
ΠEPIO∆IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN

∆IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN

ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN

Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα

τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147

e-mail: sadas-pea@tee.gr • www.sadas-pea.gr

‘ARCHITEKTONES’

JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF GREEK ARCHITECTS

Issue 58, Cycle Β, July/August 2006

Vrysakiou 15 & Kladou, 105 55 Athens

tel.: +30 210 3215 146/fax: +30 210 3215 147

∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Aντιπρόεδρος: Γιώργος Νικολάου
Γεν. Γραµµατέας: Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος

Tαµίας: Αλέξανδρος Βράκας 
Ειδ. Γραµµατέας: Αργύρης ∆ηµητριάδης

Mέλη: Σαράντος Βενιζέλος

Πόλυ Γεωργακοπούλου

Μαρία Κουρµπανά

Κώστας Μπαρδάκης

Κώστας Μπελιµπασάκης

Θανάσης Μπούµης

Παντελής Νικολακόπουλος

Ουρανία Οικονόµου

Θανάσης Παππάς

Βασίλης Χατζηκίδης

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ
ΣYMΦΩNA ME TO NOMO

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

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 €

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όλγα Βενετσιάνου
Μιχάλης ∆ωρής
∆ιονύσης Καννάς
Ειρήνη Κουφέλη
Αµαλία Κωτσάκη
Έλενα Λαϊνά
Μιχάλης Λεφαντζής
Άννα Μελανίτου
Ναταλία Μπαζαίου
Βασιλική Παναγιωτοπούλου
∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος
Νίκος Σιαπκίδης
Μάρω Σίνου
Χαρίκλεια Χάρη
Φραγκίσκα Χρυσολούρη

Ανταποκριτές:

Αριστοτέλης ∆ηµητρακόπουλος
[Αµερική]

Νεκτάριος Κεφαλογιάννης
[Βαρκελώνη]

∆ηµήτρης Μανίκας [Βιέννη]

Μανώλης Ντούρλιας [Παρίσι]

Γ. Προκάκης, Α. Καλαντίδης
[Βερολίνο]

Υπεύθυνος από ∆.Σ.:

Γιώργος Νικολάου
Γραµµατεία Σ.Ε.: Στέλλα Ρίζου

Επιθυµία του Συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων µέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό µορφή παρουσιάσεων έργων, θέσε-
ων και επιστολών να καταχωρούνται στις σελίδες του.
H Σ.Ε. ενηµερώνει όλους τους συναδέλφους που επιθυµούν να αποστείλουν υλικό, να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές που ισχύουν για το περιοδικό. 
Κάθε συνάδελφος που εκδηλώνει την πρόθεσή του για αρθρογραφία στα προγραµµατισµένα αφιερώµατα πρέπει να
αποστέλει πρώτα ενηµερωτική περίληψη του άρθρου του.
Τα κείµενα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε δισκέτα και να συνοδεύονται από PRINT-OUT και φωτογραφικό υλικό. για
άρθρα αφιερωµάτων η έκτασή τους πρέπει να κυµαίνεται από 1000-1200 λέξεις (συµπεριλαµβανοµένων των παραπο-
µπών ή των σηµειώσεων), για άρθρα επικαίρων 700 λέξεις και για επιστολές 400 λέξεις.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στην Γραµµατεία
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-
νισή του από όλους τους συναδέλφους.

αρχιτέκτονες
Περιοδικό του ΣA∆AΣ-ΠEA | τεύχος 58 – περίοδος B | Ιούλιος/Αύγουστος 2006

Περιεχόµενα

«Σηµείωµα της σύνταξης»

«∆ραστηριότητες ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ»

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

Μ. Λεφαντζής, «Αναφορά στον Κουλέρµο: µια

“συνάντηση” και δύο εκθέσεις»

Γ. Αίσωπος, «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική στην

Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό, 2006-07»

Μ. Σίνου, «∆ιαφάνεια και Πρόκληση»

Α. Μελανίτου, «Αρχιτεκτονική και νέα πόλη»

Μ. Σάκκα-Θηβαίου, «13ο διεθνές συνέδριο ICAM»

Γ. Αρτόπουλος, «Future City: Experiment and Utopia

in Architecture 1956-2006»

«Ελληνικό τµήµα της UIA»

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Malls: Λαβύρινθοι Ψευδαισθήσεων
[Επιµέλεια: Ε. Λαϊνά]

Κ. Μωραΐτης, «Από το αστικό “πέρασµα” στον

αστικό αποκλεισµό: συγκρίνοντας τη στοά, µε την

εµπορική “νησίδα”»

Ε. Λαϊνά, «Malls: Η διεθνής εµπειρία» 

Α. Σακελλαρίδου, Ε. Χατζηκωνσταντίνου, «Το εµπορικό

κέντρο ως αστικός προορισµός»

Β. Παναγιωτοπούλου, «Rho-Pero, Μιλάνο. Ο νέος

εκθεσιακός πυρήνας ή ένα “µολυσµατικό σύνθηµα”»

Β. Κολώνας, «Το Μέγαρο του Μετοχικού Ταµείου

Στρατού»

Γ. Σηµαιοφορίδης†, «Από το παζάρι στα εµπορικά

κέντρα»

Α.Κ. Αντωνιάδης, «Πόλη διαλυτικά Πολυδύναµα»

Κ. Θεοδωράκη, Τζ. Θεοδωράκη-Πάτση, «Υπεραγορά: η

τυποποίηση της ψευδαίσθησης»

Γ.Μ. Σαρηγιάννης, «Ο εκφυλισµός των κέντρων της

πόλης, τα malls και τα παιχνίδια των επενδυτών»

Μ. Πανταζή, Α. Φιλίππου, «Shopping malls...

αναζητώντας ταυτότητα στους καταναλωτικούς µη-

τόπους της σύγχρονης πραγµατικότητας» 

18

22

25

27

29

30

32

34

36

54

57

61

63

67

71

73

75

78

82

EK∆OTHΣ
Σωτήρης ∆ηµακόπουλος

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

Βουλιαγµένης 49, 116 36 Αθήνα
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

Βάνα ∆ιαµαντοπούλου, 
Αρετή Κατή, Μέλπω Παπαδοπούλου, 

Χρυσούλα Μουσουράκη
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: New Milan Trade Fair, Μιλάνο,

αρχ. M. Fuksas [φωτ. @archivio fuksas]



1188

σ
η

µ
ε

ίω
µ

α
 τ

η
ς 

σ
ύ

ντ
α

ξη
ς

Η ανέγερση του The Mall στο Μαρούσι και η σειρά των συζητήσεων και αντιδράσεων που

προκάλεσε, καθώς και οι προβλεπόµενες ανεγέρσεις νέων malls σε όλη την Ελλάδα, στά-

θηκαν η αφορµή για το παρόν αφιέρωµα. Τα malls, κτίρια µε έντονη παρουσία στον πολε-

οδοµικό ιστό της πόλης, συχνά αµφιλεγόµενη αρχιτεκτονική ποιότητα και σηµαντικές κοι-

νωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, απασχολούν σήµερα τη διεθνή αρχιτεκτονική σκέψη. 

Στο αφιέρωµα που ακολουθεί αναπτύσσεται ένας γενικότερος προβληµατισµός σχετικά

µε ένα νεόφερτο –για την ελληνική πραγµατικότητα– φαινόµενο, αυτό των malls. Ξεκι-

νώντας µε µια αναδροµή στην ιστορική εξέλιξή τους, από το 19ο αιώνα µε τις στοές και τις

µεγάλες αγορές των ευρωπαϊκών πόλεων, µέχρι σήµερα στον 21ο αιώνα, µε τα πολυλει-

τουργικά κέντρα που ενσωµατώνουν πλέον εκτός από εµπόριο, και γραφεία, κατοικία,

ξενοδοχεία και ευφάνταστους χώρους αναψυχής, τίθενται ζητήµατα όπως οι κοινοί κώδι-

κες επικοινωνίας που προβάλλουν, οι πολεοδοµικές επιπτώσεις στην πόλη, η αρχιτεκτο-

νική την οποία προάγουν, αλλά και ο σκοπός και οι βαθύτερες τάσεις που προσπαθούν να

προωθήσουν, η παγκόσµια απήχησή τους, καθώς και οι εξειδικευµένες τεχνικές

marketing και πωλήσεων που χρησιµοποιούν, προκειµένου να προσελκύσουν τους κατα-

ναλωτές, υποσχόµενα έναν ονειρικό τόπο ψευδεπίγραφων αξιών. 

Στα άρθρα περιλαµβάνονται αναφορές σε παραδείγµατα του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδά,

Κίνα και Ευρώπη) και της Ελλάδας. Κρίθηκε όµως σκόπιµη και η αναφορά στον πρόγονο

των ελληνικών malls, το Μετοχικό Ταµείο Στρατού, τον πρώτο πολυχώρο-mall που κατα-

σκευάστηκε στην Αθήνα του µεσοπολέµου. Το αφιέρωµα εµπλουτίζουν πρωτότυπα σκί-

τσα και φωτογραφίες, καθώς και οι απόψεις του διακεκριµένου Ιταλού αρχιτέκτονα

Massimiliano Fuksas για τον τρόπο που εµπνεύστηκε και κατασκεύασε τη Fiera στο

Μιλάνο.

Θα µπορούσαν να θεωρηθούν τα malls, πολυλειτουργικοί χώροι, απόδειξη ωρίµανσης

της αστικοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών, υπό τον όρο ότι ενισχύουν την ανάπτυξη

ενός γόνιµου διαλόγου µε τον αστικό ιστό, την αρχιτεκτονική και την τέχνη ή µήπως, εντέ-

λει, πρόκειται για κλειστά «κουτιά» χωρίς επαφή, επικοινωνία ή αλληλεπίδραση µε τον

έξω κόσµο, που προσπαθούν να κινήσουν την περιέργειά µας, να γεµίσουν ανούσια τον

ελεύθερο χρόνο µας και να εξάρουν την καταναλωτική µας µανία;  

Στηρίξτε την έκδοση
του περιοδικού µας
Εξοφλείστε τις συνδροµές σας στον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Εγγραφείτε στον Σύλλογο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ανταπόκρισή σας ήταν πολύ µικρή, στην επείγουσα πρόσκληση που σας απευ-
θύναµε στο προηγούµενο τεύχος του περιοδικού, για εξόφληση των συνδροµών
σας στο Σύλλογο, έτσι ώστε να στηρίξετε µ’ αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη έκ-
δοση και αποστολή του περιοδικού «Αρχιτέκτονες», το οποίο, µετά τις τεράστιες
αυξήσεις των ταχυδροµικών τελών αποστολής (από 3.000,00 € το τεύχος, σε
14.000,00 € !!!) αδυνατούµε πλέον να αποστείλουµε.   

Σας καλούµε ν’ ανταποκριθείτε στο κάλεσµα µας, καταβάλλοντας στο λογαριασµό
του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα  το ποσό των 20,00 €, για ετήσια συνδροµή ή
30,00 € για εγγραφή και συνδροµή, ούτως ώστε να µπορέσουµε απρόσκοπτα να
συνεχίσουµε την έκδοση και την αποστολή του περιοδικού «Αρχιτέκτονες» σ’
όλους εσάς που θα ανταποκριθείτε.

Καταθέστε την συνδροµή σας στον Λογαριασµό 146/480197-02 της Εθνικής Τρά-
πεζας δηλώνοντας απαραίτητα το ονοµατεπώνυµό σας ώστε να πιστωθεί η συν-
δροµή σας. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σας επισυνάπτουµε σ’ αυτό το τεύχος ένα «απόκοµµα» προσωπικής υπενθύµισης, το οποίο εφό-
σον το αφαιρέσετε από το περιοδικό, µπορείτε να το έχετε µαζί σας, ώστε µε τις άλλες σας συναλ-
λαγές στην Εθνική Τράπεζα, να θυµηθείτε να εξοφλήσετε τη συνδροµή σας στο Σύλλογο.
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ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146/480197-02 της Εθνικής Τράπεζας

ΠΡΟΣ: ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΟΣΟ: 20,00 ή 30,00 €
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Κτίριο γραφείων στην πλατεία Οµονοίας. Συµµετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό, 1965

αρχ. Π. Κουλέρµος, Σπ. Αµούργης, Ν. Καλογεράς



πάνω σε µια σύγχρονη βάση λειτουργίας, που θα εξασφάλιζε την οικονοµική απόδοση των µονάδων,

που θα ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Θεωρούµε ότι µέσα από αυτό το πρίσµα θα έπρεπε να εξεταστεί

και η περίπτωση του Ξενία Ιωαννίνων, µε ενδεχόµενη ένταξή του στο δίκτυο που προτείνουµε, όπως

άλλωστε υποστηρίξαµε στην ηµερίδα που οργάνωσαν στα Ιωάννινα το ΤΕΕ – Τµήµα Ηπείρου και το

Οικονοµικό Επιµελητήριο – Τµήµα Ηπείρου (06.11.2004), για το συγκεκριµένο θέµα.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαπιστώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισµού, αδυνατεί να

ανταποκριθεί στο ρόλο του και να υπερασπιστεί τη σύγχρονη πολιτιστική µας κληρονοµιά. Θεωρεί ότι

η καταστροφή του Ξενία, µε την ταυτόχρονη άλωση του σηµαντικού αυτού ελεύθερου χώρου της

πόλης των Ιωαννίνων, λειτουργεί κατά του δηµοσίου συµφέροντος, διαγράφει και εξαφανίζει σηµα-

ντικό δείγµα της σύγχρονης ιστορίας µας και της συλλογικής µας µνήµης, διαγράφει το µέλλον µας.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την ανάγκη καταδίκης του µνηµονίου του Συµβουλίου της Ευρώπης

Η πρόσφατη συζήτηση και υπερψήφιση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώ-

πης απόφασης µε τον τίτλο «Για την ανάγκη διεθνούς καταδίκης των ολοκληρωτικών κοµµουνιστικών

καθεστώτων» αποτελεί σοβαρότατη αρνητική και επικίνδυνη πολιτική εξέλιξη στην Παγκόσµια πολι-

τική σκηνή.

Η προσπάθεια εξοµοίωσης του φασισµού και του ναζισµού µε τον κοµµουνισµό αποτελεί το λιγότερο

ιστορική πρόκληση. Πρόκληση στη µνήµη των εκατοµµυρίων νεκρών των λαών της Ευρώπης και της

πατρίδας µας για το τσάκισµα του φασισµού, που προκάλεσε το µεγαλύτερο φόρο αίµατος της

ανθρωπότητας.

Απώτερος στόχος της ιστορικής λαθροχειρίας είναι η ενοχοποίηση της κοµµουνιστικής ιδεολογίας.

Η προώθηση τέτοιων αντικοµουνιστικών µέτρων όµως δεν στοχεύει µόνο στην ποινικοποίηση της δρά-

σης των κοµµουνιστών κοµµάτων ή άλλων αριστερών πολιτών. ∆εν διώκεται µόνο η κοµµουνιστική

σκέψη και ιδεολογία, ούτε είναι απλά µια έκφραση ανιστόρητων και αντιδραστικών στοιχείων.

Αποτελεί ευθεία επίθεση σ’ όλους όσους αντιστέκονται και αντιστρατεύονται τις επιλογές της νέας

τάξης πραγµάτων, για να τεθεί εκτός νόµου κάθε λαϊκή αγωνιστική φωνή για δηµοκρατία, λαϊκή

κυριαρχία, ατοµικές και συλλογικές ελευθερίες.

Η άλλη όψη ή η ιδεολογική αντιπαράθεση δεν µπορεί να καταργηθεί µε αποφάσεις τύπου ιεράς εξέ-

τασης µε την καταδίκη των ιδεολογιών, ούτε µε τη ζήτηση «δηλώσεων µετάνοιας».

Αν σήµερα αυτή η επιλογή του Συµβουλίου της Ευρώπης µέσω του µνηµονίου αγγίζει αυτούς που µε

τον ένα ή άλλο τρόπο είχαν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση µε την κοµµουνιστική ιδεολογία, στο άµεσο

µέλλον αυτή η επίθεση θα αναγορεύει έγκληµα κάθε φωνή που θα αντιστέκεται σε αντιδηµοκρατικά

και αντεργατικά µέτρα που θα προωθούνται, θα απειλεί να αναγορεύει έγκληµα κάθε φωνή που θα

αντιστέκεται στον ιµπεριαλισµό και στους µηχανισµούς που τον υπηρετούν.

Θέτει όλους µας λοιπόν ενώπιον σοβαρών ζητηµάτων συνείδησης αλλά και υπεράσπισης θεµελιωδών

δηµοκρατικών δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, ιδεολογικές πεποιθήσεις και εκτιµήσεις

του καθένα.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ως φορέας συσπείρωσης επιστηµόνων και υπεράσπισης

της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και απόψεων δηλώνει ότι η ιστορική αποτίµηση του παρελθόντος δεν

µπορεί να στηριχθεί σε ιστορικά «κατασκευάσµατα» τύπου µνηµονίου, εκτιµάει ότι αυτό το κείµενο

είναι καταδικαστέο πολιτικά και ηθικά, χαιρετίζει τη στάση των ελληνικών κοµµάτων που στο σύνολό

τους το καταψήφισαν και δηλώνει ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για την απόρριψή του στην πράξη µε

την προάσπιση του δικαιώµατος τόσο της ιδεολογικής έκφρασης και της πολιτικής δράσης του καθένα

όσο και της αντιπαράθεσης των ιδεών. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

• Καταγγέλλει:

– Την εισβολή και διείσδυση των ισραηλινών σιωνιστικών στρατευµάτων σε κατοικηµένες περιοχές

της Λωρίδας της Γάζας.

– Την εν ψυχρώ δολοφονία µέχρι σήµερα δεκάδων Παλαιστινίων.

– Τις συνεχιζόµενες βάρβαρες επιθέσεις των Ισραηλινών σε Παλαιστινιακά εδάφη εναντίον αµάχων,

καταστρέφοντας σπίτια, δηµόσια κτίρια και έργα υποδοµής, όπως σταθµούς παροχής ύδατος και ηλε-

κτρικής ενέργειας.

– Τη συνεχιζόµενη κράτηση τεσσάρων βουλευτών και ενός Παλαιστίνιου Υπουργού, που απήχθηκαν

µαζί µε άλλους 59 βουλευτές και υπουργούς της Χαµάς από Ισραηλινούς.

– Τον συνεχιζόµενο για 14η µέρα βοµβαρδισµό του Νοτίου Λιβάνου από τους Σιωνιστές, δολοφονώ-

ντας µέχρι αυτή τη στιγµή 370 Λιβανέζους, µεταξύ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία άµαχοι και

παιδιά, και καταστρέφοντας σπίτια, νοσοκοµεία, σχολεία, υδραγωγεία, δρόµους, µνηµεία και αερο-

δρόµια.

• Καταγγέλλει την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, που υποδαυλίζει τις Σιωνιστικές επιθέσεις, καθώς επίσης την

στάση των Κυβερνήσεων της ΕΕ που κλείνει τα µάτια.  

• Συµπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων για ελεύθερη Παλαιστίνη.

• Συστρατεύεται µε το παγκόσµιο κίνηµα για άµεση κατάπαυση του πυρός και ειρήνη στην περιοχή και

τον κόσµο.

• Συµµετέχει στην ειρηνική εκδήλωση που οργανώνει η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ στο Άγαλµα Ελευθερίας (τ.

ΕΑΤ-ΕΣΑ) στις 25 Ιουλίου 2006 και ώρα 7 µµ.

Προς τα ΜΜΕ και Ηµερήσιο Τύπο

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ

Θέµα: Ξενία Ιωαννίνων

Με µεγάλη µας θλίψη πληροφορηθήκαµε, ότι ένα ακόµη σηµαντικό κτίριο της σύγχρονης αρχιτεκτο-

νικής µας κληρονοµιάς, κατεδαφίστηκε.

Παρά τη συστηµατική µας προσπάθεια να πείσουµε, κατ’ αρχήν την ηγεσία του ΕΟΤ και των Ελληνικών

Τουριστικών Ακινήτων και στη συνέχεια το Υπουργείο Πολιτισµού και µε την προσφυγή µας, το Συµ-

βούλιο Επικρατείας, δεν κατέστη δυνατό να «σώσουµε» ένα ακόµη µνηµείο της σύγχρονης αρχιτεκτο-

νικής.

Το Ξενία Ιωαννίνων, έργο του αρχιτέκτονα Φίλιππου Βώκου, µελετήθηκε και οικοδοµήθηκε το 1959

από την υπηρεσία µελετών του ΕΟΤ, προϊστάµενος της οποίας ήταν ο Άρης Κωνσταντινίδης. Το κτίριο,

ακολουθούσε µια αυστηρή λογική ένταξης στον αστικό ιστό και αποτελούσε για το κέντρο των Ιωαννί-

νων, σηµαντικό χώρο πρασίνου. Την περίοδο εκείνη (1957-1967) οικοδοµήθηκαν τα περισσότερα

Ξενία, που έως σήµερα αποτελούν τη σηµαντικότερη αρχιτεκτονική ενότητα δηµοσίων κτιρίων, µετα-

πολεµικά. 

Ήδη µε έγγραφό µας, από την 11.06.2003, προτείναµε στο Υπουργείο Πολιτισµού, τον χαρακτηρισµό

τους ως διατηρητέα κτίρια και ζητούσαµε την προστασία των Ξενία αυτής της περιόδου, µε συγκεκρι-

µένη λίστα που περιλαµβάνει και το Ξενία Ιωαννίνων. Αναγνωρίζουµε βεβαίως, ότι η διατήρηση µιας

τέτοιας µονάδας προϋποθέτει την οικονοµική της βιωσιµότητα, κάτι που ισχύει για όλες τις µονάδες

Ξενία. Για το λόγο αυτό προτείναµε, µε το προηγούµενο έγγραφό µας, τη σύσταση ενός δικτύου Ξενία,
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Ξεκίνησαν µια παθιασµένη συζήτηση για την

αρχιτεκτονική, µε αφορµή µια µελέτη που

εκείνη την εποχή εκπονούσε ο Κουλέρµος. Για

την ίδια τη µελέτη βέβαια, άκουσα ελάχιστα,

αφού ο λόγος και των δύο συνοµιλητών, ήταν

βασισµένος στη χρήση πολλαπλών αναφορών

που κάλυπταν ένα πολυδιάστατο θεωρητικό

πεδίο. Από τον Adolf Loos στον Louis Kahn και

από τον Heinrich Tessenow στον Giusepe Terrag-

ni µέχρι την τελευταία, τότε, ταινία του Green-

away την «κοιλιά του αρχιτέκτονα», που κατά

ένα περίεργο µάλλον τρόπο, έγινε ο συνδετικός

κρίκος ανάµεσα στο post modern, τον raziona-

lismo critico και τον µοντέρνο εκλεκτικισµό, η

συζήτηση αυτή (εν είδει διδαχής) ήταν κατά

κάποιο τρόπο και το εφαλτήριο της δικής µου

πρωτόλειας αναζήτησης για την Αρχιτεκτονική.

Ακούγοντάς τους να µιλούν, πίσω από τις λέξεις,

τις ιδέες και τα επιχειρήµατα, ανακάλυπτα το

αγωνιστικό πάθος και την επιµονή δύο «ανήσυ-

χων» πνευµάτων, που προσπαθούσαν να υπερ-

βούν τα συµβατικά και επιτρεπόµενα (ανθρώ-

πινα) όρια που θέτει η ίσως προδιαγεγραµµένη

πορεία τους µέσα στον πεπερασµένο χρόνο.

Εκείνη τη στιγµή, έµοιαζαν να αψηφούν τις τερά-

στιες γεωγραφικές και πολιτισµικές αποστά-

σεις, πίστευαν στην αξία της διαδροµής και

µόνο, έτοιµοι να επιχειρήσουν µεγάλα ιδεολο-

Μιλάνο, ένα πρωινό του 1988, via Paccini 18, 7ος

όροφος

Εκείνο το πρωί ο Άλκης Χριστοφέλλης, περί-

µενε στο σπίτι το φίλο και συνεργάτη του που

θα ερχόταν από το Λονδίνο. Έµενα στο δίπλα

διαµέρισµα τότε, στο οποίο ήθελε να φτιάξει τη

βιβλιοθήκη και το αρχείο των σχεδίων του. Λίγο

αργότερα, µε κάλεσε στο αναπαυτικό σαλόνι

του διαµερίσµατός του, για να υποδεχτούµε

όπως µου είπε «…ένα σηµαντικό αρχιτέκτονα…»

χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Άλλωστε

ο Άλκης δεν συνήθιζε να δίνει λεπτοµερείς εξη-

γήσεις ούτε να επιβάλλει τις απόψεις του, ήταν

ένας άνθρωπος χαµηλών τόνων και υψηλής νοη-

µοσύνης, που συνήθιζε να αφήνει ειδικότερα

τους νέους, να αντιλαµβάνονται και να κρίνουν

χωρίς «παρεµβολές»…

Ο Πάνος Κουλέρµος εµφανίστηκε στην είσοδο

µε την πορφυρή µοκέτα, ένας χαµογελαστός

άνθρωπος, µε «νεύρο» και ανεπιτήδευτη λεπτό-

τητα, που µου έσφιξε το χέρι εγκάρδια. Οι κινή-

σεις του και ο τρόπος που µιλούσε, υποδήλωναν

έναν άνθρωπο µε εσωτερική πειθαρχία αλλά και

µε πάθος για τη ζωή και την επικοινωνία µε τους

ανθρώπους. Ζήτησα συγνώµη και στους δύο,

νοµίζοντας πως ήρθε η ώρα να τους αφήσω να

δουλέψουν, αλλά ο Άλκης µου ζήτησε να µείνω…

Αναφορά στον Κουλέρµο: µια «συνάντηση» και δύο εκθέσεις
Μιχάλης Λεφαντζής, αρχιτέκτων
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Προς τη ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης ΕΡΤ

Υπόψη κ. Σπυρόπουλου Κώστα

Θέµα: Σειρά τηλεοπτικών ντοκιµαντέρ µε γενικό τίτλο: «Πορτραίτα και
∆ιαδροµές Ελλήνων Αρχιτεκτόνων…»

Αξιότιµοι κύριοι 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, πληροφορήθηκε για τη νέα

σειρά τηλεοπτικών ντοκιµαντέρ µε γενικό τίτλο: «Πορτραίτα και ∆ιαδρο-

µές Ελλήνων Αρχιτεκτόνων…» που παρουσιάζει η ΕΡΤ από την Πέµπτη 2

Μαρτίου και κάθε Πέµπτη στις 19:30 και συγκεκριµένα:

• Επεισόδιο 1ο, προβολή 02/03/06, ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ «Ecce

Homo Moderno»

• Επεισόδιο 2ο, προβολή 09/03/06, ΚΛΕΩΝ ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗΣ «Η µεσογει-

ακή αιθρία και ο ηλεκτρονικός λεβιάθαν»

• Επεισόδιο 3ο, προβολή 16/03/06, ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ - ΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ «Το

κτήριο που έπεσε στη γη»

• Επεισόδιο 4ο, προβολή 23/03/06, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ «Ο ∆ον

Κιχώτης της οδού Κυκλάδων»

• Επεισόδιο 5ο, προβολή 30/03/06, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ «Ελιµπίσθηκα

το ανέφικτο»

• Επεισόδιο 6ο, προβολή 06/04/06, ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ «Η µπλε» –

«c’est tres bon»

των παρακάτω συντελεστών: 

– Επιµέλεια Σειράς - Επιστηµονικός Σύµβουλος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ

– Σκηνοθεσία: ΕΦΗ ΞΗΡΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΒΟΤΣΟΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ

– Παραγωγός: ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

– Φωτογραφία: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ

– Μοντάζ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΡΙ∆ΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

– Εκτέλεση Παραγωγής: CINERGON 

Θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για τη συµβολή σας, µε την προβολή της 

αξιόλογης αυτής σειράς ντοκιµαντέρ, στην ανάδειξη της νεώτερης ελληνι-

κής αρχιτεκτονικής των πόλεων µας και να σας παρακαλέσουµε να µας

αποστείλετε, τα έξι αυτά πρώτα επεισόδια, σε µορφή DVD, για τον

εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης - αρχείου του Συλλόγου µας. 

Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων.

Προς το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις
Μόνιµες Επιτροπές ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

Στην 2η Τακτική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας

Ένωσης Αρχιτεκτόνων που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 15.4.2006,

αποφασίστηκε η στελέχωση των Μόνιµων Επιτροπών – Οµάδων Εργασίας

του Συλλόγου και η επαναδραστηριοποίησή τους. 

• Άσκηση Επαγγέλµατος – Ειδικότητες – Πτυχία – Θεσµοί

• Θεσµικό Πλαίσιο Μελετών & Έργων 

• Ασφαλιστικό

• Επαγγελµατικά Θέµατα Συναδέλφων – Αµοιβές

• Πολεοδοµίες – Πολεοδοµική Νοµοθεσία

• ∆ιεθνείς Σχέσεις

• Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά – ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής ΥΠΠΟ

• Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων – Εκπαίδευση

• Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί

• Καταστατικό – Συντονισµός Περιφερειακών Συλλόγων και Τµηµάτων

• ∆ηµόσιες Σχέσεις – Συνεργασίες

• Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής

∆ελτία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτά µέχρι και 20.7.2006

Καλούνται οι Σύλλογοι και τα τµήµατα της Ένωσης να συµβάλλουν στη δια-

δικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των µελών των παραπάνω επι-

τροπών. 

Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να δηλώσουν µέχρι τρεις (3) επι-

τροπές στη Γραµµατεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Επικοινωνήστε µαζί µας στα τηλε-

φώνα: 210.3215146 και 210.3215147 ή email: sadas-pea@tee.gr
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κάτω: Μερική άποψη του εκθεσιακού χώρου στο νέο κτί-

ριο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς

Προς το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Βραβεία Mies van der Rohe για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική

Τα βραβεία απονέµονται κάθε 2 χρόνια από το 1988 και µετά, σε υλοποιηµένο αρχιτεκτονικό έργο ενός ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή

µιας οµάδας. 

Η διαδικασία οργανώνεται από το Ίδρυµα Mies van der Rohe στη Βαρκελώνη και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε χώρα επιλέγει 5 έργα µέσω του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Σε ένα από τα διακεκριµένα αυτά έργα απονέµεται το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύγχρονη Αρχιτεκτονική και σε ένα

πρωτοεµφανιζόµενο Αρχιτέκτονα ή οµάδα απονέµεται Ειδική Μνεία.

Επίσης επιλεγµένα από τις συµµετοχές έργα δηµοσιεύονται και εκτίθενται.

Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των προτεινόµενων έργων πρέπει να είναι από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να συµµετάσχουν, να υποβάλουν τα έργα τους (ντοσιέ µε φωτογραφίες και σχέδια), στον

ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων [Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, 10555 Αθήνα, τηλ. (210) 3215.146 & (210) 3215.147], επειγό-

ντως, επειδή οι ηµεροµηνίες είναι ασφυκτικές, έως 15.9.2006 και ώρα 14:00 µ.µ.



Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό, 2006-07 
Γιάννης Αίσωπος, αρχιτέκτων, επίκ. καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών
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Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία-Ειρηνικό ώστε

να παρουσιάσουν το έργο τους και να µοιρα-

στούν τις ιδέες και τις εµπειρίες τους µέσω εκ-

θέσεων και συµποσίων. Επιχειρεί επίσης να

οικοδοµήσει δίκτυα τόσο µεταξύ των αρχιτεκτό-

νων όσο και µεταξύ των διαφόρων πόλεων και

των πανεπιστηµίων που συµµετέχουν στο πρό-

γραµµα. Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων

εκθέσεων, σηµαντικοί αρχιτέκτονες λειτούργη-

σαν ως επιµελητές επιλέγοντας τους αρχιτέκτο-

νες που συµµετείχαν κάθε φορά. 

Για τη φετινή τέταρτη έκθεση, οι επίτροποι-αρχι-

τέκτονες Winy Maas του γραφείου MVRDV (Ολ-

λανδία) και Riken Yamamoto (Ιαπωνία) επέλεξαν

16 αρχιτέκτονες. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση

συµµετείχαν οι: R&Sie(n) (Γαλλία), BIG – Bjarke

Ingels Group (∆ανία), JDS architects (∆ανία),

Ανδρέας Αγγελιδάκης (Ελλάς), NL architects

(Ολλανδία), Enric Ruiz-Geli – Cloud 9 (Ισπανία),

Dogma/Office (Ιταλία/Ολλανδία), Polaris Archi-

tects (Λουξεµβούργο/Βέλγιο), Zizi & Yoyo

(Εσθονία) ενώ από την Ασία-Ειρηνικό συµµετεί-

χαν οι: Sean Godsell Architects (Αυστραλία), Ιre-

dale Ρedersen Ηook Αrchitects (Αυστραλία), Tai-

ra Nishizawa Architects (Ιαπωνία), MADA

s.p.a.m. (Κίνα), Mass Studies (Κορέα), Duangrit

Bunnag Architect Limited (Ταϊλάνδη), Gary

Chang – Edge Design Institute Ltd. (Χονγκ-

Κονγκ, Κίνα). 

Ο θεµατικός τίτλος της τέταρτης έκθεσης του

Στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της

Ευρώπης 2006, παρουσιάστηκε σε παγκόσµια

πρώτη στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

του Πανεπιστηµίου Πατρών, από τις 2 έως τις 12

Ιουνίου 2006, η τέταρτη έκθεση του προγράµ-

µατος «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική». Η έκ-

θεση ξεκίνησε ως πρωτοβουλία Ευρωπαίων

συµβούλων πολιτισµού και τύπου στην Ιαπωνία

και οργανώθηκε ως κοινό πρόγραµµα Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και Ιαπωνίας. Η πρώτη έκθεση του

προγράµµατος παρουσιάστηκε το 2001 στο Τό-

κιο ως «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική στην

Ευρώπη και την Ιαπωνία», ενώ η δεύτερη έκ-

θεση εγκαινιάστηκε ξανά στο Τόκιο ένα χρόνο

αργότερα. Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, οι «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική»

εξελίχθηκαν από το 2004 σε διαπεριφερειακό

πρόγραµµα µεταξύ Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνι-

κού. Οι προηγούµενες τρεις εκθέσεις φιλοξενή-

θηκαν σε δεκατρείς πόλεις, που περιελάµβαναν

πέντε Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης

(Πόρτο, Ρότερνταµ, Σαλαµάνκα, Λίλλη και Κορκ)

αλλά και τη Γάνδη, το Μπορντό, τη Λισσαβόνα,

τη Μαδρίτη, το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ, τη Μελ-

βούρνη και το Ανγιάνγκ. Η τέταρτη Έκθεση, µε-

τά την Πάτρα, θα ταξιδέψει στο Λουξεµβούργο,

το Τόκιο, τη Μελβούρνη, το Περθ και σε άλλες

ασιατικές πόλεις. 

Το πρόγραµµα των Νέων Τάσεων επιχειρεί να

φέρει σε επαφή νέους αρχιτέκτονες από την

Η έκθεση «Από τον ρασιοναλισµό στην Tenden-

za», βασισµένη στο αρχειακό υλικό του Πάνου

Κουλέρµου, το οποίο δόθηκε µετά το θάνατό

του στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Mendrisio

της Ελβετίας, συνοδεύεται από δεύτερη έκθεση,

οργανωµένη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτε-

κτονικής που παρουσιάζει «…τα πιο σηµαντικά

επιτεύγµατα της ελληνικής αρχιτεκτονικής την

πρώτη περίοδο της δραστηριότητας του Κου-

λέρµου ως την αποχώρησή του από την Αθήνα,

στις αρχές της δεκαετίας του 1970». 

Η «αναφορικότητα» της δεύτερης αυτής έκθε-

σης, που επιµελήθηκε ο Ανδρέας Γιακουµακά-

τος µπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετική, αφού

επαναπροσδιορίζει και συµπληρώνει το πολύ-

πτυχο της αρχιτεκτονικής διαδροµής του σηµα-

ντικότατου αυτού αρχιτέκτονα, µε εφαλτήριο

τις ιδεολογικές αναζητήσεις της πρώτης µετα-

πολεµικής περιόδου στη νεοελληνική αρχιτε-

κτονική.

Επίµετρο

Στα δεκαεννέα χρόνια που πέρασαν από τη

συνάντηση εκείνη, έχουν αλλάξει πολλά, όµως

η αίσθηση και η δυναµική αυτών που ειπώθη-

καν τότε διατηρεί το µέγεθός της και µε ακο-

λουθεί µέχρι σήµερα, σαν ένα αξέχαστο µά-

θηµα αρχιτεκτονικής στην «ανυπέρβλητα µοι-

ραία» εκδοχή της… 

∆εν ήµουν µαθητής, ούτε του Πάνου Κουλέρ-

µου, ούτε του Άλκη Χριστοφέλλη, θα το ήθελα

όµως πολύ, ή καλύτερα θα ήταν µεγάλη µου

τιµή, να είµαι!  

Σηµείωση

1. Έγραφαν και οι δύο ποιήµατα και στίχους, µάλιστα

κάποιοι από αυτούς τους στίχους, στην περίπτωση του

Χριστοφέλλη, µελοποιήθηκαν από τον Νότη Μαυ-

ρουδή…

γικά και δηµιουργικά άλµατα στον Κόσµο της

Αρχιτεκτονικής, τον οποίο οι ίδιοι ονόµαζαν

κάθε τόσο «ανυπέρβλητα µοιραίο». Σαν να ήθε-

λαν, να «αγκαλιάσουν» όλον αυτόν τον «ανυ-

πέρβλητα µοιραίο» Κόσµο µε µία και µόνο ποιη-

τική χειρονοµία.1 Γι’ αυτό άλλωστε, ήταν και οι

δύο, «µοιρασµένοι» σε πολλά σηµεία του πλα-

νήτη και σε ακόµη περισσότερες δηµιουργικές

δραστηριότητες, πλάνητες και ίδιοι, µέσα στην

πολυσυλλεκτική δίνη των αρχιτεκτονικών τους

αναζητήσεων. Πάνω από όλα, ήταν ∆άσκαλοι

και Ποιητές της Αρχιτεκτονικής και όχι µόνο,

ειδικότερα ο Κουλέρµος, του οποίου οι µαθη-

τές, από πολλά σηµεία του πλανήτη, ακόµη τον

θυµούνται και τον τιµούν µε κείµενά τους.

Είχαν και οι δύο, ένα διεισδυτικό σχεδόν αφο-

πλιστικό βλέµµα όταν µιλούσαν, ο Κουλέρµος

µετακινούµενος συνεχώς µέσα στο δωµάτιο και

ο Χριστοφέλλης καθισµένος σε µια αναπαυτική

πολυθρόνα… Τότε, άρχισαν να µιλούν για την

Ελλάδα και τα βλέµµατά τους από αφοπλιστικά,

έµοιαζαν πια αφοπλισµένα…

Αθήνα, Ιούνιος 2006, Μουσείο Μπενάκη στην οδό

Πειραιώς. Παρουσίαση δύο εκθέσεων: «Πάνος

Κουλέρµος 1933-1999. Από τον ρασιοναλισµό

στην Tendenza» και «Αναφορά στον Κουλέρµο.

Εκδοχές της νεωτερικότητας στην Ελληνική αρχιτε-

κτονική 1955-1971»

Είµαι στο χώρο της έκθεσης και µέσα στο µυαλό

µου, τους ακούω ακόµα να συζητούν… Άλλωστε

στα βιώµατα, δε χωρούν βιβλιογραφικές ανα-

φορές, ούτε σχέδια και εποπτικό υλικό για διε-

θνείς παρουσιάσεις. Τα επίσηµα γεγονότα που

αφορούν το έργο και τα κείµενα του Πάνου Κου-

λέρµου και του Άλκη Χριστοφέλλη, έχουν εντα-

χθεί στο σώµα της ιστορίας της νεοελληνικής

αρχιτεκτονικής. 

κάτω: BIG - Bjarke Ingels Group, REN Peoples Building,

Σαγκάη, Kίνα, 2005

µέση: Σκίτσα από τη µελέτη για τα 12 σπίτια, Σπίτι 5, Πά-

τµος, 1988

κάτω αριστερά: Επέκταση εργοστασίου Παπαστράτου, Πει-

ραιάς, 1965-68, αρχ. Π. Κουλέρµος, Σπ. Αµούργης, Ν. Κα-

λογεράς

κάτω δεξιά: Κέντρο Ερευνών και Πανεπιστήµιο Κρήτης,

Ηράκλειο, 1985-1994 [φωτ. Χ. Λουϊζίδης]



∆ιαφάνεια και Πρόκληση
Μάρω Σίνου, ∆ρ αρχιτέκτων
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µέση: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Συννεφόσπιτο, 2006

κάτω: Enric Ruiz-Geli/Cloud 9, Βίλα Nurbs, Figueras, Iσπα-

νία, 2000-07

αρχιτεκτονικής, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε

στην εισαγωγική της οµιλία η πρόεδρος της

Οργανωτικής Επιτροπής, καθηγήτρια κα Φανή

Βαβύλη. Η διαφάνεια ως έννοια είναι άρρηκτα

συνδεδεµένη µε την «απεικόνιση» των κοινωνι-

κών δοµών, κυρίως σε ότι αφορά στις σχέσεις

δηµόσιου–ιδιωτικού, αλλά και µε το δίπολο

ελευθερίας–καταπίεσης, όπως αυτές εκφράζο-

νται από τις ιδιότητες του χώρου. Το συνέδριο

κατάφερε να αποτελέσει γόνιµο έδαφος ανταλ-

λαγής ιδεών και εµπειριών, τεχνικών κατακτή-

σεων και συνθετικών προσεγγίσεων. Μπόρεσε

να διευρύνει τις αναζητήσεις καθώς και τη

συνεργασία ανάµεσα σε µελετητές, ερευνητές

και ειδικούς από διαφορετικά επιστηµονικά

πεδία.

Οι εισηγήσεις των οµιλητών καθώς και η ενδια-

φέρουσα συζήτηση µεταξύ των συνέδρων και

του πολυάριθµου ακροατηρίου µε την οποία

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Β΄ ∆ιεθνούς

Συνεδρίου ανέδειξαν την αξία της διαφάνειας

σε σχέση µε την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής

θεωρίας και τεχνολογίας, συνθέτοντας απόψεις

αναφορικά µε ζητήµατα µορφής και λειτουρ-

γίας των χώρων. Χωρίς αµφιβολία, η διαφάνεια

στην αρχιτεκτονική µπορεί να προσεγγισθεί

από ποικίλες κατευθύνσεις και διακρίνεται σε

πολλούς διαφορετικούς τοµείς έρευνας και

εφαρµογής. Ειδικότερα, η θεµατολογία του

συνεδρίου αναπτύχθηκε σε τρεις γενικούς άξο-

νες: 1) ∆ιαφάνεια και Αρχιτεκτονικός Σχεδια-

σµός, 2) ∆ιαφάνεια και Σύγχρονη Τεχνολογία

και 3) ∆ιαφάνεια και Θεωρητικός Λόγος. 

Η σύνοψη των εργασιών του συνεδρίου δεν

είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µέσα στις

λίγες λέξεις αυτού του κειµένου, εξάλλου, το

σύνολο των εισηγήσεων που αποτελούν και τα

πρακτικά του συνεδρίου θα κυκλοφορήσει

σύντοµα µε τη µορφή έντυπης έκδοσης. Αυτό

που αξίζει όµως να σηµειωθεί και που είχε

µεγάλο ενδιαφέρον είναι η ποικιλία των προ-

σεγγίσεων της έννοιας της διαφάνειας. Η δια-

φορετικότητα της θεµατικής των εισηγήσεων

έδειξε τόσο πως το θέµα µπορεί να αποτελέσει

ένα ευρύ πεδίο σκέψης και έρευνας, αλλά και

ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις µπορούν να

συµπορεύονται δηµιουργικά. Καταληκτικά

εκείνο που καταδείχθηκε σε αυτό το συνέδριο

και που αποτελεί ένα αισιόδοξο µήνυµα είναι

ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και διαλό-

γου µεταξύ νέας τεχνολογίας, θεωρίας, αισθη-

τικής, πολιτικής και αρχιτεκτονικής. 

Στις 1-4 Ιουνίου του 2006 διοργανώθηκε στη

Θεσσαλονίκη το Β΄ ∆ιεθνές Συνέδριο µε τίτλο

∆ιαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και Προκλή-

σεις. ∆ιοργανώτρια αρχή του συνεδρίου ήταν ο

Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και Αρχιτε-

κτονικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Αρχιτεκτό-

νων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-

λονίκης. Την ευθύνη της διοργάνωσης αυτής της

εξαιρετικά επιτυχηµένης εκδήλωσης ανέλαβαν

η καθηγήτρια του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του

ΑΠΘ κα Φανή Βαβύλη, ως πρόεδρος της Οργα-

νωτικής Επιτροπής, ο αναπληρωτής καθηγητής

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ κ. Κώστας

Αντωνίου, καθώς και ο λέκτωρ του Τµήµατος

Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ κ. ∆ηµήτρης Κονταξά-

κης. Το Β΄ ∆ιεθνές Συνέδριο έρχεται ως συνέ-

χεια του πρώτου επιτυχηµένου συνεδρίου που ο

Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και Αρχιτε-

κτονικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Αρχιτεκτό-

νων του ΑΠΘ διοργάνωσε πριν από τρία χρόνια.

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στους χώρους του

ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς. Οι ανακοινώ-

σεις των οµιλητών, που σε σύνολο ξεπέρασαν

τις 90, παρουσιάστηκαν σε παράλληλες συνε-

δρίες, που διεξήχθησαν σε δύο διαφορετικές

αίθουσες του ξενοδοχείου. 

Στόχος των διοργανωτών ήταν ο δηµιουργικός

προβληµατισµός και η ενηµέρωση των αρχιτε-

κτόνων στο καίριο ζήτηµα της διαφάνειας στην

αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική. Η θεµατο-

λογία των ανακοινώσεων επικεντρώθηκε στη

µετατόπιση των «ορίων» του πεδίου δράσης της

στους σύγχρονους τρόπους παραγωγής της

αρχιτεκτονικής. Θα ήταν µια στάση κριτική ως

προς τις διαδικασίες παραγωγής; Θα είχε κοι-

νωνικό υπόβαθρο; Ή θα χαρακτηριζόταν από

µια ιδεολογία «ευέλικτη», εύκολα προσαρµοζό-

µενη στις απαιτήσεις των πελατών;    

Αυτά τα ζητήµατα που αφορούν στην ατζέντα

του αρχιτέκτονα αποτέλεσαν το πλαίσιο-υπόβα-

θρο των παρουσιάσεων του έργου των συµµετε-

χόντων αρχιτεκτόνων στο Συµπόσιο που έλαβε

χώρα το Σάββατο 3 Ιουνίου 2006 στο Συνε-

δριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστη-

µίου Πατρών. Παρόλο που οι αρχιτέκτονες ήταν

από µακρινά και πολύ διαφορετικά µέρη του

πλανήτη µε ιδιαίτερα τοπικά πολιτισµικά ιδιώ-

µατα, η πλειονότητα των αρχιτεκτόνων έµοιαζε

να ενδιαφέρεται για ζητήµατα της διεθνούς

αρχιτεκτονικής συζήτησης –όπως η σχέση της

αρχιτεκτονικής µε τη σύγχρονη µητροπολιτική

κουλτούρα και τη µεγάλη κλίµακα– και να µοι-

ράζεται ένα ευρύτερο, κοινό µορφικό λεξιλό-

γιο. Κάτι τέτοιο µπορεί να είναι, σε κάποιο

βαθµό, αποτέλεσµα της επιλογής των επιτρό-

πων αλλά και της εκπαίδευσης των συµµετεχό-

ντων σε σηµαντικά πανεπιστήµια των ΗΠΑ και

της δυτικής Ευρώπης αλλά και της επιρροής

κυρίαρχων αρχιτεκτονικών προτύπων, κυρίως

αυτών που προωθούνται από τη σύγχρονη

ολλανδική αρχιτεκτονική σκηνή. Ενδιαφέρον

είχαν επίσης οι διαβαθµίσεις ιδεολογικής

σαφήνειας και κοινωνικής ευαισθησίας που

καταγράφηκαν στο έργο των αρχιτεκτόνων.

Αυτές υποδηλώνουν το ζήτηµα των προτεραιο-

τήτων του αρχιτεκτονικού έργου και της σχέσης

αρχιτεκτονικής και πελάτη, ιδιαίτερα όταν τα

έργα είναι µεγάλης κλίµακας και ο πελάτης δεν

είναι άλλος από τις µεγάλες εθνικές ή πολυεθνι-

κές εταιρίες και τα ίδια τα κράτη που επιζητούν

τη συµβολική διάσταση της αρχιτεκτονικής.

Περισσότερο παρά ποτέ η σχέση αυτή και οι

επιπτώσεις της στο αρχιτεκτονικό έργο θα απο-

τελέσουν θέµα συζήτησης στα χρόνια που θα

έρθουν.

Η οργάνωση της Έκθεσης και του Συµποσίου

στην Πάτρα έγινε από την Πάτρα 2006 – Πολιτι-

στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το Τµήµα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου

Πατρών. Συντονιστής της Έκθεσης και του Συ-

µποσίου ήταν ο αρχιτέκτων Γιάννης Αίσωπος,

επίκουρος καθηγητής του Τµήµατος Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Τη

συνδιοργάνωση είχαν η Επιτροπή «Νέες Τάσεις

στην Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη και την Ασία-

Ειρηνικό» µε έδρα το Τόκιο, το Βασιλικό Τεχνο-

λογικό Ίδρυµα της Μελβούρνης και η Κυβέρ-

νηση της ∆υτικής Αυστραλίας.

Παράλληλα µε την Έκθεση «Νέες Τάσεις στην

Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη και την Ασία-Ειρη-

νικό 2006-2007» παρουσιάστηκε στον ίδιο

χώρο έκθεση 25 ∆ιπλωµατικών Εργασιών των

φοιτητών και των φοιτητριών του Τµήµατος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου

Πατρών, µια επιλογή ∆ιπλωµατικών Εργασιών

από την ίδρυση του Τµήµατος έως τώρα.

προγράµµατος «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτο-

νική» που πρότειναν οι δύο επίτροποι ήταν

«Ατζέντα». Ζήτησαν από όλους τους συµµετέ-

χοντες να παρουσιάσουν την ατζέντα τους όπως

αυτή ήταν διαµορφωµένη πριν 20 χρόνια, όπως

είναι σήµερα και όπως θα είναι σε 20 χρόνια.

Αυτό που αποτελούσε το ζητούµενο ήταν η

στάση του σύγχρονου αρχιτέκτονα απέναντι
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Αρχιτεκτονική και νέα πόλη
Άννα Μελανίτου, αρχιτέκτων, µηχ. συγκοινωνιολόγος, πολεοδόµος-χωροτάκτης
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η τεχνολογίες, στη νέα οικονοµία και σε ένα

παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα. Οι λόγοι αυτοί

είναι αρκετοί κατά τη γνώµη του για να αλλά-

ξουµε την πόλη, όµως µοιάζει οι αρχιτέκτονες

να µην το έχουν αντιληφθεί, γιατί αποτελούν

µέρος του ισχύοντος συστήµατος, ένα σύστηµα

που πρέπει να αλλάξει. Οι πόλεις πρέπει να βρί-

σκονται σε ένα περιβάλλον F.I.R.E. (Finance,

Insurance, Real Estate, Enterprise), δηλαδή οι

πόλεις πρέπει να αναπτύσσονται σε ένα χώρο

όπου θα υπάρχει οικονοµική σταθερότητα

(οικονοµικό σύστηµα), η απαραίτητη ασφαλι-

στική κάλυψη (ασφαλιστικό σύστηµα), ένα ευέ-

λικτο µεσιτικό σύστηµα και ένα επιχειρηµατικό

πλαίσιο, η εκπαίδευση, η ευκαιρία, ο επιχειρη-

µατίας που παίρνει τα ρίσκα και θα είναι αυτός

που παίρνει τις αποφάσεις. Θεωρεί ότι αυτό

είναι ένα νεοφιλελεύθερο όραµα όπως και η

παγκοσµιοποίηση γι’ αυτό πρέπει να βρούµε

µηχανισµούς οι οποίοι θα κάνουν το σύστηµα

FIRE να προσαρµοστεί σ’ αυτό που θέλουν οι

πολίτες. Με τον ίδιο τρόπο η αρχιτεκτονική πρέ-

πει να αλλάξει µεθόδους εφαρµογής της.

Πολλά τα παραδείγµατα που ανέφερε, αν και όχι

µε συστηµατικό τρόπο, παραθέτω µερικές

αρχές που βοηθούν κατά την άποψή του αυτές

τις αλλαγές: να µελετάµε τα πράγµατα σε βάθος,

να εξετάζεται η λειτουργικότητα, να χρησιµο-

ποιούνται αρχιτέκτονες της περιοχής προς απο-

φυγή οµοιοµορφίας του αποτελέσµατος, το

µέγεθος της πόλης πρέπει να είναι µικρό όπως

της (αρχαίας) ελληνικής πόλης, και πρέπει να

προσέξουµε ώστε µεταξύ των πόλεων να υπάρ-

χουν χώροι «in beetween», αντί για τα κάθετα

κτήρια του Le Corbusier προτείνει τα κτήρια-

παγόβουνα που το 10 % του όγκου τους εξέχει

από την επιφάνεια. Κλειδί για τις αρχιτεκτονι-

κές λύσεις δεν είναι τα κοµµάτια αλλά η ένωση,

οι συναρµογές των διαφόρων χώρων, η διατρο-

πικότητα.

Ο διάλογος παραµένει ανοικτός και η έκδοση

των πρακτικών θα τον πυροδοτήσει.

αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί και το νέο θεσµικό

πλαίσιο πρέπει γρήγορα να θεσµοθετηθεί.

Η οµιλία του κ. Ν. Σηφουνάκη είχε ως κύριο

άξονα την ανάγκη προστασίας και διατήρησης

της οικολογικής ισορροπίας του φυσικού και

του δοµηµένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Με γλαφυρό τρόπο και µε πληθώρα διαφανειών

και παραδειγµάτων µας µίλησε για τον µετασχη-

µατισµό του Αιγαίου µε τα πολλά νησιά, από

µικρούς τόπους όπου καλλιεργούσαν όλα τα

αναγκαία ώστε να υπάρχει αυτάρκεια, µε

σαφώς διαχωρισµένες χρήσεις, σε τουριστικούς

τόπους µε εµφανή τα σηµάδια της υπερδόµη-

σης της ελάχιστης γεωργικής γης µε υψηλή

παραγωγικότητα που αναγκάζονται να εισά-

γουν πια όλα τα οπωροκηπευτικά, γαλακτοκο-

µικά κλπ. προϊόντα και το νερό, το κόστος µετα-

φοράς του οποίου επωµίζεται το κράτος µε

µηδενικό ισολογισµό τελικώς από τον τουρι-

στικό τοµέα. Αναλύει στη συνέχεια τον τρόπο

που κατέστη δυνατή η µεταµόρφωση αυτή την

τελευταία εικοσαετία, µε την κοινωνική συνε-

νοχή, το κατά παρέκκλιση τρόπο δόµησης και

καταλήγει στις θεσµικές αλλαγές σε επίπεδο

διαταγµάτων ειδικών όρων δόµησης για 65

περίπου οικισµούς ύστερα από ειδικές µελέτες

και του Ν.3201/2003 µε τον οποίο δροµολογή-

θηκε η διαδικασία της «απόσυρσης» κτηρίων µη

συµβατών µε την ανθρώπινη κλίµακα και το

µέτρο που διακρίνει τα νησιά

Η κα Σ. Αυγερινού-Κολώνια αναφέρθηκε στις

νέες συνθήκες και προκλήσεις για τις πόλεις, στις

νέες συµπεριφορές των ελληνικών πόλεων, στην

αρχιτεκτονική που αποτελεί βασικό πόρο και

προϋπόθεση της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης

και καταλήγει στους εκπαιδευτικούς θεσµούς

για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχε-

τικά µε την ποιότητα του αστικού περιβάλλο-

ντος και την ιδιαίτερη συµβολή της αρχιτεκτονι-

κής σ’ αυτήν.

