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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.
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Άποψη του ελληνικού περιπτέρου στη 10η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
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Το στοίχηµα για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι έχει κερδηθεί.

Πολλά χρήµατα ξοδεύτηκαν, πολλά έργα κατασκευάστηκαν, η διοργάνωση ως προς την τάξη και την

ασφάλεια έδωσε εύσηµα σ’ όλους.

∆ύο χρόνια µετά οι καταχρεωµένοι κρατικοί λογαριασµοί και οι υπόλογοί τους, αναλογίζονται άραγε

πώς θα αξιοποιήσουν –χωρίς εισαγωγικά– τα ερηµωµένα και ερειπωµένα σ’ άλλες περιπτώσεις αξιο-

θρήνητα κουφάρια των ολυµπιακών εγκαταστάσεων;

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής η γεωγραφία και η τοπογραφία άλλαξε. Η πόλη της Αθήνας φιλοξενεί

πια –και για πάντα φαντάζοµαι– υπερεγκαταστάσεις, εκτός της συνηθισµένης µέχρι τώρα δικής της

κλίµακας, γνωστών και κυρίως άγνωστων δηµιουργών, οι οποίες είτε σηµατοδοτούν όπως οι super

γέφυρες Kalatrava περιοχές ή δηλώνουν απλά πως κάποτε έγιναν εδώ οι ολυµπιακοί αγώνες και

τώρα σιωπή!!!

Το τεύχος θέλει να παρουσιάσει τα προβλήµατα που αναφύονται από την αδιάφορη στάση των αρµο-

δίων ως προς την τύχη των ολυµπιακών κουφαριών και να δηµοσιοποιήσει τις απόψεις των συναδέλ-

φων που µε σοβαρότητα και επαγγελµατική συνείδηση ασχολούνται και προσπαθούν να δώσουν

προτάσεις για λύσεις που θα αφοµοιώσουν σωστά κοινωνικά, πολεοδοµικά αλλά και λειτουργικά στο

µέλλον τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις που σίγουρα δεν περισσεύουν.



3) Αναβάθµιση της έδρας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Σας ζητάµε να παραχωρηθεί στο Σύλλογο, το

όµορο κτίριο επί της οδού Κλάδου, ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ, το οποίο είναι ερειπωµένο και εγκαταλελειµ-

µένο. Κατά τον ίδιο τρόπο είχε γίνει και η παραχώρηση της σηµερινής έδρας του Συλλόγου από το

ΥΠΠΟ. 

Παρακαλούµε να ορίσετε το χρόνο συνάντησης µας και να µας ενηµερώσετε σχετικά. 

Προς 

τον ∆ΗΜΑΡΧΟ ΞΑΝΘΗΣ, κ. Στυλιανίδη Μ. 

τον ΝΟΜΑΡΧΗ ΞΑΝΘΗΣ, κ. Παυλίδη Γ. 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, Β΄ βάθµια ΕΠΑΕ

Θέµα: Κατεδαφίσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Ξάνθης

Κύριοι, 

Με θλίψη πληροφορηθήκαµε και λάβαµε διαµαρτυρίες κατοίκων της πόλης σας για την κατεδάφιση

παραδοσιακών κτιρίων και στις δύο πλευρές της οδού Γεωργίου Σταύρου, στην πόλη της Ξάνθης, µε

σκοπό την ανέγερση πολυώροφων κτισµάτων. 

Επειδή διαπιστώνουµε ότι η οδός Γεωργίου Σταύρου αποτελεί οργανική και λειτουργική συνέχεια της

προστατευόµενης παλιάς πόλης της Ξάνθης και επειδή η Α’ βάθµια ΕΠΑΕ απέρριψε την κατεδάφιση,

ζητούµε να σταµατήσετε άµεσα την καταστροφή της Αρχιτεκτονικής µας Κληρονοµιάς και να αποτρέ-

ψετε την ανέγερση πολυώροφων κτισµάτων όπως αυτά φαίνονται στις µακέτες που λάβαµε και να

δηµιουργήσετε στους χώρους που προέκυψαν πνεύµονες πρασίνου. 

Προς τον ∆ΗΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υπόψη κ. Γολοβάνη Μιχάλη

Θέµα: Παρατηρήσεις στην προκήρυξη του Πανελλήνιου
Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

Σχετικά µε τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ιδεών για την ανέγερση ∆ηµαρχιακού Μεγάρου

του ∆ήµου Αρκαλοχωρίου έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω: 

1. Στο άρθρο 1 της προκήρυξης αναφέρεται: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν οι Αρχιτέ-

κτονες µε πτυχίο ή δίπλωµα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά

περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)

ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδα-

πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Πρέπει να αναφέρετα ότι γράφει η εγκύκλιος για τους Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς δηλαδή «δικαίωµα

συµµετοχής έχουν όλοι οι Αρχιτέκτονες ∆ιπλωµατούχοι ΕΜΠ ή Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή

ισοτίµων Σχολών της Αλλοδαπής, µέλη του ΤΕΕ και οι προς τούτοις εξοµοιούµενοι επίσης µέλη του ΤΕΕ

Αρχιτέκτονες.  

Να διασαφηνισθεί ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού γιατί στην περίληψη αναφέρεται 2 µήνες ενώ

στην Προκήρυξη 6 µήνες. Τι ισχύει; 

Βραβεία Mies van der Rohe 2007 για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική

Μετά από πρόσκληση του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στον παραπάνω ∆ιαγωνισµό

συµµετείχαν συνάδελφοι ή οµάδες συναδέλφων και συνολικά υποβλήθηκαν 29 έργα. 

Η Επιτροπή Κρίσης, αποτελούµενη από τους συναδέλφους: Γεωργακόπουλο Παναγιώτη, Πανέτσο

Γιώργο, Παπανικολάου Μόρφω και Φωτίου Θεανώ, επέλεξε για την ελληνική συµµετοχή στη διαδικα-

σία απονοµής του Βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική – Βραβείων Mies

Van der Rohe 2007 τα παρακάτω πέντε έργα:

Θεώνη Ξάνθη – Γεράσιµος Ζακυνθινός

∆ιαµόρφωση Χώρου Αφετηρίας κλασσικού Μαραθώνιου δρόµου 

Παντελής Νικολακόπουλος 

Κατοικία στην Τήνο

Βασίλης Καραµάλης 

Εξοχική κατοικία στην Εύβοια 

Α. Μ. Κωτσιόπουλος και συνεργάτες αρχιτέκτονες: Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουµπουλίδου, Α. Πάνου 

Πολιτιστικό Κέντρο και Αναψυκτήριο στη «Σχολή Αριστοτέλους» στη Νάουσα (δωρεά Χρ. Λαναρά – οικο-

γενείας Λαναρά)

Γιάννης Εξάρχου – Μαρίτα Νικολούτσου – Μέµος Φιλιππίδης

Κατοικία στην Άνω Γλυφάδα

Προς τον Υπουργό ΥΠΠΟ

κο Γ. Βουλγαράκη

Θέµα: «Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων»

Κύριε Υπουργέ

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Υπουργείο Πολιτισµού τα τελευταία χρόνια, είχαν

διαµορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας κυρίως µέσα από το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής.

Κοινός στόχος η προώθηση πολιτιστικών δράσεων, µε άξονα την αρχιτεκτονική δηµιουργία, την αρχι-

τεκτονική κληρονοµιά και το ρόλο της στην εξέλιξη της κοινωνίας.

∆υστυχώς όµως για ενάµισι περίπου χρόνο, έχει απενεργοποιηθεί το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής από το

ΥΠΠΟ.

Κύριε Υπουργέ

Με τις υπ’ αριθµ. Α.Π. 34578/27-02-2006 και Α.Π. 34724/21-03-2006 επιστολές του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, σας

ζητήσαµε συνάντηση για να εξετάσουµε τα θέµατα που αφορούν τη συνεργασία µας.

Με κατεύθυνση την ανανέωση της συνεργασίας µας, σας ζητάµε εκ νέου συνάντηση, για ανταλλαγή

απόψεων και για να σας καταθέσουµε ένα νέο πλαίσιο δράσης και συνεργασίας µαζί σας.

Θέµατα της συνάντησης µας θα αποτελέσουν: 

1) Συνεργασία για την προώθηση των εκδηλώσεων της «Εβδοµάδας Αρχιτεκτονικής», την πρώτη εβδο-

µάδα του ∆εκεµβρίου.

