας που, όµως, εξασθενεί ή/και σβήνει σε µια µακριά

διάρκεια.

Αγορά και συνοικία: παράλληλες ιστορίες

Η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης οικοδοµήθηκε το 1935 µε

σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθήνας στο

πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ανοικοδόµησης συνοι-

κιακών αγορών, οι περισσότερες των οποίων, όµως, δεν

υλοποιήθηκαν. Αποτελεί ζωντανή µαρτυρία ενός σχεδίου

δηµόσιων υποδοµών, µεταξύ των οποίων και λουτρά, που

συγκροτούν το δηµόσιο, συλλογικό πρόσωπο της πόλης.

Η Κυψέλη είναι πάντα µια όµορφη γειτονιά. Ταυτόχρονα

µε την όχληση της υψηλής πυκνότητας κατοίκησης και της

αταξινόµητης συσσώρευσης χρήσεων, συµπυκνώνει έναν

υψηλό βαθµό αστικότητας: αποτελεί ανθολόγιο αξιόλογης

νεοελληνικής αρχιτεκτονικής από την κλασικιστική εποχή,

την προπολεµική και µεταπολεµική περίοδο του µοντέρ-

νου κινήµατος, διαθέτει επαρκή κτήρια συλλογικών χρή-

σεων, όπως τα θέατρά της, τον διαµήκη κοινόχρηστο πολυ-

λειτουργικό άξονα της Φωκίωνος Νέγρη, καθώς και σηµει-

ακά, ευανάγνωστα αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά στοι-

χεία, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν ως τοπόσηµα

σε µια ανάπλαση αποκατάστασης της σύγχρονης µορφής

και λειτουργίας του χώρου. 

Η κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού της Κυψέλης αλλά-

ζει. Τα πιο εύπορα κοινωνικά στρώµατα µετακινούνται στα

προάστια –παραµένουν κυρίως άνθρωποι µεγάλης ηλι-

κίας– αλλά τα µικροαστικά στρώµατα εξακολουθούν να

κατοικούν εδώ. Στα υπόγεια και τους χαµηλούς ορόφους

των πολυκατοικιών εγκαθίστανται οι νέοι συγκάτοικοι της

πόλης – οι µετανάστες. Η Κυψέλη γίνεται πιο σύνθετη κοι-

νωνικά, πιο πολυπολιτισµική.

Η Κυψέλη έχει, τελικά, ιστορικότητα, αρχιτεκτονική ποιό-

τητα, κοινωνική µείξη και ζωή. Έχει, όµως, και πολλά προ-

βλήµατα. Στερείται επαρκών, ποιοτικών δηµόσιων υποδο-

µών, ενώ υπαρκτοί χώροι και θεσµοί απαξιώνονται και

εγκαταλείπονται – θύµατα της απόσυρσης της δηµοτικής

µέριµνας και χρηµατοδότησης προς όφελος της εµπορευ-

µατοποίησης και ιδιωτικοποίησης συλλογικών αγαθών.

Όµως, ενεργοί πολίτες της Κυψέλης αποφάσισαν ν’ αλλά-

ξουν αυτά τα δεδοµένα. ∆ιεκδίκησαν και διεκδικούν δηµο-

τικούς χώρους για να στεγάσουν συλλογικές δράσεις, που

συνθέτουν και νοηµατοδοτούν συλλογικές ταυτότητες, και

για να αυτοδιαχειριστούν από κοινού τον κοινό χώρο και

τον χρόνο εντός των οποίων υφαίνονται αυτές οι ταυτότη-

τες. 

Η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης έγινε σ’ αυτή τη διαδικα-

σία αφύπνισης ένας χώρος εµβληµατικός.

Πρώτ’ απ’ όλα ως λειτουργούσα αγορά υπήρξε χώρος λαϊ-
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Αυτονοµία και Αλληλεγγύη, γράφει ότι όταν τα καθοδηγη-

τικά µέσα όπως το χρήµα και η εξουσία διεισδύουν στις

περιοχές της πολιτιστικής παράδοσης, επανακαθορίζοντας

για παράδειγµα τις σχέσεις σύµφωνα µε όρους κατανάλωσης ή

γραφειοκρατικοποιώντας τις συνθήκες ζωής, τότε έχουµε κάτι

περισσότερο από µια επίθεση εναντίον των παραδόσεων. Τα

θεµέλια ενός ήδη εξορθολογισµένου βιόκοσµου δέχονται επί-

θεση. Αυτό που διακυβεύεται είναι η συµβολική αναπαραγωγή

του ίδιου του βιόκοσµου.4

Στη ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης, µέσα από την αυτονο-

µία και την αλληλεγγύη, διατηρούνται ζωντανοί και αναδη-

µιουργούνται ανθρώπινοι όροι αναπαραγωγής του βιόκο-

σµου, και συµβιωτικά νοήµατα που αµφισβητούν τη διαµε-

σολαβηµένη από την αγορά και την εξουσία επικοινωνία.  
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από συγκρουόµενες θέσεις που προσδιορίζουν εναλλακτικές