Ο κ. Θ. Μουτσόπουλος προσπάθησε να απαντή-

σει στο ερώτηµα περί αισθητικής των πόλεων

εξετάζοντας το φαινόµενο πόλη ως το πιο συνο-

λικό έργο τέχνης, αφού συγκεντρώνει Αρχιτε-

κτονική, πλήθος, πολιτισµό, σε ένα ενιαίο

σύνολο και διέβλεψε την αλλαγή του ρόλου του

σύγχρονου αρχιτέκτονα από διαµορφωτή του

δηµόσιου χώρου, ρόλο που αναλαµβάνουν οι

µεγάλες εταιρείες, σε διαχειριστή, σε απόλυτη

αντιστοιχία µε τη σύγχρονη πολιτική πραγµατι-

κότητα. 

Ο κ. J. Acebillo συµµετείχε και στο διάλογο που

ακολούθησε τις οµιλίες, εστίασε το ενδιαφέρον

του στη µεταµόρφωση που πρέπει να υποστεί η

πόλη προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες

Σε συνεργασία µε τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ το Ινστιτούτο

Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών ΙΣΤΑ-

ΜΕ – Ανδρέας Παπανδρέου διοργάνωσε στις

23.5.2006 ανοιχτή συζήτηση.

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση προβληµατι-

σµού ενταγµένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σει-

ράς εκδηλώσεων διαλόγου για τη νέα πόλη, που

γίνονται µε πρωτοβουλία του ΙΣΤΑΜΕ και σε

συνεργασία διαφόρων φορέων.

Στη συγκεκριµένη εκδήλωση οµιλητές ήταν οι:

Josep Anton Acebillo, αρχιτέκτων, διευθυντής

της Barcelona Regional

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, καθηγήτρια της Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Θανάσης Μουτσόπουλος, αρχιτέκτων-ιστορικός

τέχνης

Νίκος Σηφουνάκης, αρχιτέκτων, ευρωβουλευ-

τής ΠΑΣΟΚ  

Συντονιστής ήταν ο αναπλ. καθηγητής Πανεπι-

στηµίου Πατρών Γιώργος Πανέτσος που ανέλυσε

διεξοδικά τον τίτλο της συζήτησης «ανοιχτός

διάλογος για τη νέα πόλη » και έθεσε ζητήµατα

όπως των πολιτικών επιλογών που συνδέονται

µε τη συλλογική σύγχυση που επικρατεί, ή της

εκπαίδευσης πολιτών και πολιτικών σε σχέση

µε την αρχιτεκτονική και την πόλη, έθεσε και

ερωτήµατα όπως τι είναι αρχιτεκτονική; Γιατί

δεν ασκείται δηµόσια αρχιτεκτονική µέσω των

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών; Κατέληξε πως

προϋπόθεση ώστε να συµβάλει η Αρχιτεκτονική

στη διαµόρφωση της νέας πόλης αποτελούν οι

πάνω, δίπλα µέση και κάτω: «Ο κατά παρέκκλιση τρόπος

δόµησης»

δίπλα πάνω και κάτω δεξιά: Παροχή κινήτρων στους ιδιο-

κτήτες για παρεµβάσεις που προβλέπονται από τον νόµο

και αφορούν τη µερική ή ολική κατεδάφιση –αλλά και την

ανάπλαση τµητάτων– ανάλογα µε τα στοιχεία τους

[φωτ. Ν. Σηφουνάκης]



Mari Nakahara από το The Octagon, Museum of

the American Architectural Foundation, ο κ. Mo-

hamed Awad διευθυντής του The Alexandria

and Mediterranean Research Centre, της Biblio-

theca Alexandrina, ο κ. Wim de Wit υπεύθυνος

των Αρχιτεκτονικών Συλλογών του The Getty Re-

search Institute και ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. ∆η-

µήτρης Φιλιππίδης. Την περίοδο αυτή, τη διεθνή

επιστηµονική κοινότητα απασχολεί ότι σήµερα,

µετά από σχεδόν 80 χρόνια, τα κτήρια του

Μοντέρνου Κινήµατος απειλούνται µε κατεδά-

φιση. Οι σύνεδροι επισκέφθηκαν αντιπροσω-

πευτικά κτήρια του Μοντέρνου στην Αθήνα.

Τους εντυπωσίασε ο σχεδιασµός του συγκροτή-

µατος του Νοσοκοµείου «Σωτηρία», αλλά και η

κατάστασή του και πρότειναν να απευθύνουν

επιστολή-έκκληση προς την πολιτεία, για την

αποκατάστασή τους και την ανακήρυξή τους σε

διατηρητέα µνηµεία.

Η τέταρτη συνεδρία, µε πρόεδρο τον κ. Charles

Hind της British Architectural Library, Royal In-

stitute of British Architects, επικεντρώθηκε στις

συλλογές τεκµηρίων της προφωτογραφικής επο-

χής (αποτυπώσεις, σκίτσα, χαρακτικά). Συµµε-

τείχαν ο καθηγητής κ. Howard Burns, πρόεδρος

της Επιστηµονικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Κέ-

ντρου Σπουδών Αρχιτεκτονικής Αντρέα Παλλά-

ντιο, η κα Ellen Van Impe από το Research Group

Architectural History and Conservation, Katho-

lieke Universiteit Leuven, ο κ. Przemyslaw Watroba

από το Print Room of the Warsaw University Li-

brary, ο κ. Bruce Laverty από το Athenaeum of

Philadelphia και ο κ. Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν

από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο των Αθηνών.

Η πέµπτη –τεχνική– συνεδρία, µε πρόεδρο τον

κ. Max Polonovsky, συντηρητή του Musée des

Plans-Reliefs de Paris, ασχολήθηκε µε τη συντή-

ρηση προπλασµάτων, των φθορών που προέρ-

χονται από τη συνεχή έκθεσή τους στα µουσεία

και τον καθαρισµό γύψινων προπλασµάτων µε

ακτίνες laser. Παρουσιάστηκαν θέµατα από την

κα Ellen Smit του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αρχι-

τεκτονικής, την κα Brigitte Oger µηχανικό-ερευ-

νήτρια από το Εργαστήριο για την Έρευνα πάνω

στα Ιστορικά Μνηµεία της Γαλλίας και τον κ. Bru-

no Perdu συντηρητή στο Πανεπιστήµιο του Πα-

ρισιού.

Στις 6 Ιουνίου, ο οµότιµος καθηγητής ΕΜΠ κ.

∆ιονύσης Ζήβας µίλησε για την Προστασία και

Αναβίωση της Πλάκας. Επί τόπου ξενάγηση από

τις καθηγήτριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων κες

Μαργαρίτα Γραφάκου και Ελένη Μαΐστρου.

Ακολούθησαν επισκέψεις στα έργα συντήρησης

των µνηµείων της Ακρόπολης από την κα Λένα

Λαµπρινού και τον κ. Κωνσταντίνο Καρανάσο,

στη διαµόρφωση του χώρου γύρω από το µνη-

µείο του Φιλοπάππου του ∆. Πικιώνη µε τον

συνεργάτη του καθηγητή κ. Αλέξη Παπαγεωρ-

γίου, στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών

µε τον καθηγητή κ. ∆ηµήτρη Φιλιππίδη, στα

Γενικά Αρχεία του Κράτους και ειδικότερα στο

Αρχείο Σχολικών Κτηρίων από τις υπεύθυνες

των Αρχείων κες Κάλλια Χατζηγιάννη και Αµαλία

Παππά, στο Αρχείο Ερνέστου Τσίλλερ της Εθνι-

κής Πινακοθήκης, από την επιµελήτρια κα Μα-

ριλένα Κασιµάτη. Τέλος ξεναγήθηκαν στις συλ-

λογές του Μουσείου Μπενάκη από τις επιµελή-

τριες κυρίες Κάτε Συνοδινού και Φανή-Μαρία

Τσιγκάκου και στο Βυζαντινό Μουσείο από τους

αρχαιολόγους κα Έλενα Παπασταύρου και κ.

Γεράσιµο Παγουλάτο.

Οι ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν στον τόµο

Πρακτικών του Συνεδρίου.

Στα πλαίσια τέλος ICAM13, οργανώθηκε έκθεση

της Accademia di architettura του Mendrisio αφιε-

ρωµένη στο έργο του Ελληνοκύπριου αρχιτέ-

κτονα Πάνου Κουλέρµου, καθώς και η έκθεση

του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Ανα-

φορά στον Κουλέρµο, µε έργα σύγχρονων µε

τον Κουλέρµο αρχιτεκτόνων και επιµελητή τον

καθηγητή κ. Ανδρέα Γιακουµακάτο.

3333ε π ί κ α ι ρ α

– Συντήρηση Μακέτας (τεχνική συνεδρία)

Συµµετείχαν µε 22 ανακοινώσεις 93 σύνεδροι

από Αγγλία, Αίγυπτο, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία,

ΗΠΑ, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Τουρκία και

Ελλάδα.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο γ. γραµµα-

τέας του ΥΠΠΟ κ. Χρ. Ζαχόπουλος. Μίλησαν ο

καθηγητής κ. Χαράλαµπος Μπούρας µε θέµα

Βυζαντινή Αθήνα: Πολεοδοµικός Σχεδιασµός και

Αρχιτεκτονική από το 10ο έως τον 12ο αιώνα και η

καθηγήτρια κα Μάρω Καρδαµίτση-Αδάµη µε

θέµα Αθήνα-Πρωτεύουσα: Από Επαρχιακή Πόλη

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε µια Ευρω-

παϊκή Νεοκλασική Πρωτεύουσα. Ακολούθησε

περιήγηση στα σηµαντικότερα νεοκλασικά κτή-

ρια του κέντρου.

Στην πρώτη συνεδρία, µε πρόεδρο την Jean

Linsner, παρουσιάστηκαν τα εκπαιδευτικά προ-

γράµµατα του Swedish Museum of Architecture

από τον κ. David Powell, του Τµήµατος Πληρο-

φόρησης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντή-

ρησης Ακροπόλεως από την κα Κορνηλία Χατζη-

ασλάνη, του Musée des Monuments Français

από τον κ. Robert Dulau και του Chicago Archi-

tecture Foundation από την κα Jean Linsner.  

Ο κ. Dirk De Meyer, καθηγητής στο Τµήµα Αρχι-

τεκτονικής και Πολεοδοµίας του Πανεπιστηµίου

της Ghent, πρόεδρος της δεύτερης συνεδρίας

µίλησε για Τη χρήση των τεχνολογιών αιχµής για

τη συντήρηση, διατήρηση αλλά και τη διευκό-

λυνση της πρόσβασης στα αρχιτεκτονικά αρχεία.

Στα Συνέδρια του ICAM επισηµαίνεται συχνά η

δύναµη αλλά και η ευθραυστότητα των νέων

µέσων και η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας,

που καθιστά την προηγούµενη παρωχηµένη και

ουσιαστικά άχρηστη. Την εµπειρία ανέπτυξαν

από το Museum of Architecture, Turkish Build-

ing and Information Centre, Istanbul η κα Derya

Nuket Ozer, από το Centre d’Αrchives d’architec-

ture du XXème siècle/IFA, Paris ο κ. David Peyceré,

το Art Institute of Chicago/Department of Archi-

tecture, η κα Carissa Kowalski Dougherty και ο

διευθυντής της Avery Library του Columbia Uni-

versity κ. Gerald Beasley.

Στην τρίτη συνεδρία τον πρόεδρο και εισηγητή

καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ κ.

Παναγιώτη Τουρνικιώτη, προβληµάτισε η διατή-

ρηση και διάσωση των κτηρίων του Μοντέρνου

Κινήµατος µέσα από τα αρχεία και τα µουσεία

αρχιτεκτονικής. Οµιλητές οι: κα Maristella Ca-

sciato, πρόεδρος του διεθνούς DoCoMoMo, κα

Το 13ο διεθνές συνέδριο του ICAM (∆ιεθνής

Συνοµοσπονδία Αρχιτεκτονικών Μουσείων) µε

θέµα Στο Σταυροδρόµι Ανατολής και ∆ύσης

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 4-8 Ιουνίου. Η

διοργάνωση ανατέθηκε στα Αρχεία Νεοελληνι-

κής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη στο

νέο κτήριο του Μουσείου, στην οδό Πειραιώς.

Τα θέµατα των πέντε συνεδριών ήταν:

– Η εκπαίδευση µέσω των αρχιτεκτονικών µου-

σείων και η ερµηνεία της

– Τεκµήρια προς εξαφάνιση, Ψηφιακή συντή-

ρηση και καινοτόµος προσέγγιση των αρχιτε-

κτονικών συλλογών

– Εύθραυστος µοντερνισµός

– Κοιτώντας πριν τη φωτογραφία, Η απεικόνιση

των κτηρίων πριν από την εφεύρεση της φωτο-

γραφικής τέχνης

13ο διεθνές συνέδριο ICAM
Μαργαρίτα Σάκκα-Θηβαίου, αρχιτέκτων
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δεκαετίας του ’90, η αρχιτεκτονική βρίσκεται

πλέον εν µέσω δραστικών αλλαγών, όχι µόνο σε

επίπεδο λεξιλογίου, αλλά και επί της ίδιας της

διαδικασίας του σχεδιασµού. Ο υπολογιστικός

σχεδιασµός αναµένεται να επιφέρει αλλαγές

όχι µόνο στο πως συντίθεται η αρχιτεκτονική,

αλλά και στη δοµή του ίδιου του επαγγέλµατος,

µε τον αρχιτέκτονα να ανακτάει το ρόλο του

συντονιστή (master-builder) που είχε στην Ανα-

γέννηση και έχασε µετά τη βιοµηχανική επανά-

σταση. Για τα αρχιτεκτονικά γραφεία των NOX,

dECOi, F.O.A., Objectile και EZCT αυτό είναι ήδη

πραγµατικότητα!

Σηµείωση 

1. Le Corbusier-Saugnier, Vers une architecture, Paris,

Editions Crès, 1923.
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Future City: Experiment and Utopia in Architecture 1956-2006
Γιώργος Αρτόπουλος, αρχιτέκτων
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µπτες φόρµες και τη ροϊκότητα µέσω των συνε-

χόµενων επιφανειών. Οι αρχιτέκτονες προσπα-

θούν να εκµεταλλευτούν εξελιγµένες τεχνικές

χρήσης µπετόν και πλαστικών για να παράγουν

τις καµπυλωµένες µορφές που φαντάζονται.

Στη συνέχεια, µέσω των ποπ πειραµατισµών των

Archigram, του Oblique City των C. Parent και P.

Virilio, των οποίων η έρευνα θα µπορούσε να

θεωρηθεί ως ο πρόδροµος αρκετών πειραµατι-

σµών της Αποδόµησης, αλλά και του σύγχρονου

ψηφιακού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου, φτά-

νουµε στα πρώιµα πειράµατα µίµησης βιολογι-

κών διεργασιών από τους Μεταβολιστές στην

Ιαπωνία. Αρχιτέκτονες σαν τους K. Kurokawa και

A. Isozaki θεωρούν τις µητροπόλεις ως συστή-

µατα σε µια συνεχής αλλαγή φάσης της ισορρο-

πίας τους, δηµιουργώντας πολεοδοµικές δοµές

που επεκτείνονται επ’ άπειρον.

Μέσα από τους µεταµοντέρνους εξπρεσιονιστι-

κούς συµβολισµούς των Ιταλών Superstudio και

Archizoom αλλά και του R. Koolhass, µε το έργο

του Delirious New York, τη δεκαετία του ’70,

φτάνουµε στο Open House (1983-92) των Coop

Himmelb(l)au, το οποίο θεωρείται το πλέον

κλασσικό έργο της Αποδόµησης. Ενός κινήµα-

τος, του οποίου οι θεωρητικές αναζητήσεις

βασίστηκαν στο έργο του Γάλλου φιλόσοφου J.

Derrida και του οποίου οι πρωτεργάτες δραστη-

ριοποιούνται ακόµα στις µέρες µας.

Η αναδροµική αυτή έκθεση τελειώνει χρονολο-

γικά, όπως ξεκίνησε: µε µια ακόµα άυλη, ουτο-

πική συνθήκη, αυτή τη φορά ανα-δηµιουργού-

µενη στο ψηφιακό περιβάλλον του ηλ. υπολογι-

στή. Μετά από τον υπερ-φυσικό χώρο του

Cyberspace και τους µελλοντολογικούς οραµα-

τισµούς, βασισµένους στην Κυβερνητική, της

τολογίας της παρούσας έκθεσης στο Λονδίνο.

Άλλωστε, ο ακρογωνιαίος λίθος της έκθεσης Fu-

ture City είναι η κριτική της αντιµετώπισης του

κανόνα/τύπου µέσω των πειραµατισµών των

αρχιτεκτόνων τα τελευταία 50 χρόνια. Ως τέτοια,

η ιδέα παρουσίασης ενός διαφορικού κανόνα, ο

οποίος παρεκκλίνει συνεχώς από τις αρχές ανα-

παράστασής του, υποκινεί την εγκατάσταση

ενός διαφορετικού είδους αρχών, οι οποίες

ενδεχοµένως να µας επιτρέπουν την καλύτερη

κατανόηση του Μοντερνισµού. Ο Le Corbusier

δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό του την αφηρη-

µένη αναπαράσταση του κανόνα.1 Η ανάγνωση

της σχέσης του µε τον κανόνα, µέσα από περιε-

χόµενο της έκθεσης, ίσως να επιτρέπει την επα-

ναφορά του µεταπολεµικού του έργου, π.χ. της

εκκλησίας στη Ronchamp ή του Philips Pavilion,

σε συνέχεια µε το σύνολο του έργου του.

Η έκθεση είναι µεν δοµηµένη χρονολογικά

αλλά η εγκατάσταση της, σχεδιασµένη από τους

F.O.A., επιτρέπει την τυχαία επιλογή πορείας

ανάµεσα σε ρεύµατα αρχιτεκτονικής και µεµο-

νωµένες προτάσεις έτσι ώστε ο θεατής να είναι

ελεύθερος να ακολουθήσει διαφορετικές

πορείες αφήγησης. 

Ξεκινώντας χρονολογικά, το 1956 ήταν η χρονιά

που ο Constant Nieuwenhuys συνάντησε τον

Guy Debord και άρχισε το ουτοπικό του σχέδιο,

το New Babylon. Ο Constant επηρεασµένος από

τις Καταστασιακές θεωρήσεις του Debord ορα-

µατίζεται ένα δίκτυο από κενά και πλήρη να

αποτελεί µια νέα ψυχογραφική ανάγνωση της

πόλης. Επόµενη στάση σε αυτό το δυναµικά

µεταλλάξιµο χρονολόγιο είναι το έργο Spatial

City του Yona Friedman, ο οποίος στην προσπά-

θειά του να προσαρµόσει την πρότασή του στην

απρόβλεπτη και χαοτική ανάπτυξη των µεγα-

λουπόλεων εναποθέτει τις πόλεις στο χώρο,

καθ’ ύψος.

Τη δεκαετία του ’50, µε τη διάδοση των τεχνι-

κών µαζικής παραγωγής στους τοµείς της βιο-

µηχανίας κατασκευής προϊόντων µικρότερης

κλίµακας, σε σχέση µε πριν το 2ο Π.Π., και εξαι-

τίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας υλικών, οι

αρχιτέκτονες, στην προσπάθειά τους να εναρ-

µονιστούν µε την τάση της εποχής για οικονοµία

κλίµακας στην παραγωγή, προτείνουν νέους

τρόπους διαβίωσης, επηρεασµένοι από τις ται-

νίες επιστηµονικής φαντασίας και την αυτοκινη-

τοβιοµηχανία. Έτσι, η χρήση προκατασκευασµέ-

νων τµηµάτων από συνθετικά υλικά και οι καµπύ-

λες γωνίες πρωτοστατούν στις προτάσεις των

Smithson, του Häusermann, του Chanéac κ.ά.

Περνώντας στη δεκαετία του ’60, η αρχιτεκτο-

νική επανανακαλύπτει τις οργανικές, εύκα-

Στο Barbican Centre του Λονδίνου λαµβάνει

χώρα η αναδροµική έκθεση καινοτόµων σχε-

δίων για τη ζωή στην πόλη και το κατοικείν, η

οποία παρουσιάζει το πώς οι µητροπόλεις µετα-

τρέπονται σε εργαστήρια πειραµάτων από τους

αρχιτέκτονες. Η έκθεση περιλαµβάνει πάνω

από 300 πρωτότυπα µοντέλα, φιλµ και φωτο-

γραφίες από τη δουλειά αρχιτεκτόνων όπως

Lebbeus Woods, Zaha Hadid, Rem Koolhas, Ar-

chigram αλλά και NOX, OCEAN UK, Bernard

Cache κ.ά.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Κέντρο

Αρχιτεκτονικής FRAC µε άλλους φορείς αρχιτε-

κτονικής κληρονοµιάς και θα µπορούσε να θεω-

ρηθεί ως µια µετάλλαξη της πρωτοποριακής

πλέον Έκθεσης Αρχιτεκτονικής Architectures

Non-Standard που έλαβε χώρα το 2004 στο

Κέντρο Pompidou, στο Παρίσι. Ως τέτοια, βασί-

ζεται στην έκθεση του Παρισιού, αλλά επικε-

ντρώνεται περισσότερο στη σχέση της αρχιτε-

κτονικής µε το περιβάλλον που λειτουργεί ως

υποδοχέας της, παρά στην εξέλιξη του αρχιτε-

κτονικού λεξιλογίου της ως µια αυτόνοµη οντό-

τητα. Με αυτό τον τρόπο, ασκεί πρωτίστως µια

κριτική στις ιδέες και τις προτάσεις κάποιων εκ

των σηµαντικότερων αρχιτεκτόνων που δραστη-

ριοποιήθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια στην

παγκόσµια σκηνή του επαγγέλµατος έχοντας

ως στόχο τη δηµιουργία διαλόγου µεταξύ των

αρχιτεκτόνων και των κατοίκων των σύγχρονων

µητροπολιτικών συγκροτηµάτων.

Μετά τη διοργάνωση της έκθεσης αφιερωµένης

στο Bauhaus πριν µερικούς µήνες στην Tate

Modern, καθώς και αυτής για το Μοντερνισµό

στο Victoria & Albert Museum, µόνο τυχαία δεν

θα µπορούσε να θεωρηθεί η επιλογή της θεµα-
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ευρωπαϊκού προγράµµατος των χωρών Γαλλία,

Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ελλάδα

• “Architecture for all – The role of Universities

in educational process” από τη Maria Samova,

αρχιτέκτονα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της

Bratislava

• “Design for All – Comprehensive system of

Education” από τον αρχιτέκτονα Luc Givry της

οµάδας ARHVA από το Παρίσι

• “Competition as a tool for AfA education direct-

ed as well towards professionals as the public”

µια πρόταση για την οργάνωση αρχιτεκτονικού

διαγωνισµού υπό την αιγίδα της UIA από τον

Krzysztof Chwalibog, αρχιτέκτονα και διευθυντή

του WP της UIA – AfA.

Εξίσου σηµαντικές ήταν και οι παρεµβάσεις των

προσκεκληµένων συναδέλφων από διάφορους

φορείς, κάτι που τονίζει τη σοβαρότητα του

θέµατος που αναλύθηκε στο σεµινάριο:

Μαρίλη Χριστοφή, εκπρόσωπος του Υπουργείου

Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Επιτροπής

για την Προσβασιµότητα

Γεράσιµος Πόλης, αρχιτέκτων µε µεγάλη εµπει-

ρία στο θέµα της Προσβασιµότητας, όπου αξιο-

ποιεί το παράδειγµα της προσωπικής του ζωής,

χρήστης ειδικού αµαξιδίου

Παναγιώτης Κουµουνδούρος, εκπρόσωπος της

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελληνικού

∆ηµήτρης Ρηγόπουλος, δηµοσιογράφος της

εφηµερίδας «Καθηµερινή», ειδικός σε θέµατα

αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας

Φίλιππος Μορτάκης, µέλος της Επιτροπής Προ-

σβασιµότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε

Ηλίας Τριχόπουλος, διευθυντής της Τεχνικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεσολογγίου

Γιάννης Πολυχρονίου, προϊστάµενος του Γρα-

φείου Προσβασιµότητας της ∆ιεύθυνσης Μελε-

τών Μουσείων και Πολιτιστικών Κέντρων

Οι παρεµβάσεις συνδυάστηκαν µε ευρύτερη

συζήτηση στην αίθουσα που σφράγισε την επι-

τυχία του σεµιναρίου και ξεκλείδωσε ενέργειες

για περαιτέρω συνδυασµένες πλέον δράσεις

των φορέων που εµπλέκονται στο τεράστιο ζή-

τηµα της Προσβασιµότητας για Όλους και της

σηµασίας που αυτή έχει στον αρχιτεκτονικό και

αστικό σχεδιασµό.

«Προσβασιµότητα για όλους», σε αυτή τη

φράση συµπυκνώνεται το κεντρικό νόηµα του

εξαιρετικά επιτυχηµένου και ενδιαφέροντος

σεµιναρίου, µε αρκετά µεγάλη προσέλευση

συναδέλφων και παρουσία εκπροσώπων από

πολλούς φορείς, που οργανώθηκε από το Περι-

φερειακό Πρόγραµµα της UIA «Αρχιτεκτονική

για Όλους – AfA», το Ελληνικό Τµήµα της UIA

και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. Το σεµι-

νάριο, µε τίτλο «Accessibility for All, towards

Turin’s UIA Congress», έλαβε χώρα στο κτίριο

του ΤΕΕ, στο Σύνταγµα, στις 15 Μαΐου του 2006.

Κατά την έναρξη του Σεµιναρίου χαιρετισµό

απεύθυναν η Λίζα Σιόλα, πρόεδρος του Ελληνι-

κού Τµήµατος της UIA, ο Γιώργος ∆ιαµαντόπου-

λος, γ. γραµµατέας του ΣΑ∆ΑΣ, ο Βασίλης Σγού-

τας, πρώην πρόεδρος της UIA και ο Krzysztof

Chwalibog από την Πολωνία, διευθυντής του

προγράµµατος της UIA «Αρχιτεκτονική για

Όλους – AfA».

Σηµαντικές παρουσιάσεις έγιναν από τους προ-

σκεκληµένους οµιλητές από την Ελλάδα και το

εξωτερικό: 

• “Philosophy of accessibility for All – Examples

form Turkey”από την Deniz Incedayi, ανάπλ.

καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Mimar Sinan Fine

Arts της Κωνσταντινούπολης

• “Accessibility and Design for All (DFA): from

school to practice”, από το Σωτήρη Παπαδόπουλο,

αρχιτέκτονα–πολεοδόµο στα πλαίσια κοινού

πάνω: Krzysztof Chwalibog, διευθυντής του προγράµµα-

τος της UIA «Αρχιτεκτονική για Όλους – AfA»

µέση: Λίζα Σιόλα, πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της

UIA, Βασίλης Σγούτας, πρώην πρόεδρος της UIA και Luc

Givry της οµάδας ARHVA 
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πλοκη σειρά πρακτικών και περιπλοκότερων ιδεολογικών
συσχετισµών, που συλλειτουργούν, προκειµένου να παρά-
γουν εντέλει ένα σηµαντικό κοµµάτι των νεότερων αστικών
ηθών. Σηµαντικό, όχι µόνο για την κεντρική συµµετοχή του
στην οικονοµική ζωή και στην κοινωνική καθηµερινότητα
των νεότερων δυτικών κοινωνιών, αλλά και για τη γεωγρα-
φική ευρύτητα της παρουσίας του. Για την υλοποίηση του
σε όλες τις δυτικές µεγαλουπόλεις και σε όσες άλλες απαί-
τησαν το δυτικότροπο προσωπείο.