2) Ανασυγκρότηση του ∆ικτύου Αρχιτεκτονικής.
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Πετρίνα Μεδτσίκου-Τερζοπούλου, Νιόβη Χυσοµαλλίδου
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συµµετέχοντας στο πένθος για την απρόσµενη

απώλεια της άξιας συναδέλφου Νιόβης Χρυσο-

µαλλίδου στις 14-7-2006, που πρόλαβε στη

σύντοµη ζωή της να µυήσει στη βιοκλιµατική

αρχιτεκτονική, σειρές νυν συναδέλφων και φοι-

τητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ µε την

ακούραστη προσήλωσή της στο αντικείµενο τής

διδασκαλίας και έρευνάς της, εκφράζει την

αµέριστη συµπαράστασή του στους δικούς της

και ιδιαίτερα στον αδελφό της και τη µονάκριβη

θυγατέρα της, που ανήκουν κι αυτοί στην οικο-

γένεια των αρχιτεκτόνων.

Οι λίγες γραµµές που ακολουθούν µνηµονεύ-

ουν την παρουσία και το έργο της, για τους

συναδέλφους, που δεν είχαν την τύχη να τη

γνωρίσουν.

Γέννηµα θρέµµα της Θεσσαλονίκης αποφοίτησε

από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής

Σχολής του ΑΠΘ το1977 και έγινε διδάκτωρ

µηχανικός του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

του ΑΠΘ το 1987 από το Εργαστήριο Οικοδοµι-

κής και ∆οµικής Φυσικής, στο οποίο εν συνε-

χεία διετέλεσε και καθηγήτρια µέχρι το θάνατό

της, µε εξειδίκευση σε θέµατα «Οικοδοµικής

και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού Κτιρίων, Οικιστι-

κων συνόλων και Ελευθέρων Χώρων». Υπήρξε

µέχρι την τελευταία της στιγµή αφοσιωµένη στο

διδακτικό της έργο και ήσαν τυχεροί όσοι µυή-

θηκαν κοντά της στην ενεργειακή ανάλυση, είτε

σαν φοιτητές, είτε σαν µεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στους τελευταίους περιλαµβάνονταν και πολλοί

αρχιτέκτονες, γιατί αν και καθηγήτρια στη

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είχε ανοικτή την

αγκαλιά της στους αρχιτέκτονες. Πρωτοπο-

ριακή και καινοτόµα ήταν η πορεία της και στον

επιστηµονικό-ερευνητικό τοµέα. Το ερευνητικό

της έργο περιλαµβάνει τουλάχιστον 27 εργα-

σίες σχετικές µε την ενεργειακή συµπεριφορά

των κτιρίων, αλλά και τις δυνατότητες βιοκλιµα-

τικής αντιµετώπισης του χώρου. Συνοδεύεται

από πλούσιο συγγραφικό έργο –πάνω από 60

επιστηµονικά άρθρα και δηµοσιεύσει – παρα-

καταθήκη για τους νεότερους. Αλλά και σαν

αρχιτέκτονας υπηρετώντας εξ ίσου την επι-

στήµη µε την τέχνη, έλαβε µέρος σε 19 αρχιτε-

κτονικούς διαγωνισµούς µε µελέτες που διακρί-

θηκαν. Η παρουσία της συµβάλει στη διαµόρ-

φωση µιας ταυτότητας του αρχιτέκτονα µε ανα-

γεννησιακά χαρακτηριστικά πολύπλευρης ολι-

στικής προσωπικότητας – και είναι κάτι που αξί-

ζει να καταγράφει στη συλλογική µας συνεί-

δηση καθώς βρισκόµαστε σε φάση επαναπροσ-

διορισµού της ταυτότητάς µας. 

Ουρανία Οικονόµου

Αποχαιρετισµός στη Πετρίνα…

Τα ξηµερώµατα της 11ης Αυγούστου έφυγε

ξαφνικά από τη ζωή η αγαπηµένη µας συνάδελ-

φος αρχιτέκτων µηχανικός Πετρίνα Μεδίτσκου-

Τερζοπούλου.

Η αγγελία του απρόσµενου θανάτου της πληµ-

µύρησε µε πόνο τόσο τα προσφιλή πρόσωπα

της οικογένειας της όσο και όλους εµάς τους

φίλους και συναδέλφους της που χάσαµε πρό-

ωρα ένα σηµαντικό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο

που χρόνια τώρα µοίραζε απλόχερα τη γνώση

και επαγγελµατική της εµπειρία σε όσους χρει-

άσθηκαν τη βοήθεια και τη συµπαράσταση της.

Η Πετρίνα υπήρξε για όλους µας µια πραγµα-

τική αδελφή και ειλικρινής φίλη. Μαζί της βιώ-

σαµε –τα τελευταία 15 χρόνια σχεδόν καθηµε-

ρινά– όχι µόνο µια συναδελφική αλλά και µια

βαθύτατη ανθρώπινη σχέση ζωής. 

Είχαµε την τύχη να συµπορευτούµε µε µια

πραγµατικά ανεξάρτητη , φιλοσοφηµένη, ελεύ-

θερη και δυναµική προσωπικότητα. Η ευθύτητα

της, η ειλικρίνεια της, η αξιοπρέπεια και ο ακέ-

ραιος χαρακτήρας της αναγνωρίσθηκαν από

τους συναδέλφους της, που της ανταπέδωσαν

την εκτίµηση τους εκλέγοντάς την σε όλα τα

συλλογικά όργανα των αρχιτεκτόνων και του

ΤΕΕ. Μέλος του ∆Σ, αντιπρόεδρος και γενικός

γραµµατέας του ΣΑΘ, µέλος της αντιπροσω-

πείας και του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, µέλος της αντι-

προσωπείας του ΤΕΕ και µέλος της αντιπροσω-

πείας και της ∆Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. ∆ιετέλεσε επί-

σης επί σειρά ετών µέλος των οργάνων διοίκη-

σης της ∆ΚΜ. 

Η Πετρίνα γεννήθηκε το 1945 στην ακριτική

Φλώρινα και αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική

Σχολή του Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας το

1973. Μέλος του ΤΕΕ και ενεργός ελεύθερος

επαγγελµατίας µηχανικός από το 1974, έδινε µε

επιτυχία την καθηµερινή µάχη µιας συνεπούς

επαγγελµατία µηχανικού, µιας περήφανης

Ελληνίδας, µιας αγαπηµένης συζύγου και

µάνας. Υπήρξε ένα πραγµατικό παλικάρι της

ζωής και έτσι θα τη θυµόµαστε για πάντα. Η

απώλεια της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η µνήµη της ας είναι παντοτινή και η ζωντανή

προσωπικότητα της µια παρακαταθήκη για τους

φίλους και συνεργάτες της.

Κώστας Μπελιµπασάκης

Για την αξέχαστη συν. Νιόβη Χρυσοµαλλίδου 

Το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτε-

κτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών-ΠΕΑ,

2. Στα στοιχεία που δίδονται στους διαγωνιζόµενους, όπως το τοπογρα-

φικό διάγραµµα του οικοπέδου µε ακριβείς διαστάσεις και υψόµετρα δεν

διασαφηνίζεται αν δίδεται σε ψηφιακή µορφή. Επίσης δεν αναφέρεται αν

δίδονταιοι ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ του οικοπέδου που είναι απαραίτητο στοιχείο

του διαγωνισµού.

3. Στο άρθρο 8 χρέη προέδρου της Κριτικής Επιτροπής συνηθίζεται να

ασκεί ο καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ ή του ΑΠΘ. 

4. Στο Τεύχος ζητείται εµβαδοµέτρηση και ογκοµέτρηση του κτιρίου ανά

όροφο και συνολικά και ξεχωριστά τους ηµιυπαίθριους και τους προβό-

λους κάθε ορόφου. Πράγµα που είναι υπερβολή για έναν Αρχιτεκτονικό ∆ια-

γωνισµό Ιδεών.

5. Στο άρθρο 19 η δαπάνη των δηµοσιεύσεων θα βαρύνει αυτόν που θα

αναλάβει την εκτέλεση της οριστικής µελέτης του έργου και όχι τον µελε-

τητή που θα βραβευθεί. 

