
 

      

    Σώστε τα "Ξενία"  
 

 

     

Λίγα λόγια…  

Το πρόγραµµα των τεχνικών υπηρεσιών του ΕΟΤ για τη µελέτη και ανέγερση των Ξενία, που ξεκίνησε 
το 1950 από τον Χ.Σφαέλλο έµελλε να εξελιχθεί την περίοδο 1957-1967 σε πραγµατικό εργαστήριο 
αρχιτεκτονικής σκέψης, µε τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μελετών 
και µε άξιους συνεργάτες σηµαντικούς αρχιτέκτονες της εποχής. Με βάση ένα στερεό και ουσιαστικό 
θεωρητικό υπόβαθρο, όπως αυτό παρουσιάζεται στα κείµενα του Άρη Κωνσταντινίδη, κατά το 
σχεδιασµό επιδιώκεται η επιλογή του κατάλληλου χώρου και προσανατολισµού, η ένταξη στο τοπίο, η 
σχέση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η απλότητα και σαφήνεια της µορφής, η ειλικρίνεια στη 
χρήση των υλικών, η τυποποίηση στην κατασκευή, αλλά και η ένταξη των µονάδων αυτών στη ζωή 
του κάθε τόπου. Το εγχείρηµα έδωσε µία από τις σηµαντικότερες ενότητες δηµοσίων κτιρίων 
µεταπολεµικά σχεδιασµένων υπό µια συνολική αρχιτεκτονική θεώρηση. Τα Ξενία αποτελούν σήµερα 
σηµείο αναφοράς για τους Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες ως µία σύγχρονη, καθαρή και ειλικρινή 
αρχιτεκτονική έκφραση, που µε συνέπεια ερµήνευσε τις αρχές του µοντέρνου κινήµατος µέσα από ένα 
κώδικα πολιτισµικής εντοπιότητας. 

ΞΕΝΙΑ ΞΑΝΑ 

Tα Ξενία, αποτέλεσµα ενός σπουδαίου εγχειρήµατος συνολικής ποιοτικής αρχιτεκτονικής προσέγγισης, 
τελούν σήµερα υπό καθεστώς σοβαρής απειλής. Η κατεδάφιση, απαξίωση και εγκατάλειψη, αλλά 
και η κακοποίηση από σύγχρονες ανεξέλεγκτες παρεµβάσεις της συγκεκριµένης κτιριακής υποδοµής 
του ΕΟΤ έχει από καιρό προκαλέσει αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης αρχιτεκτονικής κοινότητας. Ο 
ΣΑ∆ΑΣ- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε εγρήγορση στέλνοντας 
πλήθος εγγράφων στους αρµόδιους φορείς, δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση. 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων έχει επεξεργαστεί το θέµα και έχει πάρει συγκεκριµένη θέση για την άµεση 
προστασία και ανάδειξη των Ξενία. Η απόφασή του µε τίτλο «Χαρακτηρισµός και αποκατάσταση των 
κτιριακών έργων του ΕΟΤ – Σύσταση ∆ικτύου Ξενία», προτείνει το χαρακτηρισµό των πιο αξιόλογων 
Ξενία ως διατηρητέων µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο τους, ώστε οι µονάδες αυτές αφού 
συντηρηθούν µε βάση τα αρχικά σχέδια και οργανωθούν κατάλληλα να αποτελέσουν ένα δίκτυο 
τουριστικής υποδοµής υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.  

Μετά και τις κατεδαφίσεις των Ξενία Ηρακλείου και Ιωαννίνων και τη συνεχιζόµενη κακοποίηση και 
εγκατάλειψη των υπολοίπων, η υπόθεση της προστασίας, ανάδειξης και διατήρησής τους είναι κρίσιµη 
και πιο επίκαιρη από ποτέ. Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των αρχών και ανάσχεσης των 
καταστροφικών πρακτικών, που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια και µε στόχο την υλοποίηση της 
παραπάνω πρότασης, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κάνει έκκληση δήλωσης συµπαράστασης µε τη συλλογή 
υπογραφών.  

Έχουµε χρέος να προστατεύουµε την παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά και να την παραδίδουµε 
ακέραιη στις επόµενες γενιές. 
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