Αλλά το παράδειγµα των στεγασµένων στοών, ως παρά-
δειγµα πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού µορφώµατος, το

οποίο συνδέεται µε σηµαντικούς οικονοµικούς µηχανισµούς
και αποδίδει σηµαντικότατα πολιτιστικά αποτελέσµατα, αξίζει
να µας απασχολήσει και για δυο επιπλέον λόγους. 
Ο πρώτος ορίζεται ήδη από την αρχή αυτού του σηµειώ-
µατος. Αναφέρεται στην αφετηριακή παρουσία των εµπο-
ρικών εσωτερικών στοών, σε µια σειρά από παραδείγµατα
εµπορικών χώρων, που οδηγούν εξελικτικά στο σύγχρονο
παράδειγµα των εµπορικών «νησίδων» - malls. 
Ο δεύτερος συνδέεται µε τη τύχη της θεωρητικής προ-
σέγγισης του παραδείγµατος, από τον Γερµανό θεωρητικό
του µεσοπολέµου Walter Benjamin. Το σηµαντικότερο
έργο του, το Έργο του για τις Στοές, Passagen-Werk, o
Benjamin δεν έζησε αρκετά, ώστε να το ολοκληρώσει.
Εντούτοις το επεξεργάστηκε αρκετά, ώστε από τα απο-
σπάσµατα που σώζονται να γίνονται φανεροί κάποιοι από
τους βασικούς άξονες της σκέψης του.3

Στα αποσπάσµατα αυτά, γίνεται φανερό το ενδιαφέρον να
εξεταστούν οι στοές, τόσο στα πλαίσια µιας πρακτικής
πραγµατικότητας, όσο και στα πλαίσια της συγκρότησης
ενός «µυθικού χώρου», χώρου πολιτιστικών παραστά-
σεων, εν πολλοίς φαντασιακών. Χώρου ιδεολογικών φαντα-
σµάτων, τα οποία συγκροτούν εντούτοις την πολιτιστική
αντίληψη εκτεταµένων οµάδων του δυτικού πληθυσµού,
για τις συνθήκες της ύπαρξης του. Τα «φαντάσµατα»

αυτά, η φαντασιακή αίγλη την οποία εκπέµπει το αγορα-
στικό πεδίο, συµπλέκονται µε το σύνολο της πολιτισµικής
ζωής. Υποβάλλουν τους όρους της καθηµερινότητας,
χαρακτηρίζουν τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες,
φθάνουν να συγκριθούν, ως προς το κοινωνικό κύρος
τους, µε τα θρησκευτικά ιδεολογικά µορφώµατα.4

Ας επαναλάβουµε συνοπτικότερα τις βασικές αυτές θέσεις και
ας επιχειρήσουµε να επεκτείνουµε τις αναφορές και τις διαπι-
στώσεις µας. 

Σε όλη τη διαδικασία πρακτικής «αξιοποίησης» της αστι-
κής γης, ως προς την ευφυέστερη λειτουργική οργάνωση
εµπορικών χώρων η παρουσία της αρχιτεκτονικής είναι
προφανής. 
Αποτελεί το µέσο µε το οποίο βελτιστοποιείται η χρήση
της αστικής γης, µε το οποίο αξιοποιείται, µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, η έκταση που διατίθεται προς οικοδόµηση.
Ταυτόχρονα όµως συµβάλει στην «αξιοποίηση», στην
απόδοση αξίας στο εµπόρευµα, υποβάλλοντας τους γενι-
κότερους όρους της πολιτιστικής πρόσληψής του.

Η ψυχαναλυτική θεωρία διερευνώντας τους όρους συγκρό-
τησης της συνείδησης, επισηµαίνει τη ψυχική λειτουργία
δυο συµπληρωµατικών ασύνειδων διεργασιών, µέσω των
οποίων τα κοινωνικά πρότυπα υπαγορεύονται στα επιµέ-
ρους άτοµα, µέλη των κοινωνικών οµάδων. 
Πρόκειται για τις διεργασίες της «ενδοβολής» και της
«προβολής», οι οποίες µαζί και οι δύο, συγκροτούν έναν
συνολικότερο µηχανισµό, αυτόν της «ταυτοποίησης» ή
«ταύτισης».5 Τα άτοµα-µέλη αποδέχονται µε ασύνειδο
τρόπο,6 «ενδοβάλλουν» πρότυπα κοινωνικής συµπεριφο-
ράς, τα οποία στη συνέχεια «προβάλλουν» ως δεδοµένα
στον κοινωνικό τους περίγυρο. Με το τρόπο αυτό, τα µέλη
της κοινωνικής οµάδας, τείνουν να προσαρµόσουν τη
συµπεριφορά τους, να ταυτοποιηθούν, να ταυτιστούν µε
ένα σύστηµα κοινωνικών προτύπων, το οποίο στην ανα-
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Αντιµετωπίζουµε συχνά τις δεδοµένες εκφράσεις του
πολιτισµού µας µε ελάχιστη ερευνητική διάθεση. Απαιτείται
ίσως µια σηµαντική πολιτιστική πίεση, µια πολιτιστική εισβο-
λή, προκειµένου κοιτώντας ανάστροφα, να αποκτήσουµε
συνείδηση της πολιτιστικής παράδοσης, της δεδοµένης
συνήθειας, των αποδεκτών, δεδοµένων ηθών. Προκειµένου
να ανακεφαλαιώσουµε τα επεισόδια της πολιτιστικής µας
ιστορίας και να φανταστούµε, στοιχειωδώς έστω, τις διερ-
γασίες που άµεσα βιώνουµε.
Το αντικείµενο του σηµειώµατος µας, είναι κατ’ αρχήν η
αναφορά σε έναν παλαιότερο αρχιτεκτονικό τύπο, της
εµπορικής στοάς µέσα από τον κτηριακό όγκο, γνωστής
µε τους όρους «passage» ή «arcade», σηµαντικής για τη
νεότερη δυτική παράδοση των εµπορικών κτηρίων. Η ανα-
φορά αυτή είναι τόσο περισσότερο ουσιώδης, όσο µας
επιτρέπει να αντιµετωπίσουµε κριτικά τα σύγχρονα κλειστά
εµπορικά συγκροτήµατα, όπως για παράδειγµα την εµπο-
ρική «νησίδα», το mall, που η εµπορική του παρουσία και η
διαφηµιστική του προβολή φαίνεται να αναστατώνει όχι
µόνο την αγοραστική ζωή της ελληνικής πρωτεύουσας,
αλλά πολύ περισσότερο την πολιτιστική χρήση της πόλης.

Ας βιαστούµε να σηµειώσουµε, πως οι διαφορές των δυο
παραδειγµάτων, του αρχικού – αφετηριακού, της στοάς και

του σύγχρονου, της εµπορικής «νησίδας», αντιστοιχούν
βέβαια σε κεντρικές διαφορές στην διαχείριση της αγοράς
και ας προχωρήσουµε σε λεπτοµερέστερες αναφορές.

Η εµπορική στοά, η στοά µέσα από τον κτηριακό όγκο,
συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη της αστικής τάξης, µε
την ανάγκη της να προβάλλει τα νέα βιοµηχανικά προϊό-
ντα, επιβάλλοντας τα ως προσοδοφόρα εµπορεύµατα. Στη
γαλλική πρωτεύουσα, στους χρόνους γύρω από τη γαλλική
επανάσταση,2 η νέα αστική τάξη απαιτεί νέες κτηριακές
κατασκευές ικανές να παρουσιάσουν, µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, τα προς πώληση προϊόντα στο αγοραστικό
κοινό.
Η διάτρηση του κτηριακού κελύφους από εσωτερικούς
«δρόµους», που διασχίζουν τον κτισµένο όγκο, είναι φα-
νερό πως επιτρέπει την αύξηση του εµβαδού των εκθετι-
κών επιφανειών, σε σχέση µε το διατιθέµενο εµβαδόν του
οικόπεδου. Αν χωρίς τις εσωτερικές στοές, τις passages ή
arcades όπως αποκλήθηκαν, η εµπορική αξιοποίηση του
οικοπέδου µε εκθετικές επιφάνειες-βιτρίνες, έπρεπε να
περιοριστεί στην περίµετρο του οικοπέδου, µε την επινόηση
της εσωτερικής στοάς αυξάνεται σηµαντικά, καθώς οι
ευκαιρίες της εκθετικής διαφάνειας πολλαπλασιάζονται. 
Πέρα όµως από αυτήν, την απλή στην κατανόησή της γεω-
µετρική αλήθεια, η παρισινή στην αφετηρία της στοά,
συνεισφέρει κάτι ακόµη σηµαντικότερο. Τον λειτουργικό
και αισθητικό έλεγχο, του χώρου κίνησής του αγοραστικού
κοινού. Στο Παρίσι των αρχών του 19ου αιώνα, ο αστός
περιπατητής έχει να αντιµετωπίσει αδιαµόρφωτους λα-
σπωµένους δρόµους, την ενοχλητική και συχνά επικίνδυνη
για τη σωµατική του ακεραιότητα ανοργάνωτη ακόµη
κυκλοφορία, περιορισµένο νυχτερινό φωτισµό και βέβαια
τις αρνητικές καιρικές συνθήκες, που περιορίζουν την
υπαίθρια αστική ζωή για αρκετούς µήνες, σε µια ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα του τεσσαρακοστού όγδοου γεωγραφικού
παραλλήλου. Η επινόηση των στοών, επιτρέπει τον έλεγχο
όλων αυτών, των αρνητικών για τον αστικό περίπατο συν-
θηκών. Η βελτίωση των οικοδοµικών, κατασκευαστικών
τεχνικών προσφέρει στους βελτιωµένους εσωτερικούς
δρόµους, τη δυνατότητα της υαλόσκεπης αιθριότητας,
που επεκτείνει την λάµψη της και τη νύχτα, µε εσωτερικό
φωτισµό, µε τις πολλαπλές αντανακλάσεις στα εκθετικά
υαλοστάσια. Μοιραία, η απαίτηση της πολυτέλειας των
εµπορευµάτων, η αισθητική τους επιτήδευση, η προσπά-
θεια αισθητικού υπερκαθορισµού των επιλογών του αγο-
ραστικού κοινού, συσχετίζεται αµφίδροµα µε την πολυτέ-
λεια, µε τη «φαντασµαγορία» των εµπορικών στοών, που
προτείνονται ως η προωθηµένη αστική επιτοµή όλων των
αγοραστικών απολαύσεων.

Με αυτήν τη σειρά παραδοχών περιγράφουµε µια περί-
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Από το αστικό «πέρασµα»
στον αστικό αποκλεισµό:

συγκρίνοντας τη στοά, µε την εµπορική «νησίδα»1

του Κώστα Μωραΐτη, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ΕΜΠ
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Όταν οι αρχιτέκτονες στο IV CIAM1 (1933, Αθήνα) συζη-
τούσαν για τα προβλήµατα που είχαν προκύψει εξαιτίας
των αποστάσεων µεταξύ κατοικίας, εργασίας και αναψυ-
χής, σίγουρα δεν φαντάζονταν ως λύση –80 χρόνια αργό-
τερα– τη σύζευξη όλων των παραπάνω λειτουργιών σε
«πολυλειτουργικά» κέντρα-κουτιά, αποσπασµένα από τον
ιστό της πόλης, τα γνωστά σήµερα ως malls. Στο άρθρο
επιχειρείται η διερεύνηση των συνθηκών δηµιουργίας των
malls, της αρχιτεκτονικής τους έκφρασης καθώς και η δια-
τύπωση υποθέσεων για τη µελλοντική εξέλιξή τους. 
Η ιδέα της ανάπτυξης ενός εµπορικού κέντρου µακριά
από το κέντρο της πόλης αποδίδεται στον J.C. Nichols από
το Κάνσας των ΗΠΑ –το 1922 µε τη δηµιουργία του
Country Club Plaza– που σκοπό είχε να εξυπηρετήσει τις
εµπορικές ανάγκες σε µια µεγάλης κλίµακας οικιστική ανά-
πτυξη. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1920, καθώς οι
αυτοκινητόδροµοι αρχίζουν να «περικλείουν» ασφυκτικά
τα κέντρα των µεγαλουπόλεων, µικρές εµπορικές «νησί-
δες» αρχίζουν να κτίζονται στις παρυφές τους. Τα κατα-
στήµατα συντίθενται γραµµικά µε χώρους στάθµευσης
µπροστά τους. 
Το Highland Park Shopping Village στο Ντάλας του Τέξας
(1931) θεωρείται ως το πρώτο σχεδιασµένο εµπορικό
κέντρο, ένα αυτόνοµο εσωστρεφές κτίριο που δεν διατρέ-
χεται από δηµόσιο δρόµο, όπως µέχρι τώρα συνέβαινε.
Με αυτή την επαναστατική για την εποχή της αρχιτεκτο-

νική λύση, ουσιαστικά ξεκινά η αποκοπή του διαλόγου των
εµπορικών κέντρων µε την πόλη. 
Στις δεκαετίες του 1930 και 1940, οι επιχειρηµατίες Sears
Roebuck & Co και Montgomery Ward δηµιουργούν µεγάλα
εµπορικά κέντρα µε παράπλευρα πάρκινγκ πολλών θέσεων,
µακριά από τα κέντρα των πόλεων. Η µετάθεσή τους στα
προάστια, έχει ήδη ξεκινήσει. 
Το 1956 το Southdale Center στην Edina της Καλιφόρνια,
ανοίγει ως το πρώτο κλειστού τύπου mall, σχεδιασµένο σε
δύο επίπεδα. Έχει κεντρικό κλιµατισµό, έναν άνετο κοινό-
χρηστο χώρο και δύο ανταγωνιστικά πολυκαταστήµατα
που ενισχύουν την προσέλκυση µικρότερων επιχειρήσεων. 
Μέχρι το 1964 υπήρχαν 7.600 εµπορικά κέντρα στις ΗΠΑ.
Η περιφερειακή ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσµού
µετά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, δηµιούργησε την ανάγκη
για µεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη και ένα πιο «βολικό»
λιανικό εµπόριο. Τα περισσότερα από τα εµπορικά κέντρα
στις δεκαετίες 1950 και 1960 εξυπηρετούσαν νέα οικιστικά
συγκροτήµατα. 
Το Learning from Las Vegas2 (1971) θέτει για πρώτη φορά
την έννοια της εµπορικής αρχιτεκτονικής, την αντίληψη της
αρχιτεκτονικής ως συσκευασίας, µε αναπόφευκτη επιρροή
στην αρχιτεκτονική των malls.
Το 1967 στην Costa Mesa της Καλιφόρνια, κατασκευάζεται
το South Coast Plaza, (250.000 τ.µ.) διεκδικώντας τον τίτλο
του µεγαλύτερου shopping mall στην Αµερική. Σήµερα,
θεωρείται το πιο κερδοφόρο εµπορικό κέντρο στις ΗΠΑ
και ίσως το πολυτελέστερο. Με συνεχείς προσπάθειες
ανανέωσης της εικόνας του, προσελκύονται καταξιωµένοι
ενοικιαστές όπως Cartier, Carolina Herrera, Tiffany’s, κ.ά.
Εκεί προάγεται ένας ιδεατός κόσµος όπου όλα είναι αστρα-
φτερά, καινούργια, καθαρά, τέλεια και –προπάντων– υπο-
σχόµενα.
Μέχρι το 1972 ο αριθµός των εµπορικών κέντρων έχει
διπλασιαστεί σε 13.174, ενώ στη δεκαετία του 1980 η ανά-
πτυξή τους παραµένει σταθερή. Είναι η εποχή όπου τα
υπερτοπικά πλέον malls, µε έκταση µεγαλύτερη από
75.000 τ.µ., γίνονται ιδιαίτερα δηµοφιλή. Το 1985 ολοκλη-
ρώνεται στην Αλµπέρτα του Καναδά το West Edmonton
Mall (εικ. 1), σε ένα µεγαλόπνοο project 570.000 τ.µ. και
κόστους 750 εκ. δολάρια. Περιλαµβάνοντας 800 καταστή-
µατα, ξενοδοχείο 360 κλινών, 110 εστιατόρια, ψυχαγωγικό
πάρκο, πισίνα µε τεχνητή άµµο, ενυδρείο και µίνι-γκολφ,
παραµένει µέχρι σήµερα το µεγαλύτερο κλειστό εµπορικό
κέντρο της Β. Αµερικής.
Το The Mall of America στο Bloomington της Μινεσότα
(εικ. 2) µε 390.000 τ.µ., είναι το µεγαλύτερο κλειστό mall
ολοκλήρων των Ηνωµένων Πολιτειών (1992, κόστος 635
εκ. δολάρια). Τα 520 καταστήµατά του στεγάζονται σε
τρία επίπεδα ενώ οι κύριοι κοινόχρηστοι διάδροµοι έχουν
µήκος 2,3 µίλια. Στον 4ο όροφο βρίσκεται ο ψυχαγωγικός

Malls:
Η διεθνής εµπειρία

της Έλενας Λαΐνα, αρχιτέκτονος MBA-MSc

τολή του 19ου αιώνα, φαίνεται να καθορίζεται ήδη κεντρικά
από τους όρους παραγωγής και διανοµής του εµπορεύµα-
τος. Φαίνεται επίσης να συσχετίζεται άµεσα µε την αρχιτε-
κτονική πρόταση της στοάς. 
Οι στοές ως κτισµένη υλική πραγµατικότητα και ταυτό-
χρονα ως φαντασιακά επενδεδυµένος χώρος, αποτελούν
τις αστικές ζώνες, όπου συγκλίνουν οι υποσχέσεις των απο-
λαύσεων, ώστε να προβληθούν στη συνέχεια στο έκθαµβο
αστικό κοινό.7 Έτσι η αρχιτεκτονική αποβαίνει και υλική
συνθήκη και ψυχικό πλαίσιο για την επιβολή των αγοραστι-
κών ηθών, γεγονός που φαίνεται να χαρακτηρίζει ένα
µεγάλο εύρος κτηριακών παραδειγµάτων, που επιµένουν
να εγκλωβίσουν το ενδιαφέρον µας, καθορίζοντας ει
δυνατόν την αγοραστική µας απόκριση.

Εδώ ο σχολιασµός µας ολοκληρώνει τις αναφορές και τις
διαπιστώσεις του.

Το πρώτο συµπέρασµα είναι πως η πρώιµη ιστορία της
εµπορευµατικής αρχιτεκτονικής είναι αποκαλυπτική για τη
συνέχεια των πολιτιστικών παραδειγµάτων. 
Το δεύτερο συµπέρασµα είναι πως στην ακολουθία κατα-
γωγής που παρουσιάσαµε, ακόµη και αν στερήσουµε τα
παλαιότερα παραδείγµατα από τη ροµαντική τους αίγλη,
ακόµη και τότε, παρουσιασµένα ως κατ’ αρχήν παραδείγ-
µατα εµπορευµατικής εκµετάλλευσης, εµφανίζονται πολύ
λιγότερο ανησυχητικά, πολύ λιγότερο επίφοβα σε σύγκριση
µε τους σύγχρονους τους επιγόνους.
Ο συγκριτικός χαρακτηρισµός δεν αφορά βέβαια µια απλή
αισθητική κρίση, όσο τον φόβο πως οι σύγχρονες εµπορι-
κές «νησίδες», δεν χαρακτηρίζονται µόνο από γιγαντισµό,
συχνά τελείως δυσανάλογο προς την κλίµακα του αστικού
ιστού που τις περιβάλλει. Χαρακτηρίζονται πολύ περισσό-
τερο, από την αδιαφορία τους προς τον ιστό αυτό, από
την απόρριψη εντέλει του ιστού, από τον χωρικό αποκλει-
σµό της εµπορικής ζώνης στο εσωτερικό. Αυτός ο κατα-
ναλωτικός αυτισµός, αυτή η προβολή του αγοραστή –
ασπάλακα – mole κλεισµένου στην αγοραστική φωλιά -
mall, είναι που καθιστά την αρχιτεκτονική προσέγγιση επί-
φοβη στις σύγχρονες κατασκευές, πολύ περισσότερο επί-

φοβη από ότι υποδεικνύουν η απλοϊκή συνθετική επίλυση
και η οικοδοµική προχειρότητα.
Στο παλαιότερο παράδειγµα των στοών, η ιδιωτική υπόσχεση
της απόλαυσης, επιτρέπει εντούτοις τη δηµόσια κίνηση, το πέρα-
σµα passage, την ακολουθία της ζωής της πόλης, η οποία εξα-
κολουθεί να εξελίσσεται στην επόµενη εγγύτατη έξοδο της στοάς.
Στο πλησιέστερο στην εµπειρία µας αστικό παράδειγµα, στο
περιώνυµο Μall του Αµαρουσίου, ο επισκέπτης αναδύεται σε
έναν αποκοµµένο χώρο, που προβάλει αυτόν ακριβώς τον ακρω-
τηριασµό της προηγούµενης αστικής εµπειρίας, ως κεντρικό του
προσόν, ως βασική του ιδιαιτερότητα.
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εκλεπτύνσεις, µεθυστικά ποτά, άκοπο πλούτο στον τροχό της

ρουλέτας, χαρά στα θέατρα ποικιλιών και εκτοπισµένη στα υπε-

ρώα των πρώτων ορόφων σεξουαλική απόλαυση, που πωλείται
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Î¿Ùˆ: ∂ÈÎ. 1. ∞ÂÚÔÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘
West Edmonton Mall, ∞ÏÌ¤ÚÙ·, ∫·Ó·‰¿˜. ∆Ô
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ mall ÙË˜ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜
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τοµέα του κτιρίου, προκειµένου να ενώσουν την πόλη µε
τον παράπλευρο σιδηροδροµικό σταθµό. Στους πέντε (5)
ορόφους του κτιρίου, µε το νέον να χαρακτηρίζει το περί-
βληµά του, εµπορικά, καλλιτεχνικά και ιδεολογικά µηνύ-
µατα εκπέµπονται προς την πόλη. Το Triangle Des Gares
αποτελεί µέρος ενός µεγαλεπήβολου έργου, του Euralille
project, µε επικεφαλής την ΟΜΑ του Rem Koolhas, η
οποία λειτουργεί ως master planner, ως ο συντελεστής
που προσδιορίζει σχέσεις, χαράσσει στρατηγικές και προ-

λωσης», προσέλκυσε την περασµένη περίοδο 4 εκ. επισκέ-
πτες. «Η επίσκεψη σε ένα τέτοιο µουσείο µε εκτόπισµα
που υπερβαίνει το χαρακτήρα του και τον ρόλο του στον
τοµέα της τέχνης, µεταβάλλεται σε µια εµπειρία που σε
επίπεδα κατανάλωσης έχει αντιστοιχίες µε την επίσκεψη σε
ένα µεγάλο mall». Άνοιγµα, λοιπόν, της τέχνης στο ευρύ
κοινό µέσω καταναλωτικών συµβόλων και προτύπων ή
εµπορευµατοποίηση της τέχνης µέσω της κατανάλωσης;
Τι θα προάγουν άραγε τα malls του µέλλοντος;
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άγει αρχιτεκτονική µέσα από τους αρχιτέκτονες που επιλέ-
γει.6 Έχουµε περάσει σε µία νέα φάση, πλέον και στην
Ευρώπη, όπου το δηµιουργικό αρχιτεκτονικό γραφείο του
παρελθόντος έχει διαδεχθεί η αρχιτεκτονική εταιρεία που
διαχειρίζεται παρά δηµιουργεί.
Στην ερώτηση ποια θα είναι τα malls του µέλλοντος, ίσως
απαντά η ταινία Minority Report του Steven Spielberg.7 Σε
µία κοινωνία µε τον απόλυτο έλεγχο ως ζητούµενο, το mall
(εικ. 10) εµφανίζεται ως ο νέος πολυχώρος του µέλλοντος. 
Life in the Box? Αναρωτιέται ο Rem Koolhas («Kunstall II»,
ΟΜΑ, Ρότερνταµ, 1992). 
– Τι κάναµε χθες το απόγευµα;
– ∆εν θυµάµαι πια. Νοµίζω τίποτε το ιδιαίτερο. Απλά
φλυαρούσαµε, νοµίζω.8

Ίσως σε λίγο η απάντηση να είναι: ∆εν θυµάµαι πια. Απλά
ψωνίζαµε, νοµίζω.
Ο William Severini Kowinski στο βιβλίο του Consuming the
Future αναφέρει: «όταν αναλώνουµε το παρόν, καταναλώ-
νουµε το µέλλον. Αυτό που µας διαχωρίζει ως νοήµονα
όντα είναι η ευθύνη µας. Έχουµε ευθύνη στο παρόν και
στο µέλλον µας». Ο Jim Harrisson συνοψίζει τα παραπάνω
σε µια απλή φράση: Ζωή είναι ό,τι κάνεις κάθε µέρα.
Ο Ν. Βατόπουλος9 επιχειρεί έναν ενδιαφέροντα συσχετι-
σµό των shopping malls µε την τέχνη µε αφορµή την επέ-
κταση της Tate Modern στο Λονδίνο (2000). Σχεδιασµένη
ως «θεµατικό πάρκο ψυχαγωγίας, πολιτισµού και κατανά-

τοµέας µε εστιατόρια, κινηµατογράφους και night clubs,
καθώς και ένα πλήρες ψυχαγωγικό πάρκο. Προσελκύει 40
εκ. καταναλωτές το χρόνο, οι οποίοι εκτιµάται ότι ξοδεύ-
ουν σε αυτό περίπου 1δις δολάρια ετησίως. 
Σήµερα, τα µεγαλύτερα malls στον κόσµο βρίσκονται στην
Κίνα. Το Golden Resources Mall (εικ. 3) (Πεκίνο 2004, 560.000
τ.µ.), έκλεψε τον τίτλο του µεγαλύτερου mall στον κόσµο
και έχασε την πρωτιά έναν χρόνο σχεδόν αργότερα, από
το South China Mall (εικ. 4), το οποίο είναι τρεις φορές το
µέγεθος του West Edmonton Mall. 
Τα ευρωπαΐκά malls είχαν ανάλογη εξέλιξη σε πιο περιορι-
σµένο όµως αριθµό και µεγέθη. Η έλλειψη χώρου –σε
σχέση µε την αµερικάνικη ύπαιθρο–, οι υφιστάµενοι πολεο-
δοµικοί κανονισµοί και τέλος, η ευρωπαϊκή κουλτούρα, επι-
βάλλουν σαφώς µικρότερες κλίµακες και διαφορετικής
αισθητικής αρχιτεκτονήµατα. Τα εµπορικά κέντρα αναπτύσ-
σονται στις ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις και τα προάστιά τους
από τη δεκαετία του ’50, ενώ τα malls θα κάνουν την εµφά-
νισή τους µόνον τα τελευταία χρόνια, υπακούοντας περισ-
σότερο στην προώθηση των πολυεθνικών εταιρειών, –ειδικά
µετά την καθιέρωση του ευρώ– παρά σε καθαυτές πολεο-
δοµικές ανάγκες. Η ανάγκη δηµιουργείται, παρά υφίσταται. 
Παρόλο που οι κλίµακες διαφέρουν, τα πιο πρόσφατα
παραδείγµατα malls στην Ευρώπη ακολουθούν τα κτιριο-
λογικά προγράµµατα των αµερικανικών, υπερτερούν όµως
σε ποιότητα και αρχιτεκτονική σύλληψη. Όταν η θολωτή