6. Αναφέρετε ότι «Τους βραβευµένους βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις και

υπέρ τρίτων εισφορές», όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για παρό-

µοιες περιπτώσεις. Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν πλήρη απαλλαγή

κρατήσεων από τα βραβεία.

Προς τον Γεν. Γραµµατέα ΥΠΠΟ

κ. Χρ. Ζαχόπουλο

Θέµα: Αίτηµα παραχώρησης της αίθουσας του ΥΠΠΟ (αµφιθέατρο)
για την παρουσίαση του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Leonardo da Vinci» για την Αθήνα και µε γενικό τίτλο έργου:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ.

Μέθοδοι και εργαλεία αστικών αναπλάσεων και νέων κατασκευών σε
περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος: Παρίσι, Αθήνα, Βουκουρέστι,

Βερολίνο και Γκαντίς-Ισπανία»

Με αυτή την επιστολή ερχόµαστε να σας ζητήσουµε την παραχώρηση της

αίθουσας του ΥΠΠΟ (αµφιθέατρο) επί της οδού Μπουµπουλινας για την

παρουσίαση του παραπάνω προγράµµατος την ∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου,

7.00 µµ. και το οποίο ως προς την Αθήνα τελεί υπό την Αιγίδα του ΣΑ∆ΑΣ-

Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Σηµειώνουµε ότι το ίδιο πρόγραµµα παρουσιάζεται στο Παρίσι στις 15

Σεπτεµβρίου 2006, στην «Pavillon de l'Arsenal» την µεγαλύτερη αίθουσα

εκθέσεων αρχιτεκτονικής του δήµου.  

Στόχος του προγράµµατος είναι, να µελετήσει, να αναλύσει και να προτεί-

νει τις µεθόδους και τα εργαλεία ανάπλασης και των νέων αρχιτεκτονικών

παρεµβάσεων που εφαρµόζονται στα πλαίσια των πόλεων και των περιο-

χών τους που έχουν αναγνωρισµένη αρχιτεκτονική κληρονοµιά και η οποία

απαιτεί ειδική προστασία και να διατηρήσει τους κατοίκους σ’ αυτές τις

περιοχές βελτιώνοντας, ως προς την ποιότητα, τον τρόπο ζωής τους και

προτείνει µεθοδολογία και τεχνικές για όλους αυτούς που εφαρµόζουν τις

αναπλάσεις και τις νέες αρχιτεκτονικές εφαρµογές. Με την παραγωγή δε

σε πρώτη φάση 3000 φυλλαδίων και 3000 CD ROM, και µέσω των ιστοσε-

λίδων των συναφών φορέων των πέντε πόλεων, (ΟΤΑ, Ιδρύµατα Πολιτι-

σµού, Επιµελητήρια, Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων κ.λπ.) και µε τη χρήση των

σύγχρονων εκπαιδευτικών µεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-

Learning), γνωστοποιούνται όλα τα αποτελέσµατα της έρευνας, µαζί επί-

σης µε τα θετικά παραδείγµατα παρεµβάσεων της κάθε πόλης.

Συµµετέχουσες πόλεις:

Παρίσι, Αθήνα, Βουκουρέστι, Βερολίνο και Γκαντίς- Ισπανία

Οι πόλεις και οι φορείς που συµµετέχουν έχουν σοβαρό κίνητρο για να

συνεισφέρουν µε κάθε τρόπο στην υλοποίηση και τη διάδοση του διδακτι-

κού χαρακτήρα του προγράµµατος που αναφέρεται, στο σχεδιασµό και

την πληροφόρηση σχετικά µε τις διαδικασίες και τα µέσα εφαρµογής για

την διευκόλυνση της αστικής ανάπλασης και των παρεµβάσεων στις περιο-

χές της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς. 

Το όφελος για τον φορέα σας. 

Συµπληρωµατικά των όσων αναφέρθηκαν, µε τη συµµετοχή σας στη διά-

δοση του (παράλληλα των σηµαντικών και ουσιαστικών αποτελεσµάτων

του προγράµµατος ως προς τα οφέλη για την Αθήνα), θα µπορούσατε να

προωθήσετε αυτή σας τη συµβολή για τη «διάδοση των καλών παρεµβά-

σεων και πρακτικών εφαρµογών», τόσο προς τους υπαλλήλους και επαγ-

γελµατίες του χώρου σας (µηχανικοί, αρχιτέκτονες) όσο και προς τους

κατοίκους της ίδιας της πόλης.

Ταυτόχρονα µε τη διάδοση και την πρακτική αξιοποίηση των «καλών εφαρ-

µογών», η ανάδειξη από µέρους σας των «Πολιτιστικών Αξιών των παρεµ-

βάσεων της αρχιτεκτονικής», ιδιαίτερα στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο,

εκτιµούµε ότι θα συντελέσει θετικά στις δράσεις και θ’ αποβεί προς όφε-

λος του Υπουργείου σας.

Τέλος δε, µέσο αυτού επίσης του προγράµµατος αναδεικνύουµε την ανά-

γκη εισαγωγής καινοτοµιών για έργα προστασίας της πολιτιστικής κληρο-

νοµιάς που έχουν χαρακτήρα πιλοτικό, εµβληµατικό και διδακτικό, δίνο-

ντας υποδείγµατα ποιοτικής υλοποίησης έργων.

Προκειµένου όµως να εισάγουµε αυτές τις «καινοτοµίες» και να επιτύ-

χουµε «την ποιοτική υλοποίηση των έργων», κατά την γνώµη µας απαιτεί-

ται προηγουµένως η ποιοτική αναβάθµιση και ως εκ τούτου η επιµόρφωση

του µελετητικού δυναµικού και των στελεχών που συµµετέχουν σ’ αυτές

τις υλοποιήσεις. Και είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που µας κάνει να πιστεύ-

ουµε ότι, αυτό το πρόγραµµα συνάδει επίσης µε τις αρχές του Υπουργείου

σας, εισάγει καινοτοµίες και ότι για όλ’ αυτά αξίζει να προωθηθεί και σαν

«υπόδειγµα» να βοηθηθεί στην διάδοση του.

Αντιλαµβάνεστε ότι, τ’ αποτελέσµατα αυτού του έργου επεκτείνονται και

πέρα των όσων προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε για να τεκµηριωθεί το

ουσιαστικό-διδακτικό όφελος του προγράµµατος. Ακόµα όµως περισσό-

τερο θα είναι το όφελος που θα προκύψει για την απαξιωµένη µέχρι

σήµερα Αρχιτεκτονική στο τόπο µας. Γεγονός που αποτελεί επίσης προτε-

ραιότητα στους στόχους και της επιδιώξεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

Ελπίζοντας για όλους αυτούς τους λόγους στη θετική αντιµετώπιση του

αιτήµατός µας, βρισκόµαστε στη διάθεσή σας για όποια συµπληρωµατική

διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

Η Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτε-

κτόνων, που έχει συσταθεί στις 27 Ιανουαρίου 2006, συνεδριάζει σταθερά

στα γραφεία του Συλλόγου µία φορά το µήνα.

Στα πλαίσια των αποφάσεων του Συλλόγου, ξεκινάει την έναρξη λειτουρ-

γίας του Εντευκτηρίου και σας καλεί στη γιορτή που θα γίνει τη ∆ευτέρα 25

Σεπτεµβρίου, στις 18:00, στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (Κλάδου & Βρυσα-

κίου 15, τηλ. 2103215146).

Το Εντευκτήριο θα λειτουργεί κάθε ∆ευτέρα απόγευµα 18:00-21:00. Στα

πλαίσιά του, θα είναι ανοικτή η βιβλιοθήκη του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (η οποία και θα

εµπλουτιστεί µε σύγχρονα ελληνικά και ξένα αρχιτεκτονικά περιοδικά και

βιβλία), δίνοντας τη δυνατότητα στους συναδέλφους να διαβάσουν ότι τους

ενδιαφέρει µέσα στους χώρους του Συλλόγου, όπου θα προσφέρεται και

δωρεάν καφές. Επίσης σχεδιάζεται να διοργανώνονται προβολές ταινιών

και ντοκιµαντέρ καθώς και συζητήσεις αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. 
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Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη*
∆ελτίο Τύπου
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χουν, των οικονοµιών, των ανταλλαγών, των

συµβολισµών, των υποδοµών και των φυσικών

χαρακτηριστικών που περιγράφουν και συγκρο-

τούν µια πόλη. Ιστορικοί όπως ο Ruggiero

Romano ή ο Σπύρος Ασδραχάς εξήγησαν ότι το

Αρχιπέλαγος δεν είναι ένα θεµατικό πάρκο ή

ένας µονοδιάστατος προνοµιούχος τόπος δια-

κοπών για την κοινωνία των δύο τρίτων, αλλά

µια αληθινή και ζωντανή κοινωνία. Οι επάλλη-

λες εξαναγκασµένες αποδηµίες και η παλιννό-

στηση, ο τουριστικός συνωστισµός καθώς και η

διογκούµενη υποδοχή στα νησιά οικονοµικών

µεταναστών, κυρίως από την τουρκική ακτή,

ασκούν πιέσεις στην ανθρωπογεωγραφία αυτής

της πόλης και διαµορφώνουν τις διακριτικές

ταυτότητες των νησιών.

