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στήλη ∆ραστηριότητες του συλλόγου.
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Γραµµατεία Σ.Ε.: Στέλλα Ρίζου

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

Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό µορφή παρουσιάσεων έργων, θέσε-

ων και επιστολών να καταχωρούνται στις σελίδες του.

H Σ.Ε. ενηµερώνει όλους τους συναδέλφους που επιθυµούν να αποστείλουν υλικό, να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές

προδιαγραφές που ισχύουν για το περιοδικό. 

Κάθε συνάδελφος που εκδηλώνει την πρόθεσή του για αρθρογραφία στα προγραµµατισµένα αφιερώµατα πρέπει να

αποστέλει πρώτα ενηµερωτική περίληψη του άρθρου του.

Τα κείµενα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε δισκέτα και να συνοδεύονται από PRINT-OUT και φωτογραφικό υλικό. για

άρθρα αφιερωµάτων η έκτασή τους πρέπει να κυµαίνεται από 1000-1200 λέξεις (συµπεριλαµβανοµένων των παραπο-

µπών ή των σηµειώσεων), για άρθρα επικαίρων 700 λέξεις και για επιστολές 400 λέξεις.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στην Γραµµατεία

του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση.

Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙκαι να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-

νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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Περιοδικό του ΣA∆AΣ-ΠEA |  τεύχος 45 – περίοδος B | Μ ά ϊ ο ς/Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4

Πε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

«Σηµείωµα της σύνταξης»

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

«∆ραστηριότητες ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ»

Θ. Κ. Παππάς «Πρώτο σχόλιο για την πορεία του

Συλλόγου»

Μ. Παπαδοπούλου-Λυκούδη, «Ένα ανέκδοτο δηµόσιο

έγγραφο»

Κ. Τσιβίκη, «Παρεµβαίνοντας στο Γκάζι και Κεραµεικό»

Χαρίκλεια Χάρη, «Νέα δεδοµένα στην αρχιτεκτονική

έρευνα»

Α. ∆ηµητρακόπουλος, «Ανατολή και ∆ύση στη

µοντέρνα αρχιτεκτονική»

«Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική και Βιώσιµες πόλεις»

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

∆ιάλογοι αρχιτεκτονικής µνήµης

[Επιµέλεια: Α. Κωτσάκη]

Ρ. Φατσέα, «Ιστορία - Μνήµη - Αρχιτεκτονική: Μια

θεµελιακή σχέση για τη διασφάλιση τόπων

συλλογικού νοήµατος σήµερα»

Α.-Ι. ∆. Μεταξάς, «Η οµιλία των ερειπίων»

Π. Πάγκαλος, «ιδεολογία και Μνήµη» 

Α. Κωτσάκη, «Συνδιαλλαγές ιστορίας και µνήµης σε

µια υποχωρηµένη πρόσοψη»

Β. Πετρίδου, «Η αρχιτεκτονική ως µνήµη στο έργο

του Aldo Rossi»

Π. Τουρνικιώτης, «Πρέπει να ξεχνάς για να θυµάσαι»

Α. Κουβελά-Παναγιωτάτου, «Η δόµηση της

τ α υ τ ό τ η τ α ς» 

Π. Αστρεινίδου-Κωτσάκη, «Μνήµες και αστικοί

µύθοι για τη Θεσσαλονίκη» 

Ε. Π ο ρ τ ά λ ι ο υ, «Πόλη και Μνήµη: Το παράδειγµα της

Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς»

Λ. Μάρθα, «Ενεργός Μνήµη»

Ρ. Λευκαδίτου, «Μακρόνησος: Ιστορικός τόπος -

Ιστορική µνήµη»

Π. Κούρος, «Μνηµονικές διαδράσεις ως πρακτικές

σύγχρονης τέχνης στην πόλη»

1 8

2 0
25

26

2 7
2 9

3 2

3 4

52

55
5 7
59

62

65
68

7 1

74

77
8 0

8 3

E K ∆ O T H Σ

Σωτήρης ∆ηµακόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 3D Ρ. ∆ηµακοπούλου & ΣΙΑ ΕΕ

Βουλιαγµένης 49, 116 36 Αθήνα

τηλ.: 210 9931 839, 9235 487

fax: 210 9222 743

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΠIMEΛEIA ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Όλγα Σηµαιοφορίδου

K A Λ Λ I T E X N I K H E Π I M E Λ E I A

Γιώργος Kαλοµηνίδης

∆ I O P Θ Ω Σ H K E I M E N Ω N

Κυριάκος Κοσµάς

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ω Ν

Λάµπης ∆ορλής

∆ I A Φ H M I Σ E I Σ

Βάνα ∆ιαµαντοπούλου, 

Αρετή Κατή, Μέλπω Παπαδοπούλου, 

Χρυσούλα Μουσουράκη

Γ P A M M A T E I A

Νίκη ∆ανιηλίδου

DTP SERVICE

S ha r p e n
Φίλωνος 64 ∆άφνη, τηλ.: 210 9709 586

E K T Y Π Ω Σ H - Β Ι Β Λ Ι Ο ∆ Ε Σ Ι Α

Αφοι Αθ. Τσακίρη ΑΕ

Κηφισού 18 ΑΘΗΝΑ

τηλ.: 210 5124 578, 210 5126 570

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ευάγγελος Μοσχόφης

Εξώφυλλο: Πάνος Κούρος, Πασιφίλη-
Πανδεκτική αυλή-Επόχεισθαι +2 Θέατρα
Μνήµης,Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα
Τούντα, Αθήνα, 1998



18

Η επίκληση της µνήµης αλλά και η βύθιση στη λήθη αντανακλούν επιλογές των κοινωνιών και παράγονται

σε συνάρτηση µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις. Η αρχιτεκτονική συµµετέχει σε αυτό το παιχνίδι και όπως µπο-

ρεί κανείς να ανιχνεύσει στην ιστορία της, µπορεί να θυµάται ή να ξεχνά ανάλογα µε τις συµµαχίες που ανα-

πτύσσει στο εσωτερικό των κοινωνικών δοµών. Από την πλευρά της η εξουσία συνειδητοποιεί τη σηµασία

του χώρου ως υλικής πραγµατικότητας που στηρίζει και διαιωνίζει τη µνήµη των µελών µιας κοινότητας

συγκροτώντας ένα ακόµα πλαίσιο κοινωνικής αναφοράς, οπότε ο ρόλος που κάθε φορά διεκδικεί δεν µπο-

ρεί παρά να είναι πρωταγωνιστικός.

Στην αυγή του 21ου αιώνα οι αστικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν µια νέα πραγµατικότητα, όπου τα φαινό-

µενα της ετερότητας και της πολυπολιτισµικότητας προβάλλουν εντονότερα. Οι διασπασµένοι και υπό δια-

µόρφωση κοινωνικοί συνεκτικοί δεσµοί µοιάζουν να καταλύουν την υπόσταση του δηµοσίου χώρου ως

φυσικού υποδοχέα της συλλογικής µνήµης. Η ανάγκη δηµιουργίας νέων κοινωνικών δεσµών θέτει ένα

ζήτηµα επαναπροσδιορισµού της µνήµης, της λειτουργίας της, των εικόνων και των τεχνικών της.

Το φαινόµενο προβάλλει εντονότερο στη χώρα µας όπου ο ιστορικός χρόνος παρουσιάζεται χωρικά συµπυ-

κ ν ω µ έ ν ο ς , το παρελθόν µιλάει ακόµα ζωντανά µε όρους του παρόντος και η έννοια της «µ ν ή µ η ς» ε ί ν α ι

παρούσα, βιωµατική και σε συνεχή διαφοροποίηση. 

Το αφιέρωµα συζητά αρχιτεκτονικές, πολεοδοµικές και καλλιτεχνικές πρακτικές στο δηµόσιο χώρο σε

σχέση µε τρόπους διαπραγµάτευσης της πολιτισµικής, ιστορικής και συλλογικής µνήµης, αναζητώντας την

ιδεολογική σχέση του ιδανικού µέλλοντος µε το επιλεγµένο παρελθόν του. 

Τεύχος 47/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2004, αφιέρωµα «Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά», 

επιµελητές: ∆. Καννάς – Ε. Κουφέλη

Η προστασία και αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς µεµονωµένων κτισµάτων, συνόλων και οικι-

σµών είναι αντικείµενο προβληµατισµού που θα αναπτυχθεί στο αφιέρωµα αυτό.

Η µέχρι τώρα πολιτική «προστασίας» από την Πολιτεία ελάχιστα βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή. Αντίθετα

θα µπορούσαµε να αναφερθούµε σε πολλά παραδείγµατα «κακοποίησης» και καταστροφής. Ένας νέος

κύκλος έρευνας-συζήτησης ίσως συντελέσει στην αναβάθµιση του έργου µας.

Αναλυτικότερα εξετάζουµε: 

• Φιλοσοφία κήρυξης 

Βαθµοί διατήρησης – στοιχεία διατήρησης 

• Μεθοδολογία κήρυξης 

Νοµοθεσία διεθνής-ελληνική

Φορείς κήρυξης 

Αναφορές και κριτική 

• Φιλοσοφία αποκατάστασης 

Αρχές αποκατάστασης 

Μελέτες αποκατάστασης 

Αρµόδιοι φορείς διαχείρισης της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 

Κριτική – προτάσεις 

• Επανάχρηση 

• Παραδοσιακοί οικισµοί – χωροταξική ένταξη 

• Αρχιτεκτονική κληρονοµιά συνύπαρξη µε τη σύγχρονη αρχιτεκτονική

Το περιοδικό Α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς προτίθεται να οργανώσει Ηµερίδα µε το πιο πάνω θέµα. Με ενδιαφέρον περιµέ-

νουµε τις προτάσεις σας.
Κεραµεικός, φωτ. Πάνος Κούρος, 1987
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Πρωτοβουλίες προς την πολιτική ηγεσία Υπουργείων

Υ Π Ε Χ Ω ∆ Ε

Το ∆.Σ. απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό κ. Γ . Σουφλιά, τους Υφυπουργούς κ. Στ. Καλογιάννη και

Θ. Ξανθόπουλο, όπου µεταξύ των άλλων αναφέρει:

«…εκφράζουµε τις ευχές µας για επιτυχία στο έργο σας και σας ζητάµε να ορίσετε µία συνάντηση για

να σας εκθέσουµε τις θέσεις – προτάσεις µας για τα θέµατα αρχιτεκτονικής, µελετών και κατα-

σ κ ε υ ώ ν » .

Στις 24 Μαρτίου 2004 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας µε τον υφυπουργό  κ. Ξανθόπουλο

στον οποίο υπεβλήθη πλήρης φάκελος µε τις θέσεις, προτάσεις, παρεµβάσεις µας για τα µείζονα

θεσµικά και επαγγελµατικά θέµατα. Ειδικότερα για τα θέµατα:

• Αρχές και κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση νέου Θεσµικού Πλαισίου στην παραγωγή δοµηµένου

π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς

• Ο ρόλος και η αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής µελέτης 

• Σχέδιο Π.∆. «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, ανάθεση και εκτέλεση µελετών και συνα-

φών υπηρεσιών»

• Πλαίσιο Θέσεων για τα Πολεοδοµικά Γραφεία

• ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε το νόµο 3212/31.12.2003

• Συγκρότηµα προσφυγικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

• Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί και το γήπεδο του Παναθηναϊκού

• Μητροπολιτικό Πάρκο και πολεοδοµική ανάπτυξη Ελληνικού

• Χαρακτηρισµός των κτιριακών έργων του ΕΟΤ ως διατηρητέων

Υ Π Π Ο

Επίσης απέστειλε επιστολές προς τον Υπουργό Πολιτισµού κ. Κ. Καραµανλή, την αναπλ. Υπουργό Πολι-

τισµού κ. Φ. Πετραλιά, τον Υφυπουργό κ. Π. Τατούλη και τον Γεν. Γραµµατέα κ. Χρ. Ζαχόπουλο, όπου

µεταξύ των άλλων αναφέρει:

«…εκφράζουµε τις ευχές µας για επιτυχία στο έργο σας. 

Ο Πολιτισµός σε όλες του τις εκφράσεις και ειδικότερα η ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής, ως πολιτιστι-

κής αξίας µε συνεκτικό και διαχρονικό τρόπο, ενδιαφέρει άµεσα την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτό-

νων. 

Το ∆.Σ. συνεργάζεται µε το Υπουργείο Πολιτισµού και έχει υποβάλλει πολλές προτάσεις και µέσα από

το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής...

Για όλα τα θέµατα που συνιστούν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο, είµαστε έτοιµοι και πρόθυµοι να ανταλ-

λάξουµε απόψεις…

Επίσης µε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ ζητά, µε τεκµηρίωση, τη συµµετοχή αρχιτε-

κτόνων στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και στο Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων. Συγκεκρι-

µ έ ν α :

«Με το Ν. 3028/28.6.2003/ΦΕΚ 153/Α΄/προβλέπεται η συγκρότηση των παραπάνω αναφερόµενων

Συµβουλίων. 

Η αρχιτεκτονική διαπερνά τις δραστηριότητες και το αντικείµενο των παραπάνω Συµβουλίων και η

εµπειρία φανερώνει ότι κρίσιµες αποφάσεις λαµβάνονται εξετάζοντας ενδελεχώς και την παράµετρο

αρχιτεκτονική. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πρωταρχική ανάγκη την ενσωµάτωση της αρχιτε-

κτονικής επιστήµης στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες

Ευρωπαϊκές Χώρες. Η ενδυνάµωση των δράσεων και πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση και διάχυση της

αρχιτεκτονικής στην Ελληνική Κοινωνία αποτελεί ζητούµενο. 

Με βάση τα παραπάνω το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητά να διερευνηθεί η

δυνατότητα συµµετοχής εκπροσώπων µας στο ΚΑΣ και στο ΚΣΝΜ ως απαρχή µιας νέας σχέσης µε το

Υπουργείο Πολιτισµού για την εποπτεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής µε τη συµµετοχή των καθ’ ύλην

αρµοδίων». 

Παρεµβάσεις για θεσµικά – επαγγελµατικά θέµατα

4 Με παρέµβασή του το ∆.Σ. προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ζήτησε την αναστολή του Ν.3164/03. Συγκεκριµένα:

«…επανερχόµαστε έχοντας υπόψη τις προγραµµατικές ανακοινώσεις στη Βουλή, από τον Υπουργό

ΠΕΧΩ∆Ε, και ζητάµε την αναστολή του Ν.3164/2003, ώστε να αντιµετωπιστούν άµεσα τα νοµικά κενά

στην προκήρυξη νέων µελετών και στα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

Η αναστολή έναρξης ισχύος του Ν. 3164/2003, για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, θα δώσει την ευχέ-

ρεια κατάθεσης των απόψεων όλων των φορέων των µηχανικών για όλο το πλέγµα διαµόρφωσης του

Θεσµικού Πλαισίου για την παραγωγή του δοµηµένου περιβάλλοντος».

4 Έκφρασε τη διαµαρτυρία του για την κατάταξη πτυχίων πρασίνου. Συγκεκριµένα:

«Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, που προέκυψε ξαφνικά και αναιτιολόγητα, ο ΣΑ∆ΑΣ-Π α ν ε λ λ ή ν ι α

Ένωση Αρχιτεκτόνων τονίζει ότι οι αρχιτέκτονες, που δύνανται να κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο στις

κατηγορίες οικοδοµικών και πρασίνου, έχουν όλα τα δικαιώµατα όπως και οι άλλες κατηγορίες τεχνι-

κών επαγγελµάτων. 

Οι «ρυθµίσεις» για τα πτυχία των αρχιτεκτόνων, που πρέπει να «µπολιαστούν» µε πτυχία ΜΕΚ γεωπό-

νων ή δασολόγων, πρέπει πάραυτα να αποσυρθούν…

Καλούµε τους αρµόδιους του ΥΠΕΧΩ∆Ε να αποκαταστήσουν την τάξη και τους λοιπούς κλάδους του

ΤΕΕ να αντιδράσουν άµεσα».

4 Απέστειλε διάβηµα στο ∆ήµο Αθηναίων σχετικώς µε αναθέσεις µελετών. Τονίζει σχετικά:

«Παρακαλούµε για την άµεση εξόφληση των µελετητών των οποίων η επί χρόνια παρατεταµένη οικο-

νοµική εκκρεµότητα έχει θέσει σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση…>> 

4 Με εισήγησή του, παρενέβη στη ∆ιηµερίδα του ΤΕΕ «Πολεοδοµικές εφαρµογές και ∆όµηση Σχολια-

σµός διατάξεων Ν.3212/31-12-03 ΦΕΚ 308Α: άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµά-

των αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε» όπου ανέπτυξε τις απόψεις του Συλλόγου ο συν. Β. Χατζηκίδης µέλος

του ∆.Σ. και εκπρόσωπος της Μ.Ε. Επαγγελµατικών Θεµάτων.

Η εισήγηση βρίσκεται στο site του Συλλόγου.

Παρεµβάσεις για διάφορα κοινωνικά και πολεοδοµικά θέµατα

Να προστατευθει το Γκαζοχωρι

Σε σχέση µε το πολεοδοµικό και κοινωνικό πρόβληµα που χρονίζει στην περιοχή, το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-

Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων…

1. Θεωρεί ότι το Ελληνικό Κράτος και ο ∆ήµος Αθηναίων έχουν βαρύτατες ευθύνες για τις παλινωδίες

σχετικά µε την ανάπλαση της περιοχής… Είναι σκανδαλώδης ο τρόπος αλλά και η προχειρότητα µε την

οποία προωθούνται οι κατά εποχές «λύσεις»… Το ∆.Σ. επαναλαµβάνει την αντίθεσή του προς «την

εξαγγελία µεγάλων έργων εντυπωσιασµού της κοινής γνώµης, που πολύ απέχουν από το να είναι από-

τοκα ενός θετικού και ρεαλιστικού σχεδιασµού» και υποστηρίζει σταθερά τη σύγχρονη πολεοδοµική

αντίληψη για την επαναφορά της κατοικίας στα παλαιά ιστορικά κέντρα των πόλεων.

2. Ειδικότερα… υποστηρίζει την εφαρµογή των αρχών της «ήπιας αστικής ανάπλασης» µε διατήρηση

του µεγαλύτερου αριθµού των υπαρχόντων κτιρίων, εξυγίανση από τα κέντρα διασκέδασης που έχουν

εισβάλει στο χώρο, γενικότερα αποµάκρυνση σε τακτό χρόνο των υφισταµένων οχλουσών χρήσεων,

∆ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
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καθορισµό χρήσεων γης µε έµφαση στην κατοικία, χωροθέτηση των λοι-

πών λειτουργιών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και

τέλος ενίσχυση του πρασίνου…

3. …συµπαρίσταται στους κατοίκους της περιοχής… Επειδή το θέµα είναι

εξαιρετικής σπουδαιότητας ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, σε συνεργασία µε φορείς και

επιστηµονικές ενώσεις, θα διοργανώσει ειδική ηµερίδα για την ανάδειξη

όλων των παραµέτρων του προβλήµατος.

Ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από το 1995 έχει διατυπώσει

τις θέσεις του σχετικά µε την ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης…

…πρέπει οριστικά να σταµατήσει η λογική της ανοικοδόµησης των τελευ-

ταίων ελεύθερων χώρων. Σε κάθε περίπτωση το Άλσος Ριζάρη δεν πρέπει

να οικοδοµηθεί. 

Καλούµε την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε, να δώσουν

τελεσίδικη λύση σε ένα χρονίζον πρόβληµα αποκλείοντας την ανέγερση

κτιρίων στο Άλσος. .. 

Λυρικό Θέατρο Κέρκυρας

…διαπιστώνουµε και επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

1. Η χωροθέτηση του γηπέδου γίνεται πλησίον του αεροδροµίου της Κέρ-

κυρας, σχεδόν επάνω στον αεροδιάδροµο και εκτός του πολεοδοµικού

ιστού και του ιστορικού κέντρου της πόλης… τέτοια χρήση δεν προβλέπε-

ται σ΄αυτή την πολεοδοµική ενότητα…. 

Αντιθέτως, στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και στην Πολεοδοµική Μελέτη

Επέκτασης και Αναθεώρησης Κέρκυρας προβλέπονται χώροι για πολιτιστι-

κές και πολιτισµικές λειτουργίες στον ιστό της πόλης και σε περιοχές πλη-

σίον του ιστορικού κέντρου, περιοχές που αρµόζουν στη συγκεκριµένη

χρήση…  

2. Η προκήρυξη για συµµετοχή σε διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία...

πόρρω απέχει από την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισµού…

Το νέο ∆ηµοτικό ή Λυρικό Θέατρο Κέρκυρας θα είναι ένα σηµαντικό από-

κτηµα για την πόλη της Κέρκυρας και τους Κερκυραίους και του αξίζει η

ορθή χωροθέτηση στην πόλη της Κέρκυρας και η συγκριτικά καλύτερη επι-

λογή του αρχιτεκτονήµατος…

Οχι στην κατεδάφιση των Σχολείων του Βύρωνα

…Τα δύο ∆ηµοτικά Σχολεία µαζί µε το ∆ηµαρχείο, τµήµα της παλιάς αγο-

ράς και το εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου είναι τα µοναδικά πέντε ιστο-

ρικά δηµόσια κτίρια τα οποία έχουν αποµείνει στο ιστορικό κέντρο του

∆ ή µ ο υ …

Τα σχολεία αυτά είναι δείγµατα της πρώτης εισαγωγής του µοντέρνου

κινήµατος της Αρχιτεκτονικής στη χώρα µας… 

Σύγχρονα σχολεία όµως δεν σηµαίνει κατεδάφιση των ιστορικών µνηµείων

της πόλης ούτε όµως και η κήρυξη των σχολείων αυτών ως διατηρητέων θα

εµποδίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους… 

Χώροι στάθµευσης σε εφαρµογή του Π.∆. 111/04

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από τις 18 Ιουλίου 2002 τοπο-
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θετήθηκε δηµόσια υπέρ της πρόβλεψης θέσεων στάθµευσης υποχρεω-

τικά στις νεοαναγειρόµενες οικοδοµές. 

Θεωρεί ότι οποιαδήποτε σκέψη για αναστολή του Π.∆. 111/04 και παραπο-

µπή του θέµατος σε επιτροπές, θα επιδεινώσει ανεπανόρθωτα την κατά-

σ τ α σ η . . .

Πρέπει να ενισχυθούν και να εµπλουτιστούν τα µέτρα για την επιβολή

θέσεων στάθµευσης σε όλα τα κτίρια, να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα

στις κορεσµένες πολεοδοµικά περιοχές... Ο στόχος πρέπει να είναι η ενί-

σχυση των µέτρων, ο εκσυγχρονισµός των δοµών, η αναβάθµιση των αστι-

κών χώρων και όχι η σπέκουλα και η υπερδόµηση όλων των χώρων που

έχουν αποµείνει αδιαφορώντας για τη στάθµευση…

Συνεργασία µε Συλλόγους και Τµήµατα Αρχιτεκτόνων

∆ιεθνής εκπροσώπηση ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

4 Επιστολή για τη δηµιουργία Τµήµατος Ξάνθης, όπου µεταξύ των άλλων

τ ο ν ί ζ ε τ α ι :

...µε χαρά διαπιστώσαµε τη δηµιουργία ενός ακόµα αρχιτεκτονικού συλ-

λόγου στη χώρα µας…

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει εγκρίνει ένα πρόγραµµα δράσεων για τη διεκ-

δίκηση επίλυσης των µεγάλων επαγγελµατικών και θεσµικών προβληµά-

των ενώ προωθεί ένα πρόγραµµα αρχιτεκτονικών εκδηλώσεων µε σκοπό

την προβολή της αρχιτεκτονικής…

4 Ενίσχυση για την υλοποίηση δράσεων αρχιτεκτονικής προς Συλλόγους

Στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας για τη διοργάνωση της ∆΄ Έκθεσης

Αρχιτεκτονικού έργου.

Στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης για την έκδοση ηµερολόγιου. 

Στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Μαγνησίας για την Β  ́Έκθεση Αρχιτεκτονι-

κού Έργου στη Θεσσαλία.

Στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας για τη διοργάνωση Ηµερίδας

«Χωροταξία και Ανάπτυξη για την Ηµαθία του µέλλοντος». 

4 ∆ιοργάνωση επόµενου Συντονιστικού στη Βέροια, σε συνεργασία µε το

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας

…οριστικοποιήθηκε το πρόγραµµα και η ηµεροµηνία του επόµενου Συντο-

νιστικού. 

Το Σάββατο 19 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί Ηµερίδα µε θέµα «Χωροταξία

και Ανάπτυξη για την Ηµαθία του µέλλοντος» ενώ την Κυριακή 20 Ιουνίου

η συνεδρίαση του Συντονιστικού…

4 Πραγµατοποίηση της Γ.Σ. του CAE στο Μιλάνο 6-7/5/2004 

Η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Αρχιτεκτόνων (ACE)

πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαΐου, στο Μιλάνο

στις αίθουσες της Τριεννάλε.

…Την Ελληνική Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν εκ µέρους του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ο

Θανάσης Παππάς, Γενικός Γραµµατέας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ο Κώστας Μπελι-

µπασάκης, µέλος του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και ο Σωτήρης Παπαδόπουλος,

εκπρόσωπος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στη Μόνιµη Επιτροπή 2 του ACE, ενώ εκ

µέρους του ΤΕΕ, οι συνάδελφοι Ράνια  Κλουτσινιώτη και Κορίνα ∆αγκλή.

Τα σηµαντικότερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που απασχόλησαν τους

αντιπροσώπους των οργανισµών που εκπροσωπούν τους αρχιτέκτονες της

Ευρώπης ήταν:

• Η προώθηση των διαδικασιών για την τροποποίηση του καταστατικού



µίζερα µερεµέτια και σε κατηγορούν ότι θέλεις
να παραδώσεις τον Ξενώνα στο. .. ιδιωτικό κεφά-
λαιο και στα επιχειρηµατικά συµφέροντα (όµως
ο Ξενώνας µαραζώνει κάθε µέρα χρόνια τώρα). 

Υπάρχουν πολλά ακόµα «ό τ α ν». 
Υπάρχει όµως και θέµα δηµοκρατικής τάξης. 

Παρότι η Συντακτική Επιτροπή λειτουργεί µε
ανοικτά παράθυρα και πλουραλισµό απόψεων,
εντέχνως και µε εµµονή προβάλλεται µία
άποψη για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Μάλι-
στα στο τεύχος αριθ. 44 αποσιωπάται η άποψη
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ τα τελευταία πέντε χρόνια (!!!)
σε άρθρο – σηµείωµα του κ. Σαρηγιάννη. Σκε-
φτείτε στην πρώτη σελίδα και µε τέτοια παρου-
σίαση – σαλόνι να είχε τεθεί η επίσηµη άποψη
του ΣΑ∆ΑΣ. 
Θα είχε γίνει επανάσταση των «δηµοκρατών
εναντίον όλων όσων θέλουν να καταλύσουν το
Σύλλογο». Η δηµοκρατική νοµιµότητα όµως
δίδει το δικαίωµα στους θιασώτες της µιας άπο-
ψης συνεχώς και αδιαλείπτως να προβάλλ ο υ ν
την άποψή τους ελεύθερα.

Ας το διατυπώσω µε σαφήνεια. 

∆εν είναι κακό – αντιθέτως – να υπάρχουν πολλές
απόψεις. Στο όνοµα της δηµοκρατίας όµως δεν
είναι δυνατόν να υποκείµεθα όλες αυτές τις πιέσεις
και διασυρµούς. Ο Σύλλογος πρέπει να αποφασίσει
τελεσίδικα. Πρέπει οι αρχιτέκτονες να παρέµβουν.
Θέλουµε νέους ορίζοντες στις δράσεις µας ή αναδί-
πλωση στα στερεότυπα του παρελθόντος που
πάντως έχουν κριθεί και ιστορικά; 

Σε κάθε περίπτωση όλοι κρινόµαστε. Καλό
όµως είναι να γνωρίζουµε όλοι  τα τεκταινόµενα
στο ∆.Σ., να γνωρίζουµε πως τα αυτονόητα και η
κοινή λογική δε θεωρούνται δεδοµένα και
δυστυχώς ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ δεν ξεδιπλώνει δράσεις
και εκδηλώσεις που θα αναβαθµίσουν την αρχι-
τεκτονική, θα προβάλλουν την αρχιτεκτονική
δηµιουργία και θα καταστήσουν το Σύλλογο ως
τον αποκλειστικό φορέα διαχείρισης της αρχι-
τεκτονικής στη χώρα όπως θα έπρεπε. Και αυτό
γιατί η δηµοκρατική µειοψηφία του ∆.Σ. έ χ ε ι
τέτοιες απόψεις που µε κάθε τρόπο δεν αφήνει
τίποτα να εξελιχθεί µε ηρεµία και νηφαλιότητα.
Μάλιστα προκαταβολικά όταν συγκροτήθηκε το
∆.Σ. µας ονόµασαν «ολιγαρχία διατεταγµένων
σε υπηρεσία, αδιάφορων για την καθηµερινή
β ι ο π ά λ η. ..». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση
οι συνάδελφοι πρέπει να στείλουν το µήνυµά
τους. Ένα µήνυµα αντίστασης στην προσπάθεια
π οδηγέτησης του προγραµµατικού πλαισίου
του ∆.Σ. που προσπαθεί να αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια µε πολύ κόπο και κόστος.
Ί δ ω µ ε ν .

Ας το πούµε καθαρά. 

Ο Σύλλογος διευρύνει τους ορίζοντές του, τις
δράσεις του και πρέπει να αναµετρηθεί µε τις
νέες πραγµατικότητες. 

Τα µεγάλα επαγγελµατικά και θεσµικά προβλή-
µατα, η διεύρυνση της αρχιτεκτονικής στην
ελληνική κοινωνία µε την προβολή του αρχιτε-
κτονικού έργου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων
είναι στην πρώτη γραµµή, µαζί µε την ανάγκη
για αναζωογόνηση της θεσµικής µας υπόστα-
σης, δηλαδή της ενίσχυσης του Πανελλαδικού
µας φορέα µε την τροποποίηση του καταστατι-
κού για ανασυγκρότηση µιας ισχυρής Πανελλή-
νιας Ένωσης. 

Όλα αυτά και άλλα έχουν θορυβήσει τους
εκπροσώπους στερεότυπων απόψεων που
πάντα επιθυµούν ένα Σύλλογο κλειστό, φοβικό,
διαχειριστή της καθηµερινότητας, µε αναφορές
στο παρελθόν. Το λένε καθαρά και κάνουν ό,τι
µπορούν για να καθυστερούν τις εξελίξεις: 

• Όταν τους λες να οργανώσουµε Πανελλήνια
Έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου µε δοµή
TRIENNALE και θέσπιση Βραβείων Αρχιτεκτονι-
κ ή ς, κάνουν ό,τι µπορούν για να παγιδεύσουν
την υλοποίησή τους. Σοφίσµατα, ιδεολογήµατα,
γ κ ρ ί ν ι ε ς …
• Όταν λες να µετασχηµατίσουµε την άµορφη
µάζα Συλλόγων–Τµηµάτων και του ΣΑ∆ΑΣ σε
µια σύγχρονη Πανελλήνια Ένωση, διαρρηγνύ-
ουν τα ιµάτιά τους ότι θέλουµε να διαλύσουµε
το Σύλλογο. 
• Όταν τους λες ότι καλό είναι –επί τη βάσει των
σκοπών του Συλλόγου– να πυκνώσουµε τις
εκδηλώσεις µε τη συνεργασία δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων… συµβαίνουν απερίγραπτα
πράγµατα. 

– ∆εν θέλουν εκδηλώσεις µε τον ΟΤΕ λόγου
χάριν για τη διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλω-
σης για «τα έξυπνα κτίρια»
– ∆εν θέλουν την έκδοση αρχιτεκτονικού λευ-
κώµατος για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά του
ΕΟΤ, σε συνεργασία µε τα Ε.Τ.Α. 

∆ιαµαρτύρονται  και καταγγέλλουν πως υπάρχει
εκτροπή του Συλλόγου, πως γινόµαστε υπεργο-
λάβοι, πως γίνεται εµπορευµατοποίηση και
µετατρέπουµε το Σύλλογο σε µέσον διαφήµι-
σης ιδιωτικών συµφερόντων. Έλεος!  

