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Επιθυµία του Συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων µέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
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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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Περιεχόµενα

«Σηµείωµα της σύνταξης»

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

«∆ραστηριότητες ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ»

Α. ∆ηµητρακόπουλος, «Ακρόπολη: η πόλη των

ακροτήτων [και το µουσείο αυτής]»

Τ. Μπίρης, «Για το Μουσείο της Ακρόπολης»

Φ. Σετάκη, Ε. Αντωνοπούλου, «easa2007»

Ν. Κεφαλογιάννης, «Παράκτιες περιοχές και τουρισµός.

Το Συµπόσιο του Intelligent Coast»

Ε. Ντούρλιας, «Προς την πόλη της αρχιτεκτονικής»

Ν. Καζέρος, «Στο Μοτέλ – ∆οχεία Ζωής»

Ε Π Ι Τ Ο Π Ο Υ

Ν.Κ. Μουτσόπουλος,«Nοσταλγικές µνήµες αλλοτινού

οδοιπορικού στα καµένα ιερά χώµατα της πατρίδας και

το δέον γένεσθαι»

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας
[Επιµέλεια: Ο. Βενετσιάνου, Ν. Μπαζαίου]

Γ. Καρβέλας, «Μία χαµένη ευκαιρία. Η απώλεια της

παράδοσης και της µαστοριάς στη σύγχρονη κατασκευή

επίπλων»

Μ. Σίνου, «Τα οικολογικά υλικά στον σχεδιασµό

εσωτερικών χώρων»

Λ. Μάρθα, «∆είγµατα υβριδικής αρχιτεκτονικής…»

Ο. Βενετσιάνου, Ε. Καραθανάση, Ν. Μπαζαίου, «Η ύλη, ο

χρόνος και ο αρχιτέκτονας»
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Λ. Μπαρώ, «Ανακαίνιση επαγγελµατικών χώρων»

Χρ. Μπρέλλης, Σ. Φωτιάδης, ∆. Ναθαναήλ, «Μέσα από το

εργοστάσιο»

Γ. Παρµενίδης, Κρ. Λονγκεπέ, Ν. Μπαζαίου, «Συζήτηση

για τη µικρή χωρική κλίµακα. Με αφορµή ένα έργο

µεγάλης κλίµακας, το Νέο Κτίριο του Χρηµατιστηρίου

Αθηνών» 
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To Μοτέλ «Ξενία-2» του αρχιτέκτονα Α. Κωνσταντινίδη στην Ολυµπία µετά τις φωτιές [φωτ. Ν. Καζέρος]
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Αντικείµενο αυτού του αφιερώµατος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός µικρής κλίµακας, γνωστική

περιοχή που δεν ορίζεται µονοµερώς αλλά έχει πολλές εκφάνσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το

σύνολο των άρθρων προσεγγίζει τον σχεδιασµό εσωτερικών χώρων, επίπλων και αντικειµένων, σε

σχέση µε ζητήµατα οργάνωσης, συνεργασίας ανάµεσα στους επαγγελµατίες από διαφορετικούς

τοµείς, θέµατα χρήσης των υλικών, εργονοµίας, λειτουργίας και µορφής. Η θεµατολογία αυτή προ-

σεγγίζεται χωρίς ιστορικές παραποµπές, αλλά µε ιδιαίτερες αναφορές στη σύγχρονη, ελληνική

κυρίως, πραγµατικότητα. 



Προς 1) Υπουργό ΥΠΠΟ, κ. Γ. Βουλγαράκη

2) Γεν. Γραµµατέα ΥΠΠΟ, κ. Χρ. Ζαχόπουλο

3) Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο

4) Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων

Θέµα: Κατεδάφιση διατηρητέων επί της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, µε έκπληξη αλλά και µε εύλογη αγανάκτηση έλαβε γνώση

της απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού κ. Γ. Βουλγαράκη, να προχωρήσει στην κατεδάφιση των δύο

διπλά χαρακτηρισµένων διατηρητέων κτηρίων επί της οδού ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 17 και 19, από το

ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισµού είναι εντεταλµένος από το θεσµικό του ρόλο και έχει υποχρέωση να

διαφυλάσσει και να προστατεύει έργα τέχνης ιδιαίτερης υψηλής αξίας, που ανήκουν στον αρχιτεκτο-

νικό πλούτο της χώρας µας και στην πολιτισµική κληρονοµιά της.

Ο κ. Υπουργός όµως ασκεί τα καθήκοντά του µε τη νοοτροπία µιας αυταρχικής και αλαζονικής εξου-

σίας, παραβιάζοντας τους ηθικούς και δεοντολογικούς κανόνες της αρµοδιότητας του, που είναι υπο-

χρεωµένος να τους σέβεται και να τους τηρεί απαρέγκλιτα.

Με πρωτοφανή προκλητικότητα επέλεξε την ηµέρα της 30ης Αυγούστου, όταν η Αρχαία Ολυµπία γινό-

τανε κρανίου τόπος και επωφελούµενος από τη γενική σύγχυση που προκάλεσαν οι καταστροφικές

πυρκαγιές, πήρε την απόφαση αυτή.

Αυτό το έκανε βασιζόµενος σε µια πλειοψηφία µιας διπλής ψήφου των αρµοδίων οργάνων του ΥΠΠΟ

(ΚΑΣ και Νεωτέρων Μνηµείων).

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται από απαιδευσία, αναλγησία, βιαιότητα και πλήρη άγνοια του θέµα-

τος που χειρίζεται και που τον εκθέτει ανεπανόρθωτα και τον αποδεικνύει ανεπαρκή στον ρόλο που

του έχει ανατεθεί.

Η καταστροφή της Ολυµπίας και µόνο αυτή θα αποτελούσε ικανή αιτία ώστε από ευθιξία και αίσθηµα

υψηλής ευθύνης, να υποβάλλει την παραίτησή του.

Η απόφαση της κατεδάφισης εµφανίζει τον Υπουργό να ακολουθεί τη λογική του κοινού αυθαιρετού-

χου, που επωφελείται των ανωµάλων περιστάσεων για να παρανοµεί.

Χρησιµοποιώντας διάφορα παραπλανητικά επιχειρήµατα και σοφίσµατα, περί δήθεν αποκάλυψης

νέων αρχαιοτήτων µε την κατεδάφιση των κτηρίων ή της οπτικής επαφής µε τον Παρθενώνα του Νέου

Μουσείου Ακρόπολης, αιτιολογεί την κατεδάφιση απλουστευτικά και προκαλεί παράλληλα και την

κατάρρευση του µετώπου της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου. 

Και τούτο παρά τη γενική κατακραυγή πλήθους πολιτών, επιστηµονικών φορέων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ΕΜΠ,

Πολυτεχνείο Πάτρας).

Το Υπουργείο Πολιτισµού και οι Φορείς του που αποφάσισαν τη χωροθέτηση του Νέου Μουσείου σ’

αυτό το σηµείο, γνώριζαν την πυκνότητα των γύρω οικοδοµικών τετραγώνων, καθώς και την «επάρ-

κεια» του περιβάλλοντος χώρου.

Πρέπει να γίνει επίσης γνωστό στο κοινό, ότι οι µελετητές του έργου του Νέου Μουσείου Ακρόπολης

γνώριζαν και είχαν λάβει υπόψη τους την παρουσία των κτηρίων αυτών, όπως αποδεικνύεται από τα

σχέδια και τις µακέτες τους.

Τέλος ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δηλώνει κατηγορηµατικά, σύµφωνα µε τις ευθύνες

που του παρέχει το καταστατικό του, ότι θα αντιταχθεί και θα επιζητήσει την ανάκληση της απόφασης

αυτής, επικαλούµενος κάθε νόµιµο µέσο που του παρέχει η ισχύουσα νοµοθεσία.

Κοινοποίηση:

1) Νέα ∆ηµοκρατία. Υπόψη: κου Κ. Καρρά και κας Ε. Κουντουρά

2) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Υπόψη: κου Τ. Χυτήρη 

3) Κουµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Υπόψη: κου Γ. Αραβανή

4) Συνασπισµό . Υπόψη: κου Γ. Μπαλάφα

Προς ως Πίνακα Αποδεκτών

Θέµα: Καταγγελία σχετικά µε την ΕΠΑΕ Ζακύνθου

Μας καταγγέλθηκε ότι στις συνεδριάσεις της ΕΠΑΕ Ζακύνθου η κυρία Πρόεδρος δηµιουργεί κωλύµατα

στη συµµετοχή των τακτικών µελών και συγκεκριµένα,  στη συνεδρίαση της ΕΠΑΕ Ζακύνθου της 1ης

8ου 2007 η κυρία Πρόεδρος δεν επέτρεψε µε ανοίκειο τρόπο τη συµµετοχή του τακτικού µέλους

(εκπροσώπου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ) συναδέλφου Νικολάου Βουτσινά.

Αν η καταγγελία αληθεύει, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:

Προκαλεί κατάπληξη και είναι απαράδεκτο το γεγονός να επιλέγει η κυρία Πρόεδρος ποιος θα συµµε-

τέχει στη συνεδρίαση της ΕΠΑΕ και ποιος όχι.

Επειδή η µε αυτό τον τρόπο διαφοροποίηση της σύνθεσης της επιτροπής στη συγκεκριµένη συνε-

δρίαση είναι παράνοµη παράτυπη και καταχρηστική.

Επειδή η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει στα ίδια της τα µέλη να

απαξιώνουν το µόνο εν τέλει όργανο που είναι επιφορτισµένο να προασπίζει την Αρχιτεκτονική και το

∆οµηµένο περιβάλλον στη χώρα.

Επειδή οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη συγκεκριµένη συνεδρίαση πάσχουν νοµιµότητας.  

Παρακαλούµε,

1. Να ανακληθούν άµεσα όλες οι αποφάσεις της συγκεκριµένης συνεδρίασης.

2. Να απέχουν τα µέλη µας που συµµετέχουν στη ΕΠΑΕ Ζακύνθου µέχρι νεοτέρας.

3. Να υποβληθούν στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων υποµνήµατα από όλα τα µέλη της ΕΠΑΕ,

τακτικά και αναπληρωµατικά, ασχέτως φορέα που εκπροσωπούν.

Μετά τα παραπάνω επιφυλασσόµαστε για άσκηση περαιτέρω ελέγχου.  

Πίνακας αποδεκτών: 

1. Νοµάρχη Ζακύνθου, κ. ∆. Γάσπαρο

2. Μέλη Α΄βάθµιας ΕΠΑΕ Ζακύνθου:  Μ. Μουζάκη, Ε. ∆εληµπαλτά, Ν. Βουτσινά, Υ. Σαραντίδου,

Π. Καψαµπέλη, Ι.  Σκαρτσή, Π. Κοµνηνό, ∆. Κωστής

4. Τ.Ε.Ε. Ζακύνθου

5 Τ.Ε.∆.Κ. Ζακύνθου

6. Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ζακύνθου
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ποιηµένο µνηµειακό και ιστορικό χώρο στου

Μακρυγιάννη, και επειδή κάποιος έπρεπε να

τελέσει τα αποφασισµένα, να σχεδιάσει και να

οικοδοµήσει, τότε αποφάσισε να προθυµοποιη-

θεί τουλάχιστον ο ίδιος, µε τρόπο που ο ίδιος

έκρινε ως βέλτιστο.

Είναι ήδη γνωστό ότι συνολικά η συλλογιστική

προσέγγισης του ζητήµατος της χωροθέτησης

του µουσείου έχει επικριθεί από όλους επισή-

µως και ανεπισήµως, συµπεριλαµβανοµένου

και του αρχιτέκτονα του έργου. Είναι δεδοµένο

ότι η συγκεκριµένη θέση προσκαλούσε ένα κτή-

ριο µανιτάρι µε βάση µικρότερη του κορµού,

που δε δύναται ούτε να πατήσει σωστά (ήταν

για τεράστιες περιόδους διφορούµενο και ασα-

φές το πού, πώς και αν µπορεί να ακουµπήσει

το έδαφος και τα ευρήµατα), ούτε να ειδωθεί

σωστά στο επίπεδο του πεζού (ήταν ασαφές

που θα αποκαλυπτόταν το κτήριο στον δρόµο

αφού η πρόοδος των απαλλοτριώσεων δεν ήταν

δεδοµένη ούτε προβλέψιµη), ούτε να γεννήσει

µια υγιή σχέση στο επίπεδο του δρόµου προ-

γραµµατικά και αρχιτεκτονικά (οι αποστάσεις

του κτηρίου από τον δηµόσιο χώρο των περιµε-

τρικών οδών παραµένουν ασαφείς) καταδει-

κνύοντας την αµήχανη φύση του υπολειπόµε-

νου «περιβάλλοντος» χώρου. 

Τα σχόλια αυτά δεν αποτελούν κρίσεις για το

έργο του µελετητή αρχιτέκτονα, αλλά επικε-

ντρώνονται στο ελλιπές όραµα για το έργο όπως

αυτό εκφράστηκε στην ανακοίνωση του διαγω-

νισµού, και αναφέρονται εδώ ως τυπική περί-

πτωση αρχιτεκτονικού διαγωνισµού της ηµεδα-

πής µε τα συντρέχοντα γνωρίσµατα αυτών: αµέ-

τρητους πολέµιους µε ετερόκλητες ή και θολές

ατζέντες, υπέρογκο (έως και αδύνατο) κτηριο-

λογικό πρόγραµµα σε υπερβολικά περιορι-

σµένη επιφάνεια, εξωφρενικούς κτηριολογι-

κούς κανονισµούς και ασυνάρτητες απαγορεύ-

σεις, ελλιπή θεώρηση της σχέσης µε το άµεσο

και ευρύτερο αστικό περιβάλλον λειτουργικά,

προγραµµατικά και ογκολογικά, αλλά κυρίως

πλήρως απούσα προσέγγιση του κρίσιµου

θέµατος του υπαίθριου, «ακάλυπτου» χώρου

που εξαναγκαστικά προκύπτει ως υπολειπό-

µενο στοιχείο στην εξίσωση των «ωφέλιµων»

τετραγωνικών κλειστής επιφάνειας. Τελικά,

όπως –σχεδόν– σε κάθε οικοδοµικό εγχείρηµα

στη σύγχρονη ελληνική πόλη, η διαλεκτική της

αρχιτεκτονικής περιορίζεται στον απολογισµό

των κλειστών χώρων, µιας έννοιας υποβιβασµέ-

νης «χωρητικότητας».

Ακριβώς αυτή η ελλιπής προσέγγιση του αρχιτε-

κτονικού οράµατος –πριν ακόµη λειτουργήσει ο

αρχιτέκτονας– συνιστά την τραυµατική αφετη-

ρία που σπάνια µπορεί να αναστραφεί από τον

µελετητή όταν το έργο έχει λάβει πλέον επί-

σηµη χροιά και νοµική υπόσταση. Μέσα στην

αφάνταστα και ανυπόφορα ωµή πραγµατικό-

τητα της σύγχρονης επαγγελµατικής πρακτικής

ο µελετητής µόνο έµµεσα µπορεί να επηρεάσει

το όραµα και το πρόγραµµα που του παραδίδε-

ται, αφού οι πολιτικές και νοµικές ευθύνες µιας

τέτοιας προσπάθειας τον θέτουν σε ιδιαίτερα

ευαίσθητη θέση χωρίς καν το ζήτηµα να αποτε-

λεί επισήµως τον τοµέα «επαγγελµατικής» δρα-

στηριοποίησής του και υποχρεώσεών του. Αυτό

δεν σηµαίνει ότι ο αρχιτέκτονας περιορίζεται

στον ρόλο του διεκπεραιωτή ετερόκλητων απαι-

τήσεων, αλλά πως είναι σηµαντικό να συλλάβει

κανείς την πολυπλοκότητα των διαδικασιών

πριν εκφράσει κρίσεις.

Ως άλλος ανθοκόµος που πλέον έχει καταδικα-

στεί να διαχειρίζεται χαµόκλαδα και να συνθέτει

µε άνθρακα, ο σύγχρονος αρχιτέκτονας καταλή-

γει συχνά να λειτουργεί ως διανοητικός ρακο-

συλλέκτης: καλείται να αναλάβει πολιτισµικούς

εξορκισµούς και αστικές νεκραναστάσεις έχο-

ντας στα χέρια του µόνο υπολείµµατα και ψήγ-

µατα, όταν οι καταληστεύσεις τόπων και τοπίων

έχουν παγιωθεί και ολοκληρωθεί, όταν όλοι οι

«αναπτυξιακοί παράγοντες» έχουν διαχωρίσει

τη θέση τους από τις οιεσδήποτε ευθύνες. Ταυ-

τόχρονα παραµένει ως ο «αποδιοποµπαίος»

όταν το ξόρκι «κλωτσήσει» – ή το κλωτσήσουν.

Ετερόκλητα φρονήµατα, αλλοφροσύνη και

αλλόφρονες

Σηµαντικό τµήµα του «οράµατος» ενός έργου

παραµένει η µέθοδος επιλογής του µελετητή.

Στην περίπτωση του «κλειστού» αρχιτεκτονικού

διαγωνισµού ιδεών, κρίσιµης σηµασίας είναι τα

κριτήρια προεπιλογής των διαγωνιζόµενων, το

βάθος ή η ρηχότητα αυτών των κριτηρίων και ο

βαθµός ενηµέρωσης των «κριτών» για την αρχι-

τεκτονική και όχι απλά για τους διάττοντες αστέ-

Ακρόπολη: η πόλη των ακροτήτων [και το µουσείο αυτής]

Αριστοτέλης ∆ηµητρακόπουλος, αρχιτέκτων
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Ως ο στοχαστής που εξυµνεί το απρόσµενο, το

απρόβλεπτο και το συγκυριακό, το τυχαίο –ανα-

πόφευκτα και το ατυχές– ο δηµιουργός του

οξυγώνιου µουσείου αποτέλεσε ιδανική επι-

λογή, αφού από καιρό συλλάµβανε και ιδεολο-

γικοποιούσε κάποια καίρια χαρακτηριστικά της

περίφηµης νεοελληνικής πραγµατικότητας,

ορατά σε κάθε πτυχή της «γεωπολιτικής» υπό-

στασης του έργου. 

Σκεπτόµενος το ζήτηµα ένταξης του κτηρίου

στο περιβάλλον του και τις πολλές διαµαρτυ-

ρίες για τη σχέση του µουσείου µε το άµεσο

αστικό τοπίο, δε θα µπορούσε κανείς να παρα-

βλέψει πως ο δηµιουργός του µουσείου έγινε

ακαδηµαϊκά περιβόητος στη δύση µε το περί-

φηµο βιβλίο «Αρχιτεκτονική και ∆υσαρµογή»

[Architecture and Disjunction] – προβάλλοντας

κατ’ επέκταση την έννοια του δυσ-προσάρµο-

στου ως αφετηρία και αντικείµενο, ως στόχο και

αναπόφευκτη κατάληξη ή «γεγονός». Ταυτό-

χρονα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερες τάσεις λα-

τρείας της έννοιας του τραυµατικού και του

«δυσ-τυχηµατικού». Ως ακραίο παράδειγµα

σχεδόν ανεκδοτολογικού χαρακτήρα –µαρτυ-

ρώντας το ιδιαίτερο δηµοσιογραφικό ταλέντο

αυτοπροβολής– αναφέρεται η ολοσέλιδη δηµο-

σίευση ακτινογραφίας του θρυµµατισµένου του

καρπού και παλάµης –µετά από σχεδόν µοιραίο

αυτοκινητιστικό ατύχηµα– σε επιφανέστατη

περιοδική έκδοση αρχιτεκτονικής κριτικής και

«θεωρίας» –το περιοδικό Any– ως εικονογρά-

φηση ιδιαίτερα σύντοµου δοκιµίου του ιδίου.3

Ανεξαρτήτως των θεωρητικών του τάσεων,

κινούµενος µε επαγγελµατική πρακτικότητα

που έµµεσα πηγάζει από τη γεωγραφική θέση

του γραφείου του και το περιβάλλον λειτουρ-

γίας και δραστηριοποίησης, τις Ηνωµένες Πολι-

τείες, ο αρχιτέκτονας σχεδίασε το έργο αντανα-

κλώντας ένα πραγµατιστικό πνεύµα – ως επαγ-

γελµατίας που συµµετέχει συστηµατικά σε

αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς ιδεών γνωρίζο-

ντας πως συνήθως δεν αποτελούν κερδοφόρα

ενασχόληση (άρα, κατά τη φάση συµµετοχής, η

αφοσίωση στον εκάστοτε διαγωνισµό οφείλει

να είναι ελεγχόµενη και όχι απόλυτη). Ίσως ο

πραγµατισµός αυτός ήταν ένας κύριος λόγος

που υπερίσχυσε η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική

πρόταση έναντι των συνδιαγωνιζόµενων. 

Έτσι, παρά την επίσηµα δεδηλωµένη διαφωνία

και του ίδιου του αρχιτέκτονα µε την απόφαση

χωροθέτησης του µουσείου στο «οικόπεδο»

Μακρυγιάννη, ή ακριβέστερα, στον οικοπεδο-

«… Μια άγραφη νοµοθεσία, διαµορφωµένη στα

φιλολογικά καφενεία όλου του κόσµου, από το

Saint-Germain-des-Prés ως το Greenwich Vil-

lage, απαγορεύει –την εποχή αυτή της ασυδο-

σίας– ρητά στον ποιητή να ξαναπιάσει έννοιες

βασικές που αφορούν την τέχνη του, µόνο και

µόνο επειδή έχασαν το περιεχόµενό τους στα

χρόνια µας, εκεί που, βέβαια, το σωστό θα ήτανε

ν’ απαιτήσει την επανατοποθέτησή τους και την

απαρχής λειτουργία τους µέσα στη σηµερινή

πραγµατικότητα. ∆εν ανανεώνεται κανείς στον

έρωτα καταργώντας τις γυναίκες – απλώς γίνεται

Αυνάνας…»

Οδυσσέας Ελύτης, Πρώτα – Πρώτα η Ποίηση,

Ανοιχτά Χαρτιά, σ. 9, Εκδόσεις Ίκαρος, 2000

Καθώς το µουσείο της Ακρόπολης γίνεται στα-

διακά αντιληπτό ως απτό στοιχείο της αθηναϊ-

κής πραγµατικότητας, οι θέσεις και οι διαθέσεις

προς αυτό τείνουν να συµπτυχτούν σε ένα πνεύ-

µα έντονης κριτικής. Έστω και αν οι (λειτουργι-

κές) «προθέσεις» του έργου θεωρούνται καλές

(η επιστροφή και έκθεση των γλυπτών του Παρ-

θενώνα και η οργανωµένη έκθεση των ευρηµά-

των του Ιερού Βράχου εν γένει) η ελληνική ψυχή

βρίσκει το νοητικό χώρο να κρίνει και να ελέγ-

χει το πολιτικό, αστικό και αρχιτεκτονικό πλαί-

σιο στο οποίο γεννήθηκε το συγκεκριµένο κτί-

ριο. Πιθανά, αν βρισκόµασταν σε κάποια άλλη

χώρα του ευνουχισµένου δυτικού κόσµου, οιο-

δήποτε «κουτί» έγραφε «µουσείο ακρόπολης»

στην είσοδο, ίσως να γινόταν άµεσα αποδεκτό,

άκριτα και απόλυτα. 

Αρκετές εκτιµήσεις φιλτράρουν το έργο υπό το

πρίσµα θεωρητικών σχηµάτων – ξεπερασµένων

µεν, µεγαλεπήβολων δε. Αποτελεί γενικότερο

φαινόµενο: εφήµερες, κενόδοξες και συχνά

φλύαρες µυθοπλασίες του αρχιτεκτονικού στε-

ρεώµατος ανασύρονται ως άλλα διαφηµιστικά

συνθήµατα προς υπεράσπιση σύγχρονων αστι-

κών παρεµβάσεων «της µοδός», µιας κατηγο-

ρίας έργων που χωρίς τον πλανεµένο «αέρα»

των media αναπόφευκτα χωλαίνουν, εκµηδενί-

ζονται. Παρασυρόµενες από πνεύµα συµπόρευ-

σης ή αντιπαράθεσης προς τις διαθέσεις θεω-

ρητικολογίας και µεγαλοποίησης του κατά τα

άλλα απλού και µεµπτού µας κόσµου, πολλές

κρίσεις καταλήγουν συχνά σε άτοπα ή άστοχα

σχόλια.1 Καταθέτω εδώ µια προσωπική µεν

–άµεση2 δε– προσέγγιση του όλου –αστικού,

πολιτικού και πολιτισµικού– εγχειρήµατος.
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Αυτό το γουρλωτό κοίταγµα προς το αρχαίο µνη-

µείο δεν χρειάζεται. Κι ας το ζητά η λύση. Γιατί,

εµείς τουλάχιστον, έχουµε δει (αλλά και νοιώ-

σει βαθιά) µέσα από συστοιχίες τοπικών µικρών

ανοιγµάτων και «κάδρων» που δηµιουργούν οι

δρόµοι και οι πλατείες των χωριών των νησιών

µας, την απεραντοσύνη όλου του Αιγαίου, χωρίς

να διανοηθούµε να ξεριζώσουµε σπίτια, δηµαρ-

χεία και εκκλησιές, ούτε καν ένα σταύλο.

Υπενθυµίζεται επίσης ότι, ακόµα και το πολυσυ-

ζητηµένο τεράστιο «Μάτι του Κύκλωπα» προς

τον Παρθενώνα, που βραβεύθηκε σε προηγού-

µενο διαγωνισµό, αποδείχθηκε πιο οικονοµικό

απέναντι σ’ αυτή την αχαλίνωτη ψύχωση της

απόλυτης θέας, που γεννά τούτη την άστοχη και

αστόχαστη «µεγάλη» αρχιτεκτονική.

Πώς να τιθασευτούν τώρα µε λόγια οι τεράστιες

µονοκόµµατες γραµµές της ατοπικής βίαιης

στερεοµετρίας του υλοποιηµένου πια αυτού

κτηρίου; Πώς θα συσχετισθεί µε το περιβάλλον

του χωρίς να το τραυµατίσει ή ακόµα και να το

εξαφανίσει από προσώπου γης; Τι να σου κάνει

πια το καηµένο το νεοκλασσικό του Κουρεµέ-

νου µπροστά σ’ αυτήν την εξουθενωτική πίεση;

Όµως, εµείς είµαστε που βραβεύσαµε µε θαυ-

µασµό τη συγκεκριµένη πρόταση, προαναγγέλ-

λοντας ίσως έτσι και τις επόµενες βραβεύσεις

κτηρίων γνωστών «διασηµοτήτων» που θα γί-

νουν µε κλειστούς (δια προσκλήσεως) διαγωνι-

σµούς και κλειστές (δια προσκλήσεως) επιτρο-

πές αξιολόγησης. Όπως λέγεται ότι θα συµβεί

και στην περίπτωση της «Εθνικής Βιβλιοθήκης»,

της «Εθνικής Λυρικής Σκηνής» κ.λπ.

∆ε φτάνουν λοιπόν τα άκαιρα λόγια και οι µετα-

χρονολογηµένες γενικές θεωρίες. Ας αποφασί-

ζουµε επιτέλους κάθε φορά µε ειλικρίνεια και

προβλεπτικότητα επί του συγκεκριµένου: Για το

ποια αρχιτεκτονική πραγµατικά θέλουµε και

θεωρούµε ότι µας αξίζει. Και ας γίνεται αυτό,

όχι κατόπιν εορτής, αλλά έγκαιρα. Πρωτίστως

µέσω των ειδικών θεσµικών διαδικασιών µε τις

οποίες η αρχιτεκτονική υπεύθυνα κρίνεται,

συγκρίνεται και αξιολογείται. Πριν βραβευθεί

και κτισθεί, για να µας καπελώνει πια µε βούλα

και κερί τα επόµενα 400 χρόνια. Ενώ «εµείς

(ανώφελα) θα άδωµεν» κλαίγοντας. Οι ίδιοι που

χίλιες φορές έχουµε πετάξει το άξιο στα σκου-

πίδια, για χάρη του µεγάλου, του εντυπωσιακού

και του διάσηµου.