αξίες και συµφέροντα, έτσι γίνεται, επίσης, η παραγωγή του χώρου

και των πόλεων.2

Τα τρία βασικά περιεχόµενα που διαπιστώνει ο Castells ότι

νοηµατοδοτούν τα αστικά κοινωνικά κινήµατα είναι: 1. Η

εξασφάλιση από τους κατοίκους µιας πόλης που οργανώ-

νεται γύρα από την αξία χρήσης σε αντίθεση µε την αντί-

ληψη της αστικής ζωής και των υπηρεσιών ως εµπορευµά-

των, που είναι η λογική της ανταλλακτικής αξίας. 2. Η ανα-

ζήτηση της πολιτιστικής ταυτότητας για να διατηρούνται

και να δηµιουργούνται αυτόνοµες τοπικές κουλτούρες. 3.

Η αποκέντρωση της γειτονιάς και η αστική αυτοδιαχείριση.

Το σηµείο 1 –η αξία χρήσης– είναι η πεµπτουσία του κινή-

µατος της ∆ηµοτικής Αγοράς. Αναδεικνύεται στον αγώνα

για τη διατήρηση του κτηρίου και της συλλογικής µνήµης

και στη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα της ώστε να

παραµείνει προσβάσιµη στους κατοίκους, µε λειτουργίες

εναλλακτικές της σύγχρονης εµπορευµατοποιηµένης

κατανάλωσης. Η αξία της αγοράς είναι κοινωνική και πολι-

τιστική.

Το σηµείο 2 –η ανάδειξη µιας νέας ή παλιάς αλλά ξεχα-

σµένης πολιτιστικής ταυτότητας– στοιχειοθετείται στο

κίνηµα της ∆ηµοτικής Αγοράς µε πολλούς τρόπους. Στε-

γάζει πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εντελώς δια-

φορετικών µεταξύ τους που οργανώνονται από οµάδες

καλλιτεχνών (ή ερασιτεχνών) εκτός εµπορικού κυκλώµα-

τος. ∆ίνει χώρο και ψυχή στον καθηµερινό πολιτισµό της

συνύπαρξης, της αναγνώρισης του άλλου, της αλληλεγ-

γύης, της ανταλλαγής, της µάθησης, της κινητοποίησης,

της δράσης, της προσφοράς στο συλλογικό έργο, της

φιλίας, της αγωγής του πολίτη.

Το σηµείο 3 –η αποκέντρωση και η αυτοδιαχείρηση– είναι

το «µυστικό» της πολύµηνης ζωής του πειράµατος της

∆ηµοτικής Αγοράς. Η αυτοοργάνωση και η δηµιουργική

παραγωγή συλλογικού έργου δεν είναι προσόντα ή προ-

νόµια λίγων διαφορετικών. Ο καθένας/καθεµιά διαθέτει το

χάρισµα της συµµετοχής στα κοινά και την επιθυµία να

διαπλάσει και να µοιραστεί συλλογικές ταυτότητες. Οι

κάτοικοι της Κυψέλης αυτοδιαχειρίζονται ένα ζωτικό χώρο

για να καλύψουν ζωτικές, όπως αποδείχθηκε, ανάγκες

τους.

Aνατέµνοντας τις µορφές της σύγχρονης εµπειρίας, ο

Alberto Melucci διαπιστώνει ότι αυτή είναι πλέον σε όλες

σχεδόν τις µορφές της διαµεσολαβηµένη. Κάθε άτοµο

γίνεται δυνάµει ποµπός και δέκτης µιας µεσολαβηµένης

επικοινωνίας, πράγµα που σηµαίνει µετασχηµατισµό του

παρεµβατικού ρόλου της εξουσίας από ρόλο περιορισµού

της πληροφορίας σε ρόλο ελέγχου του τρόπου µε τον

οποίο παράγεται και λαµβάνεται το νόηµα της ίδιας της επι-

κοινωνίας. Η αντίθεση και η αντίσταση σ’ αυτή την πραγµα-

τικότητα παίρνουν τη µορφή των challenging codes, όπως

τους ονοµάζει ο Melucci (αµφισβητώ τους κώδικες και κώ-

δικες που αµφισβητούν), ο οποίος θεωρεί ότι τα σύγχρονα

κοινωνικά κινήµατα είναι µορφές δράσης ικανές να εντοπισθούν

σε αυτό το επίπεδο της αµφισβήτησης· µε την ύπαρξή τους προ-

τείνουν τη δυνατότητα ενός διαφορετικού νοήµατος και αναγκά-

ζουν την κοινωνία να συζητήσει για τους σκοπούς και τις αξίες

της συµβίωσης.3

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Jürgen Habermas, στο έργο του



« Ηµεροµηνία: 08/01/2006

Αριθµός τηλεφώνου: 210 36..........

- Παρακαλώ;

- Καλησπέρα. Τηλεφωνώ για την αγγελία στην εφηµερίδα...

- Ναι;

- Πού βρίσκεται ακριβώς... πόσο το δίνετε; 

- Στην οδό Λεβέντη... από πού είστε;

- Από το Σουδάν.