• Όταν τους λες ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε
τον Ξενώνα Στάµου Στούρνα, στο Πήλιο, µε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης που να απο-
τελεί σηµείο συνάντησης φοιτητών, αρχιτεκτό-
νων (µε εκδηλώσεις κ.λ π.) σου αντιπροτείνουν

Πρώτο σχόλιο για την πορεία του Συλλόγου
Θανάσης Κ. Παππάς, αρχιτέκτων, Γεν. Γραµµατέας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
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σύµφωνα µε τις αποφάσεις της προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης των

Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν …

• Η εξέλιξη στα θέµατα της νέας οδηγίας για «τις υπηρεσίες στην εσωτε-

ρική αγορά και τον ανταγωνισµό»…

• Η παρουσίαση της νέας Λευκής Βίβλου µε την πολιτική του ACE για την

αρχιτεκτονική µε τίτλο: «:Αρχιτεκτονική και ποιότητα ζωής» 

• Η ενηµέρωση και αναλυτική παρουσίαση της προόδου των εργασιών και

επεξεργασιών των Οµάδων Εργασίας…

Η επόµενη Γενική Συνέλευση του ACE θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες

το Νοέµβριο του 2004.

Αναλυτική παρουσίαση στο site.

Συνεργασία µε ΤΕΕ και κλαδικούς Συλλόγους

Το ∆.Σ. απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο και τη ∆.Ε.

του ΤΕΕ.

…Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και ευχόµαστε µία γόνιµη συνεργασία

για την αντιµετώπιση των οξυµένων προβληµάτων των µηχανικών και των

αρχιτεκτόνων...  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων…

επιθυµεί την πραγµατοποίηση µιας συνάντησης εργασίας  για την αντιµε-

τώπιση κοινών θεµάτων.

Στις 19/5/2004 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ µε αντι-

προσωπεία του ∆.Σ. όπου τέθηκαν όλα τα βασικά θέµατα που απασχολούν

τους δυο (2) φορείς. Από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ τέθηκαν τα θέµατα…

Συµφωνήθηκε η εξειδίκευση της συνεργασίας και η καθιέρωση τακτικών

συναντήσεων. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε όλους του κλαδικούς συλλό-

γους, όπου τέθηκαν οι όροι µιας µόνιµης συνεργασίας και η απαρχή της

συζήτησης για τα φλέγοντα θεσµικά προβλήµατα. 

Θέµατα αιχµής που θα τύχουν κοινής επεξεργασίας από µικτές Ο.Ε. είναι:

– Το νέο πλαίσιο µελετών δηµοσίου

– Το πλέγµα ιδιωτικών έργων, έκδοσης οικοδοµικών αδειών, ασφάλισης

µελετών, ευθύνες µηχανικών.

– Το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ και το θεσµικό πλαίσιο επαγγελµατικών

δικαιωµάτων, υπό το φως της έγκρισης νέας οδηγίας από το ΤΕΕ, σε αντι-

κατάσταση της οδηγίας των αρχιτεκτόνων.

∆ράσεις για τα θέµατα Αρχιτεκτονικής

4 ∆ιοργάνωση Καλοκαιρινών  Σπουδαστηρίων 2004 

Η Ένωση των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR) οριστικοποίησε την

τέλεση τριών Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων για τη φετινή χρονιά.

4 ∆ιοργάνωση Συµποσίου στην Κύπρο

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας… έχει υποβληθεί πρόταση για διορ-

γάνωση Επιστηµονικού Συµποσίου στη Λευκωσία, µε θέµα: «Ανατοµία και

στρατηγική άρσης των αστικών διαχωρισµών στην Κύπρο»…

Προγραµµατιζόµενη Ηµεροµηνία: Ιούλιος 2004

4 Ανάληψη διοργάνωσης της Biennale στη Βενετία το Σεπτέµβρη 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ υπέβαλε πρόταση, η οποία ενεκρίθη από το ΥΠΠΟ και διορ-

γανώνει την Biennale, µε θέµα < < ∆ ι α τ ο π ι κ ό τ η τ ε ς > > , µε την ευθύνη ειδικής

Ο.Ε. η οποία αποτελείται από τους:

Αριστείδης Αντονάς

Ζάφος Ξαγοράρης

Χαρίκλεια Χάρη

Φίλιππος Ωραιόπουλος

Το θέµα το οποίο επεξεργάζεται η φετινή Biennale βασίζεται στην εκτί-

µηση ότι είµαστε µάρτυρες ριζικών αλλαγών σχετικών µε τη φύση της

α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς .

Η πρόταση για την ελληνική συµµετοχή στην 9η Biennale αρχιτεκτονικής,

λειτουργεί ως θεωρητική πλατφόρµα για να σκεφτεί κανείς για το περι-

βάλλον και την κοινωνία ως ένα δικτυακό, σύνθετο και χωρικά εκτεταµένο

µοντέλο, που περιλαµβάνει τρόπους σκέψης, µεταβαλλόµενα όρια, µετα-

βάσεις και συσχετίσεις µεταξύ των διαφόρων περιοχών (νοητικών, πολιτι-

στικών, γεωγραφικών). 

Η παρουσίαση συγκεκριµένων δικτυακών υποδοµών, όπως αυτές λειτουρ-

γούν και µετασχηµατίζουν το ελληνικό τοπίο, και η κατάδειξη της σηµα-

σίας τους ως µέσων για τη χωρική οργάνωση ορισµένων θεµατικών ενοτή-

τ ω ν, αποτελεί µέρος της έκθεσης. 

∆ίκτυα υποδοµών (όπως σύνδεση φυσικού αερίου, έργα µεγάλης κλίµα-

κας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, σύνδεση Ρίου–Αντιρρίου, Αττική οδός,

Εγνατία οδός, περιφερειακός Υµηττού κ.ά .), δίκτυα πολιτιστικών υποδο-

µών (νέα µουσεία) ή µετακίνησης πληθυσµών, τα οποία δηµιουργούν ένα

νέο τοπίο που αναµορφώνει ή, κατ’ άλλους, εξαφανίζει αυτό που µέχρι

τώρα θεωρούσαµε προεξάρχουσα ιδιαιτερότητα του Ελληνικού (και Αττι-

κού) τοπίου. 

Την τελευταία στιγµή ενηµερωθήκαµε ότι έφυγαν από κοντά µας οι συνά-

δελφοι Ντίνος Παπαϊωάννου και Ελένη Παπαρρόδου.

Στο επόµενο τεύχος θα ψηλαφίσουµε µαζί ίχνη από τα έργα και τη ζωή των

σ υ ν α δ έ λ φ ω ν.



Παρεµβαίνοντας στο Γκάζι και Κεραµεικό
Κωνσταντίνα Τσιβίκη, αρχιτέκτων
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συχους πολίτες αυτής της πόλης… Σταδιακά

εσωτερικοί κι εξωτερικοί µετανάστες, µου-

σουλµάνοι, αποθήκες, συνεργεία, µπουρδέλα,

καταλαµβάνουν το ολοένα υποβαθµιζόµενο

οικιστικό απόθεµα, µα είναι η κρατική εξουσία

αυτή που τελικά µεθοδεύει και επιτείνει τη

συνεχιζόµενη υποβάθµιση. Όχι µόνο µε την

επιδεικτική αδιαφορία για τις συχνά άθλιες συν-

θήκες ζωής και τις υποδοµές, µα και µε παρεµ-

βάσεις όπως πολυετείς αναστολές χορήγησης

οικοδοµικών αδειών ενόψει άπειρων σχεδίων

που ποτέ δε γίναν πράξη (σώζοντας βέβαια

άθελά της τη περιοχή από ένα άλλο είδος υπο-

βάθµισης, αυτό της πολυκατοικιοποίησης),

κατατεµαχισµό της περιοχής µε διαπλατύνσεις

οδών και εγκατάσταση οχλουσών χρήσεων, η

κρατική εξουσία επιλέγει να διατηρήσει τη

περιοχή µε τα τόσο έντονα προβλήµατα αλλά

και τις ιδιαίτερα ευνοϊκές παρακαταθήκες

–κεντρικότητα, γειτνίαση µε αρχαιολογικά µνη-

µεία, χαµηλή – αραιή δόµηση, υποτιµηµένη αξία

γης-σε «αναµονή µέχρι νεωτέρας», καταδικάζο-

ντας και συντηρώντας τη µέχρι τότε «βολική»

–τόσο για τις «προοπτικές» του µέλλοντος όσο

και για την «εύρυθµη λειτουργία της πόλης» του

παρόντος– υποβάθµιση.

Και τώρα… που ήρθε ο καιρός το κέντρο της

Αθήνας να αποκτήσει την αίγλη που του αξίζει,

τώρα που οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις για

προγράµµατα αστικής ανανέωσης ρέουν και η

Οι παρεµβάσεις στις γειτονιές του Γκαζιού και

του Κεραµεικού, τα αίτια και οι επιπτώσεις

Το Γκάζι και ο Κεραµεικός συγκαταλέγονται

ανάµεσα στις ιστορικότερες γειτονιές της Αθή-

νας. Η ιστορία τους, συνδεδεµένη µε τη δια-

δροµή των «χαµηλών», ως επί το πλείστον,

στρωµάτων της αθηναϊκής κοινωνίας στο χρόνο

και το χώρο της πρωτεύουσας, βρίσκεται

έντονα αποτυπωµένη στη µορφή και στο

βλέµµα των πιο παλιών από τους κατοίκους της.

Ενώ η πρωτεύουσα άλλαζε, µε ρυθµούς που

ξεπερνούσαν ακόµη και την ίδια, η κεντρική

αυτή περιοχή δε µπορούσε παρά να έχει τη

µοίρα µιας ιστορικής εργατικής συνοικίας σε

καιρούς που ούτε η ιστορία και σίγουρα ούτε οι

εργάτες γίνονται σεβαστά. Αυτή της «πίσω

αυλής» της πόλης, δεξαµενής υποτιµηµένης γης

όπου σταδιακά συγκεντρώνονται ανεπιθύµητες

για το υπόλοιπο αθηναϊκό κέντρο, οχλούσες

χρήσεις που αναπαράγουν και εντείνουν την

υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στη γειτονιά. 

Οι κρατικοί σχεδιασµοί διόλου ενοχλούνται από

την ύπαρξη στο κέντρο της πόλης ενός πυρήνα

υποβάθµισης, που φιλοξενεί όµως χρήσεις απα-

ραίτητες για τη λειτουργία της πρώτης, κυρίως

δε στον τοµέα της κυκλοφορίας και της διακίνη-

σης προϊόντων. Όσο εκεί µπορούν να αποµονώ-

νονται οι χρήσεις –µα και οι άνθρωποι– που

οπουδήποτε αλλού θα «οχλούσαν» τους φιλή-

Ένα ανέκδοτο δηµόσιο έγγραφο
Μαρία Παπαδοπούλου-Λυκούδη, αρχιτέκτων
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7) Παναγιώτης Μιχελής, Καθηγητής Πολυτε-

χνείου. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πολυτε-

χνείο της ∆ρέσδης. Τακτικός καθηγητής της

Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθµολογίας

του Ε. Μ . Πολυτεχνείου από το 1941. Συγγρα-

φέας πολλών θεωρητικών έργων αισθητικής και

θεωρίας της Αρχιτεκτονικής.

8) ∆ηµήτριος Ευαγγελίδης, Καθηγητής Πολυτε-

χνείου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως Έφ ο ρ ο ς

Αρχαιοτήτων σε διάφορες ελληνικές πόλεις.

Α πό το 1942-1957 διατέλεσε καθηγητής της

Γενικής Ιστορίας της Τέχνης στην Α ν ω τ ά τ η

Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ .Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ .

9) Ιωάννης Κεφαλληνός, χαράκτης, Καθηγητής

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

10) Χαράλαµπος Σφαέλος, ∆ιευθυντής Ε.Ο.Τ.

Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε. Μ .

Πολυτεχνείου και υπήρξε ∆ιδάκτωρ Αισθητικής

και Επιστήµης της Τέχνης του Πανεπιστηµίου

Π α ρ ι σ ί ω ν .

11) Βρασίδας Τσούχλος, πρόεδρος του Καλλιτε-

χνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος

Η επιτροπή αυτή αποτέλεσε τον πρόδροµο του

Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων

(ΚΣΝΜ). Η Επιτροπή συστάθηκε όπως αναφέρε-

ται στην «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του

Βασιλείου της Ελλάδος» στις 2 Αυγούστου 1950

βάσει του Νόµου 1469/50 του Υπουργού Εθνι-

κής Παιδείας Γ.Αθανασιάδη-Νόβα «περί προ-

στασίας ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων και

έργων τέχνης µεταγενέστερων του 1830» αφού

ο ισχύων µέχρι τότε Νόµος 5351 του 1932 «Π ε ρ ί

Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν» έφθανε µόνο µέχρι το 1830 και

έτσι πολύτιµα ιστορικά µνηµεία και οικοδοµή-

µατα κινδύνευαν.

Με τα στοιχεία που ως τώρα έχουµε φαίνεται

ότι οι αντιπαραθέσεις αυτές ήταν γνωστές

στους αρχιτεκτονικούς κύκλους. Τώρα το γιατί

το έργο αυτό του ∆. Πικιώνη κρίθηκε έτσι από τη

συγκεκριµένη επιτροπή δεν είναι ακόµα εύκολο

να φωτιστεί, δηλαδή αν ήταν προϊόν προσωπι-

κών θεωρητικών αντιθέσεων (και είναι γνωστές

σ ’ αυτό το πεδίο οι αντιθέσεις Π. Μιχελή, Κ.

Κιτσίκη, ∆. Πικιώνη), ή υπερβολικής συντηρητι-

κότητας της τότε Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

∆υστυχώς δεν έγινε δυνατή η ανεύρεση και του

προηγουµένου εγγράφου (53716/2280/

16.5.56) στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή.

Το κλίµα αυτής της περιόδου όπως καταγράφε-

ται είναι φορτισµένο. Το διαπιστώνουµε και από

το εν λόγω δηµόσιο έγγραφο, το οποίο φωτίζει

την ιστορία της εποχής εκείνης παρουσιάζοντας

µια πολεµική ενάντια στο έργο του ∆. Π ι κ ι ώ ν η ,

προερχόµενη από µία βαθύτερη ίσως αντιπαρά-

θεση ανάµεσα σε καθηγητές της Αρχιτεκτονι-

κής σχολής του ΕΜΠ. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα ο

Α γ γ . Προκοπίου καθηγητής του Πολυτεχνείου,

εµφανίζεται ως υπερασπιστής του έργου του ∆.

Πικιώνη, αντικρούοντας δηµοσιεύµατα του Κ.

Κιτσίκη όπως καταγράφεται στον Αθηναϊκ ό

τύπο της περιόδου.

Το θέµα όµως είχε και άλλες προεκτάσεις αφού

τα έργα διαµόρφωσης του λόφου της Ακρόπο-

λης υποστηρίχθηκαν από τον ίδιο το Βασιλιά

Παύλο και από τον τότε Υπουργό ∆ηµοσίων

Έργων Κ. Κ α ρ α µ α ν λ ή .

Από το έγγραφο αυτό πληροφορούµαστε την

ύπαρξη µίας ενδεκαµελούς επιτροπής, της

οποίας µέλη αποτελούσαν οι παρακάτω προσω-

πικότητες της εποχής εκείνης:

1 ) Κωνσταντίνος Γεωργούλης, Γενικός Γραµµα-

τέας του Υπουργείου Παιδείας (1952-1957) µε

σπουδές Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στα Πανε-

πιστήµια Αθηνών, Βερολίνου και Φράιµπουργκ

2) Aναστάσιος Ορλάνδος, ∆ιευθυντής ∆ιευθύν-

σεως Αναστηλώσεως Αρχαίων  και Ιστορικών

µνηµείων του Υπ. Παιδείας (1927-1958). Σπού-

δασε Αρχιτέκτων στο Ε. Μ . Πολυτεχνείο και

υπήρξε Ακαδηµαϊκός και οµότιµος καθηγητής

Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Ε.Μ.Π.

3) Μαρίνος Καλλιγάς, ∆ιευθυντής Εθνικής Πινα-

κοθήκης απο το 1949. Σπούδασε νοµικά στο

Πανεπιστήµιο Αθηνών και ήταν ∆ιδάκτωρ Φιλο-

σοφίας του Πανεπιστηµίου Βίρτσµπουργκ. ∆ια-

τέλεσε και Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου

Π α ι δ ε ί α ς .

4) Γεώργιος Πάνζαρης, ∆ιευθυντής ∆ιευθύν-

σεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-

δείας απο το 1941. Ολοκλήρωσε τις σπουδές

του, το 1922 στην Αρχιτεκτονική σχολή του

Ε . Μ . Π .

5) Γεώργιος Κουρνούτος, ∆ιευθυντής ∆ιευθύν-

σεως «Καλών Τεχνών» του Υπουργείου Παιδείας

όπου ήταν ηγετικό στέλεχος.

6) Κώστας Κιτσίκης, Καθηγητής Πολυτεχνείου.

Σπούδασε Αρχιτέκτων στο Πολυτεχνείο του

Σαρλόττενµπουργκ Βερολίνου. Κατά τα έτη

1940-1961 ήταν τακτικός καθηγητής της Γενικής

Κ τιριολογίας και Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων

του Ε. Μ . Πολυτεχνείου. Κοσµήτωρ της ανω-

τέρω σχολής και υπεύθυνος ύλης του περιοδι-

κού «Αρχιτεκτονική» 1957-1959.

Η Ακρόπολη και η γύρω αρχαιολογική περιοχή

από πάντα αποτελούσε χώρο έλξης του πανελ-

ληνίου αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος

και οποιαδήποτε παρέµβαση σε αυτή την ιστο-

ρική περιοχή, έδινε αφορµή για κριτική. Γι’ α υ τ ό

το λόγο η διαµόρφωση αυτού του ιστορικού

χώρου αλλά και των λόφων του Φιλοπάππου

από τον ∆. Πικιώνη αποτέλεσε για εµένα θέµα

αναζήτησης σε διάφορα αρχεία κρατικά και µη,

ύστερα κιόλας από τη βράβευσή του, τον περα-

σµένο χρόνο απο τη Fondazione Benetton απο-

νέµοντάς του το βραβείο Carlo Scarpa γι’ α υ τ ό

του το έργο.   

πάνω αριστερά: Η επικρεµaµένη απειλή της …

α ν ά π τ υ ξ η ς

πάνω δεξιά: Ένα σπιτικό στο Κεραµεικό



Νέα δεδοµένα στην αρχιτεκτονική έρευνα
Χαρίκλεια Χάρη, αρχιτέκτων
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Επειδή όµως το «φιλέτο» είναι µεγάλο (και ο

χώρος άπλετος αν σκεφτεί κανείς «µπροστά»,

στο µέλλον περιοχών όπως ο Ελαιώνας ή οδικών

αξόνων όπως η Πειραιώς ) και το µέχρι τώρα

µοντέλο «ρυθµιστικές παρεµβάσεις και παρά-

δοση στην ιδιωτική πρωτοβουλία» ανεπαρκές

για την εξάντληση των δυνατοτήτων που προ-

σφέρονται, οι κρατικοί φορείς δεν αρκούνται σε

αυτή την περίπτωση στην πολεοδοµική –µη-

πολιτική που µας είχαν συνηθίσει και προετοι-

µάζουν παρεµβάσεις στην περιοχή υπό κλίµακα

και όρους που µόλις πρόσφατα ξεκίνησαν να

δοκιµάζονται στην πράξη στην Ελλάδα. Μία

δ η µ ό σ ια εταιρεία, υπό το καθεστώς ανωνύµου

εταιρείας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο

«ευελιξίας» – απουσίας ελέγχων και ορίων στον

τρόπο λειτουργίας της, αναλαµβάνει το ρόλο

του διαµεσολαβητή και… µικραίνει την από-

σταση ανάµεσα στην κρατική παρέµβαση για τη

διαµόρφωση του χώρου, και τη µετέπειτα εµπο-

ρική εκµετάλλευσή του από δηµόσιους και ιδιω-

τικούς φορείς, και το κάνει όπως είναι φυσικό,

σκεπτόµενη µε όρους οικονοµικής ανταποδοτι-

κότητας της παρέµβασης αυτής, µα εκφραζό-

µενη µε όρους κοινωνικής ωφελιµότητάς της… 

Η αναγκαστική εν όψει Ολυµπιάδας απαλλο-

τρίωση των παρά την Ιερά Οδό –εδώ και χρόνια

υπό Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών–

οικοδοµικών τετραγώνων καθώς και του χώρου

της Κορεατικής Αγοράς µε σκοπό τη διαµόρ-

φωση πλατείας, χώρων στάθµευσης, κτιρίων

«πολιτιστικών λειτουργιών» (αγνώστων λοιπών

στοιχείων), η κατασκευή του νέου σταθµού του

Μετρό και ένα σωρό άλλες παρεµβάσεις που

γίνονται ή προγραµµατίζονται εντός και εκτός

των πλαισίων της Ενοποίησης Αρχαιολογικών

Χώρων, σηµαίνουν οριστικά την άφιξη στην

περιοχή µίας νέας σειράς από χρήσεις, χρήστες

και τρόπους αξιοποίησης του χώρου, µε βασικά

χαρακτηριστικά, τη µεγαλύτερη δυνατή οικονο-

µική ανταποδοτικότητα, κοινωνική «ελεγξιµό-

τητα» και τελικά αναπαραγωγή της κυρίαρχης

πραγµατικότητας τόσο όσον αφορά στους οικο-

νοµικούς και κοινωνικούς όρους που τη συνθέ-

τουν, όσο και τους όρους καθηµερινής ζωής και

κίνησης στην πόλη που τη συντηρούν…

Οτιδήποτε άλλο, για όσους βλέπουν την π ό λ η

σ αν χώρο αναπαραγωγής κεφαλαίου και κοινω-

νικής συναίνεσης, είναι χάσιµο χώρου και χρή-

µατος, περιττή (και επικίνδυνη) εστία – ε ι κ ό ν α

αποδιοργάνωσης και καλό είναι να εξαλείφε-

ται, ειδικά αν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

όπως οι εν λόγω γειτονιές της «παλιάς Αθήνας».

Η τελευταία άλλωστε –όπως και πολλά άλλα

όµορφα πράγµατα σήµερα– θυσιάζεται για και

αντικαθίσταται από το οµώνυµο προϊόν…
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ριο επιτόπιας (in situ) αρχιτεκτονικής θεωρίας

και πράξης. 

Υπεύθυνος του εργαστηρίου ήταν ο αρχιτέκτων

Φίλιππος Ωραιόπουλος, ο οποίος συνεργάστηκε

µε µία οµάδα διδασκόντων: τους αρχιτέκτονες

Αριστείδη Αντονά, Πάνο Κούρο, Σπύρο Παπαδό-

πουλο και τον εικαστικό καλλιτέχνη Ζάφο Ξαγο-

ρ ά ρ η .

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στην έννοια του

εσωτερικού ορίου της πόλης (βενετσιάνικα

τείχη και τάφρος) µε βάση µια διεπιστηµονική

θεωρητική προσέγγιση (τέχνη, φιλοσοφία,

µαθηµατικά, ανθρωπολογία, ιστορία, γραµµα-

τολογία, πολεοδοµία, αναπαραστατικές τέχνες)

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν µια

σειρά παρουσιάσεις, διαλέξεις και συζητήσεις

πάνω στη µορφογενετική του ίχνους του ορίου,

από αρχιτέκτονες που διδάσκουν σε διάφορα

πανεπιστηµιακά και αρχιτεκτονικά τµήµατα της

χώρας όπως ο Ανδρέας Κούρκουλας και η Βίλµα

Χαστάογλου και οµάδες όπως οι Multiplicity και

οι Stalker που συνέβαλαν στη µεθοδολογική

νοηµατοδότηση των δυνατών χωρικών αφηγή-

σ ε ω ν .

Στη θεµατική του ορίου ήταν και το σεµινάριο

που διοργάνωσε στο Ναύπλιο για τέταρτη χρο-

Ένας ενδιαφέρων θεσµός που έχει καλλιεργη-

θεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µε την πρωτο-

βουλία και τη συνεργασία αρχιτεκτόνων, καλλι-

τεχνών, αρχιτεκτονικών τµηµάτων και άλλων

φορέων, όπως το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής και το

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, είναι αυτός

των θερινών αρχιτεκτονικών σεµιναρίων. 

Είναι έντονος, στα περισσότερα από αυτά, ο

ερευνητικός χαρακτήρας σε κρίσιµα θέµατα

τρέχουσας αρχιτεκτονικής πραγµατικότητας

(όπως η επανάχρηση του παλιού αεροδροµίου)

ή σε καίρια στοιχεία του διεθνούς αρχιτεκτονι-

κού διαλόγου (όπως οι θεµατικές του «ο ρ ί ο υ»,

του «σ ώ µ α τ ο ς - χ ώ ρ ο υ» ή του «δ ι κ τ ύ ο υ - w e b»). Σ’

αυτά πρέπει να προσθέσουµε την κοινή τάση

επαναπροσδιορισµού και εµπλουτισµού της

αρχιτεκτονικής µέσα από το άνοιγµά της σε

άλλα επιστηµονικά πεδία.

Συνεκτικό στοιχείο όλων των σεµιναρίων παρα-

µένει η προτεραιότητα της οµαδικής εργασίας

όσο και η συγκέντρωση in situ πάνω σε ένα

άξονα διερεύνησης. 

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) ,

τον Αύγ ουστο του 2003, µε την υποστήριξη του

∆ικτύου Αρχιτεκτονικής/ΥΠ.ΠΟ. και του ∆ήµου

Χανίων, οργάνωσε το δεύτερο θερινό εργαστή-

αστική γη, στα πλαίσια του ανταγωνισµού ανά-

µεσα στις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για τη

προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος,

µετατρέπεται σε ιδιαίτερα επικερδές κεφάλαιο

–η «σωστή αξιοποίηση» του οποίου δεν αποδί-

δει µόνο χρήµα αλλά και «κύρος» στην π ό λ η–

τώρα τέλος πάντων που και εν όψει ολυµπιακών

αγώνων η επιχείρηση «κερδοσκόπησε και συ µε

τ ην πόλη σου, µπορείς !» αποκτά νέα ώθηση (µα

και µια νέα «ηθική δικαίωση»), ενώ ο χώρος του

µέχρι τώρα αξιοποιηµένου-αρκούντως εµπο-

ρευµατοποιηµένου κέντρου της πόλης µοιάζει

να έχει κορεστεί, όλα είναι έτοιµα… Απόθεµα

γης και αναξιοποίητου σ.δ., χαµηλές τιµές, ένας

πληθυσµός και παραγωγικές λειτουργίες που

εύκολα θα αποµακρυνθούν –ο µεν λόγω της

οικονοµικής εξαθλίωσης και κοινωνικής αποµό-

νωσής του, οι δε λόγω του καθεστώτος ηµιπα-

ρανοµίας στο οποίο πάντα επιµελώς διατηρήθη-

κ α ν– σε µία γειτονιά που σε πρώτη φάση δε

θέλει παρά λίγο ρετουσάρισµα και βελτίωση

των υποδοµών για να αλλάξει χρήστες, χρήση

και… κλάση. 

Τα πιο απλά βήµατα προς αυτή την κ α τ ε ύ θ υ ν σ η

έχουν γίνει. Με ολίγο εξωραϊσµό, ένα καινούριο

σταθµό του Μετρό κ α ι µπόλικη ρητορική µε

άρωµα παλιάς και όραµα νέας Αθήνας, το

π ρ οϊόν είναι έτοιµο προς κατανάλωση, πράγµα

που µέχρι τώρα µεταφράζεται σε… άνθηση της

ιδιωτικής πρωτοβουλίας που φυτεύει κέντρα

«αναψυχής και πολιτισµού» επιπέδου, επεκτεί-

νοντας τη µπαρούπολη του Ψυρρή που σα

σφήνα έρχεται να απο-δοµήσει αυτό που µέχρι

τώρα και σε πείσµα όλων των δυσµενών συνθη-

κών, ήταν µία γειτονιά.

πάνω αριστερά: Εργαστήριο «∆ιατόπια», Στεµνί-

τσα, Ιούλιος 2003

πάνω δεξιά: ∆ράση στα πλαίσια του θερινού ερ-

γαστηρίου Αρχιτεκτονικής µε θέµα το «Όρ ι ο » ,

Ναύπλιο, Ιούλιος 2003

κάτω: Αυλή στο Γκάζι



προσκαλεσµένων καλλιτεχνών και ερευνητών

από Πανεπιστηµία και Ερευνητικά Κέντρα της

Ευρώπης και της Αµερικής. 

Συµπερασµατικά, αυτό που παρατηρείται µέσα

από την πρακτική των εργαστηρίων είναι η διεύ-

ρυνση των αρχιτεκτονικών αντιλήψεων οι οποίες

φανερώνουν τα ίχνη τους στα υλικά και αποτε-

λέσµατα του σχεδιασµού. Οι έννοιες της µητρο-

πολιτικής κλίµακας, της σωµατικότητας, των

ρευστών-µεταβατικών καταστάσεων, του

κυβερνοχώρου, της διεπιστηµονικότητας, οι

συγκλίσεις της αρχιτεκτονικής µε τη σύγχρονη

τέχνη, δοκιµάζονται και αποκτούν εµπράγµατη

υπόσταση. Στον πολλαπλό αυτό διάλογο κατα-

γράφονται διαφορετικοί τρόποι παρατήρησης,

καταγραφής και σχεδιασµού καθώς και νέες

συλλογικές εµπειρίες συνεργασίας.
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αυτονόητα το µέτρο για την επινόηση του περι-

βάλλοντος χώρου. Του χώρου της κατοίκησης

και της δηµιουργικότητας, της εργασίας και της

κοινωνικής ζωής». 

Η βιωµατική εµπειρία, η δράση του σώµατος και

η εµπλοκή µε το φυσικό χώρο ήταν οι θεµατικοί

άξονες του εργαστηρίου που διοργάνωσε για

δεύτερη φορά το Σεπτέµβριο του 2003 στο Άνω

Πετάλι Σίφνου η αρχιτέκτων Ελένη Τζιρτζιλάκη,

σε συνεργασία µε τις προσκεκληµένες διδά-

σκουσες Τζίλη Τραγανού (αρχιτέκτων) και Χαρι-

τίνη Καρρά (ψυχολόγο). Μέσα από τη «βιωµα-

τική διαδικασία της διαδροµής – περιπλάνησης,

οι φοιτητές ενεπλάκησαν σε θέµατα που αφο-

ρούν στον τόπο, τις διαδικασίες ζωής σ’ αυτόν

όπως η κατανόηση της τοποθεσίας, η κλίµακα

και οι ανθρωπολογικές δοµές».

Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου

Π α τ ρ ώ ν µε την υποστήριξη του ∆ικτύου Αρχιτε-

κτονικής οργάνωσε το 4ο Αρχιτεκτονικό Εργα-

στήριο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Gaudi

που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκη Επιτροπή

και το πρόγραµµα Culture 2000.

Στο πρόγραµµα Gaudi συµµετέχουν ως συν-

διοργανωτές, εκτός το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του

Πανεπιστηµίου Πατρών (υπεύθυνοι αρχιτέκτο-

νες Γιάννης Αισώπος, Πάνος ∆ραγώνας, Νίκος

Π ο λ υ δ ω ρ ί δ η ς ), το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο

Αρχιτεκτονικής Berlage, το Ίδρυµα Mies van der

Rohe, η Αρχιτεκτονική Σχολή της Βαρκελώνης,

το Institut Francais d’ Architecture του Παρισιού

και η Αρχιτεκτονική Σχολή της Lille.

Αντικείµενο του σεµιναρίου, που πραγµατοποι-

ήθηκε στην Αθήνα και τις Σπέτσες το

Σ ε π τέµ β ριο του 2003, είναι η µετα-Ολυµπιακή

χρήση και ο σχεδιασµός της έκτασης του

παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού στην

Αθήνα σε ένα νέου τύπου Μητροπολιτικό

Π ά ρ κ ο .

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οργανώθηκε στο

Βυζαντινό Μουσείο διήµερο Συµπόσιο µε σηµα-

ντικούς οµιλητές µεταξύ των οποίων ήταν οι

Alejandro Zaera-Polo, Adriaan Geuze, Ηλίας

Ζέγγελης και Jean-Louis Cohen.

