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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ
ΣYMΦΩNA ME TO NOMO

Ευάγγελος Λυρούδιας

Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
τις απόψεις των συντακτών τους.

Oι επίσηµες θέσεις του ΣA∆AΣ και των άλλων
Συλλόγων Αρχιτεκτόνων δηµοσιεύονται στη

στήλη ∆ραστηριότητες του συλλόγου.

Tιµή τεύχους 0,003 €

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 τη Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στη Γραµµατεία
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-
νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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«∆ραστηριότητες ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ»

Π.Κ. Κουµουνδούρος, «“Πράσινο” Mall, Λυρική και 

Βιβλιοθήκη για την ελίτ, “Πράσινος” Λόφος µε υπαίθριες

βιντεοθόνες για τον λαό»

Π.Κ. Κουµουνδούρος, «Πρώην αεροδρόµιο και παραλία

Ελληνικού: Όλα “πράσινα” χωρίς πράσινο!!!»

Ι. ∆ρούγα,«Οι ανελεύθεροι χώροι»

Α. Φραδέλου,«Τα πάντα είναι θέµα διατύπωσης... και

εντύπωσης»

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο  Β Η Μ Α

«Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός για 

“Πρότυπους τύπους τριών κατοικιών 65, 80 και 95m2 για

αποκατάσταση των πυρόπληκτων κατοικιών, µετά τις

εκτεταµένες πυκαγιές του Αυγούστου 2007”»

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Ι

∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι Γ ΄

«∆ηµαρχιακό Μέγαρο ∆ήµου Ιωαννιτών»

«Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων ∆ήµου Ελευσίνας» 

Α. Κλειδωνάς, «Θεσµός/Ξεπεσµός»

Ι. ∆ρούγα, «Προτάσεις της Επιτροπής Αρχιτεκτονικών

∆ιαγωνισµών του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ» 

Μ. Καλυβιώτη, «µικρός-Μεγάλος Αρχιτέκτονας»

«Αποκατάσταση και νέα χρήση του Ανατολικού Νεωρίου, 

της ∆εξαµενής ΖΑΝΕ και της Αποθήκης Άλατος στο λιµάνι

του Ηρακλείου Κρήτης»
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EK∆OTHΣ
Σωτήρης ∆ηµακόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 3D Σ. ∆ηµακοπούλου & ΣΙΑ ΕΕ

Καρνεάδου 20, 163 46 Ηλιούπολη
τηλ.: 210 9235 487-9

fax: 210 9222 743
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΠIMEΛEIA ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Όλγα Σηµαιοφορίδου
KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA

Γιώργος Kαλοµηνίδης
∆IOPΘΩΣH KEIMENΩN

Βιργινία Παυλίδου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Λάµπης ∆ορλής
∆IAΦHMIΣEIΣ

Αρετή Κατή
Μέλπω Παπαδοπούλου 

ΓPAMMATEIA
Νίκη ∆ανιηλίδου

DTP SERVICE

Sharpen
EKTYΠΩΣH-ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ

Αφοι Αθ. Τσακίρη ΑΕ
Κηφισού 18 ΑΘΗΝΑ

τηλ.: 210 5124 578, 210 5126 570
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ευάγγελος Μοσχόφης

Εξώφυλλο: Concrete Circus, «Live» Αρχιτεκτο-

νικός ∆ιαγωνισµός 2007, Calgary, Καναδάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όλγα Βενετσιάνου
∆ιονύσης Καννάς
Ειρήνη Κουφέλη
Αµαλία Κωτσάκη
Έλενα Λαϊνά
Μιχάλης Λεφαντζής
Άννα Μελανίτου
Ναταλία Μπαζαίου
Βασιλική Παναγιωτοπούλου
Μάρω Σίνου
Φραγκίσκα Χρυσολούρη

Ανταποκριτές:

Αριστοτέλης ∆ηµητρακόπουλος
[Κύπρος]

Νεκτάριος Κεφαλογιάννης
[Βαρκελώνη]

∆ηµήτρης Μανίκας [Βιέννη]

Εµµανουήλ Ντούρλιας [Παρίσι]

Γ. Προκάκης, Α. Καλαντίδης
[Βερολίνο]

Υπεύθυνος από ∆.Σ.:

Γιώργος Νικολάου
Μυρτώ ∆εσποτίδη
Γραµµατεία Σ.Ε.: Στέλλα Ρίζου



επ
ίκ

α
ιρ

α

Στηρίξτε την έκδοση
του περιοδικού µας

Εξοφλείστε τις συνδροµές σας στον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Εγγραφείτε στον Σύλλογο

R

R

ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146/480197-02 Εθνική Τράπεζα

ΠΡΟΣ: ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΟΣΟ: 20,00 € (ετήσια συνδροµή) ή

20,00 € (εγγραφή και συνδροµή για τους συναδέλφους που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους την τελευταία πενταετία) ή

30,00 € (εγγραφή και συνδροµή)

✂
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Νοµοσχέδιο για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων 

και την τροποποίηση διατάξεων του ΓΟΚ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του της

08/07/09 αποφάσισε και διατυπώνει τις θέσεις του για το θέµα.

Α. Οι διατάξεις για την «τακτοποίηση» των ηµιυπαίθριων χώρων που περιλαµβάνονται στο σχετικό

νοµοσχέδιο, αποτελούν έκτακτη φορολόγηση που αποδεικνύει την αποτυχία της οικονοµικής πολιτι-

κής της κυβέρνησης. Περαιτέρω: 

1. ∆ιαιωνίζεται η αυθαιρεσία στη δόµηση, παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για τον έλεγχό της (π.χ. το

νέο ΡΣΑ).

2. Όσοι ανταποκριθούν στις διατάξεις για την τακτοποίηση, είναι δυνατόν να καταστούν όµηροι σε

κάθε επόµενο έλεγχο από οποιονδήποτε άλλο φορέα. 

Β. Οι βιαστικές και πρόχειρες ρυθµίσεις, που εισάγονται για την τροποποίηση του ΓΟΚ, στο ίδιο νοµο-

σχέδιο, περιφρονούν την ενδεδειγµένη διαδικασία κοινωνικού και επιστηµονικού διαλόγου. Ταυτό-

χρονα αιφνιδιάζουν τους αρµόδιους φορείς, χωρίς να προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό στον αρχιτε-

κτονικό σχεδιασµό. Τέλος, τέτοιου είδους ρυθµίσεις δεν εξωραΐζουν το εισπρακτικό άγχος των κυβερ-

νητικών µέτρων.

Γ. Καλούµε την κυβέρνηση να αποσύρει το νοµοσχέδιο ώστε να υπάρξει διαβούλευση µε τους αρµό-

διους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς και δηλώνουµε ότι σε περίπτωση ψήφισης του νοµο-

σχεδίου, θα διερευνήσουµε µεταξύ άλλων τη δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα µέσα µε στόχο την

κατάργησή του.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορµή την ανακοίνωση του σ.ν. για τη «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού

Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Η θεσµική ασυναρτησία και ασάφεια µεταξύ των βασικών ειδικοτήτων των µηχανικών δηµιουργεί

συγκρούσεις, προσβάλλει την αξιοπρέπεια των αρχιτεκτόνων µηχανικών, γεννά προβλήµατα στην

επαγγελµατική επιβίωση και σοβαρές συνέπειες τόσο στην ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος

όσο και στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών στους έλληνες πολίτες.

Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει λαµβάνοντας υπόψη την εναρµόνιση της Ελληνικής

Νοµοθεσίας µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Πρέπει να οριοθετηθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των

βασικών ειδικοτήτων σύµφωνα µε τις σπουδές, την εµπειρία και τη δεοντολογία κάθε κλάδου.

Είναι απαραίτητη η προώθηση στην Ελληνική Κοινωνία ενός συνόλου πολιτικών, αρχών και βέλτιστων

πρακτικών που θα αναδείξουν την επιστηµονική ταυτότητα του κλάδου και θα συµβάλλουν στην ενη-

µέρωση και συνειδητοποίηση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα οφέλη της άσκησης της αρχιτεκτονικής

από τους αρχιτέκτονες.

Οι αρχιτέκτονες πιστεύουν ότι όλοι όσοι σπουδάζουν τα επαγγέλµατα του σχεδιασµού και της κατα-

σκευής είναι παιδιά του «Ίδιου Θεού». Την ίδια στιγµή όµως γνωρίζουν πως καθένας έχει διαφορετι-

κές δεξιότητες, δυνατότητες και γνώσεις. Το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε αντί να προχωρεί προς την

κατεύθυνση του ξεκαθαρίσµατος των ρόλων, επιτείνει τη σύγχυση αντιγράφοντας ξεπερασµένα πρό-

τυπα κοινωνιών διαφορετικής κλίµακας και οικονοµικού µεγέθους.

Αντίστοιχες επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο, συνοδεύτηκαν µε εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση των

πανεπιστηµίων και την εξασφάλιση της δυνατότητας των πανεπιστηµίων, να αυτό-ιεραρχηθούν στα

πλαίσια µιας κοινωνικής πραγµατικότητας µε σαφή και αποδεκτό πολιτικό προσανατολισµό. Η ελλη-

νική κοινωνία αδυνατεί να απορροφήσει τους αποφοίτους τόσων σχολών και πανεπιστηµίων έξω από

τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η απλή αλήθεια ότι οι σπουδές πρέπει να οδηγούν στα ανάλογα επαγ-

γελµατικά δικαιώµατα δεν είναι ξεκάθαρη και συσκοτίζεται πίσω από το άγχος µιας ασαφούς πολιτι-

κής που καταργεί ένα απαραίτητο στρώµα της µεσαίας εκπαίδευσης την τεχνολογική, χωρίς να την

αντικαθιστά. Απλά την εκχωρεί στους εµπειροτέχνες που µε αµφισβητούµενες διαδικασίες και κάτω

από ειδικές συνθήκες ανέλαβαν µια ευθύνη που είναι αµφίβολο αν µπορούν να ανταποκριθούν.

Είναι η ώρα η πολιτεία να αφουγκραστεί (διάλογος από µηδενική βάση) τους κλάδους των τεχνικών και

να αποδεχθεί ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος την οριζόντια και κατακόρυφη αποσαφήνιση των

ρόλων για τα επαγγέλµατα του σχεδιασµού και της οικοδοµής. Τα πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά

ιδρύµατα πρέπει να αποκτήσουν παραπληρωµατικούς ρόλους προς ένα κοινό στόχο και όχι να καθί-

στανται ανταγωνιστές σε ένα αντικείµενο που πολιτικά συρρικνώνεται αντί να διευρύνεται µε τολµη-

ρές και σαφείς πολιτικές.

Προς τα µέλη του Συλλόγου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις ΕΠΑΕ  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχοντας υπόψη το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α της 13.06.2000)

καλεί τους συναδέλφους, που επιθυµούν να εκπροσωπήσουν την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

στις συνιστάµενες ΕΠΑΕ ανά Νοµό και περιφέρεια  (άρθρο 3 παρ. 2831/2000 ΦΕΚ 140 Α της

13.06.2000), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνηµµένο πίνακα, να συµπληρώσουν το συνηµµένο

δελτίο και να το αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου µε φαξ στο τηλ.: 2103215147 ή ηλεκτρονικά

στη διεύθυνση: sadas-pea @tee.gr.

∆ελτία εκπροσώπησης θα γίνονται δεκτά µέχρι και 30-07-2009

Σηµειώνεται πως, προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ αποτελεί η «εµπειρία του-

λάχιστον 6 χρόνων από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος ή διάκριση (τουλάχιστον

«έπαινο») σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, ανεξάρτητα από τον χρόνο κτήσης άδειας άσκη-

σης επαγγέλµατος». Αντίστοιχα στη δευτεροβάθµια ΕΠΑΕ η «εµπειρία τουλάχιστον 8 χρόνια από την

κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος ή διάκριση (τουλάχιστον βραβείο) σε πανελλήνιο αρχιτε-

κτονικό διαγωνισµό, ανεξάρτητα από τον χρόνο κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλµατος».

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος, το οποίο να ανταποκρί-

νεται στον σκοπό της συγκεκριµένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καλούνται τα Τµήµατα και οι Σύλλογοι της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στους οποίους κοινο-

ποιείται το παρόν, να συµβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπή-

σεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των αρχιτεκτόνων στις υπό ανασύσταση Επιτροπές.

Κοινοποίηση: 

1. Τµήµατα ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, 2. Τοπικούς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων 

∆ραστηριότητες
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Προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Θέµα: Προώθηση Συνεργασίας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαµε την επιστολή συνεργασίας σας και σας

διαβεβαιώνουµε ότι και οι δικές µας προθέσεις είναι η συνέχιση και εµβά-

θυνση τόσο των φιλικών σχέσεων ανάµεσα στους δυο Συλλόγους µας, όσο

και γενικότερα των αρχιτεκτόνων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στα πλαίσια των ήδη υφιστάµενων δεσµών συνεργασίας θα επιθυµούσαµε

να σας προτείνουµε να αποδεχθείτε πρόσκλησή µας για συµµετοχή του

ΣΑΚ ως παρατηρητού στην Πανελλήνια συνάντηση εργασιών του Συντονι-

στικού Oργάνου Συλλόγων του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ που προγραµµατίζεται για τις

26-28 Ιουνίου 2009 στην Καβάλα.

Η συµµετοχή σας θα µας δώσει αφ’ ενός τη δυνατότητα να συζητήσουµε

από κοντά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και αφ’ ετέρου να δροµολογή-

σουµε περαιτέρω δράσεις των δύο Συλλόγων µας.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Προς την Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Κέρκυρας 

κ. Λένα Τσολάκου

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,

Αισθανόµαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουµε από καρδιάς όλους τους

συνδιοργανωτές και ιδιαιτέρως εσάς, για την κατά κοινή οµολογία επιτυχη-

µένη συµβολή σας σε όλα τα στάδια του ξεχωριστού 2ηµέρου που περά-

σαµε κοντά σας. 

Η οργάνωση και η αλληλουχία των εκδηλώσεων διέθεταν κατ’ εξοχήν συν-

θετικά χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου, όπως αρµόζει στον κλάδο των

Αρχιτεκτόνων τον οποίο επιτυχώς εκπροσωπείτε.

Η ηµερίδα µε θέµα: «Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων. Το

παρελθόν ορίζει το µέλλον;», που πραγµατοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου

2009 στην Κέρκυρα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία επιτυχίας και ήταν αντάξια

της πνευµατικής και πολιτιστικής παράδοσης της πόλης που τη φιλοξένησε. 

Η έκθεση που συνδιοργανώσατε µε τη Νοµαρχία Κέρκυρας και το ΤΕΕ Τµή-

µατος Κέρκυρας θεωρούµε ότι είναι ένα βήµα προς την κατεύθυνση αντι-

µετώπισης των πολλών και συσσωρευµένων προβληµάτων της προστασίας

και διατήρησης των παραδοσιακών µας οικισµών.

Τέλος, το Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

(ΣΟΠΕ), που συνεδρίασε την Κυριακή 29-3-2009, σηµείωσε αντίστοιχη επι-

τυχία, τόσο όσον αφορά τη συµµετοχή (Συλλόγων αρχιτεκτόνων από όλη

την Ελλάδα), όσο και τα επιτυχή συλλογικά συµπεράσµατα-αποτελέσµατα

των προγραµµατισµένων εργασιών του.

Αγαπητή Λένα,

Η προσωπική σου συµβολή και η συνεχής παρουσία σου σε όλα τα στάδια

των εκδηλώσεων αποτέλεσαν σταθµό για τις συλλογικές εκδηλώσεις των

Αρχιτεκτόνων στο µέλλον.

Θερµά συγχαρητήρια εκ µέρους του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Ευχαριστούµε για

τη φιλοξενία, καλή επιτυχία στο έργο σου. 

Προς τον Νοµάρχη Κέρκυρας

κο Στέφανο Πενηντάρχου-Πουληµένο

και την Αντινοµάρχη Κέρκυρας

κα ΜερόπηΣπυριδούλα Υδραίου

Αγαπητέ κύριε Νοµάρχη/κυρία Αντινοµάρχη,

Αισθανόµαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουµε από καρδιάς όλους τους

συνδιοργανωτές και ιδιαιτέρως εσάς, για την κατά κοινή οµολογία επιτυχη-

µένη συµβολή σας σε όλα τα στάδια του ξεχωριστού 2ηµέρου που περά-

σαµε κοντά σας. 

Η ηµερίδα µε θέµα: «Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων. Το

παρελθόν ορίζει το µέλλον;», που πραγµατοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου

2009 στην Κέρκυρα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία επιτυχίας και ήταν αντάξια

της πνευµατικής και πολιτιστικής παράδοσης της πόλης που τη φιλοξένησε. 

Η έκθεση που συνδιοργανώσατε µε το ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας και τον Σύλ-

λογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας θεωρούµε ότι είναι ένα βήµα προς την κατεύ-

θυνση αντιµετώπισης των πολλών και συσσωρευµένων προβληµάτων της

προστασίας και διατήρησης των παραδοσιακών µας οικισµών.

Τέλος, το Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

(ΣΟΠΕ), που συνεδρίασε την Κυριακή 29-3-2009 στον φιλόξενο χώρο της

Νοµαρχίας, σηµείωσε αντίστοιχη επιτυχία, τόσο όσον αφορά τη συµµετοχή

(Συλλόγων αρχιτεκτόνων από όλη την Ελλάδα), όσο και τα επιτυχή συλλογικά

συµπεράσµατα-αποτελέσµατα των προγραµµατισµένων εργασιών του.

Η προσωπική συµβολή σας σε όλα τα παραπάνω ήταν καθοριστική και

αισθανόµαστε την υποχρέωση να σας συγχαρούµε εκ µέρους του ∆.Σ. του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Παρακαλούµε δεχτείτε τις θερµές ευχαριστίες µας για τη φιλο-

ξενία και την εποικοδοµητική σας παρουσία και συµµετοχή. 

Καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Προς την οικογένεια ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΥΡΩΝΑ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

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

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του Προϊσταµένου της ∆ιεύ-

θυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, συναδέλφου Αντωνίου Μαυρωνά.

Προς την οικογένεια ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

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

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου του ΤΕΕ,

Προέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, επί σειρά ετών βουλευτή

και υπουργού, καθώς και Υπερνοµάρχη Αθηνών-Πειραιώς κ. Ευάγγελου

Κουλουµπή.

Πολιτικές θέσεις του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ)  

προς τους υποψήφιους των Ευρωεκλογών 2009

Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, στις 24 και 25 Απριλίου 2009 στο Ελσίνκι της

Φινλανδίας, έπειτα από προσεκτική εκτίµηση και συζήτηση, υιοθέτησε το

έγγραφο «AG1/09/Recommendations» το οποίο περιλαµβάνει τις Συστά-

σεις του ΣΑΕ για προώθηση προς το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ε.

Επιτροπή που θα αναλάβουν καθήκοντα µέσα στο 2009. Το ΣΑΕ και οι

Οργανώσεις Μέλη του αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν συντονισµένη

δράση ώστε να διασφαλίσουν την προώθηση των «θέσεων» µαζί µε τις προ-

τάσεις που περιλαµβάνονται στο σχετικό έγγραφο. Λαµβάνοντας υπόψη τα

προαναφερθέντα και δεδοµένου ότι το αρχιτεκτονικό επάγγελµα επιδιώ-

κει να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στις παρούσες κοινωνικοοικονοµικές

προκλήσεις, το ΣΑΕ ζητά τη συνολική υποστήριξη του Ε. Κοινοβουλίου και

της Ε. Επιτροπής που θα προκύψουν από τις Ευρωεκλογές στις 7/6/09 για

το διάστηµα 2009-2014. Επίσης, το ΣΑΕ ζητά από τα όργανα της ΕΕ, όλα τα

Κράτη Μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές Κυβερνήσεις και άλλους εµπλε-

κοµένους της ΕΕ, να υιοθετήσουν τις συστάσεις του, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή

κοινωνία να πλησιάσει περισσότερο στην υλοποίηση των στόχων της.

