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Ο σχεδιασµός µε περιβαλλοντικά κριτήρια κατέχει σήµερα ιδιαίτερη θέση στον αρχιτεκτονικό διά-

λογο. Κι αυτό, γιατί τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήµατα που απειλούν το φυσικό και οικι-

στικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση την υγεία µας, αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός στην αρχιτεκτονική δεν αφορά µόνο στα κτήρια και την ενεργειακή

τους απόδοση, όπως πολλοί νοµίζουν. Απεναντίας, συνιστά ένα πιο σύνθετο αντικείµενο, το οποίο

απαρτίζεται από πολλές, διαφορετικές συντεταγµένες.

Στο αφιέρωµα αυτού του τεύχους έγινε προσπάθεια να εκτεθούν ζητήµατα του περιβαλλοντικού

σχεδιασµού που εκτείνονται σε διαφορετικές χωρικές κλίµακες. Καλύπτεται, έτσι, ένα ευρύ φάσµα

από τη χωροταξία έως τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η, κατά το

δυνατόν, πληρέστερη και αντικειµενικότερη παρουσίαση του θέµατος. 



Μια ξενάγηση στο εσωτερικό του Νέου Μουσείου Ακρόπολης
Ουρανία Οικονόµου, αρχιτεκτόνων
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– Μήπως αυτή η αφελής και αδέξια αναγωγή

στον Παρθενώνα όχι µόνο δεν επιτρέπει να δει

κανείς τα γλυπτά σε συνθήκες παρόµοιες µε τις

πραγµατικές –που ήταν η «ιδέα»-αιτιολογία της

αδόκιµης χρήσης υαλοπετασµάτων– όχι µόνο

δεν τα αναδεικνύει αλλά οι δηµιουργούµενες

συνθήκες θέασης δρουν αποµυθοποιητικά έως

γελοιοποιητικά;

Η διαλεκτική σχέση µε τον Παρθενώνα είναι

άλλη µια απλοϊκή πρόφαση-«σύλληψη», καθώς

η οµοεπίπεδη σχεδόν θέασή του και µάλιστα

µιας γωνιάς του µε τον απειλητικό άναρχο ορί-

ζοντα της πόλης να τον περιβάλλει σε πλήρη

αντίθεση µε τη γαλήνη του Αττικού τοπίου «ην

έκαστος κατά διάνοια έχει», δρα επίσης αρνη-

τικά. 

Η αίθουσα των… περισσεµάτων

Ο άλλος χώρος που διαθέτει το ΝΜΑ για να

φιλοξενήσει τα υπόλοιπα γλυπτά είναι επιµή-

κης –το ύψος είναι µεγαλύτερο από το πλάτος–

βλέπει αποκλειστικά προς το νοτιά µέσα από

µία τεράστια τζαµαρία απ’ όπου απολαµβάνει

κανείς στο βάθος τον άναρχο ορίζοντα ενός

ασφυκτικά δοµηµένου κοµµατιού της Αθήνας

και σε πρώτο πλάνο στο επίπεδο της οδού τα

προσκτίσµατα και τις απολήξεις του µηχανολο-

γικού εξοπλισµού. Εκεί όπως µας εξήγησε ο

«ξεναγός» µας πρόκειται να φυτευθούν ελιές,

το ιερό δέντρο της θεάς Αθηνάς – µήπως και

κρύψουν τον µηχανολογικό εξοπλισµό αυτού

του «βιοκλιµατικού» κτηρίου! Ο φωτισµός της

αίθουσας παρ’ όλη τη τεράστια τζαµαρία, που

φέρνει στο φιµέ, δεν είναι επαρκής για γλυπτά

αν τοποθετηθούν µε φόντο τον τοίχο, αν δε

πολλά από αυτά τοποθετηθούν µε φόντο το

υαλοστάσιο, αν καταλάβαµε καλά από τα λόγια

του αµφιτρύωνά µας, θα είναι κόντρα στο φως!!!

Καφέ-ρεστοράν µε… «ολίγη από Μουσείο»

Όλη τη βόρεια πλευρά του Μουσείου, αυτή µε

θέα τον βράχο της Ακρόπολης, στο µισό ύψος

της αίθουσας των γλυπτών καταλαµβάνει το

καφέ-ρεστοράν.

Η ταράτσα που δηµιουργεί το στέγαστρο της

εισόδου αποτελεί τον αύλειο χώρο του καφέ. 

Η αίθουσα του Παρθενώνα αστοχεί

Η αίθουσα έχει µίζερο ύψος αλλα εξ ίσου µίζε-

ρες και τις υπόλοιπες διαστάσεις. Λόγω αυτού

οι µετώπες και η ζωοφόρος τοποθετούνται σε

ύψος ανθρώπου, τα δε αετώµατα κάθονται σε

ύψος τραπεζιού. Σε αυτό το ύψος είναι τοποθε-

τηµένα και στο Βρετανικό Μουσείο, εκεί όµως ο

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποµακρυν-

θεί και να τα δει από απόσταση ισοδύναµη µε το

πραγµατικό ύψος, ενώ εδώ η στενότητα χώρου

δεν του το επιτρέπει. 

Κι έτσι τίθενται τα ερωτήµατα: 

– Γιατί η «αναπαράσταση-επισήµανση» των δια-

στάσεων του Παρθενώνα είναι µόνο εν κατόψει

και όχι και καθ’ ύψος;

– Η «επισύµανση-αντιστοίχιση» των κιόνων του

Παρθενώνα γιατί δεν γίνεται µε έναν πιο αφη-

ρηµένο συµβολισµό αλλά από ισάριθµες ντυµέ-

νες µε ανοξείδωτο κολόνες, στα όρια του κιτς,

αφού η αναπαράσταση είναι ελλιπής; 

ύψους του « βυθού » δηµιουργείται ένα εν γένει

αίσθηµα ανασφάλειας.

Η ασφάλεια του κτηρίου και το αίσθηµα 

ανασφάλειας

Αυτό το αίσθηµα γίνεται εντονότερο στο εσωτε-

ρικό του κτηρίου και κορυφώνεται στο τελευ-

ταίο επίπεδο της αίθουσας του Παρθενώνα,

γιατί το «concept» του γυαλιού συνεχίζει σε όλη

την ανάβαση στις σκάλες και στους χώρους

προσπέλασης επιµένοντας ως γυαλί ακόµα και

εκεί που η διαφάνεια δεν έχει αντικείµενο. Το

δάπεδο αυτό όµως συντονίζεται µε τα βήµατα

και έχει µία ταλάντωση που σε συνδιασµό µε τη

θέαση του βάθους µπορεί να δηµιουργήσει

πανικό. Συνάδελφος µε προβλήµατα ιλίγγων και

µε τη θέα των φρεάτων της ανασκαφής κάτω

από τα πόδια της –στο επίπεδο του Παρθενώ-

να– έπαθε κρίση ιλίγγου και συνοδεύτηκε

τοίχο-τοίχο στο ασανσέρ για να καταφέρει να

βγει έξω. 

Είναι προφανές ή ότι δεν έγινε µελέτη συντονι-

σµού του δαπέδου στα βήµατα ή κακή εκτέλεση

της κατασκευής. Παρατηρήθηκαν τουλάχιστον

σε δύο από τις τεράστιες και πανάκριβες επιδα-

πέδιες γυάλινες πλάκες ρωγµές στη µάζα του

γυαλιού κοντά στη γωνία. Συνάδελφος που

ακούµπησε τις ρωγµές µε το δάκτυλό κόπηκε.

Τίθεται λοιπόν ένα σοβαρό ζήτηµα επικινδυνό-

τητας αυτής της κατασκευής, τόσο λειτουργικά

(πανικός, µικροτραυµατισµοί) όσο και ολοσχε-

ρούς σπασίµατος γυάλινης πλάκας. (Ο εφιάλτης

της κατάρρευσης του στεγάστρου στο Ακρωτήρι

της Σαντορίνης βρίσκεται στο µυαλό όλων µας)

Στα πλαίσια του ∆ιεθνούς Αρχιτεκτονικού Συνε-

δρίου «Οικολογία+Περιβάλλον+Αρχιτεκτονική»

(10-14 Απριλίου 2008) µας δόθηκε η ευκαιρία

να ξεναγηθούµε στο Νέο Μουσείο της Ακρόπο-

λης µαζί µε πολλούς ξένους συναδέλφους, από

τον έναν εκ των δηµιουργών του τον Έλληνα συ-

νάδελφο κ. Φωτιάδη. Στους ξένους συναδέλ-

φους µάλιστα είχε δοθεί η εντύπωση ότι πρόκει-

ται για κτήριο βιοκλιµατικό(!) καθώς η επίσκεψη

αυτή ήταν ενταγµένη στο πρόγραµµα επισκέ-

ψεων των συνέδρων σε διάφορα βιοκλιµατικά

κτήρια της Αθήνας και των πέριξ, µε αποτέλεσµα

να απογοητευθούν αντικρίζοντας, ένα ιδιαίτερα

ενεργοβόρο κτήριο και µάλιστα αναιτιολόγητα,

όπως θα δούµε, που επέσυρε όχι και τόσο κολα-

κευτικά σχόλια από µέρους τους. 

«Φως, κίνηση και ένα τεκτονικό και προγραµµα-

τικό επίπεδο τα οποία όλα µαζί θα µετατρέψουν

τις ιδιαιτερότητες του χώρου σε µία αρχαιολογική

ευκαιρία προσφέροντας ένα απλό και ταιριαστό

µουσείο µε τη µαθηµατική και αρχιτεκτονική

καθαρότητα των αρχαίων ελληνικών κτηρίων»

Μπ. Τσουµί

Φτάνοντας στην είσοδο του µουσείου κάτω από

το τεράστιο στέγαστρο εν προβόλω που δεν επι-

τρέπει καµιά θέα προς τον Παρθενώνα –οι πίσω

όψεις των διατηρητέων πολυκατοικιών εµπλέ-

κονται οπτικά µε το βράχο– η προσοχή του επι-

σκέπτη είναι επικεντρωµένη στο να δει την ανα-

σκαφή κάτω από τα πόδια του αλλά και για πολ-

λούς το να αποφεύγει να πατάει πάνω στις γυά-

λινες επιφάνειες, γιατί λόγω του µεγάλουκάτω: Η είσοδος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης

µέση αριστερά: Η αίθουσα του Παρθενώνα

κάτω: Η αίθουσα µε τα γλυπτά Παρθενώνα στο Βρετανικό

Μουσείο Λονδίνου

µέση δεξιά: Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του ΝΜΑ



Χρύσα Σαχανά, αρχιτέκτων, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ
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κριτικών και εντύπων που χρειάζονται τον σταρ

και ο σταρ τους χρειάζεται.

Η σηµερινή λογική θεώρηση του αρχιτεκτονι-

κού έργου µέσα στην αυταρέσκειά της κάνει

επιπλέον το λάθος να αγνοεί ότι η σηµασία των

πεπραγµένων στον χώρο του γίνεται από τη χρο-

νική στιγµή που του αντιστοιχεί και τους δίνει

την αξία τους και τα κατάλληλα κριτήρια µε τα

οποία θα σχετιστούν µε ό,τι νέο πρόκειται να

έρθει.

Ο Βαλεντής λοιπόν και οι σύγχρονοί του είχαν

χαρακτηριστικά ότι δεν ακολουθούσαν άλλους

αλλά απλά εντάσσονται στις αρχές του σχεδια-

σµού που ψάχνουν για συλλογικότητες και όχι

για την επιβραβευµένη νοσηρή µοναδικότητα.

Πιστεύω ότι οι επίγονοι που αποδίδουν κάθε

φορά µε ισµούς και αποφασίζουν σε ποιον

πιστώνεται η νεωτερικότητα πιάνουν θέση στον

πάγκο.

Μια που έχω αυτό το βήµα θα πάρω την ευκαι-

ρία µιας συνηγορίας του εργαλείου Neufert, που

έχει ξεχαστεί η αξία του, σαν θεωρία της πρα-

κτικής, σαν µέτρο κωδικοποίησης πολιτισµικής

και φυσικής αναγκαιότητας και που λειτουργεί

κάπως παράνοµα σήµερα στους φοιτητές, σαν

λυσάρι φυσικής. Για τον Βαλεντή η εξάντληση

της χρήσης των κωδίκων ήταν προϋπόθεση να

περάσει κανείς στον χώρο της δηµιουργικής

διαδικασίας, που στην ουσία είναι η απελευθέ-

ρωση της ιδιαίτερης ταυτότητας. Αυτή η ανα-

γκαιότητα είναι η πηγή της πραγµατικής ελευ-

θερίας, αυτής που συµβαδίζει µε τη θεώρηση

του αντικειµένου της αρχιτεκτονικής ως κοινω-

νικού αγαθού. Ο Θ. Β. κωδικοποιεί το αναγκαίο

λειτουργικά και κατασκευαστικά, αυτό που

προκύπτει από επανάληψη και η κωδικοποίηση

αυτή κατοχυρώνει µινιµαλιστικά τη βέλτιστη

εκδοχή. Αυτό δέχεται ο Βαλεντής όπως η λαϊκή

αρχιτεκτονική και ο µοντερνισµός. Σήµερα που

έχει λιγοστέψει το γνωστικό αντικείµενο της

αρχιτεκτονικής, πράγµα πολύ συµβατό για το

σταρ σύστεµ και για τα προωθούµενα συνεχώς

από την αγορά νέα καταναλωτικά προϊόντα κτη-

ριακού εξοπλισµού προσδοκούµε την έλευση

του αρχιτέκτονα σούπερµαν.

Για να µην έχουµε µια αίσθηση µνηµόσυνου,

δηλαδή για να βγει και κάτι πιο γόνιµο απ’ αυτή

τη συνάντηση θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια

αδιατύπωτα µεν ερωτήµατα τα οποία όµως πλα-

νιούνται στη διάρκεια των δύο εκθέσεων για τον

Θουκυδίδη Βαλεντή στη Θεσσαλονίκη και στην

Αθήνα.

Γιατί ο Βαλεντής;

Γιατί είναι ωραία αυτά τα κουτιά;…

Όταν αποσπά κανείς κάποιον από έναν χώρο,

δε το κάνει απλά για να τον διακρίνει, αλλά για

να ανασύρει µαζί του τις αξίες των σύγχρονών

του και το πλαίσιο αυτών των χαρακτηριστικών.

Ο Βαλεντής λοιπόν ήταν ένας απ αυτούς που

µπορούσαν µε ενιαίο και αδιαίρετο τρόπο να

έχουν τις ιδιότητες του αρχιτέκτονα, του κατα-

σκευαστή, δάσκαλου, κριτικού, που δούλευε σε

χώρο καινοτοµίας, χωρίς να χρειάζεται να είναι

ο ίδιος πάντα καινοτόµος, που δούλευε έχοντας

αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας δηλαδή

λόγο στον χώρο της πόλης µαζί µε τους οµότε-

χνούς του σε συγχορδία και όχι σε ό,τι διέπει

αυτό το ιδιότυπο σηµερινό σταρ σύστεµ –το

εύκολα προσβλητό και χειραγωγήσιµο από

οποιοδήποτε είδος εξουσίας– που και εκ των

υστέρων προσπαθεί µε αξιολογικές κατατάξεις

(να αναδύσει σταρ και από το παρελθόν) των

ραγισµένες υαλόπλακες µπορεί να οφείλονται

και σε αυτό τον λόγο.

Τα υλικά και η αντιµετώπισή τους καθώς και η

µη αρχιτεκτονικές επιλύσεις λειτουργικών

ζητηµάτων, όπως για παράδειγµα η µετάβαση

στη ζώνη που απαιτεί εισιτήριο που γίνεται περ-

νώντας απλά από ανοξείδωτα αυτόµατα µηχα-

νήµατα απροσδόκητα, µέσ’ στο ίσιωµα, σαν

αυτά των σούπερ µάρκετ, παραπέµπουν σε

ατµόσφαιρα εµπορικού κέντρου. 

Οι κρυµµένες προθέσεις, οι ανειλικρινείς αιτιο-

λογίες, οι κατασκευαστικές αστοχίες συνιστούν

κακή αρχιτεκτονική και εν προκειµένω ύβρη.

Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το επίπεδο εισόδου λόγω

στεγάστρου δεν βλέπει Παρθενώνα, όλη η λει-

τουργική ιεράρχηση των χώρων του ΝΜΑ επικε-

ντρώνεται και επιγραµµατικά συνοψίζεται σε

καφέ-ρεστοράν µε… «ολίγη από Μουσείο»

όπου σερβίρεται σαν παλιό κρασί η θέα ενός

µνηµείου δυόµισι χιλιάδων χρόνων

Η θέα του κατεστραµµένου Αττικού τοπίου

Τόσο από την αίθουσα του Παρθενώνα όσο και

από την άλλη, εκείνο που αναδεικνύεται σαν

θέα δεν είναι παρά το πολεοδοµικό έγκληµα της

Αθήνας. Οι διατηρητέες πολυκατοικίες της

∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου είναι «σταγών εν τω

ωκεανώ».

Ασέβεια

∆εν µπορούµε να µην επισηµάνουµε σαν αρχι-

τέκτονες ότι οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες

ήταν αµελέτητες και η επίλυσή τους εργολαβί-

στικη, µε πολύ άσχηµα αποτελέσµατα ιδίως στις

συναντήσεις διαφορετικών υλικών – οι γωνιακά
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πάνω και µέση δεξιά: Η ταράτσα του καφέ-ρεστοράν

µέση αριστερά: Η αίθουσα των Αρχαϊκών γλυπτών

µέση: Η αίθουσα του Παρθενώνα



κίας. Στο πρώτο κτήριο τοποθετούνται οι κοινό-

χρηστοι χώροι και ο ξενώνας, προχωρούµε στο

δώµα του δεύτερου κτηρίου µε την κύρια κρε-

βατοκάµαρα και συνεχίζοντας ο επισκέπτης

διασχίζει ένα στενό µονοπάτι πουκαταλήγει

στην τελευταία κτηριακή ενότητα µε τις άλλες

δύο κρεβατοκάµαρες, όπου βρίσκεται και η

πισίνα της κατοικίας. Με τον τρόπο αυτό, οι

αρχιτέκτονες εκµεταλλεύονται τη θέα του οικο-

πέδου, ενώ το συνολικό ύψος του κτηρίου δια-

τηρείται χαµηλό.

Ο εργοδότης της οικίας στην Ιαπωνία. δηλώνει

θαυµαστής της σύγχρονης µεξικάνικης αρχιτε-

κτονικής. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι αρχι-

τέκτονες1 το αποτέλεσµα συνιστά ένα «ιαπω-

νικό» σπίτι των Legorreta, ενώ από τους Ιάπωνες

αντιµετωπίζεται σαν µια πολύ «µεξικάνικη»

κατοικία. Κεντρικό ζήτηµα του σχεδιασµού

είναι η σχέση της κατοικίας µε τη θάλασσα. Η

µέγιστη εκµετάλλευση της θέας γίνεται µε τη

διαστρωµάτωση των όγκων προς τα κάτω

παράλληλα µε την κλίση του οικοπέδου. Συνθε-

τικά, η κατοικία αποτελείται από µια σειρα δια-

συνδεδεµένων όγκων που αναπτύσσονται γύρω

από έναν κεντρικό χώρο µε ελεύθερο ύψος δύο

ορόφων που στεγάζει το καθιστικό και την τρα-

πεζαρία. Στο κτήριο κυριαρχεί το λευκό χρώµα,

ενώ υιοθετούνται στοιχεία της τυπολογίας της

µεξικάνικης έπαυλης όπως τα άνετα δωµάτια

και η εσωτερική αυλή. 

Ως αντιπροσωπευτικό έργο των κατασκευών

µεγάλης κλίµακας θα παρουσιάσουµε το ξενο-

δοχείο Sheraton Abandoibarra. Το κτήριο απο-

τελεί µέρος του master plan Ria 2000 που σχε-

διάστηκε για την πόλη του Bilbao από τον αρχι-

τέκτονα Cesar Pelli. Χαρακτηρίζεται από τη

βαριά και λιτή αρχιτεκτονική του, που καταδη-

λώνεται τόσο από τα πληθωρικά στοιχεία στο

εσωτερικό του όσο και από το πάχος των ανοιγ-

µάτων στο εξωτερικό κέλυφος. Στο κεντρικό

αίθριο που έχει ελεύθερο ύψος οκτώ ορόφων,

το φως που περνά από τα ανοίγµατα του εξωτε-

ρικού κελύφους δηµιουργεί σε συνδυασµό µε

τα βαριά δοµικά στοιχεία που διαπερνούν τον

χώρο, ένα δυναµικό παιχνίδι µε τις σκιές. Ο σχε-

διασµός του κτηρίου είναι εµπνευσµένος από

το έργο του Βάσκου καλλιτέχνη Eduardo Chil-

lida, που υποδηλώνει κίνηση και ένταση παρά

τον ογκώδη και µνηµειακό χαρακτήρα του.

Η γνωριµία µε την αρχιτεκτονική µέσω αναπα-

ραστάσεων (σχέδια κείµενα, φωτογραφίες),

είναι µια δόκιµη µέθοδος ενηµέρωσης γύρω

από τις διεθνείς τάσεις και τους σύγχρονους

προβληµατισµούς. Ωστόσο, είναι δύσκολο να

αναπαραχθούν τα συναισθήµατα που προκύ-

πτουν από την πραγµατική επαφή µε τον χώρο

και ο επισκέπτης πάντα νιώθει ότι οφείλει να τα

δει τα έργα στο φυσικό τους περιβάλλον για να

τα γνωρίσει πραγµατικά. Όµως, προκαλεί ιδιαί-

τερη χαρά το γεγονός ότι µια οµάδα δηµιουρ-

γών έχει βρει το στίγµα της στη διεθνή αρχιτε-

κτονική σκηνή, διαµορφώνοντας ένα λεξιλόγιο

που λειτουργεί αποτελεσµατικά, ιδιαίτερα στα

µικρότερης κλιµακας έργα. 

Σηµ: Όλες οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα των

Legorreta + Legorreta.
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Legorreta + Legorreta: Η σύγχρονη µετάφραση της παράδοσης
Όλγα Βενετσιάνου, αρχιτέκτων
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Απορρίπτει τον στείρο φορµαλισµό του ∆ιε-

θνούς Κινήµατος και υιοθετεί µια σύγχρονη

ερµηνεία της παραδοσιακής µεξικάνικης αρχι-

τεκτονικής, Χρησιµοποιεί µεν ορισµένα στοι-

χεία του µοντερνισµού –ενοποιηµένη λογική

στην κατασκευή, απουσία διακοσµητικών στοι-

χείων, ειλικρίνεια στη χρήση των υλικών–

ωστόσο διατηρεί την οπτική της τοπικής παρά-

δοσης και µαστοριάς.

Το µεγαλύτερο µέρος του έργου του αναπτύσ-

σεται σε περιοχές µε έντονη ηλιοφάνεια, αφού

το φως δίνει ζωή στα χρώµατα και τις υφές των

δοµικών στοιχείων, ενώ το σκληρό περίγραµµα

της σκιάς τονίζει το ανάγλυφο των µονολιθικών

όγκων. Οι υδάτινες επιφάνειες χρησιµοποιού-

νται ως ένα ακόµη στοιχείο του αρχιτεκτονικού

σχεδιασµού. Το νερό λειτουργεί συµπληρωµα-

τικά µε το κτήριο, αντικατοπτρίζοντας στοιχεία

της όψης του, ή λειτουργώντας ως ενοποιητικό

στοιχείο µε το φυσικό περιβάλλον (όπως στην

οικία στην Ιαπωνία).

Η µορφή των κατοικιών των Legorreta + Le-

gorreta δηµιουργεί την αίσθηση ότι το κτήριο

είναι µια συνέχεια του φυσικού τοπίου. Στην

οικία στο Ρίνο της Νεβάδα, το κτήριο προβάλλει

σαν να αναδύεται από το έδαφος. Ο σχεδιασµός

της κατοικίας βασίζεται στη λογική µιας γραµµι-

κής σύνθεσης από τοίχους και πύργους. ∆ηµι-

ουργείται έτσι ένας χώρος περισυλλογής και

αποµόνωσης που παραπέµπει στην παραδο-

σιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική.