µεταλλική οροφή του The Mall of America αναπολεί ακόµα
τις ευρωπαϊκές στοές του 19ου αιώνα, όπως την Galleria
του Μιλάνου στην Ιταλία, ο Massimiliano Fuksas εµπνευ-
σµένος από τις κινήσεις του ανεµοστρόβιλου δηµιουργεί
την Fiera στο Μιλάνο,3 ένα ιδιότυπο mall υψηλής αισθητι-
κής ή τον ∆ίδυµο Πύργο Wienerberg στη Βιέννη (εικ. 5), µε
χώρους στάθµευσης, κινηµατογράφους, εστιατόρια, κατα-
στήµατα και γραφεία. Η διαφάνεια µε τη χρήση σύγχρο-
νων υλικών και τεχνολογίας, ενισχύει την απόλυτη καθαρό-
τητα και επιδιώκει ένα «άνοιγµα» ορατό πολύ πέραν των
ορίων της πόλης. 
Ο Renzo Piano εµπνευσµένος από τον κρατήρα του
Βεζουβίου (εικ. 6), σχεδιάζει το εµπορικό κέντρο CIS στη
Νάπολη.4 Το κέντρο, µε διάµετρο 320 µ. και ύψος 25-41 µ.,
εντάσσεται σε έναν ευρύτερο αστικό σχεδιασµό, που περι-
λαµβάνει εµπορικές χρήσεις, µουσείο και κέντρο πολλα-
πλών χρήσεων. 
Ο Jean Nouvel σχεδιάζει τις Galleries Lafayette’s στο Βερο-
λίνο (εικ. 7-8) αναµειγνύοντας µε ευφάνταστο τρόπο κατα-
στήµατα, γραφεία και λοιπές χρήσεις. Το εσωτερικό περι-
λαµβάνει µια σειρά από µεγάλους κώνους οι οποίοι δια-
τρυπούν τα επίπεδά του και διαχέουν τον φυσικό φωτισµό
σε κάθε σηµείο του κτιρίου, ενώ το διάφανο δάπεδο του
ισογείου λειτουργεί σαν προέκταση του δρόµου, µια και
είναι ανοιχτό και στις δύο προσόψεις του. Η διάθλαση και
η διάχυση του φωτός µέσα από τους γυάλινους κώνους
και τις προσόψεις του κτιρίου, δηµιουργούν ένα παιχνίδι
αντιθέσεων, που µετριάζει την αίσθηση της βαρύτητας ή
της µονοτονίας που πολλά από τα σύγχρονα malls παρου-
σιάζουν.5

Ο ίδιος αρχιτέκτονας θα σχεδιάσει το Triangle Des Gares
στο Παρίσι (εικ. 9), ένα σύγχρονο mall µε εµπορικές χρή-
σεις, γραφεία, κατοικία και ξενοδοχεία. Σε µια προσπάθειά
του να δηµιουργήσει ένα κτίριο που θα ξεφεύγει από τον
άµορφο, αδιάφορο χώρο ενός τυπικού εµπορικού
συγκροτήµατος, ο Nouvel οργανώνει την κάτοψη µέσω
αξόνων, οι οποίοι διατρέχουν κατά µήκος τον εµπορικό

¿Óˆ: ∂ÈÎ. 2. ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ The Mall
of America, Bloomington, ªÈÓÂÛfiÙ·. ∏ ıÔÏˆ-
Ù‹ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜
ÛÙÔ¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· 
Ì¤ÛË: ∂ÈÎ. 3. Golden Resources Shopping Mall,
¶ÂÎ›ÓÔ, ∫›Ó·. ∆Ô 2Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ mall ÛÙÔÓ Îfi-
ÛÌÔ. ÕÓÔÈÍÂ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2004
Î¿Ùˆ: ∂ÈÎ. 4. ™¯Â‰È·ÛÙÈÎ‹ Ì·Î¤Ù· ÙÔ˘ South
China Mall ÛÙËÓ ∫›Ó·. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
mall ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

¿Óˆ: ∂ÈÎ. 5. ¢›‰˘ÌÔ˜ ¶‡ÚÁÔ˜ Wienerberg,
µÈ¤ÓÓË, ∞˘ÛÙÚ›·. ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜: Massimiliano
Fuksas. ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹: 1999-2001. ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ·: 139.500 Ù.Ì. 
Î¿Ùˆ; ∂ÈÎ. 6. Centro Commerciale CIS, ªÈÏ¿-
ÓÔ, πÙ·Ï›·. ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜:Renzo Piano. ∫·Ù·-
ÛÎÂ˘‹: 2004-2006. ŒÓ·˜ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi˜ ÎÚ·Ù‹-
Ú·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·



Τα τελευταία χρόνια η αντίληψη της πόλης ως ένα συµπα-
γές σύνολο αλλάζει, µε την εµφάνιση νέου τύπου αστικών
συγκεντρώσεων στην ενδιάµεση ζώνη (αστική περιφέρεια)
ανάµεσα σε αυτήν και στην ύπαιθρο.1 Οι νέες συγκεντρώ-
σεις αναπτύσσονται µε διαφορετική, από τον παραδο-
σιακό αστικό ιστό, δοµή και γεωµετρία συµβάλλοντας στην
αποµάκρυνση της πόλης από το κεντρικό µοντέλο οργά-
νωσης. Η αναδιοργάνωση του χώρου των πόλεων συνδέε-
ται µε τις αλλαγές στο παραγωγικό σύστηµα που αφορούν
στις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. Οι
επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης µοιάζουν να έχουν
µεγαλύτερη επίδραση στις µητροπόλεις της περιφέρειας
και οι ελληνικές πόλεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Στην
κατεύθυνση αυτή επισηµαίνονται µια σειρά από νέα φαινό-
µενα στα πεδία της αστικής ανάπτυξης, που τείνουν να
συγκροτήσουν ένα νέο πρότυπο οργάνωσης του αστικού
χώρου.2 Το νέο πρότυπο, που συνυπάρχει µε παλιότερες
µορφές και διαδικασίες αστικής ανάπτυξης, επιλέγει να
δραστηριοποιείται κυρίως σε ζώνες υψηλής απόδοσης
όπως είναι οι µεγάλοι οδικοί άξονες στην αστική περιφέ-
ρεια και τις εισόδους των πόλεων, όπου εξαιτίας της προ-
σπελασιµότητάς τους, η ζήτηση για εντατικές εµπορικές
χρήσεις είναι αυξηµένη.

Τα εµπορικά κέντρα (malls) που εµφανίζονται τα τελευταία
χρόνια στην αστική περιφέρεια των ελληνικών πόλεων είναι
το αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης εξελικτικής πορείας
ενός τύπου οργάνωσης του λιανικού εµπορίου που πρω-
τοεµφανίστηκε στα προάστια της Αµερικής. Σύµφωνα µε

το περιοδικό Re+D, ως εµπορικό κέντρο (mall), ορίζεται
σήµερα ένα σύνολο από εγκαταστάσεις λιανικού εµπο-
ρίου, για τις οποίες ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η ιδιοκτη-
σία και η διαχείριση γίνονται ως ενιαία ιδιοκτησία. Προϋ-
πόθεση για να ονοµαστεί µια συγκέντρωση λιανικού εµπο-
ρίου «εµπορικό κέντρο» είναι να υπερβαίνει τα 10.000 m2

µεικτής ενοικιάσιµης επιφάνειας, να έχει τουλάχιστον 10
καταστήµατα λιανικού εµπορίου, να προσφέρει χώρους
στάθµευσης και να συνδέεται άµεσα µε τα µεταφορικά
δίκτυα της ευρύτερης αστικής περιοχής.3

Οι Gollner και Wimmer αναλύοντας τους µετασχηµατι-
σµούς του λιανικού εµπορίου από τα µέσα της δεκαετίας
του 1970, διακρίνουν τρεις φάσεις ανάπτυξης των εµπορι-
κών κέντρων στις ευρωπαϊκές πόλεις:4

1. Χωροθέτηση µεγάλων αλυσίδων λιανικού εµπορίου στην
αστική περιφέρεια (υπεραγορές τροφίµων).
2. Προσθήκη χώρων αναψυχής στις ήδη εγκατεστηµένες
συγκεντρώσεις (urban entertainment centers, outlets).
3. Προσθήκη γραφείων, κατοικίας και υπηρεσιών στις εµπο-
ρικές συγκεντρώσεις (edge town centers).

Στην πρώτη φάση µεταφοράς του εµπορίου από το κέ-
ντρο στην περιφέρεια των πόλεων διαµορφώνονται νέα επι-
χειρηµατικά σχήµατα, συχνά υπερεθνικού χαρακτήρα, που
υιοθετούν στρατηγικές χωροθέτησης και εµπλέκονται
στην αστική κτηµαταγορά. Ο παραγόµενος χώρος συνεχί-
ζει να έχει τοπική απεύθυνση, γεγονός που αποτυπώνεται
στο χώρο µε την εγκατάσταση των εµπορικών συγκεντρώ-

Î¿Ùˆ: ™‡ÓıËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ Mediterranean Cosmos
ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
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Το εµπορικό κέντρο
ως αστικός προορισµός
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¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: ∂ÈÎ. 7. Galleries Lafayette’s, µÂ-
ÚÔÏ›ÓÔ, °ÂÚÌ·Ó›·. ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜: Jean Nouvel.
∫·Ù·ÛÎÂ˘‹: 1991-1996. ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·:
426.089 Ù.Ì.
¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∂ÈÎ. 8. Galleries Lafayette’s,
µÂÚÔÏ›ÓÔ, °ÂÚÌ·Ó›·. ∆ÔÌ‹. √È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔÈ ÎÒ-
ÓÔÈ ‰È·ÙÚ˘Ô‡Ó Ù· Â›Â‰· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰È·¯¤-
ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÊˆÙÈÛÌfi ÛÂ Î¿ıÂ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘
Ì¤ÛË: ∂ÈÎ. 9. Triangle Des Gares - Le Centre Eu-
ralille, ¶·Ú›ÛÈ, °·ÏÏ›·. ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜: Jean Nou-
vel. ŸÏÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ÌÂ ÙÔ ·Á·Ë-
Ì¤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ¤Ó· ·ÛËÌ›˙ÔÓ ÌÂ-
Ù·ÏÏÈÎfi Ï¤ÁÌ·
Î¿Ùˆ: ∂ÈÎ. 10. ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÈÎ‹ ·Ó··Ú¿-
ÛÙ·ÛË mall ÛÙË Ù·ÈÓ›· Minority Report ÙÔ˘ St.
Spielberg
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Για το 2006, το Urban Land Institute, ανάµεσα στους πέντε
νικητές που κατά την άποψή του συµπυκνώνουν τα καλύ-
τερα παραδείγµατα συγκρότησης περιβάλλοντος µε τη
βοήθεια του πολεοδοµικού σχεδιασµού, του design και της
οικιστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, συµπεριέλαβε το νέο
Εκθεσιακό Πυρήνα στο Μιλάνο, έργο του αρχιτεκτονικού
γραφείου Massimiliano Fuksas. 

Πρόκειται για την πλήρη µεταµόρφωση, ενός αδιαµόρφω-
του «σκοτεινού» τόπου ανάµεσα στο αεροδρόµιο της
Malpensa και του κέντρου του Μιλάνου, σε έναν σύγχρονο
εκθεσιακό χώρο συνολικής έκτασης 200 εκταρίων, που
ανακουφίζει το κέντρο της πόλης από τη συµφόρηση, και
εξασφαλίζει την ικανότητά της να συναγωνίζεται σε παγκό-
σµιο επίπεδο.

Η νέα αυτή αγορά (fair=εµποροπανήγυρις), αποτελεί ένα
πολύ σηµαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Μιλά-
νου. Οι διαστάσεις του συγκροτήµατος, το ανακηρύσσουν
σε ένα από τα µεγαλύτερα κτίρια στην Ευρώπη. Αποτελεί
τµήµα µιας τεράστιας κατασκευής που µετέχει ενεργά στη
διαµόρφωση του προαστιακού περιβάλλοντος των περι-
χώρων της πόλης.

Rho-Pero, Μιλάνο
Ο νέος εκθεσιακός πυρήνας

ή ένα «µολυσµατικό σύνθηµα»
επιµέλεια: Βασιλική Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτων

πηγή: Fuksas Publications

σεων σε µικρή απόσταση από τον αστικό ιστό. Η φάση
αυτή αποτελεί στην ουσία µια εσωτερική αναδιάρθρωση
του λιανικού εµπορίου της πόλης. Η προσθήκη δραστη-
ριοτήτων του ελεύθερου χρόνου στις ήδη εγκατεστηµένες
συγκεντρώσεις αποτελεί ένα φαινόµενο της δεκαετίας του
’90 που σηµατοδοτεί τη δεύτερη φάση ανάπτυξης των
εµπορικών κέντρων. Τα νέα πολυλειτουργικά κέντρα (urban
entertainment centers) σταδιακά απευθύνονται σε ένα
αγοραστικό κοινό, που ξεπερνά τα όρια της πόλης, αποτε-
λώντας πόλο και προορισµό για µία ευρύτερη γεωγραφική
περιφέρεια.

Η νέα τάση στην ανάπτυξη των malls είναι η δηµιουργία
εµπορικών συγκεντρώσεων όπου οι καταναλωτές µπορούν
να ζήσουν, να δουλέψουν, να παίξουν και φυσικά να κατα-
ναλώσουν. Τα νέα κέντρα σχεδιάζονται µε την λογική της
ένταξης της καθηµερινής ζωής του καταναλωτή στη λει-
τουργία τους. Στην κατεύθυνση αυτή, οι υπεύθυνοι για την
ανάπτυξή τους (developers), αναγκάζονται να βρουν και-
νοτόµες µεθόδους για να συνδέσουν τα έργα τους µε τα
προάστια των πόλεων αλλά και µε τους καταναλωτές,
µέσω ενός νέου σχεδιασµού που επικεντρώνει στην ανά-
µειξη των χρήσεων. Βασικό ζητούµενο για τους διαχειρι-
στές των εµπορικών κέντρων είναι να αυξήσουν τον χρόνο
παραµονής του καταναλωτή στους χώρους τους. Την
προηγούµενη δεκαετία, οι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν να
πετύχουν τον παραπάνω στόχο µε την προσθήκη χώρων
διασκέδασης και ψυχαγωγίας, συχνά µε τη µορφή ολόκλη-
ρων πάρκων, µια προσπάθεια που δεν είχε πάντοτε επιτυ-
χία. Προκειµένου ο καταναλωτής να επισκέπτεται το εµπο-
ρικό κέντρο σε τακτά χρονικά διαστήµατα, οι χρήσεις που
τώρα περιλαµβάνονται στα προγράµµατά τους είναι σταθ-
µοί µετεπιβίβασης, υπηρεσίες, πολιτιστικά κέντρα, γραφεία,
ξενοδοχεία και εκκλησίες, ενώ παράλληλα προωθείται και
η οικιστική ανάπτυξη, µε στόχο τη συγκρότηση ενός νέου
περιφερειακού κέντρου δραστηριοτήτων.5

Σε άµεση σχέση µε την εξέλιξη του αρχιτεκτονικού προ-
γράµµατος των malls, υπό µετασχηµατισµό βρίσκεται και η
αρχιτεκτονική τους τυπολογία. Η εσωστρεφής λογική και η
ασύµβατη µε την πόλη κλίµακα των πρώτων εµπορικών
κέντρων, δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε µορφές, που
στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής οργάνωσης, ανταποκρίνο-
νται περισσότερο σε οικείες αστικές δοµές (χαρακτηρι-
στική είναι η µορφή των εκπτωτικών χωριών-outlets που
δηµιουργούνται στην περιφέρεια των πόλεων τα τελευταία
χρόνια). Καθώς το κτίριο «σπάει» σε µικρότερες µονάδες,
µετασχηµατίζεται και ο τρόπος επικοινωνίας των επί
µέρους ενοτήτων του, που τώρα επιτελείται µέσω ενός
δικτύου υπαίθριων πεζοδρόµων που προσοµοιώνουν το
δηµόσιο χώρο των αστικών δρόµων. Παρά το σταδιακό
άνοιγµα της µορφής, η σχέση των νέων συγκεντρώσεων µε
το δρόµο και την πόλη γίνεται όλο και πιο κλειστή, µε απο-
τέλεσµα τα εµπορικά κέντρα να παραµένουν στο σύνολό
τους αυτοαναφορικές και σαφώς οριοθετηµένες οργανώ-
σεις. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον A. Pope, το άνοιγµα της
αρχιτεκτονικής µορφής των κτιρίων µιας περιοχής δεν
εγγυάται την ανοιχτή σχέση της µε τον ιστό της πόλης.6

Το πέρασµα της αρχιτεκτονικής µορφής από την επιτη-
δευµένη εσωστρέφεια στην αληθοφανή εξωστρέφεια,
συνοδεύεται µάλλον από τον αντίστροφο µετασχηµατισµό
της σχέσης των malls µε τον αστικό ιστό. Η χωροθέτησή
τους εντοπίζεται σε περιοχές εκτός σχεδίου όπου οι κατα-

τµήσεις είναι µεγάλες και η πρόσβαση επιτυγχάνεται
εύκολα από το δίκτυο των αυτοκινητοδρόµων της αστικής
περιφέρειας. Εξαιτίας της τυπολογίας των αυτοκινητοδρό-
µων, η µετάβαση στις εµπορικές συγκεντρώσεις γίνεται
σηµειακά µέσω κόµβων που έχουν κατασκευαστεί απο-
κλειστικά για αυτόν το σκοπό. Με τον τρόπο αυτό οι νέες
αναπτύξεις ανεξαρτητοποιούνται απόλυτα από το τοπικό
οδικό δίκτυο αλλά και από τη ζωή των περιοχών στις
οποίες αναπτύσσονται. Καθώς οι οδικοί άξονες πρόσβα-
σης στα νέα εµπορικά κέντρα τερµατίζουν στους οργανω-
µένους υπαίθριους χώρους στάθµευσης, συντελείται η διά-
βρωση του ανοιχτού ιστού της πόλης και περιορίζονται οι
σχέσεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των περιοχών
της. Ο παραπάνω τρόπος ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσµα
τη µετατροπή των malls σε αυτόνοµους προορισµούς, οι
οποίοι λειτουργούν ως θύλακες µιας νέας αστικότητας.

Η κλίµακα των νέων εµπορικών συγκεντρώσεων και η ανά-
πτυξή τους σε σηµεία ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα ή
θεσµοθετηµένα πολεοδοµικά κέντρα, ανοίγει τη συζήτηση
για τον ρόλο που παίζουν στην αστική ανάπτυξη και τις
επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στην οικονοµία της
πόλης, στην οργάνωση του χώρου της και στη φέρουσα
ικανότητα των δικτύων της. Την ίδια στιγµή, η αναδιοργά-
νωση των εµπορικών συγκεντρώσεων και η αυτονόµησή
τους από τις υπόλοιπες λειτουργίες του αστικού ιστού
θέτει νέα ερωτήµατα για τον ρόλο του σχεδιασµού στη
ρύθµιση του χώρου και στην οργάνωση της σύγχρονης
αστικής ζωής. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην ελληνική αστική
ανάπτυξη µε τις γνωστές ιδιαιτερότητές της, αντιφάσεις
έχουν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται, να αποτυπώνονται στο
χώρο της και να συναντιούνται ανέλπιστα στα συνθήµατα
της αστικής περιφέρειάς της.  
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¿Óˆ: °ÂÓÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ (out-
let). [ËÁ‹: ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Real estate and Devel-
opment, ÛÂÏ. 102]
Ì¤ÛË: °ÂÓÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Â˙Ô‰Úfi-
ÌÔ˘ ÛÙÔ ÂÎÙˆÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi (outlet) Maasmeche-
lenvillage ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ
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6655α φ ι έ ρ ω µ α

Όπως καταφατικά υποστηρίζει ο δηµιουργός της: «αυτός
ο τόπος θέλει να γίνει γεωγραφία, θέλει να είναι “τοπίο”».

Ο σχεδιασµός του συγκροτήµατος, διαλέγει να δηµιουρ-
γήσει µια γεωγραφικού µήκους σύνδεση. Έναν άξονα,
κύριο γεννήτορα, που συγκροτεί τη σπονδυλική στήλη
ολόκληρου του συστήµατος. Αυτός ο χώρος, ο «κεντρι-
κός άξονας», απεικονίζει τον τόπο των δραστηριοτήτων,
το κέντρο της πληροφόρησης, τον τόπο των διασταυρώ-
σεων και ταυτόχρονα του «είναι». Η ανάπτυξή του εγχει-
ρήµατος γίνεται µε µια σειρά από κτίρια που παρατίθενται
παράπλευρα στον κύριο άξονα, και επικοινωνούν τόσο στο
επίπεδο +0.00, όσο και µέσω µιας πεζογέφυρας στο επί-
πεδο +6.50.

Τα κτίρια φιλοξενούν διαφορετικούς τύπους λειτουργιών:
εστιατόρια, χώρους συναθροίσεων κοινού, γραφειακούς
χώρους, κέντρο υποδοχής για τους εκθεσιακούς χώρους.

Η διάφανη κάλυψη του άξονα, µια οργανική µορφή, «πέ-
πλο», µεταµορφώνει το χώρο και αποκαλύπτει την οπτική
της συνέχειας. Τα περίπτερα τοποθετηµένα εκατέρωθεν
του άξονα, µε τις ανακλαστικές προσόψεις τους καλυµµέ-
νες από χαλύβδινα πάνελ, αντικατοπτρίζουν τις φιγούρες
των ανθρώπων που περπατούν.
Οι κύριες είσοδοι του συγκροτήµατος, γλυπτικά καταλαµ-
βάνουν τα δύο πέρατα του «δρόµου».

Για τον Fuksas η αρχιτεκτονική µπορεί να περιγραφεί ως
«µολυσµατική» τέχνη. Επιβιώνει µε το να µεταφέρεται σε
άλλα «περιβάλλοντα», και έτσι να µετασχηµατίζεται, να
ελέγχει την κίνηση και τις αλλαγές, να προσπαθεί να ανα-
παραστήσει τι γίνεται. «Η αρχιτεκτονική δεν εµπνέεται
µόνο από την αρχιτεκτονική, αλλά φροντίζει να αφηγηθεί
ιστορίες, να ψιθυρίσει στον καθένα ξεχωριστά. Σε κατα-
στάσεις όπου η προοπτική για το µέλλον είναι αποπνικτικά
φτωχή, τέτοιου είδους σχεδιασµοί προσφέρουν δυναµικές
θεάσεις.
Προφανώς αυτό είναι ένα αίτηµα για την αρχιτεκτονική,
ένα αίτηµα για αίσθηµα, για συγκίνηση». 

Έτσι ο κύριος άξονας της New Trade Fair στο Μιλάνο φαί-
νεται πως είναι η νέα πρόκληση για τον σύγχρονο πλάνητα
των µεγαλουπόλεων, µετά την αργή περιδιάβασή του πάνω
στη ράµπα της Villa Savoie.
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Oγδόντα χρόνια µετά την αναγγελία του στην προκήρυξη του
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για το µεγαλύτερο κτίριο της
χώρας, το πρώτο πολυκατάστηµα «επιστρέφει» στο κέντρο της
Aθήνας.

Tο µέγαρο του MTΣ αποτέλεσε αντικείµενο διεθνούς
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού το 1926, στον οποίο το A’
βραβείο κέρδισε η µελέτη των αρχιτεκτόνων B. Kασσάν-
δρα και Λεωνίδα Mπόνη, αποφοίτων της Ecole des Beaux

Arts του Παρισιού. Άρχισε να κτίζεται το 1927 και ολοκλη-
ρώθηκε το 1939.

Oι γραπτές µαρτυρίες της εποχής για το κτίριο του MTΣ
είναι σπάνιες· δεδοµένου, µάλιστα, ότι δεν υπάρχουν τα
πρωτότυπα σχέδια της οριστικής µελέτης, αποκτούν
ακόµη µεγαλύτερη σηµασία για την τεκµηρίωση των οικο-
δοµικών φάσεων και των τροποποιήσεων που αποφασί-
στηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.
Aναφέρει το Έθνος της 31.3.1928: «Tο όλον έργον διηρέθη
εις τρεις οµάδας. H πρώτη περιλαµβάνει το κτίριον το
οποίον θα έχη κυρίαν πρόσοψιν επί της οδού Σταδίου, η
δευτέρα το κεντρικόν κτίριον, και η τρίτη το µέλλον να έχη
πρόσοψιν επί της οδού Πανεπιστηµίου».1

Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη πρόταση των δύο αρχιτε-
κτόνων, στο κτίριο της οδού Σταδίου δεν θα στεγαστεί το
µεγάλο κατάστηµα που προέβλεπε ο διαγωνισµός, κατά το
πρότυπο των ευρωπαϊκών grands magasins, καθώς υιοθε-
τήθηκε η πλέον προσοδοφόρα λύση να στεγαστούν κατα-
στήµατα στο ισόγειο και γραφεία στους υπόλοιπους πέντε
ορόφους.
Με το κτίριο αυτό οι Mπόνης και Kασσάνδρας αποµακρύ-
νονται από τις ευκολίες του εκλεκτισµού, ο οποίος παρα-
µένει κυρίαρχος στην Aθήνα της δεκαετίας του 1920, και
προσανατολίζονται προς το καινοτόµο Art Deco, για να

δηλώσουν, µε την αφαιρετική χρήση του διάκοσµου, µε τα
γεωµετρικά σχήµατα και τη χρήση πολυτελών υλικών, την
«προσχώρησή» τους στη νέα τεχνοτροπία που κατακλύζει
το Παρίσι του 1925
Όσον αφορά το κεντρικόν κτίριον, σύµφωνα µε το ίδιο
δηµοσίευµα, «θα έχη πλάτος 29 µέτρων και θα εξυπηρε-
τείται από δύο µεγάλας εισόδους. H µία, εκ της οδού Bου-
κουρεστίου, θα οδηγεί εις ένα µεγάλο κινηµατοθέατρον. H
άλλη, εκ της οδού Aµερικής, εις ένα µεγάλο ντάνσιγκ. Eπί
των ιδίων οδών (Boυκουρεστίου και Aµερικής) θα υπάρ-
χουν αι είσοδοι των τεσσάρων πατωµάτων του κεντρικού
κτιρίου (εκτός του ισογείου µε τα καταστήµατα), τα οποία
τέσσερα πατώµατα, διηρηµένα εις διαµερίσµατα, θα χρη-
σιµοποιηθούν ως λέσχαι και πολυτελείς κατοικίαι. Tο κινη-
µατοθέατρον, αληθινά µνηµειώδες, θα περιλαµβάνει 2.500
πραγµατικάς θέσεις θεατών καθηµένων. Θα έχει δύο
µεγάλους εξώστας, µεγίστην σκηνήν, ώστε να δύναται να
δοθή οιουδήποτε είδους παράστασις, τελείαν ακουστικήν,
ώστε να αποβή η ενδεδειγµένη αίθουσα συναυλιών, άπλε-
τον φωτισµόν και τέλεια µέσα αερισµού και θερµάνσεως.
H στέγη του θα ανοίγη ώστε να δύναται να εργάζεται και
κατά το θέρος, οπότε ειδικόν µηχάνηµα θα παράγη
ψυχρόν αέρα».2