Εξοργισµένος παρακολουθώ επί µέρες την

–τουλάχιστον– προσβλητική στάση µερίδας των

αρθρογραφούντων υποστηρικτών της πρότασης

για το «Νέο Μουσείο της Ακρόπολης» που σή-

µερα κατασκευάζεται, απέναντι σε καθηγητές

και καθηγήτριες της Σχολής µας που αντιτίθε-

νται σθεναρά στο «ξεδόντιασµα» της πόλης για

χάρη του έργου του κ. Τσουµί.

Παίζουν οι πρώτοι ξανά το γνωστό παιχνίδι που

χωρίζει βολικά τις «παλιές», ξεπερασµένες,

συντηρητικές νοοτροπίες, από τις «νέες», εκ-

συγχρονιστικές, ελπιδοφόρες, που καλούνται

να χτίσουν το µέλλον µας, για µας, χωρίς εµάς.

Γι’ αυτό και ανιχνεύει κανείς στον λόγο τους

έναν τόνο a priori βεβαιότητας και επικυριαρ-

χίας. Ίσως γιατί εκφράζουν και τις επιθυµίες

του ισχυρότατου πολιτιστικο-πολιτικού κατε-

στηµένου που διατρέχει οριζοντίως το σύνολο

της ελληνικής κοινωνίας, ρυθµίζοντας εν αγα-

στή εσωτερική οµόνοια, την τύχη της.

Από πλευράς µου θεωρώ ότι το διακύβευµα της

αντιπαράθεσης έχει κακώς εγκλωβισθεί απο-

κλειστικά στο εάν η αξία των κτηρίων που προ-

τείνεται να γκρεµισθούν (και τα οποία φυσικά

πρέπει να παραµείνουν ως διατηρητέα) είναι

µικρότερη ή µεγαλύτερη από την αξία της πανο-

ραµικής θέας του Παρθενώνα.

Αντιθέτως πιστεύω ότι το πρόβληµα είναι ένα

και µόνο: Η ακαταλληλότητα της ίδιας της αρχι-

τεκτονικής πρότασης που υλοποιείται. ∆έσµια

της ιδέας της, είναι φυσικό ότι επιχειρεί να επι-

βάλλει την ατοπικότητα και την εγωκεντρική

επιθετικότητά της σε ό,τι την περιτριγυρίζει,

ακόµα καις το ίδιο το µνηµείο, σαρώνοντας τα

πάντα γύρω της.

Στην ουσία πρόκειται για µια προσωπική νεύ-

ρωση επιβεβαίωσης του αρχιτέκτονα µέσω της

επιβολής του έργου του (συνήθη στην εγωκε-

ντρική εποχή µας). Και τη νεύρωση αυτή προ-

σπαθεί τώρα αυτός να παρουσιάσει ως θέσφα-

τη, πάνδηµη διεθνή και τοπική επιθυµία και

αναγκαιότητα, που πρέπει πια οπωσδήποτε να

ικανοποιηθεί. Εδώ όµως δεν πρόκειται πια για

σχέδια, αλλά για κτήριο που υλοποιείται, και γι’

αυτό θα γεννά στο διηνεκές τεράστια προβλή-

µατα ένταξης στον πολεοδοµικό ιστό, που δεν

θα παρουσιάζονταν ακόµα και σε ασκήσεις 6ου

εξαµήνου σπουδών αρχιτεκτονικής.

σύγκριση µε τις οιεσδήποτε αποµιµήσεις και

κακέκτυπά της ή σε σχέση µε το σύγχρονο κό-

σµο, και πια ακριβώς θεωρούν πως θα ήταν η

συνδροµή τους µε το γενναίο βήµα της κατάθε-

σης αρχιτεκτονικής πρότασης για το συγκεκρι-

µένο µουσείο. Μη ξεχνάµε ότι τα δύο πρώτα

βραβεία δόθηκαν σε διάσηµους πολυγραφότα-

τους θεωρητικούς –του «ανατρεπτικού» µετώ-

που– της αρχιτεκτονικής που ποτέ δεν είχαν

καταπιαστεί µε τα ζητήµατα αυτά.

Ο παράγωνος απόγονος

Εν τέλει το µουσείο συγχωρήθηκε [συν + χωρώ]

στο «οικόπεδο» Μακρυγιάννη, και στενοχωρή-

θηκε [στενό + χωρώ] ασφυκτιώντας ανάµεσα

στα άλλα κτήρια. Ίσως όχι τυχαία, το νέο µου-

σείο µπορεί να εξεταστεί ως «γλαφυρό» σηµει-

ολογικό απάνθισµα της νεοελληνικής αυθαίρε-

της δόµησης, ad-hoc προσθήκη στον ακάλυπτο,

µε piloti, ετερόκλητη προσθήκη στο δώµα, και

αδιαχείριστη, απειλητική σχέση ορίων µε τις

γειτονικές πολυκατοικίες. Ίσως αποτελεί µια

«Υψηλή» εκδοχή µιας νέο-λαϊκής αρχιτεκτονι-

κής, ή µετα-λαϊκής αρχιτεκτονικής – θεωρώ-

ντας ως σύγχρονη λαϊκή αρχιτεκτονική το ανώ-

νυµο κακόηθες αυθαίρετο σε καταπατηµένη

γή. Ίσως συνδράµει στο να χαρτογραφήσουµε

την αλλοίωση ηθών, σε αντιδιαστολή µε τα «ευ-

γενέστερα» γνωρίσµατα της κατά 100 χρόνια

παλαιότερης «λαϊκής αρχιτεκτονικής» που ενέ-

πνευσε τον Πικιώνη.

Ίσως µε τον τρόπο αυτό δεν είναι απλά και µόνο

το µουσείο της ακρόπολης, αλλά και το µουσείο

της πρωτεύουσας των ακροτήτων. 

Όσο για την περίφηµη έννοια του αστικού

«γεγονότος», Ο γέγονεν γέγονεν – όπως άλλω-

στε συνηθίσαµε πλέον να αποδεχόµαστε.

Σηµειώσεις

1. Όπως πρόσφατα έγινε µε το ζήτηµα της «ανάγκης»

κατεδάφισης των υπαρχόντων διατηρητέων κτηρίων

ενώ αυτά θεωρήθηκαν δεδοµένα στοιχεία του περι-

βάλλοντος χώρου καθ’ όλη την εξέλιξη της σχεδιαστι-

κής πρότασης. Ίσως η κατεδάφισή τους πλήξει την

αρχιτεκτονική ιδέα, που ακολούθησε πιστά το περί-

γραµµα της περιοχής παρέµβασης και που θα µπο-

ρούσε –αν είχε ως δεδοµένο ότι ενδέχεται διαφορε-

τική σχέση µε τον πεζοδρόµο– να είχε προσεγγίσει

διαφορετικά το αρχιτεκτονικό σενάριο της εισόδου –

την οπτική, κίνηση και τη µορφή. Είναι προφανές ότι

το στέγαστρο εισόδου δε θα είχε την τωρινή του

µορφή αν είχε άλλο περίγραµµα ο οικοδοµήσιµος

χώρος και ο χώρος παρέµβασης.

2. Οι κρίσεις που εκφράζονται είναι απόλυτα προσω-

πικές και αντανακλούν µια φάση διανοητικής µετεξέ-

λιξης και δεν αντανακλούν τη δράση µου ως project

architect του συγκεκριµένου έργου στο γραφείο του

αρχιτέκτονα, στη Νέα Υόρκη, µια επαγγελµατική

εµπειρία ιδιαίτερα θετική και εξαιρετικά δηµιουργική.

3. Πολλές άλλες αναφορές θα µπορούσαν να αναπτυ-

χθούν µε άλλη συγγραφική ευκαιρία.

ρες αυτής, την εµπορευµατοποίηση και τα «δί-

κτυα» προώθησης αυτών. 

Σε µια ευκαιριακή και περιστασιακή εποχή που

όλα εξετάζονται ως ευκαιρίες και περιστάσεις,

όχι κατευθύνσεις και εξελίξεις, τα έργα εθνι-

κού κύρους και οικουµενικής βαρύτητας είναι

σηµαντικό να καταθέτουν πολιτισµικές και

πνευµατικές δυναµικές, όχι µόνο στατιστικά

ορθές επιλογές λειτουργικής –εκθεσιακής–

οργάνωσης. Γιατί αναπόφευκτα η πολιτισµική

και πνευµατική δυναµική «ακτινοβολεί» πιο

έντονα διά της απουσίας της, ή ακόµη περισσό-

τερο όταν έχει παραβιαστεί και παραποιηθεί. 

Αποτελεί υπέρτατη µορφή γραικυλισµού να

κινούνται, να προωθούνται και να κατευθύνο-

νται κύρια και ανεπανάληπτα κτηριακά έργα από

ηµι-πολιτευόµενους paparazzi που προσεγγί-

ζουν τα διεθνή είδωλά τους –που άλλως αδιαφο-

ρούν πλήρως και επιδεικτικά για τον γεωγρα-

φικό µας χώρο και την εγχώρια πολιτισµική

δυναµική–µε δόλωµα τα κεφάλαια του ελληνι-

κού δηµοσίου παραµάσχαλα. Ειδικά όταν τα

«είδωλα» αυτά ευαισθητοποιούνται για τον

γεωγραφικό και πολιτισµικό χώρο της πατρίδας

µας µόνο καθ’ όσο εξυπηρετούνται εγωπαθώς

κάποιοι προσωπικοί στόχοι, συνδράµοντας σε

ένα πνεύµα εκφαυλισµού, αποτελµάτωσης και

απαξίωσης οιασδήποτε γηγενούς πολιτισµικής

δυναµικής.

Ίσως αρχικά ακουστεί απλοϊκό ή κοινότυπο,

µάλλον όµως θα είχε συνταρακτικό ενδιαφέρον

αν καλούνταν όλοι οι τότε διαγωνιζόµενοι να

καταθέσουν –έστω και ετεροχρονισµένα– πραγ-

µατικά προσωπικά δοκίµια στα οποία απροκάλυ-

πτα να δηλώνουν –ή να οµολογούν– τι πραγµα-

τικά σηµαίνει γι’ αυτούς η Ακρόπολη της Αθή-

νας, ο Παρθενώνας, ή η κλασική Ελλάδα σε
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πάνω: Μετα-λαϊκή αρχιτεκτονική: Οξυγώνιες µορφές και

αυθαίρετα στο Πέραµα Αττικής. Φωτ. Α. ∆ηµητρακόπουλος
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Αρχιτεκτόνων από όλη την Ευρώπη, που για

δεκαπέντε ηµέρες συνεργάστηκαν δηµιουρ-

γικά, επηρέασε την πόλη, ανατροφοδοτώντας

τον κατάλογο περιεχοµένων της.

Η ποικιλία των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν

επιβεβαιώνει το εύρος των δυνατοτήτων για τη

µελέτη της πόλης και της Αρχιτεκτονικής σή-

µερα, όπως και την ύπαρξη ενός παγκόσµιου λε-

ξιλογίου που επιτρέπει στους σύγχρονους µελε-

τητές να συνοµιλούν, ανταλλάσσοντας ιδέες και

προβληµατισµούς.

Η καταγραφή των δράσεων εµπλουτίζει τον

κατάλογο περιεχοµένων της πόλης, ανατροφο-

δοτεί το city_index. Το πείραµα ολοκληρώνεται

όταν τα σηµεία του ψηφιακού χάρτη της πόλης

ενηµερώνονται µε τη νέα αστική πληροφορία

που παράχθηκε. Η τελική µορφή θα επιτρέψει

τη γενίκευση και θα δώσει ένα παγκόσµιο εργα-

λείο ανάγνωσης και ερµηνείας της πόλης, που

θα µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα αστικά

παραδείγµατα.  

Η αναλυτική παρουσίαση και τα συµπεράσµατα

της συνάντησης πρόκειται να συγκεντρωθούν

στην έκδοση βιβλίου για την easa007 και στην

αναδροµική έκθεση που θα γίνει µέσα στους

επόµενους µήνες. 

Οργανωτική Επιτροπή: Φ. Σετάκη, Ε. Αντωνοπού-

λου, Ο. Λινάρδου, Τ. Τζόκα, Ε. Παπαθανασίου

Συµβουλευτική Επιτροπή διδασκόντων της Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ: Σπ. Ραφτό-

πουλος, Ν. Μπελεβίλας, ∆. Παπαλεξόπουλος, Π.

Τουλιάτος, Θ. Φωτίου, Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Μ.

Μαντουβάλου, Γ. Γυπαράκης 

easa2007
Φωτεινή Σετάκη, Έλενα Αντωνοπούλου, αρχιτέκτονες
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ούργησε νέες σκέψεις και συζητήσεις για την

πόλη της Ελευσίνας, εµπλέκοντας δηµιουργικά

και τους κατοίκους της πόλης.

Αν και τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων/

workshop ήταν κυρίως σηµειακές εφήµερες

παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, τα συµπερά-

σµατα που προκύπτουν είναι πιο συνολικά.

Αφορούν τη σχέση πόλης-θάλασσας, την ποιό-

τητα του δηµόσιου χώρου, την ενεργοποίηση

των βιοµηχανικών κελυφών, τον επαναπροσδιο-

ρισµό της ταυτότητας ενός τόπου σε µετάβαση.

Το περιορισµένο –λόγω της ενεργής και ανε-

νεργής βιοµηχανίας– µέτωπο της πόλης στη

θάλασσα κέντρισε το ενδιαφέρον των ευρω-

παίων συµµετεχόντων και τους ώθησε σε µία

σειρά προτάσεων-παρεµβάσεων που περιλάµ-

βανε και την ενεργοποίηση δύο εγκαταλελειµ-

µένων εργοστασιακών κελυφών: του παλιού

Ελαιουργείου και µέρους του συγκροτήµατος

Ίρις. 

Οι παραπάνω χώροι αποτέλεσαν επίσης δύο

βασικούς πυρήνες της έκθεσης των αποτελε-

σµάτων, η οποία αν και διασκορπισµένη σε όλη

την πόλη είχε ως βασικό της άξονα το παρα-

λιακό µέτωπο. Οι δράσεις της easa007 προ[σ]-

κάλεσαν τους κατοίκους να µετέχουν στο πεί-

ραµα µιας διάδρασης. Η ενέργεια 400 νέων

Η easa είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που διε-

ρευνά την Αρχιτεκτονική, την πόλη, την τεχνο-

λογία. Αποτελεί µια πλατφόρµα επικοινωνίας

για την ανταλλαγή ιδεών, εµπειριών, προβληµα-

τισµών, την αφετηρία για διαδράσεις στο πεδίο

της πόλης. Από το 1981 ετήσιες σuναντήσεις,

πραγµατοποιούνται κάθε καλοκαίρι σε διαφο-

ρετική χώρα, στις οποίες περιλαµβάνονται δια-

λέξεις, συζητήσεις, workshop, εκθέσεις, που σχε-

τίζονται µε µια κεντρική θεµατική που προτείνει

κάθε φορά η διοργανώτρια χώρα. Το κοινό απο-

τελείται κυρίως από φοιτητές Αρχιτεκτονικής

αλλά και επαγγελµατίες Αρχιτέκτονες, Ακαδη-

µαϊκούς αλλά και καλλιτέχνες. 

Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από κινητικό-

τητα στα παγκόσµια δίκτυα, ροή πληροφορίας

και διευρυµένη χρήση των νέων µέσων, οι λόγοι

συνάντησης, συνεργασίας και ανταλλαγής µε-

ταξύ φοιτητών Αρχιτεκτονικής από όλη την Ευ-

ρώπη κρίνονται µάλλον προφανείς και επίκαιροι. 

Η φετινή συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στην

Ελευσίνα από 22 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2007,

ενώ η θεµατική της είχε τίτλο city_index. Κυ-

ρίαρχος προβληµατισµός ήταν ο πειραµατισµός

µε ένα [παγκόσµιο] εργαλείο αναζήτησης-δια-

χείρισης-καταχώρησης αστικής πληροφορίας.

Το εργαλείο αυτό οργανώνει το περιεχόµενο

της πόλης, ενώ επιτρέπει πολλαπλές αναγνώ-

σεις και τροφοδοτεί νέες ερµηνείες.  

Ήδη πριν τη συνάντηση, το νέο εργαλείο πήρε

τη µορφή ενός διαδραστικού ψηφιακού χάρτη,

ικανού να διασυνδέει και να συνοψίζει αστική

πληροφορία. Η Ελευσίνα παρουσιάστηκε µέσω

ενός αφαιρετικού µοντέλου τριών επάλληλων

ιστορικών επιπέδων [layers] καθώς και από

σύνολα σηµείων. Με λέξεις κλειδιά ο χρήστης

του χάρτη πλοηγούνταν στην πόλη, ενώ οι συµ-

µετέχοντες της συνάντησης είχαν τη δυνατό-

τητα να µετέχουν εκ των προτέρων, προτείνο-

ντας τα σενάρια των δράσεων [θεµατικές εργα-

στηρίων/workshop]. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συµµετέ-

χοντες λειτουργώντας σε µικρές οµάδες[work-

shop], διερεύνησαν µε πειραµατικούς τρόπους

και νέα µέσα το πεδίο της πόλης, ενώ είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις κύκλους

διαλέξεων για τη διεύρυνση του θεωρητικού

πλαισίου του θέµατος. Η in situ αναζήτηση-

πλοήγηση από τους ξένους συµµετέχοντες ενερ-

γοποίησε καινούριους προβληµατισµούς, δηµι-
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διασµού, µικρότερης και µεγαλύτερης κλίµα-

κας. Έγιναν συγκρίσεις ανάµεσα στην ισπανική

τοπική πραγµατικότητα και στις διάφορες διε-

θνείς περιπτώσεις που µπαίνουν στη διαδικασία

γρήγορης ανάπτυξης λόγω του τουρισµού. Σε

αυτή την ενότητα συµµετείχαν (µεταξύ άλλων)

οι: Juan Palop, Miguel Ruano, Federico Soriano,

Andreu Ulied, Salvador Rueda και Andres Ca-

novas.

Μετά από µια περιεκτική εισήγηση του κοινω-

νιολόγου Scott Lash, το συµπόσιο έκλεισε µε

µια συζήτηση του Rem Koolhaas και του συγ-

γραφέα Michel Houellebecq. Το ενδιαφέρον σε

αυτό τον διάλογο εστιάστηκε κυρίως στην προ-

σπάθεια διερεύνησης του τουριστικού φαινοµέ-

νου από διαφορετικές (προσωπικές και επαγ-

γελµατικές) σκοπιές, µια αναζήτηση που ξεκί-

νησε σε διερευνητικό επίπεδο και ολοκληρώ-

θηκε µε µια δυναµική σύνθεση.

(υποδέχεται περίπου τόσους τουρίστες όσο η

Ελλάδα) και η Βαρκελώνη το επίκεντρο αυτής

της τουριστικής δραστηριότητας. ∆εύτερον,

γιατί στην Ισπανία και ειδικά στη Βαρκελώνη,

έχει αναπτυχθεί το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο

που επιτρέπει συγκεκριµένες επιστηµονικές

οµάδες µε ειδικά ενδιαφέροντα να συµβληθούν

µε τα κρατικά πανεπιστήµια και να προσφέρουν

εξειδικευµένη εκπαιδευτική και ερευνητική

δράση. 

Ακριβώς µέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσε-

ται η πρωτοβουλία του Intelligent Coast. Πρό-

κειται για µια οµάδα νέων επιστηµόνων, στην

πλειοψηφία τους αρχιτέκτονες. Το Intelligent

Coast είναι ένα ερευνητικό κέντρο µε αντικεί-

µενο τις παράκτιες περιοχές, τον τουρισµό και

τις επιπτώσεις του δεύτερου στις πρώτες. Στό-

χος του είναι να αναπτύξει νέα ποιοτικά παρά-

κτια συστήµατα µε τη βοήθεια ειδικών, προερ-

χόµενων από διαφορετικές επιστηµονικές πε-

ριοχές. Σκοπός του είναι να χρησιµοποιήσει

θετικά την εµπειρία που έχει η Ισπανία και η

Καταλονία στην παράκτια ανάπτυξη και στην

τουριστική τεχνολογία, για να συγκροτήσει και

να προσφέρει µια οµάδα από εργαλεία, έτοιµα

προς χρήση για την αξιολόγηση και την ανά-

πτυξη των τουριστικών και παράκτιων περιοχών

σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, µε

έµφαση στη Μεσόγειο. 

Το Intelligent Coast διοργανώνει ένα Master,

µια σειρά από ανοικτές δηµόσιες συζητήσεις

(Debates) και ένα διεθνές συµπόσιο µε τίτλο:

«Τourism XXL. The European Megalopolis». Το

τελευταίο πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη

µεταξύ 19 και 21 Ιουλίου 2007 και αναπτύχθηκε

σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε την

ανάλυση των «δυναµικών» του τουριστικού φαι-

νοµένου, µε εισηγήσεις των Edward Soja, George

Ritzer και του διακεκριµένου καταλανού αρχιτέ-

κτονα-πολεοδόµου Joan Busquets. Σε αυτήν

έγινε µια διεθνή θεώρηση του φαινοµένου της

παράκτιας κατασκευαστικής έντασης, µε κατά-

θεση εµπειριών και γενικότερων εκτιµήσεων. Η

δεύτερη ενότητα αναφερόταν στους τουριστι-

κούς παράγοντες µε εισηγήσεις (µεταξύ άλλων)

των Oriol Nello (Generalitat), Jose Fernandez

Perez (Υπουργείο περιβάλλοντος), Juan Lopez

de Uralde (Greenpeace), Arnaldo Munoz (EasyJet)

και Eugenio Yunis (World Tourism Organisa-

tion). Αυτή η ενότητα ασχολήθηκε µε την τοπική

ισπανική κατάσταση παρουσιασµένη από εκ-

προσώπους του χωροταξικού σχεδιασµού της

τοπικής κυβέρνησης αλλά και από τον ιδιωτικό

τοµέα. ∆ιερευνήθηκαν νέα µοντέλα αστικού και

χωροταξικού σχεδιασµού σε συνάρτηση µε την

περιβαλλοντική προστασία αλλά και την υπάρ-

χουσα οικονοµική κατάσταση. Η τρίτη ενότητα

αποτελούταν κυρίως από αρχιτέκτονες που

συζήτησαν πάνω σε επιχειρησιακά κριτήρια

παράκτιων επεµβάσεων και στον ρόλο του σχε-

Παράκτιες περιοχές και τουρισµός. Το Συµπόσιο του Intelligent Coast
Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, αρχιτέκτων, project manager του Intelligent Coast, ανταποκριτής Βαρκελώνης
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της καθηµερινότητάς τους. ∆ιαφορετικοί ρυθ-

µοί, διαφορετικές δράσεις, διαφορετικές

συµπεριφορές. Σε αυτή τη βάση, ο τουρισµός

συνδέεται άµεσα µε τον ελεύθερο χρόνο (lei-

sure) και τον τρόπο της διαχείρισής του για την

προσφορά αναψυχής ή νέων εµπειριών… 

Σε αυτή την πραγµατικότητα, όπου το φαινό-

µενο του τουρισµού έχει κυρίως οικονοµικό

ενδιαφέρον, ο ρόλος του επιστήµονα του χώρου

και ειδικά του αρχιτέκτονα δεν παρουσιάζεται

σηµαντικός. Και αυτό γιατί, από τη µία, ο αρχιτέ-

κτονας δεν έχει καταφέρει να εκφράσει εκφάν-

σεις των οργανωτικών και επιχειρησιακών δυνα-

τοτήτων του, αλλά και γιατί, από την άλλη, µέσα

στη φρενίτιδα της σηµερινής τουριστικής µεγέ-

θυνσης δεν έχει αποκαλυφθεί ακόµα, σε από-

λυτο βαθµό, οι µεγάλες περιβαλλοντικές (αλλά

και αστικές, περιαστικές και παράκτιες) επιπτώ-

σεις του τουρισµού στον χώρο. Κυρίως, γιατί ο

αρχιτέκτονας δεν έχει καταφέρει ακόµα (εκτός

από τον τοµέα της κατασκευής) να συνδέσει τον

δικό του επαγγελµατικό ρόλο µε σηµαντικές,

νέες περιοχές δράσης οικονοµικού ενδιαφέρο-

ντος. Σε ένα κοινωνικο-οικονοµικό, αλλά και

πολιτιστικό φαινόµενο (πρόσληψη διαφορετι-

κών τρόπων ζωής άλλων λαών και πολιτισµών)

όπως είναι ο τουρισµός, που λόγω του µεγέθους

του αλλά και της σηµασίας του ενδιαφέρει έντο-

να τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τον κεντρικό

πολιτικό σχεδιασµό, ο αρχιτέκτονας οφείλει να

εισάγει τη σηµασία και τον ρόλο του χώρου. Από

διαχείριση του χρόνου (όπως εµφανίζεται σήµε-

ρα το τουριστικό προϊόν) [όπου ο χώρος προ-

βάλλεται ως εικόνα, υπόβαθρο και σκηνικό] θα

πρέπει να περάσουµε στη διαχείριση του χρό-

νου µέσα σε συγκροτηµένο χώρο, και σε µερι-

κές περιπτώσεις, στη διαχείριση του χώρου και

του χρόνου µαζί, σε µια δυναµική αλληλεξάρ-

τηση. Και όλα τα παραπάνω, πέρα από τον σχε-

διασµό των τουριστικών µονάδων αλλά και των

παράκτιων ζωνών (σε χωροταξικό αλλά και «αστι-

κό» επίπεδο), δράσεις που αποτελούν κλασσικό

κοµµάτι της επαγγελµατικής µας ενασχόλησης.

Στην Ισπανία γενικότερα και στη Βαρκελώνη

ειδικά, σταδιακά αναπτύσσεται το ενδιαφέρον

για τη µελέτη του τουρισµού, από χωρική και

αρχιτεκτονική οπτική. Για δύο λόγους: Πρώτον,

γιατί η Ισπανία αποτελεί έναν από τους σηµαντι-

κότερους τουριστικούς προορισµούς στον κό-

σµο (δεύτερη µετά τις ΗΠΑ), η Καταλονία είναι η

διοικητική περιφέρεια µε την εντονότερη τουρι-

στική συµπεριφορά στην ιβηρική χερσόνησο

Ο τουρισµός αποτελεί ένα από τα σηµαντικό-

τερα κοινωνικά και οικονοµικά φαινόµενα της

εποχής µας. Συγκροτεί έναν από τους ισχυρότε-

ρους µοχλούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα των χωρών

που οι κλιµατολογικές συνθήκες τις ευνοούν,

αλλά παράλληλα είναι αιτία σηµαντικών περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως στην παρά-

κτια ζώνη. Είναι λογικό, να απασχολεί τις χώρες

της περιοχής µας, τις µεσογειακές χώρες ιδιαί-

τερα, που σε διαφορετικό βαθµό, άλλες σε ανα-

πτυγµένο στάδιο (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία), άλ-

λες σε φάση ανάπτυξης (Ελλάδα, Κροατία) και

άλλες σε αρχικό στάδιο (Τουρκία, Αίγυπτο, Μα-

ρόκο, Αλγερία) επιδιώκουν, σε µεγάλο µέρος, να

στηρίξουν το µέλλον τους στην τουριστική ανά-

πτυξη.