Το εργαστήριο και έργο σε εξέλιξη «∆ιατόπια,

∆ιανύοντας το τοπίο, παράγοντας δίκτυα

τόπου» (έργο σε εξέλιξη), πραγµατοποιήθηκε

τον Ιούλιο του 2003 στη Στεµνίτσα Αρκαδίας µε

την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας

Υπολογιστών και της Γκαλερί GazonRouge στην

Αθήνα. Οργανώθηκε από το Εργαστήριο Εικα-

στικών Τεχνών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του

Πανεπιστηµίου Πατρών, µε πρωτοβουλία των

εικαστικών Πάνου Κούρου, ∆ήµου ∆ηµητρίου

και τη συµµετοχή της εικαστικού Βάντας Χαλυ-

βοπούλου. Το Εργαστήριο διερεύνησε σύγ-

χρονα ζητήµατα αναπαράστασης και ερµηνείας

του τοπίου, χρησιµοποιώντας προσωπικούς

βιωµατικούς τρόπους  και αναπαραγωγή της

εµπειρίας διαµέσου του διαδίκτυου, µε κριτική,

αντιπαραθέσεις και ερωτήµατα από οµάδες
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νιά η αρχιτέκτων Εύα Μανιδάκη και η µη κερδο-

σκοπική εταιρεία Άλας, µε την υποστήριξη του

∆ικτύου Αρχιτεκτονικής/ΥΠ.ΠΟ. και του ∆ήµου

Ναυπλίου. Περιλάµβανε εισηγήσεις-διαλέξεις

ανοικτές στο κοινό από τους αρχιτέκτονες Αρι-

στείδη Αντονά και Φίλιππο Ωραιόπουλο, την

θεατρολόγο ∆ηώ Καγγελάρη και τον σκηνοθέτη

Βασίλη Παπαβασιλείου και ένα κλειστό εργα-

στήριο σωµατικών ασκήσεων από τις Αγγελική

Στελλάτου (χορογράφο) και Εύα Μανιδάκη, που

απευθυνόταν σε φοιτητές αρχιτεκτονικής και

νέους αρχιτέκτονες.  

Σ’ αυτή την περίπτωση το όριο διερευνήθηκε σε

σχέση µε τη «σωµατική δραστηριότητα µέσα

από την οποία γίνεται η λειτουργική αξιολόγηση

του αρχιτεκτονηµένου περιβάλλοντος. Το σώµα

µας –φορέας εµπειρίας και αίσθησης– ε ί ν α ι

πάνω: ∆εύτερο θερινό εργαστήριο Αρχιτεκτονικής µε θέ-

µα το «εσωτερικό όριο» της πόλης, στο ΚΑΜ, Χανιά, Αύ-

γουστος 2003

µέση: Εικόνα από την παρουσίαση της οµάδας Ε . Α ν τ ω ν ο-

πούλου, Χ. Γουζέλη, Μ. Εγγλέζος, Ν. Κεφαλογιάννης, Φ.

Λαζαρίδου-Χατζηγώγα, στα πλαίσια του ∆εύτερου θερινού

εργαστρίου Αρχιτεκτονικής στο ΚΑΜ, Χανιά, Αύγουστος

2 0 0 3

δίπ λα πάνω: Εργαστήριο Gaudi µε θέµα το σχεδιασµό του

Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, Aναργύρειος Σχολή,

Σπέτσες, Σεπτέµβριος 2003

δίπλα κάτω: Μακέτα πρότασης Τµήµατος Αρχιτεκτόνων

Πανεπιστηµίου Πατρών
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Ανατολή και ∆ύση στη µοντέρνα αρχιτεκτονική
Αριστοτέλης ∆ηµητρακόπουλος, αρχιτέκτων
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την καταγωγή της περίφηµης Casa Malaparte

(1938) στο Capri της Ιταλίας, όχι στα τοπικά

προηγούµενα –όπως υποστηριζόταν ώς σήµερα,

µετά την αναθεώρηση της αρχικής απόδοσης

στον Adalberto Libera– αλλά σε πρόταση παρα-

θαλάσσιας µονοκατοικίας (1934) του Γεωργίου

Κοντολέοντος, µε τον οποίο σχετίσθηκε ο Curzio

Malaparte την ίδια περίοδο.

Ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης (Ε.Μ.Π.) στην ανα-

κοίνωση µε τίτλο «Άσπρα Σπίτια» ανέπτυξε ένα

συσχετισµό αρχών και οργανωτικών δοµών σε

οικιστικά έργα µε κοινό άξονα το λευκό χρώµα,

µε αφετηρία την περίφηµη έκθεση του Weis-

senhof και τους ασβεστωµένους οικισµούς των

Κυκλάδων, εστιάζοντας στα Άσπρα Σπίτια Βοιω-

τίας του Κωνσταντίνου ∆οξιάδη ως το κατ’ εξο-

χήν έργο οργανωµένης δόµησης στην ελληνική

επικράτεια, µε παράλληλες αναφορές στην

Chandigarh και στις προτάσεις για το Islama-

b a d .

Ο Ανδρέας Γιακουµακάτος (Α.Π.Θ.) αναφέρθηκε

στην «Οντολογία της νεωτερικότητας στο έργο

του Νίκου Βαλσαµάκη» προβάλλοντας και ανα-

λύοντας τα εξελικτικά στάδια των εξωτερικών

και ιθαγενών επιρροών και προτύπων στη συν-

θετική δουλειά του αρχιτέκτονα, µε παράλλη-

λες αναφορές σε σαφή βιογραφικά του στοι-

χεία, µέσα από ταξίδια, συναντήσεις, επαφές,

α ν α γ ν ώ σ µ α τ α .

Η Αργυρώ Λουκάκη (Π. Πατρών) στην ανακοί-

νωσή της «Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας και ∆. Πικιώ-

νης: Η “α ν α τ ο λ ι κ ή” όψη µιας µοντέρνας ελληνι-

κότητας», ε σ τ ί α σ ε στις «αµφισηµίες του µ ο ν τ ε ρ-

νισµού απέναντι στην Ανατολή και στο σηµερινό

αίτηµα για αντιηγεµονική, συµµετοχική κοσµο-

αντίληψη ανάλογη µε αυτή της ανατολικής και

της ελληνικής παράδοσης. Κοινωνοί τους υπήρ-

ξαν οι δύο δηµιουργοί, που µόχθησαν να τις

συνθέσουν (ιδιαίτερα Ιαπωνικές και Βυζαντινές

καταβολές) µε τη ∆ύση στο έργο τους». 

Ο Αριστοτέλης ∆ηµητρακόπουλος (Π. Πατρών)

στην εισήγηση «Horror Vacui: Στενοχωρία και

συγχώρηση στο νεοελληνικό αστικισµό. Εκδο-

χές της πυκνότητας και πολιτισµική µνήµη»

µ ε τ α θ έ τ ε ι το ζήτηµα της ελληνικότητας από το

πεδίο των θεωρητικών ευφυολογηµάτων στην

καθηµερινή συλλογική πρακτική της αποσπα-

σµατικότητας και της σύγκρουσης µεταξύ του

πρέποντος και του ιδιοτελούς. Αν το άδηλο

µανιφέστο της σύγχρονης ελληνικής πόλης

είναι η αυθαιρεσία, τότε οι έννοιες συγ-χώρηση

και στενο-χωρία εισάγονται ως κεντρικές οργα-

νωτικές αρχές, εξελικτικές τακτικές και ταυτό-

χρονα ως συνέπειες της βάναυσης αέναης

ε π α ν α- αποίκησης της ελληνικής γης. 

Ο Πάνος Κούρος (Π. Πατρών) στην οµιλία του

«∆ιατόπια: ∆ιανύοντας το τοπίο, παράγοντας

δίκτυα τόπου» θέτει την άµεση προσωπική

εµπειρία αναπαραγωγής του τοπίου υπό συνε-

χείς αλληλεπιδράσεις σ’ ένα ευρύτερο, διε-

θνικό χώρο, ανοίγοντας ερωτήµατα γύρω από

τις σηµερινές διαδράσεις της µοντερνικότητας

και γύρω από τη δυνατότητα της τέχνης να

παράγει νέες συλλογικές αφηγήσεις στο χώρο,

νέες τοπικότητες, στο σύστηµα των παγκόσµιων

πολιτισµικών ροών των εθνοτοπίων και µιντια-

τοπίων, έξω από τα ηγεµονικά σχήµατα των

καθαρών πολιτισµών και την ιδεολογία του

έ θ ν ο υ ς - κ ρ ά τ ο υ ς .

Ο Νίκος Αναστασόπουλος (Π. Πατρών) στην

παρουσίαση «∆ηµόσιοι χώροι και εθνοτικές

παρουσίες στη Νέα Υόρκη: ∆ιαφορά ή οµογενο-

ποίηση» πρόβαλε το βιοτικό ιδίωµα ιδιαίτερων

εθνικών οµάδων –Πορτορικάνοι ή Λατίνος,

Έλληνες και Κινέζοι– οι οποίες προσαρµόζουν

την εθνική τους συνείδηση στο µητροπολιτικό

περιβάλλον του Manhattan, µεταπλάθοντας τα

ήθη τους και την έννοια του τόπου ή του τοπι-

κ ο ύ .

Οι πλήρεις ανακοινώσεις της ηµερίδας πρόκει-

ται να δηµοσιευθούν άµεσα.

Με αφορµή τη συνάντηση του Do.Co.Mo.Mo.

οργανώθηκε τριήµερο εκδηλώσεων (6-8 Μαΐο υ )

που περιλάµβανε τις δύο διαλέξεις από τους Ιτα-

λούς καθηγητές Pippo Ciorra και Carlo Aymo-

nino την Πέµπτη 6 Μ αΐου καθώς και ολοήµερο

ανοιχτό εργαστήριο στο θέµα της ηµερίδας την

Παρασκευή 7 Μαΐου. Απορροφώντας το ενδια-

φέρον µεγάλου αριθµού πολυµελών φοιτητι-

κών οµάδων από όλα τα έτη, και την αφοσίωση

πολλών διδασκόντων της σχολής, κατά τη διάρ-

κεια του workshop έγινε µια σειρά προσεγγί-

σεων και συσχετισµών µε επίκεντρο τις κεντρι-

κές έννοιες –∆ύση και Ανατολή– καθώς και του

ενδιάµεσου ή του µεταβατικού, καταλήγοντας

σε µια σειρά παρουσιάσεων και εικαστικών

δράσεων µε ευρηµατικές εφαρµογές ευρέ ο ς

φ ά σ µ α τ ο ς εκφραστικών µέσων.

από την ταυτότητα» µε µια ιδιαίτερη ανάγνωση

δύο κειµένων του Kant και του Proust, κ α τ έ-

θ ε σ ε την άποψη πως «οποιοσδήποτε λογικός

προσδιορισµός της ανατολής µπορεί να είναι

δόκιµος αν συµβουλευόµαστε µια πυξίδα που

φτιάχνει συναρτήσεις της ανατολής: µε κάποια

απόφαση επιλέγεται τότε εκείνος ή ο άλλος

π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ ό ς » .

Ο Παναγιώτης Πάγκαλος (Π. Πατρών) στην οµι-

λία του «Ανατολή – ∆ύση, Απολλώνιο – ∆ ι ο ν υ-

σιακό», µεθερµηνεύοντας το δίπολο, αναφέρ-

θηκε στην «προσπάθεια απελευθέρωσης, κατα-

κερµατισµού και επανασύνθεσης των µορφών

στη µοντέρνα αρχιτεκτονική µέσα από την ανα-

γκαστική συνύπαρξη αντίθετων δυνάµεων». 

Ο Φίλιππος Ωραιόπουλος (Π. Θεσσαλίας) σε

παρέµβασή του ανέπτυξε τη θέση πως «η ενό-

τητα της γνωστικής παράδοσης της Λατινικής

∆ύσης και της ελληνικής Ανατολής (µέσα στην

οποία περιλαµβάνεται και η µουσουλµανική

παράδοση) θα µπορούσε να αποτελέσει θετική

υπέρβαση του ψευδοδιλήµµατος ∆ύσ η – Α ν α-

τολή. Η πραγµατοποί ηση µιας τέτοιας υπέρβα-

σης στηρίζεται στην ανοιχτότητα που µε τη

σειρά της στηρίζεται στη «µ ε τ α φ ο ρ ά» του τοπι-

κού και ειδικού στο γενικό και στο καθολικό».

Η Κική Φαρµάκη (Π. Πατρών) στην παρουσίαση η

«Αρχιτεκτονική του Μεσοπολέµου στην Πάτρα»

προβάλλοντας εκτενές οπτικό και ιστορικό

υλικό από συνεχιζόµενες µελέτες, ανέλυσε την

πολιτισµική γεωγραφία της πόλης και τις ετερο-

θαλείς δυναµικές που τη διέπουν.

O Ηλίας Κωνσταντόπουλος (Π. Πατρών) στην

α ν α κ ο ί ν ω ση «Ο εσωτερικός χώρος – κ α θ ρ έ φ τ η ς

µιας διελκυστίνδας» αναφέρθηκε στις αντιθετι-

κές τάσεις στο πεδίο των εσωτερικών χώρων

στην Ελλάδα κατά τις πρώτες µεταπολεµικές

δεκαετίες, ανάµεσα στην εκσυγχρονιστική

επιρροή δυτικών προτύπων (έπιπλα των Mies,

Le Corbusier, Eames, κ.ά.) και εντόπιων, παρα-

δοσιακών αναφορών.

Ο Σάββας Τσιλένης (Πρόεδρος Τεχνικής Υπηρε-

σίας Γ.Γ.Ε.Τ.) στην εισήγηση «Τα όρια της µνήµης

στην Τουρκική αρχιτεκτονική του Μεσοπολέ-

µου», παραβάλλοντας ιστορικά και αυτοβιογρα-

φικά στοιχεία, παρουσίασε έργο Ελλήνων και

Τούρκων αρχιτεκτόνων µε επίκεντρο την Κων-

σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η, προβάλλοντας τις ετερόκλητες

επιρροές, τις αλληλεπιδράσεις και τις σταδια-

κές µεταπλάσεις ή αλλοιώσεις της αστικής και

πολιτισµικής ταυτότητας.

Ο Γιώργος Πανέτσος (Π. Πατρών) στην ανακοί-

νωση «Από την Ελλάδα στην Ευρώπη: η περί-

πτωση Malaparte» παρουσίασε αδηµοσίευτα

αρχειακά τεκµήρια, βάσει των οποίων απέδωσε

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ελληνικής

Οµάδας του Do.Co.Mo.Mo. οργανώθηκε, υπό

την αιγίδα του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών του Πανεπιστηµίου Πατρών, επιστηµονική

συνάντηση µε θέµα «Ανατολή και ∆ύση στη

Μοντέρνα Αρχιτεκτονική», στις 8 Μαΐου 2004,

στο χώρο διαλέξεων του Σχεδιαστηρίου 5 του

Τµήµατος, στην Πανεπιστηµιούπολη του Ρίο. 

Στόχος της συνάντησης ήταν η προβολή του

προβληµατισµού πάνω στο δίπο λ ο Α ν α τ ο λ ή –

∆ύση υπό το πρίσµα του Μοντέρνου και του

εκµοντερνισµού εν γένει. Ευρύτερα θέµατα,

όπως έννοια της ελληνικότητας, της πολιτισµι-

κής ταυτότητας του νέου –αλλά ταυτόχρονα

π α λ α ι ό τ α τ ο υ– τόπου µας και οι γενικότερες ιδε-

ολογικές συγκρούσεις, αντιφάσεις ή συνειδη-

σιακές κρίσεις, αντανακλώνται στο σχίσµα που

προβάλλει το δίπολο Ανατολής – ∆ύσης και τις

υποκειµενικές αξίες που οι έννοιες αυτές π ε ρ ι-

λαβάνουν εκάστοτε. Ο ορισµός των δύο εννοιών

αποτελεί καθεαυτό ευφυολόγηµα της µοντέρ-

νας σκέψης, οπότε η αµφισβήτηση και κριτική

του δι π ό λ ο υ (ή για άλλους διπτύχου) α ν α δ ε ί-

χτηκε ως παράλληλη θέση. 

Στην ηµερίδα αναπτύχθηκε ευρύτερος διάλογος

ε σ τι α σ µ έ ν ο ς στην εισαγωγή και εξαγωγή, την

απορρόφηση ή αποβολή πολιτισµικών και αρχι-

τεκτονικών προτύπων, µορφών και οργανωτικών

δοµών στη νεώτερη Ελλάδα, στην εγχώρια προ-

σπάθεια επαναπροσδιορισµού θεµελιωδών

εννοιών όπως ο συµβολισµός, η κατασκευή, η

λειτουργικότητα, κ.ά. υπό το πρίσµα του µοντερ-

νισµού και του πνεύµατος του νεωτερισµού, και

στην επιρροή που άσκησαν µη-µοντέρνα τοπικά

γεωγραφικά ιδιώµατα και µορφές –Εγγύς Ανα-

τολή, Άπω Ανατολή, Βαλκάνια– στην εγχώρια

σκέψη και δηµιουργία. Αντίστροφα, εξετάστη-

καν οι υπερτοπικές επιδράσεις και διαδράσεις

της ελληνικής αρχιτεκτονικής στον υπόλοιπο

κόσµο, τόσο µέσω απτών έργων, όσο και µε ακα-

δηµαϊκή δραστηριότητα.

Παρουσιάζονται εδώ επιγραµµατικά οι επιµέ-

ρους ανακοινώσεις:

Η Βασιλική Πετρίδου (Π. Πατρών) διατυπώνοντας

παράλληλα µια εισαγωγή στο θέµα της ηµερίδας

ανέφερε πως «ανάµεσα στην Ανατολή και τη

∆ύση η αρχιτεκτονική αναπτύσσει µία πολύ-

πλοκη και πολύπλευρη δραστηριότητα που

κυριαρχείται από τα ταξίδια, τις αναζητήσεις, τις

απόψεις. Όλα προσπαθούν να ισορροπήσουν

ανάµεσα στους δύο αυτούς κόσµους που είναι

άλλοτε πολύ κοντά και άλλοτε πολύ µακριά ο

ένας από τον άλλο».

Ο Αριστείδης Αντονάς (Π. Θεσσαλίας) στην εισή-

γησή του «Η χαλασµένη πυξίδα ή Αποστάσεις



Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική και Βιώσιµες πόλεις
Ελληνικό Τµήµα UIA, ∆ιεθνής Οµάδα Εργασίας UIA-ARES

34 ε π ί κ α ι ρ α

Την οργανωτική Επιτροπή της ∆ιεθνούς Έκθε-

σης αποτελούν οι:

– Νίκος Φιντικάκης, αρχιτέκτων, ∆ι ε υ θ υ ν τ ή ς

∆ιεθνούς Οµάδας Εργασίας UIA-A R E S

– Γιάννης Πολύζος, καθηγητής ΕΜΠ

– Ευάγγελος Ευαγγελινός, αν. καθηγητής ΕΜΠ

– ∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος, επίκ. κα θ η γ η-

τής ∆ΠΘ

– Κυριάκος Πιπίνης, αρχιτέκτων, Γρ α µ µ α τ έ α ς

∆ιεθνούς Οµάδας Εργασίας UIA-A R E S

– Σ. Γεωργοπούλου, Μ. Κολίρη, Ν. Κρίκου, Φ.

Μπουγιατιώτη, Μ. Ξενάκης, Α. Οικονόµου, ∆.

Παπαντώνη, Β. Στούµπου, αρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς

Η Τιµητική Επιτροπή της ∆ιεθνούς Έκθεσης

αποτελείται από τους:

– Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος Τεχνικού Επιµε-

λητηρίου Ελλάδας

– Λίζα Σιόλα, αρχιτέκτων, Πρόεδρος Ελληνικού

Τµήµατος UIA

– Γεώργιος Γεράκης, αν. καθηγητής ΕΜΠ, Πρόε-

δρος Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

– Χρήστος Αθανασόπουλος, καθηγητής ∆ΠΘ,

Πρόεδρος Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ

– Owen Lewis, καθηγητής University College

D u b l i n

– Marco Sala, καθηγητής Πανεπιστηµίου Φλω-

ρ ε ν τ ί α ς

– Ματθαίος Σανταµούρης, αν. καθηγητής Πανε-

πιστηµίου Αθηνών

– Σάββας Τσιλένης, αρχιτέκτων, ΓΓΕΤ, ∆ιευθυ-

ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

– Simos Yannas, καθηγητής AA School of Archi-

tecture, Λονδίνο

Η ∆ιεθνής Οµάδα Εργασίας της UIA-A R E S

(Architecture and Renewable Energy Sources)

ανακοινώνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων

της, την οργάνωση µιας ∆ιεθνούς ∆ιαπανεπιστη-

µιακής Έκθεσης προπτυχιακών και µεταπτυχια-

κών φοιτητικών εργασιών-προτάσεων µε θέµα:

«Environmental Architecture & Sustainable

Towns – Environmental Friendly Architecture

and Urban Design» σε συνεργασία µε το Ελλη-

νικό Τµήµα UIA, το Τεχνικό Επιµελητήριο, τη

Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου

Πολυτεχνείου και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

Η ∆ιεθνής Έκθεση απευθύνεται σε όλες τις ανα-

γνωρισµένες αρχιτεκτονικές σχολές των κρα-

τ ώ ν-µελών της UIA και έχει άµεση σχέση µε τον

«Εορτασµό των Πόλεων – Celebration of Cities»,

που είναι κύριο θέµα της UIA για την τριετία

2 0 0 2-2005. Οι συµµετοχές στη ∆ιεθνή Έκθεση

ARES θα παρουσιαστούν στο 22ο Παγκόσµιο

Συνέδριο Αρχιτεκτονικής της UIA, στην Κωνστα-

ντινούπολη, τον Ιούνιο του 2005.

Η ∆ιεθνής Έκθεση ανακοινώθηκε σε όλα τα

Εθνικά Τµήµατα UIA και φιλοξενείται ήδη στο δια-

δίκτυο, στο δικτυακό τόπο www.arch. ntua.gr/

ares, όπου υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφο-

ρίες για τη συµµετοχή στην έκθεση.

Οι κύριες θεµατικές περιοχές της ∆ιεθνούς

Έκθεσης είναι:

1. Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική και Αειφορία

2. Βιώσιµοι ∆ηµόσιοι Υπαίθριοι Χώροι και Βιο-

κλιµατικός Σχεδιασµός

3. Νέες λύσεις Καινοτόµες προτάσεις – Ν έ α

Υλικά κατασκευής, σε σχέση µε την ανακύ-

κλωση, την επανάχρηση και τις ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας 

4. Βιώσιµα κτίρια χαµηλού κόστους για τις ανα-

πτυσσόµενες χώρες

Τρεις είναι οι στόχοι της έκθεσης αυτής: 

• ∆ιερεύνηση της ένταξης των παραπάνω στην

εκπαίδευση του αρχιτέκτονα, µέσα από την

ανάδειξη της συγγένειας ή διαφοροποίησης

των προσεγγίσεων στις αρχιτεκτονικές σχολές

του κόσµου

• Εδραίωση διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των

αρχιτεκτονικών σχολών σε ό,τι αφορά τις κύριες

θεµατικές περιοχές 

• Ενθάρρυνση ώστε να δοθεί περαιτέρω

έµφαση από τις αρχιτεκτονικές σχολές στο κρί-

σιµο θέµα του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

α φ ι έρ ω µα

∆ιάλογοι 

αρχιτεκτονικής µνήµης
Επιµέλεια: Αµαλία Κωτσάκη

Πάνος Κούρος-Κίµων Σκάσσης (in memoriae), 

Ανασκαφή σ τ ο νΚ ε ρ α µ ε ι κό, 1987

…¤Ï·, ÛÙ’ ·ÓÔÈ¯Ùfi Ê › Ï Â ,

·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· · ̄  Ó ÔÊ¤ÁÁÂÈ Î ¿ Ù ÈÏ › Á Ô ,

ÌfiÓÔ Úo˜ Ù· Î¿Ù .̂..

Fr. Hölderlin, Der Gang aufs Land (∂Î‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹), 1800 



µηχανία της αγοράς, είτε για το ίδιο το κράτος,9 αφού έτσι

ή αλλιώς οι µεθοδεύσεις που η εξουσία ακολουθεί είναι

παρόµοιες: γνωρίζοντας τη ροπή του απλού ανθρώπου

προς τη νοσταλγία που εγείρει το παρελθόν, αισθητικο-

ποιεί επιλεκτικά κάποια κατάλοιπά του επενδύοντάς τα µε

νέα, προκαθορισµένα νοήµατα.

Σηµαντικό αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ότι οι

άνθρωποι λησµονούν την πραγµατική φύση µιας απαλλο-

τριωµένης παράδοσης και µαθαίνουν να δεσµεύονται όχι

στις παραδόσεις όπως ήταν κάποτε, αλλά στα αναδιαµορ-

φωµένα πανοµοιότυπά τους.1 0

Το συνηθέστερο αποτέλεσµα για την Αρχιτεκτονική είναι

αφενός η υπαγωγή σηµαντικών µορφών της στη σηµειο-

λογία κάποιας πολιτικής προπαγάνδας και αφετέρου ο

υποβιβασµός ορισµένων αρχιτεκτονικά και νοηµατικά

πλούσιων στοιχείων σε εύληπτα στερεότυπα, σε εικόνες-

φετίχ µιας πλασµατικά αδιατάρακτης παράδοσης. Τα

εκούσια αυτά «σφάλµατα» της µνήµης µπορούν να γίνουν

πιο εύκολα διακριτά µέσα από την κριτική διάσταση του

χρόνου. Αυτό αποτελεί έργο της Ιστορίας.

Η αναγκαιότητα της µνήµης για την Ιστορία

Σε αντίθεση µε το αφήγηµα της Ιστορίας που ξεπερνά τον

βιωµατικό χρόνο και που διέπεται από σχέσεις γραµµικής

αιτιότητας µε συνήθη άξονα ερµηνείας το απλουστευτικό

δίπολο «συντήρηση – πρόοδος», η µνήµη δοµεί το υλικό

της πάνω στην αρχή της αέναης επανάληψης και της ανα-

διάταξης. Η µνήµη ανακαλεί, και έτσι επανερµηνεύει και

επαναπροσδιορίζει σχέσεις χωρικές και χρονικές εντάσ-

σ ο ν τ ά ς τις στα πλαίσια της άµεσης εµπειρίας.

Η Ιστορία, δρώντας σαν ενεργοποιητής του δοµηµένου

περιβάλλοντος µέσα από πρακτικές διατήρησης, αποκατά-

στασης και ένταξης νέων στοιχείων, οφείλει να διαχειρίζεται

το υλικό της µνήµης µε διακριτικότητα και ευαισθησία όχι

µόνο ως προς τη φυσική του υπόσταση, αλλά και ως προς
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γραφή της σε άλλους τόπους. Παρά το γεγονός ότι το

κύριο ενδιαφέρον της έχει µετατεθεί από τις εναργείς εικό-

νες-σύµβολα στη σχέση που τα µνηµονικά τεκµήρια βρί-

σκονται µε το πλαίσιο αναφοράς τους, οι άνθρωποι συνε-

χίζουν να θυµούνται µε αυτήν. Εκείνο όµως που έχει αλλά-

ξει είναι ο ειδικός µηχανισµός της ενθύµησης, καθώς το

µνηµονικό ίχνος της Αρχιτεκτονικής µιλάει τώρα περισσό-

τερο σαν σηµάδι απουσίας της αρχικής του αναφοράς,

παρά σαν στοιχείο επιβεβαίωσης της άφθαρτης υπόστα-

σής της ή του πρωτογενούς της µύθου.

Η αναγκαιότητα της Ιστορίας για τη µνήµη

Η ιστορία οφείλει να διαφωτίζει τη µνήµη και να τη βοηθάει να

επανορθώνει τα σφάλµατά της.

Jacques le Goff, Ιστορία και Μνήµη

‘Οσο και αν η µνήµη των οµάδων φροντίζει να περιφρου-

ρεί την ακεραιότητά της µε το να εδραιώνει τις αναφορές

της στο περιβάλλον της άµεσης εµπειρίας, δεν παύει να

εµπεριέχει σφάλµατα – σφάλµατα που σχετίζονται κυρίως

µε τις δυναµικές που καθόρισαν την τρέχουσα µορφή της.

Αυτό συµβαίνει ίσως γιατί η ενατένιση του παρελθόντος

από τη σκοπιά του παρόντος έχει µια κατευναστική επί-

δραση που τείνει να συγκαλύπτει στάδια που κρίνονται

προβληµατικά. Άρα η µνήµη (όπως και η ίδια η κοινότητα

που τη συντηρεί και συντηρείται από αυτήν) επιβιώνει

καλύτερα ξεχνώντας.

Για τον Halbwachs –και για πολλούς ακόµα ερευνητές8– ο

εντοπισµός και η αποκάλυψη των «τραυµατικών» σταδίων

της µνήµης αποτελούν το επιβεβληµένο καθήκον της Ιστο-

ρίας. Η Ιστορία κατέχει ρόλο διαφωτιστικό απέναντι στη

µνήµη, άρα υπερτοπικό και υπερχρονικό. Με αυτή την

ιδιότητά της η Ιστορία µπορεί να δράσει παρεµβατικά στο

εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι. Πολύ περισσό-

τερο, µπορεί και πρέπει να «καταγγέλει» περιστατικά σφε-

τερισµού της µνήµης µιας κοινότητας ή ενός λαού από την

οποιασδήποτε µορφής εξουσία, είτε πρόκειται για τη βιο-

στιγµή δίνει η εσπευσµένη και επιλεκτική επέµβαση πάνω

στην αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της πρωτεύουσας ενόψει

των Ολυµπιακών Αγώνων, µια επέµβαση που στο όνοµα

της ιστορικής ταυτότητας της πόλης δεν διστάζει να προ-

βεί αφενός σε αυθαίρετες σκηνογραφικές ερµηνείες, αφε-

τέρου σε άκριτες απαλείψεις ή αλλοιώσεις τµηµάτων του

φυσικού της ιστού, συνεχίζοντας έτσι εν πολλοίς τη δια-

βρωτική τακτική του παρελθόντος.2

Η σχέση µνήµης και Αρχιτεκτονικής

Το ότι «η κάθε συλλογική µνήµη ξετυλίγεται µέσα σ’ ενα

χωρικό πλαίσιο» και το ότι «τυχόν αλλαγές στον αστικό

ιστό, όπως η κατεδάφιση ενός σπιτιού, αναπόφευκτα επι-

δρούν στις συνήθειες µερικών ανθρώπων προκαλώντας

τους σύγχιση και σκοτούρα», υπήρξαν εύλογες διαπιστώ-

σεις του κοινωνιολόγου Maurice Halbwachs σε µια εποχή

όπου η σχέση µνήµης και Αρχιτεκτονικής δεχόταν ισχυ-

ρούς κλονισµούς, δηλαδή στη µεταπολεµική έξαρση του

µοντέρνου κινήµατος.3 Η αλληλεξάρτηση µνήµης και

χώρου όµως, είναι µια σχεδόν αυτονόητη συνθήκη που η

καταγωγή της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Αναγνωρι-

σµένη ιδιαίτερα από την κλασική γραµµατεία,4 η συνθήκη

αυτή στάθηκε το θεµέλιο της τεχνικής της αποµνηµόνευ-

σης (ars memorativa) και της βαθύτερης γνώσης των κει-

µ έ ν ω ν .5 Η αντιστοίχιση παραστατικών εικόνων µε αρχιτε-

κτονικούς τόπους, σύµφωνα µε τη Σιµωνίδεια παράδοση

της τεχνητής µνήµης,6 σκοπό είχε όχι µόνο να διασφαλίζει

την τάξη των σηµείων κάθε λογικής διαδικασίας εκφρα-

σµένης µέσα από την εµπειρία της επεισοδιακής περιδιά-

βασης, αλλά κυρίως να διατηρεί το νου στο στάδιο της

ενάργειας που απαιτεί κάθε νοητική προσπάθεια µε στόχο

την κατανόηση, την πειθώ, ή τη γνώση.