Οι πολιτικές θέσεις του ΣΑΕ έχουν ως ακολούθως:

1. Να διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών που αφορούν το

∆οµηµένο Περιβάλλον θα βασίζονται στην Ποιότητα

– Να διασφαλισθεί δηλαδή ότι οι διαδικασίες που εφαρµόζονται για την

παραγωγή των κτιρίων και των άλλων δοµών που συγκροτούν το δοµηµένο

περιβάλλον και ειδικά εκείνων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από δηµό-

σιους πόρους, υλοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την επι-

λογή των καλύτερων προτάσεων σε σχέση µε τη βιωσιµότητα, την αρχιτε-

κτονική ποιότητα και το κόστος κύκλου ζωής του έργου. Οι δηµόσιοι φορείς

πρέπει να γνωρίζουν ότι σε σχέση µε το δοµηµένο περιβάλλον, πρέπει

πάντα να προτιµάται η πιο συµφέρουσα προσφορά που θα περιλαµβάνει

ποιοτικά κριτήρια. Επιπλέον, πρέπει να υιοθετηθούν σχετικά µέτρα,

συµπεριλαµβανοµένης µιας έγκαιρης αναθεώρησης των Οδηγιών που αφο-

ρούν στις δηµόσιες προµήθειες, για να διασφαλιστεί ότι η παροχή των αρχι-

τεκτονικών υπηρεσιών θα παραµείνει ανοιχτή σε ένα πεδίο δίκαιου αντα-

γωνισµού, ειδικά για εκείνους που διαθέτουν καινοτόµο και αναδυόµενο

ταλέντο.          

– Σε κάποια Κράτη Μέλη υπάρχει µία τάση να γενικεύεται η προσφυγή στις

Σ∆ΙΤ, πράγµα που δείχνει µία λανθασµένη χρήση των αρχών των Σ∆ΙΤ, επε-

κτείνοντας λανθασµένα αυτή τη µέθοδο και στην κατασκευή των κτιρίων.

Υπάρχουν αποδείξεις για τις αντίθετες, αρνητικές επιδράσεις που προκύ-

πτουν από µία υπέρµετρη χρήση σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προ-

σεγγίσεων που δεν εγγυώνται την ανεξαρτησία του αρχιτέκτονα για τη δια-

σφάλιση του γενικού συµφέροντος. 

– Γενικότερα, είναι σηµαντικό να υιοθετηθεί µια πιο θετική αντιµετώπιση

προς το ρυθµιστικό περιβάλλον του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος και τους

όρους της αρχιτεκτονικής πρακτικής, στα πλαίσια του γενικού συµφέρο-

ντος, λαµβάνοντας επαρκώς υπόψη τη συγκεκριµένη φύση των αρχιτεκτο-

νικών υπηρεσιών και τη σηµαντική επίδρασης τους στην υγεία και την ευη-

µερία της κοινωνίας ως σύνολο, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της ΕΕ.   

2. Να επιδιωχθεί η υιοθέτηση κατάλληλων όρων διαβίωσης µέσω της βελ-

τίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη 

– Η υιοθέτηση ολοκληρωµένων προσεγγίσεων που δεν θα λαµβάνουν

υπόψη αποκλειστικά τις οικονοµικές και τεχνικές πλευρές, µε στόχο να

συµπεριληφθούν κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, είναι η µόνη επι-

λογή για την ΕΕ, που θα της επιτρέψει να επιτύχει όλους τους πολιτικούς

στόχους που έχει θέσει και αφορούν στην ποιότητα και τη βιωσιµότητα του

δοµηµένου περιβάλλοντος. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρει να

ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας και των µελλοντικών γενεών

για µία καλύτερη ποιότητα ζωής. 

– Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επεξεργαστούµε τις πολιτικές της ΕΕ και

να βασιστούµε σε αυτές και σε άλλα σχετικά πολιτικά συµπεράσµατα και

δηλώσεις, που έχουν σχέση µε την αρχιτεκτονική και το δοµηµένο περι-

βάλλον και που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ΕΕ, έτσι

ώστε οι συστάσεις τους να ενσωµατωθούν πραγµατικά σε όλες τις πολιτι-

κές και τη νοµοθεσία της Ε.Ε. και, επιπλέον, να µεταφερθούν επιτυχώς στη

νοµοθεσία των Κρατών Μελών.     

– Πρέπει να αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις και µεθοδολογίες για να περι-

γράψουν και να καθορίσουν την ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος,

σε όλες του τις διαστάσεις, έτσι ώστε να θεσπιστούν νέα κριτήρια και εργα-

λεία στις τοπικές αρχές που σχετίζονται µε τις δηµόσιες συµβάσεις, όταν

κρίνουν την ποιότητα και τη βιωσιµότητα µελετών και όταν λαµβάνουν απο-

φάσεις για τη διαχείριση, την ανάπτυξη ή την αναµόρφωση του περιβάλλο-

ντος διαβίωσής µας.   

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη και οι Τοπικές Αρχές, µέσω της

υιοθέτησης και εφαρµογής σωστών και καλά προετοιµασµένων αρχιτεκτο-

νικών πολιτικών, πρέπει να διασφαλίσουν ότι εκείνοι που λαµβάνουν απο-

φάσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά και το ευρύ κοινό, γνωρίζουν τα θετικά

οφέλη που µπορεί να φέρει η αρχιτεκτονική στην καθηµερινή τους ζωή,

έτσι ώστε να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα και βιω-

σιµότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος.    

– Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαµψη της Οικονοµίας χρειάζεται να

συνοδευτεί από πράξεις, διαθέτοντας στον κατασκευαστικό τοµέα –και

κατά συνέπεια στο αρχιτεκτονικό επάγγελµα λόγω των συγκεκριµένων ικα-

νοτήτων του στη συνθετική και συνολική επίλυση των προβληµάτων– τους

απαραίτητους πόρους για να επιτύχει τη Στρατηγική Ατζέντα στον τοµέα

της έρευνας, ειδικά σε σχέση µε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, επι-

τρέποντας έτσι την ανάδειξη των απαραίτητων καινοτοµιών που απαιτού-

νται για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε., ειδικότερα σε σχέση µε το υπάρ-

χον κτιριακό απόθεµα και γενικότερα, µε την αρχιτεκτονική κληρονοµιά.     

3. Να επιδιωχθεί η ανάπτυξη µιας συγκλίνουσας προσέγγισης για τη δια-

σφάλιση επαρκούς επιπέδου αρχιτεκτονικών προσόντων 

– Είναι πολύ σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που προσφέρουν αρχι-

τεκτονικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες και την

ανάλογη εµπειρία, αντίστοιχη ενός έργου που έχει βαθιά επίδραση στην

κοινωνία και που, ταυτόχρονα, εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας

υπηρεσιών και προστασίας του τελικού χρήστη. Ξεκινώντας από αυτό, η

Οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να αναθεωρηθεί όσο το δυνατόν συντοµότερο,

για να τροποποιηθεί η ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια σπουδών για τους

αρχιτέκτονες από τα τέσσερα στα πέντε έτη (ή το αντίστοιχο σε βάση µερι-

κής απασχόλησης) που να συµπληρώνεται από ένα διάστηµα δύο ετών

επαγγελµατικής πρακτικής εµπειρίας.      

– Το θέµα έχει επίσης σχέση και µε την παγκοσµιοποίηση των υπηρεσιών,

ειδικά σε µία στιγµή κατά την οποία παρατηρείται µία επιτάχυνση της δια-

δικασίας για τις διαπραγµατεύσεις της αµοιβαίας αναγνώρισης των αρχιτε-

κτονικών προσόντων και, πέρα από αυτό, των συµφωνιών για τις αρχιτεκτο-

νικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των τρεχόντων και συνεχιζόµενων διαπραγµα-
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«Πράσινο» Mall, Λυρική και Βιβλιοθήκη για την ελίτ, «Πράσινος» Λόφος µε υπαίθριες βιντεοθόνες για τον λαό

Παναγιώτης Κ. Κουµουνδούρος, αρχιτέκτων
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νου θα έχουν τα 120 στρέµ.; ∆εν µας το αποκα-

λύπτουν! Εξαρτάται από το πόσα και ποια υπαί-

θρια εκπαιδευτικά και πολιτιστικά «προγράµ-

µατα» βιωσιµότητας… ορέγεται το ΚΠΙΣΝ. Π.χ.

γίνεται σκέψη για υπαίθριες γιγαντοοθόνες να

βλέπουν όπερα «ταυτόχρονα» οι απέξω, αφού

τα εισιτήρια των 1.400 θέσεων της ΕΛΚ θα είναι

απλησίαστα για τον λαό. Τα σχέδια τοµών δεί-

χνουν και τετραώροφα γκαράζ και γκαζόν από

πάνω! Βλέπετε, η ένταξη πεζών όµορων δήµων,

συναντά «αντικειµενικές δυσκολίες», ενώ πρό-

σβαση µε ποδήλατο, τραµ ή µετρό δεν αναφέ-

ρεται πουθενά! 

∆ίπλα στη Λ. Συγγρού, προβλέπεται και ένα

«αντιπληµµυρικό» κανάλι 1.000χ30µ. για µα-

θήµατα ιστιοπλοΐας, αλλά µάλλον θα λειτουργή-

σει σαν µεσαιωνική τάφρος που θα περιορίζει

την πρόσβαση για ανεπιθύµητους… Τα κτήρια

προβλέπεται να είναι ενεργειακά αυτόνοµα και

πιστοποιηµένα, µε τη «πιο πράσινη οροφή της

Ευρώπης» και µε βατά δώµατα για τους επισκέ-

πτες! Ένας άλλος υπερυψωµένος «πράσινος

(κερδοφόρος) λόφος» που τα χωράει όλα, όπως

αυτός στο Μέγαρο Μουσικής, του Ιδρύµατος

Λαµπράκη. Έτσι οι 160.000 Καλλιθιώτες θα µπο-

ρούν να «βλέπουν καλά» Όπερα και Καρα-

γκιόζη, µε κιάλια από µακριά…

Οι εξηγήσεις του αρχιτέκτονα για το όραµα ενός

«πλοίου» µε «κατάρτι» στο ανυψωµένο «πάρκο»

στο Φαληρικό ∆έλτα σαν µορφή σύνθεσης και

ότι «η αρχιτεκτονική είναι µια όµορφη επέµ-

βαση που αρµολογεί τη φύση µε την τεχνολο-

γία», µπορεί να ακούγονται ηχηρές και ποιητι-

κές, αλλά πολύ δύσκολα θα πείσουν στη πράξη

ότι η υλοποίηση των κρυφών µέχρι στιγµής, επι-

διώξεων του «διαχειριστή» ιδιώτη ΚΠΙΣΝ δεν

βλάπτουν τον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον

πρασίνου και το δηµόσιο και δωρεάν πολιτισµό

που χρειάζονται και διεκδικούν οι Καλλιθιώτες

(και όχι µόνο), κοντά πενήντα χρόνια τώρα.

Στις 23-03-2009 τέσσερεις υπουργοί της κυβέρ-

νησης και το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),

υπέγραψαν «εν κρυπτώ» από τον ελληνικό λαό,

σύµβαση για την υλοποίηση του Κέντρου Πολιτι-

σµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), όπου θα

ανεγερθούν τα νέα κτήρια της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης (ΕΒ),

στον χώρο του πρώην Ιππόδροµου στον ∆ήµο

Καλλιθέας. Άλλο ένα διπλό πολιτικό και οικονο-

µικό έγκληµα σε βάρος του περιβάλλοντος και

του πολιτισµού ξεκινάει µε την συνεργία κυβέρ-

νησης και δήµου, σε πείσµα όσων φανερώνουν

µε την παρουσίαση της «προµελέτης» του ΚΠΙΣΝ

από τον διάσηµο αρχιτέκτονα Renzo Piano στις

24-01-2009, που κέρδισε τον κλειστό διαγωνι-

σµό (για «φίρµες» µόνο).

Από τα 230 στρεµ. συνολικά του οικοπέδου, τα

«τριάκοντα» δόθηκαν στον ∆ήµο για να πει το

ναι στη «σύµπραξη» αυτή κράτους και ΙΣΝ. Στο

ΚΠΙΣΝ «παραχωρούνται» 166 στρέµ., ενώ τα

υπόλοιπα 34 στρέµ. είναι η υπάρχουσα «Εσπλα-

νάδα». Από τα 166 στρέµ. τα 120 στρέµ. ισχυρί-

ζονται, θα είναι το πάρκο «Σταύρος Νιάρχος».

Τα δύο κτηριακά συγκροτήµατα (ΕΛΣ, ΕΒ), θα

χωθούν κάτω από ένα τεχνητό «πράσινο» κεκλι-

µένο επίπεδο/λόφο. Στο νότιο άκρο του χώρου

µπροστά στη παραλιακή και τη µαρίνα, θα είναι

η ΕΛΣ µε ύψος 30µ., ενώ λίγο βορειότερα θα εί-

ναι η ΕΒ. Ενδιάµεσα ΕΛΚ και ΕΒ θα υπάρχει µια

µεγάλη πλατεία τύπου «Mall», εδώ το αποκα-

λούν «Αγορά» όπως «agora center» – καµιά

σχέση µε την «αρχαία αγορά» βέβαια. Οι πλη-

ροφορίες αναφέρουν ότι θα κτιστούν συνολικά

55.000µ2 σε 20-30 στρέµ. Μελλοντική επέκτα-

ση της ΕΒ προβλέπεται; Αναλυτικά στοιχεία,

τετραγωνικά για κάθε κτήριο και χρήση, δεν

έχουµε µέχρι στιγµής. Το κόστος του έργου (ολο-

κλήρωση το 2015) και «χορηγία» του «ευεργέ-

τη» ΙΣΝ ανέβηκε από τα 300 στα 450 εκατοµµύ-

ρια ευρώ. 

Πόσο «πάρκο» και πόσα δένδρα υψηλού πρασί-
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τεύσεων µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή περιοχών, ώστε να ανοίξουν, µε

πραγµατικά αµοιβαίο και ισότιµο τρόπο, νέες αγορές για τους αρχιτέκτονες

στην Ευρώπη και παγκοσµίως, τώρα αλλά και για τις µελλοντικές γενεές.  

4. Να διασφαλισθεί η αναθεώρηση των Θεσµικών ∆οµών σε όλα τα επίπεδα

της ΕΕ για να υπάρξει περισσότερη αποδοτικότητα.

– Να διασφαλισθεί ότι οι δοµές της Ε. Επιτροπής, του Ε. Κοινοβουλίου και

άλλων σχετικών φορέων µπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που

προκύπτουν από την προσπάθεια επίτευξης πραγµατικής βιώσιµης ανά-

πτυξης, βελτιώνοντας τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται και συντονίζεται το

δοµηµένο περιβάλλον και όλα τα σχετικά θέµατα µέσα στις υπηρεσίες της

Ε. Επιτροπής, έτσι ώστε να µπορέσει να εφαρµοστεί µία πιο συνολική προ-

σέγγιση στις πολιτικές και νοµοθετικές εξελίξεις αυτού του τοµέα.  

Το ΣΑΕ και οι Οργανώσεις Μέλη του µπορούν να συµβάλουν άµεσα µε τις

γνώσεις, την εµπειρογνωµοσύνη και την πείρα τους για να βοηθήσουν τα

Όργανα της ΕΕ, τα Κράτη Μέλη και όλους όσους λαµβάνουν σχετικές απο-

φάσεις, µε την επεξεργασία και την εφαρµογή των συστάσεων που αναφέ-

ρονται παραπάνω. Συγκεκριµένα, το ΣΑΕ διατίθεται να προετοιµάσει ένα

προτεινόµενο λειτουργικό σχέδιο δράσης υπόψη των Ευρωπαϊκών Οργά-

νων ως ρεαλιστική συµβολή για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και για

την αναθεώρηση των τρεχουσών πολιτικών και στρατηγικών, όπως είναι η

Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, η Στρατηγική Αναθεώρηση του

Κατασκευαστικού Τοµέα και άλλα νοµοθετικά όργανα που θα λειτουργή-

σουν ή θα παγιωθούν κατά τη διάρκεια της επερχόµενης θητείας του Ε. Κοι-

νοβουλίου και της Ε. Επιτροπής.       

Αποτελέσµατα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης

Συζήτηση - Ψήφισµα

Στη συνεδρίασή του τον Μάρτιο 2009, το Εκτελεστικό Συµβούλιο του Συµ-

βουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) αποφάσισε να διεξάγει µια σύντοµη

έρευνα για την πραγµατική κατάσταση του επαγγέλµατος σε ολόκληρη την

Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον λόγο, αποφάσισε να χρησιµοποιήσει τα άτοµα (αρχι-

τέκτονες) που είχαν απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο της τοµεακής µελέτης

και που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και σε µελλοντικές έρευνες του ΣΑΕ.

Η έρευνα καλύπτει τις 17 χώρες που συµµετείχαν στην τοµεακή µελέτη,

αλλά αναµένεται να διεξαχθεί σε όλες τις Οργανώσεις Μέλη αργότερα

κατά τη διάρκεια του έτους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάστη-

καν στη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ. 

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στο Ελσίνκι στις 24 Απρι-

λίου 2009, οι οργανώσεις µέλη του ΣΑΕ αναφέρθηκαν στην κατάσταση που

αντιµετωπίζουν σε κάθε χώρα ως συνέπεια τη παγκόσµιας οικονοµικής κρί-

σης και εξέδωσαν οµόφωνα το παρακάτω ψήφισµα:  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το ΣΑΕ πιστεύει ότι η οικονοµική ανάκαµψη που βρίσκεται εν εξελίξει δεν

µπορεί να επιδιώξει τους ίδιους στόχους, ούτε να ακολουθήσει την ίδια

λογική των τελευταίων δεκαετιών. Οι απαιτήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης,

που επικεντρώνονται σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς προβληµατι-

σµούς, απαιτούν νέες προσεγγίσεις και νέες λύσεις στους τοµείς του χωρο-

ταξικού σχεδιασµού, της αστικής ανάπτυξης, της αρχιτεκτονικής, της κατα-

σκευής και των υποδοµών.  

Το ΣΑΕ θεωρεί σηµαντικό να υπενθυµίσει στους πολιτικούς, ειδικά σε µια

περίοδο βαθιάς κρίσης, την ουσιαστική ανάγκη διασφάλισης ότι όλα τα

όργανα και οι κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα, θα αναλάβουν να διατηρή-

σουν την ευθύνη τους προς την κοινωνία, για την ποιότητα και τη βιωσιµό-

τητα του δοµηµένου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και εργάζονται οι

Ευρωπαϊκοί πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη τη βαθιά επί-

δραση που έχει η συµµετοχή των αρχιτεκτόνων στη διαδικασία παραγωγής

του δοµηµένου περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διασφαλιστεί

ότι η επιλογή και η ανάθεση των συµβάσεων υπηρεσιών από τις δηµόσιες

υπηρεσίες στους αρχιτέκτονες, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε κριτήρια

που βασίζονται στην ποιότητα, εξασφαλίζοντας επίσης ότι οποιεσδήποτε

προσπάθειες να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαγωνισµών δεν θα έχουν

αρνητικά αποτελέσµατα στις αξίες της αρχιτεκτονικής, σε σχέση µε το

δηµόσιο συµφέρον.

Το ΣΑΕ καλεί όλους τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική, σε

όλα τα επίπεδα, να εκµεταλλευθούν τη µοναδική ευκαιρία που παρουσιά-

ζεται µε την ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας και να προετοιµασθούν

ενεργά για το µέλλον σε σχέση µε κρίσιµα θέµατα όπως η άµεση επένδυση

στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπαρχόντων κτιρίων, η ανάπτυξη των

εναλλακτικών ενεργειακών προγραµµάτων µεγάλης κλίµακας, η αποκατά-

σταση και ανανέωση της κοινωνικής και συλλογικής κατοικίας και οι υποδο-

µές. 