Και στην περίπτωση αυτή, πρυτάνευσε η επενδυτική λογική
του MTΣ και οι λέσχες και οι πολυτελείς κατοικίες µετα-
τράπηκαν σε γραφεία. Mε την κατάργηση της αίθουσας
δεξιώσεων κάτω από το κινηµατοθέατρο και την αντικατά-
στασή της από το «ντάνσινγκ», µε αποτέλεσµα τη µετατό-
πιση των αρχικών επιπέδων, αποκλείστηκε κάθε δυνατό-
τητα για την κατά µήκος, έστω και έµµεση, προσπέλαση
του κτιρίου. 
Tο «Παλλάς» δηµιουργεί τοµή στην αρχιτεκτονική των
κινηµατογραφικών αιθουσών της Aθήνας, τόσο για τις
µεγάλες διαστάσεις και τις µελετηµενες αναλογίες των επι
µέρους τµηµάτων, όσο και για τον ήρεµο και διακριτικό
χειρισµό του διακόσµου στην επεξεργασία των εσωτερι-
κών όψεων. Oι ανάγκες διάχυσης του ήχου ευνοούν τις
εναίες επιφάνειες, τις στρογγυλεµένες γωνίες και τις κυµα-
τοειδείς διαµορφώσεις της οροφής. Σε µια εποχή που «το
κόσµηµα» χαρακτηρίζεται ως, έγκληµα», το Art Deco θα
µεταγράψει τη διακοσµητική µανία της προηγούµενης
περιόδου σε στιλπνές λείες επιφάνειες, αεροδυναµικές
φόρµες, πολυτελείς επενδύσεις και ραφιναρισµένες λεπτο-
µέρειες.
Για το κτίριο της οδού Πανεπιστηµίου, αναγγέλει και πάλι
το Έθνος της 31.3.1928 ότι: «Tο πρόγραµµα του Μετοχικού
Tαµείου, άριστον από πάσης απόψεως, ιδία εµπορικής,
προβλέπει δια την τρίτην οµάδα των έργων ένα µεγάλο
ξενοδοχείο µε 200 δωµάτια πολυτελείας και µε ζυθεστια-
τόρια, ζαχαροπλαστεία, κλπ. κατά µήκος της οδού Πανεπι-
στηµίου».3

Το Μέγαρο του Μετοχικού
Ταµείου Στρατού*

του Βασίλη Κολώνα, αρχιτέκτονα, ανάπλ. καθηγητή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

¿Óˆ: ¶ÚÔÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙË˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË˜ ÌÂ-
Ï¤ÙË˜ ÙˆÓ B. K·ÛÛ¿Ó‰Ú· Î·È §. MfiÓË ÌÂ ÙÔÓ
Ù›ÙÏÔ AÏ¤ÎÙˆÚ ÁÈ· ÙÔ M¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ MT™ (ÎÙ›ÚÈÔ
Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘), EP°A 30.12.1926, Û. 326 [ºˆ-
ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi AÚ¯Â›Ô E. ºÂÛÛ¿-EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï]
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Ωστόσο η διοίκηση του MTΣ αποφασίζει και νέα αναθεώ-
ρηση του οικοδοµικού προγράµµατος, µε βάση πλέον όχι
την κατασκευή ξενοδοχείου, αλλά κτιρίου που θα περιλαµ-
βάνει καταστήµατα στο ισόγειο και το υπόγειο, και στους
ορόφους γραφεία ή διαµερίσµατα για επιχειρήσεις εµπο-
ρικής φύσεως, ή για µεγάλες δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρε-
σίες.  
Αποφασίζεται, λοιπόν, η εκπόνηση νέων αρχιτεκτονικών
σχεδίων, που να ανταποκρίνονται πληρέστερα στο νέο
πρόγραµµα. H απουσία της καµπύλης, σε αντίθεση µε τις
όψεις της πτέρυγας της Σταδίου, ενισχύουν τον µονολι-
θικό χαρακτήρα του κτιρίου και το κατατάσσουν στα αντι-
προσωπευτικά δείγµατα του µοντέρνου κλασικισµού στην
Aθήνα. «Kλασικό» ως προς την οργάνωση των όψεων,
«µοντέρνο» λόγω της οικονοµίας ως προς το διάκοσµο,
το µέγαρο του MTΣ προβάλλει στην οδό Πανεπιστηµίου
τη λιγότερο επιτυχηµένη όψη του, αυστηρή, άκαµπτη,
µονότονη, σε πλήρη στυλιστική απόκλιση από την προη-
γούµενη εικόνα του. 
Mαζί µε τα κτίρια της Tράπεζας της Eλλάδος (N. Zου-
µπουλίδης, 1933-35) και του Γενικού Λογιστηρίου του Kρά-
τους (1934), το κτίριο του ΜΤΣ χαρακτηρίζει εκ νέου τον
άξονα της οδού Πανεπιστηµίου, σηµατοδοτώντας την επι-
στροφή της δηµόσιας αρχιτεκτονικής στις συµβολικές
αξίες του κλασικισµού. 

Mελετώντας τις οικοδοµικές φάσεις του µεγάρου του
MTΣ, θα µπορούσε να πει κανείς ότι, σύµφωνα µε τα κρι-
τήρια επιλογής της βραβευµένης λύσης, τα οποία ήταν «η
καταλληλότητα της θέσεως, η οικονοµία οικοδοµήσεως, η
πρακτική αποτελεσµατικότητα και το επικερδές του οικο-

¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ™¯¤‰ÈÔ Î·ÙÔ„Ë˜ Aã ÔÚfiÊÔ˘ ÙË˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙˆÓ B. K·ÛÛ¿Ó‰Ú· Î·È

§. MfiÓË ÁÈ· ÙÔ M¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ MT™ [ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi AÚ¯Â›Ô E. ºÂÛÛ¿-EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï]

¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: H fi„Ë ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔıÂ¿ÙÚÔ˘ «¶·ÏÏ¿˜» ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ MT™, ÙÔ
1953, Ï‹„Ë ¢. X·ÚÈÛÈ¿‰Ë [ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi AÚ¯Â›Ô MÔ˘ÛÂ›Ô˘ MÂÓ¿ÎË]
Î¿Ùˆ: H ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔıÂ¿ÙÚÔ˘ «¶·ÏÏ¿˜», ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1967, Ï‹„ÂÈ˜ ¢. X·ÚÈ-
ÛÈ¿‰Ë (ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi AÚ¯Â›Ô MÔ˘ÛÂ›Ô˘ MÂÓ¿ÎË)

‰›Ï· ¿Óˆ: TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙË˜ Ô‰Ô‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, Ï‹„Ë ¢. K·Ï·Ô‰¿
‰›Ï· Î¿Ùˆ: N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ fi„Ë ÙË˜ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙ· Ì¤Û· ÙËÂ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 [ºˆ-
ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi AÚ¯Â›Ô M·˘ÚÔÁ¤ÓË]



Στo κέντρο της πόλης οι τράπεζες, στις περιφέρειές της τα
εµπορικά κέντρα. Όπως και να έχουν τα πράγµατα, αυτή η
ανοµολόγητη συνθήκη της σύγχρονης µεγαλούπολης είναι
συναρτηµένη, και στις δύο περιπτώσεις, µε τον θεό του
χρήµατος. «Αναλήψεις» και «καταθέσεις», οι δύο πόλοι
µεταξύ των οποίων κινείται το εκκρεµές το οποίο αιωρείται
χρονοµετρώντας τη ζωή µας. Στο κείµενο που ακολουθεί
γίνεται µια απόπειρα ανάγνωσης του ενός από τα δύο φαι-
νόµενα, των εµπορικών κέντρων. 
Η νέα και αυξηµένη κατανάλωση σε αντικείµενα και είδη
καθηµερινής χρήσης (κυρίως ρουχισµού και οικιακού εξο-
πλισµού), συνδυασµένη µε τη συµφόρηση του κέντρου της
πόλης (όπου ανέκαθεν πραγµατοποιούνται οι παραδοσια-
κές εµπορικές δραστηριότητες), οδήγησε στην αναζήτηση
χώρων για την ανέγερση οικοδοµηµάτων µε εµπορικές
λειτουργίες, σε άλλες περιοχές, ανάλογα µε το εισοδηµα-
τικό επίπεδο της ζωής των κατοίκων τους. Σιγά σιγά, στους
άξονες των µεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών, στα
βόρεια προάστια και στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας,
αλλά και στις αναπτυσσόµενες επαρχιακές πόλεις της
Ελλάδας, εµφανίστηκαν και συνεχίζουν να εµφανίζονται
–πληθωρικά και αλόγιστα– οι σύγχρονοι «ναοί» της κατα-
νάλωσης και του εµπορίου. H εποχή του «Μινιόν», του

«Λαµπρόπουλου», του «Ατενέ», φαίνεται να έχει περάσει
ανεπιστρεπτί. Τα λίγα µεγάλα λαϊκά καταστήµατα, απόηχοι
του οικονοµικού θαύµατος της δεκαετίας του 1960, παρέ-
δωσαν δίχως αντίσταση τη σκυτάλη στα σύγχρονα εµπο-
ρικά κέντρα. 
H τυπολογική προέλευση του εµπορικού κέντρου είναι το
µεγάλο κατάστηµα του 19ου αιώνα, αλλά και το σούπερ
µάρκετ µε το ξενοδοχείο, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στην
Aµερική. Ωστόσο, το εµπορικό κέντρο στην Eλλάδα δεν
είναι τίποτα από τα προηγούµενα. Είναι µια κατασκευή
–δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία αν πρόκειται για περισσότερα
του ενός οικοδοµήµατα ή µόνο για ένα–, που αφορά Χ
τετραγωνικά µέτρα ανά όροφο, προς ενοικίαση ή πώληση.
Το εµπορικό κέντρο είναι µια άλλη «πολυκατοικία». Πρό-
σφορο πεδίο εργολαβικής δράσης, του κέρδους δίχως
ουσιαστική προσφορά στην πόλη και τη ζωή της. Το
µεγάλο κατάστηµα έχει δηλωµένη τη σφραγίδα του ιδιο-
κτήτη, της εταιρίας ή επιχείρησης, στην οποία ανήκει. 
Χώρος εµπορίου και κατανάλωσης ναι, αλλά χώρος µε
κάποια ταυτότητα και ατµόσφαιρα. Το σούπερ µάρκετ
είναι κατ’ εξοχήν χώρος κατανάλωσης τροφίµων, µέσα και
έξω από την πόλη, µιας νευρωτικής και οn the road ζωής.
Το ξενοδοχείο είναι χώρος της πρόσκαιρης ή παρατετα-
µένης διαµονής σε πόλεις που η κοινωνική δηµόσια ζωή
δεν βρίσκεται στους δρόµους και τις πλατείες, αλλά στους
ειδικά διαµορφωµένους εσωτερικούς χώρους του. Το
µεγάλο κατάστηµα, το σούπερ µάρκετ, το ξενοδοχείο,
έχουν το καθένα τους µύθους του ή τη σχετική περί αυτού
µυθολογία: τη µοντέρνα ζωή της πρωτεύουσας-µεγαλού-
πολης, την οριζόντια επέκταση, το όνειρο της ανεξαρτη-
σίας και την ψύχωση µε το δρόµο. Το εµπορικό κέντρο;
Το εµπορικό κέντρο έχει τη σφραγίδα του εργολάβου, την
ταυτότητα των µικροϊδιοκτητών ή ενοικιαστών του, και τον
µάταιο µύθο του σύγχρονου Κροίσου. 
H εµφανής πολυτέλεια της κατασκευής και η παραδοξο-
λογία της µορφής αποσκοπούν στην έλξη της πελατείας
µέσα από το λούστρο και τη γυαλάδα των επενδύσεων
(µάρµαρα, πλακίδια, µέταλλα, γυαλί). H στιλπνότητα αυτών
των κατασκευών συνδυάζεται µε το είδος του εµπορίου.
Συχνά η αναζήτηση µιας ελκυστικής εικόνας οδηγεί στην
έκφραση ή στην υποδήλωση κάποιας ιστορικής αναφο-
ράς, που εξαντλείται στη διακόσµηση των προσόψεων και
κάποιων επιµέρους στοιχείων, λες και η ιστορία αφορά
µόνο την επιφάνεια και όχι το βάθος των πραγµάτων.
Χαρακτηριστική είναι η ονοµασία πολλών εµπορικών
κέντρων όπως Αγορά, Domus, Αίθριο κ.ά. Τα ονόµατα
αυτά µοιάζει να αναζητούν τη νοµιµοποίηση της υπόστα-
σής τους σε πολύ µακρινές αλήθειες. Γιατί κάθε άλλο παρά
αγορά, domus ή αίθριο είναι αυτά τα οικοδοµήµατα.
Όµως, οι λέξεις εκδικούνται, όταν ο ανεµπόδιστος αυτός
λατρευτικός µεταµοντερνισµός καταλήγει στο ρastiche της
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Από το παζάρι
στα εµπορικά κέντρα*

του Γιώργου Σηµαιοφορίδη†, αρχιτέκτονα

δοµήµατος», οι αρχιτέκτονες Λ. Mπόνης και B. Kασσάν-
δρας πέτυχαν το στόχο τους. H διάταξη των κτιρίων σύµ-
φωνα µε την πρότασή τους αντανακλούσε µε σαφήνεια τη
χωροθέτηση των διαφορετικών λειτουργιών εντός των
ορίων του οικοπέδου, ενώ η προβολή τους στα µέτωπα
των περιµετρικών δρόµων καθιστούσε εύληπτη τη διαφο-
ρετική τους ταυτότητα.  
H συγκεκριµένη διάταξη εξυπηρετούσε την κατά φάσεις
οικοδόµηση του κτιρίου. Οι Μπόνης και Κασσάνδρας απέ-
φυγαν τον κατακερµατισµό του οικοπέδου µε τις «πολεο-
δοµικού» χαρακτήρα λύσεις και συνέθεσαν άνετους, αρχι-
τεκτονηµένους χώρους, που θα µπορούσαν να φιλοξενή-
σουν δηµόσιες δραστηριότητες, όπως αυτές της αναψυχής
(κινηµατοθέατρο), της φιλοξενίας (ξενοδοχείο) και του
εµπορίου πολυτελείας (grands magasins). H τροποποίηση
του κτιριολογικού προγράµµατος ήταν αυτή που στέρησε
από το µέγαρο του MTΣ δυο σηµαντικούς χώρους δηµό-
σιας χρήσης στους δυο κεντρικούς άξονες της πρωτεύου-
σας (τα grands magasins και το ξενοδοχείο), αντάξιους του
«Παλλάς», του µόνου αντίστοιχης κλίµακας χώρου που
διατηρήθηκε στο αναθεωρηµένο κτιριολογικό πρόγραµµα.
Aναπόφευκτα, τα θετικά σηµεία της βραβευµένης πρότα-
σης λειτουργούν ανασταλτικά για τους ελεύθερους
χώρους στο εσωτερικό του οικοδοµικού τετραγώνου. Eπι-
πλέον, ο συµπαγής όγκος του κτιρίου της οδού Πανεπι-
στηµίου δεν επέτρεψε τη δηµιουργία αντίστοιχης µε τη
στοά Σπυροµήλιου διευθέτησης και από την άλλη πλευρά
του κεντρικού κτιρίου, όπως αρχικά προβλεπόταν. 
H παντελής σχεδόν έλλειψη πρωτοτύπων σχεδίων, τόσο
της αρχικής όσο και της αναθεωρηµένης πρότασης καθώς

και η δεκαετής χρονική απόσταση ανάµεσα στην πρώτη
και την τελευταία οικοδοµική φάση, δεν επιτρέπει να διατυ-
πώσει κανείς οριστική άποψη αν το τελικό αποτέλεσµα
υπήρξε συνειδητή στυλιστική επιλογή των δυο αρχιτεκτό-
νων, ή προϊόν της υποταγής τους στις προτάσεις αναθεώ-
ρησης των εκάστοτε επιτροπών του MTΣ και της συµπό-
ρευσής τους µε τη γενικότερη πορεία µιας νέας τάξης
πραγµάτων στο χώρο των δηµόσιων αρχιτεκτονικών
παραγγελιών.

H πρώτη αναφορά στην αρχιτεκτονική του κτιρίου του MTΣ
χρονολογείται στο 1938, το περιοδικό Architecture d'au-
jourd'hui παρουσιάζει τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική,
µε το κτίριο των Λ. Mπόνη και B. Kασσάνδρα να απεικονί-
ζεται δίπλα στα έργα των µοντερνιστών αρχιτεκτόνων Θ.
Bαλεντή, Γ. Kοντολέοντος και Στ. Παπαδάκη.4

Kαταλαµβάνοντας ένα ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο
στο κέντρο της πόλης, το µέγαρο του MTΣ συνδέθηκε
διαχρονικά µε όλες τις σηµαντικές στιγµές της ιστορίας
της. Aποτέλεσε για περισσότερο από 70 χρόνια ισχυρό
σηµείο αναφοράς για την οικονοµική, κοινωνική και καλλι-
τεχνική ζωή της Aθήνας. Xώροι όπως το κινηµατοθέατρο
«Παλλάς», το χορευτικό κέντρο «Mαξίµ», το «Mπραζί-
λιαν», ο «Zώναρς» και ο «Φλόκας», θα αποτελέσουν τους
πλέον δηµοφιλείς χώρους κοινωνικών συναθροίσεων και
αναψυχής της µεταπολεµικής Aθήνας.
*Tο κείµενο και οι φωτογραφίες προέρχονται από το βιβλίο του B

Kολώνα: Tο Mέγαρο του Mετοχικού Tαµείου Στρατού, το οποίο απο-

τελεί έκδοση του Πολιτιστικού Iδρύµατος του Oµίλου Πειραιώς, και πρό-

κειται να κυκλοφορήσει εντός του 2006.

Σηµειώσεις

1. Έθνος, 31.3.1928.

2.. Ό.π.

3. Yλοποιήθηκε µόνο το τµήµα της οδού Bουκουρεστίου και απο-

τέλεσε συνέχεια της ήδη υπάρχουσας στοάς κατά µήκος της όψης

του κεντρικού τµήµατος.

4. J. Lyghizos, «Le mouvement architecturale en Grèce», Architec-

ture d'aujourd'hui, Sept-Dec. 1938, σσ. 57-65.

Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙË˜ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘
ÛÙ· Ù¤ÏË ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930 [ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ-
Îfi AÚ¯Â›Ô M. K·Ú‰·Ì›ÙÛË-A‰¿ÌË]
Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ MT™
·fi ÙÔÓ I. §˘Á›˙Ô ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Architecture

d'Aujourd'hui ÙÔ 1938, J. Lyghizos: «Le mou-
vement architecturale en Grèce», L'architec-

ture d'aujourd'hui, Sept-Dec. 1938, ÛÛ. 57-65

¿Óˆ: ∆Ô ·˙¿ÚÈ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡
ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ. §ÈıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ David Roberts, 1849
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ιστορίας και από εκεί κατευθείαν στην κακογουστιά των
περισσότερων εµπορικών κέντρων, κακογουστιά στην
οποία συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Στα εµπορικά κέντρα
δεν διακρίνεται µια ιδέα διάπλασης του χώρου, της κάτο-
ψης και της τοµής, πέρα από την ορθολογική διάταξη των
υπό εκµετάλλευση χώρων. Παρ' όλες τις προσπάθειες να
συνδυάσουν µνήµες δρόµου και πλατείας, ηµιδηµόσιου
εσωτερικού χώρου, περάσµατος και επαφής, τα εµπορικά
κέντρα πάσχουν τελικά στη σύνθεση, στο τι είδους κτίριο,
οικοδόµηµα, οργανισµός θέλουν να είναι. Και ας προσπα-
θούν να µας πείσουν ότι η Αγορά της Κηφισίας κατάγεται
από την αρχαία ελληνική αγορά και τη Στοά του Αττάλου.

Λησµονούν, όσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο, το σηµαντικότερο
γεγονός: Ότι στις αρχαίες ελληνικές πόλεις η αγορά είναι
το κέντρο της κοινωνικής ζωής, το πλαίσιο εµφάνισης των
πολιτικών θεσµών της πόλης. Όµως, αυτό που έχει σηµα-
σία, για τους Eλληνο-Iταλούς αρχιτέκτονες και εργολάβους
του εµπορικού συγκροτήµατος, και για όσους ασχολήθη-
καν ποικιλοτρόπως µέχρι τώρα µαζί του, είναι µόνο η ακα-
νόνιστη γεωµετρική διάταξη των κτιριακών όγκων και οι
δήθεν µορφολογικές αναφορές του στην ιστορία. 
Ωστόσο, τα εµπορικά κέντρα έχουν διεισδύσει για τα καλά
στη ζωή µας. Τα βλέπουµε στους δρόµους και στις γειτο-
νιές, σε περιοδικά και σε εφηµερίδες, πηγαίνουµε σ' αυτά
για ν' αγοράσουµε κάτι ή να χαζέψουµε. Oρισµένες οικο-
γένειες τα έχουν εντάξει στο χρόνο της αναψυχής τους.
Μερικοί τα θαυµάζουν. Άλλοι δυσανασχετούν. H «επιτυ-
χία» τους οφείλεται, µεταξύ άλλων, τόσο στην αλλαγή που
συνέβη στον τρόπο της εµπορικής συναλλαγής, όσο και
στην εξασθένηση του δηµόσιου βίου στις πόλεις. Από τον
πλανόδιο πωλητή που έφερνε τις πραµάτειες του στο
σπίτι, στα καταστήµατα µε τα εδώδιµα αποικιακά προϊόντα,
στα µαγαζιά της γειτονιάς, στα σούπερ µάρκετ, στην υπε-
ραγορά και στα εµπορικά κέντρα δεν άλλαξαν µόνο οι
εµπορικές σχέσεις, αλλά και οι σχέσεις κοινωνικής επαφής,
ενδεχοµένως και η ιδέα µας για την πόλη. Όπως είναι

γνωστό, τα εµπορικά κέντρα συγκεντρώνουν τις εµπορικές
δραστηριότητες, αντίθετα µε τη διασπορά τους σε περισ-
σότερα σηµεία. ∆εν είναι τυχαίο ότι είναι συνυφασµένα,
ορισµένα δε αποκλειστικώς εξαρτηµένα, από τη χρήση
του αυτοκινήτου. H «αποκέντρωση» αφορά τις αποστά-
σεις και τις µετακινήσεις σε σχέση µε το κέντρο της πόλης,
δυνατότητα που προσφέρει ακριβώς η ελεύθερη ατοµική
µετακίνηση. 
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν δεν αφορούν, ή µάλλον
υπερβαίνουν, την αποδοχή ή απόρριψη των εµπορικών
κέντρων, για ν' αγγίξουν το βάθος του φαινοµένου. Τη
δυνατότητα που έχουν τα εµπορικά κέντρα να υπάρξουν

ως χώροι ζωής, µε την ανάλογη ένταση, ποιότητα και
ατµόσφαιρα, που είχαν µέχρι πρότινος οι προκάτοχοί
τους, όσον αφορά τις τυπικές εµπειρίες της εµπορικής
συναλλαγής και της δηµόσιας διατροφής: η αγορά και τα
πωλητήρια, το φόρουµ και οι ταβέρνες, το µπαζάρ και το
σουκ, η πλατεία, οι λότζιες και οι µποτέγκες, τα µαγαζιά και
οι σκεπαστές αγορές, τα µεγάλα καταστήµατα... Χώροι και
κτιριακοί όγκοι, σηµαντικοί, όχι µόνο για τη ζωή και την
ατµόσφαιρα µιας πόλης, αλλά µε έντονη θεατρικότητα, τη
θεατρικότητα της καθηµερινής ζωής, όπως ταιριάζει στο
εµπόριο. Με δυο λόγια, χώροι πολιτισµού και κουλτούρας. 
Ποιες είναι οι αληθινές αναµνήσεις σου επιστρέφοντας
από τα εµπορικά κέντρα προς το σπίτι, µέσα στο αυτοκί-
νητο; Θα σκέφτεσαι άραγε... «Ας παραδεχτούµε ότι είµα-
στε εκσυγχρονισµένοι, µέχρι την επόµενη οικονοµική
κρίση, που θα µετατρέψει τους “ναούς” της κατανάλωσης
σε νησίδες ερειπίων;» Ή, µήπως, πού θα βάλεις και τι θα
κάνεις όλα αυτά που αγόρασες απόψε; 

* Το κείµενο έχει δηµοσιευθεί στο περιοδικό Το Τέταρτο 32/1987 και

στο βιβλίο Γ. Σηµαιοφορίδης, ∆ιελεύσεις: Κείµενα για την αρχιτεκτο-

νική και τη µετάπολη, Metapolis Press, Αθήνα 2005.

Ì¤ÛË: ∂ÌÔÚÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ Agora, ·Ú¯. π. µÈÎ¤-
Ï·˜, V. Mazzuconi, 1986 [ºˆÙ. ∞Ú¯Â›Ô ¢. ºÈ-
ÏÈ›‰Ë]
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¿Óˆ: ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ¡Ù¿Ï·˜. ∫Ù›ÚÈ·
ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ÙË˜ ·Ô‰È·Ï˘Ì¤ÓË˜ fiÏË˜. ∞¯·ÓÂ›˜
ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ¿ÚÎÈÓÁÎ, Î¿ÌÂÚÂ˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË˜,
·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∞ÓÙÈı¤ÛÂÈ˜ ÙÚfiÌÔ˘
Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜
Ì¤ÛË ¿Óˆ: ÿÛˆ˜ Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜
Ô˘ Â›‰·, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÂ Ù¤-
ÓÙÂ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙË˜ ™Â‚›ÏÏË˜ Î·È ÙÔ ·˙¿ÚÈ
ÙË˜ ¶fiÏË˜, ‹Ù·Ó Ô ÛÙÂÁ·ÛÌ¤ÓÔ˜ –ÌÂ ÏÂÍÈ-
ÁÎÏ¿˜– Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ Î·Ù¤ÏËÁÂ ÛÙÔ Ó·fi
ÙË˜ Asakusa ÛÙÔ ∆fiÎiÔ
Ì¤ÛË Î¿Ùˆ: ¶ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ Â˙fi-
‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ Galleria, ÛÙÔ
¡Ù¿Ï·˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ mall, fiÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ ÔÏ˘ÒÚÔÊ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›· ·fi
ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘. ∞Ú¯È-
Ù¤ÎÙˆÓ ∏√∫ (Helmut, Obata and Kassenbaum) 
Î¿Ùˆ: ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡
Î¤ÓÙÚÔ˘ Northpark, ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ù¤ÙÔÈÔ˘
Î¤ÓÙÚÔ˘ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÛÙÔ ¡Ù¿Ï·˜

7733α φ ι έ ρ ω µ α

Στη δεκαετία του ’70 ο κόσµος στην Αµερική είχε αρχίσει
να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά µε τις πόλεις
τους που τις είχε διαµελίσει το αυτοκίνητο. Οι θεωρητικές
ενασχολήσεις των πολεοδόµων και συγκοινωνιολόγων
είχαν γίνει βίωµα των κατοίκων που ξόδευαν ένα µεγάλο
µέρος του χρόνου τους στο πήγαιν’ έλα απ’ το προάστιο
στο κέντρο της πόλης που ήταν η εργασία τους. Όταν
αργότερα η περιοχή εργασίας ακολούθησε τα προάστια, ο
κόσµος άρχισε να δυσανασχετεί µε τις αχανείς εκτάσεις
που έπαιρνε το αυτοκίνητο για χώρους στάθµευσης γύρω
από τα κτήρια γραφείων και τα τεράστια εµπορικά κέντρα.
Στη δεκαετία του ’80 το τυπικό εµπορικό κέντρο διαµελί-
στηκε ακόµη περισσότερο, και πήρε ακόµη µεγαλύτερη
έκταση στις κύριες διασταυρώσεις των αυτοκινητοδρόµων
στις εισόδους των πόλεων και των µητροπολιτικών περιο-
χών. Εκεί λοιπόν τα καταστήµατα που µε τις επιχειρησιακές
συγχωνεύσεις των διαφόρων συναφών εταιρειών πήραν
διαστάσεις µαµούθ, δηµιουργήθηκε ένας νέος τύπος
εµπορικού κέντρου, όπου ο πελάτης για να πάει από το
ένα υπερ-κατάστηµα στο άλλο έπρεπε να πάει µε το αυτο-
κίνητό, διασχίζοντας «πελάγη» χώρων στάθµευσης. Ο
πεζός χάθηκε, όπως χάθηκε και το «χάζεµα» που συνέ-
βαινε στα προηγούµενα εµπορικά κέντρα που αποτελού-
νταν από ποικιλία καταστηµάτων, ενώ η ευρύτερη περιοχή
έγινε φόβος και τρόµος κυκλοφορίας, αστυνοµευόµενος
από ειδικές περιπολίες φύλαξης, που όµως δεν κατάφερ-
ναν πάντα να αποτρέπουν εγκληµατικές ενέργειες. Αρκετοί
βιασµοί αλλά και δολοφονίες, ιδίως εργαζοµένων γυναικών
που σχόλαγαν απ’ τη δουλειά τους και πήγαιναν να
πάρουν το αυτοκίνητό τους έχουν καταγραφεί στις ιστο-
ρίες των ερηµωµένων νυχτερινών χώρων στάθµευσης. 
Ο περιβάλλον χώρος των εµπορικών αυτών κέντρων
φάνταζε ωκεανός άχρηστης γης στις ώρες που τα κέντρα
ήταν κλειστά, µια και δεν ήταν αρκετά τα φορτηγά και οι
νταλίκες που έκαναν την τροφοδοσία να γεµίσουν τις αχα-
νείς άδειες εκτάσεις του πάρκινγκ. Επρόκειτο κυριολεκτικά

για «έρηµες χωµατερές», κρανίου τόποι στον βωµό της
κατανάλωσης. Από την άποψη της αστικής συνέχειας, της
ασφάλειας του πεζού και του πολίτη, της δυνατότητας κοι-
νωνικής δραστηριότητας, και της κλίµακας εν γένει του
αστικού χώρου, το αµερικανικό εµπορικό κέντρο, της
δεκαετίας του ’80 και ’90 ήταν και ακόµη είναι ό,τι χειρό-
τερο έχει να επιδείξει ο ευρύτερος αστικός σχεδιασµός. 
Στις αρχιτεκτονικές σχολές το βλέπαµε αυτό. Εγώ προσω-
πικά, έχοντας µελετήσει την κατάσταση του Τέξας, που
ήταν «πρωτοπόρο» σ’ αυτού του είδους την πολεοδοµία
είχα επανειληµµένως δώσει ασκήσεις στους φοιτητές µου,
µάλιστα αρκετές φορές σε συνεργασία µε ορισµένες από

Πόλη διαλυτικά
Πολυδύναµα

του Αντώνη Κ. Αντωνιάδη, αρχιτέκτονα-πολεοδόµου, 
τ. καθηγητή Αρχιτεκτονικής UTA
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2. Η δηµιουργία τους προϋποθέτει διαφήµιση και αναπα-
ραγωγή από τα µέσα ενηµέρωσης. Η ανακοίνωση προη-
γείται της δηµιουργίας και αναφέρεται σε φανταστικά περι-
στατικά.
3. ∆ηµιουργείται µια αµφιβολία για τη χρηστικότητα των
λειτουργιών της και µια αντιπαράθεση, ώστε να γεννηθεί
ενδιαφέρον και να προσελκυστεί κοινό το οποίο µε τη
σειρά του θα δηµιουργήσει χωροχρόνο.