Η οικία Cabernet παρά το µεγάλο της µέγεθος,

δίνει στον επισκέπτη µια αίσθηση άνεσης και

οικειότητας. Το κοκκινωπό χρώµα της κατοικίας

παραπέµπει στη χροιά του εδάφους του περι-

βάλλοντος χώρου. Το κτήριο ξεδιπλώνεται σε

τέσσερις επιµέρους ενότητες και, µε την κατάλ-

ληλη διαστρωµάτωση των επιπέδων, εντάσσε-

ται στην τοπογραφία της περιοχής. Το γεγονός

αυτό σε συνδυασµό µε την αποφυγή ορθογώ-

νιων σχηµάτων στην κάτοψη, δηµιουργεί ενδια-

φέροντες χώρους µε διαφορετική αίσθηση και

θέα. 

Η οικία Las Terrazas βρίσκεται σε ένα θέρετρο

στη µεξικάνικη ακτή του Ειρηνικού. Οι αρχιτέ-

κτονες εκµεταλλεύονται την κλίση του οικοπέ-

δου και σχεδιάζουν τρία κτήρια µε βατά δώµατα

στα οποία µοιράζεται το πρόγραµµα της κατοι-

Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2008 οργανώ-

θηκε από το Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο της

οδού Πειραιώς, έκθεση µε αντιπροσωπευτικά

έργα των µεξικανών αρχιτεκτόνων Legorreta +

Legorreta. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι πέρα

από τα συνήθη µέσα παρουσίασης (µακέτες και

φωτογραφίες, σκίτσα και σχέδια), χρησιµοποιή-

θηκαν και φωτογραφίες από το εργοτάξιο όπου

απεικονίζονται οι εργαζόµενοι στην κατασκευή.

Υποννοείται ίσως ότι το κτήριο δεν αποτελεί

αυτόνοµο καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι πρωτί-

στως ένα κέλυφος που στεγάζει και προστα-

τεύει τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται

εκεί. Γεγονός είναι ότι η το λεξιλόγιο της αρχιτε-

κτονικής των Legorreta + Legorreta δηµιουργεί

χώρους ανθρώπινους, που προκαλούν αισθή-

µατα οικειότητας και αισιοδοξίας.

O Ricardo Legorreta, όπως και ο µέντοράς του

Luis Barragan, διακρίνεται για τη διαισθητική

του προσέγγιση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό.

δίπλα: Κατοικία Cabernet, Καλιφόρνια, 1978

µέση: Κατοικία στο Ρίνο, Νεβάδα, 1999

κάτω: Ξενοδοχείο Sheraton Abandoibarra, Μπιλµπάο,

2004
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σµένες» και διασκεδαστικές ερµηνείες των

Βάσω Καρακίτσου, Λάουρας Ασηµακοπούλου,

Γιώργου Αραχωβίτη και ∆ώρας Θωµοπούλου

στους βασικούς ρόλους των φίλων του ζευγα-

ριού. 

κινησιολόγου Λέτας Αµπαζή και του σκηνοθέτη

κινηµατογράφου Κυριάκου Μπουγιούρη που µε

δοµική καθαρότητα οργάνωσαν την αφηγηµα-

τική γραµµή και τη χρονική ροή της παράστα-

σης, των αρχιτεκτόνων-σκηνογράφων Ηλία

Γραµµατικού και Λουκίας Μάρθα που διαµόρ-

φωσαν µε γεωµετρική ευκρίνεια τόσο τον σκη-

νικό όσο και τον θεατρικό χώρο υποδοχής, του

συνθέτη Μιχάλη Καλαµπόκη που µε άξονα την

ψυχική κατάσταση της ηρωίδας συνέταξε το

µουσικό και ηχητικό περιβάλλον αλλά και των

δεκατεσσάρων ηθοποιών που συµµετέχουν.

Οι ηθοποιοί κλήθηκαν να χρησιµοποιήσουν

θεµελιώδεις συνθετικές αρχές της αρχιτεκτονι-

κής στο «κτίσιµο» των ερµηνειών τους. Η Αλίκη

Σκουτέλη στον ρόλο της καθηγήτριας αλλά και

οι επί σκηνής «φοιτητές/τριες» της, καθοδηγή-

θηκαν κατά τρόπο που προσέγγισαν την ουσία

της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Καταλυτική

ήταν και η συµµετοχή της Λυδίας Μανιτσίδου σε

µικρό ρόλο ηθοποιού, αν και η ίδια αρχιτέκτο-

νας, η οποία έχοντας συµµετάσχει στο µάθηµα

της Βάνας Τεντοκάλη κατά την αρχιτεκτονική

της εκπαίδευση, συνέβαλλε στη «µεταφορά»

της ατµόσφαιρας του µαθήµατος στη σκηνή.

Καθοριστική σηµασία στη διατύπωση του «κει-

µένου-παράσταση» έπαιξαν οι λιτές, άµεσες

και στέρεα δοµηµένες ερµηνείες της Αλίκης

Σκουτέλη και του Γιώργου Γιαννούτσου στους

ρόλους του ζευγαριού καθώς και οι «καλοκτι-

συντάχθηκε από φοιτήτριες του µαθήµατος της

Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ « Σχεδιάζοντας

µέσα από ένα παιχνίδι αποσταθεροποίησης και

αποδιάρθρωσης», µε το οποίο ερµήνευσαν τη

σκηνή της συζυγικής αναγνώρισης του Οδυσ-

σέα και Πηνελόπης του οµηρικού κειµένου της

Οδύσσειας. Το παραπάνω µάθηµα της αναπλη-

ρώτριας καθηγήτριας Βάνας Τεντοκάλη αποτε-

λεί ένα µεταφραστικό πείραµα-παιχνίδι, µε

αφετηρία ένα ή περισσότερα λογοτεχνικά κεί-

µενα και στόχο τη σύνταξη «χωρικών-αρχιτε-

κτονικών κειµένων». Η «µετάφραση» ως διαδι-

κασία αποκωδικοποίησης, ερµηνείας και ανα-

σύνταξης ενός κειµένου καθώς και η διαδικασία

παραγωγής επάλληλων αναγνώσεων-µεταφρα-

σµάτων στο θέατρο, αποτελούν τα βασικά εργα-

λεία οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

και του περιεχοµένου του σχετικού µαθήµατος

αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Η συµµετοχή µου

στο παραπάνω µάθηµα ως εξωτερικού συνερ-

γάτη και η ανάγκη διερεύνησης της σχέσης του

θεατρικού κειµένου µε τον θεατρικό και σκη-

νικό χώρο στα πλαίσια της εν εξελίξει διδακτο-

ρικής µου διατριβής, µε οδήγησαν στη σύνταξη

του «συγγραφικού κειµένου».

«Ο λάκκος που µένει» αποτελείται από έξι

σύντοµες σκηνές, δύο από τις οποίες προσπα-

θούν να αποτυπώσουν τη σύγχρονη αρχιτεκτο-

νική εκπαίδευση και να φέρουν σε επαφή, τον

µη µυηµένο στην αρχιτεκτονική θεατή, µε τη

διαδικασία παραγωγής «χωρικών κειµένων». Η

παραπάνω σχέση ορίζεται σ’ ένα πρώτο επί-

πεδο. Ο βασικός στόχος του έργου και της πα-

ράστασης, «Ο λάκκος που µένει» ήταν η σύ-

νταξη του «κειµένου παράσταση» µε αρχιτεκτο-

νικούς όρους και η αποκωδικοποίηση των σχέ-

σεων του θεάτρου και της αρχιτεκτονικής. Έτσι

διερευνήθηκαν οι σχέσεις δοµής, αρµών, κενών,

παύσεων, αναπνοών, κινήσεων, ρυθµού, ύφους,

χρωµάτων, γεωµετρίας κ.λπ. σε όλα τα συµβαλ-

λόµενα «κείµενα» των συντελεστών της παρά-

στασης (συγγραφικό, σκηνοθετικό, κινησιολο-

γικό, χορογραφικό, σκηνογραφικό, µουσικό,

ενδυµατολογικό, υποκριτικό).  

Στη διαδικασία µετασχηµατισµού του «κειµέ-

νου-καµβά» σε «κείµενο-παράσταση» το περιε-

χόµενο του αρχικού κειµένου αναδιατυπώθηκε

και «φιλτραρίστηκε» από τις προσωπικές ανα-

γνώσεις των συντελεστών της παράστασης: του

σκηνοθέτη Ηλία Γραµµατικού, της χορογράφου-

Ένα θεατρικό πείραµα που δηµιουργεί 

αµφίδροµες σχέσεις ανάµεσα 

στην αρχιτεκτονική και το θέατρο

Η τοποθέτηση της αρχιτεκτονικής στην ενδιά-

µεση περιοχή που ορίζεται από τις επιστήµες

και τις τέχνες, την ωθεί στη χρήση δανείων από

διάφορα πεδία επιστηµονικά ή µη, που ποικί-

λουν ανάλογα µε τα δεδοµένα κάθε περιόδου

και της καθορίζουν την εκάστοτε ταυτότητά

της. Το θέατρο αποτελεί ένα από τα πεδία που

δανείζει τις τεχνικές και τη θεωρία του στη σύγ-

χρονη αρχιτεκτονική. 

Στο θεατρικό πείραµα «Ο λάκκος που µένει»

διερευνήθηκαν οι σχέσεις του «δραµατικού κει-

µένου» αλλά και της παράστασης µε την αρχιτε-

κτονική εκπαίδευση καθώς και µε τη διαδικασία

σύνταξης της αρχιτεκτονικής πράξης. 

«Ο λάκκος που µένει» του Ηλία Γραµµατικού

αποτελεί την πρώτη προσωπική του προσπά-

θεια γραφής, ενός «κειµένου-καµβά» πάνω στο

οποίο στηρίχθηκε η οµότιτλη παράσταση της

«ΟΜΑ∆ΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ∆ΕΝ RHESUS ΘΕΤΙΚΟ»

στο θέατρο «∆ΙΠΥΛΟΝ» τον περασµένο Μάιο.

Το κείµενο µε ψυχαναλυτικό τρόπο διερευνά

την έννοια της «απουσίας», του «κενού». Με

αφετηρία την Οµηρική Οδύσσεια και έχοντας

ως εργαλείο τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού

σχεδιασµού η παράσταση αποτελεί µια δηλω-

µένη «υποκειµενική» ανάγνωση της έννοιας του

«ψυχικού ξεριζώµατος». Το «κείµενο-καµβάς»

διαπραγµατεύεται την παράλληλη διερεύνηση

της διάλυσης της κοινής ζωής ενός ζευγαριού

(µιας καθηγήτριας αρχιτεκτονικής και ενός

οικονοµολόγου) και της χρήσης του οµηρικού

κειµένου της Οδύσσειας (σχέση Οδυσσέα-

Πηνελόπης, σκηνή αναγνώρισης τους) από τη

σύζυγο, ως εκπαιδευτικού της εργαλείου στην

αρχιτεκτονική εκπαίδευση µιας οµάδας φοιτη-

τών/τριων.

Χρησιµοποιείται ο όρος «κείµενο-καµβάς» και όχι

αυτός του θεατρικού κειµένου γιατί η σύνταξή

του δεν στόχευε στη δηµιουργία ενός ολοκληρω-

µένου κειµένου κλειστής δοµής αλλά ενός εύ-

πλαστου εργαλείου παραγωγής θεατρικού νοή-

µατος.

Αφετηρία για το «θεατρικό κείµενο-καµβά»,

αποτέλεσε ένα άλλο «χωρικό κείµενο», που

«Ο λάκκος που µένει»
Ηλίας Γραµµατικός, σκηνοθέτης
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ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Â˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÂ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜

ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜

(·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î.Ï.)

Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ

ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞fi ÙÈ˜ 172 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÔÈ 128 ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·È ·ÌÈÁÒ˜ ·fi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜

Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, ÔÈ 29 ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÌÈÁÒ˜ ·fi

ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ 15 ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÌÈÎÙ¤˜ - ÊÔÈÙË-

Ù¤˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜.

ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ·ÍÈÔÏfiÁË-

ÛË˜, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÙÈ˜ ‰È·ÎÚÈıÂ›ÛÂ˜ Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÁÎ·ÈÓÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ì·˜

¤ÎıÂÛË Ë ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿-

ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó. •ÂÎÈÓ¿ÌÂ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÎÚÈ-

ıÂ›ÛÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë

·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ú-

ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fi-

ÌÂÓÂ˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ÛÂ ̄ ÒÚÔ˘˜ ÛÂ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔ-

Ó›ÎË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ. (£·

·Ó·ÚÙÔ‡ÌÂ Ù·ÎÙÈÎ¿ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ

ı¤Ì·).

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ Û¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ

¤Î‰ÔÛË, ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ ÚÒÙ·, ÂÓfi˜ Î·Ù·Ïfi-

ÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ·Ó·-

Ï˘ÙÈÎ¿ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·ıÒ˜ Î·È Ì›· ÎÚÈÙÈÎ‹

·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ.

∂ÂÈ‰‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË, ‰È·-

ÈÛÙÒÛ·ÌÂ fiÙÈ Ë ·Ú¯ÈÎ‹ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ

·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·›ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ï‡„ÂÈ ÌÂ Â¿ÚÎÂÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‰È·-

ÎÚ›ÛÂˆÓ. ¢fiıËÎÂ ÏÔÈfiÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫ÚÈ-

ÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÎÙfi˜ ÂÓfi˜ 4Ô˘ µ’ Â·›ÓÔ˘ Ô˘

·Ô‰fiıËÎÂ ÏfiÁˆ ÈÛÔ„ËÊ›·˜, Ó· ·ÔÓÂ›ÌÂÈ Î·È 3

ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÌÓÂ›Â˜ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ. ∫·È

ÂÌÂ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ̂ ˜ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÍ·Áˆ-

Á‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÎÚ›Ó·ÌÂ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·-

ÎÚÈıÔ‡Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÂÈÏ¤ÔÓ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·Ô‰›‰Ô-

ÓÙ·˜ ÛÂ ·˘Ù¤˜ Ì›· ÂÈ‰ÈÎ‹ ÌÓÂ›· ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

£¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ıÂÚÌ¿

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ù· Ì¤ÏË

ÙË˜ ∫ÚÈÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘

‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. £¤ÏÔ˘ÌÂ ·ÎfiÌ· Ó· ·Â˘ı‡ÓÔ˘ÌÂ

ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙÂ˜ Ù· ıÂÚÌfiÙÂÚ¿ Ì·˜ Û˘Á¯·ÚË-

Ù‹ÚÈ·.

∏ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

ª. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË˜, ∞. µ·Ó‰ÒÚÔ˜, µ. ªÈÛÙÚÈÒÙË˜

∆· Â›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ - ÚÒÙÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜

™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÙÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ -

ÙÚfiÔ˜ Û˘Ì‚›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ∞ÎÚfiÔÏË˜

ÌÂ Ù· ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÙË˜ ¢. ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘- ÔÈ ‰È·-

ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó Â›ÙÂ ÙËÚÒÓÙ·˜ Ì›·

‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË Â›ÙÂ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ Ì›· ·ÔÊ·-

ÛÈÛÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ∫¿ıÂ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô

·˘Ù¤˜ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÂ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜. ∞˘Ù¤˜

ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÏÔÙÂ ÌÂ ‹ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ

ÌÂ ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

∏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙÚËÌ¤ÓË Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎ‹

ÛÙ¿ÛË Ô‰‹ÁËÛÂ Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ÛÂ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ·

·fiÎÚ˘„Ë˜ Î·È Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë˜. ∏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÏ-

ÌËÚ‹ ÛÙ¿ÛË Ô‰‹ÁËÛÂ Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ÛÂ Ì›· ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË˜ Î·È ¤ÓÙ·ÍË˜. ∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô

fiÌˆ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÂ˜

ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË˜ ÎÏ›Ì·-

Î·˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜.

ª›· Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÂ˜

Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ:

ªÈ· 1Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙÔ Ù¤¯Ó·-

ÛÌ· ÙÔ˘ Î·ÌÔ˘ÊÏ¿˙ ‹ ÙË˜ «ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË˜» ÙˆÓ

ÎÙËÚ›ˆÓ-ÂÌfi‰ÈÔ. ªÂ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi ‹ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ

ÙÚfiÔ, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘„ËÏ‹˜ ‹ Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔ-

ÏÔÁ›·˜, Ù· ÎÙ‹ÚÈ· ·Ô-˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÂ

ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÙÔ ÙÔ›Ô ÙÔ˘

µÚ¿¯Ô˘ ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜.

ªÈ· 2Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ, Ë ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË,

ÂÈÏ¤ÁÂÈ ˆ˜ Ï‡ÛË ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜,

Ì›· Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓË ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ‰È¿ÌÂÛË ÂÈÊ¿-

ÓÂÈ·, Ê˘ÛÈÎ‹ ‹ ÎÙËÚÈ·Î‹, ÁÏ˘ÙÈÎ‹, ÂÈÎ·ÛÙÈÎ‹

·ÎfiÌ· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹. ∆Ô ¤Ù·ÛÌ·, ˆ˜ ·˘ı‡-

·ÚÎÙË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ‰È·ÈÙËÙÂ‡ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘

ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÌÂ Ù· ‰‡Ô ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË.

ªÈ· 3Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÓ‰‡ÂÈ Ù· ÎÙ‹ÚÈ· ÌÂ

¤Ó· Ó¤Ô Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË. ¢È¿ÙÚËÙÔ ‹

Û˘Ì·Á¤˜, ÂÈÎ·ÛÙÈÎfi ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi

¤Ó‰˘Ì· ÊÈÏÔ‰ÔÍÂ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ

ÛÙË Û¯¤ÛË ªÔ˘ÛÂ›Ô˘-∞ÎÚfiÔÏË˜.

ªÈ· 4Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ù· ÎÙ‹ÚÈ·

ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÂ ·˘Ù¿ Ó¤Â˜ ÌÔÚÊ¤˜. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÈ

‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· Ó¤· ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙˆÓ

ÎÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ï¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô. ¶ÚfiÎÂÈ-

Ù·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· Ó¤Â˜ ›Ûˆ fi„ÂÈ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È «Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜» ·fi ÙÈ˜ ˘¿Ú-

¯Ô˘ÛÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ‚ÔËıËÙÈÎ¤˜.

¢∂§∆π√ ∆À¶√À

∆Ô greekarchitects.gr e-ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔÓ ·ÓÔÈ¯Ùfi ·Ú¯ÈÙÂ-

ÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi È‰ÂÒÓ ÌÂ Ù›ÙÏÔ: «¢. ∞ÚÂÔ·-

Á›ÙÔ˘ 2008: ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ›Ûˆ fi„ÂˆÓ ÙˆÓ

‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Â› ÙË˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·-

Á›ÙÔ˘ 17 Î·È 19».

∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ·fi

ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔ-

ÏÈÎ¿ 172 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó

Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 405 ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·Ù¤ÁÚ·-

„·Ó ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ì›·

ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·

Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ 172

ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ 141 Â›Ó·È ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ 31

·fi 14 ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ

∏¶∞, πÙ·Ï›·, ∞ÁÁÏ›·, √ÏÏ·Ó‰›·.

∏ ∫ÚÈÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛÂ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜

Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙ· ‚Ú·‚Â›· Î·È ÛÙÈ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜.

∆Ô ∞’ ‚Ú·‚Â›Ô Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ̆ fiÏÔÈÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜

‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜.

∆Ô greekarchitects.gr ÂÈ‰›ˆÍÂ Ë ∫ÚÈÙÈÎ‹ ∂È-

ÙÚÔ‹ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰È·ÛÊ·-

Ï›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘˜

ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÓÔÈ¯Ùfi ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ fiÛÔ

Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿-

ÛÂˆÓ.

∆· Ì¤ÏË ÙË˜ ∫ÚÈÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· ·Ú·-

Î¿Ùˆ (Î·Ù¿ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿):

Stephen Antonakos, Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜

¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞ÓÙˆÓ·Î¿ÎË˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

∫ÒÛÙ·˜ µ·ÚÒÙÛÔ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜

¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

ª¿Úˆ ∫·Ú‰·Ì›ÙÛË-∞‰¿ÌË, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, Î·ıËÁ‹-

ÙÚÈ· ∂ª¶

°È¿ÓÓË˜ ∫›˙Ë˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, ·Ó·Ï. Î·ıËÁËÙ‹˜

∂ª¶

∆¿ÛÔ˜ ∫ˆÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞¶£

Francois Loyer, directeur de recherche au

CNRS, Centre Andre-Chastel, Universite de

Paris-Sorbonne

ªÔ‡ÎË ª·Ì¿ÏÔ˘-¡Ô˘Î¿ÎË, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, Î·ıË-

Á‹ÙÚÈ· ∂ª¶

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó¤ÙÛÔ˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, ·Ó·Ï. Î·ıËÁË-

Ù‹˜ ¶·ÓÂ. ¶·ÙÚÒÓ

∂Ï¤ÓË ∆¿ÙÏ·, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, Â›Î. Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∆∂π

∞ı‹Ó·˜

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∆ÔÌ¿˙Ë˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆Ô˘ÚÓÈÎÈÒÙË˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, ·Ó·Ï.

Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ª¶

∫·ÙÂÚ›Ó· ∆ÛÈÁ·Ú›‰·, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

°È¿ÓÓË˜ ∆ÛÈÒÌË˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, professeur a

l’EHESS et aux Ecoles d’Architecture Paris-

Belleville et Paris La Villette

ŸÏÂ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÛÂ ¯ÒÚÔ

ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ

ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008.

∞ÎfiÌ·, ÙÔ greekarchitects.gr ı· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ

ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ À¶Ô Î·È ÛÙÔ À¶ÂÃˆ¢∂ ÌÂ

ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ

ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÂÁÎ·ÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÙË˜

∞ÎÚfiÔÏË˜ (¡ª∞) Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ

2009.

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·-

ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎ¤-

ÙÔÓÙ·È ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰ÈÂ‡-

ı˘ÓÛË: www.greekarchitects.gr/competition

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È ŒÎıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

∆· Ì¤ÏË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ

greekarchitects.gr ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹-

ÛÔ˘ÌÂ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜. √ ·ÚÈı-

Ìfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î¿ıÂ ·Ú¯ÈÎ‹ Ì·˜

ÚÔÛ‰ÔÎ›·. ª·˜ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó 172 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 405 ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. √È

ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·-

ÙÈÛÌfi Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ··-

ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈ-

ÛÌfi˜.

¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ‰ÈÒ¯ıËÎÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ó· Â›Ó·È

‰ÈÂıÓ‹˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÙË˜ ÚÔ-

Î‹Ú˘ÍË˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË

ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ì·˜ (greekarchitects.net)

Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜

Í¤ÓÂ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘,

¤‰ˆÛÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂ-

ÓÔ˘˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È

ÙÂÏÈÎ¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ¶·Ú·Ï¿‚·ÌÂ 31 Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯¤˜ ·fi 14 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÏËÓ ÙË˜

∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È 8 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÂ ÌÈÎÙ‹ Û‡ÓıÂÛË.

™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÂ ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Û‡ÓıÂÛË ‹Ù·Ó ÔÈ

119 ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ 82 ·fi ∞ı‹Ó· Î·È ∞ÙÙÈÎ‹.

∆Ô ·ÓÔÈ¯Ùfi ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È

¢. ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ 2008: ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË 
ÙˆÓ ›Ûˆ fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ
Â› ÙË˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ 17 Î·È 19
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ªÈ· 5Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÈÎ·ÏÂ›Ù·È ÙË ‰‡Ó·ÌË

ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙË˜ ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜. ∂ÈÏ¤ÁÂÈ Ó·

ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÌÈ·

ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË

ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÔÏÔ˘: µÚ¿¯Ô˜ -

ÎÙËÚÈ·Îfi Ì¤ÙˆÔ - ªÔ˘ÛÂ›Ô.

ªÈ· 6Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿

ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·

¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È

··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÌÈ·

ıÂÒÚËÛË ·ÛÙÈÎ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿

ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ.

∫¿ıÂ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ

‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙ· ÛÂ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜

·Ú·¿Óˆ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë

·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ Î¿ıÂ ÌÂÏ¤ÙË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ÌÔÚÂ› Ó·

ÂÚÈ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ¿ÏÏÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜. ∫·È

ÔÈ 6 ¿ÓÙˆ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÏÂÙÒÓ-Î·ÌÔ˘ÊÏ¿˙,

¤Ù·ÛÌ·, Î¤Ï˘ÊÔ˜, Ó¤· fi„Ë, ÛÎËÓÈÎfi, ÏÂÈÙÔ˘Ú-

ÁÈÎ‹ Î·È ·ÛÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÍË - Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰È·-

ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, fiÏÂ˜ ‰Â

·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıË-

Î·Ó. ∏ ÔÏ˘ÊˆÓ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎÂ

ÌÂ ÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓ›· ÙË˜ ∫ÚÈÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÌÂ

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈ-

Ù˘¯ËÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·fi Î¿ıÂ Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂ-

ÙÒÓ.