Το ΣΑΕ θεωρεί ότι αυτό θα δηµιουργήσει µεγάλες ευκαιρίες απασχόλησης

και, συγχρόνως, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας καλύτερης ποιότητας και

ενός βιώσιµου δοµηµένου περιβάλλοντος. Σε µία τέτοια περίοδο κρίσης, η

επένδυση σε κοινωνικά προσανατολισµένα προγράµµατα (µεγάλης κλίµα-

κας) µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµη για την εξασφάλιση µιας βιώσιµης

ανάπτυξης που να βασίζεται στην καινοτοµία. Το αρχιτεκτονικό επάγγελµα

διατίθεται να βοηθήσει σε αυτόν τον ζωτικής σηµασίας στόχο και είναι πρό-

θυµο να συµβάλει ουσιαστικά στην αποδοχή αυτών των µεθόδων και προ-

σεγγίσεων.

Επιπλέον, το ΣΑΕ καλεί όλους τους υποψηφίους των Ευρωεκλογών 2009 να

λάβουν υπόψη τους αυτές τις αρχές κατά τη δηµιουργία των προγραµµά-

των τους και, εφόσον εκλέγουν, να επιδιώξουν την εφαρµογή τους. Σε αυτό

το πλαίσιο, το ΣΑΕ έχει υιοθετήσει διάφορες πολιτικές προτάσεις που θα

διαβιβαστούν σε όλους τους υποψηφίους στις ερχόµενες εβδοµάδες, σε

στενή συνεργασία µε τις Οργανώσεις Μέλη του. 

* Το Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση

που εκπροσωπεί το αρχιτεκτονικό επάγγελµα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την

έδρα και τη Γραµµατεία του στις Βρυξέλλες, το ΣΑΕ εκφράζει τις απόψεις του

επαγγέλµατος, επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων του. Οι Οργανώσεις

Μέλη του είναι οι αντιπροσωπευτικές ρυθµιστικές και επαγγελµατικές οργα-

νώσεις από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Υπό ένταξη

Κράτη, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Μέσω αυτών, εκπροσωπεί τα συµφέρο-

ντα περίπου 480.000 αρχιτεκτόνων σε 33 κράτη της Ευρώπης (το 2009).

Κύρια λειτουργία του ΣΑΕ είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ,

επιδιώκοντας να επηρεάζει τους τοµείς της Πολιτικής και της Νοµοθεσίας της

ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική άσκηση και στη συνολική ποιό-

τητα και βιωσιµότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος.

πάνω: Γενική κάτοψη µε Εθνική Λυρική Σκηνή, αγορά,

Εθνική Βιβλιοθήκη

κάτω αριστερά: Τοµή µε κανάλι, αγορά, Εθνική Βιβλιοθή-

κη, στάθµευση

κάτω δεξιά: Τοµή µε κανάλι, αγορά, Εθνική Λυρική Σκηνή,

στάθµευση



2277ε π ί κ α ι ρ α

ώστε να χάσει τη συνταγµατική του προστασία

και να γίνει εύκολη λεία για την πλουτοκρατία.

Στις 20-02-2009, το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανακοίνωσε «δια-

βούλευση» για Νέους Αυτοκινητόδροµους στην

Αττική (Ν.Α.Α.). Ξεκινώντας απ’ τον Υµηττό, ο

κόµβος Σακέτα π.χ. γίνεται µέσα στην καρδιά

του αισθητικού δάσους της Καισαριανής (πε-

ριοχή NATURA 2000). Για τις συνολικές επιπτώ-

σεις απ’ τους Ν.Α.Α. στο οικοσύστηµα του Υµητ-

τού υπάρχουν αναλυτικές ανακοινώσεις από

πολλούς φορείς των περιοχών. Στο Ελληνικό οι

Ν.Α.Α. «δίνουν ρέστα», ιδίως στον χώρο του

πρώην αεροδροµίου. Προβλέπονται επτά κόµ-

βοι (τέσσερεις µεγάλοι και δύο-τρεις ηµικόµ-

βοι…). ∆ύο από αυτούς γίνονται ακριβώς εκεί

που υπάρχει πυκνό πράσινο στην πρώην αερο-

πορική βάση Ελληνικού. Κάτω στην παραλιακή

γίνεται κόµβος στο µόνο ανοικτό σηµείο του

χώρου µε την παραλία του Αγ. Κοσµά. Όπου γί-

νονται εµπορικές χρήσεις (Mall κ.λπ.), γίνεται

και κόµβος. Κόµβος και για το βραβευµένο

Κανόε-Καγιάκ-Σλάλοµ που «περιορίζεται» η

χρήση του, επειδή παραχωρήθηκε σε ιδιώτες

που «προτιµούν» Θεµατικό Πάρκο και Υδρο-

πάρκο µε τεράστιο πάρκινγκ. Κόµβοι και δρόµοι

σε αρχαία, στο πράσινο, δίπλα σε σπίτια. Γιατί

και για ποιον;

Στις 13-04-2009, το ΥΠΕΧΩ∆Ε για να «δέσουν»

Στις 31-01-2001 ο τότε πρωθυπουργός Κώστας

Σηµίτης είπε στο Ελληνικό: «…θα είναι το µεγα-

λύτερο πάρκο στην Ευρώπη…». Η δήλωση αυτή

παραµένει και σήµερα το συντοµότερο ανέκ-

δοτο, γι’ άλλο ένα τεράστιο «νοµιµοφανές» εθ-

νικό Βατοπέδι. Αφού η τότε «πράσινη» κυβέρ-

νηση προετοίµασε το έδαφος µε µια σειρά «ολυ-

µπιακών» νόµων «παραχώρησης» φιλέτων στο

µεγάλο κεφάλαιο, η νέα «γαλάζια» κυβέρνηση

συνεχίζει την προσεκτικά µεθοδευµένη τσιµε-

ντοποίηση χώρων µε νέους µετα-ολυµπιακούς

νόµους (όπως ο περιβαλλοντοκτόνος Ν.3342/

2005), εκποίησης δηµόσιας γης και περιουσίας. 

Πρόσφατα το «γαλάζιο» κεφάλαιο βάλθηκε µε

νέες παράλληλες «πρωτοβουλίες» να δώσει τη

χαριστική βολή στην ιδέα πάρκου υψηλού πρα-

σίνου στον χώρο του πρώην αεροδροµίου και

όχι µόνο, ενώ προχωράει το µεγάλο λιµάνι στην

παραλία. Έτσι αν τυχόν επανέλθει σύντοµα η

προηγούµενη «πράσινη» κυβέρνηση, το «πρά-

σινο» κεφάλαιο να τα βρει όλα έτοιµα. Από τον

Υµηττό µέχρι τον Σαρωνικό, όλα θα «αξιοποιη-

θούν» κατάλληλα χάριν του κέρδους. Ιδού το

νέο µπαράζ µπετόν στην Αττική καρέ-καρέ : 

Στις 02-02-2009, το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανακοίνωσε «δια-

βούλευση» σχεδίου τροποποίησης του Π.∆. 31-

8-78 (ΦΕΚ 544∆΄) περί προστασίας του Υµηττού.

Ο Υµηττός από δάσος γίνεται «αστικό πάρκο»,
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σ
χό

λ
ιο Πρώην αεροδρόµιο και παραλία Ελληνικού: Όλα «πράσινα» χωρίς πράσινο!!!

Παναγιώτης Κ. Κουµουνδούρος, αρχιτέκτων

όλα τα προηγούµενα και όχι µόνο, ανακοίνωσε

«διαβούλευση» για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της

Αττικής. Έτσι, ότι δεν προβλεπόταν από το ΡΣΑ του

1985 και έχει υλοποιηθεί αυθαίρετα και ότι άλλο

αυθαίρετο ή µη, που έχει ήδη «παραχωρηθεί»,

θα «νοµιµοποιηθεί/τακτοποιηθεί». Στο Ελληνικό

εκτός από τα οδικά, «µπαίνουν» και τέσσερα

µουσεία (Αεροπορίας, Μεσογειακής Τέχνης,

Νέο Αρχαιολογικό Πειραιώς και Μο-ντέρνας

Τέχνης-Γουλανδρή), συν το ήδη παραχωρηθέν

Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο, στο πρώην

ανατολικό αεροδρόµιο. Μαζί µ’ όλη την οικι-

στική κ.λπ. προβλεπόµενη οικοδόµηση, γίνεται

πλέον πασιφανές ότι δεν µένει σχεδόν τίποτα

για την απόλυτα αναγκαία ανάσα «πάρκου»

υψηλού πρασίνου, όπως έδειξε και η πρόσφατη

ΜΠΕ του χώρου, από το Πανεπιστήµιο Αθήνας,

για λογαριασµό της Νοµαρχίας Αθηνών. 

Στην παραλία, το Ολυµπιακό Ιστιοπλοϊκό Κέντρο

Αγίου Κοσµά, παραχωρήθηκε για 45 χρόνια να

γίνει «µαρίνα» για «Μέγκα Γιοτ». Οι υπάρχου-

σες εγκαταστάσεις και το πυκνότατο υπάρχον

πράσινο, θα κατεδαφιστούν για πάρκινγκ 2.500

αυτοκινήτων και «Mall» 64.000µ2. Στη θάλασσα

οι εκβαθύνσεις για το λιµάνι θα ρηµάξουν το

γνωστό προστατευόµενο θαλάσσιο οικοσύστη-

µα «λιβαδιών ποσειδωνίας» και οι σηµερινές

παρακείµενες παραλίες κολύµβησης του Αγ.

Κοσµά θα πάνε στράφι για λίγους σκαφάτους.

Όλα αυτά τα ολέθρια «µετα-ολυµπιακά» µη

αντιστρέψιµα περιβαλλοντικά κ.λπ. προγραµ-

µατιζόµενα εγκλήµατα στο Ελληνικό δεν µέ-

µέση: Σχέδια µε τους δύο κόµβους, που αντικαθιστούν το

πράσινο – δίπλα σε σπίτια, στην πρώην αεροπορική βάση

Ελληνικού

κάτω: Tο πράσινο που υπάρχει σήµερα στην πρώην αερο-

πορική βάση Ελληνικού στη Λ. Βουλιαγµένης
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Ιουλία ∆ρούγα, αρχιτέκτων

Όµως για να το κατανοήσουµε αυτό καλύτερα

θα ’πρεπε να στραφούµε ένα επίπεδο πιο κάτω,

να συνειδητοποιήσουµε βαθιά και µε ακλόνητη

πεποίθηση, µια απλή αλήθεια: οι ελεύθεροι-

ανοιχτοί-δηµόσιοι-πράσινοι χώροι, οι ά-χρηστοι

δηλαδή, είναι δικοί µας, είναι όλων, ανήκουν

στο σύνολο της κοινωνίας και είτε έχουν προ-

βλεφθεί για να µας προσφέρουν αναψυχή και

εκτόνωση, είτε υπήρχαν εκεί από πάντα (σί-

γουρα πολύ πριν τα διατάγµατα προστασίας, τα

ΓΠΣ και τα ρυθµιστικά) για να µας χαρίζουν

ευκαιρίες για ενασχόληση µε τη φύση.

Η αντινοµία, η πολυνοµία και οι νοµικές «τρύ-

πες» σκόπιµα έχουν οδηγήσει σε διαφωνίες,

αντιδικίες, στρεβλώσεις και παρερµηνείες

αυτούς τους χώρους, µε αποτέλεσµα να έχουν

καταφέρει το γνωστό «µπάχαλο» (π.χ. ανήκουν

στην ευθύνη του ∆ήµου, τους διαχειρίζεται η

Νοµαρχία –κι αυτό κατά το ήµισυ–, έχει την

αρµοδιότητα –µόνο ορισµένων έργων– η Περι-

φέρεια, και τον συντονισµό το Υπουργείο)!.

Πέρα από το χαοτικό καθεστώς που διέπει αυ-

τούς τους χώρους, είναι θέµα προσωπικής ευ-

θύνης και αξιοπρέπειας η πλήρης και αδιαπραγ-

µάτευτη συνειδητοποίηση και υποστήριξη του

ότι: παρόλη τη νοµική σύγχυση, οι ά-χρηστοι χώ-

ροι εξακολουθούν –και οφείλουµε να τους προ-

ασπίσουµε ώστε να εξακολουθούν– να µας προ-

σφέρονται ελεύθερα, χωρίς να έχουν ανάγκη

από χρήση «υποστηρικτική», να µας ξεκουρά-

ζουν και να µας ψυχαγωγούν. Αυτοί οι ά-χρηστοι

χώροι είτε ισχύει το ένα είτε το άλλο καθεστώς

προστασίας, αρµοδιότητας κ.λπ., απλά ανήκουν

σε όλους µας. Συχνά όµως, από τη στιγµή που θα

αποκτήσουν, ή θα τους επιβληθεί µια χρήση, οι

ίδιοι αυτοί ελεύθεροι- ανοιχτοί-δηµόσιοι-πράσι-

νοι χώροι γίνονται απροσπέλαστοι, ιδιωτικοί,

καταπατηµένοι, αυθαίρετοι, αλλά και πλαίσιο

για να χωροθετηθούν οι πιο µύχιες επιθυµίες

της Πολιτείας (µουσεία, πάρκινγκ, αναψυκτή-

ρια, …και δρόµοι). Και όλα αυτά… µε το µικρό-

τερο κόστος, πάµφθηνα (αν όχι δωρεάν!!!).

Όλα αυτά µου θυµίζουν το παλιό σύνθηµα του

φεµινιστικού κινήµατος: ∆εν είµαι του πατρός

µου, δεν είµαι του αντρός µου… είµαι ο (ά-χρη-

στος) εαυτός µου!

Τον τελευταίο καιρό όλοι µας γινόµαστε δέκτες

υπερπληροφόρησης γύρω από τις κατευθύνσεις

της Πολιτείας σε σχέση µε τους ελευθέρους

χώρους, τις επεκτάσεις της Αθήνας, τους νέους

οδικούς άξονες, τους ορεινούς όγκους κ.ά. Πολ-

λές και οι φωνές, στην πλειοψηφία τους διαµαρ-

τυρίας, για τη διεκδίκηση αυτών των χώρων.

Προτού όµως ξεκινήσουµε για µια ακόµη ανά-

λυση των σχεδίων και των µελετών αυτών, ας

επιχειρήσουµε να κατανοήσουµε την ουσία του

προβλήµατος και του προβληµατισµού µας ως

αρχιτέκτονες και ως πολίτες. 

Αδιάλειπτα στη διάρκεια των σπουδών µας αλλά

και στον επαγγελµατικό µας βίο πάµπολλες

φορές, σαν µηχανικοί, αντιµετωπίζουµε τις

έννοιες του ελεύθερου, του κλειστού και του

ανοιχτού, του έξω και του µέσα, του εσωτερι-

κού και του υπαίθριου (και συχνότατα και του

ηµιυπαίθριου!!!), του ιδιωτικού και του δηµό-

σιου. Ταυτόχρονα όµως ως µηχανικοί γνωρί-

ζουµε και το κόστος των παραπάνω: το κόστος

της γειτνίασης µε πλατεία, το κόστος κατάλη-

ψης πεζοδροµίου, την υπεραξία της θέας σε

ελεύθερο χώρο, πρόσφατα, πληροφορούµαστε

για το ενδεχόµενο κόστος του αντιφατικού κλει-

στού-ηµιυπαίθριου κ.λπ. 

Αυτό που δηλαδή από τη φύση του είναι ελεύ-

θερο και δηµόσιο αγαθό, κάτω από κατασκευα-

σµένες συνθήκες και διαστρεβλώσεις, καταλή-

γει να κοστίζει και να δηµιουργεί υπεραξίες.
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µέση και κάτω: Σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νοµαρ-

χίας Αθηνών, που δείχνει µε «κόκκινο» ότι δεν είναι «πρά-

σινο», από το Forum για το Μητροπολιτικό Πάρκο, 18-20

Ιανουαρίου 2008, (Για περισσότερα βλ.  www.koinidrasi.gr)

νουν αναπάντητα, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο ∆ή-

µος Ελληνικού έχει προσφύγει και στο ΣτΕ µαζί

µε το ∆ΣΑ κι άλλους φορείς. Εδώ στο «Ελλη-

νικό» µετα-ολυµπιακό Βατοπέδι, θα κριθεί και ο

ουσιαστικός λόγος ύπαρξης του ΣτΕ.  

Οµόφωνη Απόφαση της Αντιπροσωπείας 

του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, για τους ελεύθερους χώρους…

Με αφορµή την πρόταση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Νοέµ-

βρης 2007), για το «Μητροπολιτικό Πάρκο του

Ελληνικού», η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,

πήρε στις 9.2.2008 µια σηµαντικότατη οµό-

φωνη απόφαση (Α.Π.36898/21-02-2008), που

αφορά όλους τους ελεύθερους χώρους στην

Αθήνα (π.χ. Γουδή, Ελαιώνα, Ελληνικό). Καταγ-

γέλλοντας την κυβερνητική πολιτική λεηλασίας

και τσιµεντοποίησης των χωρών αυτών, αλλά

και µικρότερων, αντιπροτείνει τη δηµιουργία

άµεσα του αναγκαίου υψηλού πρασίνου (20-

25µ2/µεγάλο δένδρο και 8-9µ2/κάτοικο) καθώς

και µέσα µαζικής µεταφοράς, για την πόλη των

Αθηνών. Επίσης µεταξύ άλλων τονίζει ότι οι

εκτάσεις αυτές πρέπει να παραµείνουν δηµόσια

περιουσία και τη κατασκευή, διαχείριση, συντή-

ρηση και λειτουργία τους, να την αναλάβει κρα-

τικός φορέας.
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γία, ένα πάρκο πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποι-

ηθεί και όχι απλά να συντηρηθεί, αφού η πρώτη

προοπτική αφήνει και περιθώρια να το διαχειρι-

στεί κανείς όπως κρίνει, για να το καταστήσει

«άξιο», καθότι η αξία του ως πράσινος πνεύµο-

νας δεν είναι αρκετά εµπορεύσιµη. Συνεπώς ο

νόµος ανοίγει, µε αυτή του τη χρήση, «διαύλους

επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης» εκεί που

οι κατά πρόσωπον διαβουλεύσεις δεν µπορούν

να βρουν κοινό τόπο, και εγκαθιδρύει οράµατα

αξιοποίησης ρυθµίζοντας τα όποια νοµικά κω-

λύµατα και το κυριότερο, εξαλείφοντας τα πι-

θανά ερείσµατα που θα µπορούσε να χρησιµο-

ποιήσει κάθε πολίτης, που εν τέλει είναι και ο

φυσικός δικαιούχος του δηµόσιου πράσινου χώ-

ρου, για να έχει λόγο στο πλάνο διαµόρφωσης

του. 

Ο νοµοθέτης δεν χρειάζεται να παρατυπήσει ή

να παρανοµήσει, αφού µπορεί να ρυθµίσει τις

διατάξεις που τον ενδιαφέρουν, και να τις κά-

νει τόσο ελαστικές, που να τις «ξεχειλώνει» όσο

χρειάζεται µέχρι να χωρέσουν κάθε λογής

«σχέδιο ανάπτυξης», πάντα βέβαια στα όρια

της νοµοτυπίας (που δεν είναι πάντα ταυτόσηµη

µε τη νοµιµότητα). Και καθώς το κράτος-νοµο-

θέτης γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι άλλο πράγ-

µα η εφαρµογή του νόµου και άλλο η απόδοση

του δικαίου, διασφαλίζει ότι οι νόµοι του θα

εφαρµοστούν, ανεξάρτητα από το αν είναι δί-

καιοι ή όχι, και θα κρίνουν τις εξελίξεις, χωρίς

κανείς να µπορεί να κρίνει τους ίδιους. Η δικα-

νική τέχνη θα το εξασφαλίσει άλλωστε, ότι

ακόµα και πιθανές προσφυγές από θαρραλέους

αντιρρησίες θα προσκρούσουν πάνω στον νεό-

τευκτο νόµο: οι φράσεις «ο νόµος το προβλέ-

πει» και ακόµα πιο έντεχνα «ο νόµος δεν το

απαγορεύει», είναι αγαπηµένες διατυπώσεις

που δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα, απέναντι

στις οποίες, τι µπορεί να αντιτάξει κανείς; Ίσως

µία σοφή ρήση µόνο, ότι «ο νόµος µοιάζει µε

έναν ιστό αράχνης που µπορεί να παγιδεύει τα

µικρά έντοµα, αλλά όχι τα µεγάλα γιατί αυτά τον

σχίζουν και περνούν ανενόχλητα»…  

Η ελληνική γλώσσα παρέχει πλήθος εκφρά-

σεων, όρων και περιφράσεων, και µαζί µε αυτά

την πολυτέλεια να εκφραστεί κανείς µε την

απαιτούµενη ακρίβεια, ή µε την επιθυµητή ασά-

φεια, αξιοποιώντας τα γλωσσικά εργαλεία κατά

το δοκούν. Το πολύτιµο αυτό εργαλείο µπορεί

να το χρησιµοποιήσει κανείς µε σύνεση και µαε-

στρία, πλάθοντας τον λόγο του ώστε να εξυπη-

ρετεί τις προθέσεις του, επισηµαίνοντας τα στέ-

ρεα επιχειρήµατά του και υποβαθµίζοντας όσα

χωλαίνουν. Το παν στην ελληνική πραγµατικό-

τητα λοιπόν είναι ο χαρακτηρισµός, ακόµα δε

πιο σηµαντικός, στη νεοελληνική εκδοχή της

πραγµατικότητας, είναι ο αποχαρακτηρισµός.