Με τον τρόπο που έχει εισαχθεί το φαινόµενο

του τουρισµού στις µεσογειακές χώρες,

κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζει ο οικονοµικός

παράγοντας. Έµφαση δίνεται στις οικονοµικές

επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονοµία,

µια και καταγράφεται ως µια από τις βασικές

πηγές εσόδων. Για την περίπτωση της Ελλάδας

αυτό είναι ήδη γνωστό: περίπου 700.000 συ-

µπολίτες µας εργάζονται στον ευρύτερο τοµέα

του τουρισµού, 13,5 εκατοµµύρια τουρίστες επι-

σκέπτονται τη χώρα µας και αφήνουν 11 δισεκα-

τοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο, το 18% του εθνικού

µας ΑΕΠ προέρχεται από τις δραστηριότητες

του τουρισµού... Στην ουσία, ο τουρισµός στις

µέρες µας είναι διαχείριση του χρόνου των επι-

σκεπτών µε έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν

πάνω: ∆ιάλογοι για το µέλλον των παράκτιων περιοχών. O

Michel Houellebecq και ο Rem Koolhaas στο Συµπόσιο του

Intelligent Coast
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Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κυρίως στα πλαί-

σια της τελευταίας συλλογής µε αντικείµενο τη

σύγχρονη αρχιτεκτονική. Χάρη στην έξυπνη

διάρθρωση σε 2 επιµέρους ενότητες µε τίτλους

«Αρχιτεκτονική και κοινωνία» και «Από τη σύλ-

ληψη στην κατασκευή» επιχειρείται η αναγωγή

στην ουσία που διέπει την αρχιτεκτονική πράξη

από τους καθεδρικούς του 12ου αιώνα έως τον

«Ουρανοξύστη χωρίς Τέλος» του Jean Nouvel

και συνεπώς η σύνδεση µε τις προηγούµενες

συλλογές.

Το νέο µουσείο δεν επιδιώκει πλέον να είναι ένα

χώρος δεδηλωµένης περηφάνιας γι’ αυτά που

ένα έθνος αναγνώρισε κάποια στιγµή ως µνη-

µεία του, αλλά φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει ένα χρή-

σιµο εργαλείο κατανόησης και ανάλυσης της

έννοιας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πώς αυτή

κληρονοµείται και πώς µεταδίδεται στις επόµε-

νες γενιές. Είναι η ίδια η Ιστορία του µουσείου

που διδάσκει αυτήν την αναγωγή στην ουσία.

Στην υπηρεσία του σκοπού αυτού βρίσκονται

µια σειρά από συναρπαστικές εφαρµογές της

νέας τεχνολογίας σχετικά µε τη διαχείριση της

ψηφιακής πληροφορίας και µια σύγχρονη βι-

βλιοθήκη ελεύθερης πρόσβασης. Με την ενερ-

γή συµβολή του Ινστιτούτου Γαλλικής Αρχιτε-

κτονικής και της σχολής του Chaillot, που πλέον

εντάσσονται σε αυτό, οργανώνεται ένα πλούσιο

πρόγραµµα διαλέξεων, περιοδικών εκθέσεων

και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υποσχόµενο

συναρπαστικά ταξίδια στη θάλασσα της αρχιτε-

κτονικής σκέψης στη Γαλλία.

Σηµείωση

1. Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Στα πλαίσια του νέου µουσείου στις παραπάνω

συλλογές έρχεται να προστεθεί (ή να αντιπαρα-

τεθεί) µια έκθεση σχεδίων και αρχιτεκτονικών

προπλασµάτων της µοντέρνας και σύγχρονης

αρχιτεκτονικής από το 1851 έως τις µέρες µας

συνοδευόµενα από ένα πλούσιο οπτικοακου-

στικό υλικό σε ψηφιακή µορφή.

Το εγχείρηµα να συνενωθούν οι τρεις παρα-

πάνω συλλογές ήταν εξ ορισµού δύσκολο και

παράτολµο, τόσο για τον αρχιτέκτονα του µου-

σείου J.F. Bodin όσο και για τη διεύθυνση του

µουσείου. Οι τρεις συλλογές διακατέχονταν

από τελείως διαφορετικό ύφος και επέβαλλαν

αναπόφευκτα διαφορετική µουσειολογική αντι-

µετώπιση. Tαυτόχρονα όµως επρόκειτο για µία

συναρπαστική πρόκληση. Η επίσκεψη σε αυτό

αποτελεί ένα πραγµατικό ταξίδι στον χώρο και

στον χρόνο. 

Πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς την εµπειρία,

τη µια στιγµή να στέκεται µπροστά από την πύλη

του καθεδρικού της Chartres, σε φυσικό µέγε-

θος, και την άλλη να κινείται µέσα σε µια από τις

µονάδες κατοικίας της Cité Radieuse του Le

Corbusier στη Μασσαλία.

Σύµφωνα µε τη διαµόρφωση που πρότεινε ο

Bodin, οι τρεις συλλογές διατηρούν την αυτονο-

µία τους. Το ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο

γίνεται µε χρονολογική και θεµατική σειρά,

ακολουθώντας πιστά την πορεία που η αρχιτε-

κτονική του Palais Chaillot επιβάλει αλλά και

µε σεβασµό στο εκθεσιακό ύφος που η κάθε

µια συλλογή απέπνεε στο προηγούµενο µου-

σείο-γεγονός µε αυτόνοµο ενδιαφέρον για τον

τρόπο αντίληψης της αρχιτεκτονικής σε κάθε

εποχή.

Έτσι η περιέργεια του «ερασιτέχνη-ανατόµου»

επισκέπτη του 1882 που αναδύεται µέσα από τη

σχεδόν βίαιη παράθεση αρχιτεκτονικών απο-

σπασµάτων, δίνει τη σκυτάλη σ’ έναν αδιανόητο

για τα σηµερινά δεδοµένα παροξυσµό ευλαβι-

κής αντιγραφής της περιόδου 1937-56 που προ-

δίδει τη στρατευµένη προτίµηση εκείνης της

εποχής για την «κλασσική» γαλλική τέχνη. 

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως ούτε η τελευ-

ταία συλλογή, µε αντικείµενο τη µοντέρνα και τη

σύγχρονη αρχιτεκτονική, παρά την ελευθερία

της αποκλειστικής επιµέλειας του Bodin, δεν

ξεφεύγει πολύ απ’ τα σηµερινά στερεότυπα

παρουσίασης και ανάγνωσης της αρχιτεκτονικής. 

Μέσα σε αυτόν τον εντυπωσιακό αλλά φαινοµε-

νικά χαοτικό και ασύνδετο γαλαξία αρχιτεκτονι-

κής στον οποίο εισάγει τον επισκέπτη το νέο

µουσείο, η αποστολή που καλείται να εκπληρώ-

σει είναι σαφής: να µιλήσει σε ένα ευρύ, µυη-

µένο ή µη, κοινό για τη διαχρονική σηµασία της

αρχιτεκτονικής ως φορέα και εκφραστή της

πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Προς την πόλη της αρχιτεκτονικής
Εµµανουήλ Ντούρλιας, αρχιτέκτων, ανταποκριτής Παρισίου

έκ
θ

εσ
η

παστικές συλλογές, µια συλλογή αρχιτεκτονικών

εκµαγείων, µια συλλογή τοιχογραφιών και µια

συλλογή σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 

Βασισµένο σε µια αρχική ιδέα του Eugene Violet-

le-Duc που πήρε µια πρώτη µορφή ως Συγκρι-

τικό Μουσείο Γλυπτικής το 1882, το νέο µουσείο

αποτελεί στην ουσία την εξέλιξη του πετυχη-

µένου Μουσείου των Γαλλικών Μνηµείων που

ιδρύθηκε µε αφορµή τη διεθνή έκθεση του 1937

υπό τη διεύθυνση του Paul Deschamps. 

Η αρχική συλλογή περιλάµβανε πιστά αντίγραφα

αρχιτεκτονικών µελών των σπουδαιότερων γαλ-

λικών µνηµείων από τον 12ο αιώνα και µέχρι την

εποχή του κλασσικισµού. Σε αυτήν τη συλλογή

προστέθηκε αργότερα µια άλλη αποτελούµενη

από τοιχογραφίες και βιτρό της γοτθικής και

αναγεννησιακής περιόδου, δηµιουργηµένα από

µια οµάδα καλλιτεχνών στα πλαίσια µιας πρωτό-

γνωρης καµπάνιας ρεαλιστικής αναπαραγωγής

µε διάρκεια από το 1938 έως το 1956.

Τόσο τα εντυπωσιακά προπλάσµατα, σε φυσικό

µέγεθος, όσο και οι, απίστευτης πιστότητας,

τοιχογραφίες ήταν εκτεθειµένα έτσι ώστε ο επι-

σκέπτης να έχει µια σαφή εικόνα του αρχιτεκτο-

νικού χώρου που περιείχε τα πρωτότυπα.

Σε µια περίοδο αδιαµφισβήτητης ακµής για την

Αρχιτεκτονική στη Γαλλία όπως αυτή εκφράζε-

ται µέσα από µια πληθώρα έργων υψηλής ποιό-

τητας που κατακλύζουν την επικράτεια και που

καλύπτουν όλο το φάσµα της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας, έργα επώνυµων αλλά και (προσω-

ρινά) ανώνυµων αρχιτεκτόνων, σε µια αναλογία

που αποδεικνύει έµπρακτα την παραπάνω ακµή,

είναι εύλογο να αναζητά κανείς τα εργαλεία

εκείνα που θα επιτρέψουν την ανάλυση και την

αξιολόγηση της παραγόµενης αρχιτεκτονικής,

αφενός, ως ιστορικό και πολιτισµικό προϊόν και

αφετέρου, ως υλικό που θα αποτελέσει µαγιά

για τη συνέχεια.

Ένα τέτοιο εργαλείο φιλοδοξεί να αποτελέσει η

επονοµαζόµενη «Πόλη της αρχιτεκτονικής και

της πολιτιστικής κληρονοµιάς»1 που εγκαινιά-

στηκε µε κάθε επισηµότητα στις 15 Σεπτεµβρίου

στο Παρίσι. 

Το νέο µουσείο που αναπτύσσεται στην ανατο-

λική πτέρυγα του Palais Chaillot στο Trocadero,

καταλαµβάνει έκταση 8000 µ2 και απευθύνεται

στο ευρύ κοινό µέσα από ένα τολµηρό στοίχηµα,

να συµπυκνώσει στους χώρους του 8 αιώνες

γαλλικής αρχιτεκτονικής, από τον 12ο αιώνα έως

τις µέρες µας, όπως αυτοί αντιπροσωπεύονται

µέσα από τρεις διαφορετικές αλλά άκρως συναρ-

πάνω: Σύγχρονη αρχιτεκτονική

µέση: ∆ιαδροµές

δίπλα πάνω:Το Palais Chaillot

δίπλα κάτω αριστερά: Εκµαγεία

δίπλα κάτω µέση: Τοιχογραφίες

δίπλα κάτω δεξιά: Βιβλιοθήκη

[Όλες οι φωτογραφίες είναι του N. Borel εκτός του Palais

Chaillot]



Σηµειώσεις

1. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του ∆ιε-

θνούς Φεστιβάλ Ολυµπίας.

2. Το Μοτέλ «Ξενία» είναι το τρίτο κατά σειρά έργο

που µελετά και υλοποιεί ο αρχιτέκτων Άρης Κωνστα-

ντινίδης στην Ηλεία. Έχουν προηγηθεί οι εργατικές

πολυκατοικίες στον Πύργο (1955-1957) και το πρώτο

Μοτέλ «Ξενία» στο νότιο άκρο της Αρχαίας Ολυµπίας

(1963). Θα λέγαµε ότι ο άξονας Βορράς-Νότος της

πόλης οριοθετείται από τα δύο «Ξενία». Στο Μοτέλ

Ξενία-1 οι έως τώρα επεµβάσεις έχουν αλλοιώσει τον

χαρακτήρα του κτηρίου.

3. Ξενοδοχεία εγκαταλειµµένα ή που βρίσκονται στο

στάδιο του ανασχεδιασµού τους αποτελούν προσωρι-

νούς τόπους εικαστικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά

αναφέρω το ερειπωµένο ξενοδοχείο «Αµφιτρίτη» στα

Λεγραινά Αττικής (Μαρία Κόντη, εικαστικός/5-11-

2005) και το υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο  «Mediterra-

nean» στην οδό Βερανζέρου, Αθήνα (οµαδική έκθεση/

Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2007).

4. Ακριβός Αργύριος, Αλέξανδρος Αποστολίδης, Πανα-

γιώτα Αποστολοπούλου, Ανδριάνα Βερβέτη, Γεωργία

∆εσύλλα, Ζήκος Λάζαρος, Όλγα Ζιρώ, Νίκος Καζέρος,

Γεωρία Κοτρέτσος, Ναταλία Μελά, Εύα Μιχαλάκη,

Αθανάσιος Μπερούτσος, Καµίλο Νόλας, Μαρία Νυµ-

φιάδη, Λένια Οικονόµου, Ντόρα Οικονόµου, Πανου-

κλία Ελένη, Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης, Τάσος Παυλό-

πουλος, Λία Πέτρου, Αλεξάνδρα Πλαστήρα, Γιώργος

Ρόρρης, Σεφερλή-Βέη Ένη, Σιµάκη Σοφία, Παύλος

Συµεών, Ναταλία Τσουκαλά, Αγγελική Χριστοδούλου.

5. Το δωµάτιο αντιµετωπιζόταν ως ένας ενδιάµεσος

ηµιυπαίθριος χώρος παραµονής ανάµεσα στον εσωτε-

ρικό ανοιχτό διάδροµο και τον εξώστη. Ανάµεσα στο

εσωτερικό τοπίο και εξωτερικό ανοιχτό τοπίο.

6. Η φράση του Περικλή Γιαννόπουλου «ο βίος εν

Ελλάδι είναι υπαίθριος» αποτέλεσε για τον Άρη Κων-

σταντινίδη δηµιουργικό οδηγό.
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γούσε ως ένας ενδιάµεσος τόπος για να κατοι-

κήσεις το συνολικό τοπίο της Ολυµπίας. Ότι

είναι σχεδιασµένο για να εµπεριέχεται στη

συγκεκριµένη φύση, να προσφέρει την παρατή-

ρηση και την απόλαυση της, µε άλλα λόγια να

είναι ένας τόπος υπαίθριας6 διαµονής.

Σήµερα, ύστερα από 25 χρόνια εγκατάλειψης,

ερήµωσης, λεηλασιών, αποµένουν οι παραµορ-

φωµένες τέσσερις οµοιότυπες πτέρυγες του

µοτέλ µε τα κλιµακοστάσια που τις συνδέουν,

το µικρό κτίσµα του προσωπικού, µαζί µε το νέο

κτίσµα της πυροσβεστικής στη θέση εκεί που

άλλοτε υπήρχε το υπόστεγο των αυτοκινήτων

και ο χώρος στάθµευσης των ταξιδιωτικών λεω-

φορείων καθώς και τα σταθµευµένα πυροσβε-

στικά οχήµατα στη βόρεια pilotis. Σε αυτό το

τοπίο, η έκθεση ενεργοποίησε σχεδόν όλους

τους ισόγειους χώρους του µοτέλ (υποδοχή,

γραφεία, αίθουσα αναµονής, κουζίνα, wc, υπό-

στεγοι χώροι, αίθριο) και ορισµένα δωµάτια,

για λόγους ασφαλείας, στην ανατολική και νό-

τια πτέρυγα του ορόφου. Τα έργα που παρου-

σιάστηκαν ήταν εγκαταστάσεις (installations),

βίντεο, γλυπτικές κατασκευές, φωτογραφίες,

ζωγραφική.

Η επιδιωκόµενη «συνάντηση» και η «συναισθη-

µατική εµπλοκή» τόσο των δηµιουργών όσο και

των επισκεπτών αντανακλούσαν την αγωνία

δηµιουργίας συνθηκών για συνεχή διαµονή στο

κτίσµα. Έθεσαν ταυτόχρονα σηµαντικά ζητή-

µατα. Η γοητεία που ασκεί και η ελευθερία που

παρέχει ένας τέτοιος ερειπωµένος χώρος, οι

ενδείξεις ότι σε αυτόν συνέβαινε κάτι ιδιαίτερο

θα συνεχίσουν να τον διακρίνουν; Πόσο θα

παραµένει το µοτέλ σε αυτή τη µεταιχµιακή

κατάσταση; Θα αρχίσει και πάλι να φιλοξενεί ή

θα εγκαταλειφθεί,  θα ολοκληρωθεί η αντικατά-

στασή του; 

την είσοδο στην πόλη. Ως µοτέλ, ανταποκρινό-

ταν στα νέα δεδοµένα της αναψυχής και του

ταξιδιού, της ταχείας εποχούµενης µετακίνη-

σης. Η λιτή και καθαρή αρχιτεκτονική µορφή

του περιέκλειε χώρους προσωρινής διαµονής.

Το ήρεµο φυσικό τοπίο που το περιτριγυρίζει

ήταν αντικείµενο θέασης από τα δωµάτια5 του

ενώ κοντά και στο εσωτερικό του συγκροτήµα-

τος αποκτούσε γεωµετρικές µορφοποιήσεις και

κανονικότητες. 

Το αίθριο, το σχεδιασµένο δηλαδή εσωτερικό

τοπίο, δηλωνόταν µε τους ανοιχτούς εξώστες-

διάδροµους, την επιφάνεια του νερού που αντα-

νακλά, τους µαύρους τοίχους που απορροφούν

το βλέµµα, την οργανωµένη φύτευση, τα επιτοί-

χια φωτιστικά, τη διαφάνεια των υαλοστασίων

της υποδοχής και του εστιατορίου, τις θαµπές

λάµψεις των πορτοκαλόχρωµων µετάλλων, τον

φανερό µπετονένιο κορµό του κτίσµατος. 

Αλλά και η µετάβαση από το εσωτερικό του

συγκροτήµατος στην «άγρια φύση» γινόταν µε

µια απλή, αβίαστη µετατόπιση. Με το πέρασµα

από την pilotis και το ελεύθερο ξάνοιγµα στο

τοπίο. Ή ακόµα µε την άνοδο στον εσωτερικό

περιµετρικό διάδροµο του ορόφου, την είσοδο

στα δωµάτια από τις πράσινες πόρτες, τη διέ-

λευση ανάµεσα στα σχεδιασµένα έπιπλα των

δωµατίων, και τέλος τη στάση στους εξωτερι-

κούς εξώστες για να δει και να αισθανθεί κανείς

την ησυχία των µακρινών βουνών. 

Θα λέγαµε ότι το συγκεκριµένο κτίσµα λειτουρ-

Τον περασµένο Αύγουστο, πραγµατοποιήθηκε

στην Αρχαία Ολυµπία η οµαδική έκθεση έργων

«Στο Μοτέλ, ∆οχεία Ζωής»1 (18-25/8/2007). Η

έκθεση εγκαινιάστηκε στο Μοτέλ «Ξενία-2»

που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κων-

σταντινίδη2 το 1966. Λόγω όµως των καταστρο-

φικών πυρκαγιών που έκαψαν ολοσχερώς τον

περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και προκάλε-

σαν ζηµιές στις νότιες και δυτικές όψεις του, η

έκθεση διακόπηκε απότοµα. 

Ωστόσο, ας δούµε τους λόγους για τους οποίους

οργανώθηκε το εκθεσιακό αυτό γεγονός στο

εγκαταλειµµένο µοτέλ.3 Οι εικαστικοί και επιµε-

λητές της έκθεσης Αποστολοπούλου Παναγιώτα

και Αποστολίδης Αλέξανδρος στο εισαγωγικό

κείµενο του καταλόγου αναφέρουν σχετικά:

«Ίχνος µιας άλλης εποχής, αυτής της δεκαετίας

του ’60, το ΜΟΤΕΛ-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ στην Αρχαία

Ολυµπία, προσεγγίστηκε από 27 δηµιουργούς4

που κλήθηκαν να εµπλακούν συναισθηµατικά

µε τον χώρο και να λάβουν µέρος σε µια συνά-

ντηση µε θέµα την ανάµνηση, τη µαταίωση, αλλά

και τη νοσταλγία για µια περίοδο που αγκάλιασε

τον χώρο µε συγκροτηµένη άποψη».  

Το κτήριο «Ξενία-2» βρίσκεται στη βόρεια είσο-

δο της Αρχαίας Ολυµπίας, πλάι στον κεντρικό

δρόµο. Όταν λειτουργούσε από τα µέσα της

δεκαετίας του ’60 έως και στις αρχές του ’90,

αποτελούσε σηµείο αναφοράς για την άφιξη,

Στο Μοτέλ – ∆οχεία Ζωής
Νίκος Καζέρος, αρχιτέκτων

δίπλα πάνω: Εγκαίνια έκθεσης 18-08-2007

δίπλα κάτω αριστερά: Μιχαλάκη Εύα, «Existing space»,

video εγκατάσταση, 2007 (Χώρος: Bar)

δίπλα κάτω δεξιά: Αποστολοπούλου Παναγιώτα, εγκατά-

σταση, 2007-10-08 (Χώρος: Αίθουσα αναµονής)

πάνω: Μπερούτσος Θανάσης, «Χωρίς τίτλο», βίντεο, κα-

τασκευή, 2007 (Χώρος: Κουζίνα)

κάτω αριστερά: Νυµφιάδη Μαρία, «Πορτοκαλί», εγκατά-

σταση, 2007 (Χώρος: ∆ωµάτιο στο Α΄ όροφο)

κάτω δεξιά: Πέτρου Λία, «60(λεπτες) Παιδικές Ιστορίες»,

ηχητική εγκατάσταση  2006 (Χώρος: Reception)
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ÚÔ˜ ÙÔ ™·Ú·Î›ÓÈ Î·È ¤Êı·ÛÂ ÛÙÔ BÏ·¯fiÚ·ÊÙË

Î·È ÙÔÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi AÙÛ›¯ÔÏÔ, ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈ-

ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÂ ‚Ú¿¯Ô, Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÌÔÓ‹

ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ §Ô˘Û›Ô˘

ÔÙ·ÌÔ‡, fiÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙ·Ù· ÌÓËÌÂ›· ÙÔ˘ 10Ô˘

·ÈÒÓ·, fiˆ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ AÓ‰Ú¤·˜, ÛÙÔ ÁÂÊ‡ÚÈ Ï¿˚

ÛÙÔÓ Ì‡ÏÔ ÙÔ˘ AÙÛÈ¯ˆÏ›ÙË NÈÎfiÏ·, Î·È „ËÏ¿ ÛÙ·

·fiÙÔÌ· Û¯Â‰fiÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ‚Ú¿¯È· ‰ÈÁÏ›˙ÂÈ Ë

ÌÔÓ‹ ºÈÏÔÛfiÊÔ˘, ›‰Ú˘Ì· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ 10Ô˘

·ÈÒÓ·, ‰ˆÚÂ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÛ·Ó›ÙË Iˆ¿ÓÓË §·Ì·Ú-

‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ÚˆÙ·ÛÙËÚ‹ÙË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ-

ÎÚ¿ÙÔÚ· NÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿.

∞Ó·ÙÚÈ¯È¿˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ò˜ Â›Ó·È

‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ fiÔ˘ Î˘ÏÔ‡Ó Ù· ÎÚ˘ÛÙ¿Ï-

ÏÈÓ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ §Ô‡ÛÈÔ˘ fiÔ˘ ÔÈ MÔ‡ÛÂ˜ ¤ÏÔ˘Û·Ó

Ó‹ÈÔ ÙÔÓ ¢›·, Ë ÊˆÙÈ¿ Î·Ù¿Î·„Â Ù· ÈÂÚ¿ ÙÔ›·,

fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙË˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹˜ °fiÚÙ˘Ó·˜ ÌÂ ÙÔ ÂÚ›-

ÊËÌÔ AÛÎÏËÈÂ›Ô, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÂÚ›ÊËÌË

ÎÂÊ·Ï‹ ÙË˜ YÁÂ›·˜.

ÕÏÏÔ Ì¤ÙˆÔ ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓıËÎÂ Î·È Î·Ù¤-

Î·„Â Ù· ‰¿ÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ K·Ú‡Ù·ÈÓ· Ô‰Â‡Ô˘Û·

ÚÔ˜ ÙË MÂÁ·ÏfiÔÏË. √È ÊÏfiÁÂ˜ ‰ÂÓ ÛÂ‚¿ÛÙËÎ·Ó

Ù· ÈÂÚ¿ ‰¿ÛË, fiÔ˘ Ô AÚÎ·‰ÈÎfi˜ ¶¿Ó·˜ Î˘ÓË-

ÁÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ Ó‡ÌÊÂ˜, Ô‡ÙÂ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈ-

ÛÌÔ‡˜ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ÙÔ˘ MoÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ MÂÏÈÁ·Ï¿,

ÙÔ˘ º›ÏÈ·, Ì¤¯ÚÈ ÙË BÂÁÈÁÔÛÙ‹, ÙÔ˘ §ÂÔÓÙ¿ÚË,

fiÔ˘ Î¿ËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÎÚÈÓ¿ Û›ÙÈ·, ÙÔ˘ ‚˘˙·-

ÓÙÈÓÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ AÛ¤·, ÙËÓ

·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ N›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘, fiÔ˘ Î¿ËÎÂ

ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô. ∑ËÌÈ¤˜ ¤·ı·Ó Â›ÛË˜ ÔÈ ÔÈÎÈ-

ÛÌÔ› ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ º·Ï·ÈÛ›·˜, ÙÔ˘ °Ú·ÈÎÔ‡, Ë AÓ¿-

‚Ú˘ÙÔ˜, Ë ™ÎÔÚÙÛÈÓÔ‡, ÙÔ ™Ô˘Ï¿ÚÈ, Î·È ÙÔ Po‡-

ÙÛÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ BÔ˘ÙÛ·Ú¿, Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘

¢ÔÍ··ÙÚ‹ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ TÔ˘ÚÎÔÏ¤Î·. ∆ÔÔıÂÛ›Â˜

Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ› ÁÓˆÛÙÔ› Ì·˜ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜

ÂÔ¯‹˜ ÙË˜ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘

ÙÔ˘ MÔÚ¤ˆ˜, Ì¤¯ÚÈ Ù· ̄ ÚfiÓÈ· ÙË˜ E·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜,

ÎÔÈÙ›‰Â˜ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÈ· ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ TÛÂÚÁÎ›-

ÓÈ‰ˆÓ (KÔÏÔÎÔÙÚˆÓ·›ˆÓ).

∏ ›‰È· ÌÔ›Ú· ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È ÙË M¿ÓË. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹

·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Ô˘ ÚÔÍ¤-

ÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ AÚÂfiÔÏË (ÙËÓ T˙›ÌÔ‚·)

ÛÙÈ˜ 24 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ O›Ù˘ÏÔ Î·Ù·Î·›ÁÔÓÙ·˜

Ù· ‰¿ÛË ÙË˜ AÔÛÎÈ·‰ÂÚ‹˜ M¿ÓË˜ Î·È ÙÈ˜ Ï·ÁÈ¤˜

ÙÔ˘ T·‡ÁÂÙÔ˘ Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ °ÂÚÔÏÈÌ¤Ó·.

·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ï·-

Ù·ÓÈÒÙÈÛÛ·. 

∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ë ˘ÚfiÏËÛË ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÛÙÔ ÓÔÙÈ¿

Î·È Î·Ù¿Î·„Â ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜ Î¿ÌÔ˘˜ ÙË˜

HÏÂ›·˜, ÙË˜ MÂÛÛËÓ›·˜ Î·È ÙË˜ §·ÎˆÓ›·˜. πÛÙÔ-

ÚÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È

Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ E·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó.

√È ·‰ËÊ¿ÁÂ˜ ÊÏfiÁÂ˜ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó Ù· ¤ÙÚÈÓ·

ÏÈÙ¿ Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‰ˆÚÈÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ MÔÚÈ¿

Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙË˜

·Ú¯·›·˜ OÏ˘Ì›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ·Ó›ÂÚÔÈ Ó·Ô› ÙË˜

◊Ú·˜ Î·È Ô Ì¤Á·˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¢›· ÌÂ ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi

ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ºÂÈ‰›·.