Η ιδιότροπη φυσική γεωγραφία και η, έστω

χαλαρή, θεσµική προστασία του κτισµένου

ιστού έχουν αποσοβήσει το γιγαντισµό των οικι-

σµών και έχει αποτρέψει την οµογενοποίηση

του χαρακτήρα τους. Η διαφοροποίηση στη

σχέση ανάµεσα στο κτισµένο και στο µη κτι-

σµένο, στα πρότυπα κατοίκησής τους, στη

ραγδαία µετασχηµατιζόµενη εκφραστική των

αρχιτεκτονικών µορφών και, κυρίως, στο ρόλο,

που ιστορικά έχουν επιτελέσει, σταθεροποιεί

«αστερισµούς» νησιών, στους οποίους αποχρω-

µατίζεται ο χάρτης του Αρχιπελάγους: είναι τα

νησιά της προϊστορίας, τα νησιά της φιλοξενίας,

τα νησιά των σπάνιων προϊόντων, τα νησιά της

ναυτιλίας, τα νησιά του οικογενειακού τουρι-
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σµού, τα νησιά της µαταιοδοξίας, τα νησιά της

ελευθεριότητας και της ανοχής, της ουτοπίας ή

της αναρχίας, τα νησιά - καταφύγια της προσφυ-

γιάς, τα νησιά της εξορίας και της εγκάθειρξης, τα

νησιά - προσκυνηµατικοί προορισµοί. 

2. Η ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

...µπορούµε να θεωρήσουµε το Αιγαίο ως µία ιδιό-

µορφη µεγα-λούπολη, ίσως τη µεγαλύτερη αυτού τού

τύπου απ’ όλες του ευρωπαϊκού χώρου, µε άπειρες γει-

τονιές, συνοικίες, διαµερίσµατα, προάστια και περαστι-

κές συγκεντρώσεις, που ανταµώνονται και επικοινω-

νούν µε ευχέρεια και ταχύτητα χάρις στους άπειρους

υδάτινους δρόµους. Οι ροές ανθρώπων και εµπορευ-

µάτων είναι εύκολες και ταχύτατες από την Κρήτη στην

παράκτια Μακεδονία, από τη Ρόδο στον Πειραιά, από τη

Σµύρνη στα µεγάλα ανατολικά νησιά, από τις Σποράδες

στον Παγασητικό και την Εύβοια, από τις Κυκλάδες στα

∆ωδεκάνησα, από νησί σε νησί. Στους δρόµούς αυτούς

και στα λιµάνια πλέουν, αποπλέουν και καταπλέουν

τουρίστες και ντόπιοι, ψαράδες και ναυτικοί, τα ηλιοκα-

µένα κορµιά τής καλοκαι-ρινής ραστώνης και οι άρρω-

στοι για τα νοσοκοµεία τού κέντρου, φοιτητές και αδει-

ούχοι – µετατιθέµενοι φαντάροι, ή τοπική υπαλληλία

και κοσµοπολίτες, τα χαµηλά και τα υψηλά εισοδήµατα

πού τρέχουν για τις δουλειές τους, ή πλήξη τού σαββα-

τοκύριακου και ή απόδραση για µία ρουφηξιά αέρα,

γιαγιάδες µε τα παιδιά και κοπέλες µε σουλουµπάµιες,

αλυσοδεµένα σκυλιά και γατιά στο καλαθάκι, Βίκινγκς

και Λατίνοι, ζευγάρια, µοναχικοί και οργανωµένα

γκρουπ, ιστιοφόρα, φέρι-µποτ, ποστάλια, καΐκια, κρίς-

κράφτ, ταχύπλοα, πετρελαιοφόρα, αντιτορπιλικά,

ψαρότρατες, καταµαράν και φλάιν, νταλίκες, παπάκια

και χιλιάρες, πέ-διλα και γραβάτες, σαµσονάιτ, ταγάρια,

µπογαλάκια, µαντίλες και ψαθάκια, φρουροί των συνό-

ρων και φαροφύλακες, ο συνεδριακός τουρισµός,

συναλλαγµατοφόροι και συναλλαγµατοεισπράχτορες,

αχαλίνωτοι καταναλωτές και κουµπωµένοι αποτα-µιευ-

τές, µεσίτες και εργολάβοι, αρχαιόπληκτοι, άρχαιογνώ-

στες και άρχαιοτητοευαίσθητοι, φυσιολάτρες, ύγιεινι-

στές, κολυµβητές, ψαροντουφεκάδες, γυµνιστές και

γυµνίστριες, προσκυνητές και προσκυνήτριες, η «νοτιά

των ανθρώπων».

Άγγελος Ελεφάντης

Είναι όµως βέβαιο, ότι η αντοχή του Αρχιπελά-

γους, το γεγονός, ότι, µέσα στη γενικευµένη

συνθήκη της µετάπολης, η πόλη του Αιγαίου δεν

υπέστη κάποια σηµασιολογική αποπτώχευση,

ούτε ξέπεσε σε επικράτεια της αποξένωσης ή σε

ένα ακόµη άχρονο και άτοπο τόπο αλλοτριωµέ-

νης κατανάλωσης, δε µπορεί να αποδοθεί ούτε

στην εντυπωσιακά διαφοροποιηµένη αρχιτε-

κτονική φυσιογνωµία των µεµονωµένων

νησιών, ούτε βέβαια σε κάποια υπερβατική ικα-

νότητα του ιστορικά διαµορφωµένου ιστού τους

να µη µεταβάλλεται.  

Η εξήγηση µπορεί, ενδεχοµένως, να αναζητηθεί

αφενός στον ειδικό τρόπο, µε τον οποίο το Αρχι-

πέλαγος εγγράφεται στις υπερκείµενες συνθή-

κες της µετάπολης, και αφετέρου στα απαράγρα-

πτα γνωρίσµατα της φυσικής του γεωγραφίας. 

Στην ελληνική συµµετοχή η περιγραφή του

Αρχιπελάγους πήρε αποστάσεις από τις σταθε-

ροποιηµένες περιγραφές του Αιγαίου. Το Αιγαίο

δεν θεωρείται ένας αναχρονισµός, σαν το γρα-

φικό υπόλοιπο ενός ατελούς εκσυγχρονισµού ή

σα µια περιοχή της γης που διέφυγε την επί-

σκεψη της ανάπτυξης.

Η διασπορά των νησιών έχει υποχρεώσει στη

δηµιουργία αποκεντρωτικών δοµών διοίκησης

και αυτονοµίας και στην ανάπτυξη ισχυρών κοι-

νοτικών δεσµών συνοχής και πρωτότυπων

δοµών µιας αποκεντρωµένης κεντρικότητας. Επι-

πλέον η συντακτική δοµή του Αρχιπελάγους, οι

εγγύτητες και το µικρό µέγεθος των νησιών

έχουν λειτουργήσει προστατευτικά για τον ιστο-

ρικό ιστό των οικισµών

Η έκταση του πελάγους δεν θεωρείται ως κενός

χώρος, αλλά ως ένα πεδίο, που ενοποιεί τα

συµπλέγµατα και τις ιδιαίτερες φυσιογνωµίες

των περίπου εκατόν τριάντα νησιών του σε ένα

σύστηµα διαφορών: στο πολύπλοκο δίκτυο των

αντιφατικών κοινωνικών σχέσεων που τη συνέ-

1. ΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Υπάρχει ένας κοινός λόγος για τα τόσα νησιά που

συναντώ, για τις τόσες και τόσες φωνές που ηχούν στην

Αγορά; Ποιο είναι, άραγε, το στοιχείο εκείνο που κάνει όλα

αυτά τα νησιά Αρχιπέλαγος, όλες αυτές τις φωνές, πόλη;  

Massimo Cacciari

Το θέµα της φετινής, 10ης, Μπιενάλε της Βενε-

τίας είναι η κρίση της πόλης – η παθολογική

εξαλλαγή της πόλης σε µετάπολη. 

Στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε το Αρχι-

πέλαγος του Αιγαίου παρουσιάσθηκε σαν µια

διαφορετική ευρωπαϊκή µετάπολη. Από τα 400

στο σύνολό τους νησιά της Ευρώπης, στο Αιγαίο

βρίσκονται τα 130 νησιά, από τα οποία κατοι-

κούνται τα 64. O πληθυσµός τους ανέρχεται σε

1.300.000 κατοίκους, αλλά κατά τους θερινούς

µήνες τετραπλασιάζεται, ξεπερνώντας κάποτε

τους 6.500.000

Πρόκειται για µια πόλη, αλλά για µια πόλη διά-

σπαρτη.   



τεύγµατα και τους αστάθµητους παράγοντες,

ανάµεσα στην ανθρώπινη βούληση και τις

«φυσικές συνθήκες ζωής». Νοµίζω ότι ο καιρός

– περισσότερο απ’ ότι η εξιδανικευµένη τοπο-

γραφία- προσδιορίζει την υλικότητα του Αρχιπε-

λάγους, συνιστά το κατεξοχήν χωρικό του στοι-

χείο».   Γιώργος Τζιρτζιλάκης

3. Η ∆ΙΑΣΠΑΡΤΗ ΠΟΛΗ 

το εξαίσιο πτώµα του Αρχιπελάγους

Το τοπίο είναι πολύπτυχο και πολυεδρικό, ξένο

προς τις σχέσεις γραµµικής αιτιότητας. Όπως στο

εξαίσιο πτώµα, το παιχνίδι που οι σουρεαλιστές

δεν κουράζονταν να παίζουν, σχεδιάζοντας πάνω

σε ένα χαρτί που το δίπλωναν και το ξαναδίπλω-

ναν κρύβοντας τη συνέχεια του σχεδίου ο ένας

από τον άλλον, η µαγεία της τελικής εικόνας στο

Αιγαίο, κρυµµένη µέσα στις απανωτές πτυχώ-

σεις και τα διπλώµατα του ιστού, οφείλεται στο

απροσχεδίαστο και στη δυναµική του απροσδό-

κητου, στο ανεξέλεγκτο, στο µη προβλέψιµο,

στη δοµή και όχι στη µορφή του.

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

το επίµονο τοπίο του Αρχιπελάγους

Στο Αιγαίο το αρχιτεκτονικό πρόβληµα της ανα-

νέωσης του οικιστικού ιστού συχνά δραµατοποι-

ήθηκε. Η κρίσιµη σχέση ανάµεσα στα νέα και τα

υφιστάµενα κελύφη πήρε πάντα οριακές τιµές.

Ανεξάρτητα από την κλίµακά του, αν αφορούσε

σε ένα µικρό κύτταρο κατοικίας ή σε ένα ευµέ-

γεθες κτιριακό σύνολο, ο αρχιτεκτονικός σχε-

διασµός του καινούργιου έλαβε πάντοτε τη

µορφή πρόκλησης. Στα διακόσια εξήντα οκτώ

έργα σύγχρονης λόγιας αρχιτεκτονικής που

περιλαµβάνονται σε αυτό το πρώτο, εφεδρικό

Αρχιτεκτονικό Λεξικό του Αιγαίου –µεµονωµένες

κατοικίες ή µικροί οικισµοί, ξενοδοχεία µικρό-

τερα και µεγάλα, µουσεία, πανεπιστηµιακά κτί-

ρια, υπαίθριοι χώροι, παράλια µέτωπα– δεν

αναγνωρίζεται µόνο όλο το εναγώνιο άνυσµα

της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εκφραστικής

–από την ευλαβή προσαρµογή στο γηγενές

µέχρι την ανανεωτική παρενόχληση του genius

loci– αλλά απογράφεται το πανόραµα των ελλή-

νων αρχιτεκτόνων µισού αιώνα.  

5. ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ

οι πολλαπλές ταυτότητες του Αρχιπελάγους

Όπως τη χαώδη τάξη των ουράνιων σωµάτων την

αναγνωρίζουµε πάνω στα σχήµατα των αστερι-

σµών, τη διασπορά του Αρχιπελάγους µπορούµε

να τη διαβάσουµε οργανωµένη πάνω σε γραµ-

µές, που ανακαλούν τις κρυµµένες εκλεκτικές

συγγένειες των νησιών: της ιστορίας τους, της

γεωγραφίας τους, της µορφής κατοίκησής τους. 
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ίδιο ισχύει µόλις αναφερθεί στη Μύκονο. Και µε τα

νησιά αυτά, στο Αιγαίο, η οδύνη και η ηδονή µπορούν

ήδη να πουν το δικό τους τραγούδι. Με άλλα λόγια, το

νησί είναι µια κυριολεξία που εκρήγνυται σε αναρίθµητες

µεταφορές

Γεράσιµος Βώκος

Παράλληλα µε τη συνθήκη ελευθερίας που

εγκαθιστά η δυσάλωτη φυσική γεωγραφία του

και ο γρίφος της αρχιτεκτονικής του, στο φιλο-

σοφικό λόγο του Massimo Cacciari το Αρχιπέλα-

γος, ακόµη και σε στιγµές απόλυτης κοινωνικής

ασυνεννοησίας, γίνεται η ζωτική αλληγορία της

κοινωνικής συνεννόησης, ενώ στο λόγο του

Agamben επικαλύπτεται µε την οικουµένη της

απόκληρης ανθρωπότητας, µε τη χώρα της εξαί-

ρεσης. 

Μέσα στη δυσφορική συζήτηση για τη µετάπολη,

το έξαλο Αρχιπέλαγος συστήνει το αντιρρητικό

αλλά υπαρκτό παράδειγµα µιας υδάτινης πόλης,

που ακτινοβολεί ως τόπος της επιθυµίας. Η γοη-

τεία που εκλύει το Αρχιπέλαγος δεν αντλείται

από το κοίτασµα της νοσταλγίας, αλλά από την

ανθεκτικότητα µιας δοµής κατοίκησης που

περιέχει την υπόσχεση µιας άλλης µετάπολης,

προσηλωµένης στο πρόταγµα της ελευθερίας.

4. ΟΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι

το σχήµα του Αρχιπελάγους

Στον πυρήνα της πρόσληψης του Αρχιπελάγους

ως πόλη βρίσκονται τα υδάτινα δίκτυα. Οι

πεδιάδες του πελάγους δεν είναι ένας αδρανής

χώρος που διαχωρίζει τα νησιά. Η φιλολογική

µεταφορά του ταξιδιού και οι γραµµές της

θαλάσσιας µετακίνησης, δίνουν στο Αιγαίο το

σχήµα του. Το Αρχιπέλαγος γίνεται ένας χάρτης

σηµασιών, το βίωµα του Αιγαίου είναι ένα

βίωµα µετακίνησης, συνάντησης και κοινωνίας,

οι ταξιδιωτικές αποσκευές γίνονται ταµεία βιω-

µάτων και τα καράβια του Αιγαίου οι πλωτές

πλατείες της πόλης, η εικασία του δηµόσιου

χώρου της - όπως µε ενάργεια το έδειξε ο Άγγε-

λος Ελεφάντης.

2. Ο ΑΝΕΜΟΣ, Ο ΚΑΙΡΟΣ  

οι εγγύτητες και οι αποστάσεις του Αρχιπελάγους

«Ο καιρός συνιστά το πιο ανθεκτικό νόηµα του

Αρχιπελάγους: συνδέεται µε την ανυπότακτη

µεταφυσική του τοπίου, τον αρχαϊκό, και σχε-

δόν “αντι-µοντέρνο”, χαρακτήρα του. 