Με άλλα λόγια, το πώς ονοµάζει κανείς το αντι-

κείµενό του, ή ακόµη πιο καίρια, πώς δεν το

ονοµάζει. 

Κάπως έτσι ο αρµόδιος κατά περίπτωση φορέας

(∆ηµοτική Αρχή, ΥΠΕΧΩ∆Ε και λοιποί γνωστοί),

σκηνοθετεί το θέατρο του παραλόγου που παί-

ζεται µε φόντο τους τελευταίους εναποµείνα-

ντες ελεύθερους, πράσινους ή εν δυνάµει πρά-

σινους χώρους της Αθήνας (και της χώρας γενι-

κότερα), που δεν είναι η µόνη, είναι όµως ίσως η

πιο πολύπαθη ελληνική πόλη που στερείται τό-

σο το φυσικό της χρώµα. Θεατές κάθε φορά οι

πολίτες, άλλοτε µεµονωµένα, άλλοτε συνασπι-

σµένοι σε οργανώσεις και κινήµατα γειτονιάς,

ακόµη και σε διαδηµοτικές συνεργασίες, αλλά

πάντα θεατές, να παρακολουθούν σε πρώτο

στάδιο τις προσεκτικά διατυπωµένες εξαγγελίες

για βελτίωση του πράσινου «αποθεµατικού» της

πόλης, αλλά σε δεύτερο στάδιο να εισπράττουν

τη µετουσίωση τέτοιων υποσχέσεων µεταφρα-

σµένων όµως σε αρκετά ελεύθερη (έως και

ελευθεριάζουσα) απόδοση. 

Σε αυτές τις τεχνικές παράφρασης και παρα-

πλάνησης είναι απαραίτητος συντελεστής –και

ενίοτε καταπέλτης– µία κρίσιµη τροπολογία

των νόµων µε εξίσου µετρηµένη και επιλεκτική

διατύπωση. Έτσι, ένας ελεύθερος χώρος µπο-

ρεί να αποδοθεί σε κοινή χρήση, αλλά ποτέ να

παραχωρηθεί, καθώς το µεν πρώτο είναι χαρι-

στικό ενώ το δεύτερο αµετάκλητο και υπονοεί

εκχώρηση δικαιοδοσίας όσο και χρήσης. Αντί-

στοιχα, µια δασική έκταση στα όρια της πόλης

εµπλουτίζεται µε χρήσεις αστικού πάρκου, για

να «διευκολύνεται» φυσικά η πρόσβαση και να

ενθαρρύνεται η παραµονή για τους χρήστες-

αστούς, αφού το δάσος από µόνο του µάλλον

δεν αρκεί για να τους προσελκύσει. Κατ’ αναλο-

Τα πάντα είναι θέµα διατύπωσης... και εντύπωσης
Άρτεµις Φραδέλου, αρχιτέκτων
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Rectangle



π
ρ

ά
σ

ιν
ο

β
ή

µ
α



Στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό

Προσχεδίων, που προκηρύχθηκε στις 4 Μαρ-

τίου 2008 µε θέµα «Πρότυποι τύποι τριών

κατοικιών 65, 80 και 95µ² για αποκατάσταση

των πυρόπληκτων περιοχών, µετά τις εκτεταµέ-

νες πυρκαγιές του Αυγούστου 2007» κατατέθη-

καν 115 µελέτες. 

Η Κριτική Επιτροπή αποτελούνταν από τους:

Αλέξανδρος Τοµπάζης, εκπρόσωπος ΕΤΑΕΑ

Νικόλαος Φιντικάκης, εκπρόσωπος ΤΕΕ

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, πρόεδρος ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ, εκπρόσωπος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Αικατερίνη ∆ηµητσάντου-Κρεµέζη, καθηγήτρια

ΕΜΠ, εκπρόσωπος ΑΕΙ

Κυριάκος Κυριακίδης, εκπρόσωπος ΣΕΓΜ

Η αποσφράγιση των δεµάτων, η ανάρτηση των

συµµετοχών σε οµάδες κατά κατηγορία µεγέ-

θους κατοικίας (45 συµµετοχές στην Α΄ οµάδα

των 65µ², 27 συµµετοχές στη Β΄ οµάδα των 80µ²

και 31 συµµετοχές στην Γ΄ οµάδα των 95µ²), η

καταγραφή όλων των µελετών και η φύλαξη των

σφραγισµένων φακέλων µε τα στοιχεία των

συµµετεχόντων πραγµατοποιήθηκε την 6η

Μαΐου 2008. 

Στις 7 και 8 Μαΐου 2008 η Επιτροπή εξέτασε τις

µελέτες σε τρεις διαδοχικές φάσεις και τα

βασικά κριτήρια τα οποία έλαβε υπ’ όψιν ήταν: 

• Η λειτουργική επίλυση του θέµατος. 

• Η ευχέρεια κατασκευής της πρότασης και η

επιλογή των υλικών. 

• Η µορφολογία της προτεινόµενης λύσης. 

• Οι δυνατότητες προσαρµογής των προτάσεων

στο έδαφος και γενικότερα στο περιβάλλον. 

• Ο βιοκλιµατικός-ενεργειακός σχεδιασµός της

λύσης. 

Αναφορικά µε τη λειτουργική επίλυση του θέ-

µατος, η Κριτική Επιτροπή συνιστά σε ορισµένες

λύσεις, που βραβεύθηκαν και που πιθανόν να

µην υπάρχει πλήρης συµµόρφωση της λύσης

στις απαιτήσεις του προγράµµατος να ληφθεί

τούτο υπόψη στην επόµενη φάση επεξεργασίας

της µελέτης. 

Σχετικά µε την ευχέρεια κατασκευής της πρότα-

σης και την επιλογή των υλικών, η Επιτροπή κρί-

νει ότι όλες οι επιλεγείσες λύσεις παρέχουν

δυνατότητα για σωστή κατασκευή µε συµβα-

τικά υλικά. 

Σε ότι αφορά στη µορφολογία της προτεινόµε-

νης λύσης, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη δυσκολία

των συµµετεχόντων να προτείνουν λύσεις χωρίς

γνώση συγκεκριµένου οικοπέδου, περιβάλλο-

ντος χώρου, προσανατολισµού κ.λπ. Παρά ταύ-

τα, η Κριτική Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι διαγω-

νιζόµενοι ανταποκρίθηκαν µε συνέπεια στη

δυσκολία αυτή. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ «ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 65, 80 ΚΑΙ 95Μ²

ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007»
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Βραβευθέντες στην κατηγορία των 65µ² 

R Βεριγάκης ∆ιογένης, Βρεττού Κέλλυ, 

Επιφανίου Μυρτώ, Σουλελέ Μαίρη 

Συνεργάτες: Καρναδέζος Χρήστος, πολιτικός µηχ.

Βεργέτης Μανώλης, Μποµπότης Μιχάλης, 

ηλεκτρολόγοι µηχ.

R Κλειδωνάς Αλέξανδρος, Παπαδονικολάκη

Ελένη, Χατζηïωάννου Ελένη 

Σύµβουλοι: Μάντζαρης Γιάννης, Σαλκιτζόγλου

Άνθιµος, πολιτικοί µηχ.· Κούγκουλος Θανάσης,

ηλεκτρολόγος µηχ.· Χατζηïωάννου Απόστολος,

µηχανολόγος µηχ.

Q Πέτρογλου Μαρία 
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R Κούβελα-Παναγιωτάτου Αγνή 

Συνεργάτες:

Ελένη Χαρµπή, αρχιτέκτων

Γιάννης Κοριαλός, 

Βασίλης Κωνσταντίνου, 

πολιτικοί µηχ.

R Πατεράκης Μανώλης, 

Λιόλιου Βάσω 

R Βερυκίου Ανθή, 

Παπαγιαννόπουλος Γιώργος 

Σύµβουλοι: 

Αγαπίου Κώστας, πολιτικός µηχ.

Αργυρός Παντελής, 

µηχανολόγος µηχ.

Βραβευθέντες στην κατηγορία των 80µ² 

R Βεριγάκης ∆ιογένης, Βρεττού Κέλλυ, 

Επιφανίου Μυρτώ, Σουλελέ Μαίρη 

Συνεργάτες: Καρναδέζος Χρήστος, πολιτικός µηχ.

Βεργέτης Μανώλης, Μποµπότης Μιχάλης, 

ηλεκτρολόγοι µηχ.

R Κοέν Ααρών 

R Θεοδωρόπουλος Χρυσόστοµος, 

Λιβάνη Ελένη
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διαµπερείς αερισµούς, ανεµιστήρες οροφής, τη

σωστή διαχείριση του ύδατος και των αποβλή-

των κ.λπ. 

Εν κατακλείδι, η Κριτική Επιτροπή επιθυµεί να

ευχαριστήσει τους συναδέλφους για την τόσο

αθρόα εθελοντική προσφορά και να τους συγχα-

ρεί για τη γενικότερη ποιότητα των προτάσεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κρίση της Επιτροπής

ήταν δύσκολη επειδή το σύνολο των µελετών

ήταν σε υψηλό επίπεδο. 

Η Κριτική Επιτροπή ευρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει ότι το Ειδικό Ταµείο Απο-

κατάστασης Εκτάκτων Αναγκών απεδέχθη την

πρόταση να συνεχίσουν δε δεύτερη φάση Ορι-

στικής Μελέτης και οι 15 επιλεγείσες µελέτες,

όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Με τις επιλογές της η Κριτική Επιτροπή προσπά-

θησε να αποφύγει λύσεις που παραπέµπουν

στα παραδοσιακά πρότυπα και µόνο, αλλά και

λύσεις, οι οποίες µε την ελεύθερη δυνατότητα

επιλογής των ενδιαφεροµένων, θα µπορούσαν

να οδηγήσουν σε ασύµβατες µε το περιβάλλον

µορφολογικές υπερβολές, δεδοµένου ότι το

περιβάλλον δεν παρουσιάζει συγκεκριµένο

αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. 

Σε ότι αφορά τέλος τον βιοκλιµατικό-ενεργει-

ακό σχεδιασµό, η Επιτροπή –παρόλο που πολ-

λές λύσεις έλαβαν σε κυµαινόµενο βαθµό

υπόψη τους τα θέµατα βιοκλιµατικού σχεδια-

σµού– θεωρεί απαραίτητη στην τελική επεξερ-

γασία των λύσεων την ανάγκη µελέτης των

µεγεθών των ανοιγµάτων και του προσανατολι-

σµού τους, τις αυξηµένες µονώσεις, σκιάσεις,

Βραβευθέντες στην κατηγορία των 95µ² 

R Ζερεφός Στέλιος, Τέσσας Χρήστος 

Εξωτερικοί συνεργάτες: Αρµένη Ηρώ, 

Μπριστογιάννη Τελέσιλλα, φοιτήτριες

αρχιτεκτονικής 

Q Βερυκίου Ανθή, Παπαγιαννόπουλος Γιώργος 

Σύµβουλοι: Αγαπίου Κώστας, πολιτικός µηχ.·

Αργυρός Παντελής, µηχανολόγος µηχ.

Q Πορτάλιου Ελένη, Εµµανουλοπούλου Ελένη 

Συνεργάτριες: Τζιµογιάννη Νιόβη, αρχιτέκτων·

Τσαλούχου Αργυρώ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής 

R Κλειδωνάς Αλέξανδρος, Παπαδονικολάκη

Ελένη, Χατζηïωάννου Ελένη 

Σύµβουλοι: Μάντζαρης Γιάννης, Σαλκιτζόγλου

Άνθιµος, πολιτικοί µηχ.· Κούγκουλος Θανάσης,

ηλεκτρολόγος µηχ.· Χατζηïωάννου Απόστολος,

µηχανολόγος µηχ.



R Λιακατά Μικαέλα 

R Γκικαπέππας Βασίλης
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∆ηµαρχιακό Μέγαρο
∆ήµου Ιωαννιτών



Η πρόταση εστιάζει στο ευρύ, γενικό αλλά και ειδικό νόηµα

της πολιτικής αξίας του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

όπως εντοπίζεται στην ιστορική, κοινωνική και πολιτισµική

πραγµατικότητα των Ιωαννίνων.

Η κεντρική ιδέα συγκροτήθηκε πάνω σε δύο άξονες:

α) Στον συµβολικό χαρακτήρα του σύγχρονου δηµόσιου κτη-

ρίου στην πόλη, στη σύζευξή του µε τον ιστό και τον ιδιαίτερο

χαρακτήρα της. 

β) Στον ειδικό συνθετικό ρόλο που αναλαµβάνουν οι επιµέ-

ρους κτηριακές ενότητες στη συνολική συγκρότηση (κτήριο

πτέρυγα-όριο, κτήριο «Π»-αγκαλιά). 

Η νεωτερική και ευκρινής αρχιτεκτονική έκφραση του κτη-

ρίου, «αποστασιοποιηµένη» από µνηµειακά στοιχεία που θα

παρέπεµπαν στην εξουσιαστική δύναµη της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, συµβολίζει τον δηµοκρατικό και ανθρωποκεντρικό

χαρακτήρα της. Το κτήριο έτσι καθίσταται ένας ευδιάκριτος

και οικείος πόλος αναφοράς της καθηµερινής ζωής των κατοί-

κων.

Το ∆ηµαρχείο συγκροτείται από τρεις διακριτές ενότητες: το

δυνατό και υψηλό κτήριο-πτέρυγα των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών,
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που σχετίζεται µε την υφιστάµενη γειτονική υψηλή δόµηση.

Λειτουργεί ως πλάτη-φόντο για το ήπιο και χαµηλό κτήριο των

∆ηµοτικών Αρχών. Καθώς το τελευταίο αναπτύσσεται σε

σχήµα «Π», εκφράζει συµβολικά και συνολικά το ∆ηµαρχείο

ως φιλική αγκαλιά που «ανοίγεται» στην πόλη. Επιπλέον,

ενσωµατώνει στη σύνθεση τα δύο γειτονικά υφιστάµενα

παραδοσιακά κτήρια. Τέλος, το συγκρότηµα συµπληρώνεται

µε την τριγωνικής κάτοψης ενότητα της Αίθουσας Πολλαπλών

Χρήσεων. Εσωτερικά οι κτηριακές ενότητες ενοποιούνται

στην ισόγεια στάθµη του κτηρίου και αποδίδουν έναν ενιαίο

κεντρικό χώρο εισόδου. Σε αυτόν τον χώρο-βαλβίδα συγκλί-

νουν οι τοπικές είσοδοι και οι κατακόρυφες κινήσεις. Πρόκει-

ται για κοµβική περιοχή της πρότασης. Αποτελεί έναν προβε-

βληµένο, ρέοντα, εκ των άνω φωτιζόµενο χώρο, µε οπτικές

φυγές προς τον υπερκείµενο πεζόδροµο. 

Οι τρεις κτηριακές ενότητες ενοποιούνται και επικοινωνούν

µεταξύ τους σε διάφορες στάθµες µέσα από διαφορετικής

ποιότητας και χαρακτήρα υπαίθριους χώρους, όπως η

κεντρική πλατεία-είσοδος του ∆ηµαρχείου, το δίκτυο των

εσωτερικών πεζόδροµων που συνδέουν την υψηλή µε τη

χαµηλή στάθµη της πόλης και τροφοδοτούν τις υπηρεσίες µε

Μελετητές:
Γεώργιος Αγγελής, Χρύσα Παπαδέλη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Χρονέας-Παγώνης-Κινάτος, στατική µελέτη

Γιώργος Μαγκάβαλης, µηχανολόγος µηχ.

Οµάδα εργασίας:
Λίνα ∆ήµα, Ειρήνη Οικονοµοπούλου, αρχιτέκτονες

Αγγελόπουλος Κίµωνας, Αναγνωστάκης Γιώργος, Καραϊσκάκη

∆άφνη, Κονδυλιά Σοφία, Χόντος Χρήστος, φοιτητές αρχιτεκτο-

νικής

τοπικές εισόδους, η τριγωνική πλατεία-πιάτσα των καθηµερι-

νών εµπορικών δραστηριοτήτων και επιµέρους άλλα πλατώ-

µατα. Ο υπαίθριος χώρος αναλαµβάνει κεντρικό ρόλο τόσο

στη στοιχειοθέτηση της κεντρικής ιδέας, όσο και στη συγκρό-

τηση της συνθετικής δοµής του κτηρίου. Η διάβρωση και η

διάρρηξη της κτηριακής µάζας προς όλες τις κατευθύνσεις

και από όλες τις πλευρές, από πλήθος δηµόσιων υπαίθριων

χώρων, ποικίλων σχηµάτων και λειτουργιών, σηµαδεύουν τη

σύνθεση: οι εσωτερικοί πεζόδροµοι και τα περάσµατα, οι

πλατείες και τα µικρά πλατώµατα, παραλαµβάνουν τις δρώ-

σες δυνάµεις που αναπτύσσονται στον δηµόσιο χώρο της

πόλης, τροφοδοτούν τον «τόπο» του ∆ηµαρχείου µε κοινω-

νική και δηµόσια ζωή· τον καθιστούν ανοιχτό και οικείο. 

Έτσι, η δυναµική της πόλης µετατρέπει το ∆ηµαρχείο σε ένα

δοχείο κοινωνικής-συµµετοχικής ζωής, σε ένα δυναµικό

πλέγµα ζωντανών καταστάσεων, σε µία γειτονιά µικρογραφία

της ζωής της πόλης, που περιέχει όλες τις εκφάνσεις του

δηµόσιου βίου της. Μέσω αυτού του δυναµικού πλέγµατος

ζωντανών καταστάσεων, µε νόηµα πολιτισµικό, κοινωνικό

αλλά και πολιτικό, η πρόταση πραγµατεύεται τη χωρική

έκφραση της σχέσης ∆ηµοτικής Αρχής και Πολίτη.

Τόσο οι γενικές και οι ειδικές διατάξεις (κτήριο «Π», προεξο-

χές-σαχνισιά, στενά περάσµατα, εναέριες συνδέσεις κτηρίων)

όσο και τα υλικά µε την επεξεργασία τους (λιθοδοµές, λιθό-

στρωτα, ξύλινες κατασκευές) και άλλα επιµέρους στοιχεία

(πυργοειδές «ρολόι», αύλακας νερού, κρήνη, άγαλµα), εγγρά-

φουν στην ευκρινή νεωτερική αρχιτεκτονική έκφραση του

κτηρίου την ιδιαίτερη φυσιογνωµία των Ιωαννίνων.



Α. Βασικό στοιχείο σχεδιασµού
Το στοιχείο που χρησιµοποιούµε προκειµένου να συνδέσουµε

τον χώρο του δηµαρχείου µε την κεντρική πλατεία και τους

υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους είναι µία πορεία-γέφυρα

(οµαλή ράµπα), η οποία ξεκινάει από την κεντρική πλατεία,

περνάει κατά µήκος της πρόσοψης του δηµαρχείου και κατα-

λήγει στην πλατεία του δηµαρχείου. Με αυτήν την πορεία-

γέφυρα ενοποιούνται όχι µόνο η κεντρική πλατεία µε το

∆ηµαρχείο και την πλατεία του ∆ηµαρχείου, αλλά και δύο

µεγάλες περιοχές της πόλης: δηλαδή είναι, στην ουσία, το

ίδιο το ∆ηµαρχείο που ενοποιεί δύο ξεκοµµένες, αυτή τη

στιγµή, περιοχές. Επιπλέον, µε τη γέφυρα διαχωρίζεται η

κίνηση των πεζών από τα αυτοκίνητα, χωρίς να είναι απαραί-

τητη η επέµβαση στην υπάρχουσα κυκλοφορία των οχηµά-

των. 