£˘Ì¿Ì·È ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·,

Â˙ÔÔÚÒÓÙ·˜ ÙÂÙ·ÚÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙfiÙÂ ·fi

ÙË ™ÙÂÌÓ›ÙÛ·, ·ÎÔÏÔ˘ıfiÓÙ·˜ ÙË ¯·Ú¿‰Ú· ÙÔ˘

§Ô˘Û›Ô˘, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û· ·fi ÙÈ˜ ÌÔÓ¤˜ K·Ï·Ì›Ô˘,

ÙËÓ K·Ú‡Ù·ÈÓ·, Ù· TÚfi·È· Î·È ·fi Ù· TÚÈfi-

Ù·Ì· ·ÎÔÏÔ˘ıfiÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ˘ ÙÔ˘ AÏÊÂÈÔ‡ ÁÈ· Ó·

Êı¿Ûˆ ÙÔ MÈÙ˙ÈÌ¿Ú‰È fiÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ· ÙÔ ÂÚ›-

ÊËÌÔ ÊÚ¿ÁÎÈÎÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙË˜ ÿÛÔ‚·˜4 ÁÈ· Ó·

Êı¿Ûˆ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ AÚ¿ÎÏÔ‚Ô ÛÙË M‡ÓıË

(ÕÏ‚·ÈÓ·) Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔÓ EÈÎÔ‡ÚÂÈÔ AfiÏÏˆÓ·

Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙËÓ OÏ˘Ì›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ì¤Ó· ÌÂÙ¿

ÙËÓ Â˙ÔÔÚ›· ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ·ÚÎ·‰ÈÎ¿ ‚Ô˘Ó¿, ÌÈ·

·ÔÎ¿Ï˘„Ë.

∏ ÊˆÙÈ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ AÏÊÂÈÔ‡, ÙÔ˘ PÔ˘ÊÈ¿

Ô˘ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ ÔÓfiÌ·˙·Ó charbon, fiÔ˘ Ô

AfiÏÏˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ Ì‡ıÔ, ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î˘ÓËÁÔ‡ÛÂ

ÙË Ó‡ÌÊË AÚ¤ıÔ˘Û·, Î·Ù·Î·›ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡

Î¿ÏÔ˘˜ ÙÔ›·, ·fi ÙË B·Ú‚¿Û·ÈÓ·, ÙÔ ¶ÂÏfiÈÔ

ÌÂ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘ §¿Ï· Î·È ·fi Ù·

ÕÛÚ· ™›ÙÈ·, ÙË ºÚ›Í· ·ÎÔÏÔ˘ıfiÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˘

ÙÔ˘ AÏÊÂÈÔ‡ fi‰Â„Â ÚÔ˜ ÙËÓ A‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·, ÙËÓ

AÚÙ¤ÌÈ‰·, ÚÔÍÂÓfiÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·-

ÛÙÚÔÊ¤˜ Î·È Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù·, ÛÙËÓ ¶Ï·-

ÙÈ¿Ó·, ÙÔÓ M¿ÎÈÛÙÔ, Ù· KÚ¤ÛÙÂÓ·, ÙÔÓ °Ú‡ÏÔ Î·È

¤Êı·ÛÂ ÛÙËÓ AÏ›ÊÂÈÚ·, fiÔ˘ Ï˘‹ıËÎÂ, Â¿Óˆ ÛÙË

M‡ÓıË (ÕÏ‚·ÈÓ·) ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ EÈÎÔ‡-

ÚÂÈÔ˘ AfiÏÏˆÓ·, ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙÔÓ ÁÎÚ›˙Ô ·ÚÎ·-

‰ÈÎfi ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ, ÌÂ Û¯¤‰È· ÙÔ˘ IÎÙ›ÓÔ˘, ÛÙÈ˜

B¿ÛÂ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ÊˆÙÈ¿ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂ ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë

Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ AÓ‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·. ∞fi

ÂÎÂ› ‰È·Û¿ÛÙËÎÂ Ë ÎÔ›ÙË ÙË˜ ‡ÚËÓË˜ Ï¿‚·˜

∆· ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ·˘Ù¿ ÙÔ›· Î¿ËÎ·Ó, ·fi Ù·

K¿„·Ï· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ™Ù‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ

M·ÚÌ¿ÚÈ Î·È ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ·Ó¿Ú¯·ÈˆÓ Ï·ÙÔ-

ÌÂ›ˆÓ ÙÔ˘ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ˘Ú·˝ÙÈÎÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘.

ªÂÙ·Ê¤ÚÔÌ·È ÓÔÂÚ¿ ÛÂ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó˘-

¤Ú‚ÏËÙÔ˘ Î¿ÏÏÔ˘˜· ÙËÓ ·Ú·ÏÈ·Î‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜

AÁÈ·ÏÂ›·˜ Ô˘ ÎÈ ·˘Ù‹ ˘¤ÊÂÚÂ Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· ·fi

ÙÈ˜ ÊÏfiÁÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢È·ÎÔÊÙfi, ÙË M·ÌÔ˘ÛÈ¿,

ÙÔÓ ¤Ú· M·¯·Ï¿, ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ Î·È ÙËÓ AÎÚ¿Ù·,

ÙÔ›· ÌÂ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÂ› Ë Û‡˙Â˘ÍË ÙÔ˘ Â‡ÎÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹˜

‚·ı˘Ú¿ÛÈÓË˜ Ú·‰ÈÓ‹˜ ÛÈÏÔ˘¤Ù·˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡

ÛÂ ÎÔÌ„fiÙËÙ· ÌÔÚ·˝ÙÈÎÔ˘ Î˘·ÚÈÛÈÔ‡.

ŸÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û· ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiÊˆÓÔ fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿

ÙÔ˘˜ Í¤Ê˘ÁÂ ·fi Ù· Â‰¿ÊË ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ EÏ›ÎË˜,

ÂÎÂ› ÛÙËÓ KÂÚ‡ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ¢È·ÎÔÊÙfi Î·È Î·ÙÂ˘-

ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ¯·Ú¿‰Ú· ÙÔ˘ BÔ˘Ú·˚ÎÔ‡, Ì·‡ÚÈÛÂ Ë

„˘¯‹ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈ˙· ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ô Êfi‚Ô˜

ÌÔ˘ Â·ÏËıÂ‡ÙËÎÂ, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·Ù·Î·›ÔÓÙ·˜

ÙËÓ ˘ÎÓÔÊ˘ÙÂÌ¤ÓË ˘Ô‚ÏËÙÈÎ‹ ¯·Ú¿‰Ú· fiÔ˘

ÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ

ÔÚÂÈÓ‹ M·ÌÔ˘ÛÈ¿ Î·È ·ÓÙ›ÂÚ· ÛÙ· Â‰¿ÊË ÙË˜

·Ú¯·›·˜ BÔ‡Ú·˜, ·ÁÁ·ÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·Î·›-

ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ «TÚÈÒÓ MÔÓ·ÛÙË-

ÚÈÒÓ» fiÔ˘ ÔÈ ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔÓ

‚fiÚÂÈÔ ÁÎÚÂÌfi, Ë AÁ›· MÔÓ‹2 Î·È Ë ÌÔÓ·‰ÈÎ‹

AÁ›· TÚÈ¿‰·, ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿, Ô˘ ·fi ı·‡Ì·

¤¯ÂÈ ‰È·ÛÒÛÂÈ ÛÊÈ¯Ù·ÁÁ·ÏÈ·ÛÌ¤ÓË ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎ‹

ıfiÏÔ ÙÔ˘ «°·›Ô˘».3 ™·Ó ·fi ı·‡Ì· ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë

ÊˆÙÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ú·ÍÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÔÓ‹ ÙÔ˘

MÂÁ¿ÏÔ˘ ™ËÏ·›Ô˘. ªfiÓÔ ·ÔÎ·˝‰È· ¤¯Ô˘Ó ÌÂ›ÓÂÈ

·fi Ù· ̆ ¤ÚÔ¯· ·˘Ù¿ ÙÔ›·. ∏ ·‰˘Ê¿ÁÔ˜ ˘ÚÎ·-

ÁÈ¿ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ô‡ÙÂ ¯·ÌËÏ¿, Î¿Ùˆ ÛÙËÓ

«¶Ô‡ÓÙ·», Ô‡ÙÂ ÛÙÔÓ ¤Ú· M·¯·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯Ò-

ÚËÛÂ Î·Ù·Î·›ÁÔÓÙ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙË ºÙ¤ÚË Î·È ÙËÓ

KÏ··ÙÛÔ‡Ó·, fiÔ˘ ÙÔ ı·‡Ì· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ

Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛfi˜ ·ÈÒÓ·˜

fiÙ·Ó ÌÂ ÙÔ Û·Î›‰ÈÔ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Â˙ÔÔÚÔ‡Û· ÛÙ·

Ì¤ÚË ·˘Ù¿ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·-

ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙÂ˜ Ì·˜ Ó· Î·›ÁÔÓÙ·È.

◊Ù·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÓÂfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ÂÓ·ÁÒÓÈ·

ÚÔÛ·ıÔ‡Û· ÌÂ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Ó· ·Ô-

ÎÙ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·›· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·.

∆Ô Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 Ì¤Û· ÛÂ ‰˘fi ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë

¯ÒÚ· ˘ÚÔÏ‹ıËÎÂ ·fi ÙË £ÂÛÚˆÙ›·, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ

ºÈÏÈ·ÙÒÓ, ÙÔ Z·ÁfiÚÈ Î·È ÙÔÓ K·ÎfiÏ·ÎÎÔ, ÙÔ ÕÓˆ

¶ˆÁÒÓÈ, ÙÔÓ ‰Ú˘Ìfi ÙÔ˘ °Ú¿ÌÔ˘, ÙÔ NÂÛÙfiÚÈÔ

(NÂÛÙÚ¿ÌÈ), ÙËÓ ·ÎÚÈÙÈÎ‹ K·ÛÙÔÚÈ¿, ˙ÒÛ·Ó ÔÈ
ÊÏfiÁÂ˜ ÙË ™ÙÂÚÂ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· £‹‚·˜-§ÂÈ‚·‰È¿˜,

ÙÔ M¿˙È AÏÈ¿ÚÙÔ˘, ÛÙË ºıÈÒÙÈ‰·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi

AÛ‚¤ÛÙË˜, ÙËÓ ·ÏÈ¿ °È·ÓÓ›ÙÛÔ˘, ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·, ÙË

ºÈÏÈÈ¿‰·, ÙÔ •ËÚÔ‚Ô‡ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË N¢ E‡‚ÔÈ·,

ÙËÓ AÚÁÔÏ›‰· Î·È ÙÔÓ N¢ MÔÚÈ¿.

¶ÚÔÛˆÈÎ¿ Ï˘¿Ì·È ˆ˜ Ë ÓÂfiÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ‰ÂÓ ı·

ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ Î¿ÏÏÔ˜

ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜

ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ N¢ E‡‚ÔÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ÿ¯Ë

Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ™Ù‡ÚˆÓ, ·fi Ù· K¿„·Ï·, ÙÔ˘˜

™ÙÔ˘·›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ TÔ˘ÓÙ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ B·ÚÂ-

Ï·›Ô˘˜, ÛÙ· PÔ‡ÎÏÈ·, ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ

«¢Ú·ÎfiÛÈÙˆÓ»,1 fiÔ˘ ÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Â˜ «¶¿ÏÏË

§¿Î· ‰Ú·ÁÎfi», ÙÔ «§Ô˘ÌÈı¤Ï ‰Ú·ÁÎfi», ÙÔ

«KÚfi˚ÊÙfi¯Ù ‰Ú·ÁÎfi» Î·È Ù· ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ÛÂ

‰˘ÛÎÔÏÔÚfiÊÂÚÙ· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ

·ÔÎÔÚ‡ÊˆÌ· ÙË˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ‰ÔÌÈÎ‹˜

ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÈıÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,

ÙÔ ‰Ú·ÎfiÛÈÙÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ Ÿ¯Ë˜, ÙÔÓ

·Ó¿Ú¯·ÈÔ ·ÓÂÌÔ‰·ÚÌ¤ÓÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¢›· Î·È ÙË˜

◊Ú·˜ Ô˘ ·fi „ËÏ¿ ·ÁÓ·ÓÙÂ‡ÂÈ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ

Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ fiÔ˘ ·Ì˘‰Ú¿ Êı¿ÓÂÈ Ô

Ì·ÎÚÈÓfi˜ ·¯fi˜ ÙÔ˘ ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÌfiÓÈÌ·

K·‚ÔÓÙfiÚÔ.



∞ÎÔ‡Û·ÌÂ fiÙÈ ÂÎÎÂÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·,

EÏ·ÈÔ¯ÒÚÈ Î·È AÚÙÂÌ›ÛÈÔ. ¢ÂÓ ÁÏ˘ÙÒÓÂÈ Ô‡ÙÂ Ô

¶¿ÚÓˆÓ·˜, fiÔ˘ Ë ÊˆÙÈ¿ Î¿ÓÂÈ ÛÙ¿¯ÙË ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜

Î·È ‰·ÛÈÎ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÓÒ ÂÎÎÂÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ̄ ÒÚÈ·

AÁÚÈ¿ÓÔÈ, K·ÏÏÈı¤· Î·È ÕÁÈÔÈ AÓ¿ÚÁ˘ÚÔÈ. √È

ÊˆÙÈ¤˜ ¤Êı·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi °ÂÚ¿ÎÈ.

ÕÏÏˆÛÙÂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· ÙÔÓ MÔÚÈ¿ Ë

ÔÏÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ∆Ô 1821,

fiÙ·Ó È· Â›¯Â ÂÏÂ˘ıÂÚˆıÂ› Ë ¶ÂÏÔfiÓËÛÔ˜· Ë

Y„ËÏ‹ ¶‡ÏË ÛÂ ·fiÁÓˆÛË ·Ó·ÁÎ¿ÛıËÎÂ Ó· ˙ËÙ‹-

ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ IÌÚ·‹Ì ·Û¿, Ô ÔÔ›Ô˜

Î·Ù¤Î·„Â Î·È ÙfiÙÂ Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ MÔÚÈ¿ ÌÂ ÙËÓ

ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË °¿ÏÏˆÓ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ. MÂÙ¿

ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ·¤ÌÂÈ-

Ó·Ó ÂÚÂ›È· Î·È ÛÙ¿¯ÙÂ˜. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÔÈ

Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· ÌÂ Ù· ÙˆÚÈÓ¿. 

∏ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·fi fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÊÔ-

Ú¤˜. Œ¯ÂÈ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi

Î·È ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂÈ Ù· ÂÚÂ›È· Î·È Ó·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤·

Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. √Ú·Ì·Ù›˙ÔÌ·È

ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Î·Ù¿ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·, ÊÔÈÙËÙÒÓ

Ì·˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙË Ï·›Ï·· ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜

fiÔ˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÁÂÚfi-

ÓÙˆÓ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¯¤ÚÈ ÌÂ ¯¤ÚÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜

ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂÈ˜. ∏ Ì¤ÁÈÛÙË

‰È‰·ÛÎ·Ï›· Â›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó

ÂÈÙfiÔ˘, ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ

ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡ÙÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô‡ÙÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi Úfi-

‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ AÓ·ÛÙËÏÒÛÂˆ˜-AÓ·‚ÈÒÛÂˆ˜

ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó.

ªfiÓÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ·˘ÙÒÓ

Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛıÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÂ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi

ı¤Ì·· ÙÔÓ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÌÔÚÊ¤˜

ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙ· ÙÔÈÎ¿ ̆ ÏÈÎ¿ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜

‰ÔÌ‹˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·-

Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ

Û˘ÓÙÂ¯ÓÈÒÓ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ

ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ Î·È ÈÎ·ÓÒÓ Ó· ÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó ‹ Ó· ‰È‰¿-

ÍÔ˘Ó, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÂÎÙfiÓˆÓ (·fi Ù· ÁÔÚÙ˘-

ÓÈ·Î¿ §·ÁÁ¿‰È· ‹ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜) ‹ ·fi

Ì·ÎÚ˘ÓfiÙÂÚ· Ì¤ÚË (ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ù·Í›‰Â˘·Ó

Î·È ¤¯ÙÈ˙·Ó ÛÂ Ì·ÎÚÈÓ¿ Ì¤ÚË), M·ÎÂ‰fiÓˆÓ Î·È

BÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÒÓ ÂÙÚ¿‰ˆÓ ‹ Î·È ¶ÔÓÙ›ˆÓ

ÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙË˜ ÙÛ·Î·ÙÔ‡Ú·˜. ŒÙÛÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

ÌÂ ÙËÓ ÂÍÂ‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎ·›Ô˘ ÂÚÁ·ÙÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡

ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ Î·ÙÂ-

ÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ¤Ó·

¤ÌÂÈÚÔ, ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ¯Ú‹-

ÛÈÌÔ ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÚ›ÛÙ·ÛË.

°È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË˜

˙ˆ‹˜, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ï¤ÔÓ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È

Ë ‰È·ÚÎ‹˜ Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆ-

Ó›·˜, Û‡ÛÛˆÌË˜, ÂÓˆÌ¤ÓË˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓË˜

«ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È

Ï¤ÔÓ ·Ó·fiÛÙ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Â‰·ÊÈÎ‹˜ ·ÎÂ-

Ú·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÚÈˆÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜».5
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αφιέρωµα

Αρχιτεκτονική 
µικρής κλίµακας

Επιµέλεια: Όλγα Βενετσιάνου, Ναταλία Μπαζαίου

Marc à Campo, ADP architecten, 2005 [ÊˆÙ. K. Fopma]



Το έπιπλο είναι κατεξοχήν εκφραστής της «µικρής κλίµα-

κας» εντός του αρχιτεκτονικού έργου. ∆ανείζεται και ορί-

ζει τις διαστάσεις του από ανθρωποκεντρικές µετρήσεις,

συνεπώς πέρα από τον χρηστικό του ρόλο ως εργαλείο

καθηµερινών δραστηριοτήτων, λειτουργεί ως µεσάζων –

(διαµεσολαβητής) της φυσικής µας υπόστασης στον

χώρο. Αν φανταστούµε αρχιτεκτονικά κελύφη µε µεγάλο

ενδιαφέρον και ποιότητα χώρου έχοντας αφαιρέσει όλον

τον εξοπλισµό χρηστικών αντικειµένων, θα συνειδητοποιή-

σουµε ότι χωρίς αυτά µειώνεται κατά πολύ η δυνατότητα

ανθρώπινης δραστηριότητας και βιωµατικής εµπειρίας του

χώρου αυτού. 

Ιδιαίτερα το έπιπλο που έχει σαν υλικό κατασκευής το

ξύλο, από τη φύση των χαρακτηριστικών του, όπως επιφά-

νειες µε πόρους, βένες, ρόζους, και τη συνδεσµολογία του

η οποία µπορεί να είναι άκρως ενδιαφέρουσα και εµφα-

νής, καθώς και από το γεγονός ότι το ξύλο παραµένει ένα

ζωντανό υλικό που αναπνέει µέσα στον χώρο όπου βρί-

σκεται, µπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο που τονώνει

σηµαντικά τη βιωµατική εµπειρία του χρήστη και προσδίδει

νόηµα στον περιβάλλοντα χώρο.

Έτσι, ο αρχιτέκτονας-σχεδιαστής διαθέτει στα χέρια του

ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να χειριστεί κατάλληλα, έτσι

ώστε να τονίσει και να αναδείξει τις χωρικές αξίες του

κελύφους. 

∆υστυχώς αυτό τις περισσότερες φορές είναι πολύ

δύσκολο να επιτευχθεί και θέλοντας να αποφύγω την ποιη-

τική ωραιοποίηση µιας πραγµατικότητας που σπάνια συµ-

βαίνει και µε κίνδυνο να κατηγορηθώ ότι πλατειάζω ή ότι

βρίσκοµαι εκτός θέµατος, θα εµβαθύνω στο γιατί η ουσιώ-

δης µικρή κλίµακα λάµπει δια της απουσίας της από τη

σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική, ειδικότερα όσον αφορά

στον σχεδιασµό και στην κατασκευή ξύλινων επίπλων.

Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που ο αρχιτέκτονας

έπαιζε τον ρόλο του «καθολικού» σχεδιαστή ενός έργου.

Περιπτώσεις λαµπρές όπως ο Frank Lloyd Wright, οι

αδελφοί Charles και Henry Greene, δεν είναι εύκολο να

βρεθούν σήµερα. Λέγοντας «καθολικό» εννοώ την ενα-

σχόληση του σχεδιαστή πέρα από το κτισµένο κέλυφος

και µε τα αντικείµενα µικρότερης κλίµακας που συνήθως

έχουν κινητό χαρακτήρα και ειδικότερα τα ξύλινα στοιχεία

επίπλωσης.

Αυτό συµβαίνει για πολλούς λόγους. 

1. Η ταχύτητα µε την οποία καλείται ο αρχιτέκτονας ή σχε-

διαστής να διεκπεραιώσει ένα έργο, πολλές φορές αντιβαί-

νει µε την πολυτέλεια του χρόνου που απαιτείται για να

µπορέσει κανείς να εµβαθύνει σε τέτοιου είδους λεπτοµε-

ρειακή εργασία. 

2. Το κόστος των υλικών και της εργασίας είναι συνήθως

απαγορευτικό για χειροποίητες, µοναδικές κατασκευές. Το

πλήθος του αγοραστικού κοινού ικανοποιεί τις χρηστικές

ανάγκες του µε έτοιµες prêt a porter λύσεις που επιβάλλο-

νται στην αγορά από τα αντίστοιχα περιοδικά «ευ ζην» και

που συνήθως παράγονται από καταξιωµένες στον χώρο

βιοµηχανίες. 

3. Η απώλεια της γνώσης των παραδοσιακών τεχνικών (ιδι-

αίτερα στον Ελλαδικό χώρο, απουσία ουσιαστικής παρά-

δοσης)

4. Τα σύγχρονα υλικά MDF, κόντρα πλακέ, επενδεδυµένες

µοριοσανίδες κάθε λογής, που βασικό τους προσόν είναι

η σταθερότητα και το χαµηλό κόστος, αλλά βασικό µειο-

νέκτηµα η περιορισµένη δυνατότητα για επεξεργασία

λεπτοµερειών και συνήθως η απλοϊκή τους χρήση...

5. Οι διάφορες τάσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική θεώ-

ρηση, και κυρίως ο τρόπος απεικόνισης και παρουσίασης

αυτών, έχουν θέσει σε δεύτερη µοίρα τη λεπτοµέρεια

µικρής κλίµακας και η απουσία της δεν θεωρείται απαραί-
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Μία χαµένη ευκαιρία 
Η απώλεια της παράδοσης και της µαστοριάς στη σύγχρονη κατασκευή επίπλων

του Γιώργου Καρβέλα, αρχιτέκτονα

τητα ως απώλεια, αφού µάλλον επιζητείται ένα τελικό απο-

τέλεσµα λιτό χωρίς πολλές εξάρσεις που να αποσπούν την

προσοχή από τη γενική εικόνα.

Ταχύτητα και έλλειψη χρόνου

Στη σύγχρονη κατασκευή η ταχύτητα ολοκλήρωσης του

έργου παίζει ίσως τον σηµαντικότερο ρόλο στο αν θα

βρεθεί ο χρόνος για εµβάθυνση στις «µικρότερες» εργα-

σίες... Η δυνατότητα αυτή σπάνια δίνεται στους αρχιτέκτο-

νες στο πεδίο της κατοικίας που προορίζονται για εµπο-

ρευµατική χρήση και εκµετάλλευση, εκτός αν πρόκειται για

κάποια ελάχιστα ιδιωτικά έργα όπου ο πελάτης αποκτά µια

συνολική θεώρηση του έργου σε όλα τα επίπεδα, ακόµα

και στον κινητό εξοπλισµό. Μόνον στους χώρους που

προορίζονται για εµπορική ή γραφειακή χρήση, δηλαδή

όπου ο σχεδιαστής έρχεται να επέµβει συνήθως σε ένα

προυπάρχον κέλυφος δίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό η

δυνατότητα και ελευθερία για δηµιουργικό σχεδιασµό. Το

ότι οι χώροι αυτοί καλούνται να λειτουργήσουν ως εργα-

λεία για την παραγωγή κεφαλαίου δικαιολογεί και τον επι-

πλέον χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασµό τους και

την κατασκευή τους αφού πρωτεύον χαρακτηριστικό τους

είναι η ιδιαιτερότητα και η µοναδικότητα τους. 

Κόστος υλικών και εργασίας

Εάν πάρουµε για παράδειγµα µια απλή κατασκευή όπως

ένα τραπέζι για οικιακή χρήση και δούµε µε βάθος τις δια-

δικασίες που θα χρειαστούν για να το κατασκευάσουµε µε

τον παραδοσιακό τρόπο από µασίφ ξύλο, πιθανόν να τρο-

µάξουµε κιόλας. Προσεκτική επιλογή ξυλείας από το ίδιο

δέντρο ή από την ίδια παραλαβή για αποφυγή ρόζων και

σκισιµάτων και προσπάθεια οµοιόµορφης υφής στις

βένες. Πρώτο ξεχόντρισµα σε µεγαλύτερες από τις απαι-

τούµενες διατοµές, εγκλιµατισµός για τουλάχιστον δύο

εβδοµάδες στις συνθήκες εργαστηρίου, πλάνισµα ξεχό-

ντρισµα στις τελικές διαστάσεις, µέτρηση χάραξη και κοπή

συνδέσµων (µόρσα, µορσότρυπες), δοκιµαστική συναρµο-

λόγηση χωρίς κόλλα, έλεγχος, τελική συναρµολόγηση και

κόλληµα, διαδοχικά περάσµατα µε γυαλόχαρτα, και τέλος

λουστράρισµα µε τα κατάλληλα βερνίκια, όλα αυτά όταν

πρόκειται για µοναδικά κοµµάτια που δεν µπορούν να

τυποποιηθούν σαν διαδικασία µπορεί να µας αθροίσουν

χρόνους δύο και τριών µηνών καθηµερινής εργασίας και

σε συνδυασµό µε το ήδη ακριβό υλικό, το τελικό κόστος

µοιάζει απλησίαστο.

Απουσία γνώσης και τεχνικής

Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές τεχνικές που χρησιµοποι-

ούσαν οι ξυλουργοί επί αιώνες χάνονται σιγά σιγά ή αντι-

καθιστώνται από καινούργιες µεθόδους οι οποίες κερδί-

ζουν σε οικονοµία σε χρόνο και σε κόπο. ∆εν είναι πάντα

κακό αυτό, για παράδειγµα η χρήση των καπλαµάδων

κάποιων εξωτικών ξύλων που βρίσκονται σε κίνδυνο εξα-

φάνισης, µας επιτρέπει να έχουµε ξύλινες κατασκευές µε

αυτές µε αυτές τις καταπληκτικές υφές στην επιφάνεια

πράγµα που θα ήταν αδύνατον εάν θέλαµε να χρησιµοποι-

ήσουµε µασίφ ξύλο. Αυτό όµως έχει ένα κόστος διότι οι

τεχνικές συνδεσµολογίας που µπορούµε να χρησιµοποιή-

σουµε µε τις επενδεδυµένες µε καπλαµά µοριοσανίδες

είναι περιορισµένες. Έτσι τα µόρσα, οι χελιδονοουρές, τα

κλειδιά σε περαστούς τένοντες, όλα σηµαντικά σύµβολα

της ξυλουργικής µαστοριάς χάνονται και στη θέση τους

µπαίνουν τα µπισκότα, οι βίδες, και οι κόλλες υπερήχων

που εφαρµόζονται στη βιοµηχανική παραγωγή. Ένας

ακόµα λόγος που οι παλιές τεχνικές χάνονται είναι η ταυ-

τόχρονη έλλειψη ενδιαφέροντος από τους νέους να

ασχοληθούν µε την ξυλουργική και η αδιαφορία των

παλαιότερων να διδάξουν αυτές τις τεχνικές, µια κατά-

σταση που θυµίζει συντεχνιακές πρακτικές διατήρησης

των πολύτιµων µυστικών της τέχνης (µόνο που στη συγκε-

κριµένη χρονική στιγµή µάλλον σαν αστείο ακούγεται).