ª·ÓÒÏË˜ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË˜

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

∂µ¢√ª∞¢∞ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ 2008

∆Ô e-ÂÚÈÔ‰ÈÎfi greekarchitects.gr ÛÂ Û˘ÓÂÚ-

Á·Û›· ÌÂ ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞¶£ ‰ÈÔÚ-

Á·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÈ·

ÛÂÈÚ¿ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÌÂ Ù›ÙÏÔ: «∂µ¢√ª∞¢∞ ∞ƒÃπ∆∂-

∫∆√¡π∫∏™ 2008».

«∏ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ·È‰Â›·˜

Î·È ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ú¿ÁÂÈ».

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÌÂ ÛÎÔfi Ó·

·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÌÂ ÛˆÛÙ¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿

·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË˜ ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜

ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜

ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ù· Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·

ÛÂ fiÏ· Ù· Â›Â‰·.

∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡-

ÓÙ·È ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· ∞Ú¯ÈÙÂ-

ÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÛÙÈ˜ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È 28 ™ÂÙÂÌ-

‚Ú›Ô˘-5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

● 11:30 - ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ •∂¡∞°∏™∏ ™∆√ ∫∆∏ƒπ√

∆√À ª√À™∂π√À µÀ∑∞¡∆π¡√À ¶√§π∆π™ª√À

● 13:00 - ∂¡∞ƒ•∏ ∂µ¢√ª∞¢∞™ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ 

● 13:30 - ∂°∫∞π¡π∞ ∂∫£∂™∏™ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ ™∂

™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ ∆√ ª√À™∂π√ µÀ∑∞¡∆π¡√À ¶√§π-

∆π™ª√À ª∂ £∂ª∞ ∆√ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√ ∫∞π ∫∞§§π-

∆∂Ã¡π∫√ ∂ƒ°√ ∆√À ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡∞ ∫. ∫ƒ√∫√À 

¢∂À∆∂ƒ∞ 29 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

● 19:30 - √ªπ§π∞/¢∏ª√™π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∆√À ∂-

¶∂ƒπ√¢π∫√À GREEKARCHITECTS.GR ª∂ £∂ª∞ ∆√¡

¶∞¡∂§§∏¡π√ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√ ¢π∞°ø¡π™ª√ π¢∂ø¡

ª∂ ∆π∆§√: «¢. ∞ƒ∂√¶∞°π∆√À 2008: ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏

∆ø¡ ¶π™ø √æ∂ø¡ ∆ø¡ ¢π∞∆∏ƒ∏∆∂ø¡ ∫∆∏ƒπø¡ ∂¶π

∆∏™ ¢π√¡À™π√À ∞ƒ∂√¶∞°π∆√À 17 ∫∞π 19» 

● 21:00 - ∂°∫∞π¡π∞ ∂∫£∂™∏™ (ÛÙÔ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 6

ÙË˜ ¢∂£)

∆ƒπ∆∏ 30 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

● 19:00 - √ªπ§π∞/¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À

π¡™∆π∆√À∆√À ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ ª∂ £∂ª∞ ∆∏¡

∂∫£∂™∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ ª∂ ∆π∆§√: «5∏ BIENNALE

¡∂ø¡ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡ø¡» 

● 21:00 - ∂°∫∞π¡π∞ ∂∫£∂™∏™ (ÛÙÔ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 6

ÙË˜ ¢∂£)

∆∂∆∞ƒ∆∏ 01 √∫∆øµƒπ√À

● 09:00/11:00 - ¢À√ ¶ƒ√µ√§∂™ ™∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂

∆∏¡ «ECOWEEK 2008» ∆√À ¡∆√∫πª∞¡∆∂ƒ ª∂ ∆π∆-

§√: «∏ ∂¡∆∂∫∞∆∏ øƒ∞» ∆√À §∂√¡∞ƒ¡∆√ ¡∆π ∫∞¶-

ƒπ√ ™∆√ √§Àª¶π√¡ ∫∞π ™∂ ™Ã√§∂π∞ ∆∏™ £∂™™∞-

§√¡π∫∏™ ª∂ ¶∞ƒ∞§§∏§∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ °π∞ ¶∂ƒπµ∞§-

§√¡∆π∫∞ ∑∏∆∏ª∞∆∞

● 18:00/21:00 - ∏ª∂ƒπ¢∞ ™∆√ √§Àª¶π√¡ ª∂ £∂ª∞:

«∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ø™ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∞°∞£√. ∏ ∞ƒ-

Ãπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ¶ƒ∞°ª∞∆π∫√∆∏∆∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ∆√À

2008» 

● 21:30 - ¶ƒø∆∏ ¶ƒ√µ√§∏ ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ ™∂

™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ ∆∏¡ «ECOWEEK 2008» ∆∏™ ∆∞π¡π∞™

∆√À JACK ALLARD ª∂ ∆π∆§√: «LAST CALL FOR PLA-

NET EARTH»

™∞µµ∞∆√ 04 √∫∆øµƒπ√À

● ∏ª∂ƒπ¢∞ ª∂ £∂ª∞: «∏ ¡∂∞ ∂Àƒø¶∞π∫∏ √¢∏°π∞
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Θέµα: Η διαµόρφωση και εφαρµογή της ΚΥΑ

για τη µελέτη και πιστοποίηση ενεργειακής

κατανάλωσης των κτηρίων και η συνεισφορά

των αρχιτεκτόνων στη διαδικασία αυτή

Η επιστολή αυτή αφορά στην εφαρµογή του N.

3661 (ΦΕΚ 89Α) του ΥΠΑΝ «Μέτρα για τη µείωση

της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και

άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή

στις 14 Μαΐου µε στόχο την εναρµόνιση µε την

Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΚ. «Για την ενερ-

γειακή απόδοση των κτηρίων» (ΕΕ L1 της

4.1.2003). Εντός έξι µηνών από την ψήφιση του

Νόµου αναµένεται η δηµοσίευση ΚΥΑ των τριών

συναρµόδιων υπουργείων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυ-

ξης και Οικονοµικών) τόσο για την εφαρµογή

του Κανονισµού, όσο και µε ειδικότερες διατά-

ξεις που θα αφορούν το πιστοποιητικό ενεργει-

ακής απόδοσης και τους ενεργειακούς επιθεω-

ρητές.

Ως αρχιτέκτονες χαιρετίζουµε την προσπάθεια

αυτή, καθώς πιστεύουµε ότι ένας Νόµος που

προσβλέπει στον σωστό σχεδιασµό των κτηρίων

και την εξοικονόµηση ενέργειας έχει πολλαπλά

οφέλη, τόσο για το περιβάλλον όσο και για την

οικονοµία και τον ίδιο τον πολίτη.

Θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας σε

δυο σηµεία όσο αφορά τη συνεισφορά του αρχι-

τέκτονα:

1. Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης που θα

περιλαµβάνεται στην άδεια οικοδοµής

Στη µέθοδο υπολογισµού για την αξιολόγηση

της ενεργειακής απόδοσης και για την «Ενερ-

γειακή ταυτότητα» κάθε κτηρίου, θα λαµβάνο-

νται υπ’ όψιν όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέ-

τουν την «ενεργειακή συµπεριφορά» του,

όπως: σχεδιασµός σε σχέση µε τους κλιµατολο-

γικούς παράγοντες, προσανατολισµός, σκίαση

από γειτονικές κατασκευές, φυσικός αερισµός,

φωτισµός, θέρµανση-ψύξη, ποιότητα εσωτερι-

κού αέρα, χρήση παθητικών ή ενεργητικών

ηλιακών συστηµάτων κ.ά. Πρόκειται λοιπόν για

µια διαδικασία εναρµόνισης πολλαπλών στοι-

χείων, για τα οποία είναι εµφανές ότι στην πλει-

οψηφία τους συνδέονται άµεσα ή και ταυτίζο-

νται µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Πρέπει εδώ

να τονίσουµε ότι η συµβολή Αρχιτεκτόνων στη

µελέτη αυτή είναι απαραίτητη και δεν θα πρέ-

πει να υποβαθµιστεί και να ταυτιστεί αποκλει-

στικά και µόνο µε τις µηχανολογικές και ηλε-

κτρολογικές µελέτες. Ο Αρχιτέκτονας εξάλλου

είναι κατεξοχήν συντονιστής και υπεύθυνος για

τη σωστή έκβαση της µελέτης ενός κτηρίου, της

έκδοσης οικοδοµικής άδειας και των κατασκευ-

αστικών εργασιών της οικοδοµής. Θα πρέπει,

ως εκ τούτου, να του δοθεί πρωταρχικός ρόλος

στη διενέργεια της µελέτης ενεργειακής από-

δοσης.

2. Στη διαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης των

κτιρίων

∆εν έχει γίνει ακόµα γνωστός ούτε ο τρόπος και

τα κριτήρια µε τα οποία θα λαµβάνεται η ειδικό-

τητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ούτε ποιες

κατηγορίες µελετητών αφορά. Είναι όµως

γενική αλήθεια ότι ο έλεγχος που θα καλείται ο

Επιθεωρητής να πραγµατοποιήσει προκειµένου

να πιστοποιήσει ένα κτήριο θα λαµβάνει υπ’

όψιν µία σειρά από κριτήρια πολλά εκ των

οποίων εντάσσονται στο γνωστικό πεδίο και τις

αρµοδιότητες των αρχιτεκτόνων. Είναι αναγκαίο

ως εκ τούτου, εκτός από τους ελέγχους µηχανο-

λογικών εγκαταστάσεων, να διενεργούνται και

έλεγχοι που αφορούν τον κτηριολογικό τοµέα,

τον σχεδιασµό και τα στοιχεία δόµησης του

κτηρίου –όπως ανοίγµατα, διαχωριστικά,

δοµικά υλικά κ.τ.λ.– τα οποία συνεισφέρουν

εξίσου στην στρατηγική εξοικονόµησης ενέρ-

γειας. 

Συµπερασµατικά

Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η συµµετοχή

των αρχιτεκτόνων στη λίστα των µελετητών που

θα λάβουν την ειδικότητα του Ενεργειακού Επι-

θεωρητή και µάλιστα µε ενεργό ρόλο στην όλη

διαδικασία αδειοδότησης.

Αποτελεί ειλικρινή µας πρόθεση η σωστή εφαρ-

µογή του Νόµου και η ουσιαστική συµβολή του

στη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς

των κτηρίων στην Ελλάδα και στη βελτίωση της

ποιότητας ζωής που προσφέρουν στους κατοί-

κους και τους χρήστες τους.

Είµαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση

και για περεταίρω ανάλυση των απόψεών µας

για το θέµα.

Επιτροπή για φιλικά προς το περιβάλλον κτήρια

Γ. Γεωργάλα, Ε. Γκόνη, Κ. Γράψας, Α. Ζαχαριά,
Μ. Κολίρη, Μ. Ξενάκης, Ο. Οικονόµου

Επιστολή προς τα υπουργεία
ΠΕΧΏ∆Ε, Ανάπτυξης και Οικονοµικών

Οι πρόσφατες κλιµατολογικές αλλαγές, θα

καταστήσουν το νερό, αγαθό σε ανεπάρκεια.

Πολλές περιοχές της χώρας µας, µε χαµηλή βρο-

χόπτωση, σύντοµα θα αντιµετωπίσουν περιορι-

σµούς στην κατανάλωση νερού. Η χρήση όµως

του νερού, είναι συνυφασµένη, µε την καλύ-

τερη ποιότητα ζωής και ένα καλύτερο πράσινο

περιβάλλον.

Έτσι δηµιουργείται η ανάγκη επαναχρησιµοποι-

ήσεως του διαθεσίµου νερού. Πηγή νερού για

επανάχρηση είναι τα αστικά λύµατα. Η τεχνολο-

γία έχει πλέον αναπτύξει µικρά οικιακά συστή-

µατα επεξεργασίας λυµάτων, ικανών να παρά-

γουν καθαρό νερό για οικιακή χρήση,ακόµη και

πότισµα στο γκαζόν που παίζουν τα παιδιά.

Ο θόρυβος που γίνεται τα τελευταία χρόνια

γύρω από τις κλιµατολογικές αλλαγές, αρχίζει

να ευαισθητοποιεί τον καθηµερινό άνθρωπο,

σε χρήση αγαθών, όπως το νερό, που παλαιό-

τερα προσφερόταν απλόχερα από τη φύση, και

τώρα προσφέρεται µεν, και µάλιστα σε µεγαλύ-

τερες ποσότητες µε µεγαλύτερη, όµως, ανισο-

κατανοµή. Η αύξηση της θερµοκρασίας του

πλανήτη προκαλεί εντονότερη εξάτµιση, µεγα-

λύτερη συγκέντρωση υδρατµών στο ουράνιο

στερέωµα, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και

πληµµύρες, σε περιοχές που δεν τις χρειάζο-

νται, π.χ. η Βόρειος Ευρώπη, και εντονότερη

ξηρασία σε ήδη ξηρές περιοχές όπως π.χ. η

Αττική και τα νησιά µας. Αρχίζει λοιπόν να γίνε-

ται ανάγκη η εξεύρεση νέων πηγών χρησιµοποι-

ήσιµου νερού π.χ. αφαλάτωση θαλασσίου

νερού, καθαρισµός και επαναχρησιµοποίηση

ήδη χρησιµοποιηθέντος νερού.

Ο βαθµός καθαρισµού, ήδη χρησιµοποιηθέντος

νερού, µε την υπάρχουσα σήµερα τεχνολογία,

µπορεί να ξεκινήσει από «καθαρό» νερό για

πλύσιµο χώρων, χρήση στις τουαλέτες, πότισµα

κτλ, και να φθάσει µέχρι, εάν ξεπερασθεί το

ψυχολογικό φράγµα, το καθαρό πόσιµο νερό.

Φαντασθείτε, τον «ποταµό» της Ψηττάλειας, να

διασπείρεται στα γύρω από την Αθήνα φαλακρά

βουνά, µε αντλίες που θα κινούνται µε ενέργεια

από ανανεώσιµες πηγές –ανεµογεννήτριες,

φωτοβολταϊκές επιφάνειες– και να ποτίζει καρ-

ποφόρες, για την αυτοχρηµατοδότηση του επι-

χειρήµατος, δενδροκαλειέργειες ή να τροφοδο-

τεί µε νερό πυροσβεστικές υδαταποθήκες για

την προστασία των ελάχιστων δασών που µας

απέµειναν.

Στις µικρές Ελλαδικές κοινότητες η εγκατά-

σταση και λειτουργία µονάδων επεξεργασίας

λυµάτων, αντιµετωπίζει το πρόβληµα της έλλει-

ψης διαχειριστικής εµπειρίας, τόσο στη λει-

τουργία και συντήρησή τους όσο και στην τιµο-

λόγηση, προϋπολογισµό, χρηµατοδότηση και

λογιστική παρακολούθηση κατά τον κύκλο ζωής

των µονάδων.Αν και η χρηµατοδότηση της αρχι-

κής κατασκευής καλύπτεται συνήθως από Κοι-

νοτικά προγράµµατα, η περαιτέρω λειτουργία

και χρηµατοδότηση ανατίθεται στην κοινότητα

µε αποτέλεσµα, την ατελή επεξεργασία και

πολύ περισσότερο τη µη επαναχρησιµοποίηση

του τελικού προϊόντος υγρού και στερεού-

λάσπης.

Από την άλλη πλευρά της ελληνικής πραγµατι-

κότητος, η ανυπαρξία δικτύων αποχετεύσεως

σε πολλές περιοχές και ο χρονοβόρος σχεδια-

σµός και υλοποίησή τους, επιβάλλει στα νοικο-

κυριά την απόθεση λυµάτων σε βόθρους µε τα

γνωστά συνεπακόλουθα προβλήµατα οσµών,

κόστους εκκενώσεως και κυρίως µη επαναχρη-

σιµοποιήσεως τους. 

Η ανάγκη συµπλεύσεως µε περιβαντολογικές

προδιαγραφές και βελτιώσεως της ποιότητας

ζωής των κατοίκων, οδήγησαν την τεχνολογία

στην ανάπτυξη µικρών συστηµάτων επεξεργα-

σίας και επαναχρησιµοποιήσεως των οικιακών

λυµάτων. Καθώς οι προδιαγραφές επεξεργα-

σίας και διασποράς των λυµάτων είναι οι ίδιες,

τόσο σε µικρά όσο και σε µεγάλα συστήµατα, η

έλλειψη οικονοµίας κλίµακος στα µικρά συστή-

µατα, δηµιουργεί πρόκληση για το Κράτος να

προσφέρει οικονοµική βοήθεια –µε φορολογι-

κές π.χ. ελαφρύνσεις– στις οµάδες αυτές των

κατοίκων που προσπαθούν να συµβάλλουν στην

εξοικονόµηση πόρων, όπως π.χ. κόστος κατα-

σκευής και συντηρήσεως αποχετευτικού

δικτύου, κόστος ειδικευµένου προσωπικού για

τη λειτουργία κεντρικών µονάδων επεξεργα-

σίας λυµάτων, κατανάλωση νερού και, περιορι-

σµό της περιβαντολογικής επιβάρυνσης.

Από τον βόθρο σε οικολογικό σύστηµα

Κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση ενός συστή-

µατος ανακυκλώσεως οικιακών λυµάτων το

πλήθος των ανθρώπων που θα εξυπηρετήσει-

µια οικογένεια η οµάδα οικογενειών-µονοκα-

τοικία,συγκρότηµα µονοκατοικιών ή πολυκατοι-

κία, καθορίζουν το µέγεθος της µονάδος. Ο

σκοπός για τον οποίο θα επαναχρησιµοποιηθεί

το προϊόν της επεξεργασίας, το ανακυκλωµένο

νερό, θα καθορίσει, τον απαιτούµενο βαθµό

Οικονοµία νερού – οικιακά λύµατα

Με µια µέθοδο που ανέπτυξαν οι Κινέζοι πριν από 2.000

χρόνια, Γερµανοί γεωπόνοι συγκρατούν σήµερα στην άνυ-

δρη γη και την τελευταία σταγόνα νερού

Η πρώτη στον κόσµο πλωτή πλατφόρµα αφαλάτωσης ανε-

µογεννήτρια που εγκασταστάθηκε και λειτουργεί εδώ και

έναν χρόνο στο νησί Ηρακλειά



οσµών, και προκαλεί την ανάδευση του υγρού

για καλύτερη µίξη και αποσύνθεση.

Μετά τον βιολογικό καθαρισµό ακολουθεί ο

διαχωρισµός του νερού, από την ενεργό λάσπη

και η απολύµανσή του για να επαναχρησιµοποι-

ηθεί. Ο διαχωρισµός γίνεται µε συστήµατα-φίλ-

τρα µεµβρανών.

Η τεχνολογία των µεµβρανών έχει τόσο πολύ

αναπτυχθεί, τα τελευταία χρόνια, ώστε, σε

πολλά συστήµατα οι µεµβράνες να κατακρα-

τούν, πέραν από οιουσδήποτε κόκκους στε-

ρεού, τα βακτήρια και πρακτικά όλα τα µικρό-

βια. (∆οκιµές που έγιναν το 2006 µε νερό από

σχετικά συστήµατα έδειξαν ότι η περιεκτικό-

τητά του σε µικρόβια ανταποκρίνεται στις Ευρω-

παϊκές προδιαγραφές για νερό καθαρισµού

ανθρωπίνου σώµατος).

Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν

απλούστερα φίλτρα για τον διαχωρισµό νερού-

ενεργού λάσπης και στη συνέχεια να γίνει απο-

λύµανση µε τη χρήση υπεριώδους ακτινοβο-

λίας. Η αρχή της µεθόδου στηρίζεται, στη ροή

του νερού, µέσα από διαφανή σωλήνα που

φωτίζεται από λάµπα υπεριώδους ακτινοβο-

λίας.

Παλαιότερες τεχνικές απολυµάνσεως µε χλώ-

ριο ή όζον δεν χρησιµοποιούνται πλέον διότι

προκαλούν οικολογική επιβάρυνση.

Η σπουδαιότητα των µικρών αυτών συστηµά-

των, ολοκληρωµένης επεξεργασίας, επεκτείνε-

ται πέραν του τοπικού τους χαρακτήρα. Στο

παγκόσµιο πρόβληµα της έλλειψης νερού η

επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων αποτελεί

µια λύση.

Γεώργιος Τουρσούνογλου
Αρχιτέκτων DESA Παρισίων

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Σορβόνης IV 

Λέκτορας Σ.Σ. Ευελπίδων
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επεξεργασίας. ∆ιαφορετικός βαθµός επεξερ-

γασίας και καθαρότητος απαιτείται σε ένα σύ-

στηµα που η διασπορά γίνεται µε επιφανειακό

ράντισµα ή χρησιµοποιείται στο καζανάκι της

τουαλέτας.

Ο βαθµός πιστότητος επεξεργασίας που απαι-

τείται για την ποιότητα του επαναχρησιµοποιού-

µενου νερού πρέπει να αξιολογηθεί προσε-

κτικά κατά τη φάση σχεδιασµού. Αρκεί µόνο να

φανταστούµε τις συνέπειες µιας βλάβης, που

δεν έχει επισηµανθεί, στο σύστηµα απολυµάν-

σεως και τη διασπορά του νερού στο γρασίδι

που παίζουν τα παιδιά...

Το µέγεθος του συστήµατος υπολογίζεται από

την αναµενόµενη ροή αποβλήτων στο σύστηµα

κατά το άτοµο, τόσο από ατοµική χρήση –µπά-

νιο,τουαλέτα, κ.τ.λ.– όσο και από συµµετοχή

στην ηµερήσια λειτουργία του σπιτιού-πλύσιµο

ρούχων, πιάτων κ.τ.λ. Υπάρχει πληθώρα πινά-

κων στη σχετική βιβλιογραφία τόσο για µονοκα-

τοικίες όσο και για οµάδες κατοικιών.

Οι πλέον συνήθεις χρήσεις του νερού που προ-

έρχεται από την επεξεργασία λυµάτων είναι το

πότισµα του κήπου, πλύσιµο αυτοκινήτων, πε-

ζοδροµίων και η επανάχρησή του για το σύ-

στηµα της τουαλέτας – το γνωστό καζανάκι. Το

«αθώο» καζανάκι, καταναλώνει τις µεγαλύτε-

ρες ποσότητες νερού ανά άτοµο και έχει ήδη

αρχίσει να εµφανίζεται σε κατασκευές, ξεχωρι-

στό κύκλωµα, τροφοδοτούµενο από ανακυκλω-

µένο νερό.

Τα συνήθη συστήµατα µπορούν να «ταφούν»

στον κήπο ή στο υπόγειο.

Η λειτουργία τους συνήθως χωρίζεται σε τρία

στάδια. Στο πρώτο, της µηχανικής επεξεργα-

σίας, γίνεται διαχωρισµός των στερεών από τα

υγρά, µε τη βαρύτητα-ιζηµατογένεση. Στο δεύ-

τερο γίνεται βιολογική επεξεργασία και στο

τρίτο, καθαρισµός από παθογόνους οργανι-

σµούς µε µικροφιλτράρισµα ή, και υπεριώδη

ακτινοβολία..

Στο στάδιο της µηχανικής επεξεργασίας, γίνε-

ται, για καλύτερο διαχωρισµό και ευκολότερη

συντήρηση, συνήθως, σε δύο χώρους.

Στον πρώτο γίνεται ένας πρώτος µηχανικός δια-

χωρισµός των «µεγάλων» στερεών αποβλήτων,

και εγκλωβισµός των λιπών, σαπουνάδων κ.τ.λ.

Στον δεύτερο χώρο, συνεχίζεται η καθίζηση των

µικρότερων στερεών.

Το ήδη µηχανικά προ-επεξεργασµένο λύµα

κατευθύνεται προς τον τρίτο χώρο, της βιολογι-

κής επεξεργασίας. Στον χώρο αυτό αναπτύσσο-

νται οι µικροοργανισµοί που θα «φάνε» τις πρω-

τεΐνες και τα λίπη και θα γίνει ο βιολογικός κα-

θαρισµός (activated sludge processing). Επειδή

στο στάδιο αυτό της επεξεργασίας, οι µικροορ-

γανισµοί χρειάζονται οξυγόνο, στον χώρο αυτό

εισάγεται αέρας από κατάλληλους φυσητήρες.