Επίσης, µε την πορεία-ράµπα:

1. Ορίζεται η πρόσβαση στο ∆ηµαρχείο από την κεντρική πλα-

τεία. 

2. Καλείται ο πολίτης να πλησιάσει το ∆ηµαρχείο και να περά-

σει µέσα απ’ αυτό. Έτσι, το ∆ηµαρχείο ανοίγει προς τον
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Η πρόταση επιθυµεί να προσδώσει έναν ιδιαίτερο συµµετο-

χικό χαρακτήρα στο δηµόσιο κτήριο που απουσιάζει από το

σηµερινό ∆ηµαρχείο και να δηµιουργήσει έναν χώρο οικείο

για τους δηµότες, ενώ συγχρόνως θα διατηρεί την ισχυρή συµ-

βολική παρουσία που απαιτεί ο ρόλος του ως κτήριο δηµόσιας

διοίκησης. 

Χαρακτηριστικό της µορφολογίας του ανάγλυφου της περιο-

χής είναι η ύπαρξη της άνω και της κάτω πόλης που συναντώ-

νται στο προτεινόµενο οικόπεδο. Η άνω πόλη εισχωρεί στην

κάτω, µέσω µίας ζώνης αστικού πράσινου, µέσα και γύρω από

την οποία βρίσκονται µία σειρά δηµοσίων κτηρίων. Το προτει-

νόµενο ∆ηµαρχείο στη συγκεκριµένη θέση, έρχεται να

συµπληρώσει αυτό το δίκτυο κτηρίων, να δηλώσει την παρου-

σία του, και να αποτελέσει τη βαλβίδα επικοινωνίας ανάµεσα

στην άνω πόλη, µε τον δηµόσιο χαρακτήρα, και την κάτω,

αστική περιοχή, όπως και ανάµεσα στο κτισµένο περιβάλλον

και το αστικό πάρκο.      

Το κτήριο αποπειράται να διατυπώσει µια σχέση πολλαπλών

ορίων: πρόκειται συγχρόνως για είναι ένα κτήριο σηµαίνου-

σας λειτουργίας και ένα κτήριο πέρασµα.

Ο υπαίθριος χώρος µε τις ήπιες κλίσεις, παραλαµβάνει και

αποκαθιστά τη συνέχεια της πλαγιάς του πάρκου. Το κτήριο

µοιάζει να σχηµατίζεται από την κίνηση του υπαίθριου χώρου,

ενώ η στέγη µε τις χαρακτηριστικές γωνίες, αναπαράγει αυτό

τον σχηµατισµό. Μια πορεία που ενώνει τα δύο επίπεδα της

πόλης διαπερνά το κτήριο, συνδέοντας τις δύο βασικές εισό-

δους. Στο εσωτερικό του κτηρίου, ένα πολυώροφο αίθριο,

που στρέφει προς διαφορετικά σηµαντικά σηµεία της πόλης,

φέρνει σε επαφή τις διάφορες επιµέρους ενότητες. Το διαφα-

νές ισόγειο διαφοροποιεί τον πιο δηµόσιο από τον καθαρά

γραφειακό χώρο του µεγάρου, και δίνει µια εντύπωση αιώρη-

σης της κτηριακής µάζας, που αποκολλάται από το επίπεδο

του εδάφους.

Μελετητές:
Νικόλαος Παπλωµατάς, 

Αικατερίνη Παπλωµατά, αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Αλέξανδρος Βαζάκας, Κωνστάντιος ∆ασκαλάκης, 

Μαρία Μανδαλάκη, Μαρίνα Στασινοπούλου, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Ορσαλία ∆ηµητρίου, Ολυµπία Σπυριδάκη, 

Ελευθερία Τσαπάκη, Βανέσσα Καραγεώργου, αρχιτέκτονες

Φωτεινή Αδρίµη, Βασίλης Καλησπεράκης, φοιτητές αρχιτεκτο-

νικής

Σύµβουλοι:
Εύα Βαζάκα, Jeremy May, αρχιτέκτονες τοπίου

Μάνος Κυριαζής, πολιτικός µηχ.

Σωτήρης Κολοκοντές, ηλεκτρολόγος-µηχανολόγος µηχ.

Άρης Τσαγκρασούλης, ενεργειακά θέµατα 

πολίτη, γίνεται οικείο σε αυτόν και αποκτά δηµοκρατικό

χαρακτήρα. 

3. Ο άξονας της πορείας γίνεται προέκταση ενός από τους

άξονες του σχεδιασµού της κεντρικής πλατείας, όπως αυτή

σχεδιάστηκε στη µελέτη για την ενοποίηση και ανάπλαση των

κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της πόλης. Έτσι, ο σχεδια-

σµός του δηµαρχείου αποτελεί συνέχεια του σχεδιασµού της

εν λόγω µελέτης, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί µία ενιαία σύν-

θεση, η οποία βασίζεται σε ορισµένες κοινές γεωµετρικές

αρχές. 

4. Αναιρείται ο στατικός χαρακτήρας του κτηρίου, εφόσον η

ίδια η πρόσοψη του κτηρίου είναι µία κίνηση, µία ροή, η

οποία, εκτός των άλλων, αποτελεί και σήµα του κτηρίου. 

5. ∆ίνεται εύρος στην όψη και δηµιουργείται ενδιάµεσος

µεταβατικός χώρος µεταξύ του κτηρίου και της πλατείας του

δηµαρχείου.  

Β. Τοποθέτηση στο οικόπεδο
Η τοποθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο γίνεται κατά µήκος

της Ν∆ πλευράς του οικοπέδου, ώστε να αφήνει τον µεγαλύ-

τερο χώρο του οικοπέδου ελεύθερο για τη δηµιουργία της

πλατείας του δηµαρχείου. Ο ενιαίος διαµορφωµένος υπαί-

θριος αυτός χώρος ενοποιείται µε τον υπόλοιπο δηµόσιο

χώρο, όπου βρίσκονται το πνευµατικό κέντρο, το µουσείο

αντίστασης, το τζαµί και γενικά η ευρύτερη δηµόσια περιοχή,

όπως προκύπτει και από τη µελέτη για την ενοποίηση. Το κτή-

ριο στη θέση αυτή αποτελεί και το όριο της δηµόσιας περιο-

χής βελτιώνοντας την εικόνα του χώρου προς αυτήν την

κατεύθυνση. Επίσης, η τοποθέτηση αυτή του κτηρίου, καθώς

και η σχέση του µε την πλατεία του δηµαρχείου και τον ευρύ-

τερο δηµόσιο χώρο, τονίζει τον χαρακτήρα του δηµόσιου κτη-

ρίου, τη σπουδαιότητά του, τον µνηµειακό του χαρακτήρα, και

φέρνει µνήµες από παλαιότερα δηµόσια κτήρια στον ελλα-

δικό και ξένο χώρο (µετωπική σχέση µε τον ελεύθερο χώρο).
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∆ιαµόρφωση αλληλουχίας ελευθέρων χώρων 
∆ίδοντας προτεραιότητα στη διαµόρφωση µιας αλληλουχίας

ελευθέρων χώρων προσαρµοσµένης στα υψόµετρα και τις

χαράξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, διαµορφώ-

θηκε µια επάλληλη συνέχεια των δηµόσιων χώρων του ∆η-

µαρχείου. Ήδη η πόλη θέτει µε σαφήνεια τους δυναµικούς

όρους ανάπτυξής της, µε τις χαράξεις των δρόµων, τα µέτωπα

των δηµοσίων κτηρίων ή ακόµη µε τη διάχυση των λειτουργι-

κών επιπέδων στάσης και κίνησης του δηµόσιου χώρου (πλα-

τείες, πεζοδρόµια κ.λπ.). 

Την εκκίνηση αυτής της αλληλουχίας ελευθέρων χώρων απο-

τελεί ο µετασχηµατισµός των φυσικών υψοµετρικών καµπύ-

λων ως τεχνητό τοπίο στο βορινό τµήµα του οικοπέδου, δια-

µορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πρώτες κτηριακές µορ-

φές που παραλαµβάνουν και υποδέχονται τους επισκέπτες

από την υψοµετρικά δυσµενέστερη πλευρά του οικοπέδου . 

Μελετητές:
Χρήστος Πατρώνης, Γιάννα Πανδή, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Βασίλης Αξιώτης, πολεοδόµος-χωροτάκτης

Αλέξης Μαγκανιώτης, αρχιτέκτων

Βαρβάρα Γιαννούλα, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

Παναγιώτα Ψεβεδούρου, αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων

Σύµβουλος:
Γιάννης Πατρώνης, αρχιτέκτων, αναπλ. καθηγητής 

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών

Εν συνεχεία, οι δηµόσιοι χώροι του ∆ηµαρχείου που χρησιµο-

ποιούνται για τη διαµόρφωση της επάλληλης συνέχειας  αυ-

τών, είναι:

α. Η Πλατεία ∆ηµαρχείου-Forum ως το πρώτο δοχείο υποδο-

χής των πολυµέτωπων κινήσεων των πολιτών. 

β. Οι χώροι της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

γ. Το εσωτερικό Αίθριο, γύρω από το οποίο αναπτύσσονται οι

γραφειακοί χώροι των διευθύνσεων του ∆ηµαρχείου.

Χαράξεις – η τεθλασµένη 
Προκειµένου οι δηµόσιοι χώροι του ∆ηµαρχείου να

οµογενοποιηθούν µε το γειτονικό σύµπλεγµα πάρκων, προτεί-

νεται στο πέρας του οικοπέδου να υλοποιηθεί ως τεθλασµένη

γραµµή χάραξης, το κυρίως κτηριακό σώµα του ∆ηµαρχείου,

συµπληρωµατικό της οχυρωµατικής χάραξης του φρουρίου

της Λιθαρίτσας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίδεται µια φυσική

απόληξη στον ευρύτερο πολιτιστικό περίπατο, ενώ παράλ-

ληλα αποφεύγεται η απορρόφηση του νέου κτηρίου από τον

ανώνυµο αστικό ιστό που το περιβάλλει. Παράλληλα, η τεθλα-

σµένη σε µορφή κάτοψη οδηγεί στην οργάνωση των ανεξάρ-

τητων υπηρεσιών και στη δηµιουργία σχετικά µικρών σε

µήκος διαδρόµων

Γεφύρωση προσβάσεων και λειτουργιών 
Τα επιµήκη τµήµατα της ραχοκοκαλιάς του κτηρίου µετουσιώ-

νονται στην πλευρά του εσωτερικού αιθρίου, ως µια σειρά

οριζοντίων ηµιυπαίθριων και κλειστών πορειών και εισόδων

που στόχο έχουν:

α) Να δώσουν στους επισκέπτες και στους εργαζόµενους τη

δυνατότητα της αντίληψης της εικόνας της πόλης έξω, ενώ

παράλληλα δηµιουργούν την εικόνα µιας παλλόµενης τρισ-

διάστατης όψης προς την πόλη.

β) Να αποκαλύψουν, να προσανατολίσουν και να κατευθύ-

νουν το κοινό στο υπόλοιπο κτηριακό συγκρότηµα δίνοντας

µια συνέχεια και ροή στην αρχιτεκτονική σύνθεση.

Κτήριο φόντο στο Αίθριο
Προκειµένου να ισχυροποιηθεί η αίσθηση της κοιλότητας,

εντός του Αίθριου αυτό ντύνεται µε µια τεχνητή επιδερµίδα,

µε ένα συνεχόµενο µεταλλικό και ξύλινο πλέγµα-«κλοστρά».

Η µορφολόγηση και η επιλογή του τύπου του ανοίγµατος

βασίζεται σε τύπους ανοιγµάτων της παραδοσιακής αρχιτε-

κτονικής, ένας τύπος επαναλαµβανόµενου κουφώµατος, που

δηµιουργεί τελικά ένα σύγχρονο ουδέτερο µοτίβο µε βιοκλι-

µατικό χαρακτήρα.

µε σαφήνεια το τέρµα της πορείας ενοποίησης και ταυτό-

χρονα την είσοδο στο ∆ηµαρχείο.

Σύνθεση
Η σύνθεση οργανώνεται σε δύο σκέλη τα οποία ενοποιούνται

εσωτερικά µε ένα αίθριο που διαπερνάει όλο το κτήριο καθ’

ύψος και φωτίζεται από περιµετρικά υαλοστάσια. Εκατέρω-

θεν του πυρήνα αυτού, τα δύο σκέλη τοποθετούνται φυγόκε-

ντρα στο οικόπεδο, σχηµατίζοντας µια δυναµική ενότητα σχή-

µατος S. Αντιµετωπίζοντας το πλήρες και το κενό σαν µια συν-

θετική ενότητα, οι υπαίθριοι χώροι του ∆ηµαρχείου γεννιού-

νται συµπληρωµατικά του σχήµατος αυτού.

Οι δηµοτικές υπηρεσίες διαχωρίζονται µε σαφήνεια από τις

δηµαρχιακές γραφειακές ανάγκες, τόσο συνθετικά όσο και

οικοδοµικά. Οι υπηρεσίες, λόγω υψηλής ανάγκης προσβασι-

µότητας, τοποθετούνται στα χαµηλά επίπεδα και αναπτύσσο-

νται και στους δύο άξονες. Τα δηµαρχιακά γραφεία αναπτύσ-

σονται κατά µήκος του τρίτου επιπέδου του ενός σκέλους. 

Υλικά
Οι υπηρεσίες αντιµετωπίζονται σαν ένας όγκος. Επενδύονται

µε χτενιστό µάρµαρο που διατρυπάται από συνδυασµό επιφα-

νειών υαλοστασίων και γραµµικών γωνιακών παραθύρων. Τα

δηµαρχιακά γραφεία περιβάλλονται από µια επιφάνεια εµφα-

νούς σκυροδέµατος και αφήνονται σε κοινή θέα χάρη στο

συνεχές υαλοστάσιο µε τις φαρδιές περσίδες από σύνθετη

ξυλεία.

Στόχοι
Η λύση προτείνει ένα λιτό ∆ηµαρχείο, εναρµονισµένο µε το

ηπειρωτικό κλίµα της πόλης των Ιωαννίνων. Πολεοδοµικά,

στόχος είναι να ενταχθεί ένα κτήριο αυτού του µεγέθους στον

αστικό ιστό, ικανοποιώντας την ανάγκη για σύνδεσή του µε τη

βραβευθείσα µελέτη ενοποίησης των υπαίθριων χώρων της

πόλης. Κτηριακά, προτεραιότητα δόθηκε στο ευανάγνωστο

του ∆ηµαρχείου από τους χρήστες του, τόσο εξωτερικά όσο

και εσωτερικά. 

Χάραξη
Καθοριστιστικό ρόλο για την τοποθέτηση του νέου ∆ηµαρ-

χείου στο οικόπεδο έχουν τα κτήρια του τζαµιού του Βελή

Πασά και του µεντρεσέ στην οδό Ιατρίδου, απόληξη της βρα-

βευθείσας πορείας ενοποίησης. Η κλίµακά τους οδήγησε

στην υποχώρηση του ∆ηµαρχείου από το µέτωπο αυτό ώστε

να δηµιουργηθεί εκεί ο κύριος υπαίθριος χώρος. Η κτηριακή

µάζα αρκείται σε ένα µικρό «αποτυπώµα», δηµιουργώντας

µια αγκαλιά γύρω από τον υπαίθριο χώρο εισόδου που ορίζει

Μελετητές:
Εύη Αναστασοπούλου, Βίκυ Μουτζούρη, Κατερίνα Μητσώνη,

Παναγιώτης Παπαδηµάτος, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Κώστας Παναγιωτόπουλος, πολιτικός µηχ.

Λεωνίδας Φραγγεδάκης, µηχανολόγος µηχ.

Ειδικός συνεργάτης:
Μichael Cordes, αρχιτέκτων
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Μελετητές:
Ανθή Βερυκίου, Αλεξάνδρα Γιαλούρη, 

Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Γιάννης Παπαδόπουλος, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Εύα Ρεπούσκου, Βασιλική Μαλτεζάκη, αρχιτέκτονες

Άρης Γκίτζιας, φοιτητής αρχιτεκτονικής

Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος, πολιτικός µηχ.

Παντελής Αργυρός, µηχανολόγος µηχ.

Ειδικός συνεργάτης:
Γιώργος Παπαδόπουλος, αρχιτέκτων 

Το κτήριο συγκροτείται πάνω σε δύο τεθλασµένους άξονες οι

οποίοι δεν παρακολουθούν τα όρια του οικοπέδου, αντίθετα

τοποθετούνται ελεύθερα, απαντώντας µε διαφορετικό κάθε

φορά τρόπο στο ποικιλόµορφο γειτονικό περιβάλλον µε τα

ιδιαίτερα φυσικά, αστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. Το

εξωτερικό περίγραµµα των αξόνων αποτελεί και το σκληρό

όριο του κτηρίου. Μεταξύ των δύο αυτών γραµµών διαµορφώ-

νονται δύο πλατείες σε διαφορετικές στάθµες. Η µία είναι ο

κεντρικός υπαίθριος χώρος-είσοδος στο ∆ηµαρχείο και η δεύ-

τερη µικρότερη εσωτερική πλατεία-αίθριο συγχρόνως αποτε-

λεί στάση πάνω στην κίνηση που συνδέει την κεντρική πλα-

τεία του κτηρίου µε το κέντρο της πόλης. Επιπλέον η κίνηση

αυτή γεφυρώνει την υφιστάµενη υψοµετρική διαφορά

µεταξύ του κέντρου της πόλης και της βασικής στάθµης του

οικοπέδου στην οποία βρίσκεται η µεγάλη πλατεία εισόδου

στο ∆ηµαρχείο και στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτή-

των. Βασική συνθετική επιλογή ήταν η διατήρηση του φυσι-

κού πρανούς και η τοποθέτηση της µεγάλης µάζας του κτη-

ρίου αντιστικτικά προς αυτόν. Στην περιοχή του πρανούς

τοποθετείται ηµιυπόσκαφη η αίθουσα πολλαπλών δραστηριο-

τήτων µε φυσικό φωτισµό από την οροφή-δάπεδο της πλα-

τείας δηµιουργώντας έναν εσωτερικό χώρο µε µυσταγωγικό

χαρακτήρα. 

Η λειτουργική οργάνωση του κτηρίου γίνεται µε το σύστηµα

των γραµµικών πτερύγων.

Το προτεινόµενο κατασκευαστικό σύστηµα είναι αυτό της

δοκού επί στύλου. Τα βασικά υλικά είναι: εµφανές άβαφο

σκυρόδεµα και ανεπίχριστος τσιµεντόλιθος.
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Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων 
∆ήµου Ελευσίνας



«Το Χωράφι της ∆ήµητρας»

«Το Χωράφι της ∆ήµητρας» µεταφέρει, µε όρους αρχιτεκτονι-

κούς, την εικόνα ενός εύφορου αγρού µέσα στον αστικό ιστό

της Ελευσίνας. Η πλατεία που προτείνεται, είναι η κατασκευή

αυτού του «καλλιεργηµένου» αστικού τοπίου. Η αλληγορία,

αναφέρεται τόσο στο µυθολογικό και ιστορικό παρελθόν της

Ελευσίνας, όσο και στις σύγχρονες πρωτοβουλίες της πόλης,

για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Το Χωράφι της ∆ήµητρας» επιχειρεί έναν συγκερασµό του

αρχαίου και του σύγχρονου, του φυσικού και του χτισµένου,

του µόνιµου και του εναλλασσόµενου. Σε αυτήν την πρόταση

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η φύτευση µε την εναλλαγή των

εποχών που συµβολίζει. 

Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση
Η πλατεία Ηρώων είναι ο κεντρικός δηµόσιος χώρος της σύγ-

χρονης Ελευσίνας και ταυτόχρονα, σηµατοδοτεί την είσοδο

στο αρχαίο ιερό. Το αρχαίο ίχνος της Ιεράς Οδού διασχίζει δια-

γώνια την πλατεία. Οι συνυπάρχουσες γεωµετρίες, του αρ-

χαίου δρόµου και της νέας πολεοδοµικής χάραξης, συναντι-
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ούνται στο σώµα της πλατείας.  Η πρόταση διαπλέκει τις δύο

αυτές χαράξεις. 