Ειδικότερα στον Ελλαδικό χώρο που πάντα υπολειπόταν

τόσο σε τεχνικές όσο και σε πρώτες ύλες ήταν πάρα πολύ

εύκολο να φτάσουµε στη σηµερινή κατάσταση. Εάν κοιτά-

ξουµε λίγο σε άλλες χώρες που είχαν την πρόσβαση σε

ατελείωτα αποθέµατα πρώτων υλών όπως Σκανδιναβία,
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της Μάρως Σίνου, ∆ρ αρχιτέκτονος

Τα οικολογικά υλικά στον σχεδιασµό 
εσωτερικών χώρων
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O σχεδιασµός εσωτερικών χώρων καλείται να επέµβει σε

µια υφισταµένη κατασκευή, όπου το κέλυφος θεωρείται σε

µεγάλο βαθµό δεδοµένο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολ-

λές δυνατότητες επεµβάσεων, που οδηγούν στη βελτίωση

της περιβαλλοντικής ποιότητας του χώρου. Οι βασικοί

στόχοι που επιδιώκονται κατά τον περιβαλλοντικό σχεδια-

σµό εσωτερικών χώρων συνοψίζονται σε τέσσερις: 

1) ∆ηµιουργία συνθηκών άνεσης 

2) ∆ηµιουργία χώρου υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας

3) Μεγιστοποίηση ενεργειακών κερδών και ελαχιστοποί-

ηση ενεργειακών απωλειών του χώρου

4) Εκµετάλλευση φυσικών πηγών ενέργειας

Η επιλογή των υλικών αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην

επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι καθοριστική σε ότι

αφορά στη µορφή, την αισθητική τη λειτουργικότητα και,

την οικονοµία. Είναι αναγκαία εδώ µια διευκρίνηση: οικο-

λογικά δεν είναι τα φυσικά ή υγιεινά υλικά, οικολογικά είναι

τα υλικά εκείνα, που καλύπτουν µια σειρά παραµέτρων, που

έχουν να κάνουν και µε την προέλευση του υλικού, την

απαραίτητη ενέργεια, που απαιτείται για την εξόρυξη,

παραγωγή και µεταφορά του, καθώς επίσης τη διάρκεια

ζωής αλλά και τη δυνατότητα µελλοντικής ανακύκλωσης

του (Gauzin-Muller, σελ. 12).  

Σύµφωνα µε τον Randall Thomas έξι κριτήρια µπορούν να

βοηθήσουν στην επιλογή υλικών για περιβαλλοντικά φιλι-

κές κατασκευές:

1. Επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. εκποµπές CO2, κατα-

στροφή του όζοντος κ.λπ.

2. Επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον από το οποίο προ-

έρχεται το υλικό, π.χ. εξόρυξη υλικού από βουνά κ.λπ.

3. Επιπτώσεις στο τοπικό και µη τοπικό περιβάλλον από

την επεξεργασία του υλικού.

4. Εµπεριεχόµενη ενέργεια, που ορίζεται ως η ενέργεια

που καταναλώνεται από τη αποκοµιδή, µεταφορά και επε-

ξεργασία του υλικού.

5. Κίνδυνοι υγείας συσχετιζόµενοι µε την επεξεργασία ή τη

συντήρηση των υλικών.

6. Αναµενόµενος χρόνος ζωής του υλικού και πιθανότητα

επαναχρησιµοποίησης ή ανακύκλωσης (Thomas, σελ. 90).

Τα υλικά πρέπει να επιλεγούν και συνδυαστούν ορθολο-

γικά σε κάθε κατασκευή, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο συνθε-

τικός και αισθητικός στόχος, αλλά παράλληλα να βρίσκεται

το αποτέλεσµα µέσα στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού

σχεδιασµού. Με αυτές τις γενικές κατευθύνσεις µπορούµε

να δούµε ενδεικτικά και όσο επιτρέπει η έκταση αυτού του

κειµένου, ορισµένα υλικά και τα οικολογικά τους χαρακτη-

ριστικά.

Το ξύλο θεωρείται συχνά το πιο οικολογικό υλικό. Ένα

από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι προέρχεται

από µια ανανεώσιµη ζωντανή πηγή ενέργειας, τα δέντρα.

Επίσης, έχει µικρή εµπεριεχόµενη ενέργεια, που σηµαίνει

ότι δεν απαιτείται πολλή ενέργεια για την παραγωγή του.

Τέλος, είναι ανακυκλώσιµο (Wilhide, 2002). Όµως υπάρ-

χει µια ασυµφωνία ως προς το που συνήθως παράγεται και

που χρησιµοποιείται ανά τον κόσµο, η οποία δηµιουργεί

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγµα, στην Αγγλία

το 90% της ξυλείας που χρησιµοποιείται είναι εισαγόµενη.

Υπάρχουν ακόµη, σηµαντικά προβλήµατα που προκύ-

πτουν και από τη χρήση του ξύλου. Η υπερβολική υλοτό-

µηση απειλεί την επιβίωση τροπικών δασών ειδικά του

Αµαζονίου και της Ινδονησίας. Πολλά είδη όπως το τικ, το

ιρόκο, και το κέρουινγκ, κινδυνεύουν µε εξαφάνιση.

Η πέτρα ως φυσικό υλικό έχει επίσης πολλά αισθητικά και

πρακτικά προτερήµατα. Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτή-

µατα της πέτρας από περιβαλλοντικής πλευράς, είναι ότι,

µαζί µε το τούβλο και το τσιµέντο, έχει τη δυνατότητα να

αποθηκεύσει µεγάλες ποσότητες θερµότητας, καθιστώ-

ντας την έτσι σηµαντικό υλικό σε κτίρια που στοχεύουν

στον παθητικό σχεδιασµό. Η χρήση της πέτρας, για να

θεωρείται οικολογική, οφείλει βεβαίως να πληροί τα κριτή-

ρια που τέθηκαν στην αρχή του κειµένου. 

Παρόλο που η εµπεριεχόµενη ενέργεια των µετάλλων είναι

µεγάλη, όταν αυτά είναι τα πιο ενδεδειγµένα για τη χρήση,

τότε µπορούν να γίνουν αποδεκτά. Για παράδειγµα, το

αλουµίνιο, το οποίο είναι υλικό που ανακυκλώνεται, µπορεί

να δώσει πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα, όπως ανακυκλω-

µένα πάνελ για χρήση διαχωριστικών ή επενδύσεων, καθώς

επίσης επιφάνειες για επενδύσεις ψευδοροφών (Εικόνα 1). 

Αγγλία, Γερµανία, Αµερική, και Ιαπωνία, οι τεχνικές διατη-

ρούνται παρά τις δυσκολίες που συναντώνται, και ο εργά-

της-τεχνίτης του ξύλου χαίρει µεγάλης εκτίµησης, όχι απλά

ως µάστορας αλλά και ως καλλιτέχνης-δηµιουργός.

Νέα υλικά

Στον χώρο της επιπλοποιίας και της ξυλουργικής κατα-

σκευής τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτελεστεί µία επανά-

σταση µε την εισαγωγή νέων τεχνολογικών εφαρµογών και

υλικών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι µοριοσανίδες

νοβοπάν, MDF, επενδεδυµένες και µη, το κόντρα πλακέ, οι

µελαµίνες κλπ. Μπορούµε να βρούµε και υπέρ και κατά σ’

αυτές τις πρακτικές. Τα χωρίς αµφισβήτηση προσόντα

τους είναι η σταθερότητα στις καιρικές συνθήκες, η τυπο-

ποίηση σε πάχη-διαστάσεις φύλλου, η οµοιοµορφία της

εµφάνισης, η επένδυση µε καπλαµάδες δυσεύρετης

ξυλείας και τέλος η συνεχής διαθεσιµότητα. Βασικό µειο-

νέκτηµα, έτσι όπως έχουµε δει τη µέχρι τώρα χρήση τους,

ο περιορισµός του σχεδιασµού σε απρόσωπα κουτιά,

κυρίως για χρήση αποθήκευσης, σε ντουλάπες και κουζί-

νες. Κουτιά στα οποία, αφού λυθεί κάπως το πρόβληµα

του σόκορου, στη συνέχεια προστίθενται στην όψη «εντυ-

πωσιακότερα» πορτάκια για να διασκεδάσουν αισθητικά

το τελικό αποτέλεσµα. Ή πόσες φορές δεν έχουµε δει να

αντιµετωπίζεται η ανάγκη ύπαρξης ενός τραπεζιού µε µια

µελαµίνη και ανεξάρτητα πόδια ή τριπόδια... Αυτή όµως η

προσέγγιση, του να προσπαθείς να κρύψεις το φθηνότερο

υλικό ή απλά να επιλύσεις τη χρηστική ανάγκη γρήγορα και

οικονοµικά δεν παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για να βρε-

θούν ποιότητες στα υλικά, στον σχεδιασµό και στις κατα-

σκευαστικές λεπτοµέρειες.

Σύγχρονες τάσεις

Ζούµε σε µία εποχή όπου δύο σπιτικά σε δύο διαφορετικά

µέρη του κόσµου, π.χ. στα Πετράλωνα και στη Βοστόνη,

έχουν το ίδιο καθιστικό. ∆εν εννοώ ότι µοιράζονται µόνον

τις ίδιες αρχές σχεδιασµού αλλά ότι έχουν και το ίδιο τρα-

πέζι, τις ίδιες καρέκλες, τις ίδιες πολυθρόνες. Πιθανότατα

όλα αυτά τα αντικείµενα έχουν αγοραστεί από την ίδια

τεράστια εταιρεία µε παραρτήµατα σε όλο τον κόσµο. Τα

έπιπλα της είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι

ώστε να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις αισθητικής, κατα-

σκευαστικής αρτιότητας και να είναι προσιτά στο αγορα-

στικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Αυτό είναι αποτέλε-

σµα µιας παγκόσµιας αισθητικής η οποία έχει επιβληθεί τις

τελευταίες δεκαετίες µε την ανάπτυξη των επικοινωνιών και

των µεταφορών. Ο τοπικισµός στον σχεδιασµό και την

κατασκευή αλλά και στην αγορά έχει χάσει τη θέση του

στην παγκόσµια κοινωνία. Το ίδιο συµβαίνει και στον

ειδικό τύπο που ασχολείται µε θέµατα αρχιτεκτονικής και

design, αλλά και στο µεγαλύτερο µέρος των σχολών αρχι-

τεκτονικής και βιοµηχανικού σχεδίου. Οι προσεγγίσεις και

οι διερευνήσεις πλέον ξεκινούν από τις ίδιες αφετηρίες και

µε παρόµοιες µεθοδολογίες καταλήγουν σε πανοµοιό-

µορφα αποτελέσµατα. ∆ύσκολο να αρνηθεί κανείς την

παιδεία του, τις κοινωνικές ανάγκες και τις αγοραστικές

απαιτήσεις και να επιστρέψει σε µια διερεύνηση µιας υπό

εξαφάνιση πλέον µοναδικότητας.

Αντίσταση

Η προσπάθεια για να επανενσωµατωθεί η µαστοριά που

έχει χαθεί πρέπει να αρχίσει από την ίδια µας την παιδεία,

πρέπει να µελετήσουµε τα παλαιότερα και να µην χρησι-

µοποιούµε µε εύκολο τρόπο την πρόοδο της τεχνολογίας,

να ξαναγνωρίσουµε τη χρήση των αισθήσεων, πρέπει να

µάθουµε να βλέπουµε, να αγγίζουµε, να µυρίζουµε, όλα

από την αρχή. Στο τέλος εάν και οι ίδιοι σαν καταναλωτές

δεχθούµε τον κόπο, τον χρόνο και το χρήµα που απαιτεί-

ται για να βιώσουµε ένα αντικείµενο που θα εκφράζει τη

δικιά µας ανθρώπινη κλίµακα µε τέχνη και µαστοριά και

αντισταθούµε στη λογική που λέει τα θέλω όλα τώρα, ίσως

τότε να µπορέσουµε να αποφύγουµε τη φράση «∆εν τα

φτιάχνουν πια όπως παλιά».
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∆είγµατα υβριδικής αρχιτεκτονικής…

της Λουκίας Μάρθα, αρχιτέκτονος
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Η σκηνογραφία ως σχεδιασµός σκηνικού χώρου αναφέ-

ρεται στη χωρική ερµηνεία του δραµατικού κειµένου. Αφε-

τηρία για τη σύνθεση του σκηνικού χώρου αποτελεί κάθε

µορφή δραµατικού κειµένου . Ως τέτοιο µπορεί να θεωρη-

θεί κάθε δραµατικό έργο, το «εν θερµώ» παραγόµενο

έργο (αυτοσχεδιασµός), το σενάριο αστικού δρώµενου

και το κινηµατογραφικό σενάριο. Πρόκειται για ένα χωρικό

κείµενο που διακρίνεται για τον εφήµερο χαρακτήρα του

και αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ του θεατρικού

χώρου, του δραµατουργικού χώρου και του θεατρικού κει-

µένου-σεναρίου.  

Ενδιαφέρον προκαλεί ο ορισµός του σκηνογράφου Josef

Svoboda για τη σκηνογραφία: «Ο διάλογος του χώρου,

του χρόνου, της κίνησης και του φωτός πάνω στη σκηνή»

Αφορµή για την αναζήτηση των ορίων ανάµεσα στην

αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας και τη

σκηνογραφία αποτέλεσε η έκθεση Σκηνογραφίας και

Θεατρικής Αρχιτεκτονικής PRAGUE QUDRENNIAL O7. 

Η έκθεση πραγµατοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Η

φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στον βιοµηχανικό χώρο

Vystaviste Exhibition, από τις 14  έως τις 24 Ιουνίου στην

Πράγα και πρόβαλλε σύγχρονες σκηνογραφικές εφαρµο-

Το γυαλί είναι υλικό, που χρησιµοποιήθηκε ευρέως στη

σύγχρονη αρχιτεκτονική και µπορεί να χαρακτηρίσει και

την αειφόρο αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα. Η ενέργεια

που απαιτείται για τη δηµιουργία του, δεν είναι τόσο

µεγάλη, ενώ διαρκώς δηµιουργούνται νέα έξυπνα κρύ-

σταλλα µε περιβαλλοντικές ιδιότητες και ειδικά γυαλιά που

συµβάλουν στη δηµιουργία ενέργειας, όπως τα φωτοβολ-

ταικά. Επίσης, υπάρχουν πια στο εµπόριο πολλά προϊόντα

από ανακυκλωµένο γυαλί. Το γυαλί είναι ένα από τα πρώτα

υλικά, που ανακυκλώθηκαν και επαναχρησιµοποιούνται.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ένα πλακίδιο από ανακυκλω-

µένο γυαλί µε ανάγλυφη υφή (Εικόνα 2). 

Το ένα τρίτο του πληθυσµού της Γης ζει σε σπίτια κατα-

σκευασµένα από χώµα. Οι χοντροί ηχοµονωτικοί χωµάτι-

νοι τοίχοι απορροφούν θερµότητα κατά τη διάρκεια της

ηµέρας και την αποδίδουν αργά, κατά τη διάρκεια της

νύχτας στο εσωτερικό των κτισµάτων. Το στοιχείο αυτό,

τους καθιστά ενδιαφέρουσα επιλογή για κατασκευές που

στοχεύουν στον παθητικό ηλιακό σχεδιασµό. Σήµερα,

κατασκευάζονται υλικά απολύτως οικολογικά, µε βάση το

άψητο χώµα, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υλικό

για τοίχους πληρώσεως. Τέτοιο υλικό είναι το claytec, ένα

µίγµα από άψητο χώµα, νήµα από γιούτα και µπαµπού

(Εικόνα 3). Τα δύο τελευταία στοιχεία παρέχουν στο

πάνελ σταθερότητα, ενώ µειώνουν το βάρος. Το υλικό

αυτό έχει καλές θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότη-

τες. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε

µεγάλες κατασκευές και, προς το παρόν, απευθύνεται σε

οικολογικές κατασκευές µικρής κλίµακας. 

Το χαρτί απαιτεί µεγάλες ποσότητες ξυλείας για να δηµι-

ουργηθεί. Εποµένως, το ανακυκλωµένο χαρτί είναι προτι-

µητέο από οικολογικής πλευράς. Σήµερα, το ανακυκλω-

µένο χαρτί χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο σε πολλά

προϊόντα όπως εφηµερίδες, βιβλία, ταπετσαρίες κ.ά. Οι

περισσότερες ταπετσαρίες της αγοράς κατασκευάζονται

από ανακυκλωµένο χαρτί. Μια άλλη χρήση, που έχει

µεγάλο ενδιαφέρον και έχει αναπτυχθεί αρκετά τα τελευ-

ταία χρόνια, είναι τα έπιπλα από χαρτί. 

Το 1972, ο αρχιτέκτονας Frank Gehry,  σχεδίασε µια σειρά

επίπλων, τα Easy Edges, κατασκευασµένα από χαρτόνι

(Εικόνα 4). Τα έπιπλα αυτά, παρά την απλότητα της αισθη-

τικής αλλά και της κατασκευής, είναι εξαιρετικής αντοχής

και σταθερότητας. Η σειρά περιλαµβάνει τραπέζια, καρέ-

κλες και τραπεζαρίες. Ένα από τα πιο δηµοφιλή κοµµάτια

είναι η καρέκλα Wiggle Side Chair, που µοιάζει µε κορδέλα

που ξεδιπλώνεται. 

Το µπαµπού είναι φυτό που µεγαλώνει πολύ γρήγορα και

µπορεί να συλλεχθεί κάθε τέσσερα µε έξι χρόνια. Τα υλικά

που παράγονται από το µπαµπού χρησιµοποιούνται συχνά

στον εσωτερικό χώρο, όπως σε δάπεδα, σκάλες, διαχωρι-

στικά, έπιπλα κ.ά. Το µπαµπού έρχεται από µακριά, αφού

οι περισσότερες φυτείες βρίσκονται στην Κίνα. Παρόλα

αυτά, το ενεργειακό κόστος της µεταφοράς του υπερκαλύ-

πτεται από τα άλλα κέρδη και πλεονεκτήµατα που έχει ως

υλικό. Είναι σκληρότερο από πολλά ξύλα, όπως για παρά-

δειγµα η δρυς και πολύ σταθερό, πράγµα που το καθιστά

καλύτερη επιλογή σε περιπτώσεις µεγάλων διακυµάνσεων

στη θερµοκρασία και την υγρασία (Wilhide, σελ. 136). Ένα

παράδειγµα από δάπεδο κατασκευασµένο από καλλιεργη-

µένο µπαµπού διακρίνεται στην Εικόνα 5. Το µπαµπού

κόβεται σε λεπτές λωρίδες και πρεσάρεται, για να δηµι-

ουργηθεί η επιφάνεια. Το τελικό προϊόν µπορεί στη συνέ-

χεια να βαφτεί σε διάφορες αποχρώσεις µε οικολογικές

βαφές και βερνίκια.  

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει διευρύνει την γκάµα των υλι-

κών που επί αιώνες κυριαρχούσαν στην κατασκευή των

κτηρίων. Το µέλλον φαίνεται ότι θα φέρνει διαρκώς νέα

υλικά: υλικά που είναι νοήµονα, έχουν τη δυνατότητα να

µεταβάλλονται ή έχουν ιδιότητες που κανείς δεν θα περί-

µενε και που σίγουρα διευρύνουν τις επιλογές του σχεδια-

σµού. Υλικά από µονωτικά, σκυρόδεµα, γυαλί, τα οποία

συνδυάζουν έξυπνα στοιχεία (ανιχνευτές, κοντρόλ και επι-

κοινωνιακές συσκευές) ώστε να µπορούν να δίνουν πλη-

ροφορίες και να αλλάζουν ιδιότητα, όπως για παράδειγµα

να ελαττώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Τα οικολογικά υλικά µπορούν να ενσωµατωθούν στον

σχεδιασµό και να συνδράµουν στην επίτευξη των τεσσά-

ρων βασικών στόχων που επιδιώκονται κατά τον περιβαλ-

λοντικό σχεδιασµό. Όταν µάλιστα συνδυάζονται µε τα

άλλα εργαλεία του σύγχρονου σχεδιασµού, µπορούν να

δηµιουργήσουν καινοτόµες προτάσεις, οι οποίες εµπεριέ-

χουν την έννοια της οικολογίας. 
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εκθεσιακών χωρών οι οποίοι αντιµετωπίζονται τόσο ως

«αντικείµενα», δείγµατα εφήµερης υβριδικής αρχιτεκτονι-

κής, όσο και ως φορείς υποδοχής και προβολής άλλων

σχεδιασµένων αντικειµένων των επιµέρους σκηνογραφι-

κών προτάσεων. 

Η παραπάνω διερεύνηση αποτελεί µια προσέγγιση µε

στόχο την άρση των διαχωριστικών γραµµών ανάµεσα

στην αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας

και στη σκηνογραφία και οδηγεί στην επανερµηνεία τους

µε εργαλείο τον «ενιαίο» χαρακτήρα της χωροποιητικής

διαδικασίας. Η πορεία από µια ιδέα αφετηρίας στον αρχι-

τεκτονικό σχεδιασµό, ανεξαρτήτως κλίµακας, ή από ένα

δραµατικό κείµενο για την παραγωγή κάποιου χώρου, σκη-

νικού ή µη, δραµατικού ή φανταστικού, είναι αντίστοιχη.

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι τα όρια ανάµεσα στην αρχιτε-

κτονική και τη σκηνογραφία είναι ανύπαρκτα και ίσως η

χρήση των µεθόδων παραγωγής θεατρικού χώρου να

αποτελούν µία νέα πρόταση για διερεύνηση του λεγόµε-

νου πραγµατικού χώρου.
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γές στο θέατρο και στον κινηµατογράφο, παραθεατρικά

«events», «αστικά θεατρικά δρώµενα» και χώρους θεσµο-

θετηµένης και µη Θεατρικής αρχιτεκτονικής. 

Η χάραξη της έκθεσης επιδιώκει την προβολή της γεωµε-

τρίας του αστικού τοπίου. Πρόκειται για µια διαδροµή,

ένας υπερυψωµένος τεθλασµένος άξονας, στον οποίο

εκατέρωθεν αρθρώνονται οι εκθεσιακοί εθνικοί χώροι.

Ένα διπλό σύστηµα, µε άξονες και σηµειακές εντάσεις, τα

περίπτερα, στον ευρύτερο εκθεσιακό αστικό ιστό. Η δια-

δροµή ανάµεσα στα εφήµερα αρχιτεκτονήµατα ξεδιπλώνει

την πολλαπλότητα ερµηνειών του θεατρικού γίγνεσθαι

κάθε χώρας, κάθε πολιτισµού και διαρρηγνύει τα όρια του

παροντικού χρόνου.

Η λογική του διαλόγου µεταξύ της αρχιτεκτονικής και της

αρχιτεκτονικής µικρής κλίµακας παρουσιάζεται µέχρι στον

σχεδιασµό των κατασκευών εξυπηρέτησης της έκθεσης,

καφέ, στάσεις, βιβλιοπωλείο κ.λπ. Η βασική σχεδιαστική

αρχή στη µορφοποίηση και οργάνωση των υποστηρικτι-

κών χώρων είναι η δηµιουργία µικρών περιβαλλόντων εφή-

µερης αρχιτεκτονικής µε διαφορετική συνθετική αφετηρία

ο κάθε ένας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται διαφορετικοί

τύποι αστικής µικροκλίµακας που καταγράφονται στα

καφέ, όπως καφέ το οποίο µοιάζει µε ανοικτό κουτί περι-

τυλίγµατος, καφέ-τροχόσπιτο το οποίο µε ένα διαµορφω-

µένο κήπο επαναπροσδιορίζει την έννοια του εξωτερικού

και του εσωτερικού χώρου, εισάγοντας το δηµόσιο στο

ιδιωτικό. 

Το κάθε εκθεσιακό κύτταρο, αυτόνοµο, ως αισθητικός

κώδικας δίνει την εντύπωση απόσπασης από το περιβάλ-

λον της έκθεσης. Η δυναµική εικόνα που παράγεται από

τη συνεχή µετακίνηση δεν επιτρέπει στους επισκέπτες να

συνδεθούν άρρηκτα µε κάποιον συγκεκριµένο τόπο. Ανε-

ξάρτητα εκθεσιακά κύτταρα, χώροι χωρίς πολιτιστική ταυ-

τότητα που δεν δηµιουργούνται ούτε από το µορφολογικό

και ιστορικό περιβάλλον του κτηρίου στο οποίο εντάσσο-

νται αλλά και ούτε από στο πολιτισµικό περιβάλλον της

πόλης που φιλοξενεί τη διοργάνωση, λειτουργούν ως απο-

σπάσιµα αντικείµενα προσεγγίζοντας έτσι τα χρηστικά

αντικείµενα του βιοµηχανικού σχεδιασµού. 

Στον σχεδιασµό των εθνικών εκθεσιακών µονάδων κατα-

γράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις όπου κάθε συµµε-

τέχουσα χώρα αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερο τρόπο το εκθε-

σιακό της υλικό και προβάλλει την ιδιαιτερότητα του πολι-

τισµού της. 

Σε µία προσπάθεια αποκωδικοποίησης των εκθεσιακών

κυττάρων µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε ως ακολού-

θως:

– Κύτταρα χωρίς κεντρική ιδέα. Πρόκειται για επιφάνειες

στις οποίες προβάλλεται το εκθεσιακό υλικό χωρίς τα ίδια

να αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερου σχεδιασµού.

– Κύτταρα - Μεταµόρφωσης του σκηνικού χώρου σε εκθε-

σιακό. Χώροι θεατρικοί, πραγµατοποιηµένοι για κάποια

συγκεκριµένη θεατρική παράσταση, µεταφέρονται σε άλλη

κλίµακα σε άλλο context, στην έκθεση Σκηνογραφίας και

Θεατρικής Αρχιτεκτονικής PRAGUE QUΑDRENNIAL

O7, δηµιουργώντας εκθεσιακούς χώρους φορτισµένους

µε δραµατουργικό υπόβαθρο. Μετατρέπονται από προ-

σωπικές ερµηνείες σε φορείς πολιτιστικών µηνυµάτων. 

– Περίπτερα µε αυτόνοµο σχεδιασµό, εικαστικές µορφές

σχετικές µε την ταυτότητα της χώρας. Χαρακτηριστικό

παράδειγµα αποτελεί το περίπτερο του Ισραήλ όπου µετα-

γράφεται η έννοια του «τείχους» µε τη χρήση ενός ισχυ-

ρού ορίου, ενός πραγµατικού τοίχου από οπλισµένο σκυ-

ρόδεµα που διασχίζει το εκθεσιακό κύτταρο της χώρας

δηµιουργώντας δύο χώρους που δεν επικοινωνούν µεταξύ

τους. Αυτή η σκληρή µεταφορά του «τείχους µε τον τοίχο

από µπετόν υποδέχεται τα κυρίως εκθέµατα, τις µακέτες

και τα κοστούµια από θεατρικές παραστάσεις και υπο-

γραµµίζει την ανατρεπτική και ενοποιητική δύναµη της

θεατρικής τέχνης .

Αξιοσηµείωτος είναι ο διπλός χαρακτήρας των εθνικών
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Σε κάθε περίπτωση, ο προσανατολισµός στον σχεδιασµό

χώρων που «γερνούν ωραία», δίνει µια ακόµα διάσταση

στη συνθετική διαδικασία, τη διάσταση του χρόνου. Τα

ερωτήµατα λοιπόν παραµένουν: τι σχεδιάζουµε, πόσο

θέλουµε να διαρκέσει και πώς θέλουµε να εξελιχθεί στον

χρόνο. Κατά συνέπεια είναι ζητούµενο του σχεδιασµού το

πόσο «καινούρια» ή «παλιά» θέλουµε να δείχνει µια νέα

κατασκευή και επιπλέον, το πώς το παλιό αντιπαρατίθεται

µε το καινούργιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η ανακαί-

νιση του µουσείου Castelvecchio, στο οποίο ο Carlo

Scarpa χρησιµοποιεί χαρακτηριστικά υλικά διαφορετικών

ιστορικών περιόδων που παραµένουν όµως ξεκάθαρα

αρθρωµένα. Τα νέα δάπεδα δεν ακουµπούν τους τοίχους.