Μπορεί, για µερικούς, η ορατότητα να αποτελεί

έναν τεχνικό µετεωρολογικό όρο, στο Αρχιπέ-

λαγος, όµως, συνδέει αδιαχώριστα τη συνύ-

παρξη µε την αποµάκρυνση. Ο καιρός και το

κλίµα συνιστούν εδώ µια ψυχογεωγραφική

εκφορά, που αντλεί από τους ανέµους, τις δια-

ταραχές της θάλασσας και τις απότοµες µετα-

βολές της ατµόσφαιρας… Οι συνεχείς και από-

τοµες µεταβολές του καιρού συνιστούν ένα

είδος εξακολουθητικής επιστροφής όλων εκεί-

νων που απωθεί η πλανητική κυριαρχία της

Τεχνικής: ∆ραµατοποιούν τις αντιφάσεις και τις

συγκρούσεις ανάµεσα στα τεχνολογικά επι-

Πράγµατι, παρά την κυριαρχία επιθετικών

µοντέλων τουριστικής διαχείρισης και κατανά-

λωσης των τοπικών πόρων και του ίδιου του

τόπου, τον τόνο στο Αιγαίο δεν τον δίνει ο µαζι-

κός τουρισµός των µεγάλων ξενοδοχειακών

αλυσίδων: το κύµα των επισκεπτών απορροφά-

ται στα πολύπλοκα κελύφη κατοικίας και στο

σφουγγάρι των πτυχωµένων υφιστάµενων οικι-

σµών, χωρίς να ανατρέπει το µέτρο ή τη λογική

του ιστού τους.  

Αφετέρου, η περικύκλωση των νησιών από τη

θάλασσα και η έκθεσή τους στο φως, τον ήλιο

και τους δυνατούς ανέµους του Αιγαίου περι-

γράφει την απροϋπόθετη, χωρίς να απαιτηθεί η

διαµεσολάβηση της όποιας οικολογίζουσας

ρητορείας, σχέση της πόλης του Αρχιπελάγους

µε τη φύση της, προτείνοντας όχι µια αναδρο-

µική ουτοπία αλλά µία generic αστικότητα, που

τη δονούν οι εντάσεις της µετάπολης, µια επί-

καιρη εναλλακτική µορφή αστικότητας.

3. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
…το νησί µπορεί να είναι πολλά πράγµατα, αλλά πριν

απ’ όλα είναι κατασκευή της γλώσσας. Μόλις πει κανείς

Μακρόνησος ή Γιούρα έχει αµέσως στη διάθεσή του,

στο σύµπαν που είναι η ελληνική γλώσσα, µια µήτρα

για άπειρες αφηγήσεις, πραγµατικές ή πλασµατικές. Το
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µέση: ο χώρος της Αρχιτεκτονικής, (environmental graph-

ics: Απόστολος Καλφόπουλος, µακέτα: Τερέζα Παπαχρήστου,

Τάσος Σπυρίδωνος)

δίπλα: Γενική άποψη του περιπτέρου

[Οι φωτογραφίες είναι του Στράτου Καλαφάτη]



και καταναλωτές αλλά και ως εργαζόµενοι επι-

τόπια ή και εξ αποστάσεως. 

Στη διαρκή σπείρα της ιστορίας µάλιστα, δεν

αποκλείεται το Αιγαίο να ξαναγλιστρήσει στην

επικοινωνιακή του εποχή, αυτή την περίοδο του

κοσµοπολιτισµού, των κρουαζιερόπλοιων αλλά

ιδίως των µεταναστεύσεων και του οικισµικού

τουρισµού που επωφελείται από τις ψηφιακές

ασύρµατες επικοινωνίες».              Λίλα Λεοντίδου

5. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
… η κουλτούρα είναι το θέατρο αντιµαχόµενων

πολιτικών και ιδεολογικών τάσεων – ένα πεδίο

µάχης όπου συχνά συντελούνται οι πιο ακραίες,

αλλά και οι πιο κοινές αντιπαραθέσεις. ∆εν είναι

τόπος Απολλώνιας ευγένειας ή ∆ιονυσιακής

έκστασης – κάθε άλλο. Το ίδιο ισχύει και για

τους τόπους που διαλέγουν οι ποιητές για να

εγκαταστήσουν το ποιητικό τους σύµπαν… Ένα

παράδειγµα: το Αιγαίο είναι το σταθερό σηµείο

αναφοράς στη ποίηση πολλών ποιητών. Για τον

Ευριπίδη και τους άλλους τραγικούς ποιητές,

ένας τόπος ενοχής, φόνου και δοκιµασίας, για

τον Οδυσσέα Ελύτη είναι ένας άσπιλος και αγνός

τόπος, µια Κιβωτός όπου η Ρωµιοσύνη εναπό-

θεσε τους θησαυρούς της ώστε να επιζήσουν

αιώνια, … είναι ένα πέρασµα, ένα σύνορο, ένα

γλωσσικό όριο, που ο κάθε ποιητής καλείται να

διασχίσει· όχι µόνο το σύνορο ανάµεσα στην

εµπειρία και τη γλώσσα που ο ίδιος µιλάει, αλλά

κυρίως αυτό που τον χωρίζει από άλλες γλώσσες,

παραδόσεις και ποιητικές συµβάσεις· σύνορο,

που, … κατά µία έννοια, ένας ποιητής πρέπει να

διασχίσει αν θέλει να κατανοήσει και ν’ ανταπο-

κριθεί στη νέα συνθήκη – πολιτική, κοινωνική,

πολιτισµική, αλλά και ηθική. Όσο για την ιστορία,

γι’ αυτήν το Αιγαίο, µπορεί να αποτελεί ένα

σύµπλεγµα νησιών που επί αιώνες βίωσε την

ειρηνική συνύπαρξη καθολικών και ορθόδοξων,

εβραίων και µουσουλµάνων, αλλά ταυτόχρονα

και ένα θέατρο πολέµου. Μια θάλασσα όπου

καράβια µε διάφορες σηµαίες µάχονται λυσσα-

λέα για επικράτηση. Ένα πέλαγος σπαραγµού...

Χάρης Βλαβιανός

Στον Κατάλογο συγκατοικούν µη συµπίπτουσες

ή/και, κάποτε, αποκλίνουσες οπτικές. 

Η στρατηγική του φιλοσοφικού λόγου (ενότητα

1: Το Αρχιπέλαγος: Πόντος, Νησιά, Γέφυρες,

Νησολόγια) ακολουθείται από εµπράγµατους

λόγους για την Αρχιτεκτονική (ενότητα 2: Ο

χώρος/Η αρχιτεκτονική), από την κατάθεση βιω-

µάτων των υπότροπων θαµώνων του Αιγαίου

(ενότητα 3: Pass-ports – guest editor: Μέµος

Φιλιππίδης), από τον τεκµηριωτικό θετικισµό

των data (παράρτηµα: Ανθρωπογεωγραφικά

δεδοµένα) αλλά και από το πρώτο σχεδίασµα

ενός Οδηγού της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής στο

Αιγαίο (ενότητα 2.2: Ένα λεξικό εφεδρείας –

guest editor: Απόστολος Καλφόπουλος). Τα δύο

φωτογραφικά δοκίµια (Τα πρόσωπα των νησιών -

Στράτος Καλαφάτης, Τα πρόσωπα των ανθρώπων

- Σπύρος Στάβερης) και τα τέσσερα λογοτεχνικά

κείµενα (Γράµµατα στη θάλασσα - Αντωνάς, Κορ-

δοπάτης, Νικολαϊδη, Τριβιζάς), µε τη συναφή τους

εικονογράφηση, προτείνονται ως παραπληρω-

µατικές αφηγηµατικές στρατηγικές πρόσληψης

του Αρχιπελάγους. 

Πρόκειται για ένα µικτό αλλά νόµιµο είδος, για

ένα βιβλίο σύνθετο, ή µάλλον για ένα πολλαπλό

βιβλίο. Αν είναι σκόπιµη µια οδηγία χρήσεως, η

υπόδειξη µιας γραµµικής ανάγνωσης, από την

πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα, δεν θα ήταν

η ορθότερη στάση ή, τουλάχιστον, η µόνη οδός

για την αντιµετώπιση µιας ύλης, που, όπως και

το Αρχιπέλαγος, έχει την τάση να φουσκώνει

και να συστέλλεται, να ανταριάζεται, να καλµά-

ρει, από πάµφωτο να γίνεται θεοσκότεινη, να

διαφεύγει. 