Η νέα πλατεία και οι περιβάλλοντες πεζόδροµοι αντιµετωπί-

ζονται ως ενιαίος χώρος, µε ενιαίο δάπεδο. Στον χώρο αυτό

σχηµατίζεται η εικόνα ενός χωραφιού, που αναφέρεται στον

µύθο της ∆ήµητρας και της Περσεφόνης, τον κύκλο των επο-

χών, την καλλιέργεια της γης, την αναπαραγωγή και την ανα-

κύκλωση. Ταυτόχρονα, ορίζεται µία συγκεκριµένη γεωµετρία.

Το χωράφι είναι ένας χώρος µε σαφή γεωµετρία, τόσο εξ

αιτίας των ορίων ιδιοκτησίας όσο και από την κατεύθυνση της

όργωσής του. Όµως, ο όγκος και η µορφή του µεταλλάσσεται

ρυθµικά µε τις εποχές του χρόνου, αλλά και από τυχαία γεγο-

νότα (κατεύθυνση του ανέµου). Η προτεινόµενη λύση έχει ως

αφετηρία την αέναη και τυχαία µεταβαλλόµενη γεωµετρία

του χωραφιού. 

Συνθετικά στοιχεία
1. χάραξη 

Το βασικό σύστηµα χάραξης του δαπέδου της πλατείας, οργα-

νώνεται πάνω σε δύο κατευθύνσεις µε απόκλιση 10 µοιρών η

Μελετητές:
Κωνσταντίνος Γρίβας, Έρση Ιωαννίδου, 

Ρενάτα Μεθενίτη, Γιώργος Παρασκευόπουλος, αρχιτέκτονες

µία από την άλλη, που είναι κάθετες στους άξονες των δύο

τµηµάτων της Ιεράς Οδού εκατέρωθεν της πλατείας. Το απο-

τέλεσµα της πλοκής των δύο κατευθύνσεων, παράγει την

εντύπωση του «οργωµένου-καλλιεργηµένου» δαπέδου. 

2. ανάγλυφο

Ο κεντρικός χώρος της πλατείας επανακαθορίζεται από ένα

τετράγωνο, που αποσπάται από το ενιαίο επίπεδο, µε τη δηµι-

ουργία ήπιου ανάγλυφου στην περίµετρό του. Η δηµιουργία

του ανάγλυφου ορίζει σαφέστερα το νοητό κέντρο της πλα-

τείας, πραγµατοποιώντας ένα «κοίλωµα», και αποκλείοντας

διακριτικά την πρόσβαση των οχηµάτων. 

3. εξοπλισµός

Ο εξοπλισµός ορίζεται και αυτός από τη βασική χάραξη της

πλατείας και περιλαµβάνει καθίσµατα, φωτιστικά και σηµεία

ανακύκλωσης. Αυτά προκύπτουν από την αναδίπλωση των

υλικών της δαπεδόστρωσης στην τρίτη διάστασή τους.

4. νερό

Το υδάτινο στοιχείο εµφανίζεται σε σηµεία ψεκασµού και σε

ανοιχτά γραµµικά κανάλια, βελτιώνοντας κατά τους θερινούς

µήνες το µικροκλίµα της πλατείας. Στην είσοδο του αρχαιολο-

γικού χώρου, διαµορφώνεται κρήνη.

5. φύτευση 

Η επιλογή της φύτευσης έγινε τόσο για συµβολικούς όσο και

για πρακτικούς λόγους. Πρόθεση είναι η δηµιουργία ενός

τοπίου που: α) εντείνει το παιχνίδι της αλλαγής των εποχών

και κάνει φανερό τον κύκλο της φύσης µέσα από την ίδια τη

µεταβολή των φυτών, και β) χρησιµοποιεί γηγενή φυτά της

Αττικής που σχετίζονται µε τη µυθολογία και τον πολιτισµό

του τόπου.  Η προτεινόµενη φύτευση απαιτεί ελάχιστη φρο-

ντίδα, δίνοντας σηµασία στην περιβαλλοντική ευαισθησία.  

Τα είδη φύτευσης που προτείνονται περιλαµβάνουν στάχυα,

βολβώδη, φρύγανα, αγριολούλούδα και οπωροφόρα δέντρα.

Ένας κύκλος µε στάχυα, τοποθετείται έκκεντρα πάνω στον

άξονα της Ιεράς Οδού σηµαίνοντας την είσοδο στην πλατεία. 

Και τα πέντε στοιχεία που συνθέτουν την πλατεία –χάραξη,

ανάγλυφο, εξοπλισµός, νερό και φύτευση– προκύπτουν από

κοινές συνθετικές αρχές και έχουν ενιαία λογική ανάπτυξης,

αυτή που καθορίζει τη δηµιουργία του «καλλιεργηµένου αστι-

κού τοπίου» της πλατείας: «Το Χωράφι της ∆ήµητρας».



Η ιδέα βασίζεται στη διαπίστωση, τον συντονισµό και την

εµβάθυνση της αντίστιξης της σύγχρονης µε την αρχαία πόλη. 

Βασική αρχή της πρότασης είναι η επαναφορά και ανάδειξη

προηγούµενων στρωµάτων της πόλης που κρίνονται σηµα-

ντικά και ικανά να µεταφερθούν ως αντιπρόσωποι της εποχής

τους στο σήµερα. 

Η σύγχρονη πλατεία δεν κτίζεται. Υλοποιείται µε τοποθέτηση

ένθετων προκατασκευασµένων µονάδων προσθετικά στο

δεδοµένο αστικό υπόστρωµα. Θα αποτελέσει ένα «ξένο»

στοιχείο-εργαστήριο διερεύνησης του παλίµψηστου που ταυ-

τόχρονα εισάγει νέες παραµέτρους στον δηµόσιο χώρο.

∆ύναται να λειτουργήσει σαν εφήµερο επίπεδο που µελλο-

ντικά θα αποµακρυνθεί ή να ενσωµατωθεί στο παλίµψηστο

και να αποτελέσει µέρος του. 

Το νέο επίπεδο πραγµατοποιεί την επικοινωνία µεταξύ των

επιπέδων της ιστορίας της πόλης µε την παράλειψη ή µετέ-

πειτα αποµάκρυνση των µονάδων που το αποτελούν.

Με την παράλειψη µονάδων η υπάρχουσα φύτευση βρίσκει

τον χώρο για να αναπτυχθεί ενώ µε την αποµάκρυνση µονά-

δων ο χώρος ανασκάπτεται τµηµατικά ανοίγοντας παράθυρα

στην ιστορία της πόλης. Τα ευρήµατα καταγράφονται κωδικο-

ποιούνται και εκτίθενται.

Νέα παράµετρος του τόπου γίνεται το τεχνολογικό φως, που

γεννιέται από το επίπεδο. Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται

από τον αρχαιολογικό χώρο που λούζεται µε φώς την ηµέρα

στη σύγχρονη πλατεία το βράδυ.

Ο δηµιουργικός φωτισµός του χώρου είναι µεταβλητής από-

χρωσης και προγραµµατίζεται µε βάση τον χρόνο

οπτικοποιώντας στον δηµόσιο χώρο την έννοια της εποχικής

αλλαγής. 

Ο διαδραστικός φωτισµός τοποθετεί τον χρήστη στο κέντρο

της δράσης. Με τη χρήση αισθητήρων επαφής αυξάνεται η
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Η ιδιαιτερότητα, που χαρακτηρίζει αυτήν την πλατεία, είναι

ακριβώς η σχέση της µε τον αρχαιολογικό χώρο, ορατό και µη

ορατό.

Οι επικράτειες, της αρχαίας και της νέας πόλης, είναι απόλυτα

οριοθετηµένες. Επιχειρούµε να αναδείξουµε την αµφισβή-

τηση αυτής της απολυτότητας, µε την ταυτόχρονη παρουσία

τους, τη διείσδυση και συνύπαρξή τους.  

Η πρόταση διαπραγµατεύεται δύο έννοιες, που αποτελούν

συστατικά στοιχεία του τόπου. 

Το ιδεατό, που αντιστοιχεί στον αρχαίο κόσµο, τους µύθους

και την ιστορία. Το πραγµατικό, που αντιστοιχεί στην καθηµε-

ρινότητα της σύγχρονης πόλης, έννοιες που διαπλέκονται

στον χώρο, επικαλύπτοντας η µια την άλλη. 

∆ύο σαφείς σχεδιαστικές χειρονοµίες αποδίδουν και οπτικο-

ποιούν, ως συµβολικές εκφράσεις µε πολλαπλές αναγνώσεις,

τις δύο έννοιες.

Μια «άυλη» ιδανική ευθεία αντιστοιχεί στην Ιερά Οδό, στο

καταληκτικό τµήµα της. Το «άυλο» συµβολίζεται ως µια χωµά-

τινη λωρίδα, που διαφοροποιείται και οριοθετείται από το

πλακόστρωτο της καθηµερινής πόλης. Η αρχή της σηµατοδο-

τείται από µια συµβολική γλυπτική σύνθεση. Λεπτές και ευκί-

νητες µεταλλικές ράβδοι µε φωτεινές κορυφές, αναδύονται

από γραµµικές ρηγµατώσεις του πλακόστρωτου, συµβολί-

ζουν τις καλλιέργειες των δηµητριακών. Η απόληξη της περι-

βάλλεται από γραµµικούς σχηµατισµούς πραγµατικής καλ-

λιέργειας. 

Μια «αιωρούµενη» τετράγωνη πλατεία, από υπερυψωµένες

σκληρές πλάκες µεγάλων διαστάσεων, αντιστοιχεί στην

έννοια της σύγχρονης πραγµατικότητας, µε τα χαρακτηρι-

στικά της απόλυτης υλικότητας, αλλά και του εφήµερου και

της προσωρινότητας, υπονοώντας και οριοθετώντας την αντί-

ληψη του «κάτω», είτε µε την έννοια της επιχωµένης αρχαιό-

τητας, είτε µε την έννοια του Άδη. Μια σειρά από επιµήκη

φώτα δαπέδου, σαν πεσµένες δάδες, σηµατοδοτούν την

πορεία της Ιεράς Οδού και συµβολίζουν, ίσως, τις δάδες της

τελευταίας τελετουργίας.

Μελετητές:
Μπούκη Μπαµπάλου-Νουκάκη, 

Αντώνης Νουκάκης, αρχιτέκτονες

Συνεργάτης:
Γιάννης Καραχάλιος, αρχιτέκτων

ένταση φωτισµού αναλογικά µε το πλήθος επαφών. Έτσι

εγγράφεται η παρουσία η η απουσία επισκεπτών και το εφή-

µερο ίχνος γίνεται σηµαίνον χαρακτηριστικό του τόπου.

Η νέα πλατεία ενσωµατώνει, καταγράφει και κωδικοποιεί µε

σύγχρονούς όρους σαν ένας ζωντανός οργανισµός – µια

µηχανή. Ως σύγχρονο ανάλογο της µυθολογικής µύησης εισά-

γονται η τεχνολογία, η αρχαιολογία, και η διάδραση. Η γνώση

αναδύεται συστηµατικά από το παλίµψηστο επαναφέροντας τον

αρχαίο µύθο. Η διάδραση του επισκέπτη µε το φως είναι το παι-

χνίδι µε το µυστήριο και η λύση του.

Μελετητές:
Ααρών Κοέν, Ελισάβετ Πλαΐνη, αρχιτέκτονες

Σύµβουλος φυτοτεχνίας:
Βίκυ Γροσοµανίδη, γεωπόνος



Πκατεία Ηρώων Ελευσίνας – Το ανοιχτό Τελεστήριο

...Το περιεχόµενο της τελετής τής µύησης παραµένει άγνωστο.

Γνωρίζουµε µόνο ότι µέσα στο Τελεστήριο γινόταν κάποια ανα-

παράσταση, τα δρώµενα(…), ακούγονταν µυστικές φράσεις, τα

λεγόµενα, και αποκαλύπτονταν τα ιερά, τα δεικνύµενα...

Ελευσίνα, Καλλιόπη Πρέκα-Αλεξανδρή

Η πλατεία ως ανοιχτό Τελεστήριο δρώµενων, λεγόµενων και

δυκνείµενων του ∆ήµου. Ενότητα  τριών πλατειών: α. Πλατεία

Φοινίκων, 23.40x15.00m ή 13x5 άκαινες, ως πολεοδοµικό

Πρόπυλο. β. Πλατεία Εισόδου, στο τέλος της Ιεράς Οδού,

12.00x7.20m ή 4x4 άκαινες, ως αρχαιολογικό Επίπυλο. γ.

Πλατεία Ηρώων, ως ανοιχτό Τελεστήριο. 51.00x50.4m ή 17x28

άκαινες, σχεδόν όσο –και µε ελάχιστη απόκλιση διεύθυνσης–

το περίκλειστο Πεισιστράτειο Τελεστήριο του Ικτίνου.

Εκτός όλων των απαραίτητων στοιχείων της πλατείας [κρή-

νες…] τοποθετείται, αξονικά και απέναντι από το ανακαινιζό-

µενο ηρώο, διαδραστική κοινοτική οθόνη. Πίσω από την

οθόνη, στην ελεύθερη επιφάνεια εδάφους 30.00x1.8m ή

10x1 άκαινες, µικρά παιδιά µε τα σχολεία τους, µπορούν να

φυτεύουν και να θερίζουν, συµβολικά στάχυα. Η πλατεία

περιβάλλεται από σχάρα απορροής οµβρίων ως σχάρα καθαρ-

νει ανάµεσα στα ανοίγµατα της εσχάρας, δηµιουργώντας µια

νέα επιφάνεια. Στα σηµεία που υπάρχουν αρχαία, το σιτάρι

µεγαλώνει πιο περιορισµένα. Έτσι στην επιφάνεια των στα-

χυών εµφανίζονται ίχνη από το αρχαίο υπέδαφος, µε κυριό-

τερο το ίχνος της Ιεράς Οδού. Οι περαστικοί, αλλά και οι δρα-

στηριότητες της πόλης δηµιουργούν και εκείνα ίχνη, καθώς

περνούν µέσα από την πλατεία και πατούν τα στάχυα. Την

επόµενη χρονιά, από τους σπόρους τα στάχυα αναβλασταί-

νουν, και ο κύκλος συνεχίζεται.

Η Ιερά Οδός, µέχρι τα όρια του αρχαιολογικού χώρου ο οποίος

ορίζεται από φύτευση κληµαταριάς, σηµατοδοτείται από

γραµµική φύτευση ελιών, οι οποίες δίνουν συγκεκριµένο

χαρακτήρα στον χώρο χωρίς να απαιτούν άλλες παρεµβάσεις. 
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Η Ελευσίνα ήταν ο τόπος της Μητέρας Γης. Της φύσης, της

γεωργίας, των κύκλων τους µέσα στον χρόνο. 

Από έντονα αγροτικό στις αρχές του περασµένου αιώνα, το

τοπίο της Ελευσίνας έχει πια γίνει βιοµηχανικό και µετα-βιο-

µηχανικό. Το ίδιο τοπίο που ενσάρκωνε τον µύθο, τώρα έχει

σβηστεί. 

Στην πλατεία Ηρώων, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου

και πάνω στον ιστορικό άξονα της Ιεράς Οδού, επαναφέρουµε

τον συµβολισµό του ιστορικού αγροτικού τοπίου. Το σιτάρι,

αντιπροσωπευτικό στοιχείο του κύκλου ζωής της αγροτικής

φύσης, γίνεται η επιφάνεια πάνω στην οποία εγγράφεται η

ζωή της πόλης.

Ο χώρος της πλατείαςς ανασκάπτεται. Η ιστορία που κρύβεται

κάτω από το πλακόστρωτο βγαίνει στην επιφάνεια. Στη συνέ-

χεια ο χώρος καλύπτεται από µια µεταλλική εσχάρα, η οποία

αποτελεί το νέο δάπεδο για τη ζωή της πόλης. Το έδαφος

κάτω από την εσχάρα σπέρνεται µε σιτάρι. Το σιτάρι µεγαλώ-

Μελετητής:
Γραφείο «Παράξενοι Ελκυστές»

Εµµανουήλ Κολοκυθάς, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Λεωνίδας Οικονόµου, αρχιτέκτων

Οµάδα εργασίας:
Νίκος Μπαραµπούτης, µηχανολόγος µηχ.

Σπύρος Κοσυβάς, Σταύρος Καλλιγράφος, αρχιτέκτονες

Καλλισθένη Κρασάκη, σχεδιάστριαΜελετητές:
Θωµάς ∆οξιάδης, Αγγελική Μαθιουδάκη, 

Τερψιθέα Κρεµάλη, Ελένη Ψυλλάκη, Ήρα Φοντερτάν,

∆ιονυσία Λιβέρη, αρχιτέκτονες

Βασιλική ∆ρούγα, τοπογράφος µηχ.

Αριστείδης Πέτρου, Μαρίνα Αντσακλή, φοιτητές αρχιτεκτονικής

µών. Το σύνολο φωτίζεται από ενδοδαπέδια σώµατα και

µεταλλικούς «πυρσούς». 

∆οµικό στοιχείο της επίλυσής µας είναι η άκαινα. Παράγωγη

µονάδα του ποδός, βασικής µονάδας µέτρησης κατά τους

αρχαίους χρόνους όπου 1 άκαινα=10 πόδες, η άκαινα είναι

σαν να λέµε η τρίµετρη. Πρόκειται για ορθογώνιες ή πλάγιες

παραλληλόγραµµες πλάκες από λευκό betόn 3.00x1.80x

0.17m, µε στρόγγυλα κωνικά πέλµατα ύψους 0.26 και διαµέ-

τρου 0.27m, που «κουµπώνουν» η µια δίπλα στην άλλη. Μελ-

λοντικές ανασκαφές θα είναι ορατές και θα συνυπάρχουν µε

τις άκαινες. Η µεταξύ ακαινών και ακανόνιστης οικοδοµικής

γραµµής επιφάνεια συµπληρώνεται µε λευκό betόn.
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συµπληρώνουν ειδικά καλυµµένα µε βατό τζάµι και αναδειγ-

µένα µε νυχτερινό φωτισµό ανασκαφικά σκάµµατα, που σαν

οπές παρατήρησης στο στρώµα του χρόνου, αποκαλύπτουν το

δάπεδο της αρχαίας Ιεράς Οδού σε έναν κάναβο που θυµίζει

αρχαιολογική ανασκαφή. Επιµέρους στοιχεία της πρότασης

είναι η διαµόρφωση γωνίας στάσης αξιοποιώντας την υφιστά-

µενη αναπτυγµένη φύτευση µε ειδικά σχεδιασµένα καθιστικά

τα οποία ξαναβρίσκονται στον πεζόδροµο της Ιεράς Οδού, η

είσοδος του αρχαιολογικού χώρου και του χώρου του ναού

του Αγίου Ζαχαρία και το ηρώον.
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Βασικοί άξονες της πρότασης είναι η διατήρηση της πλατείας

ως κενού χώρου, ελεύθερου δοχείου δραστηριοτήτων, καµβά

δηµοσίων δρώµενων και η εισαγωγή θέµατος-αναφοράς στον

αστικό χώρο. 