Στα πλαίσια της νεωτερικότητας, η Αρχιτεκτονική µείωσε

αισθητά το συγκινησιακό ρόλο που διατηρούσε κατά τη

µακραίωνη κλασική παράδοση, ενώ παράλληλα όξυνε

στοιχεία που την προβάλλουν ως αυτόνοµη γνωστική

περιοχή, όπως τον υλικό της χαρακτήρα, τις δοµικές της

νοµοτέλειες, και τις συντακτικές της ιδιότητες – δηλαδή

στοιχεία µνήµης της ίδιας της της «επιστήµης».7 Για τις

σύγχρονες κοινωνίες της ∆ύσης, το κτισµένο περιβάλλον

δεν είναι πια µόνο φορέας µνήµης αλλά και γνώσης, και

σαν τέτοιο οφείλει να µεταδίδει τα όποια µηνύµατά του. Η

τεχνο-λογία του, όταν δεν εκφυλίζεται σε χυδαία τεχνο-

κρατία, παρακολουθεί τις τεχνο-λογίες του επικοινωνιακού

λόγου και τις ποικίλες µεταλλαγές του από το προφορικό

στο γραπτό στάδιο. ‘Ετσι, η Αρχιτεκτονική του σήµερα,

πολύ περισσότερο από εκείνην του χθές, ζητά να ενσωµα-

τώσει τα κλειδιά –τα καθοδηγητικά ίχνη– που θα διευκολύ-

νουν την ανάγνωση, την ερµηνεία, και την πιθανή επανεγ-

Το κύµα της µεταπολεµικής ανοικοδόµησης της Ελληνικής

πρωτεύουσας, ταυτισµένο πλέον µε την άναρχη διάβρωση

του προγενέστερου αστικού τοπίου της και την άκριτη

ενδοτικότητα των τότε κατοίκων της στις επιταγές µιας

πρωτόγνωρης οικονοµικής πρόκλησης µε αντικείµενο

συναλλαγής την έγγεια ιδιοκτησία τους, µας φέρνει

σήµερα αντιµέτωπους µε το εξής παράδοξο: η προπολε-

µική φάση της πόλης –και ιδιαίτερα ο δέκατος ένατος αιώ-

νας της– να φαντάζουν σαν ένα µακρινό και απροσπέλα-

στο παρελθόν, σαν η «προϊστορία» της κατά παραδοχήν

«µοντέρνας» αστότητάς µας. Το φαινόµενο προβάλλει

εντονότερο µέσα από τη σύγκριση µε άλλες πόλεις,1 ό π ο υ

ο ιστορικός χρόνος παρουσιάζεται χωρικά συµπυκνωµέ-

νος και όπου το παρελθόν µιλάει ακόµα ζωντανά µε όρους

του παρόντος, µέσα στο οποίο παρόν η µοντέρνα –ή

ακόµα και η µεταµοντέρνα– άποψη εντάσσεται µε τρόπο

που συνηγορεί όχι στην αναίρεση, αλλά στην επιβεβαίωση

ενός σηµαντικού ιστορικού ορίζοντα. Είναι άραγε δυνατή η

επούλωση του µνηµονικού αυτού κενού που µας κληροδό-

τησε η πρόσφατη ιστορία; Οποιαδήποτε προσπάθεια

προσέγγισης του θέµατος επισύρει πρώτα την ανάγκη δια-

σαφήνισης των εµπλεκοµένων εννοιών. Τι είναι µ ν ή µ η; Τι

είναι ι σ τ ο ρ ί α; Ή τι σηµαίνει ιστορική µνήµη για µια πόλη

τόσο ιστορικά βεβαρυµένη όπως η Αθήνα;

Αφορµή για έναν τέτοιο προβληµατισµό την παρούσα

Ι στορία - Μνήµη - Αρχ ι τ ε κτον ι κ ή :

Μια θεµελιακή σχέση για τη διασφ ά λ ι σ η

τόπων συλλογ ι κού νο ή µ α τος σήµερα
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Τα άθικτα µνηµεία δείχνουν να συγκρατούν, µέσα από τη

διασωθείσα αρτιότητά τους, την πληρότητα του αρχικού

νοήµατός τους. Τα ερείπια όµως; Αυτά, ως υπόλοιπα, πώς

µιλούν; Πώς κατεξουσιάζουν; Η όψη τους, ελλειπτική, µοι-

άζει να σκιαγραφεί εκείνο που τώρα δεν υπάρχει. Αλλά η

ρητορική αποδοτικότητα της εικόνας τους –γι’ αυτόν ακρι-

βώς το λόγο– µπορεί να είναι πιο υπαινικτική.

Το ερειπωµένο µνηµείο µπορεί να προέκυψε, ως τέτοιο,

είτε ως αδιόρατη συνέπεια µιας άδολης φυσικής φθοράς,

για την οποία συχνά αγνοούµε τις λεπτοµέρειες της συντέ-

λεσής της, είτε ως το αποτέλεσµα µιας ηθεληµένης ή και

αθέλητης αλλά αιφνίδιας καταστροφικής δράσης. Στη δεύ-

τερη αυτή περίπτωση ό,τι διασώθηκε, «υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι»

συχνά και από την κριτική µας στάση απέναντι στους

λόγους που προκάλεσαν την ερείπωσή του. Τώρα όµως το

µνηµείο συσσωµατώνει µια πολύ πιο πλούσια οµιλία αφού,

πέρα απ’ όσα το «υ π ό λ ο ι π ό» του εκθέτει, είναι και τα γεγο-

νότα που συνδηλώνει, κάποτε πιο δραµατικά από τους

λόγους που προκάλεσαν την ανέγερσή τ ο υ .

Και στη µια όµως περίπτωση, όπως και στην άλλη, ένα

απαρτιωµένο µνηµείο, την ίδια στιγµή που το παρατη-

ρούµε ή το σκεφτόµαστε, όσοι τουλάχιστον στην αξία του

ολοκληρωµένου έχουµε µαθητεύσει, νοερά το «α π ο κ α θ ι-

σ τ ο ύ µ ε». ∆εν το κάνουµε όµως αυτό µε φαντασία αυθαί-

ρετη, αλλά το επαναφέρουµε στην υπαγορευµένη από το

ίδιο το ερείπιο υποθετική ακέραιη µορφή του. Του νου το

µάτι δεν ψάχνει ελεύθερα αλλά προς ορισµένη υποδει-

κνυόµενη κατεύθυνση πηγαίνει και κοιτάζει. Τα διατηρηθέ-

ντα υπόλοιπα ή τα θραύσµατα των σπασµένων πραγµάτων

δ ι α κ α τ έ χ ο υ ν, όχι σπάνια, κάτι πολύ πιο υποβλητικό από το

χαµένο όλο.

Η ανάγκη νοερής επαναρτίωσης του µνηµείου όµως υπο-

χωρεί –χωρίς και να εξουδετερώνεται εντελώς– όταν η

ερειπιώδης κατάσταση έχει τόσο διαρκέσει, και τόσο

αυτονοµηθεί ως ιδιαίτερη αισθητική παρουσία, ώστε η βιω-

µένη ελλειµατικότητα ενός κτιρίου να έχει αναχθεί σε

καταξιωµένη ελλειπτική πλαστικότητα, σε µια διάχυτα επι-

κυρωµένη λιτότητα. Συχνά αυτή η αντικειµενική λιτότητα,

ανεξάρτητα από τους λόγους που την προκάλεσαν, ανε-

ξάρτητα δηλαδή από το κατά πόσο είναι αθέλητη ή ηθε-

ληµένη, µπορεί να θεωρηθεί, να κριθεί από κάποιους, ως

ενδιαφέρουσα αισθητική διόρθωση. Πρόκειται όµως για µια

διόρθωση η οποία επιχειρείται στη βάση ενός «σ ύ γ χ ρ ο-

νου γούστου», µιας αντίληψης για το ωραίο, που µπορεί να

µην αντιστοιχεί προς εκείνη της εποχής της άθικτής του

εικόνας. Αυτό µπορεί να έχει ως συνέπεια η διορθωτική

πρόσληψη, που η αυτονοµηµένη από το χρόνο ερείπωση

επιβάλλει ή υποβάλει, να εµποδίζει την Επιστήµη της Ιστο-

ρίας ως διαδικασία γνωστικής αποκατάστασης. Να µην

ξεχνάµε δηλαδή ότι όλες οι φάσεις της ζωής ενός µνη-

µείου, οι ενδεχόµενες διαδοχικές του καταστάσεις, είναι

και οι ίδιες ακέραιες συνέχειες της συνολικής του ιστορίας.

Αυτές οι τελευταίες µας επιτρέπουν να αισθανθούµε τις

διάφορες εποχές του χωρίς να τις υποχρεώνουµε νοερά

να φύγουν από τα µάτια µας, να απορροφηθούν είτε στην

άρτια υπόθεση της εικόνας του µνηµείου, είτε στην τελευ-

ταία κατάσταση µε την οποία το συµβιώνουµε. Καµιά από

αυτές τις ενδιάµεσες υπάρξεις του δεν επιτρέπεται να

αγνοείται ανεξάρτητα από τις αισθητικές κρίσεις που τις

παρακολουθούν. Αυτές διέπονται από τους αισθητικούς

κανόνες που είναι οµόχρονοι µε εκείνους που τώρα τις

εκφέρουν. Γι’ αυτό και η πραγµατική ή και νοερή αποκατά-

σταση ενός µνηµείου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη

βίαιη αφαίρεση ή αναίρεση των διελθόντων χρόνων.

Η οµιλία των ερειπίων

του Α.-Ι. ∆. Μεταξά, καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών

την ίδια τη λογική που το συνέχει. Σύµφωνα µε αυτή τη

λογική, η κριτική παράθεση αρχιτεκτονικών σηµείων που

καλούν τον «αναγνώστη» σε ανακυκλωτικές πορείες και

ολοένα καινούργιες ερµηνείες δηµιουργεί µια δηµοκρατικό-

τερη συνθήκη για τα υποκείµενά της από οποιαδήποτε άλλη

συσχέτιση που µεροληπτεί υπέρ ενός λαµπερού παρόντος

απέναντι σε ένα θαµπό και µελαγχολικό παρελθόν.

«Ιστορική µνήµη» και Αρχιτεκτονική

‘Ετσι, «οικειοποιούµενη» κάποιους από τους ειδικούς

µηχανισµούς της µνήµης, η Ιστορία και την ερµηνευτική

της δεινότητα επαυξάνει και επιστηµολογικά εξελίσσεται

καθώς καταφέρνει να συµβιβάσει το αφηρηµένο σύµπαν

της επιστήµης µε το πραγµατικό των ανθρώπων. «Ιστορική

µ ν ή µ η »1 1 ονόµασε ο Halbwachs τον ορθολογικό µηχανι-

σµό ενθύµησης που, αν και παραµένει αποκοµµένος και

θεωρητικά ανεπηρέαστος από τη συναισθηµατική µνήµη

των κοινωνικών χώρων που εποπτεύει, συνεχίζει και µιλάει

τη γλώσσα τους µέσα από µια µακροσκοπικότερη θεώ-

ρησή τους. «Ιστορική» πρέπει να είναι η «µνήµη» που ζητά

να ανακαλέσει σήµερα ο αρχιτέκτονας-µελετητής της σύγ-

χρονης ελληνικής πόλης, αν σκοπεύει να αντιµετωπίσει το

παρελθόν της σαν µια δυναµική και ακόµα ζωντανή οντό-

τητα, και όχι σαν µια συλλογή αδρανών αναπαραστατικών

εικόνων, ούτε σαν ένα χώρο στείρων συναισθηµατικών

αναπολήσεων και νοσταλγικών διαδροµών.
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– Μνηµείο «Karl Liebknecht & Rosa Luxemburg»

(Mies van der Rohe), Βερολίνο. Κτίστηκε το 1926 µε

εντολή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γερµανίας προς

τιµήν των πεσόντων αγωνιστών κατά την εξέγερση των

Σπαρτακιστών το 1919. Κατεδαφίστηκε από τους ναζιστές

το 1933.1

– Μνηµείο «Πεσόντων του Μαρτίου» ( W a l t e r

Gropius), κοιµητήριο Βαϊµάρης. Κτίστηκε το 1922 µε από-

φαση του Εργατικού συνδικάτου της Βαϊµάρης στη µνήµη

των εργατών που σκοτώθηκαν στην πάλη ενάντια στο

πραξικόπηµα του Wolfgang Kapp, την 1η Μαρτίου του

1920. Καταστράφηκε από τους ναζιστές το 1933 και οικο-

δοµήθηκε εκ νέου το 1946.2

– Μνηµείο της «III Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς» ( V l a d i m i r

Tatlin), 1919. Πρόταση που δεν κατασκευάστηκε ποτέ, αλλά

παρέµεινε ως το σύµβολο της σύµπραξης τέχνης και ζωής

που πρέσβευε η νέα σοσιαλιστική κοινωνία µετά τη Ρώσικη

Επανάσταση του 1917.

– La Sagrada Familia (Antoni Gaudi), Βαρκελώνη. Καθο-

λικός ναός υπό κατασκευή από το 1882. Ανατέθηκε στον

G a u di το 1903 για τον οποίο αποτέλεσε ένα σταθερό και

αδιάλειπτο πεδίο δηµιουργίας και έρευνας νέων δυνατοτή-

των στην τέχνη της κατασκευής µε συµβολική διάσταση. 

Η υλοποίηση και η καταστροφή του µνηµείου των Karl

Liebknecht και Rosa Luxemburg, η υλοποίηση, κατα-

στροφή και ανοικοδόµηση του µνηµείου των πεσόντων

του Μαρτίου στη Βαϊµάρη, η πρόταση για το µνηµείο της

3ης ∆ιεθνούς και το ατελές µνηµειακό έργο της Sagrada

Familia, αναδεικνύουν ότι οι πράξεις που καθορίζουν την

ιστορική µνήµη είναι αποτέλεσµα σύγκρουσης πολιτικών

και κοινωνικών δυνάµεων. Οι παραπάνω ενέργειες αποδει-

κνύουν την αδυναµία του αρχιτεκτονικού λόγου να αντιπα-

ρατεθεί στην άσκηση της εξουσίας, δηλαδή στη δύναµη

που επιτρέπει σε µια ιδεολογία να πραγµατώνεται.

Στο µνηµείο «Liebknecht-Luxemburg» ο Mies κτίζει ένα

τούβλινο τοίχο γιατί µε αυτό τον τρόπο «δοµεί» µέσα στο

µυαλό µας την εικόνα της πράξης που συντελέστηκε

µπροστά σε έναν τέτοιο τοίχο. Αυτή είναι η πρόθεση και η

σηµασία της περιγραφής του. Η καταστροφή του από

τους ναζιστές επιβεβαιώνει την ιδεολογική αντίθεση σε

αυτή την πρόθεση. Η πολιτική ισχύς επιβάλλει την ηµερο-

µηνία λήξης της ύλης, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι έτσι

θα σηµατοδοτήσει και τη σηµασιολογική λήξη του έργου

χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι µε αυτό τον τρόπο η ύλη απο-

κτά µια επιπλέον εννοιολογική δύναµη.  

Ακόµα πιο ισχυρή είναι αυτή η πολυ-σηµασιολογική επι-

στρωµάτωση στο µνηµείο των «πεσόντων του Μαρτίου»

του Walter Gropius. Η πράξη ανοικοδόµησής του –η ανα-

γ έ ν ν η σ η– µετά την πτώση του, µαρτυρεί ένα «µνηµείο

εντός του µνηµείου». Η αντίδραση στην καταστρεπτική

δύναµη που θέλησε να το διαµελίσει, προκαλεί µια εννοιο-

λογική παλιγγενεσία που φορτίζει την ύλη µε υστερογενείς

συµβολισµούς. Η αντίσταση στην επιβαλλόµενη πτώση

του, «µνηµειοποιεί το πρώην µνηµείο» και το ξαναπλάθει

στο χώρο ως µια πράξη που υποδεικνύει ότι η µνήµη είναι

ζήτηµα ευθύνης. Παράγει έτσι ένα µήνυµα που µας καλεί

να συνειδητοποιήσουµε ότι η απάρνηση της µνήµης δεν

µας καθιστά αθώους, αλλά ανεύθυνους. 

Ο ιδεολογικός αντικατοπτρισµός στην ύλη αποκαλύπτεται

έντονα στην πρόταση του Tatlin. Πρόκειται για ένα µνη-

µείο που µεταφέρει τον προβληµατισµό που υπάρχει στη

σχέση τέχνης, τεχνικής και πολιτικής, µέσα σε µία σοσιαλι-

στική κοινωνία. Αυτός ο µηχανικός πύργος εµφανίζεται ως

ο «καθεδρικός ναός του σοσιαλισµού». Είναι ο συνδυα-

σµός µιας συµβολικής µορφής και µιας ιδεολογικά φορτι-

σµένης οργανωτικής δοµής. Η ρώσικη πρωτοπορία βρί-

σκει έτσι στην αρχιτεκτονική δηµιουργία την αποθέωση

της ανατροπής των «παλαιών ιδεών». Για τον κονστρουκτι-

βισµό, το επαναστατικό περιεχόµενο είναι αναγκαία προϋ-

πόθεση κάθε υλικής δηµιουργίας. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται

η ικανοποίηση της ιδεολογικής συνθήκης που θέλει τα

έργα του, σύµφωνα µε τον Manfredo Tafuri, να ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν

την κοινή τάση να κοινωνήσουν τη «λύτρωση από την κατάρα»

ενός κόσµου κυριευµένου από την οργανωµένη και προγραµµα-

τισµένη εργασία. Η τεχνική, που θεωρητικοποιήθηκε από τους

φορµαλιστές ως η αιτία της «αλλοτρίωσης», µεταφέρεται τώρα

στο πεδίο της προπαγάνδας.3
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Ι δ ε ολογία και Μνήµη

του Παναγιώτη Πάγκαλου, αρχιτέκτονα
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Το ερειπωµένο µνηµείο, όταν µάλιστα είναι σηµαντικό,

προκαλώντας την πραγµατική ή τη νοερή επαναρτίωσή

του, δεν παραπέµπει µόνο στη δική του άθικτη εικόνα,

αλλά και στην εξίσου άθικτη αναπαράσταση µιας ολόκλη-

ρης εποχής. Σε αυτή στην οποία παράχθηκε το έργο και η

οποία, δε µπορεί να συλληφθεί στην ακρίβειά της, την

πολιτισµική, πολιτική ή κοινωνική, παρά φαντασιακά. Όσο

όµως πιο τέλειο είναι το µνηµείο τόσο περισσότερο οδη-

γεί κάποιους –ευτυχώς όχι όλους– να εξιδανικεύουν την

εποχή και να την ωραιοποιούν µέσα από τη γενικά παρα-

δεχόµενη αισθητική αξία του ερειπίου. Ο λόγος του τελευ-

ταίου λειτουργεί τότε είτε αθωωτικά είτε και αλλοθιτικά και

αποτρέπει κάποιους στο να δουν τα άσχηµα του κόσµου,

πέρα από τις όψεις των ιδεών και των πραγµάτων. Το

αίσθηµα αυτό της νοµιµοποιητικής αισθητικοποίησης µ ι α ς

εποχής είναι ίσως εντονότερο όταν η ερείπωση δεν είναι

το άθελο έργο της φύσης ή της τύχης αλλά το αποτέλε-

σµα µιας ηθεληµένης ασυγχώρητης καταστροφής, ο π ό τ ε

η υπαιτιότητα όποιου την προκάλεσε δικαιολογεί τη δίκαιη

αγανάκτηση εκείνου που τώρα το παρατηρεί. Εδώ η παγι-

δευτική ανάγκη νοερής αποκατάστασης του µνηµείου

στην άθικτη µορφή του, ως επιθετική επανάκτηση της αδι-

κοχαµένης αρτιότητάς του, ίσως να είναι πολύ εντονότερη.

Το ερειπωµένο µνηµείο ανήκει στη ρητορική κατηγορία

του ελλειπτικού λόγου. Η ανακλητική δυνατότητα του τελευ-

ταίου, να «ε π α ν α φ έ ρ ε ι» µια εικόνα, µια κατάσταση που δεν

υπάρχει πια, είναι µεγάλη. Όµως η πιο σηµαντική επικοινω-

νιακή λειτουργία της ανακλητικής δυνατότητας του άρτιου

στην οποία το ερειπωµένο µνηµείο διαµεσολαβεί, βρίσκε-

ται ίσως κάπου αλλού. Είναι ότι ενεργοποιεί τη νοσταλγία

ως ελπίδα ήπιας και ίσως και άκριτης επανένταξης σ’ έ ν α ν

«ι δ ε α λ ι σ µ έ ν ο» χώρο του χρόνου µέσα στον οποίο είναι

χαµένες, αλλά όχι εντελώς νεκρές, όλες οι ευδαιµονίες. Η

νοσταλγική λειτουργία των ερειπίων ενισχύεται µάλιστα

ακόµα περισσότερο όσο, οι τόποι, µέσα στους οποίους

τώρα υπάρχουν, είτε δεν συχνάζονται καθηµερινά είτε

είναι σχετικά δυσπρόσιτοι. Εδώ το ερείπιο δεν είναι µόνο

κάτι µισό-χαµένο από το χρόνο, αλλά και κάτι πιο ακριβό

στην προσπέλαση και στην απόλαυσή του. Γι’ αυτό η

επαφή µε τα απόµερα ερειπωµένα µνηµεία είναι κάτι πολύ

περισσότερο από µια συνήθη οπτική επαφή. Αντίθετα,

ερείπια που βρίσκονται µέσα σε κατοικηµένες περιοχές

χάνουν ίσως κάτι από τη νοσταλγική τους λειτουργία. Στο

µέτρο που καθηµερινά συνδιαλέγονται µε τα παρόντα κτί-

σµατα, επειδή δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά

συγχρονίζονται µε αυτά, α π ο δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι.

Την πλήρη νοσταλγική του λειτουργία αποκτά το ερειπω-

µένο µνηµείο όταν όχι µόνο είναι µοναχικό αλλά και όταν

είναι σε µια θέση όχι από µακριά ή προοδευτικά ορατή, ή

σε κάποια που στο µεταξύ έχει καλυφθεί µε τη βοήθεια της

φύσης. Η συνάντηση µε αυτό µπορεί να έχει τότε κάτι το

αιφνιδιαστικό, κάτι που να εκπλήσσει. Όταν πίσω από

κάποιο λόφο, ή στην αλλαγή µιας πορείας, το ερειπωµένο

µνηµείο κάπως απρόσµενα εµφανίζεται, άλλοτε µπορεί να

θαυµαστεί και άλλοτε να φοβίσει. Κάτι βέβαια που εξαρτά-

ται και από τη στιγµή που θα το δούµε, αφού  όλες οι ώρες

των ερειπίων δεν είναι ίδιες. 

Όλα αυτά όµως δεν είναι απόλυτα στο µέτρο, που από µια

εντελώς αντίθετη εκδοχή ή γνώµη, το ερειπωµένο µνηµείο,

ως εξασθενηµένο επίτευγµα, συχνά εξουδετερώνει την

εντύπωση της οπτικής επιβολής και µετριάζει τη συνεπό-

µενη αντίσταση ή αµφισβήτηση που ενδεχόµενα θα προ-

καλούσε ένα άθικτο πελώριο οικοδόµηµα. Ο χρόνος

«θ έ λ ο ν τ α ς» να τα χρησιµοποιήσει και σήµερα, είναι γι’

αυτό, άραγε, που τα «αποµεγέθυνε»;

Το ερειπωµένο µνηµείο είναι µια κατάσταση γένους µε µια

µεγάλη ποικιλία ειδετικών µορφών, ελλειµµατικών διαβαθ-

µίσεων και ελλειπτικών προσλήψεων. Άλλα ερείπια είναι

ελλειµµατικά κατά ένα τρόπο κρίσιµο και άλλα όχι, ορι-

σµένα, είναι από µια καθαρά δοµική άποψη, ενώ άλλα είναι

περισσότερο από µια άλλη. Είναι για παράδειγµα η πολυ-

συζητηµένη περίπτωση όπου τα υποθετικά ή ξεθωρια-

σµένα ή οξειδωµένα χρώµατά τους απλώς υποψιάζουν

είτε για το αν πράγµατι υπήρξαν είτε για το χρόνο που

δόθηκε για να παραχθεί ένας τόνος ή µια φθορά και που

τώρα όλα αυτά µετέχουν στη σύγχρονη έκφρασή τους. 

Τα ερείπια, προσφερόµενα ως αισθητικά συστατικά ορι-

σµένης πολιτικής ρητορικής, δεν χρησιµοποιήθηκαν πάντα

προς το συµφέρον του ανθρώπου. Σε συνδυασµό µε τη

λειτουργία της νοσταλγίας στην οποία συµπράττουν, δ ε ν

υποκίνησαν πάντα την κ ρ ι τ ι κ ή οµιλία. Συχνά συνέβαλαν σε

µια εθνοκεντρική µυθοποίηση. Ερείπια όµως κινδυνεύουν

πια να µην υπάρχουν. Τα σύγχρονα µέσα καταστροφής

ερείπια δεν αφήνουν. Μέσα από διηγήσεις ή ζωγραφικές ή

φωτογραφικές διασώσεις θα αναπαριστάνουµε τώρα µόνο

τα άρτια έργα. Αυτά που ελλειπτικά ποτέ δεν θα µιλήσουν.

Î¿Ùˆ: ªÓËÌÂ›Ô «Karl Liebknecht & Rosa Lu-

xemburg» (Mies van der Rohe)

¿Ó :̂ Gordon ª·tta-Clark, Conical Intersect,

27-29, rue Beaubourg, Paris, 1975
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Σ υ νδ ι α λλα γές ιστορίας κα ι

µνήµης σε µια υποχω ρ η µ έ ν η
πρ ό σο ψ η

«και γαρ ει µη το σώµα εύρηται του δυστυχούς, αλλά νόµος

ούτος αρχαίος Ελλήνων, ώστε και τους αφανείς τάφοις κοσµείν»

Θουκυδίδης, 4.1.3

Το έθιµο της ταφής των αφανών από τους αρχαίους χρό-

νους εµφανίζεται ως νόµος απαράβατος. Στα νεώτερα

χρόνια η σκέψη για την ίδρυση Μνηµείου του Αγνώστου

Στρατιώτη ανήκει στους Γάλλους και πραγµατοποιήθηκε

µετά τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο.

Η πρωτοβουλία για την κατασκευή του Μνηµείου του

Αγνώστου Στρατιώτη στην ελληνική πρωτεύουσα ανήκει

στον τότε Υπουργό Στρατιωτικών Θ. Π ά γ κ α λο, ο οποίος

στις αρχές του 1926 προκηρύσσει1 διαγωνισµό «διά την

µελέτη ανεγέρσεως τάφου Αγνώστου Στρατιώτου, την διαρρύθ-

µισιν του χώρου της έµπροσθεν των Παλαιών Ανακτόρων ( ό π ο υ

προβλέπετο να εγκατασταθεί το Υπουργείο Στρατιωτικών)

Πλατείας και των πέριξ αυτής οδών, ούτως ώστε το σύνολον να

αποτελέσει αρµονικήν διάταξιν». Το πρώτο βραβείο απονέ-

µεται στη µελέτη2 του αρχιτέκτονα Εµµανουήλ Λαζαρίδη.3

Τον Ιούνιο 1926 δηµοσιεύεται διάταγµα «περί εκτελέσεως

του Μνηµείου και των συναφών εργασιών εν τη Πλατεία», όπου

αποφασίζεται «όπως το κτήριο των Παλαιών Ανακτόρων χρησι-

µοποιηθεί καταλλήλως διαρρυθµισµένο ως Μουσείο ή Πινακο-

θήκη ή δι’ άλλον ανάλογον σκοπόν».

Με την ανατροπή της Παγκαλικής δικτατορίας (Αύγουστος

1926) το θέµα παγώνει, και ανακύπτει οξύτερο µε την επά-

νοδο του Ελ. Βενιζέλου το 1928, οπότε αποφασίστηκε τελε-

σίδικα η εγκατάσταση της Βουλής στα Παλαιά Ανάκτορα.

Έτσι ξεκινά η περιπετειώδης ιστορία του σηµαντικότερου

Μνηµείου της ελληνικής πρωτεύουσας. Επίµαχο θέµα η

θέση του µέσα στον αστικό ιστό και κυρίως η σχέση του

ως προς τη χρήση των Παλαιών Ανακτόρων, η οποία είχε

παραµείνει επί µακρόν εκκρεµής προκαλώντας πολιτικές

α ν τ ι π α ρ α θ έ σ ε ι ς .

Η συγκεκριµένη επιλογή της θέσεως του Μνηµείου και η

σχέση του µε τη Βουλή, την οποία πλέον αποκόπτει ορι-

στικά από την πλατεία Συντάγµατος, θα προξενήσει την

έντονη αντίδραση των φιλελευθέρων,4 αλλά και της κοινής

γνώµης της εποχής, διότι συνδέθηκε µε την Παγκαλική

επιλογή και θεωρήθηκε ως πρωτοβουλία στρατοκρατική.

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις ο Βενιζέλος δεν κάµπτεται.

∆ηλώνει ότι η θυσία του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελούσε

τη βάση της δηµοκρατίας και ότι ο συσχετισµός του Μνη-

µείου µε το Σύνταγµα και τη Βουλή υποδεικνύει τη θυσία

του «αγνώστου» για τους δηµοκρατικούς θεσµούς, δεδο-

µένου ότι το Σύνταγµα ορίζει την καθολική στράτευση των

ανδρών, δηλαδή το καθήκον τους να πεθάνουν για την

υπεράσπιση της πατρίδας.  

Η επιλογή του ρεαλιστή πολιτικού αποτελεί µια από τις

πλέον εύγλωττες αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές εκφρά-

σεις της συνταγµατικής µεταστροφής του 1928, και της

υιοθέτησης ενός συντηρητικού τρόπου διακυβέρνησης

που πολύ απείχε από εκείνον της κυβέρνησης του 1910.

Η έρευνα στον τύπο της εποχής αποδεικνύει ότι, αντίθετα

από ό,τι συµβαίνει στις µέρες µας, η σηµαντική αυτή πολεο-

δοµική παρέµβαση συνοδεύεται από ιδεολογικές τοποθετή-

σεις των πολιτικών και δηλώσεις του ιδίου του Βενιζέλου, ο ι

οποίες αποδεικνύουν την πίστη του (µε αναφορά στον

Hegel) στη δυναµική του αστικού χώρου ως εργαλείου δια-

µόρφωσης της συλλογικής συνείδησης, αλλά και στη δυνα-

τότητα των αρχιτεκτόνων να υλοποιήσουν τα οράµατά του.5

της Αµαλίας Κωτσάκη, αρχιτέκτονος
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συλλογική µνήµη. Το µνηµείο είναι ένα εργαλείο διαχείρι-

σης αυτής της µνήµης: εικόνα χωρίς λόγο. Το µνηµείο

[mo(nu)ment] γίνεται µέσο µετάδοσης µιας στιγµιαίας

ιστορικής πληροφορίας. Ο ∆. Ζήβας λέει: Μνηµείο είναι

καθετί που µπορεί να µεταδώσει µια πληροφορία για το παρελ-

θόν µας.9 Αυτή η εικονο-πληροφορία καθορίζει την ανακα-

τασκευή της ιστορίας. 

Τα µνηµεία λειτουργούν για τη συλλογική µνήµη όπως οι

φωτογραφίες των οικογενειακών άλµπουµ που εκφράζουν

την αλήθεια στην κοινωνική ανάµνηση. Είναι στιγµές

(moments) ιστορίας. Ο Ζακ Λε Γκόφ εξηγεί: οι εικόνες από

το παρελθόν, ταξινοµηµένες σύµφωνα µε τη χρονολογική τάξη,

«τάξη των λόγων» της κοινωνικής µνήµης, επικαλούνται και

µεταδίδουν την ανάµνηση των γεγονότων που αξίζουν να διατη-

ρηθούν επειδή η οµάδα βλέπει στα µνηµεία της παρελθούσας

ενότητας έναν παράγοντα ενοποίησης ή, πράγµα που ξανα-

γυρνά στο ίδιο, επειδή συγκρατεί από το παρελθόν της τις επιβε-

βαιώσεις της παρούσας ενότητας.1 0 Έτσι, το µνηµείο όχι µόνο

διηγείται ιστορία αλλά κυρίως δηµιουργεί ιστορία προς

διήγηση. Μια από τις πολλές ιστορίες. Μνήµη και φαντασία

συνθέτουν ένα παραµύθι στην υπηρεσία της εξουσίας.

Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς
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Ένα έργο που εν τη γενέσει του επικαλείται την αιωνιότητα

–όπως κάθε µνηµείο– είναι η Sagrada Familia. Ανεγείρεται

πέτρα-πέτρα, σύµφωνα µε µια µελέτη που συντίθεται µέρα

µε τη µέρα,4 αναδεικνύοντας την ισχυρή αντίθεση του

δηµιουργού της στις προσφερόµενες κατασκευαστικές

καινοτοµίες της εποχής. Ο Gaudi φοράει στο ναό το µαν-

δύα του µνηµείου υπό το βλοσυρό βλέµµα µιας ηθικής,

θρησκευτικής, µεταφυσικής ιδεολογίας. Οι συµβολικές

διαστάσεις του έργου φαίνεται να ξεπερνούν τα στενά

όρια της απλής λειτουργίας ενός ναού: αφιερώνεται στην

Αγία Οικογένεια ως παράδειγµα της αρετής της οικογενει-

ακής ζωής, στον San Giuseppe ως προστάτη της εργατι-

κής τάξης και στην κάθαρση των πιστών από την υλική

διαφθορά της εποχής.5

Μ ν ή µ η - ι σ τ ο ρ ί α

Σύµφωνα µε τον γάλλο ιστορικό Ζακ Λε Γκόφ κατά τον ίδιο

τρόπο που το παρελθόν δεν συνιστά την ίδια την ιστορία, αλλά

το αντικείµενό της, έτσι και η µνήµη δεν είναι η ιστορία, αλλά

ένα από τα αντικείµενά της.6 Η ανυπαρξία µίας και µοναδικής

µνήµης, συνεπάγεται την ανυπαρξία µιας απόλυτης ιστορι-

κής αλήθειας, την ανυπαρξία µιας Ιστορίας: η υποκειµενι-

κότητα της µνήµης καταργεί την αντικειµενικότητα της

ι σ τ ο ρ ί α ς .

Κατά τον Benjamin, ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνεται η

ανθρώπινη αισθητηριακή αντίληψη για τον κόσµο δεν

καθορίζεται µόνο από φυσικούς, αλλά και από ιστορικούς

π α ρ ά γ ο ν τ ε ς .7 Κάθε νέο στοιχείο που ξεπροβάλλει στο

σήµερα, ενδέχεται να διαφοροποιήσει την ερµηνεία του

χθες και ταυτόχρονα να µεταβάλλει τον τρόπο αντιµετώπι-

σης του επερχόµενου αύριο. Η α-λήθεια των γεγονότων

βρίσκεται στην εκάστοτε ερµηνεία τους.

Η σχετικότητα της ιστορίας οφείλεται στην αδυναµία

αυτοεπιβεβαίωσής της. Η ιστορία δεν αποτελεί µια από-

λυτη γνώση, ούτε µπορεί να «αυτό-σφραγισθεί» σε πολυ-

τελείς τόµους. Η αληθινή ιστορία είναι σύνθεση, είναι σχε-

δίασµα, είναι µια διαδικασία συνεχούς επανερµηνείας και

νέων ανακαλύψεων· είναι πρώτιστα διάλογος, προβληµατι-

σµός και διαρκής επεξεργασία των στοιχείων που µας

κατευθύνουν στην κατασκευή του παρελθόντος. Εάν επο-

µένως κατανοήσουµε ότι η ιστορία δεν αποτελεί µια βάση

δεδοµένων που συνθέτουν ένα και µοναδικό αφηγηµατικό

λόγο, θα έχουµε δικαίως αναγνωρίσει την σχετικότητά τ η ς .

Ιστορία δεν είναι τα ίδια τα δεδοµένα, αλλά η µελέτη και

επεξεργασία τους, ενέργειες που εξαρτώνται από το

σύστηµα αναφοράς και τη σχετική µας θέση µέσα στον

πολιτιστικό, κοινωνικό και κυρίως ιδεολογικό χώρο και

χ ρ ό ν ο .

Ι σ τ ο ρ ί α - ε ξ ο υ σ ί α

Ο Guy Debord υποστηρίζει ότι ο στοχασµός επί της ιστο-

ρίας, αναπόσπαστα, είναι στοχασµός σχετικός µε την εξουσία.8

Η εξουσία είναι το τρόπαιο στη µάχη των ιδεολογικών

δυνάµεων. Η δύναµη προϋποθέτει την ενότητα κάτω από

µια κοινή ταυτότητα. Για τη διαµόρφωση µιας κοινής ταυ-

τότητας απαιτείται η κοινή αντιµετώπιση της πραγµατικό-

τητας. Η εξουσία είναι ικανή να διαµορφώνει αυτή την

πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αλλοιώνεται και υπο-

τάσσεται στην ιδεολογική θεώρηση. Η πραγµατικότητα

αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της πραγµατικότη-

τας. Η κριτική σκέψη εξαφανίζεται µέσα στην κυρίαρχη

αίσθηση. Ο λόγος υποτάσσεται στην εικόνα. Οι κυρίαρχες

ιδέες πλάθουν τις εικόνες του δηµόσιου χώρου. Η εξουσία

επιβάλλει την ιστορία της, εκπαιδεύει και δηµιουργεί τη

Πηγή εικονογράφησης για τις εικόνες 1, 2, 3: B. Risebero, Ιστο-

ρία της ∆υτικής Αρχιτεκτονικής, εκδ. Φόρµα, Αθήνα, 1991

Η εικόνα 4 είναι σκίτσο του γράφοντα

¿Óˆ: La Sagrada Familia (Antoni Gaudi)
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από την άποψη ότι συνάδει απολύτως µε το ύφος ενός

Μνηµείου για τους αφανείς νεκρούς. Έχει αποτελέσει

άλλωστε «δεδοµένο υπόβαθρο» σε κάθε προσπάθεια

αναµόρφωσης της Πλατείας Συντάγµατος, επιτυχηµένης ή

µη, µε την οποία για λόγους καθαρά συµβολικούς σηµαντι-

κοί έλληνες πολιτικοί εποχούµενοι στο άρµα του εκσυγ-

χρονισµού – εξευρωπαϊσµού, θέλησαν να συνδέσουν το

όνοµά τους.1 1

Χωρίς να χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια από τα

αποκαλυπτήριά του (1932) το Μνηµείο µαζί µε την Πλατεία

Συντάγµατος έµελλε να αποτελέσουν το σκηνικό για

µεγάλες στιγµές της πολιτικής ιστορίας της νεωτέρας

Ελλάδος. Σήµερα το σύµπλεγµά τους αφηγείται πολύ-

τροπα και αποτελεί φορέα πολλαπλών νοηµατοδοτήσεων,

όπου στην ανάκληση της µνήµης συµβάλλουν καθοριστικά

οι αναµνηστήριες τελετές, µε µουσική, τελεστικές πράξεις,

χειρονοµίες, όλη την «κινησιακή µνήµη», την οποία αναπα-

ριστά ο ιστορικός, κοινωνικός και πολιτισµικός λόγος που

το παρόν προβάλλει στο παρελθόν.1 2

Τις µνήµες του κινήµατος του 1843 µε τον στρατηγό

Μακρυγιάννη ακολουθούν εκείνες πριν από την κατάληξη

στο Γουδί του 1909 και η ηχώ των πολυβόλων του Σκόµπυ

το 1944 θα αντιλαλεί µαζί µε τις ζητωκραυγές στην οµιλία

του εθνάρχη Μακάριου για την ένωση της Κύπρου το 1955.

Ίσως η γεµάτη ένταση φιγούρα του Αγνώστου Στρατιώτη

έχει πολλά να µας αφηγηθεί αφού άγρυπνα έχει παρακο-

λουθήσει όλες τις πολιτικές οµιλίες που εκφωνήθηκαν από

τους εξώστες της Μεγάλης Βρετανίας από το 1950 µέχρι

τις µέρες µας µε αποκορύφωµα τις ενθουσιώδεις µεταπο-

λιτευτικές συγκεντρώσεις του 1974, αλλά και το αντιαµερι-

κανικό ξέσπασµα µε την έλευση Κλίντον στα τέλη της

δεκαετίας του 1990.

Το Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία

Συντάγµατος είναι µία από τις λίγες περιπτώσεις όπου η

επίσηµη ιστορία που επιβάλλεται από την εξουσία συνδια-

λέγεται καθηµερινά και συνυπάρχει ισάξια µε τη συλλογική

µνήµη των απλών πολιτών, αναπαράγοντας ένα «αριστοτε-

λικό µοντέλο» της µνήµης όπου η γνώση αναθεωρείται

µέσα από την εµπειρία και το βίωµα.
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Η αρχιτεκτονική παιδεία του Εµµ. Λαζαρίδη στην École

des Beaux-Arts, όπου πρυτάνευε η πλατωνική αντίληψη

περί «βασιλικού» αρχιτέκτονα, του εξασφαλίζει τη δυνατό-

τητα να διαισθανθεί την πολιτική βούληση και να την

εκφράσει µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο.

Ο αρχιτέκτονας σε υπόµνηµά του αναφέρει ότι «το µνηµείο

συµπληρώνει τη διάταξη της πλατείας Συντάγµατος και εναρµο-

νίζεται µε τον άξονα της οδού Ερµού δίνοντας λύση στο “ασυ-

νάρτητο» της περιοχής”6 και προτείνει µια µεγάλη εκσκαφή στο

φυσικό πρανές µπροστά στην κυρία είσοδο των Παλαιών Ανα-

κτόρων µε στόχο «τη δηµιουργία επίπεδης πλατείας που θα

προσδώσει άνετη και επιβλητική θέα στο υπερκείµενο οικοδό-

µ η µ α ».

«και έστιν ευµνηµόνευτα όσα τάξιν τινά έχει, ώσπερ τα µαθή-

µατα (γεωµετρία), τα δε φαύλα χαλεπώς» αναφέρει ο Αριστο-

τ έ λ η ς7 και ο αρχιτέκτονας το έχει πλήρως κατανοήσει µαζί

µε το ότι η χρονική εκτύλιξη ενός γεγονότος µπορεί να

διατηρηθεί ευκολότερα στη µνήµη, αν οι διαδοχικές

φάσεις του αποδοθούν χωρικά σε διατάξεις συµµετρικές

τις οποίες και επιλέγει συνειδητά.

Το αίτηµα για «ελληνικότητα» θα αντιµετωπιστεί από τον

αρχιτέκτονα  αφαιρετικά, και στην προσπάθειά του να είναι

«σύγχρονος» καταφεύγει σε ρασιοναλιστικού τύπου επι-

λογές, εισάγει µια διάσταση «ορθολογισµού»8, δ ί ν ε ι

έµφαση σε απλουστευµένα διακοσµητικά στοιχεία προέ-

λευσης Art Déco, χωρίς ασφαλώς να προσχωρεί ανοικτά

στο Μοντέρνο Κίνηµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το

Μοντέρνο Κίνηµα, συνυφασµένο µε την κρίση της αναπα-

ρ ά σ τ α σ η ς9 εκφρασµένης κυρίως από τον Nietzche ως

χτύπηµα του γερµανικού ιστορισµού του 19ου αι., ε ί χ ε

αρχίσει ήδη να κερδίζει έδαφος διεθνώς ακόµα και στις

περιπτώσεις θεσµικών κτιρ ί ων, οπότε η πρόταση Λαζαρίδη

ως επιτυχηµένη έκφραση του λεγόµενου «µοντέρνου

κλασσικισµού» στην Ελλάδα, µια χώρα που σαφώς εµφανί-

ζει υστέρηση ως προς τον ενστερνισµό καινοτόµων ιδεών

ειδικά στην αρχιτεκτονική, µπορεί να χαρακτηριστεί έως

και πρωτοποριακή.

Η αναφορά στην αρχαιότητα θα γίνει µε τρόπο υπαινι-

κτικό και πιθανώς καινοτόµο για την εποχή, µε την αποµί-

µηση της σειράς από σπονδύλους κιόνων που έχει ενσω-

µατωθεί στη βόρεια κλιτύ της Ακροπόλεως. Έτσι εµφανίζε-

ται συµµετρικά στις δύο εσωτερικές γωνίες του Μνηµείου

σε µια διακοπή του κατακόρυφου αναληµµατικού τοίχου

µια παράταξη από υπερµεγέθεις ραβδώσεις η οποία ανα-

λαµβάνει τη νοµιµοποίηση του έργου ως ελληνικού. ∆εν

µπορούµε όµως να αντισταθούµε στην πρόκληση να την

αντιπαραβάλουµε και µε τις κατά πολύ µεταγενέστερες

ειρωνικές µεταµοντέρνες αναζητήσεις, εκφράσεις της αβε-

βαιότητας του τέλους του 20ού α ι., αποδίδοντάς της

χαρακτήρα προδροµικό.

Ακόµη και η χρήση των αρχαϊκών γραµµάτων και του

αδρού πωρόλιθου µας παραπέµπουν σε έναν ανανεωµένο

κλασικισµό. Όπως αναφέρει ο ∆ηµ. Φιλιππίδης, η µετά-

θ ε σ η1 0 από την κλασική αρχαιότητα στην αρχαϊκή είναι ένα

σύνθετο πολιτισµικό φαινόµενο που σχετίζεται αφ’ ενός µε

τη θεωρία του Νίτσε για την ανωτερότητα του διονυσια-

κού στοιχείου και από την άλλη µε τις διάφορες ανασκα-

φές όπου αποκαλύφθηκαν αρχαϊκά ή προϊστορικά ευρή-

µατα. Ήταν πολύ λογικό µια τέτοια µόδα να παρουσιαστεί

για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατ’ ευθείαν από το Παρίσι

µέσω Λαζαρίδη. 

Αν και η τελική αίσθηση που αποδίδει το Μνηµείο είναι

αυτή του κενού, θα µπορούσε να θεωρηθεί επιτυχηµένη
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«ζωντανεύουν κατ’ αναλογία» από τη συλλογική µνήµη.

Σιγά-σιγά  η σχέση της αρχιτεκτονικής µε το τόπο και τις

πολλαπλές και αποσπασµατικές µνήµες γίνεται όλο και

πιο έντονη. Η αρχιτεκτονική του, όλο και περισσότερο,

γίνεται µια ars combinatoria που στηρίζεται στην επί-

κληση τµηµάτων της µνήµης.5 Ο Rossi υποστηρίζει όλο

και εντονότερα ότι η αρχιτεκτονική σήµερα συµπληρώνει

τον προϋπάρχοντα οργανισµό και αναµετριέται  µε την

ιστορία των τµηµάτων της  πόλης. Οι πιο ενδιαφέρουσες

δυνατότητες που έχουν αποµείνει στον αρχιτέκτονα είναι

εκείνες που δεν αναφέρονται στη σφαίρα της απλής

αποκατάστασης αλλά ούτε και σε µια εξολοκλήρου νέα

πρόταση. Αυτός ο χώρος είναι πολύ περιορισµένος, µε

µεγάλο όµως αρχιτεκτονικό πλούτο. Αυτή δεν είναι µία

νοσταλγική αρχιτεκτονική, αλλά µία νέα πρόταση ανά-

γνωσης του κενού που ενώνει το χθες µε το σήµερα.

Αποτελεί την αντίληψή του για την αρχιτεκτονική του

«αποσπάσµατος», για την αρχιτεκτονική της µνήµης που

µετουσιώνεται κάθε φορά σε µία νέα πρόταση. «Όλο και

περισσότερο αγαπώ τις αναφορές, ή τα κοµµάτια του

παρελθόντος, ακόµα και τα υλικά θραύσµατα, τις επανα-

κατασκευές, όλα αυτά που αποκτούν όµως µία καινούρια

σηµασία στον χώρο».6

Στην τελευταία του πρόταση που υλοποιήθηκε µετά το

θάνατο του, στην επέµβαση στο Θέατρο Fenice  της

Βενετίας, ο Aldo Rossi πολλαπλασιάζει την έµφαση στη

µνήµη και αφήνει να γεννηθεί η νέα αρχιτεκτονική του

µέσα σ’ αυτό το ελάχιστο κενό του χθες και του σήµερα.

Συµφωνεί µε την άποψη που υποστηρίζει να κτιστεί το

Θέατρο «όπου ήταν» («dov’era») και αναλαµβάνοντας

να το πραγµατοποιήσει «όπως ήταν» («com’era») τονίζει

ότι κάθε επέµβαση είναι µια νέα αρχιτεκτονική, κάθε τι

που γίνεται σήµερα µεταφέρει τα καινούρια δεδοµένα.

Στην έκθεση που συνόδευε την αρχιτεκτονική µελέτη είχε

σηµειώσει: «Εµείς έχουµε προσθέσει λίγες µόνο νότες:

για παράδειγµα µία Νέα Αίθουσα, η οποία έχει για σκηνή

ένα κοµµάτι από τη Βασιλική του Παλλάντιο/ όχι µόνο

γ ι α τ ί είναι ωραία αλλά γιατί αναπαράγει τον εσωτερικό

κόσµο της περιοχής του Βένετο, σχεδόν µια προσπάθεια

να επανασυσταθεί στο κτίριο έναςβενετσιάνικος κόσµος

ανάµεσα στην ιστορία και την επινόηση». Σύµφωνα µε

την «παλλαντιανή εκπαίδευση» ο σωστός επαγγελµατι-

λους τρόπους και παραµένει σε διαθεσιµότητα. Κατά τη

δεκαετία του ΄60 εµφανίζεται µια κάµψη στη φαινοµενική

αµνησία και για άλλη µια φορά παρουσιάζεται µε έµφαση

η εκούσια και ηθεληµένη επίκληση της µνήµης ως χαρα-

κτηριστικό της ανάπτυξης ενός νέου αρχιτεκτονικού

λόγου.

Για τον Aldo Rossi η αρχιτεκτονική αποτελεί µία διαδικα -

σία που στηρίζεται σ’ ένα λογικό σύστηµα. Ένα από τα

κυριότερα σηµεία αυτού του συστήµατος είναι η µελέτη

των στοιχείων της πόλης, καθώς αυτά µεταβάλλονται

ανάµεσαστο χθες και το σήµερα. Η πόλη θεωρείται ως ο

τόπος όπου καταγράφεται «η συλλογική µνήµη των

λαών»1. Είναι ένας τόπος γεµάτος από µνήµες που στοι-

βάζονται η µία πάνω στην άλλη, που µπορούν να υπάρ-

χουν στο σήµερα µονάχα µέσα από την αντιστοιχία τους

µε το τώρα. Μία αντιστοιχία που προκαλείται από το

«εγώ» του παρατηρητή, που µετατρέπει συνεχώς µέσα

από την ιδιαίτερη βιωµατική εµπειρία τις εικόνες των

πραγµάτων σε αναµνήσεις των πραγµάτων. Η αρχιτεκτο-

νική της πόλης δηµιουργείται από τον άνθρωπο πουβιώ-

νει το χρόνο. Η πόλη εµποτίζεται µε τα ίχνη που αφήνει

ο άνθρωπος και εκείνος µε τα ίχνη που αφήνει ο χρόνος.

Η χρησιµοποίηση της µνήµης αποτελεί βασικό µεθοδο-

λογικό εργαλείο έρευνας της αρχιτεκτονικής του Aldo

Rossi. Αυτή η σχέση της αρχιτεκτονικής µε τηµνήµη είναι

ένα καθαρό «αυτοβιογραφικό» παιχνίδι βούλησης και

επιλογής.2 Για τον Aldo Rossi ο καθένας µας θα πρέπει

να βρει τις «αντιστοιχίες» («correspondences») και τις

«µαρτυρίες» («testimonianze») ανάµεσα σε εκείνο που

προϋπάρχει και σ’ αυτό που αναζητούµε σήµερα, ανά-

µεσα στο καινούριο και στην ανάµνηση άλλων πραγµά-

των, κτιρίων, προσώπων. Τα δύο γίνονται ένα στο µυαλό

του αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας είναι ο «ερµηνευτής»

αυτών των άλλων εικόνων, συναισθηµάτων, καταστάσεων.

«Έτσι, η ένωση του παρελθόντος µε το µέλλον βρίσκεται

στην ίδια την ιδέα της πόλης, που τη διατρέχει όπως η

µνήµη διατρέχει τη ζωή ενός ανθρώπου και που για να

συγκεκριµενοποιηθεί πρέπει πάντα να δίνει µορφή στην

πραγµατικότητα και να αποκτά τη µορφή της από αυτήν».3

Η αρχιτεκτονική είναι εκείνη που δίνει φωνή σ’ αυτή την

ένωση, που επιτρέπει εκείνες τις µνήµες να ζουν µέσα της.

«Η µνήµη στο εσωτερικό της δοµής της πόλης είναι

η συνείδηση της πόλης» και «η ιστορία είναι η συλλογική

µνήµη, µε άλλα λόγια είναι η σχέση του κοινωνικού συνό-

λου µε τον τόπο και µε την ιδέα του τόπου».4

Η αναλογία και η αναφορά είναι τα δύο χαρακτηριστικά

µε τα οποία η µνήµη εκδηλώνεται στο έργο του Aldo

Rossi. Μέσα από µία συνεχή «µορφολογική αφαίρεση»

εµφανίζεται η δύναµη των απλών γεωµετρικών στερεών:

κύβοι, κώνοι και κύλινδροι γίνονται αρχέτυπα που

Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να φτάσει το χρόνο που

προπορεύεται γυρνά πάντα προς την αρχή και µέσα από

την επανάληψη επιδιώκει να διατηρεί για τον εαυτό του

την πολυτέλεια της νεότητας. Το κενό που υπάρχει ανά-

µεσα στο χθες και το σήµερα, ανάµεσα στην ανάµνηση

και την παρουσία, ανάµεσα στο ένα και τις πολλαπλές

επαναλήψεις του, γεµίζει από τη µνήµη που ζει συνεχώς

στο παρόν. Η µνήµη δεν είναι τίποτα άλλο παρά το

σύστηµα µέτρησης αυτού του κενού. Έτσι ο χρόνος του

παρελθόντος µετριέται διαµέσου της µνήµης.

Η µνήµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνει, να

συνδέσει, να επαναφέρει ή ακόµα και για να δηµιουργή-

σει µε στοιχεία του παρελθόντος νέες καταστάσεις και

συναισθήµατα. Τα στοιχεία της µνήµης, δεν διαθέτουν

µια δική τους σηµασία και αυτονοµία, αλλά αποκτούν το

ρόλο τους και την ιδιαίτερη βαρύτητά τους σε σχέση µε

τις αιτίες που τα ανακαλούν στο παρόν.

Η επίκληση της µνήµης ή η βύθιση στη λήθη αντανα-

κλούν τις επιλογές των ατόµων ή και των κοινωνιών και

παράγονται σε συνάρτηση µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις.

Η αρχιτεκτονική συµµετέχει σ’ αυτό το παιχνίδι και όπως

µπορεί κανείς να ανιχνεύσει στην ιστορία της, θυµάται ή

ξεχνά ανάλογα µε τις συµµαχίες που αναπτύσσει στο

εσωτερικό των κοινωνικών δοµών.

Η µνήµη της αρχιτεκτονικής, όπως και τόσες άλλες µνή-

µες των ανθρώπων, δηµιουργείται από ένα «αρχείο

δεδοµένων» που συγκεντρώνεται µε πολλούς και ποικί-
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Η αρχ ι τ ε κτονική ως µνήµη

στο έργο του Aldo Rossi

τη ς Βασιλικής Πετρίδου, αρχιτέκτονος, αν. καθηγήτριας Πανεπιστηµίου Πατρών
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σµός του αρχιτέκτονα θα πρέπει να ξεπερνά τα κατα-

σκευαστικά προβλήµατα και να αναζητά «µία σηµασίαγια

την πλατεία, µία σηµασία για τη στέγη, µία σηµασία για το

χώρο της πόλης και για το χώρο της υπαίθρου».7 Τ ο

Θέατρο Fenice της Βενετίας είναι για τον Rossi «Ένα

οικογενειακό πορτρέτο µε εσωτερικό»8 και το αναζητά

µέσα στην ίδια τη δοµή της πόλης, στην τυπολογία, στην

ιστορία της.

«Η Βενετία είναι µια πόλη που αποτελείται από µεµονω-

µένα κοµµάτια, από θραύσµατα και ο Παλλάντιο είναι ο

πρώτος που το κατάλαβε».9 Η αρχιτεκτονική του Παλλά-

ντιο στη Βενετία  είναι για τον Rossi, αυτή που αποδίδει

µε τον καλύτερο τρόπο το επαναλαµβανόµενο, πολύ-

πλοκο και αποσπασµατικό πρόσωπο της πόλης. Σύµ-

φωνα µε τον Rossi η Βενετία πάντοτε συνδιαλέγεται µε το

παρελθόν της και για να το τονίσει επαναλαµβάνει στη

σκηνή της Νέας Αίθουσας ένα τµήµα σε κλίµακα 1:3 από

τη Βασιλική του Παλλάντιο στη Vicenza, θέλοντας έτσι να

οδηγήσει ξανά σε µία νέα αναζήτηση της ίδιας της απο-

σπασµατικής εικόνας της πόλης.

’Ετσι πιστεύουµε ότι η συλλογική µνήµη για τον Aldo

Rossi είναι η επιβεβαίωση της επιθυµίας του κατοίκου

µιας πόλης να ζει ταυτόχρονα παντού: ανάµεσα σ τ ο

παρελθόν και το παρόν, ανάµεσα στο όνειρο και την

π ρ α γ µ α τ ι κ ό τ η τ α , ανάµεσα στην αργή κίνηση και την

ξέφρενη ταχύτητα, έξω και µέσα από τα τείχη της πόλης,

ανάµεσα στη λήθη και την ανάµνηση.
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Σε µια χώρα γεµάτη από µνήµες και µνηµεία είναι, ίσως,

παράδοξο να µιλάς για τη θεµελιώδη σηµασία της λήθης

και να ισχυρίζεσαι ότι «πρέπει να ξεχνάς για να θυµάσαι».

Και όµως, η νεώτερη ελληνική ιστορία είναι γραµµένη µε τη

λήθη εκείνων των στρώσεων του παρελθόντος που θα

εξασφάλιζαν, µε την απουσία τους, την επιθυµητή λειτουρ-

γία της µνήµης (του εγώ, του είναι, της ταυτότητας) στο

εκάστοτε παρόν και το µέλλον µας. ∆εν έχουν περάσει

ούτε τριάντα χρόνια από την εποχή που η προστασία

όλου του παρελθόντος θεωρήθηκε αυτονόητη και όµως η

έννοια του όλου στηρίζεται στη λήθη ενός µεγάλου

µέρους που εξαφανίζεται από τα µάτια µας πριν ακόµα

αρχίσει να κατεδαφίζεται. Η συλλογική µνήµη είναι µια ιδε-

ολογική σχέση που συνδέει το επιθυµητό µέλλον µε το εξί-

σου επιθυµητό παρελθόν του. Με άλλα λόγια, εµείς «κατα-

σκευάζουµε» και στη συνέχεια προστατεύουµε το παρελ-

θόν που θέλει να έχει το παρόν µας. Η κατασκευή αυτή

είναι µια φαντασιακή κατασκευή που ασυνείδητα ονοµά-

ζουµε µνήµη.

Λέγεται πως η Μοντέρνα αρχιτεκτονική αναζήτησε το

εντελώς νέο στη ριζική άρνηση του παρελθόντος. Το τι

ακριβώς σηµαίνει αυτό και το πώς υλοποιήθηκε είναι µια

τεράστια συζήτηση. Στη Χάρτα των Αθηνών διαβάζουµε ότι

«οι αρχιτεκτονικές αξίες πρέπει να διαφυλάσσονται (µεµο-

νωµένα κτίσµατα ή αστικά σύνολα)», επειδή «είναι µέρος

της ανθρώπινης κληρονοµιάς, και αυτοί που τα έχουν στην

κατοχή τους ή είναι επιφορτισµένοι µε την προστασία

τους έχουν ευθύνη και υποχρέωση να πράξουν ό,τι είναι

θεµιτό για να µεταδώσουν ανέπαφο στους ερχόµενες αιώ-

νες το ευγενές αυτό κληροδότηµα». Στη συνέχεια διευκρι-

νίζεται πως «ό,τι ανήκει στο παρελθόν δε δικαιούται εξ

ορισµού να παραµείνει αιώνιο», γιατί «ο θάνατος, που δεν

ξεχνάει κανένα έµβιο ον, χτυπάει και τα έργα των ανθρώ-

πων». Οπότε καταλήγει ότι πρωτεύουν τα συµφέροντα της

σύγχρονης πόλης και έτσι, «στις περιπτώσεις που έχουµε

να κάνουµε µε κτίρια που επαναλαµβάνονται σε πολλά

αντίτυπα, θα διατηρήσουµε ορισµένα ως τεκµήρια και θα

ρίξουµε τα υπόλοιπα», ενώ «σε άλλες περιπτώσεις θα

µπορεί να αποµονωθεί µόνο το µέρος που αποτελεί ενθύ-

µιο ή πραγµατική αξία, και το υπόλοιπο θα αναπλαστεί για

ωφέλιµους σκοπούς».1 Αυτή είναι µια τυπική περίπτωση

κατασκευής της µνήµης που στηρίζεται στην ηθεληµένη

απώθηση ενός µεγάλου µέρους της παλιάς πόλης. Με

συνειδητές διαδικασίες επιλογής αναδεικνύονται αποσπα-

σµατικά τεκµήρια του παρελθόντος που ονοµάζονται

«διατηρητέα» και προτείνουν µιαν αφήγηση του περασµέ-

νου χρόνου µέσα στη ζωή της σύγχρονης πόλης. 

Μετά το 1960 άρχισε η κριτική του µοντέρνου και η γενι-

κότερη επίκληση των αξιών του παρελθόντος, που αποτέ-

Π ρ έ πει να ξεχ νάς 

για να θυµάσα ι

του Παναγιώτη Τουρνικιώτη, αρχιτέκτονα, α ν. καθηγητή Ε Μ Π

Ì¤ÛË: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË Modena, 1972

Î¿Ùˆ: ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Gallaratese,

ªÈÏ¿ÓÔ, 1969-73 (ÊˆÙ. µ. ¶ÂÙÚ›‰Ô˘)
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λασσόµενη νοητική πρακτική: την ιστορία. Μόνο που η

επιβίωση του αρχικού δίπλα στο µεταγενέστερο, και η δια-

τήρηση όλων των προηγουµένων δίπλα στην τελευταία

φάση της εξέλιξης, µε µια συγκεκριµένη τάξη που αφ’ ε ν ό ς

αποκαθιστά τη χρονική σειρά των φάσεων και αφ’ ε τ έ ρ ο υ

τις αξιολογεί, είναι -πέρα και πάνω από κάθε ιστορική

µέθοδο ή κριτήριο επιστήµης- µια φαντασιακή κατασκευή

του παρελθόντος. Και µε αυτή την έννοια, η ιστορία απο-

τελεί την πρωταρχική προστασία του παρελθόντος: η πρα-

κτική της εξασφαλίζει την ταυτόχρονη διατήρηση όλων

σχεδόν των φάσεων της εξέλιξης που διαλύθηκαν προ-

σφέροντας το υλικό τους στις κατοπινές. Άλλωστε, είναι

σε όλους γνωστό πως η ιστορία, όπως την αντιλαµβανό-

µαστε σήµερα, διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε σε παράλ-

ληλη πορεία µε τις αρχαιολογικές αναζητήσεις και µε τις

προσπάθειες για αναστήλωση ή αναβίωση του παρελθό-

ντος, από τον 18ο αιώνα ως τις µέρες µας. 

Μέσα από τη συστηµατική και την εν µέρει τελετουργική

συγκέντρωση των κάθε λογής τεκµηρίων για εκείνα που

υπήρξαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να υπάρχουν στο

παρόν, και µέσα από τη µεθοδική διερεύνηση των εξελικτι-

κών τους σχέσεων, που επιχειρείται από την ιστορία και

από τις συναφείς πρακτικές, σαν την αρχαιολογία, αναζη-

τούµε την ταυτότητά µας, αναζητούµε εκείνο που είµαστε

στο φως εκείνου που δεν είµαστε πιά. Η ατοµική και

κυρίως η συλλογική µνήµη του ανθρώπου κατασκευάζεται

µέσα από τη συγκρότηση ενός πλέγµατος ταυτίσεων και

διαφορών µε τους προγόνους και τα έργα τους, δηλαδή

µέσα από την επιλεκτική αναδηµιουργία του παρελθόντος

που στηρίζει τις συµβολικές αναφορές του παρόντος. Η

συλλογική µνήµη της κοινωνίας κατασκευάζει τις σηµασίες

που εκείνη δίνει στον κόσµο, για να τον κάνει κόσµο της,

α φ ’ ενός µε τα λόγια, γράφοντας την ιστορία του, και αφ’

ετέρου µε τα έργα, ξεχνώντας, καταστρέφοντας, αλλάζο-

ντας ή προστατεύοντας, δηλαδή «κατασκευάζοντας» το

υλικό και ορατό παρελθόν του. Η υλοποίηση των σηµα-

σιών αυτών είναι υλοποίηση των βαθύτερων επιθυµιών της

σύγχρονης κοινωνίας, που αναδηµιουργεί το παρελθόν για

να διορθώσει ορισµένες και συνήθως ανυπόφορες γι’

αυτήν πλευρές του πραγµατικού της κόσµου, αναγνωρίζο-

ντας τη δυνατότητα της ευτυχίας στις πολιτισµικές συνθή-

κες άλλων εποχών. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται αναγκα-

στικά σε µια εκτεταµένη απώθηση υλικών τεκµηρίων και

πολιτισµικών συνθηκών που συνειδητά είτε ασυνείδητα

αποποιείται η κοινωνία µας για να προστατευθεί ή για να

λυτρωθεί από ένα µέρος του παρελθόντος της. Η λήθη

αποτελεί το δοµικό θεµέλιο της µνήµης. Όσο και αν φαί-

νεται παράδοξο, εκείνο που έχεις επιλέξει να θυµάσαι είναι

παράµετρος εκείνου που έχεις επιλέξει να ξεχάσεις. Και

ακόµα περισσότερο, η λήθη είναι µια αναγκαία προϋπό-

θεση της µνήµης. Πρέπει να ξεχνάς για να θυµάσαι.

Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς

1. Le Corbusier, Η Χάρτα των Αθηνών, µτφρ. Σταύρος Κουρεµένος,
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2. Σίγκµουντ Φρόϋντ, Ο πολιτισµός πηγή δυστυχίας (1930), µτφρ.

Γιώργος Βαµβαλής, 2η έκδοση, Αθήνα, Επίκουρος, 1994, σελ. 21-

2 2 .

3. Στο ίδιο, σελ. 23.

4. Στο ίδιο, σελ.1 9.

λεσε θεµέλιο της µεταµοντέρνας σκέψης και αρχιτεκτονι-

κής. Η αναθεωρητική αυτή προσέγγιση στηρίχτηκε στη

συστηµατική µελέτη ιστορικών περιόδων που είχαν απορ-

ρίψει οι µοντέρνοι, τοποθετώντας στο ίδιο αν όχι σε υψη-

λότερο βάθρο από τα δικά τους έργα ολόκληρες οικογέ-

νειες κτιρίων που λίγο προηγουµένως ήταν καταδικασµέ-

νες σε εξαφάνιση. Και ταυτόχρονα ανέξειξε την πολύ-

πλευρη γοητεία της ιστορικής διαστρωµάτωσης του αστι-

κού ιστού, ιδίως στα κέντρα των παλιών ευρωπαϊκών

πόλεων, δίνοντας σηµασία στη συνύπαρξη των περιόδων,

στην πολυπλοκότητα των δρόµων και των πλατειών και

στην απλή οικιστική αρχιτεκτονική ως σύνολο, δηλαδή σε

απλές αξίες της παλιάς πόλης που είχε απορρίψει η Χάρτα

των Αθηνών. Ο αρχαϊσµός αυτός ανέδειξε τις έννοιες του

ιστορικού κέντρου και της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

υποστηρίζοντας το αίτηµα της συνολικής διατήρησης. 

Η υστερική απαίτηση να διατηρηθεί στη µνήµη ολόκληρο

το παρελθόν φέρνει πάλι στο προσκήνιο την ερµηνεία της

δυστυχίας του πολιτισµού που είχε διατυπώσει ο Freud το

1930. Περιγράφοντας ένα ιστορικό τόπο στον οποίο

«τίποτε, που είχε δηµιουργηθεί µια φορά, δεν έχει εξαφα-

νισθεί, όπου δίπλα στην τελευταία φάση εξέλιξης διατη-

ρούνται ακόµα όλες οι προηγούµενες», ο Freud καταλήγει

«στο αδιανόητο και στο παράλογο», για να συµπεράνει

πως «ο ίδιος χώρος δεν επιδέχεται διπλό γέµισµα» και να

αναγνωρίσει πως «οι προηγούµενες φάσεις της εξέλιξης ...

έχουν διαλυθεί στις κατοπινές, στις οποίες έχουν προσφέ-

ρει το υλικό».2 Στη σκέψη του Freud το αναµφισβήτητο της

υλικής αυτής πραγµατικότητας µπορεί να ανατραπεί

επειδή «το παρελθόν µπορεί να διατηρηθεί στην ψυχική

ζ ω ή » ,3 όπου «όλα διατηρούνται κατά κάποιον τρόπο, και

κάτω από κατάλληλες συνθήκες, π.χ. µε µια εκτεταµένη

επαναστροφή, µπορούν να εµφανισθούν και πάλι στο

π ρ ο σ κ ή ν ι ο ».4

Για εµάς, τους αρχιτέκτονες, το παρελθόν αυτό δεν διατη-

ρείται ζωντανό, και σε όλες µάλιστα τις φάσεις του, που η

κάθε µια κατέστρεφε ή µετέτρεπε την προηγούµενη, παρά

µόνο µέσα από µια ιδιαίτερα σύνθετη και επιπλέον µεταλ-
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και όχι µόνο σε σύγκριση µε δανεισµένα πρότυπα. Να

κατανοηθεί το αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι ως αποτέλεσµα

των ιστορικά διαµορφωµένων ιδιαίτερων συνθηκών στον

τόπο µας.

Μελετώντας τις δυνάµεις που έχουν επιδράσει στη δια-

µόρφωσή τους µπορούµε να αντλήσουµε εξαιρετικά χρή-

σιµα συµπεράσµατα. Ο πολιτισµός, υλικός και πνευµατι-

κός, που δηµιουργήθηκε από τη δραστηριότητα των

προηγούµενων γενεών, είναι δυνατόν να αποτελέσει πηγή

έµπνευσης και δηµιουργίας. Για να τον γνωρίσουµε σε

βάθος και όχι επιφανειακά απαιτείται βέβαια συστηµατική

και επίπονη µελέτη.

Ας δούµε για παράδειγµα τη φθορά των κατασκευών ως

συστατικό της φυσιογνωµίας ενός τόπου, ως επενέργεια

της φύσης, αποτύπωµα του χρόνου πάνω στο υλικό, µάρ-

τυρα της ιστορίας, έκφραση ζωντάνιας. Εδώ, τη φθορά τη

συναντάµε σε κάθε µας βήµα, στα ερείπια των αρχαίων

µνηµείων, στο ξεθώριασµα των χρωµάτων, στη διάβρωση

και την οξείδωση. Ας τη δούµε κατάµατα ως ισχυρή

παρουσία, στοιχείο που διεκδικεί µια θέση στην κλίµακα

των αισθητικών αξιών. Αν συµφιλιωθούµε µαζί της, τότε

ίσως βρούµε νέους τρόπους χειρισµού της.

Ας δούµε ταυτόχρονα την ασυµβατότητα των εισαγόµε-

νων αισθητικών προτύπων µε το περιβάλλον του τόπου

µας. Ας προσέξουµε πόσο δύσκολα συµφιλιώνονται µε το

ελληνικό φως τα απαστράπτοντα µέταλλα, κρύσταλλα και

καλογυαλισµένοι γρανίτες. Πώς η κραυγαλέα λάµψη τους

απωθεί, πώς οι κατασκευές φαντάζουν «αναλλοίωτες» ως

προς τα συστατικά τους σαν να µην «έζησαν» µέσα στο

χρόνο, σαν να πρόκειται για απουσίες από την πραγµατική

Η δόµηση

της τα υ τότ ητα ς1

της Αγνής Κουβελά-Παναγιωτάτου, αρχιτέκτονο ς

Οι αλλαγές που συντελούνται, τόσο στο φυσικό περιβάλ-

λον όσο και στo κοινωνικό, δηλαδή στις ανθρώπινες σχέ-

σεις, δηµιουργούν νέες συνθήκες στη δουλειά των αρχιτε-

κτόνων. Μέσα από διάφορους «µηχανισµούς» επιβάλλεται

η επικράτηση µιας οµοιοµορφίας που οδηγεί στην απώ-

λεια της ιδιαίτερης ταυτότητας πολλών περιοχών. Σε

εθνικό επίπεδο, µε την εκφυλιστική αντιγραφή στοιχείων

της παράδοσης που σκοπό δεν έχει να αναδείξει τον

πλούτο του πολιτισµού µας αλλά να δώσει µια επιφανειακή

κάλυψη «κουλτούρας» ενώ, σε διεθνές επίπεδο, µε τη γενί-

κευση της χρήσης τυποποιηµένων υλικών και µορφών,

εισαγόµενων κατασκευαστικών και πολιτιστικών προτύπων.

Η ποικιλία των υλικοπολιτιστικών σχηµατισµών, που ονο-

µάζουµε πολιτιστικά τοπία, παράγεται από τη διαφοροποι-

ητική αλληλεπίδραση µέσα στο χρόνο των πολιτιστικών

χαρακτηριστικών, αναγκών και περιορισµών διαφόρων κοι-

νωνικών οµάδων, µε τα πλούσια δεδοµένα της γης. Το

πρώτο όµως σκέλος αυτής της δυαδικής σχέσης (ο πολιτι-

σµός) εκφυλίζεται µε την εξάλειψη των ιδιαιτεροτήτων που

έδιναν χαρακτήρα στον τόπο και ιδίως στους παραδοσια-

κούς οικισµούς.

Στο ερώτηµα αν η ενίσχυση της ποικιλίας είναι επιθυµητή,

ο Rapoport2 τοποθετείται θετικά. Η διαφοροποίηση, υπο-

στηρίζει, διατηρεί και παράγει πολυπλοκότητα στην αµέ-

σως ανώτερη κλίµακα, ποιότητα επιθυµητή από άποψη

ενδιαφέροντος. Η ποικιλία είναι επίσης σηµαντική για το

µέλλον. Κατά αναλογία µε τη γενετική διαφοροποίηση, δια-

φυλάσσει τη γνώση και την εµπειρία που έχουν ενσωµατω-

θεί σε διάφορα τοπία. Ο Rapoport βέβαια αναφέρεται σε

πολιτιστικά τοπία στα οποία όµως εµπεριέχεται η φύση ως

γενεσιουργός παράµετρος

Πώς θα διατηρηθεί ο πλούτος και η διαφοροποίηση πολι-

τιστικών τοπίων; Το µουσειακό «πάγωµα» οικισµών ασφα-

λώς δεν λύνει το πρόβληµα. Ούτε πιστοποιείται η πολιτι-

στική µας ταυτότητα µε τα στερεότυπα της προγονολα-

τρείας. Η «ελληνικότητα» των παραδοσιακών οικισµών,

όπως προωθείται από τα τουριστικά γραφεία µε εικόνες

cliché, όχι µόνο δεν ανταποκρίνεται στην παραδοσιακή

αρχιτεκτονική, αλλά καταντά kitch. Η µίµηση, που στον

τόπο µας εµφανίζεται εξαιρετικά έντονη µέσα στο γενικό-

τερο κλίµα αδιάκριτης αποδοχής προτύπων, δεν µπορεί να

υποκαταστήσει τη δηµιουργία.

Ωστόσο, δεν οδηγούµαστε απλά σε στέρηση της ποικιλίας

σε επίπεδο οπτικό, αντιληπτικό, ή αισθητικό. Πρόκειται για

καταστροφή της συσσωρευµένης κοινωνικής εµπειρίας,

εξαφάνιση των πολιτισµικών µας στοιχείων όπως αυτά

έχουν αποτυπωθεί σε κάθε τόπο. Προκύπτει λοιπόν η ανά-

γκη αναζήτησης και επανερµηνείας ισχυρών στοιχείων της

πολιτιστικής µας ταυτότητας µε αφετηρία το τοπίο της

χώρας µας. Προφανείς ποιότητες, όπως το ιδιαίτερο φως,

η κλίµακα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των παρα-

δοσιακών οικισµών, έχουν θαυµάσια εξαρθεί από τους

δηµιουργούς του παρελθόντος. Το ίδιο ισχύει και για τη

φυσική εναλλαγή, που διαρθρώνεται στην ποικιλία εδαφι-

κών σχηµατισµών, ισχυρών γραµµών (κορυφογραµµών,

αιγιαλού), βλάστησης, χρωµάτων, καθώς και τη δυναµική,

που η ελάχιστη µετατόπιση του παρατηρητή αλλάζει το

τοπίο δραµατικά αποκαλύπτοντας νέες οπτικές φυγές. Το

ελληνικό τοπίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και εύθραυστο,

όχι µόνο για τη µικρή κλίµακα των συνιστωσών του, αλλά

και για την παρουσία των µνηµείων του αρχαίου πολιτι-

σµού, που ο χρόνος τα έχει ενσωµατώσει σε αυτό. Το

έργο του αρχιτέκτονα γίνεται έτσι πιο δύσκολο, αλλά και η

ευθύνη του µεγαλύτερη.

Η αναζήτηση ισχυρών στοιχείων στον σύγχρονο πολιτι-

σµό πρέπει επίσης να γίνει συνολικά. Να εξετασθούν ως

προϊόντα της ιστορικής - πολιτιστικής ανάπτυξης της κοι-

νωνίας, ως φορείς και αποτύπωµα συγκεκριµένων αναγκών

∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ÔÏ˘ÌÈ·-
ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
Ì¤ÛË: ¶ÚÔÔÙÈÎ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ë ¯Ô¿ÓË-ÎÚ·˘Á‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ

Î˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙË  ̃ÛËÌ·›·˜

‰ÂÍÈ¿: Ÿ„Ë, Î¿ÙÔ„Ë ‚¿ÛË˜, Î¿ÙÔ„Ë ÛÙ¤„Ë˜

¿Ó :̂ ÕÓÔ„Ë ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘  ‡ÚÁÔ˘Î ¿ Ù ̂  : √ ¶‡ÚÁÔ˜ ÙˆÓ ∞Ó¤ÌˆÓ. ∫¿ÙÔ„Ë, fi„Ë 
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Μνήµες και αστ ι κο ί

µύθοι για τη Θεσσα λον ί κ η

τη ς Πελαγίας Αστρεινίδου-Κωτσάκη, αρχιτέκτονο ς

Η µνήµη είναι ερµηνείες όχι γεγονότα

Christopher and Jonathan Nolan, Memento 2000

Θα επιχειρήσουµε στο κείµενο αυτό ένα σχεδίασµα µέσα

από την «ιστορία» των αναστηλώσεων, την ανακατασκευή

του παρελθόντος και τη βιωµατική αίσθηση της πόλης και

τη «µνήµη», που καταγράφεται στη λογοτεχνία. Η αφή-

γηση έχει αφετηρία την ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης

στο εθνικό κράτος. Στο διάστηµα αυτό, µια σειρά φυσικών

καταστροφών και πολιτικών επιλογών θα διασπάσουν τη

συνέχεια της ιστορικής διαστρωµάτωσης της πόλης, και θα

επηρεάσουν σηµαντικά τη στάση του κράτους και των

κ α τ ο ί κ ω ν .

Η νεoτερικότητα της κυβέρνησης Βενιζέλου και η

«ανακατασκευή» του παρελθόντος

Οι καινοτόµες εντολές της κυβέρνησης Βενιζέλου µε τον

τότε υπουργό Συγκοινωνιών Αλέξανδρο Παπαναστασίου

προς την οµάδα ανασχεδιασµού, µετά την πυρκαγιά του

1917, που κατέστρεψε τον ιστορικό πυρήνα της Θεσσαλο-

νίκης, ήταν ξεκάθαρη. Η νέα οικοπεδοποίηση θα αγνο-

ούσε την υπάρχουσα ρυµοτοµία, τα οικόπεδα που θα

προέκυπταν θα εκποιούνταν µε διαδικασίες δηµοπράτη-

σης. Οι κάτοικοι, για πρώτη φορά, έχαναν το δικαίωµα της

οικοδόµησης στον ίδιο χώρο και µαζί έχαναν την

«αίσθηση» του τόπου, τη συγκεκριµένη χωρική σύνδεση

µε την πόλη όπως είχε διαµορφωθεί από αιώνες (Γερόλυ-

µπου 1995: 82). 

To 1913, λίγους µήνες µετά την απελευθέρωση της πόλης, η

Ροτόντα και άλλες οκτώ «αρχαίες βυζαντινές εκκλησίες»

κηρύσσονται εθνικά µνηµεία. Το κράτος, µε τον τρόπο

αυτό, αποκτά την απόλυτη κυριότητα των κτισµάτων (Μανι-

τάκης 1996:19). Το δικαίωµα συντήρησης µεταφέρεται απο-

κλειστικά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με τον τρόπο

αυτό τίθεται το όριο της δικαιοδοσίας του σύγχρονου κρά-

τους στην διαχείριση του αρχαιολογικού κεφαλαίου.

καθηµερινή ζωή. Το υλικό, καθώς δεν συνδιαλέγεται µε τις

χρωµατικές εναλλαγές της ηµέρας, παραµένει στατικό,

ρηχό, βουβό.

Ίσως, µια νέα οπτική που αναγνωρίζει ποιότητες στο

ταπεινό, το φθαρµένο, το ηµιτελές, το εφήµερο, εµφυσή-

σει νέο περιεχόµενο στην κατασκευή. Μια οπτική που

προτείνει τη συστηµατική ανάπτυξη της ερµηνευτικής του

τοπίου –φυσικού και πολιτισµικού– µε στόχο πάντα τη δια-

σφάλισή του, ως µόνου διαχρονικού και δηµιουργικού

πλαισίου αναφοράς για την αρχιτεκτονική σύνθεση. Θα

δηµιουργηθούν έτσι νέες προϋποθέσεις για µορφοπλαστι-

κές αναζητήσεις, έκφραση και αυθεντικότητα.

Προσπάθεια εφαρµογής των παραπάνω αποτελεί η συµ-

µετοχή µου στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για τις εφήµε-

ρες κατασκευές (2003), στοιχεία της οποίας παραθέτω.

Βασίστηκα σε έννοιες που πηγάζουν από µνήµες της Αθή-

νας εµποτισµένες µε σκωπτικό στοιχείο, που πιστεύω ότι

επίσης µας χαρακτηρίζει.

Η πρόταση σχολιάζει τη συνύπαρξη µνηµείων και ικριωµά-

των στην πόλη, µε κύριες αναφορές αφενός στον «Πύργο

των Ανέµων» ή Ρολόι του Κυρρήστου, ένα είδος µετεωρο-

λογικού σταθµού του 1ου αι. π.Χ., και αφετέρου τις απα-

νταχού σκαλωσιές που αποτελούν κύριο συστατικό της

εικόνας της πόλης, µόνιµο παράσιτο. Σύµφωνα µε την

προκήρυξη, η κατασκευή, λυόµενη, θα ανεγειρόταν σε

κοµβικές θέσεις της πόλης ως ορόσηµο ολυµπιακών δρα-

στηριοτήτων. Η ονοµασία της λύσης µας, «Άνεµοι πάνω

από την πόλη», αναφέρεται στην ευεργετική παρουσία των

ανέµων που κυριολεκτικά σώζουν την Αθήνα από ασφυξία

και υπερθέρµανση. Στην κορυφή της κατασκευής, µια περι-

στρεφόµενη χοάνη ενισχύει φυσικά τον επικρατούντα

άνεµο και έτσι την ανάπτυξη της σηµαίας. Το σχήµα χοά-

νης συµβολίζει την κραυγή χαράς του νικητή αθλητή

καθώς και την αγωνιώδη κραυγή της ανθρωπότητας µπρο-

στά στη χωρίς φραγµούς εκµετάλλευση φυσικών και

ανθρώπινων πόρων.

Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς

1. Το κείµενο βασίζεται σε οµιλία µου στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων

του ΕΜΠ το 1999.

2. Amos Rapoport, On Ethnospace and Related Concepts, 1992

3. Τα σχέδια προέρχονται από το αρχείο του µελετητή του µνη-

µείου, αρχιτέκτονα-αρχαιολόγου Hermann Kienast.
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«... Αυτός ο αποξεχασµένος πια παράδεισος, που λέγαν

ότι ήταν κάποιου µπέη, θα ζούσε µέχρι και µετά τον

πόλεµο του ’40, πέρα από την κατοχή, µέχρι που είπανε οι

εργολάβοι πως τελειώνανε οι πολυτέλειες µε τις µονοκα-

τοικίες και τα δίπατα και τις αυλές...»5

Μια διαφορετική µατιά της πόλης διαγράφεται µέσα από

το κλασικό κείµενο του Πεντζίκη «Μητέρα Θεσσαλονίκη».  

«Σε διαφορετικά επίπεδα ο χρόνος χρησιµοποιεί ένα και

το αυτό ακίνητο, που αν δεν είναι βέβαιο πως αρχικά ήταν

ναός, ακολούθως έγινε τζαµί, καφενείο, φαρµακείο, τηλε-

φωνικό κέντρο, αποθήκη καπνών, εστιατόριο, γραφείο,

καµπαρέ και κινηµατογράφος. Η τελευταία µου φράση

νοµίζω ότι υπαινίσσεται καθαρά το οίκηµα όπου στεγάζε-

ται το «Αλκαζάρ» µπροστά από το Καραβάν-σεράι, όπου

η ανάγκη επέβαλε, πυκνή συγκατοίκηση πλήθους».6

Είναι η µατιά της βιωµένης πόλης που αλλάζει και που την

αποδεχόµαστε κριτικά, επώδυνα πολλές φορές, που δεν

αφορά όµως κάτι ξένο από εµάς τους ίδιους. Είναι η µόνη

«µνήµη» που ίσως µπορεί να οδηγήσει µέσα από το

παρελθόν σ’ ένα κριτικά ειδωµένο παρόν.

Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς

1. Το προστώο κατεδαφίστηκε τελικά το 2000. 

2. Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας της 22.7.1930. Αρχείο 9ης

Ε Β Α

3 Γ. Ιωάννου, Το δικό µας αίµα, Κέδρος, Αθήνα 1980, σ. 222.

4. Ν. Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα 1949-1960, ∆ιαγώνιος, Θεσσαλο-

νίκη, 1962, σ. 87.

5. Ν. Μπακόλας, Η µεγάλη πλατεία, Κέδρος, Αθήνα, 1987, σ. 204. 

6. Ν.-Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, Κέδρος, Αθήνα, 1970, σ. 69
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στήλωσης θα συζητηθούν για πρώτη φορά. Τότε είναι που

εισάγεται η έννοια της αποκατάστασης όχι της αρχικής

φάσης, αλλά του πληγωµένου φορέα. Είναι η εποχή της

απόλυτης επιστηµονικής αντικειµενικότητας, απόηχος του

ευρωπαϊκού θετικισµού του ’60. Ωστόσο, η προσέγγιση

του µνηµείου ως υλική µαρτυρία και ως συλλογική µνήµη

ακόµη απουσιάζει. 

Κράτος και κάτοικοι θα «τιµήσουν» τα µνηµεία, τοποθετώ-

ντας τα σ’ έναν ιδιαίτερο και απαγορευµένο χώρο προ-

στασίας.  Αυτή η α-χωρική και αφηρηµένη εικόνα των µνη-

µείων µέσα στη «νέα πόλη» θα αποτελέσει το άλλοθι του

παρελθόντος για το ελληνικό κράτος. Οι κάτοικοι περιορί-

ζονται να ζουν µ΄ αυτό που οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι

ονοµάζουν monumental time, ένα παρελθόν γενικόλογο,

γεµάτο στερεότυπα, (Herzfeld 1991:10) φτάνει το παρόν να

είναι εκµεταλλεύσιµο, να µπορούν να οικειοποιούνται την

υπεραξία της γης.

«Μνήµη» και λογοτεχνία

Αρχές του εικοστού αιώνα, µια φιλελεύθερη κυβέρνηση, µ’

έναν υπουργό-διανοούµενο και οραµατιστή θα προσπα-

θήσει να εκσυγχρονίσει µια πολυεθνική πόλη. Η πόλη θα

διαµορφωθεί µέσα από τους γνωστούς µηχανισµούς

παραγωγής αρχιτεκτονικής στο εθνικό κράτος και η

συντήρηση των βυζαντινών της µνηµείων θα διαµορφώσει,

όπως πάντα, ένα παρελθόν στα µέτρα του παρόντος

(Lowenthal 1985: 410).

Η «µνήµη» όµως και η βιωµατική σχέση µε το παρελθόν

είναι κρίσιµα µεγέθη για την ταυτότητά µας και οι ιστορικές

διαδροµές δεν είναι αρκετές για να κατανοήσουµε τον

βίαιο εκσυγχρονισµό της πόλης στις αρχές του 20ού

αιώνα. Πώς διαµόρφωσε και σφράγισε τους κατοίκους η

µεταβολή; Η λογοτεχνία αναλαµβάνει εδώ το ρόλο της

καταγραφής του χαµένου «τοπίου» της Θεσσαλονίκης, να

περιγράψει συναισθήµατα, να διαµορφώσει µύθους που

συγκροτούν το «ατέλειωτο παραµύθι» µιας πόλης, που

έχει ονοµαστεί «θεοφύλακτος», «µαργαριτάρι της ανατο-

λής», «πλανεύτρα πόλη», «madre de Israel», «φτωχο-

µάνα», «πρωτεύουσα των προσφύγων», «πρωτεύουσα των

βαλκανίων», «ερωτική πόλη». Μύθους που διαµορφώθη-

καν για να αντικαταστήσουν ίσως τη βίαια χαµένη υλική

αρχιτεκτονική µαρτυρία µιας διαστρωµάτωσης αιώνων.

Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος και ο

Νίκος Μπακόλας θα αντιµετωπίσουν µε νοσταλγικές ανα-

δροµές τη χαµένη συνέχεια της Θεσσαλονίκης, µέσα στη

µοντέρνα πόλη που σκοτώνει τη µνήµη: 

«Αλλά σ’ αυτή την πόλη αλωνίζουν ακόµα οι ξένοι, εννοώ

αυτούς που δεν έχουν είδηση από την ιστορία της, τη

µικρή βέβαια, ιστορία της, την ιστορική ρυµοτοµία, τις γει-

τονιές, της... Αυτοί τραβούν γραµµές στο χάρτη... και βλέ-

πουν συνεχώς «κατεδαφιστέα», εκεί που ένας ευαίσθητος

γνώστης θα έβλεπε «διατηρητέα»3

Είρθαν κύριοι µε τσάντες και µεζούρες

Μέτρησαν το οικόπεδο άνοιξαν χαρτιά

Οι εργάτες έδιωξαν τα περιστέρια

Ξήλωσαν το χαγιάτι έριξαν το σπίτι

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θα χτίσουν κι άλλη πολυκατοικία.4

Τα αρχεία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης κατα-

γράφουν τη δυσαρέσκεια των επιτρόπων του ναού της

Αγίας Σοφίας για τη στέρηση αυτού του δικαιώµατος:

«άφησαν τον Βυζαντινόν Ιερόν ναόν µε πρόσοψιν επαράτου

π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς » (1918) «η πρόσοψις είναι εισέτι αυτόχρηµα τουρ-

κικού λουτρώνος» (1931) (Αστρεινίδου 1995:72). Έµµεσα

όµως καταγράφουν την εύθραυστη σχέση, ορισµένες

φορές την αποξένωση, από το παρελθόν της πόλης.  Ένα

παρελθόν δύσκολο, πολυπολιτισµικό, µε πρόσφατες µνή-

µες εθνοτικής αντιπαλότητας.  

Η πολιτική ηγεσία, µέσω ανθρώπων µε ιδιαίτερη παιδεία

και ευαισθησίες, θα προσπαθήσει να κατευνάσει τις εκδη-

λώσεις αυτής της δύσκολης σχέσης, χωρίς µεγάλη επιτυ-

χία. Γράφει ο Αλ. Παπαναστασίου στην Εφηµερίδα των Βαλ-

κ α ν ί ω ν (1925): «Αλλά το κρήµνισµα των µιναρέδων των

τζαµιών που προσαρµόζοντο τόσον εις αυτά αποτελεί

βάναυσον πράξιν προκληθείσαν από ανόητον σωβινι-

σµόν... Αλλ’ η ιστορία δεν διαγράφεται µε την κατεδάφισιν

αθώων µνηµείων» (αναφέρεται στο Αναστασιάδης 1996:

112). Αντίστοιχα, ο Γ. Παπανδρέου θα απαγορεύσει την

κατεδάφιση του µιναρέ, του προστώου,1 και των οθωµανι-

κών τάφων της Ροτόντας: «Τουναντίον φρονούµεν, ότι

πρέπει και τα ιστορικά αυτά µνηµεία να διατηρηθώσι και

φυλαχθώσιν µεθ΄ όσης µερίµνης και το λοιπόν µνηµείον...

Την ιστορίαν ενός λαού δεν αποτελούσι µόνον τα ευτυχή

συµβάντα του παρελθόντος του, αλλά και αι δυσµενείς

αυτού τύχαι είναι µέρος της ιστορίας του, της οποίας την

ανάµνησιν ούτε δικαιούµεθα ούτε δυνάµεθα να εξαλείψω-

µ ε ν » .2

Από την άποψη της θεωρίας της αναστήλωσης, οι αναστη-

λώσεις του 20ού αιώνα στη Θεσσαλονίκη κυριαρχούνται

από έναν πρωτογενή εµπειρισµό. Πρόκειται για χαρακτη-

ριστική στάση, διάχυτη στις αρχαιογνωστικές προσεγγίσεις

της εποχής, που εντέλει στηρίζει την ιδεολογία του ελληνι-

κού κράτους, προσθέτοντας το ιδεατό βυζαντινό πρότυπο

(Kotsakis 1998). Οι αρχιτέκτονες θα απουσιάσουν ολοκλη-

ρωτικά. Μόνη εξαιρέση ο Αριστοτέλης Ζάχος τη δεκαετία

του 1920 στην αναστήλωση του Αγ. ∆ηµητρίου, και µετά

από τους σεισµούς του 1978, οι αρχιτέκτονες που στελέ-

χωσαν την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ο Ζάχος, σε αντίθεση µε το νεοκλασικισµό της εποχής,

είχε µελετήσει την αρχιτεκτονική παράδοση του Βυζαντίου

και της Τουρκοκρατίας. Στην αναστηλωτική του µεθοδο-

λογία εφαρµόζει λεπτοµερή αποτύπωση, χρησιµοποιεί νέα

υλικά, ενώ φροντίζει να αντιδιαστείλει τις νέες κατασκευές

από τις παλιές (Θεοχαρίδου-Τσιούµη 1985). Για τις από-

ψεις του αυτές δέχτηκε έντονη κριτική από την αρχαιολο-

γική υπηρεσία. Η τόλµη όµως, πιστεύουµε, του Ζάχου

απηχεί αναστηλωτικές απόψεις που ήταν ήδη κυρίαρχες

στην Ευρώπη, αντίθετες µε τον πρωτογενή εµπειρισµό της

Ελλάδας.  

Μετά τον Ζάχο, η αναστήλωση των µνηµείων της πόλης

θα επανέλθει, στην ίδια εσωστρεφή στάση. Η χάρτα των

Αθηνών του 1931, της Βενετίας του 1964 και όλη η ευρω-

παϊκή θεωρία της αναστήλωσης δεν θα παίξει κανένα

ρόλο. Πολύ αργότερα, µετά το 1978, ο θετικισµός, η επι-

στηµονική αναστήλωση και η έννοια της διδακτικής ανα-

Î¿Ù  ̂·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰›Ï·: ™¯¤‰È· Î·È ÛÎ›ÙÛ· ÙÔ˘

∞Ú. ∑¿¯Ô  ̆ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ‡̂ ÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÏÈÎ‹̃

ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, 1920-30 (·Ú-

¯Â›Ô ¶. ∞ÛÙÚÂÈÓ›‰Ô˘-∫ˆÙÛ¿ÎË)

Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∆Ô Úfi˘ÏÔ ÙË˜

ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔ‡ (·fi

ÙÔ ÏÂ‡ÎˆÌ· ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤Û· ·fi ÙÔ
Ê·Îfi ÙÔ˘ ∞Ú. ∑¿¯Ô˘, 1912-17, ÂÎ‰. ªÔ˘-

ÛÂ›Ô  ̆ªÂÓ¿ÎË-∂§π∞, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 160)
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πολιτιστική οργάνωση ARCI (Associazione Ricreativa

Culturale Italiana), που κατάγεται από την παράδοση των

πρώτων εργατικών ενώσεων στο δεύτερο µισό του 19ου αι.