- Γιατί το θέλετε το σπίτι;

- Για να µείνω το θέλω. 

- Εγώ δεν έχω πρόβληµα, δεν είµαι ρατσίστρια αλλά στην

πολυκατοικία δεν γουστάρουν ξένους...

Ηµεροµηνία: 15/01/2006

Αριθµός τηλεφώνου: 210 51..........

- Εµπρός;

- Καληµέρα σας. 

- Καληµέρα...

- Σας παίρνω για το διαµέρισµα...

- Ξένος είσαι;

- Ναι....

Του – του – τουτ

Ηµεροµηνία: 25/01/2006

Αριθµός τηλεφώνου: 210 92..........

- Λέγετε...

- Γεια σας, τηλεφωνώ για την αγγελία.

- Ναι... Ένα δωµάτιο, τουαλέτα και µικρή κουζίνα. Είναι 30

τ.µ., υπόγειο, χωρίς παράθυρο αλλά έχει απορροφητήρα,

είναι φρεσκοβαµµένο και ανακαινισµένο...

- Πόσο το δίνετε;

- 300 ευρώ.

- Τι πρέπει να κάνω για να το κλείσω;

- Ξένος είσαι;

- Ναι.

- Αλβανός;

- Όχι από το Σουδάν...

- Όχι όχι, είναι της γυναίκας µου το διαµέρισµα και δεν

θέλει ξένους... Πιιιιιιιιιιτ...

Ηµεροµηνία: 14/02/2006

Αριθµός τηλεφώνου: 210 38..........

- Ναιιιιι.

- Καληµέρα.

- Καληµέρα.

- Για την αγγελία τηλεφωνώ.

- Ναι, ό,τι διαβάσατε στην αγγελία...

- Μπορώ να έρθω να το δω.

- Αµέ, αύριο στις 3 θα είµαι εδώ.

- Εντάξει.

(Φθάνω, χτυπάω το κουδούνι. Εγώ: «Για την αγγελία». Ιδιο-

κτήτης: «Μάλιστα, ρίτος όροφος». Ο ιδιοκτήτης στέκεται

µε ένα αδιάφορο ύφος στη πόρτα. Μόλις µε βλέπει το

αδιάφορο ύφος γίνεται έκπληκτο. Ιδιοκτήτης: «Εσείς;». Το

δάκτυλό του έχει µείνει στον αέρα, σαν να προσπαθεί να

συλλάβει το µέγεθος του κοσµογονικού φαινοµένου µπρο-

στά του. Εγώ: «Ναι, εγώ». ∆εν κάνω καµία χειρονοµία. Βλε-

πόµαστε. Ιδιοκτήτης: «Μα, στο τηλέφωνο δεν σας φαίνε-

ται». Εγώ: «Από το τηλέφωνο δεν φαίνεται». Ιδιοκτήτης:

«Ναι, σωστά. Αλλά µιλάτε πολύ καλά ελληνικά». Εγώ: «Ναι,

ζω πολλά χρόνια εδώ πέρα». Ιδιοκτήτης: «Έχετε άδεια

παραµονής;». Εγώ: «Ναι, έχω». Ιδιοκτήτης: «Κάνετε φορο-

λογική δήλωση;». Εγώ: «Ναι, εδώ και πολλά χρόνια». Ιδιο-

κτήτης: «Να σας πω. Εγώ πρέπει να ρωτήσω τον αδελφό

µου. Το έχουµε µαζί το διαµέρισµα. Εγώ δεν έχω πρό-

βληµα µε τους ξένους αλλά... Ο κουνιάδος µου έδωσε το

σπίτι σε κάτι Ρουµάνους και του το ρήµαξαν. Άφησαν και

δυο ενοίκια απλήρωτα». Εγώ: «∆εν έχω σχέση µε τους

Ρουµάνους». Ιδιοκτήτης: «Ναι, έτσι το είπα, για να περάσει

η ώρα. Να σας πω, αφήστε µου το τηλέφωνό σας και θα

σας τηλεφωνήσω αύριο». ∆ίνω το τηλέφωνο. Ακόµα περι-

µένω...) 

Ηµεροµηνία: 11/03/2006

Αριθµός τηλεφώνου: 210 95..........

- Ναι;

- Χαίρετε, σας παίρνω για το διαµέρισµα...

- Είναι πολύ καλό κύριέ µου, σε άριστη κατάσταση, στον

τέταρτο όροφο, 40 τετραγωνικά, ανακαινισµένο, φρεσκο-

βαµµένο, ελάτε να το δείτε, πραγµατικά αξίζει τον κόπο...

- Πόσο είναι ενοίκιο;

- Έλληνας είστε;

- Όχι µετανάστης...

- Αλβανός;

- Όχι, από το Σουδάν...

- Πάλι καλά... Έχετε χαρτιά και ΑΦΜ;

- Τα χαρτιά τα φτιάχνω, ΑΦΜ έχω...

- Όχι όχι δεν δίνω τέτοιο διαµέρισµα σε ξένο... Αν θες,

έχω µια ηµιυπόγεια γκαρσονιέρα...