Η κεντρική θέση στην πόλη, η ύπαρξη µη οχληρών χρήσεων

και ήπιου δοµηµένου περιβάλλοντος και η γειτνίαση µε τον

αρχαιολογικό χώρο αποτέλεσαν στοιχεία άξια ανάδειξης και

αξιοποίησης. Χαρακτηριστικές για τον χώρο δραστηριότητες

του αρχαίου παρελθόντος, αποτυπωµένες και φανταστικές

µνήµες, προτάθηκε να βρουν µνεία-αναφορά στον αστικό

χώρο και να αποτελέσουν τη βασική ιδέα για τον σχεδιασµό

της πλατείας. Ως αντικείµενο αναφοράς στη σχετική µε τον

χώρο αρχαιότητα επιλέχθηκε η ποµπή των προσκυνητών και

µυστών προς την είσοδο της πόλης που συνέρεαν στο τελευ-

ταίο αυτό σηµείο της Ιεράς Οδού κατά πλήθη σε ακανόνιστες

πυκνώσεις και αραιώσεις. Ως φορέας της αναφοράς επιλέ-

χθηκε ο αστικός εξοπλισµός του χώρου µε καλύτερο εκφρα-

στή τα φωτιστικά τα οποία γίνονται αντικείµενο ιδιαίτερου

σχεδιασµού κα παρατίθενται σε µία χαλαρή ακολουθία κατά

µήκος της Ιεράς Οδού προς την είσοδο του αρχαιολογικού

χώρου και συνεχίζουν µέσα σε αυτόν, διασχίζοντας την πλα-

τεία σε ανάλογες πυκνώσεις και αραιώσεις. Την εικόνα
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Μελετητές:
Ειρήνη Φρεζάδου, αρχιτέκτων-πολεοδόµος

∆ηµήτρης Ζούπας, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Γιώργος Κουφάκης, αρχιτέκτων

Βασίλης Ζούπας, φοιτητής πολιτικός µηχ.

Ελευσίς = έλευσις του Νοός για τους µυηµένους του αρχαίου

κόσµου στην κατά-νόηση του κύκλου της ζωής και του θανάτου.

Σήµερα, µία πόλη αιωρούµενη ανάµεσα στον αρχαίο µύθο και

τη σκληρή σύγχρονη πραγµατικότητα. Μία πόλη σε µετά-

βαση, που αναζητά τη σύνδεση του χθες µε το σήµερα και

µέσα από αυτήν µία νέα ταυτότητα. Αυτή είναι και η κεντρική

ιδέα της πρότασής µας για τη διαµόρφωση της πλατείας

Ηρώων, να αντιµετωπισθεί δηλαδή σαν ένας συνδετικός κρί-

κος, µία άρθρωση ανάµεσα στο χθες και στο σήµερα, ανάµεσα

στον σύγχρονο πολεοδοµικό ιστό, τον νοητό άξονα της Ιεράς

Οδού και τον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο 

Η πρόταση χρησιµοποιεί την ιστορική ασυνέχεια που χαρα-

κτηρίζει την πλατεία, σαν συνθετικό υλικό. ∆ιασπάται η

έννοια της κεντρικής διάταξης ,η πλατεία οργανώνεται γύρω

από τον συνθετικά κυρίαρχο άξονα της Ιεράς Οδού (τοµή-

αρχαιολογικό σκάµµα ,καλυµµένο µε γυαλί και φωτισµένο τη

νύχτα)ο οποίος δηλώνει πορεία, κατεύθυνση, κατά την έννοια

της αρχαίας ποµπής, µε τερµατικό στοιχείο τη νέα διαµορφω-

µένη είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. 

Η διπολικότητα, θεµελιώδης φιλοσοφικός όρος και µέρος του

αντικειµένου της µύησης των Ελευσίνιων µυστηρίων ,αποτε-

λεί επίσης δοµικό στοιχείο της πρότασης.

Παρελθόν-µέλλον, φως-σκότος, ζωή-θάνατος, χθόνιο-ουρά-

νιο, ζεύγη αντιθέτων και αλληλοσυµπληρωµένων εννοιών βρί-

σκουν την τρισδιάστατη ερµηνεία τους στον φυσικό σχεδια-

σµό της πλατείας µέσω του στοιχείου της ράµπας. Προτείνο-

νται 13 ράµπες, 3 ανόδου και 10 καθόδου, παράλληλες προς

τον άξονα της Ιεράς Οδού και κατεύθυνση προς την είσοδο

του αρχαιολογικού χώρου. Οι 10 κατιούσες συµβολίζουν την

κάθοδο της Κόρης στον Άδη, το παρελθόν, το σκότος, τον

θάνατο και οι 3 ανόδου συµβολίζουν το µέλλον, το φως, τη

ζωή και τον επίγειο κόσµο.

Σε όλες τις ράµπες καθόδου χρησιµοποιείται ο ήχος σαν υπό-

µνηση του υποβλητικού, χθόνιου χαρακτήρα των Ελευσίνιων

µυστηρίων.

Μελετητές:
Νικόλαος ∆ουράµπεης, Ευτυχία Ηλιοπούλου, 

Γεώργιος Τζορµπατζίδης, αρχιτέκτονες



συναναστροφής. Ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου βρί-

σκει έναν άνετο χώρο στάσης και ξεκούρασης, µε οπτικές φυ-

γές προς τα µνηµεία που την περιβάλλουν. Η φύτευση διεισ-

δύει στην πλατεία µε έναν τρόπο σχεδόν φυσικό παρόλο που

διατηρεί την αυστηρή γραµµική και επιµήκη χάραξη προσφέ-

ροντας δροσιά, σκιασµό αλλά και µια φυσική οριοθέτηση της

πλατείας. Οι συστοιχίες των δέντρων κατά µήκος της Ιεράς

Οδού τονίζουν τον άξονά της, ενώ οι πίδακες µε νερό προσδί-

δουν µια ευχάριστη διάθεση στον επισκέπτη.
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«Γραµµική» αποτύπωση ιστορικού ίχνους

Η πρότασή µας έχει στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού

περιπάτου και τη «γραµµική» αποτύπωση της ιστορίας της

πορείας των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Μιας πορείας όχι κατ’

ανάγκη ευθύγραµµης αλλά που διαγράφεται από την κίνηση

του περιπατητή, µια τεθλασµένη ροή, µια ρευστή κυκλοφο-

ρία. Περιγράφουµε έναν περίπατο µε ιστορία αιώνων µε τη

βοήθεια νέων εργαλείων και συνοδοιπόρο τη µνήµη. Οι χαρά-

ξεις στο έδαφος έχουν την κατεύθυνση της Ιεράς Οδού, και

ακολουθώντας παράλληλες πορείες διαχέονται στην πλατεία

Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία γίνεται το προαύλιο του αρχαι-

ολογικού χώρου και του Ναού του Αγ. Ζαχαρία. 

Ο περίπατος αυτός υλοποιείται µε την τοποθέτηση γραµµικών

τεθλασµένων λωρίδων από λευκό µάρµαρο στο έδαφος,

θραύσµατα του παρελθόντος, παραποµπές στον παρακείµενο

αρχαιολογικό χώρο. Κοµµάτια του ιστού της πόλης, στρώµατα

της ιστορίας τα οποία αποτυπώνουν το ίχνος του δρόµου,

µέσα από µια «χορογραφηµένη» κίνηση ανθρώπων. Ανάµεσα

σ’ αυτές τις µαρµάρινες ροές διεισδύουν πλακόστρωτες επι-

φάνειες από κυβόλιθο, ακολουθώντας και αυτές τον άξονα

της Ιεράς Οδού. ∆ιατηρούµε ελεύθερο τον οπτικό άξονα συµ-

βάλλοντας στη βιωσιµότητα της πλατείας ως δηµόσιου αστι-

κού υπαίθριου χώρου. Η πλατεία µετατρέπεται σε µια ενό-

τητα υπερτοπικού χαρακτήρα, σε προαύλιο όλων αυτών των

δραστηριοτήτων που την περιβάλλουν, γίνεται «ζωτικός χώ-

ρος», τόπος ιστορικής µνήµης αλλά και σύγχρονης κοινωνικής

Μελετητές:
Κωνσταντίνα Κρίκου, Παναγιώτα Λουκάκου, 

Τζίνα Σωτηροπούλου, αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Σίµος Βαµβακίδης, 

Κωνσταντίνος Χρυσός, αρχιτέκτονες

Η πρόταση µας για την πλατεία Ηρώων, βασίζεται στη σύν-

θεση δύο λειτουργικών κάνναβων, από την ανάγνωση του

χώρου, σ’ ένα «∆ίχτυ – ∆ίκτυο», το οποίο ενηµερώνεται από

την αλληλεπίδραση µεταξύ των υφιστάµενων κινήσεων και

των προτεινόµενων λειτουργιών. Η πρότασή µας επιδιώκει τη

χρήση του χώρου από επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της

ηµέρας καθώς και στην άµεση σύνδεση της εισόδου του

αρχαιολογικού χώρου µε την πλατεία και τον πεζόδροµο της

Ιεράς Οδού, δυο στοιχείων που µέχρι σήµερα είναι ασύνδετα.

Προγραµµατικά αυτό επιτυγχάνεται µε την ενδυνάµωση των

υφιστάµενων χρήσεων, τη βελτίωση των προσβάσεων και την

προσθήκη νέων λειτουργιών; όπως ένας υπαίθριος χώρος

εφήµερων εκδηλώσεων, ένας στεγασµένος χώρος ενοικίασης

ποδηλάτων και ένα info box. Ταυτόχρονα, οπές ανοίγονται στο

έδαφος όπου αποκαλύπτουν ευρήµατα, δηµιουργώντας έτσι

µια υπαίθρια αρχαιολογική έκθεση.

Μορφολογικά αντιµετωπίζεται σαν µια gestalt αρχιτεκτονική

χειρονοµία, όπου αποφεύγεται η απλή παράθεση επιµέρους

ετερόκλητων στοιχείων (πλάτωµα/φύτευση/παγκάκι )αλλά

προτείνεται η σύνθεση τους σε έναν δηµόσιο χώρο, που λει-

τουργεί σαν ένα οργανικό σύνολο.

∆ηµιουργούµε έτσι, ένα τεχνητό τοπίο –landscape– το οποίο

προσαρµόζεται στις «δυναµικές» της πλατείας και παράγει

αρµονικές µεταβάσεις ανάµεσα στα σηµεία της. Ένα τοπίο

που δηµιουργεί προϋποθέσεις για κινήσεις διαφορετικών

ταχυτήτων, είτε µε τα πόδια είτε µε ποδήλατο, αλλά και τµήµα

του οποίου λειτουργεί σαν χώρος εκτόνωσης για παιχνίδι

όπως skateboard/πατίνια.

Στα άκρα το τοπίο-επιφάνεια ανασηκώνεται για να παραλάβει

τις νέες λειτουργίες. Έτσι δηµιουργούνται µορφολογικές και

λειτουργικές εξάρσεις στην περίµετρο της πλατείας, που την

ενώνουν οµαλά µε τον ιστό της πόλης, τόσο ογκοπλαστικά

όσο και λειτουργικά.



Με αφορµή το σχετικό αφιέρωµα του τρέχοντος περιοδι-

κού του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στους πανελλήνιους αρχιτεκτονι-

κούς διαγωνισµούς γεννήθηκαν ορισµένα ερωτήµατα και

ακολούθως προέκυψαν κάποιες απαντήσεις, οι οποίες

αποτελούν το καταστάλαγµα της δεκαετούς εµπειρίας του

γράφοντος πάνω στο θέµα. Ορισµένες πρώτες προσωπι-

κές σκέψεις και απόψεις έχουν δηµοσιευτεί παλιότερα

(«Για ποιον δουλεύουµε;», Περιοδικό Αρχιτέκτονες, τεύχος

51 – Περίοδος Β, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 34), όταν η

εµπειρία από τους διαγωνισµούς ήταν σχετικά µικρότερη.

Όµως µε το πέρασµα του χρόνου και τη συµµετοχή σε

διάφορους διαγωνισµούς οι θέσεις αυτές ωρίµασαν και σε

µεγάλο βαθµό ενισχύθηκαν κυρίως ως προς τις αρνητικές

διαστάσεις του ζητήµατος.

Είναι άραγε οι διαγωνισµοί –ιδιωτικοί και δηµόσιοι– ευκαι-

ρία για συµµετοχή σε µια υψηλού συναγωνιστικού επιπέ-

δου αρχιτεκτονική διαδικασία, όπου προάγεται η ευγενής

άµυλα; Βραβεύονται πάντοτε οι καλύτεροι; Υλοποιείται

τελικά το πρώτο βραβείο; Εάν ναι, ποια είναι η σχέση της

µελέτης µε το κατασκευασµένο αποτέλεσµα; Ακόµη ποια

είναι η αξία και η χρησιµότητα των αρχιτεκτονικών διαγω-

νισµών στην Ελλάδα;

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον δυστυχώς

κάποιες φορές τα µέλη των µελετητικών οµάδων αναπτύσ-

σουν αγενή και ανθυγιεινά αισθήµατα τόσο για τους συνα-

δέλφους τους στις άλλες οµάδες όσο και για τους συνερ-

γάτες τους, στην οµάδα που οι ίδιοι συµµετέχουν. Άλλοτε

κάποιοι συµµετέχοντες είναι σε µεγάλο βαθµό διατεθειµέ-

νοι να µην περιοριστούν στις απαραίτητες σχέσεις και στις

απαιτούµενες δράσεις καθώς µπορεί να προβούν ακόµη

και σε ανεπιθύµητες ενέργειες ή ακόµη και σε επίπονες

θυσίες προκειµένου να νικήσουν. Άλλοτε ο ανταγωνισµός

µετατρέπεται σε αντιδικία και έτσι σε ορισµένες περιπτώ-

σεις κάποιοι επικαλούνται ή ακόµη και χρησιµοποιούν

νοµικά µέσα, ανάγοντας την αρχιτεκτονική σε ζήτηµα το

οποίο αφορά περισσότερο δικηγόρους παρά αρχιτέκτο-

νες. Σε άλλες περιπτώσεις κάποια από τα βραβεία γεννούν

απορία για το αν και κατά πόσο αδιάβλητη και δίκαιη είναι

η διαδικασία ενώ ακόµη εγείρεται ζήτηµα για το κύρος της

τελικής κρίσης και την υπόληψη της επιτροπής σε σχέση

µε τις δηλωµένες δεσµεύσεις και τις πραγµατικές επιδιώ-

ξεις του αγωνοθέτη.

Σε ότι αφορά την κατάληξη αν ο διαγωνισµός είναι ιδιωτι-

κός, δεν αποτελεί δεδοµένο ότι η µελέτη, η οποία θα υλο-

ποιηθεί, έχει αποσπάσει απαραίτητα το πρώτο βραβείο

ενώ στους περισσότερους δηµόσιους αρχιτεκτονικούς

διαγωνισµούς δεν είναι καν σίγουρο αν θα υλοποιηθεί οτι-

δήποτε. Όµως ακόµη και στην απίθανη περίπτωση υλο-

ποίησης ενός δηµόσιου διαγωνισµού το τελικό αποτέλε-

σµα –µετά από καιρό και κόπο– είναι αµφίβολο αν ικανο-

ποιεί πλήρως –ή έστω σε κάποιο αξιόλογο βαθµό– τις

προσδοκίες των µελετητών ή τουλάχιστον αν σέβεται τις

βασικές αρχιτεκτονικές αξιώσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά της µελέτης.

Όπως φαίνεται λοιπόν, υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις

για να δικαιολογούν το γιατί ο θεσµός των πανελλήνιων

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών απαξιώνεται και βρίσκεται σε

διαρκή κρίση. Γιατί κάποιοι είναι αναξιόπιστοι, άλλοι αδιά-

φοροι, κάποιοι άλλοι γίνονται προσχηµατικά και µόνο για

εντυπωσιασµό, ενώ οι περισσότεροι είναι είτε ατελέσφοροι

είτε αναποτελεσµατικοί. Ακόµη γιατί τόσο οι φορείς διεξα-

γωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών (πολιτεία ή ιδιώ-

τες) όσο και οι ίδιοι οι συµµετέχοντες µελετητές δεν αντι-

λαµβάνονται το θεσµό ως εποικοδοµητική διαδικασία

αλλά αντιµετωπίζοντας και συχνά υποστηρίζοντας πρό-

σκαιρες επιδιώξεις ή φιλοδοξίες, καταστρέφουν τη µονα-

δική ευκαιρία συλλογικής προσφοράς µέσω της αρχιτεκτο-

νικής συν-δηµιουργίας. Κάπως έτσι γίνονται οι αρχιτεκτονι-

κοί διαγωνισµοί στην Ελλάδα ή µάλλον κάπως έτσι δεν

γίνονται.

Στο διάστηµα 2003-204, στα πλαίσια της Επιτροπής αρχι-

τεκτονικών διαγωνισµών του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, λειτούργησε

µια οµάδα εργασίας που µε σύµπνοια, µεθοδικότητα και

κοινή στόχευση, επιτέλεσαν ένα µεγάλης σηµασίας –και εν

τέλει και όγκου– έργο. Αφορά στην τροποποίηση του υφι-

στάµενου (προβληµατικού και παρωχηµένου) θεσµικού

πλαισίου για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς στη

χώρα µας και την προσαρµογή του στις διατάξεις της αντί-

στοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σκοπός ήταν, η εναρµόνιση

µε τα ισχύοντα νοµικά πλαίσια των άλλων ευρωπαϊκών

χωρών –ειδικά αυτών µε παράδοση στη διεξαγωγή του

θεσµού–, αλλά και τους κανονισµούς UIA και ACE (Ευρω-

παϊκό Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων). Υπεύθυνος από το ∆Σ

του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ υπήρξε ο Π. Νικολακόπουλος.

Η Επιτροπή συνέλεξε, µετέφρασε και συνέκρινε, στοιχεία

από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και κατέληξε σε πρόταση

Σχεδίου Θεσµικού Πλαισίου µε θέµα «Κανονισµός για τον

καθορισµό των εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνι-

σµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής», και αποδέ-

κτες τα υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε και ΠΕΘΟ.

Στις προτάσεις συµπεριλαµβάνονται: δικλείδες για την υλο-

ποίηση των βραβευθέντων προτάσεων µε την απαραίτητη

συµµετοχή των µελετητών, τακτοποίηση των αµοιβών,

θέσπιση ανεξάρτητης επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνι-

σµών (ΕΑ∆) και συµβούλου αγωνοθέτη, συγκρότηση

δεξαµενής κριτών, διασφάλιση των πνευµατικών δικαιωµά-

των των µελετητών, νέο νοµικό πλαίσιο για την υποχρέωση

προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισµών από τους

φορείς και κίνητρα όσον αφορά στις προκηρύξεις διαγω-

νισµών, διασφάλιση διαφάνειας στην κρίση των µελετών

κ.ά. 

Το Σχέδιο δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 54/11-11/2005 του

περιοδικού. Έκτοτε, και µετά και τη διαβίβασή του στα

αρµόδια υπουργεία, δεν µας έχει κοινοποιηθεί κανένα νέο

για την ...τύχη του. Υπουργεία και φορείς κωφεύουν και οι

διαγωνισµοί Όταν και εάν προκηρύσσονται, συνεχίζουν

να αποτελούν µεγάλο πονοκέφαλο για όλους εµάς, τους

συµµετέχοντες. Λόγω κακής οργάνωσης, λόγω έλλειψης

διαφάνειας, λόγω αργοποριών στις διαδικασίες, λόγω

αµφισβήτησης προς τα µέλη της κριτικής επιτροπής, εν

τέλει λόγω έλλειψης ...οράµατος για το θεσµό.

6622 α φ ι έ ρ ω µ α

Θεσµός/Ξεπεσµός

του Αλέξανδρου Κλειδωνά, αρχιτέκτονα

Προτάσεις της Επιτροπής Αρχιτεκτονικών
∆ιαγωνισµών του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

της Ιουλίας ∆ρούγα, αρχιτέκτονος (µέλος αυτής της Επιτροπής)
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µικρός-Μεγάλος Αρχιτέκτονας

της Μαριλένας Καλυβιώτη, αρχιτέκτονος

6644 α φ ι έ ρ ω µ α

Οι «πύλες» του τµήµατος Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

είναι ανοιχτές. Στέκεσαι µε την κάρτα στο χέρι που γράφει φοι-

τητής ...εξάµηνο Α. Είσαι επιτέλους φοιτητής στην πολυπό-

θητη σχολή. Το ήθελες από τότε που θυµάσαι τον εαυτό

σου/τα τελευταία χρόνια/ήταν επιλογή των δικών σου ...είσαι

όµως εδώ! Και τώρα; Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι των γνώσεων,

µε παίκτες εσένα, τους συµφοιτητές σου, τους καθηγητές σου

και φυσιογνωµίες όπως τον Wright, τον Le Corbusier. Οι πρώ-

τες ιδέες αρχίζουν να έρχονται και είσαι περήφανος για τον

εαυτό σου ή απογοητεύεσαι και προσπαθείς κι άλλο.