Αντίστοιχα, οι νέες τοιχοποιίες διακόπτονται πριν φτά-

σουν στην οροφή και συνολικά οι διαφορετικές φάσεις

στην εξέλιξη του κτηρίου γίνονται σαφείς µέσα από τη δια-

στρωµάτωση των υλικών

Παρατηρούµε ότι οι τρόποι µε τους οποίους η αρχιτεκτο-

νική µορφή και τα υλικά συνδιαλέγονται από την αρχαιό-

τητα ως σήµερα µεταβάλλονται, επαναπροσδιορίζονται και

εξελίσσονται, αποκτώντας µια σχεδόν ηθική αξία. Η σχέση

των υλικών µε τον χρόνο, δεν ήταν πάντα αρµονική. Για

παράδειγµα οι κατοικίες του Le Corbusier που όπως σχο-

λίασε και ο Nikolaus Pevsner, «δεν προκαλούν ευχαρί-

στηση σε κατάσταση παρακµής». Η έντονη βιοµηχανοποί-

ηση όµως, ακόµα και των φυσικών υλικών όπως για παρά-

δειγµα η πέτρα, τείνει να δηµιουργήσει ένα σχίσµα στη

σχέση χώρου-ύλης, τουλάχιστον στη σύγχρονη ελληνική

πραγµατικότητα.  Η εµπειρία του χαρακτήρα των υλικών, η

αντίληψη των κρυµµένων διαστάσεών του, που συχνά απο-

καλύπτονται µε την πάροδο του χρόνου έχει δώσει τη

θέση στην έννοια της αντοχής, που πλέον ταυτίζεται µε τη

µη - εξέλιξη των χαρακτηριστικών του υλικού στον χρόνο. 

Η διακήρυξη του Louis Kahn για σχεδιασµό «σύµφωνα µε

τη φύση των υλικών» έχει παραγκωνιστεί. Εύκολα ξεχνάµε

ότι η ύπαρξη µελέτης που ανταποκρίνεται στα εγγενή

χαρακτηριστικά των υλικών αλλά και στην εµπειρική τους

έκφραση, µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο µεθοδολογικό

εργαλείο σχεδιασµού. Εύκολα ξεχνάµε επίσης και το ότι η

έµφαση στον σχεδιασµό και όχι στη χρήση ακριβών υλι-

κών (όπως για παράδειγµα η εµµονή του Έλληνα για τα

δρύινα έπιπλα) µπορεί να αναπληρώσει, ακόµα και να

µετατρέψει σε προτέρηµα, την τυχόν αίσθηση ευτέλειας

της κατασκευής. Παράλληλα, η χρήση υλικών που δεν

κοστολογούνται ως πολυτελή, διευκολύνει τον πειραµατι-

σµό, καθώς είναι εφικτή και προσιτή η κατασκευή δοκιµίων

από τα ίδια τα υλικά της τελικής κατασκευής. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα του κατά πόσο το ζήτηµα των

υλικών απασχολεί πραγµατικά σήµερα τον αρχιτέκτονα-

µελετητή, από τη στιγµή που σε πολλές περιπτώσεις έρχε-

ται σε λιγοστή έως ελάχιστη ουσιαστική επαφή µε τα υλικά

που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση της µελέ-

της του. Φαίνεται δε, ότι δεν είναι πάντα προφανής η χρη-

σιµότητα της σωστής επιλογής των υλικών, που να διαµορ-

Η αρχή αυτού του κειµένου τοποθετείται στη Σύρο, στην

κεντρική πλατεία Μιαούλη της Ερµούπολης. Έχουµε περ-

πατήσει πάνω στο ίδιο µαρµάρινο δάπεδο, φθαρµένο,

χιλιοπερπατηµένο από γενιές ανθρώπων. Πάνω από 2.000

τετραγωνικά τηνιακού µαρµάρου γυαλισµένου όχι από

κάποιο µηχάνηµα αλλά από χρόνια βροχής και βηµάτων,

καλύπτουν όχι µόνο το δάπεδο αλλά ολόκληρη την

κεντρική πλατεία – από τα σκαλιά της κεντρικής εισόδου

του ∆ηµαρχείου µέχρι τις όψεις των κτηρίων που το πλαι-

σιώνουν. Ποια να ήταν άραγε η πρόθεση του σχεδιασµού

του Τσίλλερ όταν επέλεξε ως πρωταρχικό υλικό το µάρ-

µαρο; Η µελλοντική του χρήση και ακεραιότητα, η αρµο-

νική σχέση µε τον χρόνο, η υστεροφηµία του όλου εγχει-

ρήµατος; 

Απέναντι στη συγκεκριµένη στάση διατήρησης των υλικών

καθώς και των αξιών και της µνήµης που αυτά εκφράζουν,

στέκεται ο πειραµατισµός µε υλικά που χαρακτηρίζονται

και ως «ευτελή», των οποίων όµως η διάρκεια ζωής είναι

συνήθως σύντοµη. Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι ένα

παραδοσιακά δαπανηρό υλικό είναι συνήθως και µεγαλύ-

τερης αντοχής στον χρόνο και τη φυσική φθορά. Μπο-

ρούµε να πούµε όµως ότι ένα ακριβό υλικό «γερνάει»

απαραιτήτως και καλύτερα; Η γενικότερη φιλοσοφία του

«για πάντα νέοι» έχει περάσει και στον χειρισµό του δοµη-

µένου περιβάλλοντος. Η ψύχωση µε την εικόνα, καθώς

αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολιτισµικής µας

ταυτότητας, οδηγεί την επιστήµη στην εξεύρεση τρόπων

αποτροπής της φυσικής γήρανσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, η

τεχνολογία των υλικών τείνει να κατευθύνει την έρευνά της

στη δηµιουργία υλικών που αντιστέκονται σε αυτήν. 

Σαν αποτέλεσµα, δηµιουργείται η τάση προτίµησης βιοµη-

χανοποιηµένων υλικών που φθείρονται µεν δύσκολα αλλά

αποµακρύνουν την κατασκευή από την επαφή µε τη φύση

και την έννοια του χρόνου. Από την άλλη µεριά, υλικά µε

βραχεία ζωή συνηθίζεται να χρησιµοποιούνται σε κατα-

σκευές που τείνουν να µεταβάλλουν τον χαρακτήρα τους

συχνά και συνήθως σχετίζονται µε χώρους επαγγελµατι-

κούς, εµπορικούς και ψυχαγωγίας. Μέσω της συνεχούς

ανανέωσης οι χωρικές αυτές διαµορφώσεις µένουν πάντα

επίκαιρες ενώ τα υλικά τους δεν φτάνουν στο σηµείο φθο-

ράς, τα προλαβαίνει πάντα η αλλαγή. Οι παραπάνω ανα-

φορές δεν διατείνονται υπέρ της επιλογής φυσικών (άρα

εξελίξιµων στον χρόνο) ή επεξεργασµένων υλικών, αλλά

καταδεικνύουν την αναπόφευκτη γήρανση µιας κατα-

σκευής ως µια σχεδιαστική παράµετρο. 



Zoom in – zoom out 

του Κωνσταντίνου Λαµπρινόπουλου, αρχιτέκτονα
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Η λογική του παρακάτω κειµένου βασίζεται στην τεχνική

του zoom in – zoom out, βασίζεται στην παραδοχή ότι η

αρχιτεκτονική όταν γεννιέται από µια ιδέα µπορεί άνετα να

µεταπηδήσει από µια κλίµακα στην άλλη χωρίς να χαθεί η

συνοχή της. Βασίζεται στη δηµιουργία αρχιτεκτονικής µε

ιδέες και όχι µε στερεότυπα, βασίζεται στην αντίληψη ότι ο

δηµιουργός µπορεί αν γνωρίζει να σχεδιάσει από πόµολο

µέχρι µία πόλη.

Οι µικρής κλίµακας χώροι που είναι κατά το 90% παραγό-

µενο αρχιτεκτονικό έργο αποτελούνται από τους εσωτερι-

κούς χώρους και από µικρής κλίµακας κτίρια που συνήθως

έχουν εφήµερο χαρακτήρα. Γι’ αυτές τις κατηγορίες µιλάµε

κυρίως εδώ µε µεγαλύτερη έµφαση στους εσωτερικούς

χώρους.

Οι µικρής κλίµακας χώροι είναι συνήθως το επίπεδο από

όπου ξεκινούν οι πιο πολλοί αρχιτέκτονες. Είναι το σχο-

λείο µετά το πανεπιστήµιο. Η δυσκολία είναι να ξεφύγεις

από αυτό το επίπεδο και να µην αντιµετωπίζεις τον µεγα-

λύτερο χώρο σαν άθροισµα µικρότερων χώρων. Η δια-

φορά αυτή ξεχωρίζει ίσως την εκπαίδευση του αρχιτέ-

κτονα από αυτή του διακοσµητή. Αν θέλουµε να εστιά-

σουµε λίγο στις διαφορές ο διακοσµητής έχει επίσης αυτό

που ονοµάζεται φόβος του κενού χώρου. Η διάθεσή του

είναι προσθετική ενώ του αρχιτέκτονα αφαιρετική. Χωρίς

όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν διακοσµητές που

αρχιτεκτονούν και αρχιτέκτονες που διακοσµούν.

Η µικρή κλίµακα προδιαθέτει την πιο προσεκτική ανά-

γνωση του παραγόµενου χώρου. Γίνονται ευδιάκριτα στοι-

χεία που στη µεγάλη κλίµακα χάνονται. Όµως η αφετηρία

είναι ίδια. Η ιδέα της διαµόρφωσης του χώρου είναι ενιαία,

συµπεριλαµβάνει όλα τα επίπεδα σχεδίασης. Σε αυτό η

µικρή κλίµακα δεν πρέπει να διαφέρει από τη µεγάλη κλί-

µακα. Ο Aldo Rossi µίλαγε για τη σχέση της κλίµακας

νάνος µε αυτήν της κλίµακας γίγας. ∆εν ήταν δύο έννοιες

παράλληλες αλλά τεµνόµενες σε µια λογική αλληλεξάρτη-

σης. Η δηµιουργία του χώρου είτε αυτή ακολουθεί µια ποι-

ητική προδιάθεση είτε την απόλυτη λειτουργικότητα του

χώρου για να ισορροπεί πρέπει να έχει ακολουθία πρέπει

οι αναλογίες που τη συνθέτουν να λειτουργούν σε όλες τις

κλίµακες.

Πολλές φορές το έχουµε δει σχεδιάζοντας στο Auto

CAD ότι κάνοντας zoom in ανακαλύπτεις µια νέα τάξη

σχεδιασµού που βασισµένη στην κυρίαρχη ιδέα υλοποιεί-

ται. Η µικρή κλίµακα τότε µπορεί να συµπαρασύρει τη

µεγάλη όπως και το αντίθετο. Η αρχιτεκτονική µπορεί να

γίνει τόσο κυρίαρχη στον χώρο ώστε όλα τα άλλα επίπεδα

σχεδιασµού να υποτάσσονται σε αυτήν. Αυτός είναι ένας

τρόπος σχεδιασµού που βρίσκουµε στα εσωτερικά του

Tadao Ando για παράδειγµα, αλλά και στον Rem Koolhaas

που το ισχυρό concept δηµιουργεί την αρχιτεκτονική. Στα

καλύτερα παραδείγµατα η κυρίαρχη αρχιτεκτονική ταυτό-

τητα ή η κυρίαρχη ιδέα συµπαρασύρουν όλα τα άλλα επί-

πεδα σχεδιασµού και δηµιουργείται µια συνέχεια.

Zoom in

Οι µικρής κλίµακας χώροι είναι συνήθως πιο βραχύβιοι, και

για αυτό η επιρροή στιλιστικών επιρροών που είναι της

µόδας είναι αναπόφευκτη, ειδικά για χώρους εµπορικούς.

φώνεται και να εξελίσσεται ταυτόχρονα µε τη σχεδιαστική

διαδικασία, ώστε το παραγόµενο αισθητικό αποτέλεσµα

να εκφράζει την ουσία της σκέψης και των προθέσεών του

αρχιτέκτονα. 

Αντιθέτως, βλέπουµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό Αρχιτεκτο-

νικών γραφείων ασχολείται αποκλειστικά µε µελέτες και

έτσι χάνεται η άµεση επαφή µε την κατασκευή. Η πρακτική

αυτή καλλιεργείται ήδη από την αρχιτεκτονική εκπαίδευση

µε την τάση που υπάρχει να διδάσκονται τα σχετικά µε την

τεχνολογία των υλικών µαθήµατα ξέχωρα από τα σχεδια-

στικά. Παράλληλα, πολλά γραφεία που ασχολούνται και µε

την κατασκευή, καταφεύγουν στη χρήση τυποποιηµένων

κατασκευαστικών λεπτοµερειών, κυρίως για λόγους οικο-

νοµίας χρόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την περιορι-

σµένη µελέτη των δυνατοτήτων των υλικών, που µε τη

σειρά της οδηγεί σε έλλειψη πρωτοτυπίας στον σχεδια-

σµό. Πρωτοτυπίας όχι ως αυτοσκοπού, αλλά ως ανάδειξη

των ιδιοτήτων του κάθε υλικού. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει σήµερα η βοήθεια

της ψηφιακής τεχνολογίας µε την πραγµατοποίηση πειρα-

µατισµών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην ουσία όµως,

ο πειραµατισµός γίνεται µόνο µε την εικόνα και όχι µε την

αίσθηση και τον χαρακτήρα του υλικού, την υφή και τη

µυρωδιά του. Η απώλεια της άµεσης επαφής αρχιτέκτονα

- τεχνίτη - κατασκευαστή και η συχνή επανάπαυση στην

απλή επιλογή από τα προϊόντα που διατίθενται στην

αγορά, µετατρέπει τον σύγχρονο επαγγελµατία από δηµι-

ουργό κατασκευαστικών λεπτοµερειών και επινοητή τρό-

πων χρήσης των υλικών, σε σύµβουλο αγορών. Με τον

τρόπο αυτό διακόπτεται η ζωτική δίοδος ανάµεσα στη

µελέτη και την κατασκευή, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την

εξέλιξη του σύγχρονου δοµηµένου περιβάλλοντος. 



Ανακαίνιση επαγγελµατικών χώρων 

του Λούις Μπαρώ, αρχιτέκτονα
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Η λειτουργικότητα, η εργονοµία και η ορθολογιστική διά-

ταξη του εργασιακού χώρου αποτελούν παραµέτρους που

επιδρούν καταλυτικά στην παραγωγικότητα του χρήστη.

Υπάρχουν όµως και στοιχεία µη υπολογίσιµα και µετρή-

σιµα εξίσου σηµαντικά και θεµελιώδη, τα οποία καθορί-

ζουν τη συνολική ποιότητα ενός επαγγελµατικού χώρου.

Οι αισθητικές εντυπώσεις και το συγκινησιακό στοιχείο

που προκαλούνται στον εργαζόµενο και τον επισκέπτη

καθώς και η δυνατότητα εξοικείωσης µε τον χώρο είναι

µερικά από αυτά. Αποτελεί πλέον γεγονός ότι η αποδοτι-

κότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ψυχολογία του

χρήστη. Η παγκοσµιοποίηση, ο έντονος ανταγωνισµός, οι

συνεχείς διακυµάνσεις και η αβεβαιότητα που χαρακτηρί-

ζει τις οικονοµικές αγορές καθώς και η διαρκώς αυξανό-

µενη εισροή πληροφοριών έχει αυξήσει σηµαντικά τον

χρόνο που δαπανά ο σύγχρονος άνθρωπος στον χώρο

εργασίας του. Το «γραφείο» λοιπόν µετατρέπεται σε κύριο

χώρο ύπαρξης και δράσης. Οι χώροι µιας εταιρείας δεν

αποτελούν πλέον αποκλειστικά τον χώρο παραγωγής

εργασίας αλλά αντικατοπτρίζεται µέσω αυτών, η εσωτερική

δοµή και ιεραρχία, το εταιρικό ήθος καθώς και η γενικό-

τερη δυναµική της εταιρείας. 

Η ανακαίνιση επαγγελµατικών χώρων θα µπορούσε να

ορισθεί ως η αναµόρφωση και αναδιάταξη ενός υφιστάµε-

νου χώρου ο οποίος ήδη φιλοξενεί κάποιες από τις απαι-

τούµενες λειτουργίες ή ενδεχοµένως και καµία. Σε αντί-

θεση µε χώρους εµπορικούς, ψυχαγωγίας ή κατοικίας, η

ανακαίνιση πραγµατοποιείται µε βάση έναν χρονικό ορίζο-

ντα µεταξύ επτά και δώδεκα ετών περίπου. Θα διερευνηθεί

λοιπόν ο ρόλος του αρχιτέκτονα κυρίως στη φάση της

µελέτης και του σχεδιασµού, καθώς στη φάση της κατα-

σκευής, η συµµετοχή του στο έργο που έχει να αντιµετω-

πίσει και οι ευθύνες του ποικίλουν ανάλογα µε την εκά-

στοτε περίπτωση. Παράλληλα, θα εξετασθούν και θα αξιο-

λογηθούν οι διάφορες παράµετροι και δεσµεύσεις καθώς

και το δίκτυο σχέσεων και ισορροπιών το οποίο καλείται

να διαχειρισθεί. 

Οι λόγοι για τους οποίους ένας φορέας ή µια εταιρεία

Η αντίσταση σε αυτές τις στιλιστικές σειρήνες είναι πολύ

δύσκολη, αλλά τις πιο πολλές φορές απαραίτητη.

Η διάρκεια των χώρων αυτών µπορεί να είναι µικρή, αλλά

αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να επηρεάσουν, να

εκφράσουν αρχιτεκτονικές αναζητήσεις και ιδέες. Ο

Alvaro Siza λέει «Τα εφήµερα πράγµατα δεν είναι νεκρά

πράγµατα. Μένουν στη µνήµη ή µπορούν να επηρεάσουν

κάποιον άλλο. Η καταστροφή τους δεν σηµαίνει ότι δεν

υπήρχαν».

Zoom out

Η αρχιτεκτονική έχει πολλές επιλογές έµπνευσης. Η φύση

είναι η πιο αναγνωρίσιµη. Οι αρχιτέκτονες όµως σήµερα

ψάχνουν για τα µη προφανή, αλλά και χρησιµοποιούν δευ-

τερογενή υλικά ως έµπνευση ή ως εργαλεία σύνθεσης. Η

ιδέα µπορεί να έχει αναφορές στη µορφή, στη κατασκευα-

στική λογική, στην αναδιαµόρφωση του προγράµµατος,

ακόµα και σε κάτι απρόσωπο και άυλο σε κάτι διφορού-

µενο και ετερόκλητο.

Επίσης ο καλλιτέχνης αρχιτέκτονας, αυτός δηλαδή που

ξεπέρασε το βιτρουβιανό τρίπτυχο της λειτουργικότητας,

της κατασκευαστικής λογικής και της αισθητικής τελειότη-

τας αναζητά µοντέλα από παντού, από τον βιοµηχανικό

σχεδιασµό, από τη µόδα, από την τέχνη και από κάθε

πηγή δηµιουργικότητας. Τον ενδιαφέρει η πρωτοτυπία, η

σχέση αιτίας και αποτελέσµατος, η σχέση µέρους και

όλου, η πολυπλοκότητα µέσα από την απλότητα.

Zoom in

Τα όρια του καλλιτέχνη αρχιτέκτονα µε τους οµοϊδεάτες

συν-δηµιουργούς γραφίστες, βιοµηχανικούς σχεδιαστές,

διακοσµητές γίνονται λιγότερα διακριτά στους µικρής κλί-

µακας χώρους και ανακατεύονται. Η δηµιουργία µικρών

χώρων εµπίπτει στην κατηγορία έργων που διαφορετικές

εκφάνσεις σχεδιασµού αναµιγνύονται σε ένα δηµιουργικό

blender. 

Zoom out

Ο µάστορας αρχιτέκτονας είναι τόσο πολύτιµος όσο ο

καλλιτέχνης αρχιτέκτονας. Ο διάλογος µεταξύ του δηµι-

ουργού αρχιτέκτονα και του δηµιουργού τεχνίτη είναι απα-

ραίτητος. Μόνο έτσι η κατασκευή µια κατάσταση δηµιουρ-

γική, που χωρίζει τη διαδροµή από το µοναχικό σχέδιο

που εκφράζει τις επιθυµίες και την κατασκευαστική γνώση

των τεχνιτών που το υλοποιούν, καθώς και τη δηµιουργική

διαδικασία διαλόγου για την υλοποίηση του εφικτού απο-

δεικνύεται εργαλείο πέρα από –ισµους και ουτοπικές σκέ-

ψεις. Ο Carlo Scarpa έλεγε «Η διάκριση µεταξύ σχεδια-

σµού και κατασκευής έκανε εφικτή την παραγωγή ενός

σχεδίου ικανού να απεικονίσει όχι µόνο γεγονότα άλλα και

επιθυµίες, όχι µόνο το παρόν άλλα και το µέλλον».

Zoom in

Το να συνθέτεις ένα έργο µικρής κλίµακας έχει ορισµένα

βασικά χαρακτηριστικά. Συνήθως αντιλαµβάνεσαι όλο τον

χώρο σε µια ενότητα, ο χρήστης κάνει zoom σε περισσό-

τερα επίπεδα.

Αν µιλάµε για εσωτερικό χώρο έχουµε µια σειρά θεµάτων

επιλυµένα όπως το οικόπεδο, ο φορέας, η πολεοδοµική

σχέση.

Όµως αντιµετωπίζεις µια κατηγορία θεµάτων που έχουν

να κάνουν µε το zoom in. Στον εσωτερικό χώρο οι γωνίες

είναι σηµαντικές υπάρχουν frames πλέον και όχι όγκος.

Υπάρχουν στοιχεία που απαρτίζουν τον χώρο και όχι

χώρος που συνθέτει τα στοιχεία. Τα υλικά γίνονται απτά, η

υφή τους, το χρώµα τους, η σκληρότητα τους, η ψυχρή ή

ζεστή τους αίσθηση, η αντανακλαστικότητά τους, ακόµα

και η µυρωδιά τους πλέον είναι πολύ κοντά στον χρήστη,

έρχεται σε επαφή µαζί τους τα ακουµπάει , τα βλέπει και τα

µυρίζει, κάθε γωνία συµµετέχει, η αντίληψη του όλου είναι

πιο εύκολη. 

God is in details

Η λεπτοµέρεια γίνεται κυρίαρχη. Η λεπτοµέρεια προβάλλει

σαν χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης. Η απλότητα ή

η πολυπλοκότητά της µπορεί να αποτελέσει προοίµιο για

το τι θα ακολουθήσει σε όλο τον χώρο. Ο όρος πατέντα

προσαρµόζεται µε άνεση στην έξυπνη λύση του προβλή-

µατος. Το ταίριασµα των υλικών, η σωστή λειτουργία της, ο

τονισµός ή η εσκεµµένη απόκρυψή της είναι στη µικρή κλί-

µακα απαραίτητα. God is in details έλεγε ο Mies, και από

άλλη, όµως τελείως διαφορετική σκοπιά συµφωνούσε ο

Victor Horta o εκφραστής της art nouveau σχεδιάζοντας

τα πάντα από πόµολα και ταπετσαρίες µέχρι χειρολισθή-

ρες και µωσαϊκά πατώµατα. Ο αρχιτέκτονας θέλει να έχει

τον έλεγχο να σχεδιάσει τα πάντα, όλα να υπαγορεύονται

από τους ίδιους κανόνες σχεδίασης. Αυτό µοιάζει ουτο-

πικό στην εποχή της ταχύτητας, αλλά αν γίνεται πρέπει να

γίνει µέσα από διαρκή διάλογο µε τον χρήστη. 

Zoom in – zoom out  

Η αρχιτεκτονική λειτουργεί σε πολλές κλίµακες, από την

ουτοπική κλίµακα του σχεδιασµού µιας πόλης µέχρι τη

µελέτη και σχεδιασµό ενός πόµολου. Όλα θέλουν εξειδι-

κευµένη γνώση, έχουν λειτουργικές παραµέτρους και είναι

αποτέλεσµα design. 

Η αρχιτεκτονική της µικρής κλίµακας προσδιορίζεται σαν

ένα ατελείωτο zoom in – zoom out ενός ποντικιού σε µια

οθόνη σχεδίασης ενός αρχιτέκτονα, όπως ακριβώς γίνεται

και για τη µεγάλη και µεσαία κλίµακα.
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στολή να εξισορροπήσει στοιχεία όπως λειτουργικότητα,

εργονοµία, και ορθολογιστική διάρθρωση, µε εκείνα της

δηµιουργικής φαντασίας και του δυναµικού σχεδιασµού.

Μέσω της διαδικασίας της ανακαίνισης θα πρέπει να γίνει

αναδιαπραγµάτευση της αίσθησης του ανήκειν για τον

χρήστη. Η αυστηρή ιεραρχία, η αποµόνωση στον χώρο

εργασίας και η παγιωµένη χωρική διάταξη πρέπει σταδιακά

να εξαλειφθούν από τον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Μέσα στο γενικότερο κλίµα αβεβαιότητας και διαρκούς

µεταβολής στη διάσταση της οικονοµίας, και ειδικότερα

στο επίπεδο των εταιρειών, η δυνατότητα ευελιξίας και

προσαρµοστικότητας στις ταχύτατες εξελίξεις πρέπει να

αποτελεί γενεσιουργό παράγοντα της µελέτης. 

Ζούµε πλέον στην εποχή της συνεχούς και καταιγιστικής

ροής πληροφοριών και γνώσεων καθώς οι περισσότερες

εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον στη διαχείριση και

οργάνωση τους καθώς και στον τοµέα παροχής υπηρε-

σιών. Ο σχεδιασµός πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία

και συνεργασία µεταξύ χρηστών. Χρήση διαφώτιστων ή

ακόµα και διάφανων χωρισµάτων και επιφανειών διευκολύ-

νουν τη διέλευση φυσικού φωτός στα γραφεία. Η από-

ιδρυµατοποίηση του χώρου εργασίας προσφέρει οφέλη

στον εργαζόµενο και κατ’ επέκταση αυξάνεται η παραγω-

γικότητα και δηµιουργικότητα του. Η δυνατότητα οικειο-

ποίησης του χώρου από τον χρήστη πλέον θεωρείται επι-

τακτική. Χώροι εκτόνωσης της εργασιακής έντασης και

σύσφιξης σχέσεων µεταξύ εργαζοµένων όπως κυλικείο,

εστιατόριο ή ακόµα και κάποιος ειδικός χώρος χαλάρω-

σης δεν πρέπει πλέον να αντιµετωπίζονται ως βοηθητικοί

αλλά ως πρωταρχικό µέληµα της χωροθέτησης.

Ο επαγγελµατικός χώρος πλέον δεν αντιµετωπίζεται ως

αποστειρωµένος και συµβατικός. Η παρουσία έντονων

χρωµάτων, ψηφιακών εκτυπώσεων, οπτικοακουστικών

µέσων και γραφικών αναπαραστάσεων προσδίδουν στον

χώρο ζωντάνια και δυναµισµό. Ο µελετητής έχει να διαχει-

ρισθεί έναν µεγάλο όγκο διαθέσιµων πληροφοριών σχε-

τικά µε την επιλογή υλικών, κατασκευαστικών αρχών και

τεχνολογιών καθώς και επίπλωσης τον οποίο οφείλει να

φιλτράρει και τελικά να επιλέξει τα στοιχεία εκείνα που θα

ενταχθούν στη διαδικασία σχεδιασµού. Ο πρωτοποριακός

και δυναµικός σχεδιασµός του χώρου βελτιώνει την εται-

ρική εικόνα, εµπνέει τους εργαζοµένους και εντυπωσιάζει

τους επισκέπτες. Επιπροσθέτως, συµβάλλει στην αποκρυ-

στάλλωση της εταιρικής ταυτότητας και επηρεάζει όλους

όσους εργάζονται ή έρχονται σε επαφή µε αυτόν. Θα

ήταν σκόπιµο λοιπόν να αποδώσουµε στην ανθρωποκε-

ντρική διάσταση τη βαρύτητα που πραγµατικά έχει ώστε

να ζούµε, να δηµιουργούµε, και να παράγουµε σε ισόρρο-

πους εργασιακούς χώρους σύγχρονης δυναµικής.
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αποφασίζει να εµπλακεί σε µια σύνθετη διαδικασία όπως η

ανακαίνιση είναι πολυδιάστατοι, όπως και τα οφέλη που

επιθυµεί να αποκοµίσει από αυτήν. Είναι πολλές οι περι-

πτώσεις κατά τις οποίες µια εταιρεία επιλέγει τη χωρική

αναµόρφωση ως µέσο προβολής και επικοινωνίας σε αντι-

διαστολή µε τους συµβατικούς τρόπους προώθησης

(δηµοσιεύσεις, διαφηµίσεις κ.α.). Σε µια εποχή έντονου και

στυγνού εµπορικού ανταγωνισµού, µέσω της ανακαίνισης

δηλώνεται η υγιής παρουσία της εταιρίας, απευθυνόµενη

στις ανταγωνίστριες εταιρείες, στους προµηθευτές, στους

συνεργάτες, και κυρίως, στους πελάτες. Άλλη πιθανή

εκδοχή είναι να προβληθεί µια νέα εταιρική ταυτότητα η

οποία ενδεχοµένως να έχει προκύψει από συγχώνευση ή

εξαγορά ή ακόµα και από εσωτερική αναδιάρθρωση.