Είναι η ηµιυπόγεια γκαρσονιέρα όπου µένω σήµερα...»

8800 α φ ι έ ρ ω µ α

Ψάχνοντας για ένα σπίτι
(αποσπάσµατα από το ηµερολόγιο του Αµπντού)

του Γκαζµέντ Καπλάνι, συγγραφέα



ται από τη φύση µε αναφορές στους

Frei Otto και Ernst Haeckel, των

οποίων το έργο αποτέλεσε και απο-

τελεί πηγή έµπνευσης για πολλούς

σχεδιαστές ακόµα και σήµερα. Άξιο

αναφοράς είναι το video-

installation των Squint Opera που

φιλοξενείται στην έκθεση αφιερω-

µένο στη δουλειά του Colani. Για

περισσοτερες πληροφορίες: 

http://www.designmuseum.org/ex

hibitions/current-exhibitions/luigi

colani

102 Χ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, S. Buerger,
∆. Κατσώτα, Γ.Α. Πανέτσος (επιµ.),

εκδόσεις Προβολή, Αθήνα 2007

Στις 5 Απριλίου 2006, πριν ένδεκα

µήνες, προκηρύχθηκε ο πανευρω-

παϊκός αρχιτεκτονικός διαγωνισµός

που οργάνωσαν η ΓΕΚ ΑΕ Συµµετο-

χών, Ακινήτων, Κατασκευών και το

αρχιτεκτονικό περιοδικό ∆ΟΜΕΣ

για ένα συγκρότηµα κατοικιών

και καταστηµάτων στο Μεταξουρ-

γείο της Αθήνας. Ο διαγωνισµός

αυτός, προϊόν της συνεργασίας

µιας από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές

εταιρίες της χώρας και ενός δυναµι-

κού αρχιτεκτονικού περιοδικού,

εισήγε ένα νέο θεσµό, αυτόν του

ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνι-

σµού για ιδιωτικά έργα, διαγωνι-

σµού δηλαδή µε ελεύθερη συµµε-

τοχή, χωρίς πρόσκληση, προεπι-

λογή ή οποιονδήποτε περιορισµό

άλλου τύπου.

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται

τυπικά τώρα, µε την κυκλοφορία

από τις αρχιτεκτονικές εκδόσεις των

∆ΟΜΩΝ τόµου 296 σελίδων µεγά-

λου σχήµατος, που τεκµηριώνει µε

πληρότητα τη διαδικασία, τον προ-

βληµατισµό και –κυρίως– την αρχι-

τεκτονική, που παρήχθη µε αυτόν

σαν αφορµή. Επιµελητές του είναι

οι S. Buerger, εντεταλµένος λέκτο-

ρας, ∆. Κατσώτα, λέκτορας, και Γ.

Πανέτσος, αναπληρωτής καθηγητής

αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου

Πατρών, και επιστηµονικοί επιµελη-

τές των ∆ΟΜΩΝ.  

Στον εξαιρετικά καλαίσθητο τόµο

περιλαµβάνονται επωνύµως, ανα-

λυτικά παρουσιασµένες και πλού-

σια εικονογραφηµένες, όλες ανε-

ξαιρέτως οι 102 προτάσεις, που

υπεβλήθησαν.

Περιέχονται ακόµη αναλυτική εισα-

γωγή στον διαγωνισµό, συστηµα-

τική αποτίµησή του τόσο από

καθαρά αρχιτεκτονική, όσο και από

επαγγελµατική άποψη µε χρήση

–µεταξύ άλλων– στατιστικών δεδο-

µένων, κριτικά κείµενα των µελών

της Επιτροπής (∆. Φατούρου, Μ.

Κάµπα, Κ. Κυριακίδη, Γ. Πανέτσου),

βιογραφικά σηµειώµατα όσων συµ-

µετείχαν, επιλογή βιβλιογραφίας

και, στα πλαίσια ενός «έντυπου

forum», απόψεις διακεκριµένων

αρχιτεκτόνων για τα αρχιτεκτονικά

και θεσµικά ζητήµατα, που έθεσε ο

διαγωνισµός, αλλά και για τον ίδιο

τον διαγωνισµό ως οργάνωση και

διαδικασία. Το τελευταίο αυτό

µέρος αποτελεί µιαν ακόµη καινο-

τοµία, αφού συνιστά δηµόσια κρι-

τική του διαγωνισµού από µέρους

των διαγωνισθέντων, αλλά και εξω-

τερικών παρατηρητών.

Ο διαγωνισµός του Μεταξουργείου,

αποκλειστική πρωτοβουλία δύο

ιδιωτικών φορέων µε συγκεκριµέ-

νες, όχι απεριόριστες δυνατότητες,

αποδεικνύει ότι αυτό που επί 20 και

πλέον χρόνια αποτυγχάνουν να

κάνουν τα διάφορα επίπεδα της

διοίκησης µε επιπτώσεις στην ποιό-

τητα ζωής όλων µας, είναι εν τέλει

εφικτό, χωρίς χρονική καθυστέ-

ρηση, µε ελάχιστη δαπάνη και µε

πολύ βελτιωµένα αποτελέσµατα.