Ο αερισµός του υγρού, πέραν του εµπλουτι-

σµού του µε οξυγόνο, εµποδίζει τη δηµιουργία
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Το 1978 ο André Gorz διατύπωνε σχεδόν προφητικά ότι:

«οι βιοµηχανικές κοινωνίες, εδώ και 150 χρόνια, ζουν από την

επιταχυνόµενη λεηλασία των αποθεµάτων του πλανήτη, που

χρειάστηκαν δεκάδες εκατοµµύρια χρόνια για να δηµιουργη-

θούν· ποιο είναι το µέλλον του πλανήτη, της βιοσφαίρας, του

πολιτισµού;»... «Πρέπει να πάρουµε υπ’ όψιν µας ότι η ανθρώπινη

δραστηριότητα βρίσκει στη φύση τα εξωτερικά της όρια· αν

αγνοηθούν προκαλούνται αντίποινα: καινούργιες αρρώστιες,

πτώση των φυσικών αποδόσεων και της οικονοµικής αποδοτικό-

τητας, πτώση της ποιότητας ζωής. Αν συνεχίσουµε να καταναλί-

σκουµε µε τους ίδιους ρυθµούς, τα ποτάµια θα στερέψουν, η γη

θα µείνει χωρίς φυσική γονιµότητα και ο αέρας θα είναι αποπνι-

κτικός στις πόλεις».1

η οικολογική πρόταση, ελαχιστοποιώντας τα και υποβάλλοντάς

τα στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Η ιδέα δεν είναι πια να

περιορίσουµε τις αρνητικές συνέπειες από τη λειτουργία της

πόλης στο περιβάλλον, αλλά πώς η περιβαλλοντική συνιστώσα

θα γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασµού, έτσι ώστε να παρά-

γεται ένας βιώσιµος για το παρόν και το µέλλον χώρος».2

Οι σηµερινές πόλεις, ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο, υφί-

στανται κριτική και αµφισβήτηση ως προς την οργάνωσή

τους, τη χρήση των πόρων και τη διαχείριση των αποβλή-

των, της ενέργειας, του χρόνου. Η αυθαίρετη, σε µεγάλο

βαθµό, κατανοµή των χώρων εργασίας και κατοικίας

καθορίζει τον απαιτούµενο ηµερήσιο χρόνο για τις µετακι-

νήσεις των εργαζοµένων, µε άµεση συνέπεια τον υπερβο-

λικό κυκλοφοριακό φόρτο και τη συνεπαγόµενη µόλυνση

του αέρα από τα επιβλαβή για την υγεία µικροσωµατίδια. Η

συνεχώς αυξανόµενη ανησυχία για τις επιβαρύνσεις στο

περιβάλλον και τις προκύπτουσες βλάβες στην υγεία, οι

οποίες συνδέονται µε τη µόλυνση του αέρα, την εναπό-

θεση οξειδίων, το φωτοχηµικό νέφος και τα αέρια του φαι-

νοµένου του θερµοκηπίου έχουν οδηγήσει σε µια παγκό-

σµια προσπάθεια, όχι προς το παρόν αποτελεσµατική, για

τη λήψη µέτρων προκειµένου να περιοριστούν οι εκπο-

µπές ρυπογόνων ουσιών.

2. Η βιοκλιµατική αντίληψη για τον σχεδιασµό 

του χώρου

Το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης βασίζεται, κυρίως, στην

υπερκατανάλωση αγαθών και στην αλόγιστη εκµετάλλευση

των φυσικών πόρων. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η

βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στη

συνετή διαχείριση του φυσικού χώρου, στην αξιοποίηση

των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας για την κάλυψη των

ενεργειακών αναγκών του δοµηµένου χώρου, στη χρήση

ήπιων τεχνικών και υλικών µη επιβλαβών για την υγεία των

ανθρώπων. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην καθιέρωση προ-

διαγραφών οικολογικής προσέγγισης για τον σχεδιασµό

και τη χρήση των χώρων ζωής ή όπως τα ονόµαζε ο αεί-

µνηστος Άρης Κωνσταντινίδης «δοχεία ζωής». 

Η βιοκλιµατική αντίληψη για τον σχεδιασµό οικιστικών

συνόλων και κτηρίων εντάσσεται στη στρατηγική αυτή:

µιας ήπιας, συµβιωτικής διαχείρισης του φυσικού και δοµη-

µένου χώρου και του περιβάλλοντός του, µε επιλογές που

συντείνουν στη διατήρηση των οικοσυστηµάτων. Επιχειρεί

να επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική µε αρχές και

κατευθύνσεις που βασίζονται στην αρµονική συνύπαρξη

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, χρησιµοποιεί

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυρίως την αδάπανη

ηλιακή ενέργεια για τη θέρµανση και τον φυσικό φωτισµό

των κτηρίων, τους δροσερούς ανέµους για τη φυσική τους

ψύξη, µε τεχνικές ήπιες, αποκαθιστώντας έτσι σε µεγάλο

βαθµό τη διαταραγµένη ισορροπία ανάµεσα στον δοµη-

µένο και τον φυσικό χώρο. 

Η προκύπτουσα αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται φιλική

τόσο προς το περιβάλλον, όσο και προς τους χρήστες,

γιατί επιφέρει τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση στον

φυσικό χώρο. Ουσιαστικά η βιοκλιµατική αντίληψη για τον

σχεδιασµό του χώρου, υφιστάµενου ή νέου, εµπλουτίζει

την αρχιτεκτονική, γιατί εµπεριέχει την περιβαλλοντική διά-

σταση και την αντίστοιχη ευαισθησία. 

Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός µπορεί να συµβάλλει αποτε-

λεσµατικά σε δύο κατευθύνσεις, προκειµένου να διασφαλι-

στεί η βιωσιµότητα του δοµηµένου χώρου: 

α) στις περιπτώσεις αναπλάσεων υποβαθµισµένων περιο-

χών ή επανάχρησης παλαιών κτηρίων. Αναγκαία προϋπό-

θεση κατά τον επανασχεδιασµό τους αποτελεί η αξιοποί-

ηση των θετικών παραµέτρων του κλίµατος –της ηλιακής

θερµότητας, των δροσερών ανέµων– µέσω της χρήσης

ήπιων τεχνικών και τεχνολογιών εναρµονισµένων µε την

αισθητική του χώρου, δοµηµένου ή ανοικτού-ελεύθερου.

β) στις περιπτώσεις επεκτάσεων υφισταµένων οικισµών και

πόλεων ή νέων οικισµών, κατά τον σχεδιασµό των οποίων

η βιοκλιµατική προσέγγιση µέσω της αξιοποίησης των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι περισσότερο εφικτή

και µάλλον επιβεβληµένη.

2.1. Αναπλάσεις ελεύθερων ακάλυπτων χώρων 

Οι εσωτερικοί ακάλυπτοι χώροι στα ήδη δοµηµένα οικο-

δοµικά τετράγωνα των πόλεων αποτελούν µία από τις

δυνατές περιπτώσεις ανάπλασης, µια και οι χώροι αυτοί

παραµένουν ακόµη ελεύθεροι, αλλά απολύτως υποβαθµι-

σµένοι. Τα τυπολογικά τους χαρακτηριστικά, σχεδόν στο

σύνολο των Ελληνικών πόλεων, µε τις πολυκατοικίες περι-

µετρικά του οικοδοµικού τετραγώνου και τον ακάλυπτο

–παραµεληµένο και συχνά βρώµικο– στο εσωτερικό του,

παρουσιάζουν οµοιότητες λόγω του συστήµατος δόµησης

του αστικού χώρου – αυτό της αντιπαροχής και της ισχύ-

ουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

Η ανάπλαση-δηµιουργία στους ακάλυπτους αυτούς

χώρους νέων minimum χρήσεων και δραστηριοτήτων

προς όφελος των ενοίκων των γύρω πολυκατοικιών είναι

και χρηστική και εφικτή, υπό την προϋπόθεση της ενοποί-

ησής τους, χωρίς κατ’ ανάγκη να αίρεται το ιδιοκτησιακό

καθεστώς. Οι χρήσεις αυτές µπορούν να είναι: χώρος

συνάντησης των κατοίκων του τετραγώνου, µικροί χώροι

παιγνιδιού, βλάστηση χαµηλή ή και δέντρα –εφόσον είναι

εφικτό– χώρος προσωρινής αναψυχής για ηλικιωµένους

κ.λπ. 

Επίσης, εφόσον η προσπέλαση είναι εφικτή, µπορεί να

κατασκευαστεί κάτω από τον ακάλυπτο χώρο υπόγειο

parking για τα αυτοκίνητα του οικοδοµικού τετραγώνου,

απελευθερώνοντας έτσι τα γύρω πεζοδρόµια και προσδί-

δοντας σε αυτά την πραγµατική τους χρήση. 

Ο χώρος του ακαλύπτου µπορεί ακόµη να µετατραπεί σε

ηλιακό αίθριο σε ορισµένες περιπτώσεις µέσω γυάλινης

επικάλυψης, εφόσον το µέγεθός του είναι επαρκές και η

στατική ικανότητα των κτηρίων το επιτρέπει. Τµήµα ή και

το σύνολο των γυάλινων επιφανειών του φορέα επικάλυ-

ψης πρέπει να ανοίγουν το καλοκαίρι για τη διασφάλιση

του αερισµού του χώρου και να προβλέπεται σκίαση µε

τέντες.

Στα περιβάλλοντα το οικοδοµικό τετράγωνο κτήρια, µε

όψεις προς τον νότο, µπορούν να ενσωµατωθούν απλά

παθητικά ηλιακά συστήµατα, εναρµονισµένα µε την αισθη-

τική των κτηρίων.

Οι παρεµβάσεις αυτές, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµα-

τοποιήθηκε για ένα οικοδοµικό τετράγωνο της Θεσσαλο-

νίκης,3 επιτυγχάνουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα:

‰›Ï·: ÕÔ„Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ ÛÂ ˘ÊÈ-
ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ

5577α φ ι έ ρ ω µ α

1. Αστικός χώρος

Η πολεοδοµική οργάνωση µιας πόλης εκφράζει τις πολιτι-

στικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές προτεραιότητες

της κοινωνίας της. Η πόλη είναι µια τεράστια οργανωτική

δοµή, η οποία απαιτεί προσεκτική διαχείριση του χώρου

ώστε να επιτυγχάνεται µια ισορροπία ανάµεσα στις πολλές

και συχνά συγκρουόµενες ανάγκες της. Η πόλη αποτελεί

ένα πραγµατικό οικοσύστηµα και µε τη λειτουργική διά-

σταση του όρου. Ζει και διατηρείται χάρη στη συνεχή τρο-

φοδότησή της µε ενέργεια.

«Όπως κάθε ζωντανός οργανισµός, η πόλη παράγει απόβλητα

που πρέπει να διαχειριστεί µε τον κατάλληλο τρόπο, είτε διοχε-

τεύοντάς τα στο ευρύτερο περιβάλλον είτε και, εδώ υπεισέρχεται

5566 α φ ι έ ρ ω µ α

Η βιωσιµότητα του δοµηµένου χώρου

της Ελένης Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, αρχιτέκτονος, καθηγήτριας Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ



5599α φ ι έ ρ ω µ α

α) δηµιουργία ενός βιώσιµου, ποιοτικά αναβαθµισµένου

χώρου, µε ποικιλία χρήσεων στον υφιστάµενο χώρο του

ακαλύπτου,

β) εξοικονόµηση ενέργειας κατά 30% περίπου και µείωση

των αέριων ρύπων, κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, σε

ποσοστό περίπου 40%.

Ανάλογες παρεµβάσεις ανάπλασης σε περισσότερα του

ενός οικοδοµικά τετράγωνα ή σε κλίµακα γειτονιάς, επιφέ-

ρουν πολλαπλάσια περιβαλλοντικά οφέλη, τόσο για το

άµεσο, όσο και για το ευρύτερο αστικό περιβάλλον.

2.2. Οικισµός Parc Balearic Information Technology 

Πρότυπο βιώσιµης πολεοδοµικής οργάνωσης, εναρµονι-

σµένης µε τον φυσικό χώρο αποτελεί ο οικισµός ParcBIT,

µια νέα προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές συνθή-

κες κατοίκησης και εργασίας. Ο οικισµός βρίσκεται σε µια

περιοχή αγροτική κοντά στο Πανεπιστηµιακό Campus της

Mallorca, 12 χλµ. βόρεια της πόλης Palma και προορίζεται

για 5.000 κατοίκους 

Η δηµιουργία του στοχεύει αφενός στον εφοδιασµό του

µε δίκτυα υψηλής τεχνολογίας για τηλεµατική εργασία και

αφετέρου σε ένα υψηλής ποιότητας δοµηµένο περιβάλ-

λον. Οι µελετητές του έργου4 σχεδίασαν τον οικισµό

εφαρµόζοντας συστήµατα τα οποία εξισορροπούν τον

κύκλο τροφοδοσίας και ζήτησης της µελλοντικής κοινότη-

τας. 

«Το master plan δηµιουργήθηκε µετά από προσεκτική ανάλυση

της περιοχής και του τοπίου, έτσι ώστε να προστατεύονται τα ιδι-

αίτερα χαρακτηριστικά του και να διατηρείται η οικολογική αξία

της περιοχής» αναφέρει ο Lennart Grut, µέλος της µελετη-

τικής οµάδας.

Η υφιστάµενη τοπογραφία έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον

καθορισµό της µορφής του οικισµού και τα συστήµατα

κυκλοφορίας. Τα κτήρια χωροθετούνται σε αναβαθµούς,

οι οποίοι περιελίσσονται ακολουθώντας τις υψοµετρικές

καµπύλες του εδάφους, ενώ σαφής προτεραιότητα δίνεται

στο περιβάλλον των πεζών και την οργάνωση των πεζο-

δρόµων, µε προβλεπόµενη στάθµευση των αυτοκινήτων

στην περίµετρο του οικοπέδου. ∆ιακρίνονται δύο κυρίως

µεγέθη κτηρίων που στεγάζουν τις δύο διαφορετικές χρή-

σεις, κατοικίας και γραφείων, στα οποία προβλέπονται

εσωτερικά αίθρια για φωτισµό και αερισµό των χώρων. 

Για το σύνολο του Οικισµού επελέγη το ενεργειακό

σύστηµα της συµπαραγωγής, το οποίο εξασφαλίζει θέρ-

µανση, ψύξη και ηλεκτρικό ρεύµα, ενώ παράλληλα ελαχι-

στοποιεί την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από εκπο-

µπές αερίων ρύπων. Στην εγκατάσταση αυτή ενσωµατώνε-

ται και µια νεωτερική τεχνική, η οποία παράγει ηλεκτρικό

ρεύµα από την ηλιακή ενέργεια.

Η οργάνωση του Οικισµού µπορεί να «αναγνωστεί» και

ως δήλωση του αιώνα της τηλεµατικής. Το ParcBΙΤ δηλώ-

νει ότι ο τόπος εργασίας δεν θα καθορίζεται στο µέλλον

από τα παραδοσιακά κέντρα απασχόλησης, αλλά από

ζητήµατα πιο κρίσιµα, όπως η ποιότητα ζωής και το περι-

βάλλον. 

«Οι πόλεις της Ευρώπης θα πρέπει να είναι αειφόρες και να

προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν

να ζουν και να εργάζονται σε αυτές, και οι επιχειρήσεις να

θέλουν να επενδύουν εκεί»... «Η Θεµατική Στρατηγική για το

αστικό περιβάλλον συνεργάζεται µε τα Κράτη Μέλη, ώστε να

βοηθήσει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενηµερώνο-

νται η µία από την άλλη σχετικά µε τα µέτρα που είναι ιδιαίτερα

αποτελεσµατικά στη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των

πόλεών µας».5
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Team: Laurie Abbott, David Ardill, Maurice Brennan, Andrew

Bryce, Sonia Costello, Mark Darbon, Mike Fairbrass, Lennart Grut,

Ivan Harbour, Dennis Ho, Paul Johnson, Richard Rogers, Jaime

Sicilia, Simon Smithson, Graham Stirk, Andrew Wright

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο του 2006, παρουσίασε

άλλη µια από τις επτά Θεµατικές Στρατηγικές της για το Περιβάλ-

λον, µε στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις

και στις κωµοπόλεις της Ευρώπης. 

5588 α φ ι έ ρ ω µ α

¿Óˆ: ª·Î¤Ù· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ParcBIT

‰›Ï·: ™¯¤‰È· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ParcBIT. MÂÏÂÙË-
ÙÈÎ‹ √Ì¿‰· Richard Rogers Partnershi



µαθηµατικά µοντέλα την αντοχή των αποθεµάτων διαφό-

ρων φυσικών πόρων. Οι προβλέψεις ήταν καταστροφολο-

γικές: µαζί µε την εξάντληση των πόρων –η εξάντληση

κάποιων τοποθετείτο στα τέλη του 20ού αιώνα– και τη

συνακόλουθη παγκόσµια πείνα προβλεπόταν και εκτετα-

µένη κοινωνική αναταραχή. Η κυρίαρχη πρόταση του

περιβαλλοντικού κινήµατος ήταν το πάγωµα ή ακόµη και η

αντιστροφή της οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης

σε συνδυασµό µε ριζοσπαστικές κοινωνικές µεταρρυθµί-

σεις και αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και στην οργά-

νωση της οικονοµίας.  

Οι πόλεις, που συνέχιζαν να διογκώνονται σε πλανητικό

πλέον επίπεδο, αντιπροσώπευαν, για τους περιβαλλοντι-

στές της δεκαετίας του ’70, τη χωρική έκφραση τόσο του

καπιταλιστικού γραµµικού µοντέλου ανάπτυξης, όσο και

της καταστροφής της φύσης. Η προστασία της φύσης

γινόταν αντιληπτή ως αλληλένδετη µε την κοινωνική µεταρ-

ρύθµιση. Οι εκφραστές του κινήµατος πρότειναν επι-

στροφή στη φύση σε συνδυασµό µε νέες µορφές διακυ-

βέρνησης, κατοίκησης, γεωργικής και βιοµηχανικής παρα-

γωγής. Το Blueprint for Survival (Goldsmith κ.ά., 1972) µία

έκδοση του περιοδικού The Ecologist, είναι αντιπροσωπευ-

τικό του αντι-αστικού πνεύµατος του κινήµατος. Περιγρά-

φει το αντίδοτο στην αλλοτρίωση της αστικής ζωής. Προ-

τείνει «µία διαφοροποιηµένη ανάµιξη της πόλης και της

υπαίθρου» σε αποκεντρωµένες αυτοδιαχειριζόµενες κοι-

νότητες, µε διακυβέρνηση που βασίζεται σε ευρεία συµµε-

τοχή, ανθρώπινη επαφή και εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

Η τροφή καλλιεργείται τοπικά µε µεθόδους οικολογικές

και η αποκεντρωµένη τοπική βιοµηχανία αναπτύσσεται µε

βάση τις τοπικές ανάγκες σε προϊόντα και σε απασχόληση.

Η Οικοτοπία του Ερνστ Κάλλενµπαχ (1990) είναι η µυθιστο-

ρηµατική εκδοχή αυτής της πρότασης, τοποθετηµένη στις

∆υτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Η αντι-αστική στάση του κινήµατος της δεκαετίας του ’70

αποδείχθηκε ουτοπική και δεν είχε καµία επίδραση στην

εξέλιξη της αστικοποίησης του κόσµου, που συνεχίστηκε

ραγδαία, µε τρόπους νέους και σε τόπους διαφορετικούς.  

Βιώσιµη πόλη

Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι η έννοια που χαρακτηρίζει τη

σύγχρονη ακµή του περιβαλλοντικού κινήµατος, που ξεκί-

νησε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Παρόλο που οι

ρίζες της έννοιας µπορούν να ανιχνευτούν σε προηγούµε-

νες εκφάνσεις του κινήµατος, σηµαντικές µετατοπίσεις

χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη θεωρητική σύσταση της

έννοιας. Πρώτον, η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως

αυτή έχει επικρατήσει, έχει πραγµατιστικό χαρακτήρα που

διαφοροποιείται έντονα από τον «υπερβατικό» χαρα-

κτήρα των πρώτων περιβαλλοντιστών, αλλά και από τον

κοινωνικά µεταρρυθµιστικό χαρακτήρα των κινηµάτων του

1970. Περαιτέρω ανάπτυξη, οικονοµική και τεχνολογική,

κρίνεται σήµερα απαραίτητη για να καλύψει τις «ανάγκες»

των φτωχών του κόσµου. Το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυ-

ξης, που έχει εν τω µεταξύ αποκτήσει τα χαρακτηριστικά

της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, δεν αµφισβητείται

και θεωρείται ικανό πλαίσιο προώθησης της βιώσιµης ανά-

πτυξης. ∆εύτερον, η έµφαση της δεκαετίας του ’70, στο

ζήτηµα της εξάντλησης των φυσικών πόρων αποδείχθηκε

καταστροφολογική αφενός –καθώς δεν επαληθεύτηκε–

και λάθος τοποθετηµένη, αφετέρου. Στη σύγχρονη συν-

θήκη, µε την ανάδυση της πλανητικής φύσης των περιβαλ-

λοντικών προβληµάτων, αποδεικνύεται ότι πολύ πριν εξα-

ντληθούν οι φυσικοί πόροι, συστηµικές ισορροπίες του

πλανήτη, όπως το κλίµα, κρίσιµες για την ανάπτυξη του

ανθρώπου, θα ανατραπούν. Τέλος, η προστασία του περι-

βάλλοντος δεν βασίζεται πλέον µόνο σε τοπικά ακτιβιστικά

κινήµατα, «από τα κάτω», αλλά κυρίως σε πρωτοβουλίες

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικές πολιτικές, διε-

θνή δίκτυα και πλανητικές συναινέσεις, «από τα πάνω».

Οι πόλεις –του «ανεπτυγµένου» και «αναπτυσσόµενου»
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Από την Walden 
στις «καλές πρακτικές»*

της Ευαγγελίας Αθανασίου, αρχιτέκτονος

Walden

Am I not partly leaves and vegetable mould myself?

H.D. Thoreau

Το 1845, ο Henri David Thoreau (1817-1862) Αµερικανός

συγγραφέας και φιλόσοφος, εγκατέλειψε την πόλη για να

ζήσει για δύο χρόνια και δύο µήνες µακριά από την

ανθρώπινη κοινωνία σε µια καλύβα που έφτιαξε µόνος του

στα δάση της Μασαχουσέτης. Κατέγραψε την εµπειρία

του στο έργο του Walden or Life in the Woods, που δηµο-

σιεύτηκε το 1854. Στα µέσα του 19ου αιώνα, ο Thoreau

µαζί µε άλλους Αµερικανούς φυσιολάτρες, όπως ο John

Muir και o Ralph Waldo Emerson (1803-1882) ύµνησαν την

άγρια ζωή και τη φύση που είναι άθικτη από ανθρώπινες

παρεµβάσεις, ως τον αντίποδα της µολυσµένης, συνωστι-

σµένης και αποξενωτικής ζωής στην πόλη, που βρισκόταν

στη δίνη της βιοµηχανικής επανάστασης. Οι Αµερικάνοι

φυσιολάτρες του 19ου αιώνα προώθησαν την προστασία

της φύσης, όχι για λόγους ωφελιµιστικούς για τον

άνθρωπο, αλλά για την εσωτερική της αξία και οµορφιά. Η

άγρια φύση, είχε «υπερβατικό» και απελευθερωτικό χαρα-

κτήρα και ο άνθρωπος ήταν ένα κοµµάτι της. Οι οικισµοί

του όµως, οι πόλεις, τον αποµάκρυναν από τη φύση και

την αρµονία που αυτή του προσφέρει. «Οι µάζες των

ανθρώπων ζουν ζωές ήσυχης απόγνωσης» έγραφε ο

Thoreau. Η προστασία των παρθένων δασών των Ηνωµέ-

νων Πολιτειών και η δηµιουργία των Εθνικών Πάρκων συν-

δέονται αυτές τις πρώτες φωνές των Αµερικανών φυσιο-

λατρών. ∆εν υπήρχε πλανητική διάσταση στα προβλήµατα

του περιβάλλοντος της εποχής, ούτε και κοινωνική ατζέντα

στις πρώτες αυτές φωνές για προστασία της φύσης.  