Οι υπεραγορές τελειοποιήθηκαν συστηµατικά µεταξύ του
1960 και του 1980 κύρια στην Αµερική. Οι αναπτυξιολόγοι
διήρεσαν, ανέλυσαν και συνέθεσαν το χώρο σε υπερκαλυ-
πτόµενους κύκλους, οι οποίοι οριοθετούν τις ζώνες επιρ-
ροής υπεραγορών. Κάθε µέγεθος επιρροής επιλύεται µε
δηµογραφικές έρευνες, σύνθεση και αγοραστική ικανό-
τητα πληθυσµού, δυναµική πωλήσεων κτλ. Αντιστρέφοντας
τη θεωρία της κεντρικότητας (central place theory), προσ-
διόρισαν κοµβικές θέσεις διερχόµενης ή συγκεντρωµένης

καταναλωτικής ζήτησης (εικ. 1). Την τελευταία δεκαετία, µε
τη ραγδαία αύξηση του πληθυσµού του πλανήτη και τα
τεχνολογικά εργαλεία, ο παγκόσµιος χώρος µετατρέπεται
σε γιγάντιο υπερχώρο µε εναλλαγές θεµατικών υπεραγο-
ρών, υπεροικισµών και υπερλειτουργιών µε στόχο την
υπερκατανάλωση, η οποία προάγεται όταν ο χρήστης επι-
σκέπτης λειτουργεί σε κατάσταση καταναλωτικού παραλη-
ρήµατος.

Πότε και πώς βρίσκεται ο επισκέπτης σε κατάσταση παρα-
ληρήµατος; Όταν βρεθεί σε ονειρικό περιβάλλον, το
οποίο ικανοποιεί όλες του τις αισθήσεις: όραση, ακοή,
οσµή, αφή και γεύση. Τα κριτήρια σχεδιασµού στοχεύουν
και στις πέντε αισθήσεις. Αν και η όραση είναι η περισσό-
τερο άµεση (κατασκευή εικόνων), επιστρατεύονται και οι

Υπεραγορά: η τυποποίηση
της ψευδαίσθησης

της Καρολίνας Θεοδωράκη και
Τζούλιας Θεοδωράκη-Πάτση, αρχιτεκτόνων

Η υπεραγορά αποτελεί µια παραλλαγή της έννοιας του
θεµατικού πάρκου, η οποία διέπει τη δυτική λογική και
εκφράζεται µε διάφορες µορφές στο σύγχρονο σχεδια-
σµό των οικιστικών λειτουργιών. Ο «ένθετος προγραµµα-
τισµός» της υπεραγοράς λειτουργεί µε επίφαση το παρά-
δοξο της λογικής των αισθήσεων, το οποίο συνυφαίνεται
µε τη λειτουργία και προβολή των εικόνων, των ειδώλων
και των αντικατοπτρισµών. Πέρα από την άµεση «ικανο-
ποίηση» των καταναλωτικών αναγκών που προσφέρει, λει-
τουργεί ως παιχνίδι του νοητού και του α-νόητου, του

τοπικού και του ά-τοπου. Αγορές – δρώµενα – λειτουργίες
παρατίθενται θεµατικά σε υπερχώρους. δηµιουργώντας
αυτοπληρούµενα γεγονότα και αντιστρέφοντας τη θεωρία
της κεντρικότητας στις οικιστικές συγκεντρώσεις και ακόµη
περισσότερο αντιστρέφοντας την πλατωνική λογική.

Οι λειτουργίες της υπεραγοράς οργανώνονται µε τους
κανόνες της θεωρίας των κατασκευών των εικόνων και των
ψευτο-γεγονότων1 κάτω από την τρισδιάστατη λογική της
επιστήµης της κατανάλωσης, δηλαδή πρόκειται για:

1. Λειτουργίες οι οποίες δεν προκύπτουν αυθόρµητα από
ανάγκες του συγκεκριµένου χωροχρόνου, αλλά τοποθε-
τούνται ένθετα µετά από σύνθετο και πολυκλαδικό προ-
γραµµατισµό. 

¿Óˆ: ¶ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ «¯ˆÏ» ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÂ ÒÚ·
·È¯Ì‹˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ™¿ÓÙ· ªfiÓÈ-
Î· (Santa Monica Mall), ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿-
ÏË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÙÔ˘ Frank O’ Gehry, Î·È ·Ú·-
‰fiÍˆ˜ ÙÔ «ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¿ Î·Ï‡ÙÂÚÔ», ÌÈ· Î·È Â›-
Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ fi-
ÏË˜ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ (ÙÒÚ· ˘fi
Â¤ÎÙ·ÛË)
Ì¤ÛË ¿Óˆ: ∆˘ÈÎfi Î·Ù¿ÛÙËÌ· «ª·ÌÔ‡ı» ÙË˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ «ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÓËÛ›‰ˆÓ
ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÎÈÓÁÎ». °È· Ó· ·˜ ·fi ÙÔ ¤Ó·
¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
‹ÛÂÈ˜ ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ··ÁÔ-
ÚÂ‡ÂÙ·È ÛÙ· «ÌË Ì¤ÏË» ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ˘
Ì¤ÛË Î¿Ùˆ: ∆Ô ÂÌÔÚÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ Horton Plaza
ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™·Ó ¡ÙÈ¤ÁÎÔ. ∆·
ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓËÛÈ¿, ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎ¤˜ ÏÔÁÔ˘fiÏÂÈ˜ Î·È Ë
‚fiÚÂÈÔ˜ ∞ÊÚÈÎ‹, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ
ÙÔ›Ô Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÛÙÈ˜ Ù·Ú¿ÙÛÂ˜ ÙÔ˘ Ô-
Ï˘ÒÚÔÊÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÈÔ
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. ŒÚÁÔ ÙÔ˘
Jon Jeredy, ÙÔ Û¯Â‰›·ÛÂ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú-
ÍË˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ÙˆÓ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂÏÂ˜ ÙÔ ’92
Î¿Ùˆ: ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ
«ªÂÙ·‚ÔÏÈÎfi ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌfi Ì¤Ûˆ Î·ÙÔÈÎ›·˜»
ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∆¤Í·˜

ŸÏÂ˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Â›Ó·È © A.K.A.
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τις µεγαλύτερες εταιρίες που εξειδικεύονταν σε εµπορικά
κέντρα (π.χ 3D International, Harrell and Hamilton), προ-
σπαθώντας ν’ αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. Τους ζήταγα
να φέρουν «κατοικία» σ’ αυτά τα εµπορικά κέντρα, ώστε
να µπει ζωή επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Ο κόσµος που
θα ’ρχονταν, και που στις καλύτερες περιπτώσεις θα χρησι-
µοποιούσε σαν «χωλ εισόδου» τους εσωτερικούς πεζόδρο-
µους του εµπορικού κέντρου (mall), θα χρησιµοποιούσε τα
πάρκινγκ που ήταν άδεια το βράδυ, και θα έφερνε ζωή και
ασφάλεια στο σύνολο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία «µεταβο-
λισµού», η ανθρώπινη κλίµακα των ελληνικών νησιών, των
ελληνικών και ιταλικών λοφουπόλεων, ήταν παραδείγµατα
προς µίµηση. Ιδίως τα ελληνικά νησιά έθελγαν τους αµερικά-
νους φοιτητές. Τα µελετούσαν και εµπνέονταν από αυτά. Ο
Αµερικανός στην προσπάθειά του να ξαναδώσει συνοχή
στις απο-διαµελισµένες πόλεις του, επιστράτευε για βοήθηµα
και έµπνευση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα,
τα σοκάκια, τους µικρούς δρόµους, τα ταρατσωτά περιβάλ-
λοντα, και την ανθρώπινη κλίµακα. 
Τώρα εµείς που είχαµε αυτές τις πόλεις πρότυπα, πάµε
σώνει και καλά να τις διαµελίσουµε. 
Οι τεράστιες υπερ-αγορές που ξεφύτρωσαν στα προάστια
της Αθήνας στη δεκαετία του ’80 ήταν τα πρώτα συγκρο-
τήµατα του πάρα πάνω «αµερικανικού» τύπου που εισέβα-
λαν στην ελληνική πόλη. Εξυπηρέτηση πελάτη και αυτοκι-
νήτου, άνεση στον χώρο στάθµευσης και συγκέντρωση
καταναλωτικών προϊόντων κάτω από µια στέγη. Εξυπηρετι-
κοί καταναλωτικοί ναοί από τη µια, αλλά και καταναλωτές
αστικής γης και αποδιαλυτές της αστικής συνέχειας από
την άλλη. Το τέλος της δεκαετίας του ’90 έφερε κι’ άλλα
πολυκαταστήµατα στο προσκήνιο. Η νεολαία, οι διαφηµι-
στές κι’ οι κάθε είδους ανυπόµονοι να µιµηθούν και να
εγκρίνουν το κάθε ξενόφερτο κατασκεύασµα, που χωρίς
να έχουν ζήσει την απανθρωπιά των ευρύτερων αµερικανι-
κών περιβαλλόντων, µε µόνο γνώµονα τις αναζητήσεις
τους για πρότυπα στο ίντερνετ και στις επιβεβαιώσεις των
διαφηµιστών, δεν έκρυψαν την χαρά τους κι’ έτρεχαν στα
πολυσινεµά, που άρχισαν να κάνουν την εµφάνιση τους
στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το ντελίριο κορυφώθηκε
µε το πολυσινεµά του Ρέντη, ένα ακριβώς αντίγραφο της
τυπολογίας των πολυσινεµά που εύρισκε κανείς στην Αµε-
ρική και την Αυστραλία, γύρω στα τέλη του ’80 – αρχές της
δεκαετίας του ’90.  
Προσωπικά βρέθηκα σε απελπισία. Ενώ στην Αµερική
προσπαθούσαµε ν’ αποφύγουµε τον διαµελισµό της
πόλης και να ξαναφέρουµε ανθρώπινη κλίµακα, εδώ πήγαι-
ναν σώνει και καλά να κάνουν το αντίθετο, να καταστρέ-

ψουν την ανθρώπινη κλίµακα και να επιφέρουν διαµελισµό
της πόλης. Συγκέντρωναν γη, έχτιζαν υπερ-αγορές και
πολυσινεµά, και χαίρονταν µε το κατόρθωµά τους.

*Το ανωτέρω είναι από το αδηµοσίευτο βιβλίο του
Αντώνη Κ. Αντωνιάδη, Κατωπεριµενώµατα: Αρχιτεκτονικό-
περιβαλλοντικά κείµενα, Ύδρα 1999, σ. 29-30)

Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∂ÈÎ. 1. ∆· Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· Î¤-
ÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜
ÌÂ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ˙ÒÓÂ˜ Â˙‹˜
ÂÚÈÏ¿ÓËÛË˜
Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: ∂ÈÎ. 2. ªÔÚÊÔÁ¤ÓÂÛË ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿˜
Î·Ù· Ì‹ÎÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘



ενώ οι αναπτυξιολόγοι εκτιµούν ότι η διασκέδαση που
προσφέρει δεν είναι αρκετή και χρειάζονται νέα ευρήµατα.
Το θεµατικό εξαντλείται, χρειάζεται «αυθεντικότητα». Το
σκηνικό µεταφέρεται ή αντιγράφει παραδοσιακές κοινω-
νίες. Το παζάρι του Μαρακές (Μαρόκο) επεκτείνεται και
γειτνιάζει µε το Club Mediteranée. Στο Ντουµπάι, επάνω
σε τεχνητά νησιά ιδεογράµµατος φοίνικα (τα κλαδιά απο-
τελούν κανάλια), εκτείνονται τόποι κατανάλωσης, οι οποίοι,

εκτός από παραδοσιακά παζάρια, περιλαµβάνουν ξενοδο-
χεία, εστιατόρια και δρώµενα (εικ. 4, 5). Στην Κίνα οι υπε-
ραγορές εξελίσσονται σε τοπία που αναπαράγουν τους
λόφους της Τοσκάνης και στην Ιαπωνία σε υπόσκαφα
αντίγραφα της Αριζόνας. 

Το θέµα αντιστρέφεται ξανά: «ας µετατρέψουµε τους
αυθεντικούς και τους ιστορικούς χώρους σε υπεραγορές».
Το µουσείο του Λούβρου και στη συνέχεια το Βρετανικό
Μουσείο, τα ιστορικά σύνολα, όπως η Βενετία (εικ. 6) και
εκατοντάδες µεσαιωνικές ευρωπαϊκές πόλεις και οικισµοί
προσφέρουν το αυθεντικό µέχρι πριν λίγες δεκαετίες,
περιβάλλον τους, στο όνοµα της κατανάλωσης.

Η κοινωνία του θεάµατος και του «οδηγού αγοράς» εξα-
ντλείται. Ακυρώνεται η πραγµατικότητα έναντι της παρου-
σίας, η ιδέα έναντι της εικόνας, το αυθεντικό έναντι του
αντιγράφου. ∆ηµιουργείται ένα ψυχιατρικό σύνδροµο
κατανάλωσης και ο επισκέπτης επιδίδεται σε ατέρµονες
καταναλωτικές περιπλανήσεις, οι οποίες προκαθορίζονται

µε τις θεωρίες του string7 και της promise theory8 (εικ. 7).
∆εν είναι τυχαίο ότι ο Εdward Bernay, ο πρώτος θεωρητι-
κός του µάρκετινγκ, ήταν ανιψιός του Φρόυντ.
Συνέπεια αυτής της πραγµατικότητας είναι η ακύρωση του
δηµόσιου χώρου, ο οποίος αντικαθίσταται σταδιακά από
τους «φυλασσόµενους» αυτόνοµους υπερ-χώρους που
καταργούν τον αυθορµητισµό και οδηγούν σε τυποποιη-
µένες ελεγχόµενες9 συµπεριφορές. Πρόκειται για ουτοπι-

κούς χώρους, οι οποίοι πραγµατοποιούν και συνδυάζουν
τις ουτοπίες του Fourier του 19ου αιώνα µε το τεχνολογικό
υπόβαθρο του 21ου αιώνα, σε νέες αναπαραστάσεις.
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υπόλοιπες αισθήσεις. Ο ευκολότερος τρόπος για να ικα-
νοποιηθούν είναι µέσα από τη ψευδαίσθηση γνωστών βιω-
µάτων, τα οποία ξυπνούν τη νοσταλγία ή τη συνήθεια στον
επισκέπτη. Για τη δηµιουργία της ψευδαίσθησης χρησιµο-
ποιούνται όλα τα τεχνολογικά µέσα.

Πώς δηµιουργείται το ονειρικό περιβάλλον;
Το παράδοξο στη λογική των αισθήσεων συµβαίνει όταν
εικόνες, είδωλα και αναπαραστάσεις ενεργοποιούν παραι-
σθήσεις στον άνθρωπο, που εκλαµβάνονται ως αληθινές
και δηµιουργούν παροξυντική εφορία και µανία κατανάλω-
σης. Συγχρόνως οι υπεραγορές προσελκύουν νεαρής ηλι-
κίας πληθυσµό τον οποίο εθίζουν σε πρότυπα συµπεριφο-
ράς που συνδέουν την περιπλάνηση µε την ευχαρίστηση.2

Σε µεγαλύτερη ηλικία το ίδιο κοινό έχει δηµιουργήσει
νοσταλγική σχέση µε τις συνήθειες της υπεραγοράς στην
οποία επιστρέφει από βιωµατική νοσταλγία.

Η επόµενη φάση της εµπειρίας της υπεραγοράς είναι η
σταδιακή µετατροπή ολόκληρου του δοµηµένου χώρου µε
αντίστοιχες πρακτικές.

Η λειτουργία της υπεραγοράς λοιπόν δεν προκύπτει
αυθόρµητα από τις ανάγκες του συγκεκριµένου χωροχρό-
νου,3 αλλά χωροθετείται και καταλήγει αυτή να οργανώνει
τις µετακινήσεις και τις ανθρώπινες συµπεριφορές. Μια
νέα µορφογένεση4 αναδύεται, η οποία είναι κυβερνητικού
είδους σε σχέση µε τα συγκοινωνιακά δίκτυα από τα οποία
δεν διαχωρίζεται (εικ. 2). Η υπεραγορά µοιάζει µε εργο-
στάσιο το οποίο, αντί να ενώνεται µε τη σειρά παραγωγής
σε συνεχή λογικά όρια, οι επισκέπτες το διαπερνούν δηµι-
ουργώντας έναν οµοιογενή χώρο δοµής, κοινωνικής ζωής
και κυκλοφορίας. Ένας χώρος ο οποίος δεν ορίζεται από
την ιστορικότητα ή την ταυτότητα, αλλά από άτοπο5 υπερ-
µοντερνισµό.

Σήµερα τα κέντρα των οικισµών, τα ξενοδοχεία, τα κτίρια-
γραφεία, τα πνευµατικά κέντρα, τα µουσεία και όλοι οι
χώροι συνάθροισης κοινού αναπαράγουν το σχεδιασµό
των υπεραγορών (εικ. 3). Μια από τις µεγαλύτερες υπερα-
γορές σύµφωνα µε το βιβλίο Guinness είναι το West
Edmonton Mall, µε έκταση ίση µε 100 γήπεδα ποδοσφαί-
ρου. Περιλαµβάνει 800 καταστήµατα, 11 υπερκαταστήµατα,
110 εστιατόρια, παγοδρόµιο, ξενοδοχείο 360 κλινών, λίµνη,
εκκλησία, 20 κινηµατογράφους και 13 νυχτερινά κέντρα. Οι
λειτουργίες του τοποθετούνται κατά µήκος διαδρόµων
που µιµούνται τα παρισινά boulevard του 19ου αιώνα.6 Στο
εσωτερικό κυριαρχούν τα δρώµενα, ενώ στο κέντρο µιας
τεχνητής λίµνης βρίσκεται το αντίγραφο του πλοίου του
Κολόµβου όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να κατα-
δυδεί µε πιστό αντίγραφο υποβρυχίου µέσα σε παραδει-
σένια γλυπτά κοραλιών. Προσφέρει θεµατικές διαδροµές
από όλο τον κόσµο και λειτουργεί ολόκληρο το εικοσιτε-
τράωρο. Πρόκειται για «εγκυκλοπαιδική συσσώρευση λει-
τουργιών σ’ έναν «αυτάρκη» κόσµο. Η µετενσάρκωση
ενός αυτοπροσαρµοζόµενου συστήµατος προϊόντων που
χρησιµοποιεί τυποποιηµένες ποικιλίες ενός δικτύου µυθι-
κών και φανταστικών απολαύσεων. 

Η κατανοµή των υπεραγορών αντιστρέφει τη central-place
theory ορίζοντας θέσεις πρόσβασης στις καταναλωτικές
ανάγκες των πληθυσµών: ακτίνα οργάνωσης τα 2 χλµ. για
µια µικρή υπεραγορά, 5χλµ. για µια λίγο µεγαλύτερη,
20χλµ. για µια ακόµη µεγαλύτερη, 100χλµ. για τη µέγιστη,



7799α φ ι έ ρ ω µ α7788 α φ ι έ ρ ω µ α

Ένα αναπτυγµένο mall περιλαµβάνει εποµένως καταστή-
µατα, αναψυκτήρια, εστιατόρια και ταβέρνες, θέατρα, κινη-
µατογράφους, λούνα παρκ, παιδότοπους, και ακόµη και
ξενοδοχεία ή και συνεδριακά κέντρα, εδώ περνάµε σε ένα
άλλο δηµιούργηµα των τελευταίων χρόνων, ας µείνουµε
όµως προς το παρόν στο κλασικό mall.

Τι σηµαίνει πολεοδοµικά το mall και ποια είναι η προϊστο-
ρία και η αιτιολογία της πολεοδοµικής χωροθέτησής του;
Το συγκρότηµα αυτό απαιτεί µεγάλη προσπελασιµότητα,
µεγάλο χώρο, και φθηνή –ή και δωρεάν– γη. Έτσι, ήδη
από το 1992 το ΥΠΕΧΩ∆Ε αναθεώρησε το Ρυθµιστικό

Σχέδιο Αθήνας (Νόµος 1515/1985) θεσπίζοντας εκτός από
τα δύο µεγάλα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, τέσσερα ακόµη
«κέντρα χωροταξικών ενοτήτων», στο Μαρούσι, το Μενίδι,
το Χαϊδάρι και το Ελληνικό. Κοινό χαρακτηριστικό τους η
δηµόσια γη ή η προσφερόµενη µε ευνοϊκούς όρους.

Παράλληλα, κάθε µεγάλη εταιρεία που κατασκεύαζε έργα,
προσπαθούσε να εξασφαλίσει γη για µελλοντική αξιοποί-
ηση, όπως η Αττική Οδός που διασφάλισε στη συµφωνία
παραχώρησης την υποχρέωση του κράτους να της παρά-
σχει γη όπου και όση ήθελε, ή η Hochtief που κράτησε
γύρω στα 20.000 στρέµµατα από την πρώτη απαλλο-
τρίωση υπέρ του αεροδροµίου για µελλοντική χρήση κατά
το δοκούν, παράλληλα άλλες εταιρείες όπως η Αττική
Οδός ΑΕ αγόραζαν µεγάλα κτήµατα στα Μεσόγεια για
µελλοντικές επενδύσεις όπως το Κτήµα Καµπά κ.ά.

Θέσεις στο λεκανοπέδιο που να πληρούν αυτές τις προϋ-
ποθέσεις είναι κυρίως εκείνες που έχουν πρόσβαση στην
Αττική Οδό, η οποία προς το παρό λειτουργεί ακόµη, και
γενικότερα στο δίκτυο αρτηριών µεγάλης ταχύτητας.
Εκτός εκείνων που προαναφέρθηκαν στα Μεσόγεια, διε-
ρευνήθηκε το Ολυµπιακό Χωριό στους Θρακοµακεδόνες,

για το οποίο προβλέφθηκε ο λεγόµενος «διεθνής χώρος»
για χρήση υπερτοπικών εµπορικών κέντρων, όµως θεωρή-
θηκε από τους επενδυτές ακόµη µη άµεσα προσπελάσι-
µος και κρατείται ως µελλοντική προοπτική, το ∆άσος
Συγγρού και το ∆άσος Καρέλλα στο Μαρούσι, όπως και
το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Για το Ελληνικό τα πράγ-
µατα δεν είχαν ξεκαθαρίσει εντελώς και υπόκειται και αυτό
σε µελλοντική αξιοποίηση, ενώ για τα δάση ακυρώθηκαν οι
διαδικασίες του ∆ήµου Αµαρουσίου έπειτα από προσφυ-
γές πολιτών. Αυτό που πληρούσε άµεσα όλες τις συνθή-
κες, ήταν το Ολυµπιακό Χωριό Τύπου: στη διασταύρωση
τριών ισχυρών µεταφορικών συστηµάτων, Αττικής οδού,

προαστιακού και ΗΣΑΠ, µε εγγύτητα ακόµη και από τη Λ.
Κηφισίας. Το πρόβληµα ήταν η φθηνή γη, αλλά αυτό
λύθηκε από τον ∆ήµο Αµαρουσίου ο οποίος µε την απειλή
της απαλλοτρίωσης µεθόδευσε την αγορά γης από τους
µεγαλοκτηµατίες της περιοχής σε καλή τιµή, την οποία στη
συνέχεια «προικοδότησε» σε δηµοτική αναπτυξιακή εται-
ρεία (ΝΠ∆∆) την οποία στη συνέχεια µετέτρεψε σε ΝΠΙ∆
και τέλος την πούλησε στην LD (=Lamda Development),
µετέπειτα LOV (=Lamda Olympia Village). Η πράξη αυτή
είναι παράνοµη και αντισυνταγµατική, όπως κρίθηκε από
το πρώτο δικαστήριο, όµως η ισχύς του Λάτση έκανε την
απόφαση κουρελόχαρτο! Η αντισυνταγµατικότητα αυτής
της µεθόδευσης που αποτελεί πολιτικό στόχο της προη-
γούµενης (βλ. ΕΤΕ Τουριστικά ακίνητα ΑΕ, Ολυµπιακά Ακί-
νητα κ.ά.) αλλά και της τωρινής κυβέρνησης έχει καταγγελ-
θεί από κορυφαίους νοµικούς όπως τον Μ. ∆εκλερή,
πρώην Πρόεδρο του Ε. Τµήµατος του ΣτΕ και άλλους.