Σε όποιο στάδιο της φοίτησης σου και αν γίνει αυτό... κάποια

στιγµή το νιώθεις. Θέλεις να γίνει ένας µικρός-Μεγάλος Αρχι-

τέκτονας και είσαι έτοιµος να κατακλίσεις τη σχολή σου... την

πόλη σου... τη χώρα σου ή τον κόσµο όλο µε τις δικές σου

γραµµές και τους δικούς σου όγκους και χρώµατα. Μπορεί να

φοβάσαι να το παραδεχτείς αλλά το συναίσθηµα τρέφεται

µέσα σου µέρα µε τη µέρα. Μπορεί να µην το αφήσεις να

εκδηλωθεί ποτέ, µπορεί όµως και να το κυνηγήσεις.

Και τότε ως µάννα εξ ουρανού ο πρώτος αρχιτεκτονικός δια-

γωνισµός (ο πρώτος που πέφτει στην αντίληψή σου) φαντάζει

η ευκαιρία να αποδείξεις την αξία σου. Μπορεί να µη διαβά-

σεις καν το θέµα... αλλά και µονό στην πρώτη φράση... «∆ια-

γωνισµός ιδεών... αρχιτεκτονικός διαγωνισµός» έχεις ήδη

πάρει απόφαση να συµµετάσχεις. Νιώθεις πως σου δίνεται η

ευκαιρία να παίξεις ή και να πρωταγωνιστήσεις σε ελληνική

ταινία ή χολιγουντιανή παραγωγή. Συνειδητοποιήσεις πως

έχεις τη δυνατότητα να δώσεις λύσεις που θα φέρουν την προ-

σωπική σου σφραγίδα, οι περιορισµοί που σου παρουσιάζουν

δεν σου µοιάζουν βουνό και αρχίσεις να σχεδιάζεις συµβα-

τικά... και µετά οι γραµµές (οι λεγόµενες «ντιζαϊνιές») ξεπη-

δάνε από παντού...

Και τελειώνεις τη σχολή... έχεις στο ιστορικό σου 0,1,2 συµµέ-

τοχες σε διαγωνισµούς και θέλεις να βγεις στον αληθινό

κόσµο, µη προστατευόµενο από τις πύλες της σχολής, και

νοµίζεις πως µπορείς να συνεχίσεις την κατάκτησή σου (και

µπορείς ...το πιστεύω ακράδαντα πως µπορείς, ότι και αν

σηµαίνει αυτό για τον καθένα). Η προκήρυξη για τον επόµενο

πανελλήνιο διαγωνισµό της Χ ανέγερσης εµφανίζεται µπρο-

στά σου και σκέφτεσαι: θα κάνω την προσπάθειά µου. Όσα

έµαθα έχω την ευκαιρία να τα παρουσιάσω µε την σφραγίδα

πλέον στο χέρι και µε ολοένα καλύτερες ιδέες. ∆ιαβάζεις τις

«οδηγίες διαγωνιζοµένων» και τα πρώτα καµπανάκια αρχί-

ζουν να αντηχούν στα αφτιά σου: ΓΟΚ, επιτρεπόµενη δόµηση,

επιτρεπόµενο ύψος, χρήσεις γης, επιτρεπόµενες λειτουρ-

γίες, προϋπολογισµός έργου και επιτρεπόµενο κόστος. Και οι

συµµετέχοντες πολλοί, αρκετοί από τους οποίους γνωστά

ονόµατα που γυρίζουν στο κεφάλι σου άλλα από τότε που

ήσουν φοιτητής και άλλα από τη στιγµή που έγινες ενεργό

µέλος της αρχιτεκτονικής κοινότητας. Και οι αµφιβολίες περί

συµµετοχής σου, άλλοτε λιγότερες άλλοτε περισσότερες

(άλλοτε καθόλου πρέπει να είµαστε ειλικρινείς) εµφανίζο-

νται. Νιώθεις να σε πνίγουν οι περιορισµοί και ο συναγωνισµός

µε σηµαντικές (όχι πάντα ποιοτικές κατά την γνώµη σου)

παρουσίες στον χώρο της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας στη

χώρα σου. Τα ερωτήµατα σε κατακλύζουν: Τι µπορώ να σχε-

διάσω µε τόσα δεν; Υπάρχει περίπτωση να προκριθώ η θα

µείνω στην αφάνεια; Και απόψεις περί παραποίησης του

τελικά ανεγερθέντος από το σχεδιαζόµενο σε βοµβαρδίζουν.

Και εκεί είναι που πρέπει να πάρεις αποφάσεις και να φέρεις

σε εφαρµογή όλα όσα έµαθες όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρεις

πως έχεις πολλά να µάθεις ακόµα. Γιατί το πραγµατικό παιχνίδι

των γνώσεων έφυγε από την φωλιά της σχολής σου και από τα

χέρια των συµφοιτητών και καθηγητών σου. Βρίσκεται τώρα

στα χέρια τα δικά σου και των συναδέλφων σου, στα χέρια της

πολιτείας, της κοινωνίας µε την οποία καλείσαι να συνεργα-

στείς ή και να έρθεις σε σύγκρουση. Βρίσκεται στις απογοη-

τεύσεις που θα συναντήσεις και τα κολλήµατα που θα παρου-

σιαστούν µπροστά σου και θα είναι πολλά αλλά εσύ θα συνεχί-

σεις. Και τα πράγµατα θα γίνουν πιο εύκολα. Θα µάθεις να

κινείσαι και να ελίσσεσαι. Να µη φοβάσαι µεγάλα ονόµατα και

κλίκες. Να µην τροµάζεις στην ιδέα µιας σύγκρουσης ή µιας

χαµένης από χέρι, όπως θα πιστέψεις, συµµετοχής στον τάδε

αρχιτεκτονικό διαγωνισµό... και τότε είναι που θα έχεις πραγ-

µατικά κερδίσει.

¿Óˆ: ∞Ê›Û· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Future of the

Cities, IFHP Ranko Radovic Student Compe-
tition 2007
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Αποκατάσταση και νέα χρήση 
του Ανατολικού Νεωρίου, 
της ∆εξαµενής ΖΑΝΕ και 
της Αποθήκης Άλατος στο λιµάνι
του Ηρακλείου Κρήτης



Εδώ και καιρό στην πόλη του Ηρακλείου οι νέες κατασκευές,

εµφανίζονται διάσπαρτες και ασυνάρτητες χωρίς συνεκτικό

λόγο, χωρίς αναφορά στον υφιστάµενο ιστό ούτε, πιο σηµα-

ντικά, στο «προϋπάρχον» στην προηγούµενη πολιτιστική

τοπογραφία. Το αποτέλεσµα είναι ότι η ζωή στην πόλη, ως

οπτική και κινητική εµπειρία, είναι πλέον µια ασυνεχής αλλη-

λουχία από αυτόνοµα, ανεξάρτητα µεταξύ τους, αυτοαναφο-

ρικά οπτικά στίγµατα που, µέσα στην αυτοαναφορικότητά

τους, νοµιµοποιούνται µεν αλλά ανθίστανται οποιαδήποτε

προσπάθεια συγκρότησης ενός συνεχούς αφηγήµατος που

θα ήταν «ο δρόµος» και, εξ αυτού, η πόλη ως βιωµατική συνέ-

χεια ενός πολιτειακού συµβολαίου.

Το αντικείµενο όµως αυτού του διαγωνισµού, αυτό το κοµµάτι

του λιµανιού του Χάνδακα, είναι ένα από τα λίγα µέρη όπου

αναγνωρίζεται η παλιά πόλη και η σχέση της µε τα τείχη που

την σχηµάτιζαν. Το εναποµείναν τµήµα των Νεότερων Νεω-

ρίων, η Ενετική ∆εξαµενή ΖΑΝΕ και η Αποθήκη Αλατιού στη

µεριά της προκυµαίας ακόµα και στην κατάσταση που βρίσκο-

νται, ερείπια κενά λειτουργίας, έχουν ακόµη τη δυνατότητα

να παραπέµπουν στην πρωταρχική τοπογραφία του λιµανιού.

…Όταν αναφερόµαστε στα κτήρια ως πολιτιστική κληρονοµιά
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δεν τα εννοούµε ως αντικείµενα, ως κτισµένες εικόνες µιας

παρελθούσας εποχής –που αντίκεινται, έξω από εµάς– αλλά

ως χώρο που βιώνεται και, ως εκ τούτου µετουσιώνεται σε

χρόνο µας που µας περιβάλει, εµάς και τις πράξεις µας.

…Για να ενεργοποιηθεί η µνήµη µέσω του ερειπίου, απαιτεί-

ται η ενεργή ανάµνηση, µια προβολή της επιθυµίας για ζωή,

όπου αντί να αναπολούµε απεγνωσµένα το παρελθόν για τα

χαµένα αντικείµενα, επιθυµούµε και σχεδιάζουµε νέους χρό-

νους. Τότε είναι που το παρελθόν αποκαλύπτεται πλέον ως

χώρος και µας επιτρέπει να εµπλακούµε µε την δηµιουργική

πράξη ως συµπληρωµατική πράξη, ως ολοκλήρωση του ατε-

λούς, ως συνέχεια!

Η επανάχρηση, λοιπόν, δεν συνιστά «δεύτερο χέρι» αλλά

είναι αποτέλεσµα µιας επέµβασης που προσφέρει µια νέα

οπτική µιας παλιάς τοπογραφίας. Το παλιό κτίσµα συνεχίζει

να υπάρχει όχι όµως ως κτήριο αλλά ως τοπογραφία, ως οικό-

πεδο αυτή τη φορά για το πρόγραµµα που έρχεται να εγκατα-

σταθεί εκεί. Το παλιό, ως µνηµείο, συνεχίζει την ζωή του ως

πηγή γνώσης, ως ανάµνηση µιας προηγούµενης πρωταρχικής

σχέσης µε τον κόσµο, στην περίπτωσή µας µε τη θάλασσα και

το λιµάνι.

Αρχή της πρότασης αποτελεί η οριοθέτηση ενός επιπέδου

όρασης του µνηµείου, που θα αποκαλύπτει τις πρωταρχικές

του δοµές, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει την αναγνώριση της

ιστορικής συνέχειας της πόλης του Ηρακλείου, που απορρέει

από τη δυναµική της διαλεκτικής σχέσης µεταξύ του παλιού

και του σύγχρονου. Ως κλειδί του µηχανισµού που µας επέ-

τρεψε να φέρουµε το καινούργιο πρόγραµµα σε σχέση µε τα

παλιά κτίσµατα χρησιµοποιήσαµε την µεταφορά. ∆ηλαδή,

αρνηθήκαµε την µετατροπή ως εργαλείο επανάχρησης και

την µετάλλαξη των υφισταµένων κτισµάτων σε κτήριο αλλά,

χρησιµοποιώντας το κτήριο ως «χρονικό οικόπεδο» µεταφέ-

ραµε σε αυτό την δοµή, συνθετική και κατασκευαστική, ενός

ταρσανά, του αρχετυπικού ναυπηγείου του 19ου αιώνα. Χαρα-

κτηριστικές µορφές, οι καµπύλες που φτιάχνουν τα καράβια,

τα κράµατα υλικών, σανίδες και µέταλλα και οι τυπικές κατα-

σκευές, το κόκκινο του µίνιου, επιστρατεύθηκαν ως στοιχεία

µεταφοράς που ενεργοποιούν τις µνήµες που λανθάνουν στον

χώρο και επέτρεψαν σ’ εµάς να ανακαλέσουµε και να µετα-

φέρουµε στο παρόν στιγµές ζωής που µπορούν να αποτελούν

ακόµα στοιχεία της τοπογραφίας. Στην προκείµενη περί-

πτωση, η µεταφορά δεν αποτελεί ένα εικονογραφικό τρικ,

ένα λεκτικό τέχνασµα που να εξαντλείται µετά το πρώτο διά-

βασµα. ∆ρα συνεχώς σε ένα επίπεδο προ-λεκτικό φέρνοντας

µας σε σχέση µε βιώµατα που λειτουργούν έξω από τους

περιορισµούς του ιστορικού χρόνου και µας βοηθούν να οικει-

οποιηθούµε τον χρόνο του χώρου χωρίς να φοβηθούµε

µήπως καταλήξουµε ασεβείς. Η ασέβεια, εξάλλου, είναι

πιθανότητα µόνο στον ιστορικό χρόνο. Σε αυτόν, τον άλλο

χρόνο, ισχύει η δυνατότητα της συνύπαρξης. Στην πρότασή

µας, λοιπόν, τα καινούργια στοιχεία της σύνθεσης αποστασιο-

ποιούνται από τα παλιά κτίσµατα όχι από φόβο µήπως κακο-

µεταχειριστούµε το παρελθόν αλλά για να επιτρέψουµε τις

διαφορετικές χρονικές στιγµές να συνυπάρξουν ισόνοµα

µέσα στα πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα

φιλοξενήσει ο χώρος. Ένας κόσµος, ο παλιός και ο καινούρ-

γιος, ένας.

Μελετητές:
Αθανάσιος Κ. Σπανοµαρίδης, 

Γιάννης Ζαχαριάδης, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Ισµήνη Μέλιου, Σταύρος Μόφορης, αρχιτέκτονες

Παυλίνα Μανέτα. ∆ήµητρα Παυλάκου, φοιτήτριες αρχιτέκτονες 



Επανάχρηση δεν σηµαίνει αναίρεση της συµβολικής παρακα-

ταθήκης ενός ιστορικού κελύφους. Σηµαίνει επαναβίωση και

επανασηµασιοδότησή του ώστε να παραµείνει στη µνήµη και

τη ζωή της πόλης µε νέες συναντήσεις, δραστηριότητες και

συλλογικές δράσεις.  

Η πρόταση προσπαθεί να πειθαρχήσει εκφραστικά στην

«ανακουφιστική σιωπή» και δοµική λιτότητα του µνηµείου

–εξωτερική και εσωτερική– και όχι να µεταχειριστεί το κέλυ-

φος σαν πεδίο «δηµιουργικής ιδιαιτερότητας». Επιχειρεί να

αναδείξει και να ζωογονήσει τον εσωτερικό όγκο µε στόχο να

επανακατοικηθεί το ίδιο το κτίσµα και όχι απλά να «στεγάσει»

µια νέα κατασκευή. 

Αναζητήθηκε µία ροή κινήσεων που θα ενοποιεί τη συνολική

εσωτερική λειτουργία των τριών κτιρίων και ταυτόχρονα θα

δηµιουργεί τους χώρους –τους µικρότερους τόπους– των

νέων χρήσεων. Το Αρσενάλι παραµένει ένα πέρασµα-δρόµος,

η διαδροµή του όµως επεκτείνεται και εµπλουτίζεται µε µία

αλληλουχία από ελαφρές ράµπες και ανισοϊψή πατάρια, που

δηµιουργούν τις γαλαρίες των εκθεσιακών χώρων, λειτουρ-

γώντας ταυτόχρονα σαν εξώστες για τα εσωτερικά δρώµενα

και σαν πλατώµατα-«καταστρώµατα» συλλογικών δράσεων. Ο

επισκέπτης ανακτά το «θετικό κενό» των θόλων, προσεγγίζει

και παρατηρεί την τεχνοδοµία τους και αποκτά µια νέα αντί-

ληψη του χώρου µε στοχευµένες οπτικές φυγές, προοπτικές

και θέες. 

Το Νεώριο λειτουργεί σαν εκθεσιακός χώρος, µε δυνατότητα

να δεχτεί µικρότερες ή µεγαλύτερες οµαδικές πολιτιστικές

δράσεις στις επιµέρους χωρικές ενότητες. Το δυτικό πατάρι

επεκτείνεται σαν εξώστης – θέα προς το ενετικό λιµάνι και

φιλοξενεί το κυλικείο µε άµεση πρόσβαση και από τον χώρο

της Αποθήκης. Οι σκοτεινοί χώροι των ∆εξαµενών φιλοξενούν

τις θεατρικές και µουσικές παραστάσεις παίρνοντας φως από

τα δρώµενα της τέχνης. Ο πρώτος θόλος σε επαφή µε το

Αρσενάλι επεκτείνει τη διαδροµή του εκθεσιακού χώρου λει-

τουργώντας παράλληλα σαν φουαγιέ του χώρου των εκδηλώ-

σεων στον δεύτερο θόλο. Οι χώροι αποκτούν άµεση πρό-

σβαση από τον εξωτερικό χώρο στη στάθµη των παταριών και

δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας. Η Αποθήκη του Αλατιού

στεγάζει ένα νεανικό εργαστήρι µουσικής και οργανοποιίας

έχοντας αναφορά στην πλατεία του Τελωνείου.

Για όλες τις κατασκευές επιλέχθηκε ένα αυτοφερόµενο

δοµικό σύστηµα από µέταλλο και ξύλο, που ενσωµατώνει τις

εκθεσιακές επιφάνειες, τους γενικούς και σηµειακούς φωτι-

σµούς και τις καλωδιώσεις, απλής οικοδοµικής τεχνολογίας,

που χωρίς να µιµείται, στήνει ξανά τις «σκαλωσιές» του ναυ-

πηγείου, αναζητώντας τη νέα αντίληψη και σηµασιοδότηση

του χώρου.
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Από τους τέσσερεις αιώνες της ενετικής θαλάσσιας οχύρωσης

του Ηρακλείου σήµερα αποµένουν σπαράγµατα ασύνδετα,

δίχως λειτουργική και νοηµατική συνοχή. Tο µεσαιωνικό

αρχαιολογικό τοπίο του θαλάσσιου µετώπου παραµένει

δυσερµήνευτο και δυσανάγνωστο. Το έλλειµµα εποπτείας και

κατανόησης του ιστορικού χώρου επιχειρεί να αναπληρώσει η

προκείµενη πρόταση, στην περιοχή των ανατολικών νεωρίων,

µε δύο χειρονοµίες:

(α) ∆ιαµόρφωση του δηµόσιου χώρου-πλατείας µπροστά στην

τοξοστοιχία του αποµείναντος νεωρίου, µε την επισήµανση

των ιχνών του πλήρους συγκροτήµατος.

(β) Κατασκευή υπερυψωµένου εξώστη-belvedere στη βορινή

άκρη του Νεωρίου, για την εποπτεία του θαλασσίου µετώπου

και των µνηµειακών καταλοίπων. Κατ’ αυτό τον τρόπο ολοκλη-

ρώνεται η ζητούµενη λειτουργική και νοηµατική σύνδεση των

επιµέρους ενοτήτων (∆εξαµενής, Νεωρίου και Αλατάδικου) µε

προτάσεις που βοηθούν την επαναφορά της ιστορικής µνήµης.

Η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής παρέµβασης συνοψίζεται

στην ένταξη µιας συνεχούς επιφανείας ξύλινου δαπέδου, που

οδηγεί την κυκλοφορία του κοινού στις επιµέρους περιοχές.

Το δάπεδο αυτό, άλλοτε µε τη µορφή διαδρόµου ή ράµπας,

άλλοτε ως κερκίδωµα κι άλλοτε ως βάθρο, διατρέχει τον

δηµόσιο χώρο που περιβάλλει το µνηµείο, εισχωρεί µέσα του,

προβάλλει και προεκτείνει τις χρηστικές επιφάνειες. Συνδέει

τους επιµέρους χώρους –∆εξαµενή, Νεώριο και Αλατάδικο–

και εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους.

Το δάπεδο αυτό είναι ο αγωγός που εισάγει τις νέες χρήσεις

και φέρει όλο το λειτουργικό τους φορτίο, έτσι ώστε να παρα-

µείνουν ανέπαφες οι επιφάνειες του µνηµείου. Η τήρηση

αποστάσεων από τις µεσαιωνικές επιφάνειες των µνηµείων

(τοίχοι, θόλοι, αυθεντικά δάπεδα) διατρέχει όλη την πρόταση

και επιτρέπει την αντιστικτική γραφή των εισαγοµένων στοι-

χείων, µε τρόπο που καθιστά απολύτως αναγνωρίσιµη τη νεω-

τερική παρέµβαση και καταξιώνει την παρουσία του µνη-

µείου.

Όλες οι νέες προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι αναστρέψι-

µες.

Μελετητής:
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