Ήταν µια από τις ελάχιστες αφορ-

µές που δόθηκαν τα τελευταία χρό-

νια στην Ελλάδα για τη συγκεκρι-

µένη αρχιτεκτονική διερεύνηση του

ζητήµατος της κατοικίας. Ο τόµος

102 Χ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ αποτελεί τη

µόνη σχετική έκδοση των τελευταίων

χρόνων στην ελληνική γλώσσα.

Οι 102 προτάσεις, φτιαγµένες µε

πραγµατικό εργοδότη, για πραγµα-

τικό θέµα και υπό πραγµατικές συν-

θήκες, αλλά χωρίς περιορισµούς

στη δηµιουργικότητα, δείχνουν τις

ευρείες δυνατότητες της αρχιτεκτο-

νικής και των αρχιτεκτόνων, για τη

διαµόρφωση του περιβάλλοντος,

όπου ζούµε, και τη βελτίωση της

ποιότητας της ζωής µας, όταν υπάρ-

χουν εργοδότες µε διάθεση καινο-

τοµίας και στόχευση στην ποιότητα.

Καλύπτουν όλο το φάσµα των αρχι-

τεκτονικών προσεγγίσεων, από τις

εκσυγχρονισµένες πραγµατιστικές

εκδοχές του παγιωµένου αρχιτεκτο-

νικού τύπου της πολυκατοικίας,

µέχρι ριζοσπαστικές συνθέσεις,

που ανταποκρίνονται σε µελλοντο-

λογικά σενάρια για τη ζωή στο ιστο-

ρικό κέντρο της Αθήνας, και εννοιο-

λογικές προτάσεις, που προσεγγί-

ζουν κριτικά την πολυκατοικία ως

τρόπο κατοίκησης, κατασκευαστική

δοµή, πολεοδοµικό κύτταρο...

Για µια «προφητεία του 21ου»

Ε. Καλαφάτη, ∆. Παπαλεξόπουλος,
Τάκης Ζενέτος. Ψηφιακά οράµατα

και αρχιτεκτονική, εκδόσεις Libro,

Αθήνα 2006, σελ. 167 (ιταλική έκ-

δοση D. Papalexopoulos, E. Kalafa-

8833β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

Την easa007 συνδιοργανώνουν το

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η

Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής και ο

∆ήµος Ελευσίνας, ενώ υποστηρίζε-

ται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχι-

τεκτονικής (ΕΙΑ) και το Σύλλογο

Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανω-

τάτων Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ). 

[Περισσότερες πληροφορίες για

τους οµιλητές και το ακριβές πρό-

γραµµα θα είναι σύντοµα διαθέσι-

µεσα στην ιστοσελίδα

www.easa007.gr]

Luigi Colani - Translating Nature

Αναδροµική έκθεση της δουλειάς

του Luigi Colani λαµβάνει χώρα στο

Design Museum του Λονδίνου, από

3 Μαρτίου έως 17 Ιουνίου 2007. Η

έκθεση περιλαµβάνει σχέδια, φωτο-

γραφίες, µακέτες και χρηστικά πρω-

τότυπα από τη δουλειά ενός εκ των

µεγαλύτερων πρωτοπόρων του σχε-

διασµού τον 20ού αι. Με σπουδές

σε Σχολή Καλών Τεχνών αλλά και

Αεροδυναµικής ο Colani αρχικά έγι-

νε γνωστός στον κόσµο της αυτοκί-

νησης για το προσωπικό, µπαρόκ,

ιδίωµα που ανέπτυξε µε τις τολ-

µηρά σµιλευµένες φορµές των

προτάσεων του. Από το 1982 και

µετέπειτα, όταν και άρχισε να εργά-

ζεται στην Ιαπωνία, µετέτρεψε µε

τα καµπυλόγραµµα του σχέδια

πολλά χρηστικά αντικείµενα, από

φωτογραφικές µήχανες (Canon)

έως και ακουστικά (Sony). Τα σχέ-

διά του, πολλά από τα οποία ουτο-

πικά, είναι εµπνευσµένα από τη

φύση και το ζωικό βασίλειο. Οι

φόρµες του πηγάζουν από τη µορ-

φή θαλάσιων οργανισµών αλλά και

πτηνών, µια µέθοδος η οποία κρίνε-

ται αποτελεσµατική αφού και εφαρ-

µόζει τα µοντέλα αυτά κατ’ αναλο-

γία σε οχήµατα της στεριάς και του

αέρα, για τα οποία η αεροδυναµική

απόδοση είναι το ζητούµενο. Ο

Colani αν και γοητευµένος από την

εκφραστική δύναµη του σχεδίου,

ψάχνει πάντα την πειθαρχία των

αρχών της µηχανικής ώστε να προσ-

δώσει στη µορφοποιητική διαδικα-

σία µια εσωτερική λογική. Στην

έκθεση αναγνωρίζεται η παράδοση

που θέλει τον σχεδιασµό να εµπνέε-

σµιου εργαλείου για την οργάνωση

της πληροφορίας της πόλης, που

επιτρέπει πολλαπλές αναγνώσεις,

ενισχύει την αστική αφήγηση,

εµπλουτίζει την αστική εµπειρία και

εφοδιάζει τη µνήµη του χώρου.