Οικοτοπία

Η πετρελαϊκή κρίση, στις αρχές της δεκαετίας του ’70,

πυροδότησε την πρώτη µεγάλη ακµή του κινήµατος για

την προστασία του περιβάλλοντος. Το κίνηµα αυτό συνέ-

χισε την αντι-αστική παράδοση των Αµερικανών φυσιολα-

τρών και των Ευρωπαίων ουτοπιστών και σε πολλές περι-

πτώσεις υποστήριξε την εξάλειψη των πόλεων. Κοινός

παρονοµαστής των περιβαλλοντιστών της δεκαετίας του

’70 είναι η αντίδραση στο κυρίαρχο µοντέλο της καπιταλι-

στικής ανάπτυξης, χωρίς όρια. Αυτού του είδους η γραµ-

µική ανάπτυξη, υποστήριζαν, αντιτίθεται στις κυκλικές δια-

δικασίες της φύσης, η οποία θέτει και τα ‘φυσικά όρια’ της

ανθρώπινης ανάπτυξης. Το 1972, το Limits to Growth

(Meadows κ.ά., 1972) της Λέσχης της Ρώµης προφήτευε,

µε λεπτοµέρεια, τα αυτά τα ‘φυσικά όρια’ υπολογίζοντας µε

¿Óˆ: ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Vauban (38ha) Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ
ÁÈ· 5000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È 600 ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜.(ËÁ‹: www.vauban.de)

‰›Ï·: ∏ µÔ01 (25ha) ÎÙ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ˘„ËÏ¤˜ ˘-
ÎÓfiÙËÙÂ˜, ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë ÎÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛÙ·-
ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÂÓ‰È¿ÌÂÛˆÓ ˘·›-
ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ (ËÁ‹: www.malmo.se)



γία ενός νέου πυρήνα κεντρικών λειτουργιών στην πόλη,

καθώς και τη διεκδίκηση µίας νέας σχέσης µε το θαλάσσιο

µέτωπο. Ο σχεδιασµός της νέας περιοχής κατοικίας

εµπνέεται από τη πυκνότητα και την πολυπλοκότητα της

ευρωπαϊκής µεσαιωνικής πόλης και άλλων αστικών µορ-

φών του παρελθόντος. Η εγκατάσταση της νέας περιοχής

έγινε µετά από εκτεταµένη διερεύνηση σχετικά µε την ποι-

ότητα του εδάφους και έργα απορρύπανσης από τους

ρύπους των προηγούµενων χρήσεων. Η πολιτική της επα-

νάχρησης της γης, αντί της επέκτασης σε νέες περιοχές

εκτός των ορίων της πόλης, καθώς και η µεγάλη εκµετάλ-

λευση της γης (ύψη κτηρίων που κυµαίνονται ανάµεσα

στους 6 και τον 1 όροφο και συντελεστή δόµησης περίπου

0.8) εντάσσεται στη ρητορική της συµπαγούς πόλης, ως

βιώσιµη αστική µορφή. 

Το Βο01 έχει καταφέρει να δηµιουργήσει ένα καινούριο

κέντρο για την πόλη και έχει συνεισφέρει στη δηµιουργία

µίας νέας ταυτότητας για το Malmo. Πρέπει βέβαια να

σηµειωθεί ότι η περιοχή δεν αντανακλά την κοινωνική

δοµή της πόλης, ο πληθυσµός της οποίας αποτελείται σε

ποσοστό 40% από µετανάστες. Είναι µία ιδιαίτερα ακριβή

περιοχή, µε αξίες ακινήτων που φτάνουν το διπλάσιο του

µέσου όρου της χώρας, και κατά συνέπεια κατοίκους λευ-

κούς και υψηλών εισοδηµάτων.  

Το Vauban και η Bo01 απέχουν πολύ από το να είναι συνο-

λικές πρακτικές για την πόλη, µια που, παρά τον «ολιστικό»

τους χαρακτήρα, αφορούν µικρά και όχι αντιπροσωπευ-

τικά, από περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης, τµήµατα

των πόλεών τους. Εκτός από τις καινοτοµίες στη διαχεί-

ριση και τον σχεδιασµό του αστικού περιβάλλοντος, δύο

σηµαντικές παράµετροι της σύγχρονης σχέσης της πόλης

µε τη φύση αναδεικνύονται από τα δύο παραδείγµατα:

Ο επανασχεδιασµός της πόλης µε γνώµονα τη βιωσιµό-

τητα, στη σύγχρονη συνθήκη, παραπέµπει σε λύσεις και

εφαρµογές που αντιµετωπίζουν ζητήµατα που προκύπτουν

ανακλαστικά από την ίδια τη λειτουργία του αστικού περι-

βάλλοντος (όπως παραδείγµατος χάριν, η επανάχρηση

των χώρων της αποβιοµηχάνισης και η απορρύπανση

µολυσµένων εδαφών, η βελτίωση του αστικού κλίµατος)

και όχι από τις αµετάβλητες διαδικασίες µίας άθικτης

φύσης.

Οι «καλές πρακτικές», µε τις επιτυχίες και τις αδυναµίες

τους, δεν είναι µονωµένες από τις κοινωνικές και οικονοµι-

κές διαδικασίες που διαµορφώνουν το αστικό περιβάλλον.

Ξεπερνούν την έννοια του τοπικού πιλοτικού προγράµµα-

τος επίδειξης, που αγνοεί τη συµµετοχή της πόλης σε µία

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και µια πλανητική περιβαλ-

λοντική κρίση.

Τέλος, σε αντίθεση, µε προηγούµενες εκφάνσεις του περι-

βαλλοντικού κινήµατος, οι σύγχρονες προτάσεις για το

αστικό περιβάλλον επιχειρούν να ενισχύουν την αστικό-

τητα, αντί να την αρνούνται. Επιχειρούν να επενδύσουν

στις αναγνωρισµένες ποιότητες της ζωής στην πόλη, αντί

να τις αναιρούν.
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Ηλεκτρονικές πηγές

Vauban District Freiburg, Germany www.vauban.de (9.7.08)

Malmο Stad www.malmo.se (9.7.08)

Thoreau.eserver.org (9.7.08)

United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat

Shelter for all (www.unhabitat.org)

* Το κείµενο αυτό αποτελεί επεξεργασία οµιλίας της συγγραφέως, που

δόθηκε στις 8/12/07, στο πλαίσιο της διηµερίδας µε τίτλο Κλιµατική

Αλλαγή: Πόλη και Κτήριο, που συνδιοργάνωσε το Τµήµα Αρχιτεκτό-

νων, του ΑΠΘ, το δίκτυο Ανέλιξη και η ΕΚΠΟΙΖΩ. Η διηµερίδα πραγ-

µατοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Θεσσαλονίκης.
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κόσµου– αναγνωρίζονται και σήµερα ως µέρος του περι-

βαλλοντικού προβλήµατος. Για πρώτη φορά στην ιστορία

του κινήµατος για την προστασία του περιβάλλοντος,

όµως, δεν προτείνεται η εξάλειψη ή η εγκατάλειψή τους,

αλλά η υιοθέτηση πολιτικών για τη βελτίωση του άµεσου

αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση του πλανητικού

στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Η διαφοροποίηση αυτή

είναι ακόµη µία ένδειξη του πραγµατιστικού χαρακτήρα

του σύγχρονου κινήµατος. Μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο, η

σχέση της πόλης µε τη φύση επαναπροσδιορίζεται, όχι

µέσα από συνολικά σενάρια εγκατάλειψης της και επιστρο-

φής στην άθικτη, και εν πολλοίς φαντασιακή, φύση. Η

φύση ορίζεται ως το άµεσο, κοινωνικά τροποποιηµένο,

αστικό περιβάλλον, η φυσική ενδοχώρα της πόλης και το

πλανητικό οικοσύστηµα. Ο σχεδιασµός της νέας σχέσης

της πόλης µε τη φύση αφορά τον επανασχεδιασµό τόσο

της φυσικής της µορφής και όσο και της διαχείρισης των

ζωτικών λειτουργιών της, µέσα στο ισχύον µοντέλο ανά-

πτυξης και χωρίς ριζικές και συνολικές κοινωνικές µεταρ-

ρυθµίσεις. «Καλές πρακτικές» για το αστικό περιβάλλον,

όπως τις ορίζει το Πρόγραµµα του Οργανισµού Ηνωµένων

Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισµούς είναι οποιαδήποτε

πρωτοβουλία επιχειρεί να βελτιώσει τη ποιότητα ζωής στη

πόλη, όπως παραδείγµατος χάριν, πρωτοβουλίες σχετικά

µε τη διαχείριση ενέργειας, τη µείωση στις εκποµπές διο-

ξειδίου του άνθρακα, ή τη διαχείριση νερού.  

Στην ουσία, και σύµφωνα µε τα προτάγµατα που διαµορ-

φώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση ενός περιβαλλο-

ντικά βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος προωθείται πλέον

ως ένας στόχος συµβατός µε, και συνεπικουρούµενος

από, τον κυρίαρχο στόχο της ανταγωνιστικότητας των

πόλεων στην παγκόσµια αγορά. Το ζητούµενο, λοιπόν, της

βιώσιµης πόλης αναδύεται πλέον στο πλαίσιο των ευρύτε-

ρων µετασχηµατισµών που συνδιαµορφώνουν διαλεκτικά

τα νέα αστικά τοπία.

∆ύο παραδείγµατα

Το Freiburg αποτελεί τη σηµαντικότερη πόλη της Γερµα-

νίας στον τοµέα των εφαρµογών ηλιακής ενέργειας. Η

ηγετική αυτή θέση συνίσταται αφενός στην έρευνα που

γίνεται στο Πανεπιστήµιο και ερευνητικά ινστιτούτα, στις

πρακτικές εφαρµογές αλλά και στην εξαγωγή «know-

how». Η έµφαση στη ηλιακή ενέργεια και στην τεχνολογία

του περιβάλλοντος γενικότερα αποτελεί για τη τοπική

αυτοδιοίκηση του Freiburg στοιχείο προβολής της πόλης

στην περιφέρεια, τη χώρα και τον κόσµο και, εν δυνάµει,

κινητήρια δύναµη ανάπτυξης. Η προώθηση της αστικής

βιωσιµότητας µε πολλαπλές περιβαλλοντικά «καλές πρα-

κτικές» έχει συνδυαστεί µε τη ρητορική της οικονοµικής

ανταγωνιστικότητας. Η νέα οικιστική περιοχή του Freiburg,

το Vauban, δηµιουργήθηκε µε συνολική περιβαλλοντική

ατζέντα, µέσα στα όρια του αστικού ιστού, σε περιοχή εγ-

καταλειµµένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και όχι σε

περιοχή επέκτασης. 

Το Malmo, πρώην βιοµηχανική πόλη της Σουηδίας, χρησι-

µοποίησε την περιβαλλοντική ατζέντα ως µία από τις συνι-

στώσες της νέας της ταυτότητας. Στη δεκαετία του ’90, και

ενώ η Στοκχόλµη γνώριζε οικονοµική άνθηση, το Malmo,

βρέθηκε σε κατάσταση οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης,

εξαιτίας της ραγδαίων διαδικασιών αποβιοµηχάνισής της.

Το δυτικό λιµάνι της πόλης σταµάτησε τη λειτουργία του

στο πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών στη παγκόσµια οικο-

νοµία, ενώ ένα από τα µεγαλύτερα ναυπηγεία του κόσµου,

που βρίσκονταν εκεί, έκλεισε το 1985, µετά από 150 χρόνια

λειτουργίας. Το ναυπηγείο ήταν ο µεγαλύτερος εργοδότης

της πόλης και ο µεγάλος γερανός του λιµανιού το σήµα

κατατεθέν της πόλης. Ο πληθυσµός του Malmo, άρχισε να

συρρικνώνεται, καθώς η ανεργία να γιγαντώνονταν.  

Οι τοπικές αρχές είδαν τη δηµιουργία µίας νέας περιοχής

στις εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις του λιµανιού σαν ένα

στοιχείο συγκρότησης µίας νέας ταυτότητας για την πόλη

και προβολής της στη χώρα και τον κόσµο. Το 1998,

χωροθετήθηκε εκεί το καινούριο Πανεπιστήµιου της

πόλης, ενώ δηµιουργήθηκαν κίνητρα για την εγκατάσταση

επιχειρήσεων µε στόχο τη δηµιουργία µίας περιοχής, ανά-

µικτων χρήσεων και υψηλών πυκνοτήτων, που θα στεγάζει

10.000 κατοίκους και θα δέχεται καθηµερινά 20.000 εργα-

ζόµενους και φοιτητές. 

Ένα τµήµα του παλιού λιµανιού, έκτασης 25 εκταρίων, στέ-

γασε την ευρωπαϊκή έκθεση για την κατοικία το 2001, που

µετεξελίχθηκε σε έναν οικισµό µε περιβαλλοντική ατζέντα.

Η Βο01 (Μπο-νολ-έτ) σχεδιάστηκε µε στόχο τη δηµιουρ-

Î¿Ùˆ: √È ËÏÈ·Î¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ Freiburg, Â-
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Αειφόρες γειτονιές, οικο-γειτονιές, οικοπό-
λεις…: αναδυόµενα ζητήµατα στην Ευρώπη

της Στέλλας Κυβέλου, αρχιτέκτονος-πολεοδόµου, λέκτορος Παντείου Πανεπιστηµίου, επισκ. καθηγήτριας
στο Πανεπιστήµιο Paris I-Panthéon-Sorbonne 

6655α φ ι έ ρ ω µ α6644 α φ ι έ ρ ω µ α

γειτονιάς. Το γεγονός ότι οι κοινότητες έχουν, στις περισ-

σότερες περιπτώσεις, τον έλεγχο της γης, προσδίδει µεγα-

λύτερη βαρύτητα και ελευθερία στο να επιβάλλουν σ’

αυτούς που πολεοδοµούν, σηµαντικές απαιτήσεις µε

όρους αειφόρου ανάπτυξης. Η τρίτη διαπίστωση αφορά

στην επιδεικτικότητα και την παραδειγµατικότητα. Όλες οι

γειτονιές που παρουσιάστηκαν παρουσιάζουν µία ισχυρή

δυναµική παραδειγµατικών αστικών σχεδίων που είναι

εκµεταλλεύσιµα από τις κοινότητες ως µια «βιτρίνα»

τεχνογνωσίας και αειφορικής διευθέτησης και ως επικονω-

νιακά εργαλεία τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και µέσα στις

κοινότητές τους. Η συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων και

δρώντων είναι αναµφίβολα ένα τελευταίο κοινό σηµείο. Η

επιτυχία όλων αυτών των σχεδίων βασίζεται πάνω στη δια-

φορετικότητα και στο επίπεδο εµπλοκής των πρωταγωνι-

στών, δηµόσιων και ιδιωτών: πολιτικοί, τεχνικές υπηρεσίες,

ενώσεις γειτονιάς και προστασίας του περιβάλλοντος,

κάτοικοι, αρχιτέκτονες, ειδικοί σύµβουλοι, ινστιτούτα έρευ-

νας, πανεπιστήµια, διαχειριστές των δικτύων... Αποτελούν

αδιάσπαστα στοιχεία µιας ενιαίας περιβαλλοντικής κίνησης

ήδη από την πρώτη επεξεργασία των σχεδίων έως τη φάση

της εκµετάλλευσης και της ζωής σ’ αυτές τις γειτονιές.

Οι «αειφόρες γειτονιές» αποτελούν, χωρίς αµφιβολία,

αντικείµενο αυξανόµενου ενδιαφέροντος, αν κρίνει κανείς

από τον πολλαπλασιασµό των άρθρων, επισκέψεων και

ανταλλαγών πάνω στα προγράµµατα αυτά. Συχνά κυκλο-

φορεί η ιδέα ενός παραδειγµατικού τρόπου δηµιουργίας

αειφόρων γειτονιών στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης,

αντίθετα µε την υστέρηση που παρατηρείται στις χώρες

της Νότιας Ευρώπης. 

Το άρθρο αυτό, προσπαθεί, µε τρόπο συνοπτικό, να

παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι γειτονιές αυτές

που µπορούν να χαρακτηρισθούν σήµερα µε τον όρο

«αειφόρες», σχεδιάστηκαν, υπήρξαν αντικείµενο παρακο-

λούθησης και πραγµατοποιήθηκαν. Για να γίνει αυτό, πέντε

γειτονιές σε τρεις χώρες της Ευρώπης αναλύθηκαν στη

βάση ενός δείγµατος τριάντα περιπτώσεων, δέκα ετών

ζωής, που επιτρέπουν µια επαρκή παρατήρηση από από-

σταση. Τα διδάγµατα που αντλήθηκαν στηρίζονται πάνω

σε συγκριτική ανάλυση και κριτική των ακόλουθων γειτο-

νιών: Hammarby (Στοκχόλµη) και Βo01 (Malmο) για τη

Σουηδία, Kronsberg (Αννόβερο) για τη Γερµανία, Vesterbro

(Κοπεγχάγη) και Kolding για τη ∆ανία.1

Τα προβλήµατα

Η ιστορία των αειφόρων γειτονιών δείχνει ότι αυτά τα σχέ-

δια γενιούνται από εδαφικούς, κοινωνικούς, πολεοδοµι-

κούς και οικονοµικούς προβληµατισµούς που ξεπερνούν

κατά πολύ τις απλές περιβαλλοντικές θεµατικές. Τα κοινω-

νικο-οικονοµικά και πολεοδοµικά περιβάλλοντα ήταν κάθε

φορά διαφορετικά: ακµάζον οικονοµικό περιβάλλον, οξείες

κοινωνικο-οικονοµικές κρίσεις, θεσµική και πολιτική επανα-

σύνθεση, οικονοµική παρακµή... Αυτή η διαφορετικότητα

δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα περιβάλλον πιο ευνοικό από

ένα άλλο για να εφαρµοσθεί µια αειφόρα γειτονιά. Σε κάθε

περίπτωση, οι αειφόρες γειτονιές αποτελούν ένα µέσο για

να γίνει επεξεργασία της τοπικής εικόνας και ταυτότητας. Στό-

χος είναι ν’ απαλειφθούν από κάποιες περιοχές και από τις

πόλεις τους οι παρελθούσες αναπαραστάσεις τους. Αυτή

η κατασκευή εικόνας αφορά την επεξεργασία δηµόσιων

πολιτικών σ’ όλη την πόλη. Ο χαρακτηρισµός µιας γειτο-

νιάς από τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της συµµετέχει σε

µια εργασία κατασκευής της ταυτότητας της γειτονιάς και της

εµβάθυνσης του συναισθήµατος της συµµετοχής για τους κατοί-

κους της ευρύτερης περιοχής. Ο τόπος δεν χαρακτηρίζεται

πλέον µόνο από την ιστορία του, τον πληθυσµό του, τη

ζωντάνια του ή την επισκεψιµότητά του. Βιώνεται, εν πολ-

λοίς, µέσα από την εικόνα της περιβαλλοντολογικής απόδο-

σής του, που µεταφέρεται εξωτερικά. Θα µπορούσαµε,

άλλωστε, να καταλήξουµε σε τρεις γενικές διαπιστώσεις:

– ∆εν υπάρχει κατ’ ανάγκην προηγούµενη περιβαλλοντική

πολιτική ούτε προηγούµενες γνώσεις σ’ ότι αφορά την αει-

φόρο ανάπτυξη για να εισαχθεί η ιδέα της «αειφόρου γει-

τονιάς».

– Οι αειφόρες γειτονιές διεξάγονται συνήθως παράλληλα

µε τη δόµηση τοπικών πολιτικών για αειφόρο ανάπτυξη.

Τα αειφορικά πολεοδοµικά σχέδια συµβάλλουν συχνά στη

δόµηση τοπικών πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.

– Οι αειφόρες γειτονιές δεν είναι η επιχειρησιακή εφαρ-

µογή προηγούµενων πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης που

να αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητά τους.

Συγκριτικός απολογισµός

Μία συγκριτική προσέγγιση πέντε γειτονιών σε τρεις

χώρες της Ευρώπης, οδηγεί, αναµφίβολα, στις ακόλουθες

διαπιστώσεις:

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι γειτονιές διευθετήθηκαν

από τοπικές αρχές µε ισχυρή περιβαλλοντολογική πολι-

τική. Είχαν, για παράδειγµα, εφαρµόσει την τοπική Αgenda

21 πριν από πολλά χρόνια. Μια δεύτερη πολύ σηµαντική

διαπίστωση αφορά τη χρονική διάσταση που είναι βασική

για να σχεδιαστούν µακροπρόθεσµα και µε τρόπο ολο-

κληρωµένο, πολιτικές στο επίπεδο µιας κοινότητας ή µιας

Ì¤ÛË: ∞ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ÔÈÎÔ-ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜
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αρχική στρατηγική και να υπάρχει έτσι µια συνεχής βελ-

τίωση. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, οι δείκτες παρακολούθη-

σης και αποτίµησης που τέθηκαν αναφέρονται σε τέσσερα

βασικά σηµεία: περιβάλλον, οικονοµία, κοινωνία, διακυβέρ-

νηση.

Είναι, τέλος, χαρακτηριστικό µιας τάσης γενίκευσης, οτι

στη Γαλλία, οι πόλεις στρατεύτηκαν πρόσφατα στη διαδι-

κασία των αειφόρων γειτονιών. Η Οµάδα «Grenelle de l’

environnement» προτείνει την εφαρµογή ενός εθελοντι-

κού σχεδίου οικο-γειτονιών από την τοπική αυτοδιοίκηση:

το λιγότερο µία οικο-γειτονιά πριν το 2012 (σε συνέχεια

υφιστάµενου αστικού ιστού και ενσωµατωµένες στη συνο-

λική χωρική διευθέτηση), σ’ όλες τις κοινότητες που έχουν

σηµαντικά προγράµµατα ανάπτυξης κατοικίας και µία

δεκαπεντάδα µεγάλων σχεδίων ενεργειακής, αρχιτεκτονι-

κής και κοινωνικής καινοτοµίας, τη στιγµή που η απελευθέ-

ρωση της ανάπτυξης θα γίνει µε τη δηµιουργία πριν το

2012, 10 οικο-πόλεων, 50.000 κατοίκων κατ’ ελάχιστο, που

θα ενσωµατώνουν υψηλή περιβαλλοντολογική ποιότητα

και νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών (Επι-

τροπή για την ανάπτυξη της Γαλλίας, ονοµαζόµενη επι-

τροπή Attali).
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Η δόµηση των σχεδίων

Οι αειφόρες γειτονιές οδήγησαν στη διασταύρωση διαφο-

ρετικών «κυρίων» έργων, που µέχρι σήµερα ήταν εξειδι-

κευµένοι και λειτουργούσαν µάλλον «αυταρχικά»: «κύριοι»

του πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού έργου, φορείς περι-

βάλλοντος, φορείς κοινωνικών πολιτικών, οικονοµικής προ-

ώθησης και επικοινωνίας. Για να γίνει αυτό, η πλέον χρησι-

µοποιηµένη λύση ήταν η σύνθεση ενός σκληρού πυρήνα

που συντίθεται από τις διαφορετικές κυριότητες του

έργου. Αυτός ο σκληρός πυρήνας έπρεπε να προσαρµό-

ζεται σε σχέση µε τις αποστολές και τις φάσεις: το κέντρο

βάρους και ο κύριος κάθε φορά του έργου µεταφέρονται

από τη µία συνιστώσα στην άλλη ανάλογα µε τις περιό-

δους και τις θεµατικές προς διαχείριση. Η ηγεσία αναλαµ-

βάνεται από διαφορετικές υπηρεσίες του δήµου, δηµόσιες

και δηµοτικές επιχειρήσεις, µε εναλλασσόµενους ρόλους

σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθήκοντα αλλά και τις σχέσεις

δύναµης και σταθερότητας.

Έτσι η εικόνα που αναπαριστά τη θεσµική σύνθεση που

παρατηρήθηκε στα σχέδια που αποσκοπούσαν στην περι-

βαλλοντική ποιότητα είναι ένας κόλουρος κώνος (Taoufik

Souami, 2007): Στη κορυφή αυτού του κώνου βρίσκεται ο

κύκλος των κυριοτέρων φορέων (δηµοτικές υπηρεσίες,

developers...) οι οποίοι όµως δεν κατέχουν πάντα την ίδια

θέση. Από την κορυφή αυτή ξεκινούν οι καταρράκτες των

πρωταγωνιστών και των χειριστών οµαδοποιηµένοι µερι-

κές φορές ανά τοµέα (ενέργεια, νερό κ.λπ.) ή σύµφωνα µε

τις επιτροπές ή τις επί µέρους αναθέσεις εργασιών. Έτσι

ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα στο ξεκίνηµα των αει-

φόρων γειτονιών είναι η κατασκευή µιας «αστικής περιβαλ-

λοντικής» αναθέτουσας αρχής.