Εναλλακτικό εφαλτήριο αποτελεί η επιδίωξη ουσιαστικής

βελτίωσης συνθηκών εργασίας και εκσυγχρονισµός εξο-

πλισµού και υποδοµών.

Μια προκαταρκτική µελέτη πριν την οριστική επιλογή του

χώρου, προφυλάσσει από µελλοντικές δυσάρεστες εκπλή-

ξεις. Στην αρχική φάση, καταγράφεται η κατάσταση του

χώρου και η ευελιξία που παρέχει, δηλαδή οι δυνατότητες

καθαιρέσεων και τροποποιήσεων δίχως να επηρεασθεί η

στατική επάρκεια του κτηρίου. Ήδη στην παρούσα φάση ο

µελετητής θα πρέπει να έχει καθορίσει ένα ευρύ φάσµα

επιλογής οικοδοµικών τεχνολογιών, κατασκευαστικών

αρχών και υλικών που θεωρεί κατάλληλα για εφαρµογή

στον συγκεκριµένο χώρο. 

Προτού ξεκινήσει η φάση ανασχεδιασµού χώρων και υπο-

δοµών, η µελετητική οµάδα σε µια σειρά συναντήσεων θα

πρέπει να ενηµερωθεί για τις βασικές απαιτήσεις και σχε-

διαστικές αρχές του έργου. Εφόσον η διαµόρφωση του

χώρου αντικατοπτρίζει την οργάνωση της εταιρείας θα

πρέπει να δοθούν αναλυτικά οι απαιτούµενες λειτουργίες

και ιδιαιτερότητες κάθε χώρου µε τη µορφή οργανογραµ-

µάτων που αποτυπώνουν την ιεραρχική δοµή, το δίκτυο

αλληλεξάρτησης και γειτνιάσεως τοµέων και τµηµάτων

καθώς και τις προβλέψεις ενδεχόµενης επέκτασης ή συρ-

ρίκνωσης. Επιπροσθέτως, ο µελετητής οφείλει να γνωρίζει

ποιοι είναι οι γενικότεροι στόχοι και προσδοκίες του εργο-

δότη του και ποια στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας φιλο-

δοξεί να προβάλλει µέσω της ανακαίνισης. Η καταγραφή

των απαιτήσεων καθώς και του υφιστάµενου εξοπλισµού

σε επίπεδο ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών είναι απα-

ραίτητη. Με την αυξανόµενη διακίνηση πληροφοριών, τα

δίκτυα δοµηµένης τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών

και οπτικοακουστικών µέσων αποτελούν πλέον κυρίαρχο

παράγοντα στη διαδικασία µελέτης και κατασκευής ενός

επαγγελµατικού χώρου. Τέλος, τόσο το χρονοδιάγραµµα

µελέτης και κατασκευής όσο και ο διαθέσιµος προϋπολο-

γισµός της εταιρείας για το συγκεκριµένο έργο είναι καλό

να κοινοποιούνται στον µελετητή από τα αρχικά στάδια

ώστε να εξοικονοµηθεί χρόνος που συνήθως αναλώνεται

σε διαδοχικές διορθωτικές µελέτες και αλλαγές στον σχε-

διασµό λόγω υπέρβασης του προϋπολογισµού ή του χρό-

νου κατασκευής.

Ο µελετητής, µέσω του σχεδιασµού, έχει τη δύσκολη απο-
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Τα είδη και η φύση των επαγγελµάτων µεταλλάσσονται

ανάλογα µε το ιστορικό τους πλαίσιο. Κάθε κοινωνία απο-

ζητά, διαπλάθει και εν συνεχεία παράγει τους επαγγελµα-

τίες όπως υποδεικνύονται από τις ανάγκες της και την

οικονοµική δοµή της. Κατά συνέπεια, οι «ειδικότητες» θα

µπορούσαν να παραλληλιστούν µε «ζωικά είδη», τα οποία

και συµπληρώνουν την εκάστοτε πολιτιστική, οικονοµική

και πολιτική οικολογία του συστήµατος. Οι γενετικές

µεταλλάξεις και προσµίξεις αντικατοπτρίζονται και στα

επαγγέλµατα αυτά, ο χαρακτήρας των οποίων πρέπει να

υποστηρίζει (και να αντανακλά, ως αποτέλεσµα) τις οργα-

νωτικές δοµές του κοινωνικού γίγνεσθαι. Τα γλυπτά του

Bernini χαρακτηρίζουν την εποχή της Αναγέννησης – τη

νέα τάξη πραγµάτων θα αναγνωρίσουµε στις ραπτοµηχα-

νές Singer, στα Zeppelin και στη συνέχεια στα Ford. Τα

νέα αυτά προϊόντα του πολιτισµού θα παραχθούν µαζικά,

θα καταναλωθούν, θα ζήσουν τον σύντοµο κύκλο της

ζωής τους, για να αντικατασταθούν µε νέα, τα οποία και θα

προσφέρουν τόνωση στις γερασµένες οικονοµίες.

Έτσι, στην περίοδο της νεωτερικότητας, και τη µετάβαση

στην πλήρως εκβιοµηχανισµένη δοµή των ∆υτικών κοινω-

νιών, ορισµένα «είδη» (όπως οι λαξευτές και οι καλόγεροι-

γραφιάδες) εξαφανίζονται, ενώ νέες µορφές «ζωής»

ανθούν. Η θεωρία της εξέλιξης ανέδειξε, από µια γενετική

πρόσµιξη παλαιότερων ειδών, αρκετά νέα είδη που ανή-

κουν στην ευρύτερη συνοµοταξία που αποκαλούµε «Βιο-

µηχανικός σχεδιασµός».

Το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα, ιδιαίτερα παλαιό και µε

αδιάλειπτη ιστορική παρουσία, µορφοποιεί «σηµεία» του

(ανά περίοδο) πολιτισµού. Στην κορύφωσή του,  παρέχει

χώρους λατρείας (εκκλησίες, ναούς, εµπορικά κέντρα) και

εξουσίας (παλάτια, κοινοβούλια, πολυώροφα εταιρικά κτή-

ρια), αλλά και χώρους στέγασης (εργατικές κατοικίες,

οµοιόµορφα προάστια). Εκ προοιµίου, η αρχιτεκτονική

πρόθεση εγγράφεται σε ένα πλαίσιο µε άρρητη σχέση ως

προς τη Γη – την ιδιοκτησία αυτής, τη χρήση της κ.λπ.

Αντίθετα, η νεαρή τάξη των Βιοµηχανικών σχεδιαστών
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γεννιέται µέσα στο εργοστάσιο. Χωρίς ιστορία, αλλά µε τη

συσσωρευµένη γνώση των υπό εξαφάνιση χειροτεχνών

και µαστόρων, καλούνται να βοηθήσουν στην οικοδόµηση

της αστικής οικονοµίας. Εκ προοιµίου, η νέα δοµή του

Αστικού κράτους είναι δυναµική – η ανταλλακτική αξία

αποτελεί τον µοχλό κίνησης της κατασκευής του και τα

αντικείµενα προς πώληση αποτελούν την ύστατη έκφρασή

του. Σε συνέχεια, νέα, άυλα προϊόντα εµφανίζονται (από

την ιδεολογία έως και τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα)

που προδίδουν και την ωρίµανσή του. Η υλική φύση δεν

αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την ανταλλαγή.

Είναι σαφές ότι, από την άποψη της κλίµακας, των υλικών

κ.λπ., οι δυο αυτές επαγγελµατικές κατευθύνσεις είναι

συµπληρωµατικές. Αυξανόµενης όµως της πολυπλοκότη-

τας του συστήµατος, όπως και της συσσώρευσης γνώσης,

παρατηρούνται αντιδάνεια µεταξύ τους, όσον αφορά τη

µεθοδολογία, τις αξίες, αλλά και την πρακτική. Η δηµιουρ-

γία δεν αποτελεί πια προνόµιο του homo universalis, αλλά

σύνθετων δικτύων, σε ατοµικό, εταιρικό, κρατικό ή και υπε-

ρεθνικό επίπεδο.

Η τεχνολογία µας επιτρέπει να αντιµετωπίζουµε ένα κτή-

ριο, πλέον, ως αντικείµενο µαζικής παραγωγής, αλλά και

ένα προϊόν ως πολιτιστική/πολιτική έκφραση (λ.χ. το στυλ).

Η ανάπτυξη της τεχνικής, αλλά και η ανεπτυγµένη ανά-

µεσα στον πληθυσµό χρήση του συµβολικού, διαπερνά

όλα τα προϊόντα που θα παράξουµε – από το Reichstag

µέχρι το iPod. Η εγγενής αξία της ταχύτητας, της εναλλα-

γής, αλλά και της διαρκώς εµφανούς ανάγκης για κοινω-

νική διαφοροποίηση (είτε σε πλαίσια ταξικά, επαγγελµα-

τικά, κοινότητας ή αγέλης), µας εξωθεί προς τη χρήση

τεχνικών, υλικών και αισθητικών αξιών µε σύντοµο κύκλο

ζωής. Όλα αυτά, προς ώρας, συµβαίνουν εις βάρος του

περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Έννοιες όπως αυτή της

«βιώσιµης ανάπτυξης», αντιµετωπίζονται ως απειλές και

παροξυσµοί κάποιων απειλητικών γραφειοκρατών της

κεντρικής Ευρώπης. Η αλλαγή νοοτροπίας των καταναλω-

τών και της βιοµηχανίας είναι δυσανάλογα αργή, σε σχέση

µε την αµεσότητα και το µέγεθος του προβλήµατος.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η απουσία σχεδια-

σµού για την τελική φάση του κύκλου ζωής ενός προϊό-

ντος (µε τα γνωστά ζητήµατα που προκύπτουν σχετικά µε

την ανακύκλωση υλικών και πόρων, όπως και υποπροϊό-

ντων, αλλά και των κοινωνικών τους επιπτώσεων). 

Το Duomo της Φλωρεντίας έρχεται να συµφιλιωθεί µε το

σοβιετικό Lada. Οι µεγάλες ιδέες του παρελθόντος, η

βασικές αρχές κατανόησης του κόσµου, η θρησκεία, η

τάξη, η σύνθετη και ώριµη λογική, η γεωµετρία και οι µαγι-

κές αναλογίες του ανθρωπίνου σώµατος δεν επαρκούν.

Εάν η υπέρτατη έκφανση της υψηλής Αρχιτεκτονικής

παρατηρείται στην αποκρυστάλλωση του κόσµου των

ιδεών, η παρατήρηση της πρακτικής και η «ανάστροφη

ενηµέρωση» από την καθηµερινότητα (trickle up effect)

που εισάγει η εµπειρία από τον χώρο του εργοστασίου,

του ξυλουργείου και της παραγωγής γίνονται απαραίτητα.

Η τυποποίηση δεν συγκροτείται βάσει κάποιων υψηλών

αρχών, αλλά πάνω στην εµπειρία του τελικού χρήστη.

Η Αρχιτεκτονική και ο Σχεδιασµός ως πράξη, πέραν των

δηµιουργικών και άλλων ορµών, αποτελεί και σηµαντική



7722 α φ ι έ ρ ω µ α

έκφραση της πολιτικής και πολιτιστικής πραγµάτωσης. Το

πλαίσιο είναι (προφανώς) κοινό και άρα σε µεγάλο βαθµό

η πρακτική διαφοροποιείται βάσει των προσωπικών αρχών

πολιτικής και ηθικής φύσης, και των αντίστοιχων επιλογών.

Αν η διεπιστηµονικότητα είναι το Άγιο ∆ισκοπότηρο της

ακαδηµαϊκής κοινότητας, η ανάπτυξη δικτύων επαγγελµα-

τιών µε βαθιά πεδία γνώσης είναι, πιστεύω, µονόδροµος

για τη αποτελεσµατική µετεξέλιξη της διαδικασίας του

σχεδιασµού σε ρεαλιστικά για τον Πλανήτη (και τους

κατοίκους του) πλαίσια. 

∆ιαβάζοντας τις παραπάνω σκέψεις που τοποθετούν την

αφετηρία της αρχιτεκτονικής στον κόσµο των ιδεών και

την αφετηρία του βιοµηχανικού σχεδιασµού στην παρατή-

ρηση της καθηµερινότητας µου έρχεται στο µυαλό η

παρακάτω ιστορία. Ένας αρχιτέκτονας λέγεται ότι σχε-

δίασε κάποτε ένα πολυώροφο κτίριο χωρίς φαινοµενικά

να προβλέψει διόλου πεζοδρόµια γύρω από αυτό. Το

µόνο που έκανε ήταν να τοποθετήσει γρασίδι περιµετρικά

του κτηρίου. Στη δριµύτατη κριτική που δέχτηκε µε την

παράδοση του κτηρίου δεν αντέδρασε καθόλου, απλώς

περίµενε. Μετά από µερικές εβδοµάδες τοποθέτησε πλά-

κες στα µονοπάτια που είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται

στο γρασίδι... Η ιστορία είναι πιθανώς γνωστή στον ανα-

γνώστη. Προσωπικά µου αρέσει να την υπενθυµίζω γιατί

καταδεικνύει µε πολύ παραστατικό τρόπο ότι η παρατή-

ρηση της πρακτικής των ανθρώπων είναι το ίδιο σηµαντική

µε την αφηρηµένη ιδέα τουλάχιστον σε ότι αφορά την

εργονοµία στον σχεδιασµό.

Η εργονοµική συµβολή στον σχεδιασµό –τόσο βιοµηχα-

νικό όσο και αρχιτεκτονικό– δεν εστιάζει σε αντικείµενα ή

χώρους, αλλά σε καταστάσεις χρήσης. Είτε πρόκειται για

την καµπίνα ενός τρένου είτε για το πόµολο µιας πόρτας,

από εργονοµικής άποψης έχουµε να κάνουµε µε µια κατά-

σταση χρήσης. Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει πέραν

του υπό σχεδιασµό αντικειµένου ή χώρου, τα καθήκοντα

που θα εκτελεσθούν, τους συγκεκριµένους ανθρώπους

που θα τα εκτελέσουν, τις ενδεχόµενες εκούσιες ή ακού-

σιες καταχρήσεις που θα κάνουν κ.λπ.

Το απλούστερο σχεδιαστικό δίληµµα όπως για παρά-

δειγµα, η επιλογή της θέσης και του είδους του πόµολου

µιας πόρτας µπορεί να αντιµετωπισθεί αναλυτικά ως κατά-

σταση χρήσης. Έτσι, η συνδυασµένη κίνηση ενός δεξιό-

χειρα ανθρώπου και µιας πόρτας κατά το άνοιγµά της,

υποδεικνύει την τοποθέτηση του πόµολου αριστερά προς

τη µεριά που αυτή ανοίγει. Με τον τρόπο αυτό, κάνοντας

χρήση του δεξιού χεριού, το σώµα του ανθρώπου παίρνει

αυτόµατα θέση έξω από την τροχιά κίνησης της πόρτας.

Αντίστοιχα, η ισχυρότερη ροπή που αναπτύσσει το δεξί

ανθρώπινο αντιβράχιο όταν περιστρέφεται δεξιόστροφα

(σε αντίθεση µε όταν περιστρέφεται αριστερόστροφα),

υποδεικνύει και την προτιµώµενη φορά κίνησης και άρα το

είδος του πόµολου. Τέτοιες επισηµάνσεις µπορεί να φαί-

νονται προφανείς καθώς αποτελούν µέρος των καθηµερι-

νών συµβάσεων και εν τέλει της παράδοσης της τεχνικής.

Όµως η αναλυτική τους θεώρηση βοηθά τον σχεδιαστή να

σκέφτεται πέρα από τις υφιστάµενες συµβάσεις και να απο-

φασίζει πότε είναι σηµαντικό να τις τηρήσει και πότε όχι.  

Η µικρή κλίµακα ιδιαίτερα, απαιτεί λεπτοµερείς γνώσεις σε

ότι αφορά στα ανθρωποµετρικά, εµβιοµηχανικά και αισθη-

τηριακά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισµού. ∆εν

είναι λίγες οι φορές που ανεπαίσθητες αλλαγές στη φόρµα

ενός καθίσµατος κάνουν τη διαφορά µεταξύ άνεσης ή

µακροχρόνιων επιβλαβών συνεπειών. Αντίστοιχα µικρές

σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις στη λαβή ενός κατσαβιδιού

έχουν µεγάλο αντίκτυπο στην αποτελεσµατικότητα και την

ασφάλεια χρήσης του.

Όµως, αν τα δεδοµένα της ανθρωποµετρίας της εµβιοµη-

χανικής και των δυνατοτήτων των αισθητηρίων οργάνων

είναι λίγο έως πολύ σταθερά για ένα συγκεκριµένο πληθυ-

σµό και µπορούν σχετικά εύκολα να ανευρεθούν από

βάσεις δεδοµένων, αυτό δεν ισχύει για τα χαρακτηριστικά

της συµπεριφοράς που θα επιδείξουν οι άνθρωποι στις

υπό σχεδίαση καταστάσεις. Η εργονοµική µελέτη ενός

σχεδιαζόµενου αντικειµένου ή χώρου δεν απαιτεί µόνο τις

παγιωµένες γνώσεις της «µηχανικής του ανθρώπου» αλλά

και τη διεξοδική µελέτη της σχεδιαζόµενης κατάστασης

στην οποία παρεµβαίνει. 

Στοιχειώδεις καταστάσεις χρήσης όπως το άνοιγµα µιας

πόρτας µπορεί να είναι κοινές για ένα ευρύ φάσµα του

πληθυσµού. Για τέτοιες καταστάσεις, οι σχεδιαστές διαθέ-

τουν επαρκείς προσωπικές εµπειρίες ώστε να προβαίνουν

σε σχετικά έγκυρες προβλέψεις. Όταν όµως ο σχεδιαστής

καλείται να συµβάλει σε καταστάσεις στις οποίες δεν δια-

θέτει εκ των προτέρων εµπειρία, εκεί η φαντασία του δεν

επαρκεί. ∆εν επαρκεί όµως ούτε και η γνώµη των µελλοντι-

κών χρηστών όπως εκφράζεται µέσα από τις τυπικές συνε-

ντεύξεις.

Μια σχεδιαζόµενη κατάσταση χρήσης, πέραν της παγιω-

µένης γνώσης της αρχιτεκτονικής ή του βιοµηχανικού σχε-

δίου (συµπεριλαµβανοµένης και της γνώσης της «µηχανι-

κής του ανθρώπου) και πέραν της γνώµης των µελλοντι-

κών χρηστών απαιτεί συστηµατικές παρατηρήσεις κατα-

στάσεων αναφοράς. Σε κάθε κατάσταση χρήσης, όσο

απρόσκοπτη και αν φαίνεται αρχικά, ο συστηµατικός
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παρατηρητής θα αναγνωρίσει ανεπάρκειες, προβλήµατα,

ελλείψεις. Οι άνθρωποι που βιώνουν καθηµερινά µε αυτά

συχνά δεν είναι σε θέση να τα επισηµάνουν καθώς τα

καθηµερινά προβλήµατα, µέσα στον χρόνο, γίνονται

µέρος της συνήθειας. Η δουλειά του (εργονόµου) παρα-

τηρητή είναι να επισηµάνει τα προβλήµατα αυτά και η δου-

λειά του σχεδιαστή να τα συνδυάσει και να τα µετουσιώσει

σε σχεδιαστικές ευκαιρίες. Οι αρχιτέκτονες ως σχεδιαστές

γνωρίζουν καλά την τέχνη του συγκερασµού απαιτήσεων

µε πολύ διαφορετική φύση. Και χρησιµοποιώ τον όρο

συγκερασµό γιατί δεν πρόκειται για µια συµβιβαστική λύση

µεταξύ διαφόρων περιορισµών. Είναι ο µετασχηµατισµός

των περιορισµών σε σχεδιαστικές ιδέες (σχεδόν ποτέ ένα

προς ένα) που αποτελεί την ουσία της δηµιουργικής δου-

λειάς.

Σε καθαρά νέες καταστάσεις χρήσης όπου δεν υπάρχει

κατάσταση αναφοράς για παρατήρηση απαιτείται µια προ-

σέγγιση σπειροειδής. Καθαρά νέες καταστάσεις χρήσης

δεν µπορεί ποτέ να σχεδιαστούν βέλτιστα µε την πρώτη

φορά Η σπειροειδής προσέγγιση απαιτεί µοντέλα (mock-

ups) δοκιµές µε χρήστες και κυκλική βελτίωση µε όλο και

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Στην ουσία αποτελεί µια τεχνητή

επιτάχυνσης της εµπειρίας χρήσης, αναγνωρίζοντας ότι η

διάνοια για να δηµιουργήσει απαιτεί πάντα κάποιο υπόβα-

θρο πρακτικής εµπειρίας.  

Τελειώνοντας και µε βάση τα παραπάνω θα ήθελα να επι-

σηµάνω µια σηµαντική διαφορά. Αυτήν µεταξύ εργονοµι-

κού και εργονοµικο-φανούς σχεδιασµού. Ένα σκαµπό που

σχεδιάστηκε έτσι ώστε η έδρα του να προσοµοιάζει το

κοίλο των γλουτών δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη στοιχείο βελ-

τίωσης της εργονοµίας του σκαµπό. Μπορεί στην ιδανική

περίπτωση να κατανείµει πιο ισοµερώς τις πιέσεις από το

βάρος του σώµατος, όµως αν δεν περιλαµβάνει µηχανι-

σµό στρέψης της έδρας µάλλον αρνητικά παρά θετικά

αποτελέσµατα θα φέρει στη γενική περίπτωση χρήσης. Και

άλλωστε ποιο σωµατότυπο θα πρέπει να ακολουθεί το

καλούπι όταν είναι γνωστό ότι µόνο για τους ενήλικες το

πλάτος των γλουτών κυµαίνεται από 320 έως 440 mm; Η

εργονοµία έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο και τη συµπερι-

φορά του. Η φιλοσοφία της δεν είναι να επιβάλει αλλά να

υποδεικνύει τρόπους χρήσεις µε σεβασµό τόσο τις ιδιαιτε-

ρότητες όσο και την αυτονοµία του κάθε ανθρώπου. Και

όσο προσφέρει στις καταστάσεις χρήσης στις οποίες

παρεµβαίνει, άλλα τόσα παίρνει από αυτές ως µελλοντική

δική της εµπειρία. 



Συζήτηση για τη µικρή χωρική κλίµακα 
Με αφορµή ένα έργο µεγάλης κλίµακας, το Νέο Κτίριο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Γιώργος Παρµενίδης, αρχιτέκτων, καθ. ΕΜΠ, Κριστίν Λονγκεπέ, αρχιτέκτων εσωτ. χώρων ENSAD, 
Ναταλία Μπαζαίου, αρχιτέκτων 
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Γ.Π.: Ναι. Για παράδειγµα στο αίθριο του κτηρίου, το

οποίο ήταν σχηµατισµένο από τον αρχιτέκτονα του κελύ-

φους αλλά κληθήκαµε κατά κάποιον τρόπο να το οργανώ-

σουµε εµείς, θέλαµε να είναι αναγνώσιµος ο χώρος µε

βάση το πώς περπατάει ο τεχνητός λίθος, και πώς κάθε

φορά αγκαλιάζει τους όγκους. 

Ν.Μ.: Ποια ζητήµατα σας απασχόλησαν ως προς την επιλογή

των υλικών;

Γ.Π.: Όπως προείπαµε τα υλικά υπήρξαν αφετηρία σχε-

διασµού. Ξεκινήσαµε από αυτό το σηµείο που καθόµαστε

(το εστιατόριο του ισογείου), σκεφτόµενοι ότι εδώ θα

έπρεπε να έχουµε ένα δάπεδο το οποίο να µην είναι δια-

περατό από κρασί, καφέ κ.λπ. Αλλά από την άλλη µεριά,

έπρεπε να είναι κάτι σαν µάρµαρο. Οπότε επιλέξαµε

κατευθείαν να χρησιµοποιήσουµε κάποιο τεχνητό υλικό,

που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά θέλαµε έναν

τεχνητό λίθο που να µπορεί να αποτελέσει και δάπεδο και

τοίχο, ως επένδυση, οπότε περιορίζονταν οι επιλογές.

Από την άλλη µεριά θέλαµε ένα υλικό που να έχει χρώµα,

για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε αυτές τις οργανώσεις

που λέγαµε πριν και να είναι ορατή η συνέχεια του ισό-

γειου και των ορόφων µέσω του χρώµατος. Ένα άλλο

ζήτηµα είναι ότι θέλαµε να οργανώσουµε τον χώρο µε το

χρώµα και τις υφές, επειδή διαπιστώσαµε ότι είναι πολύ

µικρό το αίθριο και θέλαµε να εξαλείψουµε µικροπλαστι-

κότητες που προέρχονταν ας πούµε από τα κουφώµατα ή

από κυµάτια, άρα όλες οι διαφοροποιήσεις που θα υπήρ-

χαν για να οργανώσουν ενότητες, θα έπρεπε να ήταν µόνο

µε χρώµα και υφή και όχι µε γεωµετρίες ή µε σκιές.

Ν.Μ.: Παρατηρώ ότι στην Ελλάδα τείνουµε να χρησιµοποιούµε

ακριβά υλικά, σε αντίθεση, µε το εξωτερικό, που συνηθίζεται η

χρήση ευτελών υλικών, ακόµα και σε σηµαντικά δηµόσια κτίρια.

Πού νοµίζετε ότι οφείλεται το φαινόµενο αυτό; 

Γ.Π.: Είναι µάλλον κάτι σαν έλλειψη εµπιστοσύνης σε

πράγµατα τα οποία δεν είναι καταξιωµένα από κάτι, από

την ιστορία, από την ελληνικότητα, όπως είναι για παρά-

δειγµα το ελληνικό µάρµαρο, κάτι όµως που σιγά σιγά

Ν.Μ.: Ποιες σκέψεις αποτέλεσαν την αφετηρία σχεδιασµού σας;

Γ.Π.: Η κεντρική ιδέα διαµόρφωσης του ισογείου του κτη-

ρίου, ήταν η δηµιουργία ενός ενιαίου και όσο το δυνατόν

πιο ανοιχτού χώρου, που θα οδηγούσε σε διάφορες

κατευθύνσεις, δίνοντας στον χρήστη την αίσθηση της δια-

φάνειας και της ελευθερίας ως προς τα πού να πάει και

πώς να τον χειριστεί. Θέλαµε να δηµιουργήσουµε ένα

χώρο χωρίς καταναγκαστικούς διαδρόµους και κατανα-

γκαστικές πορείες, που να λειτουργεί σαν ένα ανοιχτό,

δηµόσιο κτίριο που δεν έχει τίποτα να κρύψει, σαν πλατεία. 