[03] city+ new technology [Σάββατο

28 Ιουλίου]

project που αφορούν στην οργά-

νωση της πληροφορίας και τη µετα-

τροπή της πόλης σε ένα αφηγηµα-

τικό πεδίο διαδράσεων, µε τη βοή-

θεια των νέων τεχνολογιών

[collaborative mapping, ubiquitous

computing, locative media].

Εκθέσεις

Στα πλαίσια της easa007, θα διορ-

γανωθούν δύο εκθέσεις:

[01] index_arch[gr] [Τρίτη 24 Ιουλίου] 

το ευρετήριο των δραστηριοτήτων-

προβληµατισµών νέων Ελλήνων

αρχιτεκτόνων. Ένας χάρτης που δια-

συνδέει και συνοψίζει διαφορετι-

κές τάσεις και αντιλήψεις στην Αρχι-

τεκτονική σήµερα. 

[02] report:final [Σάββατο 4 Αυγού-

στου] 

έκθεση αποτελεσµάτων των εργα-

στηρίων της easa007

και µε αφετηρία το διάβασµα της

πόλης µέσα από τρία αλλεπάλληλα

ιστορικά επίπεδα ( layers: αρχαία

περίοδος, βιοµηχανική περίοδος,

σύγχρονη εποχή), η easa007 προ-

τείνει την ανάπτυξη ενός ευέλικτου

εργαλείου, ικανού να οργανώνει,

αποθηκεύει, ανακαλεί αστική πλη-

ροφορία. Μια εναλλακτική µέθοδο

ανάγνωσης και κατανόησης της

πόλης, ένα µέσο για να διασυνδε-

θούν αρχιτεκτονικές δράσεις. 

∆ιαλέξεις

Στα πλαίσια της easa007, θα πραγ-

µατοποιηθούν τρεις κύκλοι διαλέ-

ξεων:

[01] Elefsina: 3_layered city  [∆ευ-

τέρα 23 Ιουλίου]

η νέα ταυτότητα της Ελευσίνας

όπως ορίζεται από το απλοποιητικό

µοντέλο τριών αλλεπάλληλων ιστο-

ρικών επιπέδων [layer]. Η σηµερινή

κατάσταση της πόλης ως ένα «flatten

image».

[02] city_index [Τρίτη 24 Ιουλίου]

η ανάπτυξη της ιδέας ενός παγκό-

easa007: elefsina: city_index
3 κύκλοι διαλέξεων + 2 εκθέσεις

Η 27η easa [European Architecture

Students Assembly] θα πραγµατο-

ποιηθεί στην Ελευσίνα, από 22 Ιου-

λίου έως 5 Αυγούστου, µε γενικό

θέµα city_index.

Η easa είναι ένα διεθνές δίκτυο

νέων αρχιτεκτόνων, που σε συνερ-

γασία µε επαγγελµατίες αρχιτέκτο-

νες αλλά και καλλιτέχνες, διερευνά

την αρχιτεκτονική, την πόλη, την

τεχνολογία. Αποτελεί µια πλατ-

φόρµα επικοινωνίας για ανταλλαγή

ιδεών, εµπειριών, προβληµατι-

σµών, την αφετηρία για διαδράσεις

στο πεδίο της πόλης.

500 νέοι αρχιτέκτονες, συναντώνται

σε µια ευρωπαϊκή πόλη κάθε καλο-

καίρι και για 2 εβδοµάδες συµµετέ-

χουν σε  διαλέξεις, συζητήσεις,

workshop, εκθέσεις, που σχετίζο-

νται µε τη θεµατική που έχει εµπνεύ-

σει ο τόπος. 

Κάτω από το γενικό θέµα city_index

8822 ε ι δ ή σ ε ι ς

ειδήσεις

Είσοδος στην έκθεση

easa005 Switzerland: trans – transit – transition

Σπουδή Βιοµορφικής αρχιτεκτονικής, 2005

Το κτήριο σχεδιάστηκε ως µια κατασκευή από µπαµπού µε οροφή από µαξιλάρια γεµισµένα

µε ήλιο. Κάθε τοµή έχει το σχήµα σταγόνας νερού



ti, Takis Zenetos. Visioni digitali,

architetture costruite, Εκδόσεις

Edilstampa, Ρώµη 2006, σελ. 96).  