Οι τρόποι χρηµατοδότησης 

Το φάσµα των πρωταγωνιστών που περιγράφηκε πιο πάνω

και η αναζήτηση τεχνικών λύσεων κάθε φορά διαφορετι-

κών και προσαρµοσµένων οδήγησαν στη συγκρότηση δια-

σπασµένων προϋπολογισµών ανάλογα µε τις πηγές των

χρηµατοδοτήσεων. Πρόκειται συχνά για παράλληλες χρη-

µατοδοτήσεις που έρχονται να συµπληρωθούν για την

κατασκευή λ.χ. µέσα στο ίδιο κτήριο ή δηµόσιο χώρο συ-

στηµάτων ανανεώσιµης ενέργειας, δικτύων συλλογής υδά-

των, πιο αποδοτικών µονώσεων, οικολογικών υλικών κ.λπ. 

Κάθε µία από αυτές τις τεχνικές λύσεις προέρχεται από µια

γραµµή χρηµατοδότησης, έναν συγκεκριµένο προϋπολο-

γισµό ή κάποιο ειδικό ή εξειδικευµένο ταµείο. Για να µπο-

ρεί κανείς να έχει πρόσβαση είναι απαραίτητο να πληροί

τις τεχνικές συνθήκες και ν’ ακολουθεί τις διαδικασίες του

κάθε οργανισµού που χρηµατοδοτεί, ο τελευταίος δε λίγο

ενδιαφέρεται για τις άλλες συνιστώσες του κτηρίου ή της

ευρύτερης διευθέτησης που πραγµατοποιείται. Η διάσπαση

των κεφαλαίων που προορίζονται για τη βελτίωση της περι-

βαλλοντικής ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος δια-

φαίνεται από τη στιγµή που δοµείται ο προυπολογισµός.

Η πολυπλοκότητα των προυπολογισµών δεν προέρχεται

µόνο από την προσπάθεια επιλογής κάθε φορά προσαρ-

µοσµένων τεχνικών λύσεων. Προέρχεται επίσης από τις

προσφερόµενες ευκαιρίες χρηµατοδότησης του σχεδίου

και την επιθυµία των υπευθύνων των «αειφόρων γειτονιών»

να επιτύχουν τη µεγιστοποίηση αυτών των ευκαιριών. Μ’

άλλα λόγια οι χρηµατοδοτικές ευκαιρίες οδηγούν τις επι-

λογές καθώς και τις τεχνικές επιταγές ή στοχεύσεις.

Η παρακολούθηση του σχεδίου

Η πρώτη συνθήκη επιτυχίας των σχεδίων που στοχεύουν

στην περιβαλλοντολογική ποιότητα είναι η θέληση των

«κυρίων» των έργων να διατηρήσουν τον έλεγχο του

συνόλου των έργων. Αυτό µεταφράζεται στη διατήρηση

µέσα στον χρόνο και για κάθε κλίµακα επέµβασης, των

παρακάτω:  

– του συντονισµού των δράσεων και των πρωταγωνιστών

παρά την πολλαπλότητα των τοµέων (περιβαλλοντικών,

πολεοδοµικών, κατασκευαστικών) και των επί µέρους σχε-

δίων,

– της εγγύησης του σεβασµού των δεσµεύσεων καθ’ όλη

τη διάρκεια και απ’ όλους τους πρωταγωνιστές του σχε-

δίου.

Αυτό συχνά οδηγεί στο να γίνουν αλλαγές στον τρόπο

καθοδήγησης του σχεδίου για να επεκτείνουν τις δυνατό-

τητες ελέγχου:

– σε διαφορετικές χωρικές κλίµακες της σχεδίασης και της

πραγµατοποίησης από την πολεοδοµική κλίµακα έως την

κατασκευαστική λεπτοµέρεια στο κτήριο (ανάλογα µε τη

χρήση),

– περιοδικά, για να επέµβουν από τη φάση της κατάστρω-

σης του πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού προγραµµατι-

σµού ως την αποτίµηση των αποτελεσµάτων µετά την

εφαρµογή. 

Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές οι υπεύθυνοι των σχεδίων

δούλεψαν πάνω σε τρεις βασικές επιδιώξεις: 

– Στον συγχρονισµό των µελετών και των δράσεων που

διεξάγονται σε διαφορετικές κλίµακες.  

– Στην εφαρµογή διαφόρων µέσων συντονισµού.  

– Στη χρήση διαφόρων µέσων και εργαλείων για τον

έλεγχο της ποιότητας στη διάρκεια των φάσεων της πραγ-

µατοποίησης και της κατασκευής, µε έµφαση στους κατοί-

κους, εγγυητές/ελεγκτές της ποιότητας του περιβάλλοντος

και του σεβασµού των υποχρεώσεων της αειφόρου ανά-

πτυξης.  

Συµπεράσµατα 

Το άρθρο βασίστηκε στην ανάλυση πέντε γειτονιών του

βορρά της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των γειτονιών που µελε-

τήθηκαν, εξετάσθηκαν σε γενικές γραµµές οι περιβαλλο-

ντικές θεµατικές, που αφορούν τις µεταφορές, την ενέρ-

γεια, το νερό, τα σκουπίδια, τα υλικά κατασκευής, τη δια-

χείριση των εδαφών, τον καθαρισµό των εδαφών. Η

έρευνα της βιοποικιλότητας, που µεταφράζει τη θέληση να

επανατοποθετηθεί η φύση στο κέντρο των επιχειρήσεων,

µελετήθηκε µε εγκάρσιο τρόπο. Πέρα από τις τεχνικές

λύσεις, στα σχέδια αυτά έχει ιδιαίτερη σηµασία και βαρύ-

τητα η εµπλοκή των πρωταγωνιστών: τεχνικών και κατοί-

κων. Η αποτίµηση και η σταθερή παρακολούθηση της

ενεργοποίησης µιας διαδικασίας αειφόρου ανάπτυξης

είναι επίσης απαραίτητες για να επαναπροσανατολίζεται η
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τη σχέση της πόλης µε τη φύση. Πρόσφατες σχεδιαστικές

προσεγγίσεις τολµούν να προσδιορίσουν µία στενότερη

σχέση µεταξύ κατασκευασµένου και φυσικού κόσµου, είτε

µέσω µίας «οργανικής» θεώρησης, είτε προτάσσοντας

οικολογικές ανησυχίες, είτε ακόµα αποκαλύπτοντας και

αναδεικνύοντας το ίδιο το έδαφος πάνω στο οποίο «φιλο-

ξενούνται» οι νέες κατασκευές. Η δική µας προσέγγιση

δεν επικεντρώνεται τόσο στις νέες κατασκευές, ούτε στην

ανάπλαση προαστιακών ή εγκαταλελειµµένων αστικών

περιοχών. Τοποθετείται αντίθετα στο συµπαγέστερο

τµήµα του αστικού τοπίου αντιµετωπίζοντας µάλιστα τα

φυσικά στοιχεία ως «υλικά» σύνθεσης ισότιµα µε τα

τεχνητά. Αναδοµεί τους σηµερινούς περιχαρακωµένους

και οριοθετηµένους φυσικούς θύλακες (πάρκα, κήποι, δεν-

δροστοιχίες), τοποθετώντας το φυσικό περιβάλλον στην

καρδιά του αστικού ιστού µε τρόπο ώστε το υπέδαφος (το

θαµµένο φυσικό υπόστρωµα) να αναδύεται και να διεκδι-

κεί ισότιµα τη θέση του στη διαµόρφωση του ανθρωπίνου

περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι η επαναφορά και η ενί-

σχυση της φυσικής τοπογραφίας στον υπάρχοντα

συµπαγή αστικό ιστό µε τρόπο όµως τέτοιο ώστε το

φυσικό, αναπροσδιορισµένο ως υλικό σύνθεσης, να ενι-

σχύει το αστικό. Με αυτή τη δυναµική σύζευξη τεχνητών

και φυσικών στοιχείων προκύπτουν τόποι ανθρώπινης

κατοίκησης λειτουργικοί, πλούσιοι σε νοήµατα και βασι-

σµένοι σε µία βιώσιµη ανάπτυξη.

Το περιβάλλον πόλης-φύσης

Από τις περιτοιχισµένες και σαφώς οριοθετηµένες πόλεις

φθάσαµε στη γενικευµένη αστικοποίηση, στη γενική πόλη

–global city– όπου το αστικό, τόσο ως µορφή όσο και ως

τρόπος ζωής, διεισδύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτή η

επιταχυνόµενη και γιγαντιαία αστική εξάπλωση υποκαθιστά

σε ανάλογη έκταση την ύπαιθρο και το φυσικό περιβάλλον

µέσα από µία διαδικασία αστικοποίησης της φύσης. Αυτή

η πορεία κορυφώνεται στη ∆ύση κατά τους Νεότερους

Χρόνους για να κατακτήσει στις µέρες µας και σε παγκό-

σµια κλίµακα ένα τέτοιο µέγεθος ώστε να προκαλεί τον

αναπροσδιορισµό της σχέσης των κοινωνιών µε το περι-

βάλλον τους. Μία επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στον

τρόπο σκέψης και στον τρόπο δράσης, σε ότι αφορά τη

διαµόρφωση των αστικών περιοχών και τη σχέση τους µε

τη φύση, διατυπώνεται σταθερά σε κάθε ανάλογο forum

και συνέδριο, σε κάθε σχετική εργασία και µελέτη.

Στον σύγχρονο προβληµατισµό για το ανθρώπινο περιβάλ-

λον αποτυπώνεται, αφενός η ωρίµανση της θέσης για µία

ανάπτυξη στη βάση οικολογικών παραµέτρων και βιωσιµό-

τητας, αφετέρου η αντίληψη και συνειδητοποίηση ότι

αστικό και φυσικό περιβάλλον, φύση και πολιτισµικές κατα-

σκευές είναι ενότητες αλληλένδετες και αλληλεξαρτώµενες.

Αυτή η θεώρηση για µία ενιαία διαδικασία παραγωγής του

φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος, θεώρηση η οποία

υπερβαίνει τη δυαδική και διακριτή σχέση Φύσης και Πολι-

τισµού, φύσης και πόλης, βρίσκει την εµπράγµατη αιτιολό-

γησή της στις υβριδικές µορφές περιβάλλοντος που παρά-

γονται από την εκτεταµένη προαστικοποίηση, όπου τα

όρια αστικού και φυσικού συγχέονται.

Την εποχή όπου το άστυ διακρινόταν και διαχωριζόταν

από την ύπαιθρο µε το υλικό και συµβολικό βάρος των τει-

χών, η κοινή πορεία µετασχηµατισµού φύσης και πόλης

ήταν δυσδιάκριτη. Σήµερα, όπου δυσδιάκριτα είναι τα όρια

του φυσικού και του τεχνητού, καθίσταται διακριτή και

εµφανής η κοινή και αδιαίρετη διαδικασία κατασκευής του

κοινωνικο-φυσικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία λοιπόν

«εξανθρωπισµού» της φύσης και η συνειδητοποίηση της

βαθµιαίας µεταβολής της σε τέχνηµα, βαδίζει παράλληλα

µε τη διαδικασία διάχυσης και διάλυσης του κατεξοχήν

ανθρώπινου τεχνήµατος – της πόλης. Η σύνθεση που προ-

κύπτει από τη σύµµειξη των δύο παραδοσιακά διακεκριµέ-

νων και αντιθετικών κατηγοριών περιβάλλοντος, εκφράζε-

ται σήµερα µε νέους τρόπους διάρθρωσης του χώρου και

Περίληψη

Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να αναπροσδιορίσει

τη σχέση τεχνητού και φυσικού στη διαµόρφωση του

ανθρώπινου περιβάλλοντος και να εισάγει µία κατεύθυνση

στον αστικό σχεδιασµό στη βάση µίας ισχυρής σύµπνοιας

µε τον φυσικό κόσµο. Οι πρόσφατες προσεγγίσεις τολ-

µούν να προσδιορίσουν µία στενότερη σχέση µεταξύ

κατασκευασµένου και φυσικού κόσµου, είτε µέσω µίας

«οργανικής» θεώρησης, είτε προτάσσοντας οικολογικές

ανησυχίες, είτε ακόµα αποκαλύπτοντας και αναδεικνύο-

ντας το ίδιο το έδαφος πάνω στο οποίο «φιλοξενούνται»

οι νέες κατασκευές.

Η πρωτοτυπία της δικής µας προσέγγισης –η οποία συνο-

δεύεται και από µία πρόταση– κατεύθυνση για τον αστικό

σχεδιασµό – είναι ότι αναδοµεί τους σηµερινούς περιχα-

ρακωµένους και οριοθετηµένους φυσικούς θύλακες

(πάρκα, κήποι, δενδροστοιχίες), τοποθετώντας το φυσικό

περιβάλλον στην καρδιά του αστικού ιστού µε τρόπο ώστε

το υπέδαφος (το θαµµένο φυσικό υπόστρωµα) να ανα-

δύεται και να διεκδικεί ισότιµα τη θέση του στη διαµόρ-

φωση του ανθρωπίνου περιβάλλοντος. Η ιδέα που τη δια-

τρέχει είναι ότι φυσικά και τεχνητά στοιχεία είναι το ίδιο

δόκιµα «υλικά» για τη σύνθεση και κατασκευή του αστικού

τοπίου. Από αυτή τη θέση, το φυσικό νοείται ως συµπράτ-

τουσα οντότητα και όχι ως χωριστό ή ένθετο στοιχείο

δίπλα ή ενδιάµεσα στο κτιστό. Πρόκειται δηλαδή για µία

πρόταση δυναµικής συνύπαρξης όπου όχι µόνο αναδει-

κνύεται το φυσικό στοιχείο ως στοιχείο σύνθεσης του αστι-

κού περιβάλλοντος, αλλά αποκαλύπτεται το ίδιο το έδαφος

πάνω στο οποίο είναι κτισµένες οι πόλεις. Με αυτή τη δυνα-

µική σύζευξη τεχνητών και φυσικών στοιχείων προκύπτουν

τόποι ανθρώπινης κατοίκησης λειτουργικοί, πλούσιοι σε

νοήµατα και βασισµένοι στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η πρόταση για µια δυναµική σύνδεση και συνύπαρξη

µεταξύ του φυσικού και του αστικού, παρουσιάστηκε σε

διαγωνισµό της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) µε

τον τίτλο «Cities on the Land» και επιλέχθηκε από την

εθνική επιτροπή της Ελλάδας.

Εισαγωγή

Στόχος της εργασίας είναι να εισάγει µία κατεύθυνση στον

αστικό σχεδιασµό στη βάση µίας σύµµειξης τεχνητών και

φυσικών στοιχείων. Η πρότασή µας εντάσσεται στο πλαί-

σιο ενός προβληµατισµού για τη νέα σχέση τεχνητού και

φυσικού που προκαλείται από την εκτεταµένη αστικοποί-

ηση και η οποία θέτει νέα ερωτήµατα και νέους όρους για



7711α φ ι έ ρ ω µ α7700 α φ ι έ ρ ω µ α

κλίµακα, η πρόταση των François et Associés για ένα

παραθεριστικό συγκρότηµα αγροτικών κατοικιών στο

Jupilles της Γαλλίας συγχωνεύει τις κατασκευές από ξύλο

και γυαλί µε κατασκευές από φυτικούς φράχτες επεξεργα-

σµένους ως όψεις. Πρόκειται για µία πραγµατική «διά-

λυση» φυσικών και τεχνητών στοιχείων µέσα σε µία ενιαία

κατασκευασµένη σύνθεση.

Η αποκάλυψη µίας στενότερης σχέσης ανάµεσα στις

τεχνητές κατασκευές, τη φύση και το έδαφος αποτυπώνε-

ται στο ειδικευµένο λεξιλόγιο µε τον όρο «γαιοξύστες»

(landscrapers) που χρησιµοποίησε για τις νέες αυτές κατα-

σκευές ο Antoine Predock. Το βιβλίο του Aaron Betsky,

Landscrapers, building with the land, µεταφέρει µε παραδείγ-

µατα από την πρόσφατη αρχιτεκτονική παραγωγή την

ανάδυση µίας αρχιτεκτονικής από και µε τη γη. Αν και ο A.

Betsky θέτει την προβληµατική του κάτω από ένα πρίσµα

ενοχής του κτιστού απέναντι στη φύση, «Τα κτήρια αντικα-

θιστούν το έδαφος. Αυτό είναι το προπατορικό αµάρτηµα

της αρχιτεκτονικής», διερευνά για πρώτη φορά ολοκληρω-

µένα της καταβολές και τις εφαρµογές µίας αντίληψης

ενσωµάτωσης των κατασκευών στο έδαφος και στο τοπίο.

Πόλεις επί εδάφους

Μέσα από µία παρόµοια λογική σύνθεσης του φυσικού µε

το τεχνητό, αναπτύσσουµε µία πρόταση, µε παράδειγµα

εφαρµογής την Αθήνα, η οποία θέτει το ερώτηµα της σχέ-

σης φύσης-πόλης στο συµπαγές τµήµα του αστικού

τοπίου, στο ιστορικά δηλαδή διαµορφωµένο τµήµα της

πόλης. Η πρόταση αυτή, µε τίτλο «Πόλεις επί εδάφους»

(Cities on the land), παρουσιάσθηκε το 2004 στον διαγω-

νισµό της UIA «Celebration of cities» και επιλέχθηκε από

την εθνική κριτική επιτροπή. Η ιδέα που τη διατρέχει είναι

ότι φυσικά και τεχνητά στοιχεία είναι το ίδιο δόκιµα

«υλικά» για τη σύνθεση και κατασκευή του αστικού τοπίου.

Από αυτή τη θέση, το φυσικό νοείται ως συµπράττουσα

οντότητα και όχι ως χωριστό ή ένθετο στοιχείο δίπλα ή

ενδιάµεσα στο κτιστό. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το έδα-

φος για παράδειγµα, το χώµα δηλαδή, µπορεί να χρησιµο-

ποιείται κατά περίπτωση και ως οδόστρωµα. Ένα δένδρο

µπορεί να παίρνει τη θέση ενός τεχνητού στοιχείου στο

µέσον µίας οδού ώστε να ρυθµίζει µία κυκλοφορία. Ένα

πάρκο να µην είναι µόνον τόπος αναψυχής αλλά να εντάσ-

σεται σε µία κύρια πορεία πεζών και να διασχίζεται καθη-

µερινά από περαστικούς. Ένας λόφος να εκτείνεται µορ-

φολογικά στον περίγυρό του και να µην εγκλωβίζεται σε

περιφερειακούς δρόµους, πόσο µάλλον να µην περιχαρα-

κώνεται και αποµονώνεται µε περιφράξεις. Μία δενδροφύ-

τευση σε πλατεία µπορεί να παραπέµπει σε ένα φυσικό

αντίστοιχο του αστικού κενού όπως είναι το ξέφωτο.

Ακόµα, επιλεγµένοι οδικοί άξονες µπορεί να µετατραπούν

σε γραµµικά πάρκα αναδεικνύοντας τη γεωµορφολογία

κάθε περιοχής καθώς και τη φυσική ιστορία της διαδρο-

µής που ακολουθούν.

Με τους παραπάνω συνδυασµούς και συνθέσεις δηµιουρ-

γούνται µέσα στην πόλη φυσικές αναδύσεις και διεισδύ-

σεις µε τρόπο όµως τέτοιο ώστε φυσικό και τεχνητό να

δρουν υποστηρικτικά και συµπληρωµατικά. Πρόκειται

δηλαδή για µία πρόταση δυναµικής συνύπαρξης όπου όχι

µόνο αναδεικνύεται το φυσικό στοιχείο ως στοιχείο σύν-

θεσης του αστικού περιβάλλοντος, αλλά αποκαλύπτεται το

ίδιο το έδαφος πάνω στο οποίο είναι κτισµένες οι πόλεις.

Στις εικόνες που παραθέτουµε στο τέλος αυτού του κειµέ-

νου, µεταφέρεται αυτός ο προβληµατισµός υπό µορφή

σχεδιαστικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές δεν αποτε-

λούν ολοκληρωµένες λύσεις. Πρόκειται για κατευθύνσεις

στη διαδικασία εξέλιξης ενός περισσότερο επεξεργασµέ-

νου σχεδιασµού.

¿Óˆ: ŒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì¤ÙÚÈ·˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·Ï-
Ï¿ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Î·È
Â˙ÒÓ (ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Ì¿ÚÂ˜) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ
¤Ó·Ó ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜
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µορφοποιείται µε την παραγωγή νέων τόπων και τοπίων.

Αυτοί οι νέοι, περιαστικοί κυρίως, τόποι έχουν χαρακτηρι-

στικά τα οποία αντιβαίνουν στην πυκνότητα, στην κεντρι-

κότητα και στη σαφή συγκρότηση της παραδοσιακής

πόλης. Πρόκειται για διάσπαρτα οικιστικά σύνολα ανά-

µεσα σε µεγα-εγκαταστάσεις (αεροδρόµια, εµπορικά

κέντρα, κέντρα υπηρεσιών, παραγωγικές µονάδες) και

υπερτοπικούς άξονες κυκλοφορίας. Αυτές οι νέες κατα-

σκευές εκτείνονται στις περιφέρειες των µεγαλουπόλεων

δηµιουργώντας ένα τοπίο από διασκορπισµένα τεχνητά

και φυσικά στοιχεία το οποίο γίνεται αντιληπτό περισσό-

τερο ως συνονθύλευµα ηµιαστικού χώρου και υπολειµµά-

των υπαίθρου παρά ως συγκροτηµένη µορφή νέων οικιστι-

κών τόπων. Η αίσθηση ότι η πόλη έχει πλέον διαχυθεί –

δεν διατρέχουµε πια τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο, την Αθήνα

ή τη Ρώµη, αλλά την Πενθεσίλεια, την πόλη όπου δεν υπάρ-

χει ένα έξω, µία πόλη-χυλό κατά την έκφραση του Ίταλο

Καλβίνο – έχει πραγµατική βάση εφόσον µάλιστα η περια-

στική αυτή εξάπλωση συµβαίνει όχι µόνο σε γιγαντιαία κλί-

µακα αλλά αυθόρµητα και χωρίς σχεδιασµό.

Το ερώτηµα που θέτουµε σε αυτή την εργασία, και το

οποίο εστιάζεται στην υλική µορφή και διάσταση του περι-

βάλλοντος, είναι: µε ποιο τρόπο ένας σχεδιασµός τοπίου

(αστικού, περιαστικού, φυσικού) µπορεί να οικειοποιείται

και να ενσωµατώνει τον προβληµατισµό για µία βιώσιµη

ανάπτυξη, την αντίληψη για τη σύµµειξη φυσικού και αστι-

κού, την αναγκαιότητα της εποχής για διασπορά, χωρίς δε

να ολισθαίνει σε µία λογική «τελικής» λύσης;

Η «δεύτερη φύση»

Η διερεύνηση της σχέσης πόλης-φύσης έχει µακρά ιστο-

ρία στην ανθρώπινη σκέψη. Η πολεοδοµική σύζευξη

φύσης και πόλης νοείται –µε τους όρους της εκάστοτε

πρότασης– ως συνύπαρξη δύο διακριτών στοιχείων. Μία

διάκριση η οποία σε µία ακραία της εκδοχή µπορεί να

οδηγήσει και στην αντίπερα όχθη, στον πλήρη εξοβελισµό

της φύσης όπως στην περίπτωση της φουτουριστικής

εκδοχής της µοντέρνας µητρόπολης.

Ο τρόπος όµως που οι πολεοδοµικές αναπλάσεις διαχει-

ρίζονται τη σχέση αστικού και φυσικού, είναι, στην περί-

πτωση τουλάχιστον της ευρωπαϊκής πόλης, εµποτισµένες

και αυτές από µία λογική διάκρισης και διαχωρισµού. Έτσι

προκύπτουν για τις πόλεις οι τόποι «δεύτερης φύσης»

όπως τα οριοθετηµένα πάρκα και γραµµικές δενδροστοι-

χίες. Ανεξάρτητα από τους όρους σύνθεσης και αντίληψης

που θέτει κάθε εποχή, τα φυσικά στοιχεία ορίζονται, από

την Αναγέννηση έως το Μπαρόκ, τους Αγγλικούς κήπους

και τον Μοντερνισµό, είτε ως επεξεργασµένο τµήµα

φύσης, είτε ως ένθετο στοιχείο καλλωπισµού, σε αντιδια-

στολή πάντοτε µε το κτιστό.

Στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα δε µετά την

ανοικοδόµηση από τον πόλεµο, εµφανίζονται συγκροτη-

µένες προτάσεις οι οποίες, τόσο σε κλίµακα κτηρίου όσο

και σε κλίµακα αστικής περιοχής, εκφράζουν µία νέα

σχέση µε το περιβάλλον. Αναφέρουµε επιλεκτικά την πρό-

ταση του Christian de Portzamparc για µία αστική ανά-

πτυξη οργανωµένη σε νησίδες αστικού, σαφώς οριοθετη-

µένες, ανάµεσα σε ένα άκτιστο φυσικό τοπίο. Είναι µία

απάντηση στην αυθόρµητη και χωρίς έλεγχο διασπορά

του κτιστού. Ο Steven Holl, στο Edge of a City, προτείνει

για το Phoenix ένα γραµµικό κτιστό όριο ώστε να τιθασεύ-

σει την αστική διασπορά προς την έρηµο. Σε µικρότερη

Î¿Ùˆ: √È «¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÕÍÔÓÂ˜» Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó –‹
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στην Παλαιστίνη (και αργότερα στο Ισραήλ) από τη δεκα-

ετία του 1910 και µετά. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση δηµιούρ-

γησε επίσης τις συνθήκες για τη δηµιουργία οικολογικών

κοινοτήτων, οι οποίες οργανώθηκαν σε επίσηµο κίνηµα

οικολογικών χωριών (Ecovillages) τη δεκαετία του 1990, µε

τη δηµιουργία του Global Ecovillage Network (GEN ) το

1994. Ο σκοπός του GEN είναι «η υποστήριξη και η

ενθάρρυνση για την εξέλιξη αειφόρων κοινοτήτων ανά τον

κόσµο».3

Από τη δεκαετία του 1990 µέχρι σήµερα έχουν δηµιουργη-

θεί οικολογικά χωριά στην Αυστραλία, Αργεντινή, Βραζι-

λία, ∆ανία, Ινδία, Ιταλία, Μεξικό, Σκωτία και τις ΗΠΑ. Τα

οικολογικά χωριά (Ecovillages) παρόλο που ξεκίνησαν από

µικρές οµάδες οραµατιστών, λόγω των οικονοµικών και

περιβαλλοντικών συγκιριών, σιγά σιγά αρχίζουν να αποτε-

λούν ελκυστική λύση και για τα πιο συντηριτικά στρώµατα

της κοινωνίας. Έτσι, µπορεί να βρει κανείς στα οικολογικά

χωριά επαγγελµατίες που συνήθως κατοικούν στις πόλεις

ή τα προάστια. Παραδείγµατος χάριν, επιστήµονες,

δασκάλους, εκπαιδευτικούς, µηχανικούς και χειριστές υπο-

λογιστών. Με άλλα λόγια, γι’ αυτούς που δεν µετέφεραν

την εργασία στο σπίτι τους –όπως γίνεται συχνά στις οικο-

λογικές κοινότητες– τα οικολογικά χωριά αποτελούν µια

λύση όπως τα προάστια. Με τη µόνη διαφορά, αντίθετα

από τα µεσοαστικά προάστια, η ύπαρξη κοινωνικής συνο-

χής στα οικολογικά χωρία, παρέχει την αίσθηση της κοινό-

τητας. Αυτό µεταφράζεται σε διάφορες υπηρεσίες, όπως

εβδοµαδιαία παροχή βιολογικών προϊόντων, αλληλουπο-

στήριξη στη διατήρηση κοινών αγροκτηµάτων για καλλιέρ-

γεια λαχανικών και φρούτων, αλληλοβοήθεια στην ανέ-

γερση του σπιτιού (ειδικά όταν χρησιµοποιούνται εναλλα-

κτικά υλικά όπως αχυρόµπαλες ή λασπότουβλα), σε προ-

σωρινό δανεισµό εργαλείων και εξοπλισµού,4 κοινά πλυ-

ντήρια ρούχων, κοινή χρήση αυτοκινήτων, κοινή εστίαση

σε τακτά διαστήµατα κ.ά. Σε αντάλλαγµα, κάθε µέλος της

κοινωνίας του οικολογικού χωριού, προσφέρει εθελοντικά

τον χρόνο του, συνήθως µερικές ώρες την εβδοµάδα για

τις ανάγκες της κοινότητας.5

Κατά την Wikipedia τα οικολογικά χωριά έχουν σκοπό6 τη

«δηµιουργία κοινοτήτων αειφόρων κοινωνικά, οικονοµικά

και οικολογικά, αφιερωµένων στην αειφόρο διαβίωση, την

επαναφορά της φύσης και την προσθήκη στο περιβάλλον

περισσότερο από αυτό που του αφαιρείται».7 Τα µέλη των

οικολογικών χωριών µοιράζονται κοινές οικολογικές, κοι-

νωνικές και πνευµατικές αξίες και συχνά αφορά σε ανθρώ-

πους που έχουν διαλέξει εναλακτικά µοντέλα διακυβέρνυ-

σης και διαβίωσης. Όσον αφορά στο µέγεθος του οικο-

λογικού χωριού, θεωρείται ότι ο βέλτιστος πληθυσµός

είναι τα 100-150 άτοµα. Ο αριθµός αυτός καθορίζεται από

κοιωνιολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες για το µέγι-

στο κοινωνικό δίκτυο. Για οικολογικά χωριά µεγαλύτερου

πληθυσµού, δηµιουργούνται µικρότερες υπο-κοινότητες

των 100-150 ατόµων.

Ένα από τα παλαιότερα παραδείγµατα οικολογικού

χωριού, είναι το EcoVillage8 δίπλα στην Ithaca της Νέας

Υόρκης, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ φέτος.

Το EcoVillage Ithaca στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, απέ-

χει 5 ώρες µε το λεωφορείο από το Μανχάτταν και το βρί-

σκει κανείς στον δρόµο Rachel Carson Way9 2,5 χλµ.

δυτικά της Ithaca. Είναι ένα από τα πρώτα οικολογικά

χωριά που δηµιουργήθηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές της

δεκαετίας 1990 και ένα, ίσως, από τα πιο όµορφα. 

Ιδρύθηκε το 1994 από µια µικρή οµάδα ακτιβιστών οραµα-

τιστών,10 οι οποίοι συγκέντρωσαν γύρω τους µια οµάδα 100

νέων που αναζητούσαν εναλλακτικούς τρόπους για να

ζήσουν και να µεγαλώσουν τα παιδιά τους. Η ανοικοδό-

µηση του της πρώτης φάσης του χωριού, που ονοµάστηκε

FRoG (First Resident Group), ολοκληρώθηκε το 1997.

Ήταν η πρώτη γειτονιά συνιδιοκτησίας στην Πολιτεία της

Νέας Υόρκης και η 25η στις ΗΠΑ. Η γειτονιά αυτή περι-

λαµβάνει 30 σπίτια κατά µήκος δενδρόφυτου πεζοδρόµου,

που κοιτάζουν προς τη νότια πλευρά τους την τεχνητή

λίµνη του χωριού. Στο τέλος του πεζοδρόµου είναι το

κοινό κτήριο της κοινότητας, µε σαλόνι, κουζίνα, νηπιαγω-

γείο και ξενώνα. Η δεύτερη φάση του χωριού που ονοµά-

στηκε SoNG (Second Resident Group) ολοκληρώθηκε το

2002 και περιλαµβάνει και αυτή 30 σπίτια και ένα κοινό

κτήριο για όλη την κοινότητα. Το χωριό σχεδιάζει και µια

τρίτη φάση, που θα ολοκληρωθεί µελλοντικά.

Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο διαφορετικό

οικολογικό χωριό, το οποίο ετοιµάζεται στην έρηµο του

Νέγκεβ στο νότιο Ισραήλ. Το οικολογικό χωριό αυτό είναι

το πρώτο οικολογικό χωριό που ακολουθεί συγχρόνως τις

αρχές του «Ζώντας σε Έναν Πλανήτη»11 και «Ζώντας σε

Ένα Ισραήλ»12 και τις προδιαγραφές πιστοποίησης LEED

των ΗΠΑ13 και IS 5281 (Ισραήλ).14 Τα σπίτια του χωριού θα

εξεταστούν και θα πιστοποιηθούν µε βάση την Κοινοτική

Το 1987 η οµάδα εργασίας του ΟΗΕ µε επικεφαλής την

Gro Harlem Brundtland χρησιµοποίησε για πρώτη φορά

τον όρο «βιώσιµη ανάπτυξη» και τον όρισε ως «η ανά-

πτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να

υποβιβάζει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».1 Είκοσι χρόνια όµως

αργότερα και µε τις κλιµατικές αλλαγές να απασχολούν τα

µέσα µαζικής ενηµέρωσης, βλέπουµε ότι το µοντέλο ανά-

πτυξης που υιοθετήθηκε από τις δυτικές κοινωνίες –και

από τον υπόλοιπο αναπτυσόµενο κόσµο– απέτυχε. Η

φτώχια αυξήθηκε,2 οι φυσικοί πόροι µειώθηκαν και η θερ-

µοκρασία αυξάνεται σε σηµείο που απειλούνται οι ισορρο-

πίες στη φύση και η επιβίωση πολλών ειδών. Με 70 εκα-

τοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατµό-

σφαιρα καθηµερινά και κατά µέσο όρο έναν τόνο απορ-

ριµµάτων ανά κάτοικο τον χρόνο, η υποβάθµιση του περι-

βάλλοντος συνεχίζεται µε γοργούς ρυθµούς. 

Στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, όταν το

πετρέλαιο έφτασε τα 12 δολλάρια το βαρέλι το 1974, ο

κόσµος αντέδρασε. Η εξοικονόµηση ενέργειας έγινε

καθηµερινή πρακτική. Επίσης, αυξήθηκε η αναζήτηση

εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε επίπεδα κρατών, όχι

απαραίτητα ανανεώσιµων, όπως το κάρβουνο και η πυρη-

νική ενέργεια. Όµως οι πολίτες αναζήτησαν στα µέσα και

τέλη της δεκαετίας του 1970 τις δικές τους εναλλακτικές

λύσεις, µε εναλλακτικές κοινότητες που εξοικονοµούσαν

ενέργεια και φυσικούς πόρους, που διέθεταν τροφή και

νερό µε όσο το δυνατόν πιο φυσικό και βιώσιµο τρόπο,

ενώ υιοθετήθηκε στα κτήρια ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός

και η οικολογική δόµηση.

Σήµερα, µε τη συνεχώς αυξανόµενη κρίση στην ενέργεια

και την τροφή και την κατάρρευση των κοινωνικών θεσµών

και την υποβάθµιση του πολίτη σε καταναλωτή και δανειο-

λήπτη, η µόνη διέξοδος είναι (ξανά) η κοινότητα. Οι

µικρές κοινωνικές οµάδες οι οποίες µπορούν να παρέχουν

στον πολίτη αυτά που απέτυχε να του διασφαλίσει το κρά-

τος: αυτονοµία στην τροφή, το νερό, την ενέργεια, τη δια-

χείριση των απορριµµάτων και αποβλήτων και την προστα-

σία της φύσης και της ποιότητας ζωής. 

Από τα πρόσφατα ευρέως διαδεδοµένα µοντέλα αγροτι-

κών κοινοτήτων ήταν τα κιµπούτζ που δηµιουργήθηκαν



ντριας και κατοίκου του χωριού Liz Walker: Walker, L., Eco Village

at Ithaca, New Society Publishers, 2005.

9. Είναι περιττό να τονίσω τη σηµασία του ονόµατος της Rachel

Carson της συγγραφέως του βιβλίου Silent Spring (Carson, R., Silent

Spring, Mariner Books, 1962), του βιβλίου που έθεσε το θέµα των

οδυνηρών συνεπειών στην υγεία των ανθρώπων και των οικοσυ-

στηµάτων από τους ψεκασµούς –κυρίως του DDT– στις ΗΠΑ τη

δεκαετία του 1950, θέτοντας τις βάσεις για τη νοµοθεσία που προ-

στατεύει τον αέρα, το χώµα και το νερό και τελικά εµπνέοντας το

σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνηµα στις ΗΠΑ και αλλού.

10. Ο σκοπός του EcoVillage Ithaca ορίζεται ως εξής από τους

ιδρυτές του (1994): «Ο απότερος σκοπός του EcoVillage στην

Ithaca δεν είναι τίποτα λιγότερα από το να επανασχεδιάσουµε το

ανθρώπινο περιβάλλον. ∆ηµιουργούµε ένα µοντέλο κοινότητας

πεντακοσίων ατόµων, που θα αποτελεί παράδειγµα βιώσιµων

συστηµάτων διαβίωσης – συστήµατα που δεν είναι µόνο πρακτικά

αλλά και εφαρµόσιµα από άλλους. Το ολοκληρωµένο έργο θα επι-

δείξει την εφικτότητα ενός σχεδιασµού που ανταποκρίνεται στις

βασικές ανθρώπινες ανάγκες, όπως καταφύγιο, παραγωγή τροφής,

ενέργεια, κοινωνική συναναστροφή, εργασία και ψυχαγωγία, ενώ

διατηρεί τα φυσικά οικοσυστήµατα». 

11. Με τα σηµερινά δεδοµένα, σύµφωνα µε δηµοσιευµένο άρθρο

στην έγκριτη εφηµερίδα Haaretz, αν όλος ο κόσµος ζούσε όπως ο

µέσος Ισραηλινός θα χρειάζονταν 3,5 πλανήτες για να καλύψουν

τις ανάγκες του σε τροφή, νερό, ρουχισµό, ενέργεια, πρώτες ύλες

και εξοπλισµό. 

12. Με τα σηµερινά δεδοµένα, σύµφωνα µε δηµοσιευµένο άρθρο

στην έγκριτη εφηµερίδα Haaretz, ο µέσος Ισραηλινός χρειάζεται

10 φορές την έκταση του Ισραήλ για να καλύψει τις ανάγκες του σε

τροφή, νερό, ρουχισµό, ενέργεια, πρώτες ύλες και εξοπλισµό.

13. Το σύστηµα πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design) εφαρµόζεται κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και

σε άλλες χώρες. Η πιστοποίηση χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

Ασηµένιο, Χρυσό και Πλατινένιο. Στόχος του συστήµατος η εξοι-

κονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων στα κτήρια. Το έργο αυτό

θα είναι το πρώτο τέτοιο έργο στο Ισραήλ µε πιστοποίηση LEED

Gold.

14. Tο Ισραηλινό στάνταρ 5281 ή «Πράσινο Πιστοποιητικό» εφαρ-

µόζεται προαιρετικά εδώ και µερικά χρόνια. Το στάνταρ 5281

κατατάσει ένα κτήριο ή σύνολο κτηρίων σε «πράσινο» (µέχρι 75

µονάδες) «πολύ πράσινο» (πάνω από 75 µονάδες) ανάλογα µε

τον τρόπο σχεδιασµού του, τα παθητικά και ενεργειακά συστή-

µατα, την ανακύκλωση νερού και µπάζων, τη χρήση ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας και την εξοικονόµηση φυσικών πόρων. 

15. Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση και

πιστοποίηση των κτηρίων εφαρµόζεται στην Ευρώπη από τον

Ιανουάριο 2006. Στην Ελλάδα η Κοινοτική Οδηγία θα εφαρµοστεί

από τον Ιανουάριο 2009.
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Οδηγία 2002/9115 και θα διαθέτουν το «Πράσινο Πιστο-

ποιητικό» που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση την

κατανάλωση ενέργειας. Μεταξύ των συµβούλων στον σχε-

διασµό του χωριού είναι και ο υπογράφων, που εκτελεί

χρέη στρατηγικού συµβούλου σε θέµατα περιβάλλοντος

και οικολογίας στον σχεδιασµό του χωριού. 

Το EcoVillage στο Νέγκεβ θα αποτελείται σε πρώτη φάση

από 100 αυτόνοµες βιοκλιµατικές κατοικίες που σταδιακά

θα αυξηθούν στις 500. Στο χωριό θα υπάρχουν επίσης

σχολεία, γραφεία, εργαστήρια και ∆ιεθνές Κέντρο Επιχει-

ρηµατικότητας. Αν υπάρχει κάτι που κάνει το χωριό αυτό

να ξεχωρίζει είναι από άλλες πρόµοιες πρωτοβουλίες, είναι

η διαδικασία που ακολουθείται στον σχεδιασµό του. ∆ίπλα

στους συµβούλους και ειδικούς, συµµετέχουν οι 30 οικο-

γένειες που αποτελούν τον πυρήνα που ιδρύει το χωριό. Η

δηµιουργία του αυτόνοµου αυτού χωριού θα θέσει και τις

βάσεις για εκτενέστερη συνεργασία µε τα χωριά Παλαιστι-

νίων και Βεδουίνων στην περιοχή στους τοµείς ανακύκλω-

σης αποβλήτων, διαχείρισης νερού και βιολογικών καλ-

λιεργειών. Η διαδικασία δηµιουργίας του χωριού έχει ξεκι-

νήσει εδώ και µερικούς µήνες και υπολογίζεται να ολοκλη-

ρωθεί σε περίπου 2 χρόνια.
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Θέµατα που θα βοηθήσουν τη σκέψη για τη διαµόρφωση

στρατηγικής βιώσιµου οικοδοµικού σχεδιασµού συνοψίζο-

νται στις ακόλουθες έξη προτάσεις-αξιώµατα, απόρροια

στοχασµού που επιδιώκει την αειφόρο ανάπτυξη:

– Χρησιµοποιήστε ένα υπάρχον κέλυφος. Η χρήση ενός

υπάρχοντος κελύφους, παρά τη δυσκολία και το οικονο-

µικό κόστος του εγχειρήµατος για την ενίσχυση του φέρο-

ντος οργανισµού και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων του,

είναι επωφελής επειδή εξοικονοµεί φυσικούς πόρους και

περιορίζει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος λόγω απο-

τροπής µιας κατεδάφισης. Επιπλέον, η επανάχρηση του

κτηρίου λειτουργεί διδακτικά ως µία πρόταση βιώσιµης

αξιοποίησης του κτηριακού δυναµικού.

– Βελτιστοποιήσετε τις απαιτήσεις κατά τη σύνταξη του κτηριο-

λογικού προγράµµατος. Ο καθορισµός του µεγέθους ενός

κτηρίου µέσω βελτιστοποίησης των απαιτήσεων του κτη-

ριακού προγράµµατος συντελεί στη µείωση του όγκου του

και των συνακόλουθων περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.

– Περιορίστε την ενεργοβόρα µηχανική κίνηση. Η διαµόρ-

φωση του κτηριακού όγκου µε τρόπο που να περιορίζει

ιδιαίτερα την ενεργοβόρα µηχανική κίνηση µεταξύ επιπέ-

δων συνεπάγεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας σε

όλη τη διάρκεια της ζωής του κτηρίου. Σε διαφορετική

περίπτωση, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η µηχανική

κίνηση προσφέρει πολλαπλάσια ενεργειακά και περιβαλλο-

ντικά οφέλη.

– Χρησιµοποιήστε βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Η εφαρµογή

αρχών βιοκλιµατικού σχεδιασµού αξιοποιεί φυσικές περι-

βαλλοντικές προσόδους για τη θέρµανση, τον φωτισµό και

τον δροσισµό του κτηρίου, εξοικονοµώντας αντίστοιχα

ποσά ενέργειας. 

– Σχεδιάστε για µακροβιότητα. Οι κατασκευές που σχεδιά-

ζονται µε στόχο τη µακροβιότητα, παρά το υψηλότερο

αρχικό τους κόστος, αποδεικνύονται περιβαλλοντικά φιλι-

κότερες επειδή διαρκούν περισσότερο. Σχεδιασµός µε

βάση αισθητικές επιλογές εφήµερου χαρακτήρα έχουν

αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

– Χρησιµοποιήστε βιώσιµες οικοδοµικές τεχνικές και υλικά.

Ίσως η πρόταση αυτή να µην έχει άµεσα αντιληπτό νόηµα

σε εκείνους που δεν έχουν ασχοληθεί συστηµατικά µε το

θέµα. Η παράθεση όµως συνοπτικών κανόνων επιλογής

φιλικών προς το περιβάλλον υλικών που ακολουθεί, θα πεί-

σει για τη συµβολή τους στην επίτευξη του επιδιωκόµενου

στόχου.

– Χρήση τοπικών υλικών. Η επιλογή τοπικών οικοδοµικών

υλικών συµβάλλει στη µείωση κατανάλωσης ενέργειας

µεταφοράς, η οποία είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι τα

οικοδοµικά υλικά έχουν µεγάλο βάρος. Αντίθετα, η µετα-

φορά υλικών από µεγάλες αποστάσεις συνεισφέρει σε

αύξηση κατανάλωσης ενέργειας και αντίστοιχη παραγωγή

ρύπων.

– Χρήση υλικών σε αφθονία. Αν και ο κανόνας αυτός προ-

βάλλει ως αυτονόητος, είναι σηµαντικό να ορισθεί η

έκταση αυτού που θεωρείται άφθονο. Η χρήση µη ανανε-

ώσιµων υλικών πρέπει να σχετίζεται µε την υποβάθµιση

που προκαλείται στον χώρο λήψης τους. Συνήθως το πρό-

Ì¤ÛË: ∆· ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ Agbar, µ·Ú-
ÎÂÏÒÓË (·Ú¯. J. Nouvel)

‰›Ï·: µÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›· ÛÙo µÂÚÔÏ›-
ÓÔ, °ÂÚÌ·Ó›·

Η εκµετάλλευση των φυσικών φαινοµένων που δρουν

στον περίγυρο των κτηρίων ήταν µία από τις προτάσεις

που προωθήθηκαν την εποχή της πρώτης πετρελαϊκής

κρίσης ως τρόπος περιορισµού κατανάλωσης της καύσι-

µης, συµβατικής ενέργειας. Αρχικά, δόθηκε έµφαση στη

συλλογή της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση κτηρίων.

Ακολούθησε η προσπάθεια παροχής κατάλληλου φυσικού

φωτισµού στα κτήρια για την ηµερήσια λειτουργία τους,

ενώ δεν άργησε να αναγνωρισθεί η σηµασία του φυσικού

δροσισµού σε περιοχές µε θερµό κλίµα. Οι αρχικές, µονό-

πλευρες ενίοτε προσπάθειες, έδωσαν τη θέση τους σε µία

ισορροπηµένη εκµετάλλευση των φυσικών φαινοµένων

–που είναι γνωστός ως βιοκλιµατικός σχεδιασµός– µε

µετρήσιµα θετικά αποτελέσµατα και ευνοϊκή αποδοχή από

την κοινωνία. 

Με την πάροδο του χρόνου, δυστυχώς εντάθηκαν τα περι-

βαλλοντικά προβλήµατα ως αποτέλεσµα του ακολουθού-

µενου µοντέλου ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα. Ο κτη-

ριακός τοµέας, ο οποίος στις ανεπτυγµένες κοινωνίες

δαπανά περίπου το 40% της καταναλισκόµενης ενέργειας,

καλείται να περιορίσει δραστικά τη συµβολή του στο πεδίο

αυτό, αλλά και επιπλέον να συµβάλει στην εξοικονόµηση

φυσικών πόρων. Το αίτηµα δεν είναι παροδικό, δεδοµένης

της πολύ µεγάλης αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού και

της συνακόλουθης πίεσης που θα ασκείται συνεχώς στις

πεπερασµένες φυσικές πηγές ενέργειας και πρώτων υλών.

Για να γίνει δυνατή η ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστη-

ριότητας µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο φυσικό

περιβάλλον, απαιτείται η επανεξέταση του τρόπου µε τον

οποίο οι τεχνικοί και το κοινό προσεγγίζουν τη διαδικασία

υλοποίησης κτηρίων. Έτσι, σε κάθε στάδιο του σχεδια-

σµού και της κατασκευής ο παράγων εξοικονόµηση ενέρ-

γειας και φυσικών πόρων θα πρέπει να υπολογίζεται µε

αυξηµένη βαρύτητα. Η συνολική εξοικονόµηση έχει σηµα-

σία να προέλθει από επιµέρους, έστω µικρές, οικονοµίες

σε κάθε στάδιο, παρά από µονόπλευρη, εντατική, στό-

χευση σε έναν τοµέα.