Είναι πάντως σίγουρο ότι η φωτεινή αναδροµική

προφητεία, που δωρίζει ο πρόλογος του Stefano

Boeri, αν και δεν προτείνει µια µέθοδο ανάγνω-

σης, σίγουρα υπαγορεύει µια αποδοτική διανοη-

τική στάση, που προϋποθέτει την αναγκαία πολι-

τική διάθεση.

*Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη

Ελληνική συµµετοχή στη 10η ∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτε-

κτονικής, Μπιενάλε Βενετίας – Πόλεις, Αρχιτεκτονική

και Κοινωνία

Επιµελητές (concept, αρχιτεκτονική εγκατάσταση, επι-

µέλεια καταλόγου): Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Κατερίνα

Κοτζιά, Λόης Παπαδόπουλος, Κορίνα Φιλοξενίδου
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οποίοι φθάνουν µε πτήσεις τσάρτερς. Για τους

Αθηναίους οι µισές Κυκλάδες είναι προάστια

της πρωτεύουσας. Για τους κατοίκους του

Μάντσεστερ ή του Μονάχου η Ρόδος και η

Μύκονος βρίσκονται πιο κοντά και πιο φθηνά

από ότι οι επαρχίες της χώρας τους.

Με όλα αυτά τα µέσα, µε συµβατικά πλοία, µε

ταχύπλοα, µε αεροπλάνα, οι µισοί από τους

14.000.000 τουρίστες που εισέρχονται στη

χώρα κάθε χρόνο κατευθύνονται στα νησιά. Έξι

φορές όσο όλος ο πληθυσµός του νησιωτικού

Αιγαίου. Νίκος Μπελαβίλας

7. Ο ΞΕΝΟΣ/Ο ΦΙΛΟΣ

η εύθραυστη αστικότητα του αρχιπελάγους

Hostis είναι ο ξένος περιηγητής (peregrinus),

hospes εκείνος που τον υποδέχεται και τον

φιλοξενεί. Η λέξη hostis, όπως και η ελληνική

ξένος, στην αρχή δεν έχει καθόλου την έννοια

του εχθρού (inimicus, perduellis). Η λέξη ξένος,

µάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζεται

ως συνώνυµη της λέξης φίλος, γι’ αυτό η έχθρα

απέναντι στον ξένο (εχθρόξενος) είναι αµάρ-

τηµα που ισοδυναµεί µε το να µην λατρεύονται

οι θεοί. …Η φιλοξενία δεν εγκαινιάζει κάποια

αφοµοιωτική διαδικασία … από όλα τούτα τα

µέρη, µε τελευταίο το Σεράγεβο, δεν φθάνουν

πια hostes, αλλά εξόριστοι, διωγµένοι, που δεν

βρίσκουν πια hospites, αλλά άµυνες, φραγ-

µούς, ή, στην καλύτερη περίπτωση, ανεκτικές

παραινέσεις αφοµοίωσης… Massimo Cacciari

Οι αποδηµίες, η παλιννόστηση, η τουριστική

πληµµυρίδα, οι προσφυγιές επέτρεψαν στο

Αιγαίο να υποδεχθεί εγκαίρως ό,τι µπορεί να

σηµαίνει ετερότητα και να αναπτύξει µια κουλ-

τούρα φιλόξενου κοσµοπολιτισµού, χωρίς να

γλιστρήσει στη ρηχότητα του σνοµπισµού και

χωρίς να οπισθοχωρήσει στον ερµητισµό των

κλειστών ηθών ή στο εγκώµιο της ιθαγένειας.

8. WE 

διασυνοριακότητα

Μέσα στην υδάτινη τοπογραφία του Αιγαίου, η

παραπλανητική διχοτοµία ∆ύση (West)/Ανα-

τολή (East) λιώνει. Αναδύεται η οικουµενικό-

τητα του WE.

«Η εποχική αφύπνιση του Αιγαίου ενοποιεί τα

νησιά εντάσσοντάς τα σε ένα κοινό πεπρωµένο.  

Στην παρούσα φάση παγκοσµιοποίησης προστί-

θεται η ενότητα µέσα από τη µετανάστευση και

τον τουρισµό. Λαθροµετανάστες ριψοκινδυνεύ-

ουν για να εισέλθουν στον Ευρωπαϊκό “παρά-

δεισο”, ενοποιώντας έτσι Ασιατικές και Αφρικανι-

κές ακτές µε τα µικρά νησιωτικά λιµάνια της

Ευρωπαϊκής Μεσογείου: της Λέσβου, της Κώ, της

Κρήτης, της Ζακύνθου, της Κέρκυρας, της Σικε-

λίας. Οι “άνθρωποι µε τις βάρκες” αποκαλύπτουν

µια νέα διαπερατότητα των θαλασσίων συνόρων,

που αδυνατίζει και αυτή την “Ευρώπη-φρούριο”. 

Η ενοποιητική τους λειτουργία ενισχύεται κι

από άλλα µεταναστευτικά ρεύµατα, όπως είναι

ο “οικισµικός τουρισµός”: Βορειοευρωπαίοι

εγκαθίστανται στα νησιά όχι µόνο ως κάτοικοι

Οι αστερισµοί των νησιών περιγράφουν τις ταυ-

τότητες των νησιών, που δεν είναι παρά οι ταυτό-

τητες των ανθρώπων που τα κατοίκησαν. Γι’ αυτό,

όπως στα παιδικά ιχνογραφήµατα, που οι κρυµ-

µένες εικόνες αναδύονται όταν οι τεθλασµένες

γραµµές ενώσουν τις τελείες στη σειρά,  οι

γραµµές των αστερισµών, παράγουν αενάως,

καθώς η ζωή αλλάζει, τις συνεχώς ανανεούµε-

νες ταυτότητες των νησιών, δίνοντας στο Αρχι-

πέλαγος το µεταβαλλόµενο σχήµα και το πολ-

λαπλό του νόηµα.  

6. ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ   

ο σφυγµός του Αρχιπελάγους

Σήµερα, σε µία τυχαία καλοκαιρινή ηµέρα µία

εκατοντάδα συµβατικά ή ταχύπλοα οχηµατα-

γωγά πλοία αποπλέουν από τα λιµάνια του Πει-

ραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, 43 για τους

προορισµούς του Αιγαίου και την Κρήτη, τα υπό-

λοιπα για τον Αργοσαρωνικό. Την ίδια τυχαία

ηµέρα από τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος» απογειώνονται περί τα

273 επιβατικά αεροσκάφη για ολόκληρο τον

κόσµο. Εξ’ αυτών τα 105, κατευθύνονται σε 23

αεροδρόµια στις ακτές του Αιγαίου. Τα 87 προ-

σγειώνονται σε 20 νησιωτικά αεροδρόµια. Το

ένα τρίτο, δηλαδή, των αεροπορικών πτήσεων

κατευθύνεται στα νησιά. Εννέα από τα αερο-

δρόµια των νησιών επικοινωνούν απευθείας µε

τις ευρωπαϊκές πόλεις και δέχονται κάτι λιγό-

τερο από 3.500.000 τουρίστες το χρόνο, οι
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δίπλα πάνω: Μακέτα: Γιάννης Καρβέλης, Φώτης Σαγώνας

δίπλα µέση: Μακέτα: Βασίλης Βασιλόπουλος

µέση: Μακέτα: Τερέζα Παπαχρήστου, Τάσος Σπυρίδωνος

κάτω: Οι “αποσκεύες” στο προκήπιο του περιπτέρου

[Οι φωτογραφίες είναι του Στράτου Καλαφάτη]
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Τόποι σε εκκρεµότητα
Νίκος καζέρος, αρχιτέκτων, εντ. επίκ. καθηγητής Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών
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τέκτων-ιστορικός τέχνης), µε τον ορισµό του

τοπίου πολιτιστικής µεταµόρφωσης της Τραπε-

ζούντας (Saglamer Gulsum, αρχιτέκτων, καθη-

γήτρια Τεχνικού Πανεπιστηµίου Κωνσταντινού-

πολης), µε παραδείγµατα εφαρµογών του σύγ-

χρονου νοµοθετικού περιβάλλοντος στη Βιέννη

(Mary Figl-Zavos, αρχιτέκτων, ∆ήµος Βιέννης),

µε τη διατύπωση των στόχων στην περίπτωση

ήπιας ανάπλασης στα ιστορικά κέντρα (Γ. Πολύ-

ζος, καθηγητής ΕΜΠ/∆. Πολυχρονόπουλος, επ.