µε περιεχόµενο φιλανθρωπίας, κουλτούρας και ταξικών

αγώνων. Κάθε µέρα η ARCI οργάνωνε παντοµίµες, αυτο-

σχέδιες θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκδηλώσεις και

συζητήσεις, σε ανάµνηση των πολυποίκιλων ιταλικών µορ-

φών τέχνης του δρόµου. 

Το κλειδί , πάντως, για την ορατή πόλη, λέει ο Luis

Mumford, αναφερόµενος στη µεσαιωνική πόλη, βρίσκεται

στην κινούµενη παρέλαση ή την ποµπή και πάνω απ’ όλα

στη θρησκευτική ποµπή που τριγυρνά τους δρόµους και

τις πόλεις πριν φτάσει στην εκκλησία.4

Οι παραστάσεις, µε ισχυρά παγανιστικά και καρναβαλικά

στοιχεία, που συµπεριλάµβαναν εµφανίσεις των αρχόντων

στο δηµόσιο χώρο, γιορτές για το λαό, γάµους και

κηδείες, αλλά και εκτελέσεις καταδικασµένων, όπως ο

Σαβοναρόλα, που κάηκε στην πυρά το 1498 στην Piazza

della Signioria, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πρόσλη-

ψης του δηµόσιου χώρου της πόλης από τους κατοίκους

της. Συνιστούν παράδοση που µε απειρία παραλλαγών

επανεµφανίζεται συνεχώς, έχοντας αφήσει το αποτύπωµά

της και στις πολιτικές εκδηλώσεις. 

Παράδειγµα η µεγαλειώδης αντιπολεµική διαδήλωση που

έκλεισε την ίδρυση του ΕΚΦ: κάθε διαδηλωτής µια σηµαία

ή ένα µπαλόνι, τεράστιες οριζόντιες πολύχρωµες ή παλαι-

στινιακές σηµαίες, πανό εφευρετικά, πλατφόρµες µε µου-

σικούς, παράθυρα στολισµένα µε λευκά σεντόνια –

σηµαίες, ενδυµασίες µε ελάχιστα υλικά και άπειρη φαντα-

σία, σφυρίχτρες, ξυλοπόδαροι, πρόσωπα µεταµφιεσµένα

και πολλά άλλα εφέ ξετυλίγονταν όπως τα πολύπτυχα της

υψηλής Ζωγραφικής, της Γλυπτικής και της Αρχιτεκτονικής

που, πάντως, δεν ήταν τέχνες ξένες στον κόσµο της

µεσαιωνικής πόλης.

Η Φλωρεντία, λοιπόν, ιδρύει τη νέα δηµοκρατία το 1250

και επεξεργάζεται αργότερα ένα είδος δηµοκρατικού

συντάγµατος που κατοχυρώνει την εξουσία στα χέρια των

συντεχνιών και ταυτόχρονα την αντίθεση του µεγαλύτερου

µέρους του πληθυσµού – του popolo minuto προς ένα

µικρό αριθµό πλούσιων οικογενειών που κυριαρχούν στην

κ υ β έ ρ ν η σ η .

Η δηµοκρατική  communitas δηµιουργεί τον πρώτο

µεγάλο µετά τη ρωµαϊκή εποχή οργανωµένο δηµόσιο

χώρο για το σύνολο των κατοίκων της πόλης. Η έννοια

του συνολικού ρυθµιστικού σχεδίου τίθεται µε τις παρεµ-

βάσεις του Arnolfo da Cambio στο τέλος του 13ου αι. Η

πόλη αποκτά το εκκλησιαστικό της κέντρο µε τον καθε-

δρικό ναό της Santa Maria del Fiore και το πολιτικό κέντρο

µε το Palazzo Vecchio µπροστά στην Piazza della Signioria. 

Ο 14ος αιώνας ήταν µεταβατικός για το χώρο της πόλης

και την πολιτική της συγκρότηση που αποκρυσταλλώθηκαν

τον 15ο και τον 16ο αι. Ο Giotto ανοίγει τον δρόµο στον

Brunelleschi, ο Brunelleschi στον Alberti και αυτός στον

Michelangelo. Οι αρχιτεκτονικές αρχές στην εποχή του

ουµανισµού θα καθορίσουν σταθερά µέχρι τον 19ο αι. το

σχεδιασµό του αστικού χώρου και των κτιρίων. Η σύλληψη

της πόλης ως ενότητας και η ιδεώδης πόλη ως καλλιτε-

χνική ανακάλυψη εδράζονται στις πνευµατικές δυνάµεις

και τις πολιτειακές δυνατότητες που απελευθέρωσε η

µετατόπιση του κέντρου βάρους του κόσµου από το Θεό

στον άνθρωπο. Η νέα κοινωνική δοµή, που συνίσταται σ’

ένα συνθετότερο καταµερισµό εργασίας και µια µεγαλύ-

τερη κοινωνική διαστρωµάτωση, κάνει παρωχηµένη την

πολιτική δοµή της communitas και ατενίζει στο µακρινό

ορίζοντα τη µελλοντική γέννηση του έθνους – κράτους. 

Σ’ αυτή τη διαδροµή η Φλωρεντία εµφανίζεται ως ανοιχτή

πόλη: η ανάπτυξή της τροφοδοτείται από τ’ αλλεπάλληλα

µεταναστευτικά κύµατα εργατών και την είσοδο ειδικευµέ-

Ο οργανισµός της πόλεως, µε διασφαλισµένη τη φυσική της

υπόσταση από τα τείχη της και µε εγγυηµένη τη φυσιογνωµία

της από τους νόµους της –µη τυχόν οι µετέπειτα γενεές µετα-

βάλουν την ταυτότητά της καθιστώντας την αγνώριστη– αποτε-

λεί ένα είδος οργανωµένης µνήµης. ∆ιαβεβαιώνει το θνητό υπο-

κείµενο της πράξης ότι από την παροδική του ύπαρξη και το

εφήµερο µεγαλείο του δεν θα λείψει ποτέ η πραγµατικότητα

εκείνη η οποία προέρχεται από το γεγονός ότι οράται, ακούγε-

ται, και γενικά εµφανίζεται µπροστά σ’ ένα κοινό συνανθρώπων

του, οι οποίοι έξω από την πόλιν το πολύ – πολύ θα µπορούσαν

να παρακολουθήσουν µια σύντοµη πράξη.1

Hanna Arendt

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ (ΕΚΦ), δηλα δ ή έ ν α ς

χώρος στον οποίο οι συµµετέχοντες/ουσες δια του λόγου

και της πράξης, κατά την αρχαιοελληνική έννοια, δηµιουρ-

γούν µια πολιτική κοινότητα και αναδύονται στη δηµόσια

σφαίρα, ιδρύθηκε στη Φλωρεντία 6 - 10 Νοεµβρίου 2002.

Η συνειδητή ή ασυνείδητη επιλογή της πόλης αυτής, που

άφθαρτη εγκιβωτίζει το χρόνο και τον εκπέµπει στα έργα

των ανθρώπων που την κατοίκησαν επί αιώνες, ήταν µια

πολλαπλά σηµαίνουσα χειρονοµία. Γιατί οι παρακαταθήκες

του ευρωπαϊκού πολιτισµού απέναντι στον οποίο τοποθε-

τείται στοχαστικά το Φόρουµ συνδέθηκαν ή ανάβλυσαν σε

τόπους µε όνοµα και ιστορία – τις πόλεις. 

Οι πόλεις δεν είναι µόνο οι τόποι της παραγωγής, της

ανταλλαγής και του κοινωνικού καταµερισµού της εργα-

σίας αλλά, επίσης, πολιτικοί θεσµοί που διατρέχονται από

συγκρούσεις και ταυτόχρονα εκφράζουν κοινά συµφέρο-

ντα και νοήµατα. Είναι ο κοινός τόπος των κυρίαρχων και

κυριαρχούµενων τάξεων, επίδικο αντικείµενο και των δύο.

Οι πόλεις είναι προϊόντα του χρόνου – µέσα από τη σύν-

θετη ενορχήστρωση του χρόνου και του χώρου γίνονται η

υλική ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών και η φωλιά της

συλλογικής µνήµης. Απ’ αυτή τη συνολική άποψη αποτε-

λούν τεχνήµατα του ανθρώπινου πολιτισµού που αποκρυ-

σταλλώνονται σε διάστηµα πολλών αιώνων.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος των ισχυρών πόλεων, που

σηµαίνει πόλεις µε ισχυρές ταυτότητες. Αυτή η πραγµατι-

κότητα δεν οφείλεται µόνο στη σταδιακή τους ανάπτυξη

µέσα στους αιώνες και την πανταχού παρουσία του παρελ-

θόντος στο χώρο, παρά τους σύγχρονους µετασχηµατι-

σµούς. Οφείλεται, επίσης, στα διαδοχικά στρώµατα των

κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών και την ανάκληση της

παρουσίας τους στη συλλογική µνήµη µέσα από τα αστικά

συµφραζόµενα και τις σύγχρονες δράσεις. 

Ο Maurice Halbwacks προσδιορίζει τη συλλογική µνήµη

ως κοινωνική κατασκευή. Τα άτοµα θυµούνται, στηριγµένα,

όµως, στο πλαίσιο της κοινωνικής τάξης, οµάδας, ένωσης

ή θεσµού που ανήκουν, φωτίζοντας το παρελθόν µέσα

από τις παροντικές καταστάσεις. Η ιστορική µνήµη φτάνει

στο κοινωνικό άτοµο µέσω καταγραφών ή αναµνηστικών

εκδηλώσεων που ενεργοποιούν συλλογικές παραστάσεις.

Η αυτοβιογραφική µνήµη ανακαλεί το παρελθόν µέσα από

τα προσωπικά βιώµατα.2

Η συλλογική και ατοµική µνήµη τέµνονται όσο η διάρκεια

της ανθρώπινης ζωής µε την κοινωνική διάρκεια. Όπως η

ατοµική µνήµη υπόκειται στις συνειδητές ή ασύνειδες χει-

ραγωγήσεις των ατόµων, κατά τον ίδιο τρόπο η συλλογική

µνήµη έχει αποτελέσει ένα σηµαντικό διακύβευµα στο

πλαίσιο της πάλης των κοινωνικών δυνάµεων για την εξου-

σ ί α.3 Ο Μίλαν Κούντερα θεωρεί τον αγώνα του ανθρώπου

ενάντια στην εξουσία ως αγώνα της µνήµης ενάντια στη

λ ή θ η .

Η εµφάνιση και διάδοση της γραφής και η ανάπτυξη των

πόλεων ενισχύουν τη διατήρηση της µνήµης που ξεπερνά

τα όρια της προφορικής παράδοσης και αναδύεται µέσα

από τα µνηµονικά στηρίγµατα των γραπτών και χωρικών

καταγραφών. Η αρχιτεκτονική της πόλης, χωροποιώντας

το χρόνο, γίνεται καθεαυτή µνηµονικός κώδικας του υλι-

κού πολιτισµού αλλά, ταυτόχρονα, η πόλη, ως θέατρο των

κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων, υποστηρίζει σύγχρο-

νες κοινωνικές και πολιτικές ταυτότητες ενεργοποιώντας

το ιστορικό τους βάθος.

Η σύγχρονη πολιτική ταυτότητα που δηµιούργησε το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ στη Φλωρεντία διατυπώ-

θηκε στα δύο συνθήµατα της πολιτικής κοινότητας ενός

εκατοµµυρίου διαδηλωτών: Siamo tutti Fiorentini και

Firenze citta apperta («Είµαστε όλοι Φιορεντίνοι» κ α ι

«Φλωρεντία πόλη ανοιχτή») .

Η Φλωρεντία υπήρξε ένα αρχιτεκτονικό, πολεοδοµικό,

πολιτικό και ιδεολογικό εργαστήρι στις µεγάλες ιστορικές

στιγµές. Υπάρχει στην ίδια θέση µε διακοπές από τον 10ο

αι. π.Χ. και αποκτά το ελπιδοφόρο όνοµα Φλωρεντία ως

ρωµαϊκή αποικία το 59 π.Χ. 

Πάνω στο αλλοτινό φόρουµ της αρχαίας πόλης, θέση

στην οποία διατηρήθηκε η αγορά µέχρι το 1890, εγκατα-

στάθηκε στη διάρκεια της ίδρυσης του ΕΚΦ η πανιταλική

Π όλη και Μνήµη:

Το παράδειγµα της Φλω ρ ε ντ ί α ς

τη ς Ελένης Πορτάλιου, αρχιτέκτονο ς, αν. καθηγήτριας ΕΜΠ

Î ¿ Ù ̂ : ∏ Piazza della Signoria
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Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα στην ελευθερία της γνώµης και

της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό εµπεριέχει και την ελευθερία

να εκφράζει τη γνώµη του χωρίς δυσµενείς συνέπειες, και την

ελευθερία να ζητά, να δέχεται και να διαδίδει µε κάθε τρόπο

έκφρασης πληροφορίες και ιδέες, ανεξάρτητα από σύνορα.

Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 1948, άρθρο 19

Η έννοια του πολιτικού κρατούµενου, του εξόριστου, του

εκτοπισµένου ή ακόµη και του µάρτυρα απαντάται σε όλη

την ιστορία της ανθρωπότητας από την εποχή του

Σωκράτη, του Χριστού, του Γαλιλαίου ή του ΄Εγκµοντ

µέχρι σήµερα. Μηχανισµοί λήθης επινοούνται από τα έθνη

όσον αφορά ιστορικά δραµατικά γεγονότα, «ατυχήµατα

της ιστορίας». Οι κοινωνίες συχνά καταφεύγουν στην επι-

νόηση συστηµάτων, µέσω των οποίων θα προφυλαχθούν

από άτοµα µε διαφορετική ιδεολογία από εκείνη του εκά-

στοτε καθεστώτος, στιγµατισµένα ως ύποπτα, αιρετικά και

επικίνδυνα, τα οποία συνειδητά αποµονώνουν, µε τη στέ-

ρηση του δικαιώµατος της ελευθερίας. Βασικός σκοπός

όλων των συστηµάτων είναι η διάλυση της προσωπικότη-

τας του θύµατος και όχι η ιδεολογική ανάνηψη. Χαρακτη-

ριστική είναι η φράση του εισαγγελέα στη δίκη κατά του Α.

Γκράµσι «πρέπει να εµποδίσουµε τη λειτουργία αυτού του

εγκεφάλου». Η καταστολή αρχίζει µε τη φυλάκιση, το

βασανισµό και µπορεί να φτάσει µέχρι την εκτέλεση. Από

το 19ο αιώνα η πολιτική της ιδεολογικής καταστολής έχει

πάρει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς, έχει εξαπλωθεί σε

πολλές χώρες µε διαφορετικά καθεστώτα και αγγίζει εκα-

τοµµύρια ανθρώπους.

Μετά από έρευνα1 στα αρχεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας

στο Παρίσι, εντοπίσαµε µία σειρά τόπων εγκλεισµού πολι-

τικών κρατουµένων οι περισσότεροι από τους οποίους, για

πολιτικούς λόγους, παραµένουν άγνωστοι και απροσπέλα-

στοι. Η µελέτη των χώρων αυτών αποδείχθηκε εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα διότι αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο

η εξουσία χειρίζεται το χώρο έχοντας ως στόχο τη χειρα-

γώγηση της µνήµης του εγκλείστου ώστε να επιτευχθεί η

µεταµόρφωσή του  µέσα από τη διαδικασία απώλειας της

ιδεολογίας και κατ’ επέκταση της συνειδήσεώς του. Χώροι

µελετηµένοι, χωρίς οπτικά ή ηχητικά ερεθίσµατα είχαν ως

αποτέλεσµα τη ρήξη της σχέσης του εγκλείστου µε τον

εαυτό του, µε την ταυτότητά του και ταυτόχρονα της σχέ-

σης µε το σώµα του και της σχέσης του σώµατός του µε

το χώρο. Είναι φανερό οτι ακόµη και χωρίς σωµατική βία,

ο ψυχικός πόνος µπορεί να οδηγήσει το άτοµο στο να

γίνει ευάλωτο και τελικά να καµφθεί η αντίστασή του.

Κοινά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά διέπουν τα στρατό-

πεδα συγκέντρωσης τα οποία βασίζονται στην ψυχική και

σωµατική εξόντωση των κρατουµένων µε κύριο ζητούµενο

τον ηθικό εκβιασµό. Συχνά το πρόβληµα της χωροθέτη-

σης του στρατοπέδου επιλύεται µε την επιλογή ενός ερη-

µικού νησιού όπου η αποµόνωση εξασφαλίζεται µε φυσικό

τρόπο. Τα στρατόπεδα των ναζί (1933-1945) θα βρεθούν

κοντά σε αστικά κέντρα σε αποµονωµένους χώρους. Το

Νταχάου (1933) θα βρεθεί σε κοντινή απόσταση από το

Μόναχο, το Ράβενσµπρουκ (1939-1945) σε επαφή µε βιο-

µηχανική ζώνη (Siemens), και το Μαουτχάουζεν (1938) σε

µικρή απόσταση από παρακείµενο λατοµείο. Στη Χιλή

Ε νε ργός Μνήµη

της Λουκίας Μάρθα, αρχιτέκτονος

νων τεχνιτών και πολυµήχανων εµπόρων και η Αναγέν-

νηση είναι απόρροια συρροής καλλιτεχνών από την

Τοσκάνη. Αλλά και στο εσωτερικό της ο δηµόσιος χώρος

των πολιτικών θεσµών κατακτάται δύο φορές από το λαό

µε την εξέγερση των Ciompi – των ανειδίκευτων χειρώνα-

κτων εργατών, το 1378 και την επανάσταση των άοπλων

προφητών, στο τέλος του 15ου αι., στην οποία πήρε µέρος

και ο Μιχαήλ Άγγελος.

Τι µπορούν να θυµούνται οι νέοι µε τα ατίθασα µαλλιά, τα

σκουλαρίκια και τις παλαιστινιακές µαντήλες, αυτοί οι νέοι

∆αβίδ απέναντι στον πανίσχυρο Γολιάθ της νεοφιλελεύθε-

ρης παγκοσµιοποίησης, για τον ∆αβίδ στην Piazza della

Signoria, που δηµιούργησε ο Μιχαήλ Άγγελος ως άοπλο

έφηβο της δηµοκρατίας του λαού;

Τα κινήµατα είναι σαν τα παλιρροιακά κύµατα. Ανακατεύ-

ουν την ιστορία και τη µνήµη και ξαφνικά έρχονται στην

επιφάνεια θραύσµατα ιστορικής µνήµης εντοπισµένα στο

χώρο της πόλης και τις πολιτικές τοµές που την καθόρι-

σαν. Έτσι, το σηµερινό Firenze citta apperta στον εαυτό

της και τον κόσµο, ενάντια στην απαγόρευση του Μπερ-

λουσκόνι που κατέρρευσε µπροστά στο πλήθος των δια-

δηλωτών απ’ όλη την Ευρώπη, αναδύεται µέσα από το

ιστορικό βάθος της πόλης και των κατοίκων της. Η ταυτό-

τητα του πολίτη της Φλωρεντίας είναι τιµητική: Siamo tutti

Fiorentini, δηλαδή πολίτες µιας ανοιχτής πόλης που

πάντοτε ανήκε στον κόσµο.

Παρ’ ότι η µορφή της ιστορικής πόλης σχεδόν αποκρυ-

σταλλώθηκε τον 16ο αι. η Φλωρεντία συνέχισε να ζει.

∆οξάστηκε χάρη στις επιστηµονικές ανακαλύψεις του

Γαλιλαίου και της Ακαδηµίας και έγινε γνωστή τον 19ο αι.

για την ανοχή και τη φιλοξενία της ως κέντρο ενός φωτι-

σµένου και προοδευτικού πόλου γύρω από τη Βιβλιοθήκη.

Από το 1865 ως το 1871 υπήρξε πρωτεύουσα του νέου

βασιλείου  της Ιταλίας. Τότε έγιναν και στη Φλωρεντία οι

χωρικοί µετασχηµατισµοί που µετέτρεψαν τις ευρωπαϊκές

ιστορικές πόλεις σε µεγάλα ή µητροπολιτικά κέντρα του

19ου και 20ού αι. 

Όλους αυτούς τους αιώνες δεν σταµάτησε ποτέ να χτυπά

στην πόλη  η λαϊκή καρδιά της. Θα τη συναντήσουµε στο

εργατικό κίνηµα του 19ου αι., στους αντιφασιστικούς αγώ-

νες και αργότερα, στη διάρκεια της Αντίστασης, στον παρ-

τιζάνικο πόλεµο. Η αντιπολεµική πορεία του Ε.Κ.Φ. ξεκί-

νησε από την οδό Spartaco Lavagnini, συνδικαλιστή εργάτη,

που δολοφονήθηκε το 1921 από τα «µαύρα πουκάµισα» και

είχε επικεφαλής τους εργάτες της FIAT. Η Φλωρεντία έχει

µεγάλη παράδοση και ζωντανές εµπειρίες κοινοτισµού από

το Μεσαίωνα µέχρι σήµερα. Η ιστορία των «αγγέλων της

λάσπης» είναι µια συγκλονιστική εµπειρία αυτοοργάνωσης

και αλληλεγγύης. Όταν χτυπήθηκε από πληµµύρες το

Ολτράνο, το 1966, χιλιάδες νέοι και νέες απ’ όλο τον κόσµο

προσέτρεξαν στη Φλωρεντία, έδωσαν βοήθεια στα θύµατα

της πληµµύρας και ανέλαβαν τη σωτηρία των βιβλίων της

Εθνικής Βιβλιοθήκης και των έργων τέχνης. 

Το Ολτράνο βρισ κόταν το Νοέµβριο του 2003 εκεί, ένας

τόπος που µπορεί να οδηγεί τη συλλογική και την ατοµική

µνήµη των παλιών «αγγέλων της λάσπης» που προσέτρε-

ξαν το Νοέµβριο του 2003, µαζί µε τα παιδιά τους, ανανε-

ώνοντας την παράδοση των Φλωρεντινών αγγέλων των

µουσείων και του δρόµου.   

Η Φλωρεντία υπήρξε πάντα ανοιχτή στον κόσµο, κέντρο

διασταύρωσης πολιτισµών, πεδίο ανταλλαγής ιδεών και

πολιτικών συγκρούσεων, ένα ξεχωριστό σηµείο του ευρω-

παϊκού χάρτη: ένας τόπος συνάντησης. Τόποι συνάντη-

σης, λοιπόν, στην Ευρώπη και τον κόσµο και τόποι µνήµης.

Το ΕΚΦ είναι ένας τόπος συνάντησης που αποκτά διαδο-

χικά ονόµατα πόλεων γιατί οι πόλεις είναι τέτοιοι τόποι

εδώ και αιώνες. Η Φλωρεντία είναι η κόρη της Γένοβας

είπε ο Ανιολέτο, επικεφαλής του Φόρουµ της Γένοβας. Σ’

αυτές τις µητέρες και τις κόρες του πολιτισµού γίνονται τα

βήµατα για έναν άλλο εφικτό κόσµο.
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πραγιών αλλά ούτε και των ίδιων των κρατουµένων. Πλή-

ρης η επιδιωκόµενη µυστικότητα µε χαρακτηριστικά παρα-

δείγµατα το στρατόπεδο στο Tiensin στην Κίνα και εκείνο

στο Μπέλζεκ στην Πολωνία όπου οι Γερµανοί ναζί προκει-

µένου να διαγράψουν κάθε είδους ίχνος του χώρου αφού

τον κατέστρεψαν στη συνέχεια φύτεψαν στον τόπο ένα

π ε υ κ ο δ ά σ ο ς .

Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις τα υλικά κατασκευής

ήταν ευτελή. Η εικόνα του στρατοπέδου στο Long Thang,

διαστάσεων 30 µ. χ 1 5 µ. µε δικλινή στέγη από τσίγκο και

δάπεδο από χώµα, αν και η πρώτη χρήση του ήταν ορφα-

νοτροφείο, παραπέµπει σε αποθήκες. Οι χώροι στους

οποίους διέµεναν οι κρατούµενοι διατάσσονται σε δύο επί-

πεδα, το ισόγειο ήταν κτισµένο µε τούβλα ενώ ο όροφος

ήταν ξύλινος. Η εσωτερική διάταξη ιδιαίτερα στενή περι-

λάµβανε τον προθάλαµο, και τον κυρίως χώρο στον οποίο

βρίσκονταν τα κρεβάτια. Οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν επενδυ-

µένοι µε ψάθες διακοσµηµένες µε σχέδια σε κόκκινο

χρώµα, δίνοντας την αίσθηση ενός µελετηµένου αισθητικά

χώρου. Αντίθετα από τα προηγούµενα, εδώ ο χώρος

εγκλεισµού αποτελεί χώρο στοχασµού και αυτοσυγκέντρω-

σης, αποτελώντας ένα θετικό όργανο αναµόρφωσης. 

Παράλληλα µε τις µαρτυρίες κρατουµένων, οι χώροι κρά-

τησης αποτελούν ιστορικά τεκµήρια και διατηρούν

ζωντανή τη µνήµη. Η ανάδειξή τους σε χώρους µουσεια-

κούς οφείλει να αποτελέσει αντικείµενο σηµαντικής προ-

βληµατικής καθότι πολύ απέχουν από ένα συνηθισµένο

µουσειακό χώρο. Πρόκειται για χώρους στιγµατισµένους

από την ιστορία όπου ανακαλούνται µνήµες έντονες και η

συναισθηµατική φόρτιση που προκαλείται συχνά υπερχει-

λ ί ζ ε ι .

Από τις λίγες περιπτώσεις αξιόλογης αντιµετώπισης

τέτοιων χώρων είναι η προστασία και η ανάδειξη του

στρατοπέδου του Φόσολι στην Ιταλία που αποτέλεσε αντι-

κείµενο αρχιτεκτονικού διαγωνισµού το 1973. Οι βραβευ-

µένες προτάσεις αντιµετωπίζουν την ανάδειξη του χώρου

µε διαφορετικούς τρόπους. Άλλοτε η διατήρηση της µνή-

µης προτείνεται µέσα από την πλήρη ανακατασκευή του

στρατοπέδου στην αρχική του µορφή, και τη δηµιουργία

ενός σηµαντικού πάρκου συνδεδεµένου οργανικά µε το

αστικό κέντρο (µελέτη του αρχιτέκτονα L. Belgiojoso). Τη

χρήση συµβολικών στοιχείων ενταγµένων σε αρχιτεκτονι-

κές κατασκευές ή στη διαµόρφωση ελεύθερων χώρων

προτείνει η µελέτη του R. Maestro, µε κυρίαρχη αναφορά

στο ιδεόγραµµα του λαβυρίνθου και στο µύθο του Μινώ-

ταυρου-συµβόλου τυραννίας και «φόρου αίµατος» που το

α κ ο λ ο υ θ ε ί .

Εκτός όµως από την ανάδειξη των χώρων εγκλεισµού και

ε ξ ο ρ ί α ς, φόρος τιµής έχει αποτεθεί στους αγωνιστές και

µε µνηµεία ενταγµένα στον αστικό ιστό των πόλεων. Μία

από τις πλέον επιτυχηµένες περιπτώσεις είναι το µνηµείο

της εξορίας στο Παρίσι σχεδιασµένο το 1962 από τον

αρχιτέκτονα G. P. Pinguisson, το οποίο επιτυγχάνει να

προκαλέσει έντονα συναισθήµατα που δεν απέχουν και

πολύ από εκείνα που προκαλεί η επίσκεψη στους αντίστοι-

χους χώρους. Πρόκειται για µια διαδροµή που ολοκληρώ-

νεται σε δυο φάσεις: H φάση της σιωπής, που επιτελείται

µε την κατάβαση µίας κλίµακας που οδηγεί στο µνηµείο

µεταφέροντάς µας σταδιακά από το ηχηρό περιβάλλον

της πόλης στο σιωπηλό χώρο του µνηµείου. Η φάση της

αποξένωσης προκαλείται µέσω του στενού αδρού µεταβα-

τικού χώρου, ζώντων και νεκρών, ενώ το στοιχείο του

νερού, έντονο σύµβολο του χρόνου καθορίζει το χώρο. 

Ένας χώρος-µνηµείο αφιερωµένος στα θύµατα της Ιτα-

λίας στο Άουσβιτς σχεδιασµένο από τους αρχιτέκτονες

Studio BBPR δηµιουργείται από µια ευθύγραµµη διαδροµή

στο µπλοκ 21 του στρατοπέδου, χρησιµοποιεί την εναλ-

λαγή έντονου φωτός και σκιάς, και µέσα από ανοίγµατα

ανακαλεί σχηµατικά τους όγκους των άλλων µπλοκ. 

Η αντίσταση όµως κατά της βίας και ο αγώνας για την

ελευθερία δεν είναι αποκλειστικά εθνική υπόθεση κάθε

χώρας. ∆υστυχώς και η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολυά-

ριθµους και σηµαντικούς τέτοιους χώρους όπως η

Μακρόνησος. Πρόκειται περί οικουµενικής διεκδίκησης

και η πρόταση να συνδεθούν οι κάθε µορφής προσπά-

θειες ανάδειξης αυτών των τόπων µε στόχο την ενεργο-

ποίηση της συλλογικής µνήµης διεθνώς, θα πρέπει να αντι-

µετωπιστεί µε ιδιαίτερη προσοχή. Η σύγχρονη τεχνολογία

και κυρίως το διαδίκτυο θα µπορούσε να συµβάλλει σε

αυτήν την κατεύθυνση ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο

σύνολο –ενεργό δίκτυο–, µία διαρκή υπόµνηση κατά του

αποτροπιασµού και της φρίκης. 

Σ η µ ε ί ω σ η

1. Το άρθρο αποτελεί τµήµα έρευνας (1994) στα αρχεία της ∆ιε-

θνούς Αµνηστίας στο Παρίσι, στην Ecole Speciale d’Architecture,

υπό την επίβλεψη του Paul Virilio, σε συνεργασία µε τον αρχιτέ-

κτονα Frank Fauvet.

(1973) τη λύση δίνουν υπάρχοντα στρατιωτικά στρατό-

πεδα, στάδια αλλά και η ασφαλής επιλογή των νησιών τα

οποία µετατρέπονται σε φυλακές. Στην Κίνα (1953-1957),

σηµαντικός αριθµός στρατοπέδων βρίσκεται κοντά σε

πόλεις, σε ορυχεία ή σε εγκαταλειµµένες αγροτικές εγκα-

ταστάσεις (στρατόπεδο Αnbei, στη Μογγολία), ενώ στο

Βιετνάµ, στο Ανόι (1975-1977) θα επιλεγεί το ορφανοτρο-

φείο Long Thang, µία αρχιτεκτονική τυπολογία κατάλληλη

άλλωστε για εγκλεισµό.

∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες τόποι εξορίας

δίνουν την εντύπωση οργανωµένων πόλεων οι οποίες

µάλιστα αναπτύσσονται µε την αύξηση του αριθµού των

κρατουµένων, όπως στο στρατόπεδο του Μπούχενβαλντ

όπου φυλακίσθηκαν συνολικά 250.000 κρατούµενοι.

Αρχικά περιλάµβανε µερικά κτίρια, αλλά στη συνέχ εια εξε-

λίχθηκε σε µια πόλη αρκετών εκταρίων µε οδικό δίκτυο,

εργοστάσια, διοικητικούς χώρους και κατοικίες. Το Ντα-

χάου (1933) περιλάµβανε 36 µπλοκ σε αυστηρή παράλ-

ληλη διάταξη, διοικητήρια, νοσοκοµείο, καθώς επίσης έναν

ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε υψηλή ατµοσφαιρική πίεση,

για τη θανάτωση κρατουµένων από εσωτερική αιµορραγία. 

Η υπόγεια στοά κάτω από το λόφο του Κονστέιν θα µετα-

τραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντόρα-Μιττελ-

µπάου (1943-1944). Η διευθέτηση του χώρου γινόταν από

τους ίδιους τους κρατούµενους καθώς δεν υπήρχαν κτίρ ι α

ή άλλες εγκαταστάσεις, µε αποτέλεσµα να χάνονται έως

και εκατό εξόριστοι κάθε ηµέρα. Στον κατάλογο των κτ ι-

ρίων που έχουν επιλεγεί για να στεγάσουν πολιτικούς κρα-

τούµενους θα πρέπει να προστεθούν και τα ιστορικά κτί-

ρια. Παράδειγµα αποτελεί ο µεσαιωνικός πύργος του Χέλ-

µνο µε περιβάλλοντα διαµορφωµένο χώρο 3 εκταρίων ο

οποίος επίσης αποτέλεσε χώρο βασανιστηρίων 300.000

κρατουµένων από τους ναζί.