Αθήνα: Μια εν δυνάµει ενεργειακή τράπεζα

του Βασίλη Κωστοβασίλη, αρχιτέκτων-πολεοδόµος, MDesS '93/Harvard University, του Θεµιστοκλή
Ουδενιώτη, πολιτικού µηχανικού, Μ∆Ε-ΕΜΠ και της Χριστιάνας Πηγουνάκη, αρχιτέκτονος,
DPLG/Ecole d’ Architecture, Paris-La Villette
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Θα αρχίσουµε µε ένα αξίωµα: Η ενέργεια που προσπίπτει

στον πλανήτη είναι 15.000 φορές περισσότερη από την

παγκόσµια ζήτηση ενέργειας ανά έτος. Έτσι θεωρητικά θα

έφτανε µόνο το 0,01% της ενέργειας αυτής για να καλύ-

ψουµε τις παγκόσµιες ενεργειακές ανάγκες. Ή για να το

θέσουµε διαφορετικά, η ενέργεια που προσπίπτει σε µία

ώρα είναι µεγαλύτερη από την ανάγκη παγκόσµιας ζήτη-

σης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σύµφωνα µε µία άλλη έρευνα η αξιοποίηση και µόνο του

10% των κτηρίων στη Μ. Βρετανία µε Φ/Β συστήµατα θα

υπερεπαρκούσε για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών

της χώρας, στοιχείο που υποδηλώνει τη σηµασία της ανά-

πτυξης των Φ/Β συστηµάτων µέσω της αρχιτεκτονικής και

της πολεοδοµίας.

Ταυτόχρονα η αξιοποίηση 1 KW Φ/Β συστήµατος θα απέ-

τρεπε την έκλυση 1.450 kg CO2 κατά µέσον όρο τον

χρόνο, όσο δηλ. απορροφούν ετησίως 2 περίπου στρέµ-

µατα δάσους ή 100 δένδρα. Αρα θα γινόταν και σηµαντική

συµβολή για την επιβράδυνση του φαινοµένου του θερµο-

κηπίου.

Είναι στοιχεία που από µόνα τους προδηλώνουν το µέλ-

λον, για τη δηµιουργία κελυφών και υποδοµών, που µε την

αλµατώδη πρόοδο των Φ/Β συστηµάτων (ιδίως τα τελευ-

ταία χρόνια) και την ασφαλή ένταξή τους στα ίδια τα κτή-

ρια και όχι µόνο (π.χ. σε διαµορφώσεις ελεύθερων

χώρων) και στη συνέχεια µέσω της πολεοδοµικής πρακτι-

κής στην ίδια την πόλη, να µπορούν να γίνουν οι προπο-

µποί µια ανανεωµένης ενεργειακής επανάστασης, φιλικής

στο περιβάλλον, όπου η έκλυση της ενέργειας θα γίνεται

άµεσα από τον ήλιο.

Για την πραγµατοποίηση αυτού του άλµατος χρειάζεται:

Α) Κατ’ αρχήν συνειδητοποίηση του προβλήµατος και της

λύσης του, στοιχείο που γίνεται όλο και πιο προφανές

ειδικά αυτή την περίοδο µε τη ξέφρενη πορεία του πετρε-

λαίου.

Β) Λήψη µέτρων, θεσµικών κυρίως από την πλευρά των

χωρών για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Φ/Β συστη-

µάτων, µε παραδείγµατα χωρών που επιχορηγούν την

εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων, θέτοντας παράλληλα

µια θετική ενεργειακή πολιτική στην τιµή πώλησης της

KWh που παράγεται από τις διάφορες Φ/Β εγκαταστάσεις

και αγοράζεται από τον κρατικό φορέα. 

Tα κίνητρα που ισχύουν σε άλλες χώρες:

– Αυστρία: Φοροαπαλλαγές: επενδύσεις αξίας έως 2.920

ευρώ εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήµατος. 

– Βρετανία: Χαµηλός ΦΠA (5%). 

– Γαλλία: Κυµαινόµενος ΦΠA (από 5,5% έως 19,6%). Επι-

δότηση αγοράς και εγκατάστασης (1.280-2.100 ευρώ ανά

εγκατάσταση). 

– Γερµανία: Επιδότηση 125 ευρώ/m2 εγκατάστασης. 

– Ισπανία: Υποχρεωτική εγκατάσταση σε νέες κατοικίες

(στη Βαρκελώνη και σύντοµα στη Μαδρίτη, στην

Παµπλόνα, στη Σεβίλλη, στη Βαλένθια). Κτήρια άλλων χρή-

σεων (όπως εµπορικά κέντρα, νοσοκοµεία κ.λπ.) θα πρέπει

υποχρεωτικά να εξοπλιστούν µε Φ/Β συστήµατα για να

καλύπτουν µέρος των ενεργειακών τους απαιτήσεων.

Επιδότηση 219 ευρώ/m2 εγκατάστασης και χαµηλότοκα

δάνεια. Κατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι θα γίνει

εξοικονόµηση ενέργειας κατά 30-40% για κάθε κτήριο και

µείωση της εκποµπής CO2 κατά 40-55%.

– Ιταλία: Μείωση του ΦΠA από 20% σε 10%. 

– Ολλανδία: Επιδότηση που καλύπτει περίπου το 30% της

αξίας του συστήµατος. 

– Ιαπωνία: Επιδότηση 30-50% και χαµηλότοκα δάνεια για

µεγάλες εγκαταστάσεις. Χαµηλός ΦΠA (5%). Ειδικές επι-

δοτήσεις για νέες τεχνολογίες. 

– Ισραήλ: Υποχρεωτική εγκατάσταση σε όλες τις νέες

κατοικίες µε ύψος µέχρι 27 µ. Επιδότηση 30% σε νέες

τεχνολογίες. 

– Ελλάδα: Απαγόρευση σύνδεσης δικτύου Φ/Β συστηµά-

των µε ∆ΕΗ. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Γ) Σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των Φ/Β στοιχείων

είναι τέλος και η έρευνα και εφαρµογή των καινούργιων

7788 α φ ι έ ρ ω µ α

βληµα δηµιουργείται όταν γίνεται εκµετάλλευση µεγάλης

κλίµακας που προορίζεται να εξυπηρετήσει υπερτοπικές

ανάγκες, όπως. συµβαίνει στην περίπτωση εξαγωγών.

– Χρήση ανενεούµενων φυσικών υλικών. Η χρήση υλικών σε

αρµονία µε τον ρυθµό ανανέωσής τους αποτελεί βασικό

κανόνα για την υποστήριξη της βιωσιµότητας.

– Χρήση υλικών µε χαµηλή περιεχόµενη ενέργεια. Σε όλα τα

στάδια παραγωγής οικοδοµικών υλικών χρησιµοποιείται

ενέργεια, η οποία θεωρείται ότι ενσωµατώνεται ή αλλιώς

περιέχεται στο τελικό προϊόν. Συνεπώς, η χρήση υλικών µε

χαµηλή περιεχόµενη ενέργεια συµβάλλει στη µείωση της

συνολικής ενέργειας δόµησης.

– Χρήση υλικών που αποδεδειγµένα δεν προκαλούν προβλή-

µατα υγείας. Επιδηµιολογικές έρευνες έδειξαν ότι υποβάθ-

µιση της υγιεινής του εσωτερικού κλίµατος των κτηρίων

οφείλεται κυρίως σε υλικά τα οποία απελευθερώνουν βλα-

πτικές για την υγεία ουσίες. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ότι

για την εξοικονόµηση ενέργειας λειτουργίας των κτηρίων

προβλέπεται περιορισµός του αερισµού των εσωτερικών

χώρων, είναι πιο επιτακτική από ποτέ η επιλογή υλικών που

δεν βλάπτουν την υγεία των ενοίκων.

– Επανάχρηση υλικών κατεδάφισης. Η χρήση οικοδοµικών

υλικών που προέρχονται από κατεδάφιση ή καθαίρεση

έχει πολλαπλά οφέλη. Αφενός περιορίζεται η υποβάθµιση

των χώρων λήψης πρώτων υλών και ελαττώνεται αντί-

στοιχα ο όγκος ταφής υλικών κατεδάφισης, αφετέρου

εξοικονοµείται ενέργεια παραγωγής νέων υλικών. Η επα-

νάχρηση υλικών κατεδάφισης θα µπορούσε να αυξηθεί

σηµαντικά εάν είχε τεθεί µια τέτοια απαίτηση στις προδια-

γραφές σχεδιασµού νέων κτηρίων. 

Τον σηµαντικότερο περιβαλλοντικό παράγοντα στους

κανόνες επιλογής οικοδοµικών υλικών που παρουσιάσθη-

καν αποτελεί η εξοικονόµηση ενέργειας:

– Με τη χρήση τοπικών υλικών περιορίζεται η ενέργεια

µεταφοράς, η οποία µπορεί να είναι πολύ σηµαντική όταν

επιλέγονται βαριά υλικά.

– Η δαπάνη ενέργειας ελαττώνεται όταν χρησιµοποιούνται

φυσικά υλικά, επειδή, γενικά, τα φυσικά υλικά απαιτούν

λιγότερη επεξεργασία από τα τεχνητά. Τα φυσικά ανανε-

ούµενα υλικά είναι βιώσιµα διότι αναπαράγονται µε φυσική

διαδικασία, – µε την προϋπόθεση ότι θα καταναλώνονται

σύµφωνα µε το ρυθµό παραγωγής τους. 

– Η χρήση υλικών µε µικρή περιεχόµενη ενέργεια συµβάλ-

λει στον περιορισµό των ρύπων παραγωγής, ιδιαίτερα

όταν χρησιµοποιείται ενέργεια από µη-ανανεώσιµες πηγές.

– Η επανάχρηση υλικών κατεδάφισης ανανεώνει τη λει-

τουργία τους και περιορίζει τη δαπάνη ενέργειας στην

οικοδοµή.

∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα υλικά που χρησι-

µοποιήθηκαν στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική ανταπο-

κρίνονται σε πολύ µεγάλο βαθµό στους κανόνες επιλογής

περιβαλλοντικά φιλικών υλικών που προαναφέρθηκαν.

Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η µόνη σχεδόν ενέργεια

που είχαν στη διάθεσή τους οι παραδοσιακοί τεχνίτες για

την υλοποίηση µιας κατασκευής ήταν η µυϊκή ενέργεια

ζώων και ανθρώπων. Συνεπώς, κυριολεκτικά, η «αίσθηση»

κατανάλωσης ενέργειας ήταν βασικός παράγοντας για την

επιλογή των οικοδοµικών υλικών και τεχνικών που χρησι-

µοποιήθηκαν.

¿Óˆ: ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙÔ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
(ËÁ‹: ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ,
«ŒÓ·˜ Ú·ÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ù· ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚-
Î¿», ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2007)



‰›Ï·: Project «GreenPix» ÛÙÔ ¶ÂÎ›ÓÔ, ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô˘ Simone Giostra
& Partners ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ove Arup. ∂›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘
ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›· º/µ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË
Á˘¿ÏÈÓË fi„Ë ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘, ÙÔ «Media Wall»
fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È (ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 2.200 m2 ÌÂ ÂÓ-
ÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· 2.292 ÊˆÙÈÛÙÈÎ¿ LED ÌÂ ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛË˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤-
Ô˘Ó ÙË Á˘¿ÏÈÓË fi„Ë ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi
ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÂ ÌÈ· digital, multimedia
ÔıfiÓË)

Project «GreenPix» ÛÙÔ ¶ÂÎ›ÓÔ. ∏ Á˘¿ÏÈÓË
fi„Ë «Media Wall» ÌÂ Ù· ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· º/µ
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›ÛË˜.
Project «GreenPix» ÛÙÔ ¶ÂÎ›ÓÔ. ∏ Á˘¿ÏÈÓË
fi„Ë «Media Wall» ÌÂ Ù· ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· º/µ
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂ Ï‹ÚË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ‰È·ÌfiÚÊˆ-
ÛË˜ (ÚÔÂÍ¤¯ÔÓÙ·, ˘fi ÎÏ›ÛË Î·È ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ‹ ÎÏ›ÛË ÛÙÔÈ¯Â›·)
(ËÁ‹: www.maisonapart.com)
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τοποθετώντας πληθώρα από ηλιακούς θερµοσίφωνες υπο

κλίση καταστρέφοντας το τοπίο της πόλης µπορεί να αντι-

κατασταθεί από οριζόντιες πέργκολες υψηλής αισθητικής

όπου και σκίαση επιτυγχάνεται αλλά και δεσµεύουν το

90% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην οριζόντια επι-

φάνειά τους (Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, «Ένας

πρακτικός οδηγός για τα φωτοβολταϊκά», Φεβρουάριος

2007, σελ. 14). Γι’ αυτό και χρησιµοποιούνται µε πολύ καλά

αποτελέσµατα στο εξωτερικό. Τα στέγαστρα µπορούν να

χρησιµοποιηθούν και στη διαµόρφωση των υπαίθριων

χώρων της πόλης καλύπτοντας µεγάλες επιφάνειες.

viii) Σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου.

ix) Σε πινακίδες ή σε µεγάλες επιφάνειες σήµανσης (ή δια-

φηµιστικές). 

x) Στις πλευρικές επιφάνειες των κλιµακοστασίων ή των

ανελκυστήρων.

Και ερχόµαστε στην τεχνολογία αιχµής (state of the art)

των Φ/Β συστηµάτων όπου από το 2007 και µετά υπάρχει

µια καταιγιστική εξέλιξη. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη

έρχεται από το NorthWestern University (Απρίλιος 2008)

όπου έχουν χρησιµοποιηθεί µεταλλικά nanotubes (νανοα-

γωγοί) για να παράγουν πολύ λεπτά films που είναι ηµιδια-

φανή πολυαγωγικά, εύκαµπτα, σε ποικιλία χρωµάτων, σε

µια µορφή παρόµοια µε αυτή των κρυστάλλων που µπορεί

να οδηγήσουν στην εξέλιξη high-tech προϊόντων όπως

Φ/Β στοιχεία. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι 10 φορές

πιο αγώγιµα από παλαιότερα (Carbon Nanotubes Made

Into Conductive, Flexible «Stained Glass», ScienceDaily,

10/4/2008). 

Στην Αυστραλία ήδη αναπτύσσουν την τεχνολογία των

διάφανων ηλιακών κυψελών που λειτουργούν παράλληλα

και στα παράθυρα. Τα παράθυρα αυτά δεν παράγουν

µόνο ενέργεια αλλά συντελούν στη µείωση της υπερθέρ-

µανσης του χώρου ελαττώνοντας την ανάγκη ψύξης του

(Future Of Solar-powered Houses Is Clear: New

Windows Could Halve Carbon Emissions, ScienceDaily,

10/4/2008).

Ερευνητές στις ΗΠΑ και την Αυστρία αναφέρουν την ανά-

πτυξη της επόµενης γενιάς των Φ/Β στοιχείων όπου χρη-

τέτοιας εφαρµογής είναι το πολιτιστικό κέντρο µε τον

κωδικό project «GreenPix» στο Πεκίνο που ήδη ολοκλη-

ρώθηκε εν αναµονή των Ολυµπιακών Αγώνων, έργο του

Αρχιτεκτονικού Γραφείου Simone Giostra & Partners από

τη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το φηµισµένο Γραφείο

Ove Arup. Είναι ένα έργο που ενσωµατώνει στοιχεία Φ/Β

συστηµάτων στη γυάλινη όψη του κτηρίου, το «Media

Wall» όπως ονοµάζεται, διότι στην επιφάνειά της (2.200

m2) ενσωµατώνονται 2.292 φωτιστικά LED µε δυνατότητα

χρωµατικής διαβάθµισης, µετατρέποντας µε αυτόν τον

τρόπο τη γυάλινη όψη του κτηρίου εκτός από πηγή ενέρ-

γειας και σε µια digital, multimedia οθόνη.

ii) Στοιχεία όψης και εκµετάλλευση των ίδιων των παραθύ-

ρων τα οποία φέρουν λεπτά films από Φ/Β στοιχεία.

iii) Σε στοιχεία στέγασης ή σκίασης (θόλους, πυραµίδες

κ.λπ.)

iv) Επένδυση στέγης µε ειδικά Φ/Β κεραµίδια. 

v) Εφαρµογή σε τέντες σκίασης.

vi) Ειδικά σκίαστρα σε παράθυρα ή µόνιµες γυάλινες επι-

φάνειες όπου µε κατάλληλο σχεδιασµό λειτουργούν

παράλληλα και για τον καλό φυσικό αερισµό του εσωτερι-

κού χώρου. 

vii) Στέγαστρα ανοικτών χώρων (όπως βεραντών, δωµά-

των, χώρων στάθµευσης, υπαίθριων καθιστικών κ.λπ.). Εδώ

θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι υπό κλίση ηλιακοί θερµο-

σίφωνες που τοποθετούνται στη γραµµή ορίζοντα µπορεί

να αντικατασταθούν από οριζόντιας επιφάνειας Φ/Β

συστήµατα που θα παράγουν και περισσότερη ενέργεια

και δεν θα µολύνουν οπτικά την πόλη. Θα πρέπει να γίνει

συνείδηση ειδικά για τους µηχανικούς ότι η λανθασµένη

εµµονή στο να δεσµεύσουν το 100% της ηλιακής ενέργειας

συστηµάτων, έτσι ώστε µέσω της εξέλιξής τους να µειωθεί

το κόστος παραγωγής (µαζική παραγωγή) και εγκατατά-

στασής τους (µαζική εφαρµογή σε κτήρια και πόλεις).

Με βάση τα παραπάνω η µελλοντική εικόνα της πόλης,

στην περίπτωσή µας η Αθήνα που έχει το µειονέκτηµα του

πλεονάζοντος οικοδοµικού όγκου, που µπορεί όµως να

µεταβληθεί σε πλεονέκτηµα, θα δοµείται σε πολύ µεγάλο

ποσοστό από Φ/Β συστήµατα, σε σηµείο που η ενεργει-

ακή αυτάρκεια να µπορεί όχι µόνο να είναι στόχος αλλά

αληθινό σενάριο.

Και σηµειώνουµε τη λέξη «µελλοντική» γιατί η τεχνολογία

εκµετάλλευσης των Φ/Β αυτών συστηµάτων, θα χρειαστεί

άλλη µια δεκαετία ωρίµανσης (Expert Foresees 10 More

Years Of Research & Development To Make Solar Energy

Competitive, ScienceDaily, 11/4/2008), όταν οι πρώτες µαζι-

κές εφαρµογές µειώσουν την κρίσιµη τιµή παραγωγής και

γίνουν πλήρως ανταγωνιστικές σε σχέση µε άλλες πηγές

ενέργειας και ειδικά το πετρέλαιο (και έπονται ο λιγνίτης,

ακόµα και το Φυσικό Αέριο).

Η νανοτεχνολογία ήδη παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο

για την επίτευξη της τεχνολογίας που µπορεί να οδηγήσει

σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών (εκτύπωση Φ/Β panels σε

λεπτά films κ.λπ.) µε πολύ λογικό κόστος απόκτησης και

εγκατάστασης.

Θα πρέπει όµως εδώ να απαριθµήσουµε τους τρόπους

εφαρµογής των συστηµάτων αυτών στα κτήρια και εν γένει

στην πόλη. Η τεχνολογία των Φ/Β συστηµάτων δεν θα

οδηγήσει σε διαφορετική αρχιτεκτονική µορφή αλλά η ίδια

η τεχνολογία θα ακολουθήσει τις αρχιτεκτονικές εφαρµο-

γές και θα προσαρµοστεί σε αυτές, θέτοντας ως στόχο την

καλυτέρευση του αισθητικού κοµµατιού εφαρµογής τους.

Σήµερα µπορούµε να έχουµε τις παρακάτω µορφές Φ/Β

συστηµάτων:

i) Πανό όψεων

Για παράδειγµα τα panels όψεων θα αντικατασταθούν µε

ηλιακά panels Φ/Β συστηµάτων. Και για να αναφέρουµε

ένα κλασικό ελληνικό παράδειγµα, ήδη εν έτει 1959 ο Τ.Χ

Ζενέτος, πρωτοπόρος στην εφαρµογή της τεχνολογικής

αιχµής,  κατασκεύαζε την όψη του κτηρίου Φιξ στη Λ. Συγ-

γρού µε χαραγµένο σοβά, µε την προοπτική να θέσει τον

µελλοντικό κάναβο εγκατάστασης panels σε µια µελλο-

ντική αναδιαµόρφωση της όψης του εργοστασίου που θα

κάλυπτε πλήρως την κατασκευαστική και στυλιστική ανά-

γκη της µελλοντικής εποχής. Με την ένταξη των Φ/Β πλαι-

σίων στις όψεις των κτηρίων εξαλείφεται αµέσως ο κύριος

ανασταλτικός παράγοντας της χρήσης των Φ/Β συστηµά-

των δηλ. η ανάγκη ύπαρξης σηµαντικής επιφάνειας που θα

απαιτούνταν για την κλασσική εγκατάσταση Φ/Β συστοι-

χίας. Με αυτόν τον τρόπο η όλη εγκατάσταση συµβάλλει

στην αισθητική του κτηρίου, χωρίς να αλλοιώνεται ο περι-

βάλλον χώρος. Παράλληλα η αντικατάσταση πραγµατο-

ποιείται µε χαµηλό κόστος εφαρµογής στοιχείο που θα

επικουρηθεί και από τη µειωµένη ενεργειακή ανάγκη των

κτηρίων. Με άλλα λόγια η όποια κοστολόγηση του νέου

υλικού θα αποσβεστεί σε λίγα χρόνια και µόνο από την

ενέργεια που κάλυψε. Το πιο πρόσφατο παράδειγµα
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σιµοποιούνται πλαστικά ηλιακά panels (solar cells) τα

οποία είναι χαµηλού κόστους και φιλικά προς το περιβάλ-

λον (Toward The Next Generation Of High-efficiency

Plastic Solar Cells, ScienceDaily, 19/3/2008).

Ερευνητές στο Swansea University (Μάρτιος 2008) επε-

ξεργάζονται τρόπους για να εφαρµοστούν φωτοβολταϊκά

υλικά µάζας (painting solar cells) σε επιφάνειες κτηρίων µε

µεταλλικό σκελετό. Το υλικό που αναπτύχθηκε είναι πιο

ικανό στο να εγκλωβίζει ηλιακή ακτινοβολία χαµηλής

συχνότητας στοιχείο που πρακτικά σηµαίνει ότι µπορεί να

λειτουργεί και σε κλίµατα µε µικρή ηλιοφάνεια (όπως στην

περίπτωση της Μ. Βρετανίας). Με δεδοµένο ότι η Βιοµη-

χανία που συνεργάζεται για την ανάπτυξη του υλικού

αυτού κατασκευάζει περίπου 100.000.000 m2 κτηρίων µε

µεταλλικό σκελετό υπολογίζεται µε ένα συντηρητικό ποσο-

στό 5% της µετατροπής της ενέργειας µπορούν να παρα-

χθούν τον χρόνο 4500 Gw, που είναι περίπου η ενέργεια

που παράγεται από 50 αιολικά πάρκα (Colorful Idea

Sparks Renewable Electricity From Painting Solar Cells,

ScienceDaily, 10/3/2008). Αν σκεφτούµε ότι στο µέλλον θα

εµφανιστεί και αντίστοιχο φωτοβολταϊκό υλικό µάζας για

τις όψεις των κτηρίων (σοβάς) αλλά και για δαπεδοστρώ-

σεις υπαίθριων χώρων ή σαν πρόσµικτο στην άσφαλτο

ώστε να εφαρµοστεί σε δρόµους, Εθνικές οδούς κ.λπ.,

είναι αντιληπτό πόσο µεγάλες ποσότητες ενέργειας µπο-

ρούν να παραχθούν.

Έτσι µέσω της αρχιτεκτονικής αλλά και της διαχείρισης

της πόλης (πολεοδοµική εφαρµογή) είναι εµφανές πόσο η

νέα γενιά Φ/Β συστηµάτων µπορεί µελλοντικά να αναπτύ-

ξει αυτάρκη ενεργειακά συστήµατα εξοικονοµώντας τερά-

στια ποσά ενέργειας, χρηµάτων και εκποµπών CO2 και µε

αυτόν τον τρόπο η Αρχιτεκτονική και η Πολεοδοµία µε τη

βοήθεια της τεχνολογίας να κάνει τη δική της «πράσινη»

επανάσταση συµβάλλοντας για άλλη µια φορά στη λύση

καίριων προβληµάτων σε οικονοµικό, ενεργειακό, περιβαλ-

λοντικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο.
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