Με το βιβλίο αυτό, ο ∆ηµήτρης Πα-

παλεξόπουλος και η Ελένη Καλα-

φάτη επιχειρούν µια ερεθιστική

περιήγηση στον ουτοπιστικό προ-

βληµατισµό του Τάκη Ζενέτου. Χω-

ρίς προθέσεις εξαντλητικής ανάλυ-

σης του έργου του, αλλά ταυτό-

χρονα µε ακρίβεια και ευστοχία,

εµβαθύνουν σε τρία ζητήµατα: στη

διατύπωση της «Ηλεκτρονικής

πολεοδοµίας» (1962-74, µιας

ψηφιακής δηλαδή οργάνωσης της

µελλοντικής πόλης βασισµένης

στην τεχνολογία των επικοινωνιών),

στις εκφάνσεις του τεχνολογικού

οράµατος του Ζενέτου µέσω συγκε-

κριµένων έργων του (όπως το εργο-

στάσιο Φιξ στη Συγγρού και το Θέα-

τρο Λυκαβηττού), ενώ προχωρούν

σε µια διεξοδικότερη ανάλυση του

κτηρίου που αποτελεί τη summa

της σχεδιαστικής του φιλοσοφίας:

του «στρογγυλού» σχολείου στον

Άγιο ∆ηµήτριο. 

Οι συγγραφείς υπογραµµίζουν ότι

«το έργο του Ζενέτου αποκαλύπτει

τη µορφή όχι ως λύση της µελέτης

ενός αντικειµένου αλλά ως µιας φά-

σης υλοποίησης των δράσεων». Η

διαδικασία αυτής της υλοποίησης

οφείλεται ακριβώς στις δηµιουργι-

κές δυνατότητες της πληροφορικής

και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πρόκειται για µια προωθηµένη αντί-

ληψη του ρόλου των νέων τεχνολο-

γιών ακόµη και στο πλαίσιο των

αναζητήσεων της διεθνούς πρωτο-

πορίας στη δεκαετία του ’60, όπως

τονίζει και ο Antonino Saggio µε

ενθουσιασµό –τόσο για τον αρχιτέ-

κτονα όσο και για τη µελέτη των

Ελλήνων συγγραφέων– στον ιτα-

λικό πρόλογο του βιβλίου. 

Από ποιους εκφράζονταν αυτοί οι

οραµατισµοί; Από έναν πρωτοπόρο

της τεχνοκρατικής και ουµανιστικής

ουτοπίας όπως ο Buckminster

Fuller, καθώς και από τον παροξυ-

σµό της µετα-µητροπολιτικής αρχι-

τεκτονικής και της υπερτεχνολογι-

κής φα-ντασίωσης ερευνητών όπως

ο Yona Friedman, ο Paolo Soleri, οι

Archi-gram καθώς και οι Ιάπωνες

µετα-βολιστές (K. Kikutake, Κ.

Kurokawa, F. Maki, M. Otaka, N.

Kawazoe) οι οποίοι κατανοούν την

πόλη ως οντότητα υπό συνεχή

χωρολειτουργική µεταβολή, ενώ

προτείνουν αστικές µεγαδοµές

γιγαντιαίας κλίµακας ή µελέτες ελι-

κοειδών και θαλάσσιων βιοµορφι-

κών πόλεων. 

Ο Ζενέτος, πρωτεϊκός εκπρόσωπος

µιας παγκόσµιας digital generation,

προφήτης µιας ψηφιακής on-line

αρχιτεκτονικής, ανήκει σε αυτόν τον

πολύ στενό κύκλο των διεθνών

οραµατιστών των αρχών της δεκαε-

τίας του ’60. Με την «Ηλεκτρονική

πολεοδοµία» του επεξεργάζεται

ένα σχέδιο δηµιουργίας ευέλικτων

µεγαπόλεων-οικιστικών συγκροτη-

µάτων που φτάνουν ως τα όρια της

βιώσιµης ατµόσφαιρας και οργανώ-

νονται σε επάλληλα επίπεδα αναρ-

τηµένα από καλώδια πάνω από τις

υπάρχουσες «ιστορικές» πόλεις και

το φυ-σικό περιβάλλον. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγο-

νός ότι, αντίθετα από άλλους πρω-

τοπόρους συναδέλφους του, ο

Ζενέτος εργάζεται ταυτόχρονα και

ως αρχιτέκτονας, υλοποιώντας πολ-

λές µελέτες στις οποίες διαφαίνο-

νται χωρολειτουργικά και ιδιωµα-

τικά στοιχεία ανανέωσης δυσερµή-

νευτα αν δεν συνδυαστούν µε την

πειραµατική έρευνα που ο ίδιος

παράλληλα ανέπτυσσε. Παράδειγµα

αποτελεί το εµβληµατικό σχολείο

στον Άγιο ∆ηµήτριο, «στρογγυλό»

όχι για να εκφράσει ένα µορφολο-

γικό καπρίτσιο αλλά για να αποτελέ-

σει ένα ευέλικτο κέλυφος διαµορ-

φωµένο µε βάση το όραµα της µελ-

λοντικής κοινωνίας της πληροφο-

ρίας.

Αντρέας Γιακουµακάτος
Αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ

Κώστας Ντάφλος (επιµέλεια & σχε-

διασµός), Εγχειρίδιο. Τρέχουσες

εικαστικές διαλογικές εγκαταστά-

σεις 00_06/Πλάνα διαλογικών

εγκαταστάσεων, εκδόσεις Παπασω-

τηρίου

Το Ι µέρος, µονογραφία του Κώστα

Ντάφλου σε µορφή δοκιµίου, περιλαµ-

βάνει, σχέδια, κείµενα και εικόνες µε

αφορµή τις εγκαταστάσεις των διαλογι-

κών περιβαλλόντων CIPO, στα πλαίσια

ανεξάρτητων συµβάντων τέχνης και

φεστιβάλ τέχνης-τεχνολογίας.