∆εν λείπουν όµως και οι περιπτώσεις όπου ο χώρος ως

εργαλείο του µηχανισµού λήθης, δεν οριοθετείται γεωγρα-

φικά. Με την επιλογή των µετακινούµενων στρατοπέδων

διαµορφωµένων από εφήµερες ξύλινες κατασκευές οι επι-

κριτές δεν θα µπορέσουν να βρουν στοιχεία των βιαιο-

‰›Ï· ¿Ó :̂ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô  ÕÔ˘Û‚ÈÙ˜
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του ΥΠΠΟ όταν Υπουργός ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Με

την απόφαση χαρακτηρίζεται ως Ιστορικός Τόπος ολό-

κληρο το νησί «γιατί έχει σηµαδέψει την ιστορία της νεώ-

τερης Ελλάδας, γιατί αποτελεί χώρο µνήµης, όχι µόνο γι

αυτούς που έζησαν όλη τη φρικαλεότητα της περιόδου

1946-1953, αλλά για όλους τους Έλληνες και κυρίως για τις

νέες γενιές...». Χαρακτηρίζονται επίσης «ως ιστορικά δια-

τηρητέα µνηµεία όλα τα κτίρια των στρατοπέδων της

Μ α κ ρ ο ν ή σ ο υ. . .». Πέρασαν άλλα δεκαπέντε ολόκληρα

χ ρ ό ν ι α. . .

Στη δεκαετία του 1990, µε τη φροντίδα µιας Οµάδας Εργα-

σίας (Ο.Ε) τεχνικών, κύρια αρχιτεκτόνων, εκπροσώπων

φορέων και εκπροσώπων των ΥΠΠΟ και ΥΠΕΧΩ∆Ε η

οποία συστάθηκε από τα δύο Υπουργεία, µε χρήµατα που

εξασφάλισε και µε µελέτες, επιβλέψεις και εργολαβίες που

έκανε το τελευταίο, έγιναν κάποιες στοιχειώδεις παρεµβά-

σεις στο νησί. Πρόκειται: αρχικά για τη βελτίωση και εν

τέλει την επέκταση και ανακατασκευή της διαλυµένης προ-

βλήτας, του Α΄ στρατοπέδου, τη βελτίωση της βατότητας

του δρόµου που συνδέει το λιµάνι και του κεντρικού δρό-

µου που συνδέει όλα τα στρατόπεδα, καθώς και την ανα-

καίνιση δύο κτιρίων επίσης στο Α΄ Στρατόπεδο, του ετοι-

µόρροπου Θεάτρου και του κτιρίου των «αρτοκλιβάνων».

Καθώς και για την επισκευή ενός από τα πολλά πανοµοιό-

τυπα ισόγεια κτίρια του Β΄ στρατοπέδου, του «Κουρείου».  

Παράλληλα η Ο.Ε στην προσπάθεια ανάδειξης του Ιστορι-

κού Τόπου, µε την ενίσχυση του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ, και του ΥΠΕΧΩ∆Ε εξέδωσε αρχικά ένα µικρό

δίγλωσσο λεύκωµα, και αργότερα οργάνωσε στην αίθουσα

τελετών του ΕΜΠ δύο εκδηλώσεις, µια ηµερίδα και µια διη-

µερίδα (1993 και 1998) µε µεγάλη επιτυχία, µε τη συµµε-

τοχή Ιστορικών, Ψυχολόγων, καθηγητών και πολλών αγω-

νιστών της Μακρονήσου και εξέδωσε τα Πρακτικά τους.. 

Σηµαντική συνέχεια στην απόφαση προστασίας της

Μακρονήσου αποτελεί ασφαλώς το ∆ιάταγµα των χρή-

σεων γης, η αναγκαιότητα του οποίου είχε επισηµανθεί

από το πρώτο  πόρισµα της Ο.Ε το 1992. Το ∆/γµα συντά-

χτηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 1995 και υπογράφτηκε από

τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Το ∆ιάταγµα είναι σηµα-

ντικό, γιατί απαγορεύει σε ολόκληρο το νησί, οποιαδήποτε

χρήση δεν συνάδει µε την ανάδειξη και λειτουργία του

Ιστορικού Τόπου.

Ωστόσο, αν και έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την

υπογραφή του ∆ιατάγµατος αυτού, ο σηµερινός επισκέ-

πτης της Μακρονήσου είναι αδύνατον να αντιληφθεί ότι

βρίσκεται σε προστατευόµενο Ιστορικό Τόπο. Ακόµα, κι

αν η γνώση των γεγονότων που εξελίχτηκαν εκεί, ή ο

απόηχος κάποιων αφηγήσεων οδηγεί τα βήµατά του, ο

σηµερινός περιηγητής των στρατοπέδων της Μακρονή-

σου, δεν βοηθιέται στην αναγνώριση του λειτουργιών τους,

δεν έχει καµία πληροφόρηση για το πού ήταν τι. Εντυπω-

σιάζεται ασφαλώς από τον εξαιρετικά µεγάλο αριθµό ερει-

πίων κτιρίων και κτιριακών συγκροτηµάτων, όλων υπό

κατάρρευση, όλων στο έλεος κατσικιών και βοοειδών.

(Όλων κηρυγµένων ως ιστορικά διατηρητέα Κτίρια. . .) .

Εντυπωσιάζεται από τον πολύ µεγάλο αριθµό των βοσκών

και των ζώων τους, που αµφότεροι λυµαίνονται το νησί, τα

∆εν αρέσει φαίνεται στους λαούς να θυµούνται την ιστορία τους.

Ιδίως όταν η ιστορία αυτή αναδεικνύει πλευρές οδυνηρές και

δ υ σ ά ρ ε σ τ ε ς . . .

Φίλιππος Ηλιού1

Πόσο είναι αλήθεια γνωστό, ιδιαίτερα στους νέους πως η

Μακρόνησος ήταν ένα φασιστικό στρατόπεδο κτηνώδους

καταπίεσης και βασανισµών, το οποίο οργανώθηκε από

τους Άγγλους αποικιοκράτες και τους ντόπιους υπηρέτες

τους, και λειτούργησε σε µια εποχή όπου, η παγκόσµια

κοινή γνώµη δεν έχει ακόµα συνέλθει από την αποκάλυψη

όλης της φρίκης των χιτλερικών στρατοπέδων;

Πόσο είναι γνωστό, ότι ανάµεσα στους εκατό περίπου

χιλιάδες ανθρώπους που πέρασαν από το κολαστήριο της

Μακρονήσου και επέζησαν, (πολλοί δεν τα κατάφεραν), οι

περισσότεροι ήταν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης,

άνθρωποι της διανόησης, ο ανθός της ελληνικής κοινω-

νίας, που αργότερα διακρίθηκαν σε όλους τους τοµείς της

Επιστήµης, της Τέχνης, της λογοτεχνίας, των κοινωνικών

αγώνων και  της Πολιτικής; Ο Ρίτσος, ο Θεοδωράκης, ο

∆αγκλής, ο Μακρής, ο Ιµβριώτης, ο Λουντέµης, ο Κατρά-

κης, ο Μαχαίρας, ο Γαβριηλίδης, η Ιµβριώτη, η Αποστολο-

πούλου, έρχονται πρόχειρα στο νου, ανάµεσα από τους

ευρύτερα γνωστούς. . . Και όλοι αυτοί υπέστησαν την πιο

άγρια ψυχική, πνευµατική και σωµατική καταπίεση για να

αρνηθούν, τον εαυτό τους και το πιστεύω τους. . .

∆εν είναι ο τόπος να αναλυθεί γιατί χρειάστηκε τόσος

πολύς χρόνος για να ξεπεραστεί το σύµπλεγµα ενοχής και

να φτάσει το Κράτος να αναγνωρίσει τη Μακρόνησο ως

Ιστορικό Τόπο. Η αναγνώριση έγινε το 1989 µε  απόφαση

Μ α κ ρ όν η σο ς :

Ι στο ρ ι κός τόπος - Ιστορική µνήµη

της Ρένας Λευκαδίτου, αρχιτέκτονος
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κτίρια, τον Ιστορικό Τόπο και µαζί µε αυτά, την ικανότητα

της χώρας να σεβαστεί την Ιστορία και τους Νόµους της. 

Η Μακρόνησος δεν αποτελεί ασφαλώς τον µ ο ν α δ ι κ ό

εγκαταλειµµένο Ιστορικό Τόπο. Ιδιαίτερα τα τελευταία

χρόνια, όπου η καταστροφή του προϊστορικού οικισµού

ΖΑΓΓΑΝΙ και του τόπου της Ιστορικής Μάχης του Μαρα-

θώνα, αλλά και η πρόθεση καταστροφής του αρχαιολογι-

κού χώρου του Μακρυγιάννη, (όλα για το καλό µας!), σέρ-

νουν ένα γενικότερο έλλειµµα κουλτούρας. Ωστόσο η

απαίτηση υλοποίησης του θεσµικού πλαισίου για την ανά-

δειξη του Ιστορικού Τόπου της Μακρονήσου παραµένει

ως χρέος του κράτους, σε όλους αυτούς που δοκιµάστη-

καν και µαρτύρησαν εκεί, αλλά και ως υποχρέωση διατή-

ρησης της συλλογικής Μνήµης του λαού για την Ιστορία

τ ο υ .

Η αποµάκρυνση των βοσκών και των ζώων τους, (µε µετε-

γκατάσταση, αποζηµίωση και αναγκαστική έξωση), καθώς

και όλων των παράνοµων οικιστών, που τελευταία ξεφυ-

τρώνουν σαν µανιτάρια, αποτελεί ασφαλώς το πρώτο

βήµα για την όποια σοβαρή προσπάθεια τήρησης των
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Νόµων. Αν πρώτα δεν απαλλαγεί το νησί από όλους τους

αυθαίρετους οικιστές, τους βοσκούς και τα ζώα, η κατα-

γραφή επιθυµητών και απαραίτητων ενεργειών για την

ανάδειξη του Ιστορικού Τόπου της Μακρονήσου, είναι

ενέργεια άσκοπη και αναποτελεσµατική.

Με αυτή λοιπόν την προϋπόθεση, θα αναφερθούν κάποιες

από τις επόµενες ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες:

– Με ευθύνη των δύο συναρµόδιων Υπουργείων, (ΥΠΠΟ

και ΥΠΕΧΩ∆Ε), που θα καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα,

συγκρότηση ενός Φορέα για τη διαχείριση της διάσωσης

και ανάδειξης του Ιστορικού Τόπου, µε εκπροσώπους

τους, και εκπρόσωπους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-

των ( ΕΜΠ, ΕΚΠ), Επιστηµονικών φορέων, (ΤΕΕ, ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ, ICOMOS) και της ΠΕΚΑΜ.2

– Εγκατάσταση φυλάκων για την προστασία του χώρου.

– Καθαρισµός και βελτίωση της βατότητας του δρόµου

που οδηγεί στα στρατόπεδα.

– Οριοθέτηση και σήµανση των στρατοπέδων και των διά-

φορων λειτουργιών τους.

– Καθαρισµός των στρατοπέδων και των δρόµων που

οδηγούσαν στις διάφορες λειτουργίες τους. Ιδιαίτερα του

δρόµου που οδηγεί στο Θέατρο κάθε στρατοπέδου.

– Καθαρισµός των θεάτρων και επισκευή εκείνων του Β και

του Γ στρατοπέδων, καθώς και του χώρου του Θεάτρου

γυναικών. (το Θέατρο του Α΄ µετά την επισκευή του έχει

µετατραπεί σε στάνη. . .). Με την επισκευή των θεάτρων θα

είναι δυνατή η οργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων, που

να συνάδουν µε  την Ιστορία του νησιού.  

– Αξιοποίηση του κτιρίου των «αρτοκλιβάνων», µε την

οργάνωση Μουσείου, έκθεσης φωτογραφιών χειροτεχνη-

µάτων, καλλιτεχνικών έργων, βιβλίων Ποίησης και Λογοτε-

χνίας και γενικά παράθεση υλικού που γράφτηκε ή εµπνεύ-

στηκε από τη ζωή των εκτοπισµένων στο νησί, ώστε να

δίνεται στον επισκέπτη σφαιρική εικόνα των συνθηκών της

ζωής τους.

– Ένταξη του Ιστορικού Τόπου στα εκπαιδευτικά προ-

γράµµατα του Υπουργείου Παιδείας και οργάνωση σχολι-

κών επισκέψεων στο νησί, ώστε να γίνει γνωστή στους

νέους η πραγµατική ιστορία του .

– «Αδελφοποίηση» µε άλλους Ιστορικούς χώρους της

χώρας και άλλων χωρών.

– Επισκευή κάποιων κτιρίων, για την καλύτερη λειτουργία

του ως Ιστορικού Τόπου.

Τι θα γίνει τελικά µε τη Μακρόνησο, δεν είναι γνωστό, µα

επισηµαίνεται ότι είναι ντροπή, για την ίδια τη χώρα µας,

ένας κηρυγµένος Ιστορικός Τόπος, µε ειδικό ∆/γµα χρή-

σεων γης, να παραµένει έρµαιο κάθε τυχοδιωκτισµού και

συγχρόνως να ψηφίζονται και νέοι Νόµοι όπως ο

3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν

γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», όπου το Αρ3, που

αναφέρεται στη διατήρηση και την αποτροπή της κατα-

στροφής, της αλλοίωσης και κάθε βλάβης των αρχαιολογι-

κών και ιστορικών τόπων, προβλέπει και ότι: «Η προστασία

των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων,

περιλαµβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου

χωροταξικού αναπτυξιακού και πολεοδοµικού σχεδια-

σ µ ο ύ. . .». (!)

Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς

1 . Από την οµιλία του Φίλιππου Ηλιού στην Πρώτη ηµερίδα µε

θέµα «Μακρόνησος – Ιστορικός Πολιτιστικός Τόπος». Ε.Μ.Π. ,

Απρίλιος 1993.

2 . Πανελλήνια Ένωση Κρατουµένων Αγωνιστών Μακρονήσου.
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Η µνήµη είναι ένα είδος αντι-µουσείου: δεν εντοπίζεται στο χώρο

Michel de Certeau

∆ιαπιστώνει κανείς σήµερα, στο γύρισµα του αιώνα, ένα

νέο ενδιαφέρον για τα ζητήµατα της µνήµης σε κάθε

πτυχή του πολιτισµού: στις καλλιτεχνικές πρακτικές και

στην αρχιτεκτονική, στη λογοτεχνία και στον κινηµατο-

γράφο, σε δηµόσιες εκδηλώσεις και καθηµερινές συµπερι-

φορές. Οι έννοιες της µνήµης, του αρχείου, των µνηµείων

και της διατήρησης των ιχνών του πολιτισµού βρίσκονται

στο επίκεντρο των θεωρητικών και καλλιτεχνικών αναζητή-

σεων. Η νοσταλγία της µνήµης και η υπερχρήση των

αρχείων, µουσείων και µνηµείων σχετίζεται ασφαλώς µε

αυτό που ο Βιρίλιο έχει χαρακτηρίσει «µόλυνση του πραγ-

µατικού χρόνου»,1 αναφερόµενος στην αφόρητη εξάρ-

τηση από το παρόν, στο συνεχώς οριζόντια επίκαιρο που

επιφέρουν οι τηλε-τεχνολογίες και ο πολιτισµός της άµε-

σης επικοινωνίας. Η έννοια της «επινοηµένης νοσταλγίας»

εµφανίζεται σήµερα για να χαρακτηρίσει σύγχρονα φαινό-

µενα πολιτικής της µαζικής κατανάλωσης σε σχέση µε τη

διάρκεια και την ιστορία.2 Μορφές διαφήµισης επενδύουν

το παρόν µε δόσεις φανταστικών παρελθόντων, έτσι ώστε

οι άνθρωποι να δηµιουργούν εµπειρίες απώλειας, να

νοσταλγούν πράγµατα που ποτέ δεν έχασαν. 

Στην βαραχύβιας µνήµης εποχή της πληροφορικής παρα-

γωγής, η µνήµη µοιάζει να αναζωπυρώνει την ανάγκη για

το αυθεντικό, το µοναδικό, το διατηρητέο. Σ’ αυτό στο-

χεύει η πολιτική της µνήµης από το κράτος-έθνος, που

συνδέει την κατασκευή της τοπικότητας µε την αναπαρα-

γωγή εθνικά αρµόζουσας νοσταλγίας, επετείων και µνη-

µείων. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, τα γεγονότα

στην πρόσφατη διεθνή σκηνή, όπως η επανένωση της Γερ-

µανίας, η ιστορία του Ολοκαυτώµατος, η πτώση της

Σοβιετικής Ένωσης, δηµιούργησαν τις δύο τελευταίες

δεκαετίες µια πρωτοφανή κινητικότητα για τη δηµιουργία

ενός πλήθους νέων µουσείων και µνηµείων ανά τον κόσµο.

Πολλά από αυτά αποτελούν επίσηµες πολιτικές µνήµης

από το κράτος, υλοποιηµένες µέσω αρχιτεκτονικών ανα-

θέσεων. Ωστόσο, οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις µνη-

µείων προέρχονται από καλλιτέχνες που, αφοµοιώνοντας

την εννοιολογική και χωρική παράδοση των µεταπολεµι-

κών κινηµάτων τέχνης, επιχειρούν µια κριτική επανεξέταση

των σχέσεων της µνήµης µε τη µίµηση, την εξουσία, την

ηθική. (βλ. εδώ τα «αντιµνηµεία» του Jochen Gerz και του

Hans Haacke) 

Φθορά και νοσταλγία της µνήµης είναι φθορά και νοσταλ-

γία των «µεγάλων αφηγήσεων» (Lyotard) που µπορούν να

κινητοποιούν αυθόρµητα τη µνήµη. Η εξασθένηση των

δεσµών συλλογικής µνήµης αναφέρεται στη δηµόσια

Μ ν η µ ον ι κές διαδράσε ι ς

ως πρ α κτ ι κές σύγχ ρ ονης τέχ ν η ς
στ ην πόλ η
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ρεύνηση της αισθητικής του αρχείου και της κοινωνικής

µνήµης της φωτογραφίας (Bernd και Hilla Becher,

Gerhard Richter) και στις κατασκευές µνήµης από τα

µίντια (Muntadas). 

Αποδεσµευµένη από τις αναθέσεις, σήµερα η δηµόσια

τέχνη είναι η τέχνη της ανταλλαγής, της συνάντησης, της

συµµετοχής. Συνδέεται µε τις νεότερες καλλιτεχνικές έρευ-

νες των σηµείων επαφής έργου και θεατή, όπως και µε τη

διευρυµένη σύλληψη της in situ τέχνης ως τέχνης των

διανθρώπινων δράσεων.4

Οι τρόποι αισθητικής σηµείωσης της ιστορίας, και κυρίως

η κατασκευή νέας µνήµης παράγονται από έναν ενεργο-

ποιηµένο νοητικό χώρο που ανοίγεται προς τον άλλον.

Μέσα στην πόλη, αλλά και στα αλληλεπιδρώντα πεδία της

οικονοµίας και των µίντια, οι καλλιτεχνικές δράσεις θέτουν

νέα ερωτήµατα γύρω από τις κοινωνικές και πολιτικές

( κ α τα)χρήσεις της µνήµης την εποχή της παγκοσµιοποίη-

σης, το ζήτηµα της καλλιτεχνικής τεκµηρίωσης της πραγ-

µ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,5 τις συγκρούσεις προσωπικής και συλλογικής

µνήµης, τη δυνατότητα της λήθης.   

Μεταφορά χώρου για τη µνήµη δεν είναι το ιστορικό κτί-

σµα, αλλά το ερείπιο, ένα ασταθές, εφήµερο κολλάζ επάλ-

ληλων αισθητοποιήσιµων στιγµών· όχι το άγαλµα, αλλά το

γκράφιτι µε το άγαλµα. Η διαδικασία της ανάµνησης είναι

αναδόµηση περιεχοµένων, µνήµη της µνήµης. ∆εν ανακα-

λούµε ποτέ αυτούσια κοµµάτια παρελθόντος, αποθηκευ-

µένα σε «δωµάτια» µνήµης, αλλά η ανάκληση είναι ήδη µια

ανακατασκευή, µια δυναµική διαδικασία, που εξαρτάται

από τις περιστάσεις του παρόντος.6 ∆εν υπάρχει τόπος

που να µπορεί να δέχεται τη µνήµη ως διάρκεια, ως στα-

θερό γεγονός. Γι’ αυτό η µνήµη δεν µπορεί να εµφανίζεται

στην πόλη µε µνηµειακή µορφή. Ο εφήµερος χαρακτήρας

του συµβάντος προσδίδει ξανά στο µνηµονεύσιµο τη ρευ-

στότητα και το παιχνίδι εναλλαγής µνήµης και λήθης,

παρουσίας και απουσίας, προσωπικού και συλλογικού. 

Καλλιτεχνικά συµβάντα και δράσεις στην πόλη κατασκευά-

σφαίρα και στις αφηγήσεις εκείνες που άλλοτε ενεργοποι-

ούσαν τις υλικές δοµές της πλατείας, της εκκλησίας, κ.λπ.

Οι παγκόσµιες πολιτισµικές διαδράσεις, τα δίκτυα επικοι-

νωνίας, οι µετακινήσεις πληθυσµών δηµιουργούν µια νέα

έννοια κοινότητας, υβριδική και υπερεθνική. Η κατασκευή

«νέων τοπικοτήτων», δηλαδή δοµών συναισθήµατος και

µνήµης στα σηµερινά πολύ-εθνοτικά, απο-εδαφικοποιη-

µένα αστικά τοπία, απαιτούν νέα αισθητικά παραδείγµατα

συλλογικότητας και συµµετοχής. Μια από τις πιο ελπιδο-

φόρες µετατοπίσεις της σύγχρονης τέχνης είναι η επανά-

κτηση του δηµόσιου χαρακτήρα, η δηµιουργία συλλογικών

µορφών φαντασίας που µπορούν να σκηνοθετούν δρά-

σεις. Το ζήτηµα του «εκδηµοκρατισµού» της µνήµης τίθε-

ται για πρώτη φορά από την τέχνη ως (αισθητική) διά-

δραση πολλαπλών εκδοχών του παρελθόντος από διαφο-

ρετικές κοινωνικές οµάδες και άτοµα.3

Η µεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση της δηµόσιας µνηµειακής

τέχνης ταυτίστηκε µε την ιδεολογική προβολή της επίση-

µης ιστορικής µνήµης, αναπαράγοντας µια διαχρονική και

αναλλοίωτη εθνική ταυτότητα. Στη συνέχεια, η µοντέρνα

αφηρηµένη γλυπτική, όπως εξαπλώθηκε µετά τον πόλεµο

στις δηµόσιες πλατείες και τα αίθρια των αµερικανικών και

ευρωπαϊκών πόλεων, επέβαλε τη ρητορική της ατοµικής

έκφρασης στο δηµόσιο χώρο. Χρησιµοποίησε το χώρο

της πόλης ως προέκταση του χώρου του µουσείου, δηµι-

ουργώντας µια δηµόσια τέχνη αυτόνοµων αντικειµένων,

ερµητική, διακοσµητική, αποκλεισµένη από κοινωνικά και

µνηµονικά συµφραζόµενα. Με την εισβολή της τέχνης στο

χώρο, το χρόνο και την τεχνολογία, κατά το δεύτερο µισό

του 20ου αιώνα, η πραγµατική και πληροφοριακή πόλη

έγινε το πεδίο ανάπτυξης µιας νέας παράδοσης κριτικών

και αντι-µνηµειακών έργων, µε έµφαση στα κοινά µνηµο-

νικά και µυθοποιητικά υποστρώµατα του αστικού τοπίου

(Αlan Sonfist, Agnes Denes, Charles Simonds, κ.ά.), στην

κριτική αποδόµηση των ιδεολογικών µηχανισµών των

θεσµών µνήµης σε σχέση µε την τέχνη (Μουσείο Μοντέρ-

νας Τέχνης του Marcel Broodthaers, Μουσείο, ∆ιαχειριστές

σ υ ν ε ί δ η σ η ς του Hans Haacke, Daniel Buren, κ.ά.), στη διε-

Stαff (1992) συνεργάζεται µε τους µετανάστες, τους

ανθρώπους «χωρίς ιστορία», σχεδιάζοντας τo «µπαστούνι

του ξένου», ένα µέσο δηµιουργίας κοινωνικού χώρου επα-

φής στην πόλη, που εµπεριέχει ντοκουµέντα προσωπικής

µνήµης (αντικείµενα, βίντεο, κ.ά.), αφηγείται ιστορίες και

που ο κάτοχός του περιφέρει στους δρόµους ως «ένα

δεύτερο εαυτό». Σε πιο ανοιχτές, απρόβλεπτες διαπροσω-

πικές συναντήσεις ωθεί η φαινοµενικά απλή, αλλά υποβλη-

τική δράση του Gabriel Orozco στο Βερολίνο «Μέχρι να

βρεις ακόµα ένα κίτρινο Schwalbe» (1995). Εδώ πάνω σε

προσεκτικά επιλεγµένα σύµβολα εθνικής µνήµης (ηµέρα

επανένωσης της Γερµανίας, η Νέα Πινακοθήκη του Mies

van der Rohe, το cult-σουβενίρ-µοτοποδήλατο) σκηνοθε-

τείται ένα παιχνίδι «µνηµοτεχνικών του περπατήµατος»,

ανάµεσα στην πραγµατικότητα και στη φαντασία.

Οι αυθόρµητοι, ανώνυµοι χώροι προσκυνήµατος είναι η

αφορµή για τη δηµιουργία των «βωµών», «περιπτέρων»

και «µνηµείων» του Thomas Hirschhorn, σπαρµένων σε

πεζοδρόµια και δηµόσια κτίρια, που βασίζονται στη µικρή

διάρκεια και στην ευτελή µορφή για να ενεργοποιήσουν

άµεσα τη µνήµη στο ζωντανό παρόν. Τη µνήµη, που όπως

λέει, «δεν επιβάλλεται από τα πάνω, αλλά έρχεται από την καρ-

διά, και είναι καθαρή ενέργεια». Η ζωή φιλοσόφων, « π ο υ

έχουν να πουν κάτι σήµερα», του Bataille, του Spinoza, του

Deleuze και του Gramsci, στήνεται στο χώρο µε χαρτό-

κουτα, σελοτέιπ και σακούλες σκουπιδιών. Είναι όµως ταυ-

τόχρονα κοινωνικοί χώροι συνάντησης, χώροι µελέτης και

σκέψης, µε βιβλία, ντοκουµέντα και βιντεοκασέτες για το

έργο τους. Η µνήµη δεν αφορά αναπαραστάσεις του

παρελθόντος, αλλά νέες ενεργοποιήσεις της σκέψης. 

Οι µνηµονικές πρακτικές που ανέφερα συλλαµβάνουν τη

µνήµη ως συσχέτιση και διάδραση στο παρόν, παρέχο-

ντας δυνατότητες νέων αφηγήσεων. Είναι προσκλήσεις

συµµετοχής για την ενεργή χρήση της µνήµης. Θεωρώ-

ντας το αρχείο χρηστική µνήµη, αφορµή συνεχιζόµενης

ζουν νέα συλλογική µνήµη, συσχετίζοντας αφηγήσεις

(προσωπικές ή συλλογικές) και ασυνήθιστες εικόνες µε το

χώρο: αυτή η δοµηµένη σύνδεση αφήγησης και χώρου

είναι ήδη µια µ ν η µ ο τ ε χ ν ι κ ή, ένας τρόπος επιτέλεσης της

γνώσης διαµέσου της φαντασίας.7 Κενοί χώροι της πόλης,

όπως για παράδειγµα τα εσωτερικά των Λουτρών Παρά-

δεισος στη Θεσσαλονίκη, ή όπως µια µεσοτοιχία πολυκα-

τοικίας στου Ψυρρή, µπορούν να λειτουργούν ως τόποι

που δέχονται προσωπικές και δια-προσωπικές µνήµες, όχι

για να τις «διατηρήσουν», αλλά για να τις ανακατασκευά-

σουν µε συνεχείς ανθρώπινες διαδράσεις τοπικά και υπερ-

τ ο π ι κ ά .8

Πάνω στο σβήσιµο των τόπων και συµβόλων της επίσηµης

µνήµης, η Sophie Calle υφαίνει ένα λεπτόπλοκο ιστό από

µνηµονικές ίνες του παρόντος, στις περιοχές γειτνίασης

της προσωπικής και συλλογικής µνήµης. (Αναµνήσεις από το

Ανατολικό Βερολίνο, 1996). Στους άδειους χώρους που

έχουν προκύψει από την καθαίρεση των µνηµείων και συµ-

βόλων του κοµµουνιστικού καθεστώτος, µετά την πτώση

του τείχους, στο Βερολίνο, προσθέτει τις προσωπικές

αφηγήσεις των περαστικών και περίοικων, γι’ αυτό που λεί-

πει: το ίχνος της επίσηµης µνήµης που έφυγε, γίνεται κατα-

λύτης ενεργοποίησης µιας προσωπικής, ασταθούς ανά-

µνησης: αφηγηµατική «αποκατάσταση», που κτίζοντας µε

λάθη, κενά, παρορµήσεις της στιγµής, φανερώνει τους

απρόβλεπτους, φαντασιακούς τόπους της µνήµης.   

Προβάλλοντας εικόνα και ήχο από προσωπικές εξοµολο-

γήσεις των γυναικών που υπήρξαν θύµατα οικιακής βίας,

πάνω στον ιστορικό πύργο του ∆ηµαρχείου της Κρακο-

βίας, το 1996, ο Krzysztof Wodiczko «αφαιρεί» από τις

όψεις των δηµοσίων µνηµείων την επίσηµη ρητορική της

µνήµης, δηµιουργώντας νέες σηµασίες, που θέτουν υπό

ερώτηση τις σχέσεις µνήµης και πολιτικής, δηµόσιου και

ιδιωτικού χώρου, και που στη συνέχεια επιζούν στη µνήµη

των επισκεπτών («µνηµονικές προβολές»). Στο έργο Alien
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9. Θεοδώρα Αλεξανδρή, Οδολόγιο. Η εργασία έγινε στα

πλαίσια του κατ’ επιλογήν µαθήµατος του 7ου εξαµήνου

«Τέχνη του Αρχείου», ακαδ. έτος 2003-04, Τµήµα Αρχιτε-

κτόνων, Πανεπιστήµιο Πατρών. Το µάθηµα διερευνά πώς

«θεσµικές» δραστηριότητες µνήµης, όπως το αρχείο, η

συλλογή, η έκθεση, µπορούν να µετατραπούν σε καλλιτε-

χνικές µεθόδους κριτικής διερεύνησης της πραγµατικότη-

τας, και πώς µπορούµε να δούµε σ’ αυτές, την εµπλοκή της

αρχιτεκτονικής, ως δοµής και χωρικής µεταφοράς. 

έρευνας, κλείνω µε µια πρόσφατη σπουδαστική εργασία,9

όπου ένας εννοιολογικός χειρισµός µετατρέπει την πόλη

σε ζωντανό βιβλίο ανάγνωσης των άσηµων ιστοριών που

άλλοτε διαδραµατίστηκαν στο σώµα της. Κείµενα ειδή-

σεων καθηµερινής ζωής που έχουν περάσει στα ψιλά των

τοπικών εφηµερίδων σ’ ένα χρόνο που δεν προσδιορίζε-

ται, (αλλά εικάζουµε ότι είναι η εποχή αµέσως µετά τον

πόλεµο), µεταφέρονται από το αρχείο της ∆ηµοτικής

Βιβλιοθήκης στο ακριβές σηµείο της πόλης όπου συνέβη-

σαν. Στη γραµµένη επικράτεια της πόλης, όπου τα κείµενα

της διαφήµισης ανοίγουν ελεγχόµενους και προβλέψιµους

κόσµους επιθυµίας και µνήµης, µικρές προσωπικές ιστο-

ρίες τυλίγουν κτίρια και δρόµους, «ενοχλούν» το παρόν,

στοιχειώνουν τους τόπους, δηλαδή τους κάνουν κατοική-

σιµους. 
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5. Η τεκµηρίωση τέχνης, ως νέα ιστορική φάση της τέχνης,

αναφέρεται σε ζωντανές διαδικασίες ζωής, σε βιο-πολιτι-

κές δοµές τέχνης, ενώ το αντικείµενο-έργο τέχνης δεν
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