N.M.: Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι σε ένα τόσο σηµαντικό

κτίριο για την πόλη όπως είναι το Νέο Κτίριο του Χρηµατιστη-

ρίου, οι εσωτερικοί χώροι και οι λεπτοµέρειες µπορούν να απο-

τελέσουν παραγωγούς ταυτότητας της Αθήνας, εξίσου ή περισ-

σότερο από το ίδιο το κέλυφος; Έχουν γενικότερα ο εσωτερικός

χώρος και το design τη δύναµη να οργανώνουν ένα άλλο πεδίο

πόλης από αυτό που συνθέτουν τα εξωτερικά κελύφη των κτη-

ρίων;

Γ.Π.: Έναν-δύο δρόµους έχει αυτό που λέτε. Ένα είναι ότι

εµείς, αρκετά χρόνια τώρα, προσπαθούµε να δουλέψουµε

µε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, πράγµα το οποίο

δεν υπήρχε κατ’ ανάγκη στην ελληνική αγορά, µε την

έννοια ότι δεν υπήρχε η αντίληψη της λεπτοµέρειας του

εσωτερικού χώρου, ακόµα και από τους κατασκευαστές

και από τους εργολάβους, και κατά κάποιον τρόπο έπρεπε

να τους εκπαιδεύσουµε. Γιατί ο εσωτερικός χώρος δεν

είναι τόσο η κλίµακα της οικοδοµής, όσο η κλίµακα της

επιπλοποιίας. Σε πάει αλλού, σε ζητήµατα άλλης λεπτοµέ-

ρειας. Αλλά είναι κάτι το οποίο πιθανώς µε τα χρόνια, να

γίνεται κατάκτηση του ελληνικού κοινού. Γιατί, αυτό στην

ουσία δείχνει µια αντίληψη ποιότητας ζωής, όχι µονάχα ως

προς το φαίνεσθε προς τα έξω αλλά και όσον αφορά

αυτό που κάνεις µέσα στον εσωτερικό χώρο, στη δική σου

µικρότερη κλίµακα. Ο άλλος δρόµος που έχει ενδιαφέρον

για µας εδώ, ήταν το πώς θα πετύχουµε όσα προαναφέ-

ραµε για την κεντρική ιδέα της µελέτης, σε ένα κτίριο το

οποίο πρέπει να εκπέµπει την αίσθηση της ισχύος, της

εξουσίας, χωρίς όµως να καταλήξει ο εσωτερικός χώρος

σε ποµπώδεις διακοσµήσεις. Αυτό ήταν ένα από τα ζητή-

µατα που αντιµετωπίσαµε από την αρχή, δηλαδή να το

κάνουµε να µοιάζει δυνατό, πλούσιο, σύγχρονο, αλλά να

µη δείχνει βεβαρηµένο από διακοσµήσεις που λειτουρ-

γούν συνήθως ως συµβολισµοί ενός πλουτισµού. Γι’ αυτό

τα πάντα είναι αυστηρά, λιτά, γεωµετρικά, είναι ένα παιχνίδι

µε τα υλικά, τις ποιότητες των υλικών και τα φώτα. 

Ν.Μ.: ∆ηλαδή τα υλικά έχουν παίξει τον ρόλο του δηµιουργού

χωρικών ενοτήτων.
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συνεργείων. Αυτά δώσανε ένα γρήγορο ρυθµό τον οποίο

αναγκαστικά ακολουθούσαµε.

Ν.Μ.: Πιστεύετε ότι ο χρόνος παίζει διαφορετικό ρόλο στη

µικρή κλίµακα από ότι στη µεγάλη; 

Κ.Λ.: Εξαρτάται. Εγώ νοµίζω ότι ο χρόνος για τη µεγάλη

κλίµακα είναι πιο µεγάλος. 

Γ.Π.: Αλλά και για τη διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων

είναι µεγάλος. Από τη στιγµή που το εσωτερικό ενός κτη-

ρίου γίνεται πραγµατικό αντικείµενο σχεδιασµού και µελέ-

της, νοµίζω ότι µοιάζει να είναι το ίδιο απαιτητικό σε

χρόνο µε το εξωτερικό. 

Κ.Λ.: ∆εν πρέπει να ξεχάσουµε ότι η διαµόρφωση των

εσωτερικών χώρων περιλαµβάνει και όλη τη δουλειά του

µηχανικού του κλιµατισµού, η οποία έχει τόσο µεγάλες επι-

πτώσεις στον εσωτερικό χώρο, που αν δεν µπει για παρά-

δειγµα καλά ένα κανάλι κλιµατισµού, καταστρέφεται το

σύνολο. Γιατί αν αφήσεις ένα µηχανολόγο µόνο του να

κάνει ότι θέλει θα λύσει σωστά το ζήτηµα του κλιµατισµού,

αλλά πιθανόν να προκαλέσει άλλα προβλήµατα στον

χώρο. Μιλάµε για συνεργασίες δύσκολες, όπου δηµιουρ-

γούνται συνεχώς ζητήµατα που δυστυχώς δεν τα περιµέ-

νεις. Συνήθως έχεις µια άποψη για το τι θα κάνεις και

ξεχνάς ότι υπάρχει και ένα κανάλι κλιµατισµού που περνάει

από κάπου. Από την άλλη, υπάρχει ένα ασαφές όριο ανά-

µεσα στο πού ξεκινάει η διαµόρφωση του εσωτερικού

χώρου και πού αρχίζουµε να µιλάµε για το εξωτερικό. Γιατί

ας πούµε κάποιες κολώνες του εξωτερικού κελύφους, µας

δίνουν και µια λεπτοµέρεια στον εσωτερικό χώρο. Επειδή

συνήθως, εξελίσσεται από έξω προς τα µέσα η οικοδοµή,

το «έξω» µετατρέπεται και σε «µέσα».

Ν.Μ.: Ενσωµατώσατε δηλαδή στον σχεδιασµό τις µηχανολογι-

κές εγκαταστάσεις και καθόρισαν και αυτές τη µορφή των εσω-

τερικών χώρων.

Κ.Λ.: Ναι. Στον 5ο όροφο η ψευδοροφή δεν έχει που-

θενά σχάρες κλιµατισµού, κάποιο κουτί ή ένα ξένο σώµα

επάνω της. Είναι ένα ενιαίο αντικείµενο. Είναι σχεδιασµένη

σε όλες τις λεπτοµέρειες. Η συνεργασία αυτή µε τους

µηχανικούς, πέτυχε αλλά δεν ήταν εύκολο γιατί δεν πραγ-

µατοποιήσαµε συνηθισµένες κατασκευές. Η αρχή ήταν

λίγο δύσκολη, αλλά στη συνέχεια οι µηχανικοί κατάλαβαν

ότι είµαστε και εµείς πάνω στο έργο και δεν θα τους αφή-

σουµε µόνους τους. Το κύριο πρόβληµά µας εµάς ήταν να

σπάσουµε τις τυποποιηµένες µορφές και λύσεις και κατα-

σκευές που επί χρόνια κάνανε. 

Ν.Μ.: Στο συγκεκριµένο κτίριο, τα µόνα έπιπλα που έχετε σχε-

διάσει οι ίδιοι είναι αυτά του χώρου εισόδου. Επιβεβαιώνεται

κατά συνέπεια ο ισχυρισµός ότι ο αρχιτέκτονας δεν ασχολείται

πια τόσο πολύ µε τον σχεδιασµό των επίπλων στους εσωτερι-

κούς χώρους που καλείται να διαµορφώσει, αλλά κυρίως µε την

επιλογή τους; Και αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συµβαίνει;

Γ.Π.: Συµβαίνει πράγµατι. Οι λόγοι είναι χρόνος, χρήµα

και κίνδυνος. Πώς να ξέρεις εκ των προτέρων ότι το απο-

τέλεσµα θα είναι καλό; Θέλει χρόνο-χρήµα για να γίνουν

δοκιµές, οπότε συνήθως προτιµάς το έτοιµο.

πέτρας, ήταν η µεγαλύτερη απόφαση, αλλά δεν την είχαµε

ονοµάσει από την αρχή πέτρα. Απλώς στα προοπτικά που

είχαµε κάνει, είχαµε βάλει ένα κόκκινο χρώµα, δηλαδή κάτι

έντονο που να φαίνεται το πώς οργανώνει τον χώρο.

Κ.Λ.: θέλαµε να ανέβει το πάτωµα και να δηµιουργεί ένα εσω-

τερικό κουτί. Οπότε έπρεπε να δούµε πώς θα το µεταφράσουµε

αυτό σε υλικά, που να µπορούν να εφαρµοστούν και σε τοίχους

και σε δάπεδα. 

Ν.Μ.: Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης γινόντουσαν αλλαγές στη

µελέτη; Αναθεωρούσατε πράγµατα βλέποντας τα να πραγµατο-

ποιούνται; ∆ηµιουργήθηκαν νέα δεδοµένα κατά την υλοποίηση; 

Γ.Π.: Κατά 90-95% τηρήθηκαν οι αρχικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής όµως, παίξαµε, ναι. Τέτοιου

τύπου αλλαγές γίνονται συνέχεια. 

Κ.Λ.: Ισχύει σίγουρα το ότι πλάθουµε το κτίριο και µε τα

χέρια του µάστορα. Και, επειδή ο κάθε µάστορας έχει δια-

φορετικό χέρι, δεν µπορούµε να λύσουµε όλα τα ζητήµατα

100% µέσω των σχεδίων, εκτός αν γνωρίζουµε πολύ καλά

τον µάστορα που ξέρουµε ότι θα το κατασκευάσει και

έχουµε κάνει και κάποιες συζητήσεις µαζί του. Τότε θα

µπορούσαµε να πούµε ότι θα κάναµε ένα σχέδιο παραλ-

λαγής µιας λεπτοµέρειας. 

Γ.Π.: Στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέβη και κάτι λίγο

παράξενο. Επειδή πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα η οικο-

δοµή, οι φάσεις σχεδιασµού των ιδεών αλλά και συγκρό-

τησης των κατασκευαστικών σχεδίων, δηλαδή η οριστική

µελέτη, η προµελέτη και η µελέτη εφαρµογής, γίνανε ταυ-

τόχρονα. 

Ν.Μ.: Ο χρόνος δηλαδή καθόρισε πολλά στη µελέτη;

Γ.Π.: Όχι τόσο ο χρόνος, όσο ο ταχύτατος ρυθµός των

ίσως αποβάλλεται. Θέλει ένα θάρρος της γνώµης στις

αποφάσεις, για παράδειγµα για την αγορά ενός καουτσου-

κένιου καθίσµατος.

Ν.Μ.: Η επιλογή των υλικών σε ποια φάση της µελέτης ενσω-

µατώθηκε στη διαδικασία;

Γ.Π.: Πολύ γρήγορα. Αρχικά κάναµε µια διευθέτηση των

κατόψεων για να δούµε πώς λειτουργεί ο χώρος. Μετά τις

κατόψεις κάναµε το τρισδιάστατο για να αντιληφθούµε

καλύτερα τους όγκους και καταλάβαµε ότι ήταν πολύ µπερ-

δεµένα τα πράγµατα και έπρεπε κάπως να το οργανώσουµε.

Και µετά αρχίσαµε να ψάχνουµε τα υλικά. Η επιλογή της



τιέµαι, ποια είναι αντίστοιχα τα εργαλεία και η µεθοδολογία ενός

σχεδιαστή βιοµηχανικού αντικειµένου; 

Κ.Λ.: Είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση του αρχιτέ-

κτονα. Θα έπρεπε όµως και στις αρχιτεκτονικές σχολές να

υπάρχει µια µεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση µε τον σχε-

διασµό αντικειµένων. Αλλά το να προέλθει ένας designer

από σχολή αρχιτεκτονικής, δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.

Είναι απλώς µια αλλαγή κλίµακας.

Από την άλλη, για να σχεδιάσει ένας designer για παρά-

δειγµα µια βιβλιοθήκη, πάρα πολύ σηµαντική είναι η σχέση

µε το σώµα του. ∆ηλαδή, το έπιπλο ή το αντικείµενο το

σκέφτεται µε βάση το σώµα, τις αναλογίες του, την εργο-

νοµία. Ενώ ένα κτίριο έχει µια λειτουργία περισσότερο

συσχετισµένη µε τον αέρα, µε το νερό, µε τους σεισµούς,

δηλαδή κυρίως µε εξωτερικούς παράγοντες. 

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ιωάννης Βικέλας

Μελέτη Εσωτερικών Χώρων: Γ. Παρµενίδης-Κρ. Λονγκεπέ,

Κ. Καραδήµας & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

Χρόνος Κατασκευής: 2006-07

Φωτορεαλιστικά: Γ. Παρµενίδης, Κρ. Λονγκεπέ

Φωτογραφίες: Ν. Μπαζαίου
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Κ.Λ.: Είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πιο ακριβό το να σχεδιά-

σουµε εµείς µια καρέκλα, ιδίως µια καρέκλα. Γιατί η καρέ-

κλα ως τεχνικό αντικείµενο, είναι µια αρχιτεκτονική σε

µινιατούρα, έχει στατικά προβλήµατα. Είναι και οι πολλα-

πλές δοκιµές που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν πρέπει να

αφορούν µόνο τον όγκο, και την εµφάνιση, αλλά και το

στατικό σύστηµα. Είναι µακρόχρονος ο δρόµος, θέλει

λεφτά και θέληση. Για παράδειγµα, αποκλείεται να σχεδιά-

σουµε µια καρέκλα αν ο πελάτης δεν είναι εντελώς έτοιµος

γι’ αυτό. Και συνήθως σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης

είναι κατασκευαστής επίπλων, γιατί δύσκολα υπάρχει ένας

ιδιώτης που να µπορεί να το αντέξει οικονοµικά. Τραπέζι,

γραφείο µπορεί, γιατί η τεχνική τους είναι πιο κοινή και δεν

απαιτεί δοκιµές. 

Γ.Π.: Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο ζήτηµα, ότι µέσα στις

ταχύτητες και στο κέρδος των εργολάβων, εµείς λειτουρ-

γούµε µερικές φορές περισσότερο σαν έµποροι. ∆ηλαδή

θεωρείται ότι µπορεί να έχουµε έτοιµες λύσεις στο ράφι,

όπως έχεις έτοιµα πράγµατα σε ένα κατάστηµα. Αυτό

βέβαια είναι ένας εξευτελισµός.

Ν.Μ.: Αυτό όµως δεν ίσχυε πάντα. 

Γ.Π.: Είναι γεγονός ότι το έπιπλο έχει εµπορευµατοποιηθεί

πάρα πολύ. Είναι πια πολύ δύσκολο να βρεις και κατασκευ-

αστές γι’ αυτά τα πράγµατα. Στην Ελλάδα, πάρα πολλοί

που είχαν τέτοια εργαστήρια το γυρίσανε στο εµπόριο.

Προτιµούν δηλαδή να είναι µεταπράτες, παρά κατασκευα-

στές. Αυτή τη στιγµή ελάχιστα εργαστήρια µπορείς να

χρησιµοποιήσεις για να σχεδιάσεις και να κατασκευάσεις

ένα καλό έπιπλο. 

Κ.Λ.: Και δεν είναι µόνο το έπιπλο, είναι τα αντικείµενα

γενικά. Όποιος δηλαδή θελήσει να σχεδιάσει ένα ρολόι,

µια βαλίτσα, µια τσάντα, θα έχει πρόβληµα. Πριν περίπου

15 χρόνια, σχεδιάζαµε και κατασκευάζαµε πολλά µικρά

αντικείµενα. Και είχαµε ένα δίκτυο από µάστορες,  δίκτυο

που περιλάµβανε χυτήριο, βούρτσες, ότι απαιτεί ένα αντι-

κείµενο για να πραγµατοποιηθεί. Από το καλούπι µέχρι τα

χυτήρια για διαφορετικά υλικά –γιατί δεν χρησιµοποιείται

το ίδιο χυτήριο για αλουµίνιο ή για µαντέµι– και ακολου-

θούσε το φινίρισµα. Τώρα, αυτή η αλυσίδα δεν υπάρχει πια

και η διαδικασία έχει γίνει πάρα πολύ βιοµηχανοποιηµένη.

Τα κοινά χυτήρια τα εύκολα έχουν εξαφανιστεί. Έχουν µεί-

νει µόνο χυτήρια βιοµηχανικά. 

Ν.Μ.: Πρόκειται για κυρίως ελληνικό φαινόµενο;

Κ.Λ.: Και στη Γαλλία που γνωρίζω καλά, αλλά µερικά χρό-

νια πριν υπήρχε η ίδια εξαφάνιση των παλιών εργαστηρίων. 

Γ.Π.: Στην πράξη γίνονται µεγάλες µετακινήσεις τέτοιων

κέντρων παραγωγής, ανάλογα µε το που είναι χαµηλά τα

ηµεροµίσθια. Αυτή τη στιγµή σχεδιασµό αντικειµένων µπο-

ρείς να κάνεις στην Ινδονησία,  στην Ινδία, στην Τουρκία.

Η Τουρκία απέκτησε ξαφνικά design σχολή, υποστηριγ-

µένη από διεθνή ενδιαφέροντα, γιατί έχει πάρα πολύ

χαµηλά ηµεροµίσθια. Στην Ελλάδα αυτό πήγε να γίνει την

εποχή µετά τη δικτατορία και αρχικά έµοιαζε ότι µπορού-

σαµε κάτι να κάνουµε. Για παράδειγµα ο Βαράγκης είχε

αρχίσει να φέρνει πατέντες του Herman Miller και του

είχαν δώσει και τα καλούπια για να τα φτιάχνει εδώ, µέσα

στα πλαίσια του ότι είχαµε χαµηλά ηµεροµίσθια. Μόλις

σταµάτησε αυτό, εξαφανίστηκαν τα εργαστήρια. 

Ν.Μ.: Γνωρίζετε ότι έχει δηµιουργηθεί εδώ και κάποια χρόνια

ΤΕΙ βιοµηχανικού Αντικειµένου στην Ελλάδα;

Κ.Λ.: Εγώ είµαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Επειδή τελείωσα

µια τέτοια σχολή, τουλάχιστον για τις δικές µου σπουδές,

που αποφοίτησα το ’86, τότε και µάλλον ακόµα τώρα, αν

δεν έβγαινες από δύο συγκεκριµένες σχολές στο Παρίσι,

από τις δύο µεγάλες, δεν έβρισκες ποτέ δουλειά. Ήταν

σχολές που δηµιουργούσαν ανέργους. Και τώρα σε παιδιά

που έρχονται και µου ζητάνε τη γνώµη µου για το επάγ-

γελµα, τους προειδοποιώ ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ δου-

λειά για designers, είναι ακόµα λιγότερη από ότι η δουλειά

για τους αρχιτέκτονες. Επιπλέον στην Ελλάδα,  οι αρχιτέ-

κτονες είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά της µικρής κλί-

µακας. Και στην Ιταλία υπάρχει ένα κάπως παρόµοιο φαι-

νόµενο. 

Ν.Μ.: Η ενασχόληση των αρχιτεκτόνων µε τη µικρή κλίµακα

δεν κρύβει µια διαφορετική προσέγγιση από έναν άλλο επαγγελ-

µατία του χώρου, π.χ. έναν designer; Γιατί πιστεύω ότι ένας αρχι-

τέκτονας που σχεδιάζει ένα έπιπλο ή ένα αντικείµενο, σκέφτεται

ακριβώς όπως θα σκεφτόταν και για ένα κτίριο. Οπότε αναρω-
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Π. Κανονίδης, Αρχιτεκτονική και

Πολιτισµός του Πόντου

Το βιβλίο-λεύκωµα του αρχιτέκτονα

µηχανικού Παύλου Κανονίδη, διδά-

κτορα ΑΠΘ µε τίτλο «Αρχιτεκτονική

και Πολιτισµός του Πόντου», εκδό-

θηκε από την «Ένωση Ποντίων

Αργυρούπολης Αττικής» το Σεπτέµ-

βριο του 2007.

Πρόκειται για µια ενδελεχή, επιστη-

µονική µελέτη του συγγραφέα που

ολοκληρώθηκε µετά από έρευνα 15

ετών και 5 επιτόπιες επισκέψεις στα

αστικά κέντρα και την ευρύτερη

περιοχή του Πόντου. Αντικείµενο της

έρευνας είναι η αστική αρχιτεκτο-

νική του Πόντου από τα µέσα του

19ου αιώνα έως το 1922 και η πλού-

σια πολιτιστική κληρονοµιά της

παρευξείνιας γης. Ο αστικός χώρος

προσεγγίζεται µέσα από την αρχιτε-

κτονική ως επιστήµης κοινωνικής και

ως τέχνης ταυτόχρονα, τόσο στη

συνολική παρουσία των κτηρίων όσο

και στις λεπτοµέρειες κατασκευής

και στις πηγές έµπνευσης της µορ-

φής τους.

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από το

γνώρισµα της διαχρονικότητας και

εκείνο της συγχρονικότητας. Tο

πρώτο γνώρισµα, εκείνο της διαχρο-

νικότητας, αναδεικνύει το «χθες» µε

τον τρόπο που το αναζητεί και το

διερευνά ο ίδιος ο συγγραφέας. Oι

αναζητήσεις επικεντρώνονται στην

καταγραφή και ανάλυση των αρχιτε-

κοινωνικές και πολιτισµικές µεταβο-

λές, οι οποίοι διαγράφουν το πλαί-

σιο µέσα στο οποίο εξελίσσεται η

ιστορία του Πόντου, που ήταν µοι-

ραίο να επιδράσουν στην πολεοδο-

µική καθώς και στην αρχιτεκτονική

µορφή των πόλεων.

Το δεύτερο µέρος αναφέρεται,

γενικά, µέσα από το αντιπροσωπευ-

τικό υλικό των µεγαλύτερων

πόλεων, στην τυπολογία και µορφο-

λογία των αστικών κτηρίων του

Πόντου. Πρόκειται για το ουσιαστικό

µέρος της µελέτης, το οποίο ερευνά

την αρχιτεκτονική φυσιογνωµία του

Πόντου. Ειδικότερα, το µέρος αυτό

αναφέρεται στους παράγοντες εκεί-

νους που συνέβαλαν στην εξέλιξη

των πόλεων και των οικισµών του

Πόντου µέσα από τις οικονοµικές και

κοινωνικές συνιστώσες, όπως αυτές

εµφανίζονται από τα µέσα του 19ου

αιώνα έως την καταστροφή του 1922. 

Επιδιώκεται µια συγκριτική προσέγ-

γιση των τυπολογιών που συνυπάρ-

χουν στα τρία µεγαλύτερα αστικά

κέντρα από τα οποία προέρχεται το

δείγµα των κτηρίων. Επιλέχθηκαν οι

πόλεις Κερασούντα, Αµισός και Τρα-

πεζούντα επειδή είναι τα µεγαλύ-

τερα αστικά κέντρα της περιοχής και

επέδειξαν µεγάλη πρόοδο στην

οικονοµία, ανάδειξη του πλούτου

αλλά και ανάδειξη των αρχιτεκτονι-

κών µορφών. Τέλος, επιδιώκεται µια

προσέγγιση που αφορά  τις αρχιτε-

κτονικές και κατασκευαστικές λεπτο-

µέρειες των κτηρίων του Πόντου. Κι’

αυτό γιατί  ο λαϊκός τεχνίτης διατη-

ρούσε συνειδητά ή ασυνείδητα,

µνήµες από µορφές της παράδοσης

στη µακρινή περιοχή του Πόντου τις

οποίες αξιοποιούσε κτίζοντας τα

ειδικά κτήρια που αποτελούν σαφή

απόδειξη του επιπέδου ανάπτυξης

και του χαρακτήρα  του πολιτισµού

των κατοίκων των αστικών κέντρων

του Πόντου ειδικά κτήρια – δηµόσια

κτήρια και οι γενικές διαπιστώσεις

σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική

φυσιογνωµία των κτηρίων.

Η µελέτη ολοκληρώνεται µε την σχε-

τική βιβλιογραφία. Ακολουθεί ως

συµπλήρωµα το παράρτηµα, που

περιέχει το πρωτογενές υλικό της

έρευνας.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής πρω-

τότυπο και µοναδικό στη διεθνή

βιβλιογραφία, έργο µόχθου, αγάπης

και αφοσίωσης στον αλησµόνητο

Πόντο.

κτονικών µορφών των κτηρίων και

των στοιχείων που τις συνθέτουν,

µέσα σε ένα πλέγµα διαλεκτικών

σχέσεων µε την κοινωνία που τα

δηµιούργησε. Είναι η κοινωνία που

µέσα σε συνθήκες τραγωδίας, συν-

θήκες επιβράβευσης του δικαίου

των ισχυρών, τα εγκατέλειψε εκεί

στον Πόντο µαζί µε τις µνήµες αιώ-

νων. Eίναι ο Πόντος, ειδικά οι πόλεις

του, ο κύριος χώρος αναφοράς του

συγγραφέα στην αναζήτηση της

αρχιτεκτονικής τους φυσιογνωµίας,

εκείνης που παραπέµπει στην ιστο-

ρία και τον πολιτισµό τους. 

Tο δεύτερο γνώρισµα, εκείνο της

συγχρονικότητας, ανάγεται στο

σήµερα έτσι όπως το βιώνει ο ίδιος

ο συγγραφέας µέσα στο σύγχρονο

αστικό περιβάλλον, επιχειρώντας να

διασυνδέσει την τυπολογία και τη

µορφολογία κυρίως των ελληνικών

κτηρίων µε τις χρήσεις και τους χρή-

στες αυτών, σε πλαίσιο µιας συγκρι-

τικής αναγωγής των φάσεων της

ιστορίας των κτηρίων που αποτελούν

τον κορµό της επιτόπιας έρευνας

στις πόλεις του Πόντου.

Το βιβλίο-λεύκωµα µε 252 σελίδες,

150 φωτογραφίες, 10 χάρτες και

πολλά αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις,

κατόψεις, αρχιτεκτονικές λεπτοµέ-

ρειες κτλ.) διαρθρώνεται σε δύο

µέρη µε επτά κεφάλαια:

Το πρώτο µέρος αναφέρεται σε

γενικά στοιχεία σχετικά µε την

ένταξη του Πόντου στον ευρύτερο

γεωγραφικό χώρο µε τα γεωφυσικά

του γνωρίσµατα, όπως η θέση, η

µορφολογία, το ανάγλυφο του εδά-

φους, τα βουνά, το υδάτινο στοιχείο

και το κλίµα. Οι αναφορές αυτές

αποσκοπούν στην καλύτερη προσέγ-

γιση και κατανόηση του δευτέρου

µέρους της µελέτης που είναι

κυρίως η αναγνώριση  και ερµηνεία

της αρχιτεκτονικής έκφρασης του

Πόντου. Ακολουθεί µια σύντοµη

ιστορική προσέγγιση µέσω µιας σει-

ράς παραγόντων, όπως οι ιστορικές,

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ της ∆ΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (UIA)

23ο Παγκόσµιο Συνέδριο της UIA,

Tορίνο 2008

Υποβολή προτάσεων για ανακοίνωση

Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2008

οι αρχιτέκτονες όλου του κόσµου θα

συναντηθούν στο Τορίνο της Ιταλίας

για το 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο της

UIA.

Το παγκόσµιο αυτό γεγονός θα επι-

κεντρωθεί στο θέµα Transmitting

Architecture, θεωρώντας την αρχιτε-

κτονική ως κανάλι επικοινωνίας. Το

συνέδριο θα µελετήσει όλες τις

πλευρές του επαγγέλµατος που συν-

δέονται µε την ποιότητα της ζωής,

του τοπίου, του δοµηµένου περι-

βάλλοντος σε καθηµερινή βάση.

Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική:

Πολιτισµός, ∆ηµοκρατία, Ελπίδα.

Θα αφιερωθούν τρεις ηµέρες στην

ανάπτυξη της θεµατολογίας και στην

ανάλυση των τριών πλευρών του

κεντρικού θέµατος όπως παρακάτω:

30 Ιουνίου, το παρελθόν, πολιτισµός,

1 Ιουλίου, το παρόν, δηµοκρατία,

2 Ιουλίου, το µέλλον, ελπίδα.

Οι οργανωτές του συνεδρίου καλούν

τους αρχιτέκτονες όλου του κόσµου

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους

σύµφωνα µε τον προσανατολισµό

που αναφέρεται πιο πάνω: culture,

democracy and hope.

Όλες οι προτάσεις πρέπει να υπο-

βληθούν ηλεκτρονικά µέσω της

διεύθυνσης του συνεδρίου µέχρι 19

Οκτωβρίου 2007.

8800 ε ι δ ή σ ε ι ς

ειδήσεις