Το πρόγραµµα αναφέρεται σε «ανοι-

κτές» και «ατελείς» στην εξέλιξή τους

εγκαταστάσεις δράσεων, οι οποίες

βασίζονται στον χρόνο και επιδιώκουν

την ενεργή συνεισφορά των θεατών

και τη ζωτική ενέργεια της σωµατικής

τους παρουσίας. Ενεργοί ακροατές/

θεατές συµµετέχουν, συνεισφέρο-

ντας ως οµοσυντάκτες των έργων σε

περιβάλλοντα προπαρασκευασµένων

εγκαταστάσεων, µε παραγωγές ελεύ-

θερων αποτελεσµάτων από άµεσες

σωµατικές δράσεις και προσωπικές

εκτελέσεις.

Σε σχέση µε ένα είδος πρωτο-κυβερ-

νητικής τέχνης, που βασίζεται στην

άρθρωση των αρχαϊζόντων, των σύγ-

χρονων και των υπερµοντέρνων: 

-συστηµάτων απεικόνισης, -συσκευών,

-οργάνων, -σχεδίων, για την παρα-

γωγή υβριδικών τεχνολογικών χειρο-

ποίητων µετα-αντικείµενων, εµφανί-

ζεται η πεποίθηση πως µια παρεκκλί-

νουσα και αποδιοργανωτική ιστορία

της τεχνολογίας µπορεί να αποτελέσει

µια εναλλακτική αφετηρία για τη

φαντασία. 

Στο ΙΙ συλλογικό µέρος φιλοξενούνται

πλάνα εγκαταστάσεων, που προέρχο-

νται από τη σύζευξη της εφευρετικής

µε την καλλιτεχνική δραστηριότητα,

απαλλαγµένες από τη ζήτηση της επί-

σηµης πολιτιστικής αγοράς και την

κοινωνικοποίηση της τεχνολογίας.

Ως εφαρµοσµένες έρευνες, διερευ-

νούν ιδιότυπες όσο και «παράξενες»

πρακτικές επεκτείνοντας τις αισθητι-

κές και τις τεχνολογικές αρχές µε

απρόβλεπτους τρόπους. Ενσωµατώ-

νουν πειθαρχίες και εµπειροτεχνικές

δοκιµές µιας σύγχρονης πειραµατικής

τέχνης που ακολουθεί εγκαταλειµ-

µένα και ασύµφορα πρότυπα σε

σχέση µε τις καθιερωµένες ερευνητι-

κές προτεραιότητες.

Παρουσιάζονται καίρια, σύγχρονα

ζητήµατα αναφορικά µε τον χώρο, το

έργο τέχνης και το ανθρώπινο σώµα: 

Επισκοπήσεις και απολογισµοί γύρω

από τα νέα µέσα, εκφραστικές προ-

σεγγίσεις και πρακτικές που ενσωµα-

τώνουν νέα ή/και παλαιότερα µέσα σε

συνδυασµό µε την παρουσία του

σώµατος. Περιοχές της τέχνης που

συνδυάζονται µε την παρουσία µιας

διάχυτης τεχνολογίας προκαλώντας

υβριδικούς χώρους. 

Περιγραφές έργων, προσχέδια ή ανε-

πεξέργαστες προτάσεις που βρίσκο-

νται στη διαδικασία σύνταξης ή πρό-

σληψής τους.

Συµβάλλουν:

(σύγχρονες κριτικές)

∆ηµήτριος Βογιατζής, Κωνσταντίνος

Γρίβας, Νίκος ∆ασκαλοθανάσης, Αρι-

στοτέλης ∆ηµητρακόπουλος, ∆ηµή-

τρης Κουής, Θανάσης Μουτσόπου-

λος, Νίκος Πατσαβός, Μάνθος Σαντο-

ριναίος, Παναγιώτης Τουρνικιώτης,

Μάκης Φάρος

(δικτυωµένες εκτελέσεις δράσεων)

Μαρία Θεοδώρου, Πάνος Κούρος,

Νικόλαος Λάσκαρης

(υβριδικές εγκαταστάσεις)

Andre Decosterd, Michel Decosterd,

Γιάννης Μελανίτης, Σπύρος Παπαδό-

πουλος, Philip Ross, Polona Tratnik

(περιγραφές διαλογικών περιβαλλό-

ντων)

∆ηµήτρης Λιούπης, ∆ηµήτρης Παπα-

λεξόπουλος, Αντρέας Σιτορέγκο, Κων-

σταντίνος Τηλιγάδης

Στο http://handbookforinteractiveinsta

llations.blogspot.com/ θα βρείτε τα

περιεχόµενα αυτού του βιβλίου.

8844 β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

βιβλιοπαρουσίαση