Η σχέση µεταφορικών συστηµάτων και mall φάνηκε άλλω-
στε από την εξαγγελία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για επέκταση της
γραµµής του µετρό στη Λ. Κηφισίας και την παράλληλη
απόκτηση για 50 χρόνια του IBC από την Lamda Develop-
ment για 7.25 εκ. ευρώ ετησίως, οι ανταγωνιστές (Τεχνο-

Ο εκφυλισµός των κέντρων
της πόλης, τα malls και τα
παιχνίδια των επενδυτών

του Γεώργιου Μ. Σαρηγιάννη, αρχιτέκτονα, καθηγητή πολεοδοµίας ΕΜΠ

To επόµενο βήµα έγινε στον τοµέα των κινηµατογράφων,
µετά το συγκρότηµα των τριών-τεσσάρων αιθουσών στο
Assos-Odeon στο Μαρούσι, δηµιουργήθηκε το συγκρότηµα
Village στην ίδια περιοχή όχι µόνο µε περισσότερες αίθου-
σες αλλά και κάποια αναψυκτήρια. Μόνο στο λεκανοπέδιο
λειτουργούν σήµερα πάνω από 5 συγκροτήµατα 5-10
αιθουσών. Το πείραµα έπιασε και τότε έγινε στον Ρέντη το
Village Park που περιλαµβάνει 20 αίθουσες και εκτεταµένες
δυνατότητες διασκέδασης σε µεγαλύτερο χώρο. Αυτά
ήταν τα πειραµατικά βήµατα, ο τελικός στόχος ήταν ένα
τυπικό mall, και αυτό επιχειρήθηκε στο λεγόµενο Ολυ-
µπιακό Χωριό Τύπου στη Νεραντζιώτισσα (20 αίθουσες).
Θυµίζουµε ότι τα πλήρως αναπτυγµένα malls περιλαµβά-
νουν κλειστά και εσωστρεφή συγκροτήµατα –για ενίσχυση
αφενός του «αισθήµατος ασφαλείας» που έχουν πείσει
τους αµερικάνους ότι έχουν ανάγκη, αλλά και για πλήρη
αλλοτρίωση των επισκεπτών στους όρους του: 
Εδώ αγοράζετε ότι σας πουλάµε εµείς, εδώ διασκεδάζετε µε ότι
σας δίνουµε εµείς, εδώ ακούτε τη µουσική που θέλουµε εµείς,
εδώ τρώτε αυτό που σας ταΐζουµε εµείς, εδώ κοιµάστε, εδώ όλα,
θεµιτά και µη, ήλθατε εδώ, ξεχάστε τον εαυτό σας, «εµείς φρο-
ντίζουµε για σας πριν από σας» και δεν σας προσφέρεται καµία
άλλη επιλογή αφού περάσατε την πύλη του Mall.

Το κέντρο της πόλης υπήρξε από τη δηµιουργία της
ανθρώπινης κοινωνίας ο χώρος όπου εκτυλίσσεται όλη η
κοινωνική και οικονοµική ζωή. Στην αποσύνθεση του
σηµερινού κοινωνικού συστήµατος, που εκτός των άλλων
χαρακτηρίζεται από την εµπορευµατοποίηση των πάντων,
οι «ανάγκες της αγοράς» επιβάλλουν τη δηµιουργία
κέντρων εκτός κέντρου, µε παράλληλη απογύµνωση της
λειτουργίας του από τις κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές
και ιδεολογικές χρήσεις του και µεταφορά των οικονοµι-
κών λειτουργιών µε µέρος «ψυχαγωγικών» δραστηριοτή-
των εκτός κέντρου αρχικά και στη συνέχεια σε αποµονω-
µένους «ασφαλείς» χώρους όπου µπορούν να ασκούν
πλήρη έλεγχο στους πολίτες.

Οι πρώτες µεταφορές κεντρικών λειτουργιών εκτός
κέντρου έγιναν στη δεκαετία του ’70 για τις ΗΠΑ και την
Ευρώπη, µε τη δηµιουργία των εµπορικών κέντρων (shop-
ping center) επί των αρτηριών εξόδου από την πόλη στην
κατεύθυνση των νέων περιοχών κατοικίας στρωµάτων
υψηλού οικονοµικού επιπέδου. Έτσι, στην Αθήνα, η λεω-
φόρος Κηφισίας και η παραλιακή (Ποσειδώνος) γέµισαν
«εµπορικά κέντρα» άλλα µιας επιχείρησης και άλλα πολ-
λών καταστηµάτων που συστεγάζονταν. 

·ÚÈÛÙÂÚ¿: Village Park, ƒ¤ÓÙË˜
Î¤ÓÙÚÔ: Escape, ÿÏÈÔÓ [ÊˆÙ. ∞. ªÂÏ·Ó›ÙÔ˘]
‰ÂÍÈ¿: The Mall, ÛÙ·ıÌfi˜ ¡ÂÚ·Ù˙ÈÒÙÈÛÛ·



5. Ο Όµιλος Λάτση σχεδιάζει µαζί µε τις κατασκευαστικές
εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΓΕΚ επενδύσεις στη Βουλγαρία για
ιδρύσεις εµπορικών κέντρων.

6. Αντιφατικές είναι οι πληροφορίες για τη βιωσιµότητα
των πολυλειτουργικών αυτών κέντρων εν Ελλάδι, αν και
πολλοί µεσίτες ισχυρίζονται ότι το λεκανοπέδιο έχει κορε-
στεί, εντούτοις διεθνείς µελέτες συγκρίνοντας µεγαλουπό-
λεις της Ευρώπης αλλά και της Ασίας ισχυρίζονται ότι
υπάρχουν τεράστια εν δυνάµει περιθώρια.

Γεγονός πάντως είναι ότι έχουν αναγγελθεί πάνω από
δέκα µεγαθήρια και λειτουργούν ήδη γύρω στα 4-5 µεγά-
λης κλίµακας και πάνω από 15 µεσαίας.
Τα παιχνίδια µεταξύ των επενδυτών δεν έχουν τελειωµό,
ιδίως στη σηµερινή φάση του καπιταλισµού που κινείται

στο επίπεδο της χρηµατιστικής οικονοµίας έχοντας µετα-
φέρει την παραγωγή στον Τρίτο Κόσµο µε το φθηνό και
εξαθλιωµένο εργατικό δυναµικό, την παιδική εργασία και
τη στυγνότερη εκµετάλλευση που γνώρισε η ανθρωπότητα
ακόµη και από την εποχή που γράφτηκε «η κατάσταση
της εργατικής τάξης στην Αγγλία».

Επιλογή βιβλιογραφίας

άρθρα και εργασίες

1. Πολυξένη Μάντζιου «Το mall ως πρότυπο δηµόσιου χώρου»

Πρακτικά Συνεδρίου του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων «η Νεο-

ελληνική Πόλη....» Αθήνα, Μάϊος 2003.

2. Γ. Σαρηγιάννης, «Χωριό Τύπου στο Μαρούσι», Αµαρυσία 5.5.03,

µε νεώτερα στοιχεία, του ίδιου, «Περί του χωριού τύπου στο

Μαρούσι», Ριζοσπάστης 6.12.033

3. Γ. Σαρηγιάννης, «Κτήµα Καρέλλα, ένα ακόµη δάσος στο στόχα-

στρο των επενδυτών», Αµαρυσία 15.9.03

4. Γ. Σαρηγιάννης, «Παγκοσµιοποίηση και µεταφορές στην πόλη»

Γεωγραφίες, τ.7, 2004.

5. Ε. Χατζηκωνσταντίνου, Τα µεγάλα πολυλειτουργικά κέντρα και η

σχέση τους µε την αστική ανάπτυξη και τα έργα µεταφορών. Μεταπτυ-

χιακή εργασία στην κατεύθυνση «Πολεοδοµία-Χωροταξία» στο

ΕΜΠ, 2005.

δηµοσιεύµατα τύπου
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18. Προσφυγή κατά του ∆ήµου Αµαρουσίου για την «αξιοποίηση
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19. Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του The Mall για την αντισυνταγµατι-

κότητα του Νόµου 3207/03, εκκρεµεί η απόφαση, η εισήγηση του

εισηγητή είναι να παραπεµφθεί στην ολοµέλεια µε πρόταση απο-

δοχής της προσφυγής.

20. Εξώδικο στην ΚΕ∆ για αποσυναρµολόγηση και όχι ενοικίαση

του κτηρίου της IBC (δηµοσίευση στην Αµαρυσία, 5.6.06).
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δοµική και J&P Αβαξ πρόσφεραν 3 και 2.7 εκ. ευρώ).
(Ποιος αποφάσισε; Ο «πολεοδόµος» υπουργός ή οι
επενδυτές;!)

Θα πρέπει ένα mall να είναι σε ελκυστικό πολεοδοµικά
περιβάλλον; Όχι απαραίτητα, και ίσως επιδιώκεται και η
εµφύτευσή του σε υποβαθµισµένη περιοχή, για δύο
λόγους, ο ένας είναι η φθηνή γη και ο άλλος η ενσωµά-
τωση στο σύστηµα των λαϊκών µαζών της ευρύτερης
περιοχής και η ένταξή τους στον τρόπο ζωής που θέλουν
να έχει ο σύγχρονος πολίτης, να αγοράζει, να διασκεδά-
ζει και να µην σκέφτεται τι συµβαίνει έξω από τον χώρο
του.

Έτσι, τέτοια πολυλειτουργικά κέντρα (πολυσινεµά ή εµπο-
ρικά κέντρα ή και mall) ιδρύονται όχι µόνο στους µεταφο-

ρικούς κόµβους αλλά και σε υποβαθµισµένες συνοικίες,
παλιές βιοµηχανικές περιοχές όπως ο Άγιος Ιωάννης
Ρέντης, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεω και
αλλού, χωρίς βέβαια να αφήνονται εκτός και ακριβές
περιοχές όπως η Λ. Κηφισίας και η παραλιακή. 

Σε ποια κατάσταση είναι σήµερα το πιο εξελιγµένο δείγµα
αυτής της σειράς, το The Mall στη Νεραντζιώτισσα; Έχει
υπενοικιάσει τα καταστήµατά του σε σειρά γνωστών επιχει-
ρήσεων και το έχει εξοπλίσει µε µεγάλους χώρους αναψυ-
χής. Η εικόνα που έχουµε είναι ότι συγκεντρώνει νεολαία
κυρίως που πάνε σινεµά ή για καφέ διάφορες ώρες της
ηµέρας, φαίνεται όµως ότι η αγοραστική κίνηση δεν είναι
αυτή που περίµεναν. Από την µια το Village Center του
Ρέντη έχει εστιάσει το κέντρο βάρους στη διασκέδαση,
ενώ το mall της Νεραντζιώτισσας στην αγορά και την ανα-
ψυχή, κανένα δηλαδή δεν είναι «ολοκληρωµένο mall» σύµ-
φωνα µε τα διεθνή πρότυπα, το επενδυτικό κεφάλαιο διε-
ρευνά ακόµη την ελληνική αγορά, διαµορφώνει ύπουλα τη
συνείδηση των πολιτών και ετοιµάζεται για το Ελληνικό ή
αλλού στην επόµενη δεκαετία.
Προς το παρόν εκκρεµεί η οριστική απόφαση του ΣτΕ,
ήδη είχε κηρυχθεί παράνοµο µε την απόφαση του ΣτΕ

1528/2003 και η «νοµιµοποίησή» του µε τον Νόµο
2307/23.12.03 έχει προσβληθεί στο ΣτΕ, ο νόµος είναι
αντισυνταγµατικός και ήδη στις υπενοικιάσεις ή πωλήσεις
χώρων ο ενοικιαστής ή αγοραστής υπέγραφε δήλωση ότι
οι µελλοντικές νοµικές συνέπειες που τυχόν θα προκύ-
ψουν, αφορούν τον ίδιο και όχι την LOV AE. Είναι προφα-
νές ότι αν κηρυχτεί για δεύτερη φορά παράνοµο από το
ΣτΕ θα πρέπει να πληρώνουν όλοι «τέλη νοµιµοποίησης
αυθαιρέτου» εφ’ όρου ζωής, αυτός είναι ίσως και ο λόγος
που η LOV AE πούλησε ήδη το µισό mall σε άλλη ξένη
εταιρεία. 

Και η σηµερινή κατάσταση (Ιούλιος 2006):

1. Ο ∆ήµος Αµαρουσίου επιτέλους αναγκάστηκε να διακό-
ψει τις εγκρίσεις καταστηµάτων «υγειονοµικού ενδιαφέρο-

ντος» εν όψει της απόφασης του ΣτΕ και µένουν παρά-
νοµα περί τα 30 καταστήµατα µέσα στο Mall.

2. Πωλείται από την LOV AE το µισό στην HSBC στην
τιµή των 135 εκ ευρώ.

3. Σύµφωνα µε ανακοινώσεις του Οµίλου Λάτση, από το
Lamda Olympia Village είχε ο όµιλος κέρδη 7,6 εκ. ευρώ ένα-
ντι ζηµίας 1 εκ. ευρώ πέρυσι, όµοια από το Mediterranean
Cosmos που ανήκει στην Pylea AE του ίδιου οµίλου είχε επί-
σης κέρδη 4,2 εκ. ευρώ έναντι ζηµίας 0,6 εκ. ευρώ πέρυσι.
∆εν είναι γνωστό αν τα κέρδη είναι από τη λειτουργία ή
από τις υπενοικιάσεις ή πωλήσεις καταστηµάτων (φηµολο-
γείται ότι τα υπενοικιάζει για 30 χρόνια).

4. Τα έσοδα της πώλησης θα επενδυθούν στη µετατροπή
του Ολυµπιακού Κέντρου Τύπου (IBC, στη Λ. Κηφισίας) σε
δίδυµο αδελφάκι του The Mall. H πράξη αυτή είναι παρά-
νοµη καθώς το κτήριο του IBC είναι σύµφωνα µε τον νόµο
προσωρινή κατασκευή για τις ανάγκες των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004 και για αυτό έχει προειδοποιηθεί µε
εξώδικο η ΚΕ∆ να µην προχωρήσει στην πώληση του κτη-
ρίου αλλά στην αποσυναρµολόγησή του.

Ì¤ÛË: ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ The Mall

[ÊˆÙ. ∞. ªÂÏ·Ó›ÙÔ˘]
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επιτυγχάνουν µία αποσύνδεση του καταναλωτικού αγαθού
από το δηµόσιο χώρο µεταφέροντάς το στο εσωτερικό
τους, σε έναν ολόκληρο νέο κόσµο που δηµιουργείται για
να εξυπηρετήσει κατά το µέγιστο τις ανάγκες της εµπορι-
κής φαντασµαγορίας. Τροφοδοτείται µε αυτόν τον τρόπο
µία µετάλλαξη του δηµόσιου χώρου, ο οποίος αποψιλώ-
νεται σταδιακά από το δηµόσιο χαρακτήρα του, καθώς
ιδιωτικά συµφέροντα τείνουν να τον αλώσουν ολοκληρω-
τικά. Ο δηµόσιος χώρος γίνεται εξάρτηµα της αγοράς και
για να είναι σίγουρη η χρήση του, αποτραβιέται από την
πόλη για να περικλειστεί στα αυστηρά καθορισµένα όρια
της αγοράς.5 Νέοι όροι αναδύονται ικανοί να περιγρά-

ψουν τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσής του
συνθέτοντάς τη νέα διαµορφούµενη ταυτότητα του. Οι
προσταγές της αγοράς διαµορφώνουν το καταστατικό
λειτουργίας του χώρου, ενώ βοηθητικές δραστηριότητες
ψυχαγωγικού χαρακτήρα έρχονται να συµπληρώσουν το
χρόνο παραµονής σε αυτούς. Η Eva Jirinca σχολιάζει πως
είναι καταθλιπτικό να βλέπεις αµερικάνικες οικογένειες,
νέους ανθρώπους, να περνούν µέρες ολόκληρες στα
shopping malls, αντιµετωπίζοντας τα ως χώρους αναψυ-
χής, πηγαίνοντας από το ένα κατάστηµα στο άλλο.6

Οι αρχιτεκτονικές αυτές κατασκευές προδιαγράφουν νέ-
ους τρόπους κατοίκησης και εµπειρίας του χώρου. Σε αυ-
τούς εξαλείφονται οι έννοιες της κοινωνικής ζωής, της συµ-
µετοχής και της διεκδίκησης και κυρίαρχη αναδύεται η
µαζική κατανάλωση ταυτόχρονα µε την εµπειρία του χώ-
ρου µέσα από µια επαναλαµβανόµενη και οµοιοτυπική
δράση του ατόµου, χαρακτηριστικά που σύµφωνα µε τον
Μ. Augé7 αποδίδονται σε περιοχές µη-τόπους. 
Τα shopping malls σχεδιάζονται συχνά σε εκτάσεις εκτός
του κέντρου των πόλεων, όπου οργανώνουν ένα κόσµο
εξ ολοκλήρου δικό τους, ενώ και στις περιπτώσεις που
χωροθετούνται µέσα στα αστικά κέντρα σκηνοθετούνται

µε τέτοιο τρόπο που διαχωρίζει και αποκλείει το µικρόκο-
σµό τους από την υπόλοιπη πόλη. Επιδιώκουν να γίνουν
ολότητα χώρου, ένας πλήρης κόσµος, κάτι σαν πόλη σε
µικρογραφία. ∆εν επιθυµούν να είναι τµήµα της πόλης,
αλλά αντιθέτως ανάλογό της που θα την αντικαταστήσει ή
υποκαταστήσει.8 Η διάζευξη από την περιβάλλουσα πόλη
αποτελεί ζητούµενο κατά τη δηµιουργία τους και ακριβώς
αυτή η επιµεληµένη απουσία σύνδεσης και αναφοράς
τους σε ένα άµεσο ιστορικό και πολιτισµικό περιβάλλον
και η αποφυγή της συσχέτισης µε την πραγµατικότητα
που βιώνει ο κόσµος έξω από αυτά είναι που µας επιτρέ-
πει να τα χαρακτηρίσουµε ως µη-τόπους. 

Τα shopping malls αποτελούν κενά διαστήµατα, διαλείµ-
µατα χώρου και χρόνου στα οποία ο άνθρωπος καθώς ει-
σέρχεται εγκαταλείπει προσωρινά την ταυτότητα του,
αντικαθιστώντας την µε µία κοινή που µορφώνεται από τη
χρήση του τόπου. Ασπάζεται µία ταυτότητα που στοιχειο-
θετείται από τα χαρακτηριστικά ενός επιθυµητού µέσου
όρου, την οποία διατηρεί µέχρι την έξοδό του από αυτόν,
και καλείται να ερµηνεύσει ένα ρόλο που σκηνοθετείται
από τις αρχές λειτουργίας του τόπου αυτού. Ο χώρος
των µη-τόπων δεν ενισχύει την ατοµική ταυτότητα ούτε
τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Ευνοεί αντίθετα την
αποµόνωση και την οµοιότητα.9 Ο άνθρωπος βιώνει το πα-
ροδικό πέρασµά του από το χώρο αυτό βυθισµένος σε µία
µοναχική ανωνυµία. Η λογική λειτουργίας των shopping-
malls καταργεί ουσιαστικά τις σχέσεις των ανθρώπων µέ-
σα σε αυτό θέτοντας ως κυρίαρχη τη διπολική σχέση κα-
ταναλωτή-προϊόντος. Ο άνθρωπος κατέχοντας πλήρως
το καταστατικό χρήσης του χώρου νιώθει οικεία προ-
σλαµβάνοντας την εικόνα του και η ουσιαστικά απρόσω-
πη σχέση που αναπτύσσεται αποκωδικοποιείται πλήρως
από τη λειτουργία του χώρου. Το άτοµο µε άλλα λόγια,
αναγνωρίζει το χώρο όχι µέσω της µορφής αλλά µέσω

Shopping malls...
αναζητώντας ταυτότητα στους καταναλωτικούς

µη-τόπους της σύγχρονης πραγµατικότητας

της Μαγδαλένας Πανταζή και Αλεξίας Φιλίππου, αρχιτεκτόνων

Airport = Mall 
Church = Mall 

Government = Shopping 
Education = Shopping 

Museum = Shopping
Military = Shopping1

Η αρχιτεκτονική παραγωγή αποτελεί έκφραση των κυ-
ρίαρχων κοινωνικών χαρακτηριστικών του πολιτισµικού
περιβάλλοντος από το οποίο προκύπτει, υλικό δείκτη των
αναζητήσεων και µετασχηµατισµών που πραγµατοποιού-
νται ακατάπαυστα, αποτυπώνοντας στο χώρο τα κινητή-
ρια νήµατα της κοινωνίας που την παράγει. Τα νέα τεχνο-
λογικά µέσα, η καταιγιστική ροή πληροφοριών, η παγκο-
σµιοποίηση που εξαπλώνεται ραγδαία εµφανίζοντας µία
ολοένα αυξανόµενη ισχύ, η κατανάλωση που τροφοδοτεί-
ται από τη µαζική παραγωγή προϊόντων, είναι µερικά από
τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής που επηρεά-
ζουν τη θέση του ατόµου και τη δράση του στην κοινω-
νία. 
Το υλικό ίχνος αυτής της δράσης ανιχνεύεται κυρίαρχα
στο χώρο της πόλης και ιδιαίτερα στα στοιχεία που τη
συγκροτούν και τη χαρακτηρίζουν. Έτσι, η υπερέκθεσή
της σε εικόνες είναι καταδεικτική της ολοένα αυξανόµε-
νης διείσδυσης και επικόλλησης της κατανάλωσης σε κά-
θε ανθρώπινη στιγµή και δράση. Νέες χωρικές µορφές
δηµιουργούνται για να υποδεχτούν, να στεγάσουν αλλά
και να αναδείξουν κατά το µέγιστο δυνατό πρακτικές που
σχετίζονται µε τις καινούριες διαµορφούµενες ανάγκες
του ανθρώπου στη σύγχρονη πόλη. Στην ανάλυσή του o
F. Jameson µελετά την εισβολή του εµπορεύµατος στους
χώρους της πόλης και την επίδρασή που ασκεί σε πλήθος
τοµέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, σηµειώνοντας
πως το «µεταµοντέρνο είναι η κατανάλωση της εµπορευ-
µατοποίησης ως διαδικασίας».2

Η αρχιτεκτονική δηµιουργία δε µένει αµέτοχη απέναντι
στις νέες αλλαγές. Αντίθετα, παρακολουθεί τα νέα δεδο-
µένα και προσαρµόζεται σε αυτά, παράγοντας νέα κελύ-
φη που υποδέχονται φιλόξενα την κίνηση των προϊόντων
και του κόσµου γύρω από αυτά, στεγάζοντας µέσα τους
την εµπορική φαντασµαγορία. Ο Baudrillard αναλύοντας
τη δοµή των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών διατυπώνει
ότι η κατανάλωση είναι ένας ενεργητικός τρόπος σχέσης
(όχι µόνο µε τα αντικείµενα, αλλά και µε τη συλλογικότητα
και τον κόσµο), ένας τρόπος συστηµατικής δραστηριότη-
τας και οικουµενικής απάντησης που πάνω του εδράζεται
όλο το πολιτισµικό µας σύστηµα.3

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αρχιτεκτονική οικοδοµεί χω-
ρικές δοµές που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους
του καπιταλισµού, στεγάζουν την καταναλωτική παραγωγή
ενώ ταυτόχρονα οικοδοµείται και η ίδια πάνω σε αξίες
της κατανάλωσης. Μεταβαίνουµε µε αυτό τον τρόπο στη
σύγχρονη χωρική κατάσταση όπου «όλοι οι αξιοθαύµα-
στοι τόποι στον κόσµο σήµερα παρουσιάζουν τον εαυτό
τους σαν προϊόντα προς κατανάλωση».4

Τα shopping malls συνιστούν τους σύγχρονους κατανα-
λωτικούς ναούς του εµπορεύµατος. Αποτελώντας συνέ-
χεια και εξέλιξη των εµπορικών στοών του 19ου αιώνα,



της λειτουργίας του και κινείται σε αυτόν ακολουθώντας
τις εικόνες-οδηγίες χρήσης που αναρτώνται στο εσωτερι-
κό του. Η δράση του προσαρµόζεται σε έναν αναγνωρί-
σιµο κώδικα χρήσης και εφαρµόζεται επαναληπτικά και
πανοµοιότυπα σε πλήθος αντίστοιχων χώρων.  
Τα shopping malls αποτελούν σύγχρονες χωρικές κατα-
σκευές που έρχονται να εξυπηρετήσουν τους παράγοντες
που αναδεικνύονται πρωταγωνιστικά στην εποχή της
υπερνεωτερικότητας. Φέρουν έντονα χαρακτηριστικά των
µη-τόπων, ενός όρου που σκιαγραφεί ποιοτικούς δείκτες
συγκεκριµένων τόπων που κωδικοποιούν µία νέα σχέση
του ατόµου µε το χώρο, φωτίζοντας ακριβώς την επίδρα-
ση των χαρακτηριστικών της υπερνεωτερικότητας στη συ-
µπεριφορά του σύγχρονου ατόµου-κατοίκου του κόσµου.
Σε αντίθεση µε τους τόπους όπου η νοηµατοδότηση του
χώρου γίνεται µέσω ταυτοποιητικών, σχεσιακών και ιστο-
ρικών χαρακτηριστικών, η σχέση των ανθρώπων µε τους
µη-τόπους µεσολαβείται από την χαρακτηριστική εικόνα
που επιµεληµένα παρουσιάζουν καθώς και από την άµεσα
αναγνωρίσιµη λειτουργία τους. Η χρήση συµβόλων-εικό-
νων σηµατοδοτεί καθοριστικά την ταυτότητα του χώρου
λειτουργώντας επεξηγηµατικά για τον τρόπο λειτουργίας
του. Η δηµιουργία τους διέπεται από νόµους ταχύτητας,
διαρκούς µεταβολής και όµοιας επανάληψης αντιγράφων,
µε τέτοιο τρόπο που διαρρηγνύεται η δυνατότητα πρό-
σληψης µίας ιστορικής τους διάστασης και αναγωγής τους
σε ένα σταθερό σηµείο σε σχέση µε την ταυτότητα του
ανθρώπου. 

Το shopping mall έρχεται έτσι να υπηρετήσει τις ολοένα
αυξανόµενες ανάγκες µαζικής κατανάλωσης που τροφο-
δοτεί η µαζική παραγωγή προϊόντων υιοθετώντας µία ταυ-
τότητα χώρου που προσδίδει στον επισκέπτη µία τυπική
ταυτότητα καταναλωτή που αντιστοιχεί και σε συγκεκριµέ-
νη δράση στο χώρο. Η τυπική αυτή ταυτότητα αναιρείται
ψευδαισθητικά µε τη χρήση διαφηµίσεων, οι οποίες απευ-
θύνονται σε κάθε καταναλωτή τονίζοντας την υποτιθέµε-
νη ιδιαιτερότητά του, αποσπώντας τον έτσι από τη µάζα.
Με ιδιαίτερη µαεστρία επιτυγχάνουν τα διαφηµιστικά µη-
νύµατα να δώσουν στο άτοµο την εντύπωση ότι η κατα-
νάλωση των διαφηµιζόµενων προϊόντων µπορούν να
οδηγήσουν στη βίωση µοναδικών και απόλυτα προσωπι-
κών εµπειριών. Η διαφηµιστική εικόνα επιστρατεύεται για
την εκπλήρωση του στόχου και µετατρέπεται σε θεµελια-
κό εργαλείο της λειτουργίας του χώρου, καθώς χειρίζεται
ένα µηχανισµό µε τον οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει
ως µοναδικά τα προϊόντα που προορίζονται για µαζική
κατανάλωση. Καλλιεργεί εύστοχα την ψευδαίσθηση ότι η
απόκτηση των διαφηµιζόµενων προϊόντων µετατρέπει το
άτοµο σε οντότητα µοναδική αλλοιώνοντας και εξασθε-
νώντας την ουσιαστική διάσταση ότι τα προϊόντα αυτά
παράγονται µαζικά µε σκοπό να καταναλωθούν στο µέγι-
στο δυνατό βαθµό από ένα πλήθος άλλων ατόµων. Η
υπόσχεση για βίωση ονειρικών µοναδικών εµπειριών, µε-
σολαβηµένων πάντα από τα υλικά κατασκευάσµατα που
διαφηµίζονται εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συ-
στήµατος και ανάγει τα shopping malls σε πρωταγωνιστι-
κούς τόπους κατανάλωσης στην εποχή της υπερνεωτερι-
κότητας. 
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