καθηγητής ∆ΠΘ/Γ. Πατρίκος, αρχιτέκτων), µε

απόψεις για το µέλλον των ελληνικών ιστορικών

τόπων (Ν. Καλογήρου, καθηγητής ΑΠΘ/Αλκ.

Πλάκα, λέκτορας ΑΠΘ).

Όσο αφορά στο ειδικό αντικείµενο του Forum,

το ιστορικό κέντρο της Καβάλας, δόθηκε έµ-

φαση στην κινητικότητα και τη υλική και άϋλη

δικτύωση της περιοχής (Τ. Παπαδοπούλου, αν.

καθηγήτρια ΑΠΘ), στα κριτήρια, τη µεθοδολο-

γία και τις τεχνικές επέµβασης (Ν. Λογκάρης,

αρχιτέκτων, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας),

στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Μ. Παπαδόπουλος,

αρχιτέκτων, ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας) και τέλος στις

συνθήκες κατοίκησης (Φ. Λαζαρίδης, Πρόεδρος

Συλλόγου κατοίκων Παναγίας).

Σηµειώσεις

1. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου «∆ίκτυα Μετα-

φοράς Τεχνογνωσίας – Σύνδεση µε ∆ιεθνείς Οργανι-

σµούς», Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ/ΠΕΠ ΑΜΘ/∆ήµος

Καβάλας, 2006. Επίσης έχει εκδοθεί και σχετικό ανα-

λυτικό τεύχος.

1. Mark Wigley, «Resisting the City», Transurbanism,

V2_Publishing/NAi Publishers, Rotterdam, 2002, σελ.

103-120.

2. Η βασική οµάδα εργασίας αποτελείτο από τους:

Τίτη Παπαδοπούλου, αν. καθηγήτρια - Τµήµα Αρχιτε-

κτόνων ΑΠΘ, Νίκο Καζέρο, επίκ. καθηγητή (Ν.407) -

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών, Χρήστο Εµµανουη-

λίδη, λέκτορα - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ,

Νίκο Καλογήρου, καθηγητής - Τµήµα Αρχιτεκτόνων

ΑΠΘ (Σύµβουλος), Βασιλική Τσιούµα, αρχιτέκτων

ΑΠΘ/MLA UPenn, ΗΠΑ και Στράτο Μάνο, αρχιτέκτων

ΑΠΘ. Τεχνική Υποστήριξη: ∆. Ιορδανίδου, βιβλιοθηκο-

νόµος. Σχεδιασµός ιστοσελίδας: Ντίνος Παυλίδης.

Σύµβουλος ιστοσελίδας: Αναστάσιος Τέλλιος.

3. Τίτη Παπαδοπούλου, «Kavala intra muros: Η κινητι-

κότητα του τοπίου». Εισήγηση στο ∆ιεθνές Αρχιτεκτο-

νικό Forum: Παρεµβάσεις στο ιστορικό κέντρο της Καβά-

λας «Χερσόνησος Παναγίας», Καβάλα, 1-2/7/2006.

4. Τίτη Παπαδοπούλου, όπ.π.

5. Το Forum Αρχιτεκτονικών Παρεµβάσεων οργανώ-

θηκε από τη ∆ηµοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβά-

λας (∆ΑΝΕΚ) σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκή Ένω-

ση/Πρυτανεία ΑΠΘ/ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας/Συλ. Αρχιτε-

κτόνων Ν. Καβάλας, στο χώρο του Ιµαρέτ (1-2/7/2006).

δίπλα µέση:  Άποψη της περιοχής Παναγία, του ιστορικού

κέντρου Καβάλας

δίπλα κάτω: Φυσικά ∆ίκτυα. Το οδικό δίκτυο του ιστορι-

κού κέντρου ανήκει σε ένα ιστό που φέρει τα χαρακτηρι-

στικά της περίκλειστης πόλης.

δεξιά: Χωρική ανάλυση του ιστορικού κέντρου µε τη µέ-

θοδο Space Syntax. (Η ανάλυση έγινε σε συνεργασία µε

το Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης του Τµήµατος Χωροτα-

ξίας του Βόλου)

µέση: Οι οδοί Θ. Πουλίδου και Μεχµέτ Αλή σχηµατίζουν

τον πυρήνα ενσωµάτωσης του ιστορικού κέντρου, καθώς

και ένας αριθµός από δευτερεύουσες οδούς

κάτω: Χρήσεις στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου
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Στο δικτυακό τόπο «∆ίκτυα Μεταφοράς Τεχνο-

γνωσίας» παρουσιάζονται επεξεργασίες και

αναλύσεις3 που έγιναν για την πόλη της Καβά-

λας (κόµβος) και ειδικότερα για το ιστορικό της

κέντρο (Χερσόνησος Παναγίας). Στόχευαν δε

στην «αξιολόγηση της πόλης ως σύνθετου

συστήµατος, στο οποίο οι µικρές δοµές ενσω-

µατώνουν πλανητικές ροές».4 Χαρτογραφήθη-

καν τα δίκτυα που υποστηρίζουν τη διαχείριση

των ιστορικών κέντρων και ενσωµατώθηκαν

αναλύσεις και εικόνες του φυσικού αντικειµέ-

νου θεωρώντας ότι η πόλη δεν παραµένει αδρα-

νής σε ένα σύστηµα επικοινωνίας αλλά αποτε-

λεί συντελεστή, εκπέµπει εικόνες, η διατοπική

κίνηση των οποίων την κάνει οικεία. «Με την

υπόθεση ότι η ουσία της πόλης είναι η κινητικό-

τητα, µπορούµε να έχουµε σχετικά διαγράµ-

µατα και να χαρτογραφήσουµε τα δίκτυα κίνη-

σης και επικοινωνίας διαφορετικών ταχυτήτων,

των οποίων η επικάλυψη και ο συνδυασµός απο-

δίδει ένα σκελετό πάνω στον οποίο εµφανίζο-

νται κεντρικότητες και τόποι».5

Forum Αρχιτεκτονικών Παρεµβάσεων6

Ο προβληµατισµός για υλικές και άϋλες παρεµ-

βάσεις στο ιστορικό κέντρο της Καβάλας (Χερ-

σόνησος Παναγίας) αρθρώθηκε µέσα από την

παραδειγµατική αναφορά σε µεσογειακούς

κυρίως τόπους, τη διατύπωση απόψεων για τις

πολιτικές αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων και την

παρουσίαση σκέψεων για την ίδια την περιοχή

παρέµβασης.

Τους µεσογειακούς τόπους αφορούσαν οι αρχι-

τεκτονικές παρεµβάσεις στο κέντρο της Βηρυ-

τού (Michel El Barmaki, αρχιτέκτων) και στη

παλιά πόλη των Χανίων (Αριστείδης Ρωµανός,

αρχιτέκτων), η παρουσίαση των ιστορικών λιµε-

νικών τοπίων της ανατολικής µεσογείου και η

πρόταση δικτύωσής τους (Βίλµα Χαστάογλου,

καθηγήτρια ΑΠΘ). Επίσης πρέπει να προσθέ-

σουµε την αναζήτηση του χρόνου και του τόπου

στη σύγχρονη αρχιτεκτονική της µεσογειακής

πόλης (Maroun El Daccache, αρχιτέκτων, καθη-

γητής Αµερικανικού Πανεπιστηµίου Λιβάνου),

καθώς και τη θεώρηση του σχεδιασµού σε περι-

βάλλοντα µε ιστορικά στοιχεία ως δηµόσια αφή-

γηση (Νίκος Καζέρος, αρχιτέκτων).

Οι πολιτικές παρεµβάσεων διατυπώθηκαν µε

ενδεικτικές αναφορές σε ιστορικές αστικές

δοµές της νοτιοανατολικής Γαλλίας και Ισπανίας

που δέχθηκαν επεµβάσεις (Magda Saura, αρχι-

Στις αρχές του περασµένου Ιουλίου πραγµατο-

ποιήθηκε στην Καβάλα διεθνές Forum Αρχιτε-

κτονικών Παρεµβάσεων µε αντικείµενο το ιστο-

ρικό κέντρο της πόλης. Στο Forum παρουσιά-

στηκε και ο σχετικός δικτυακός τόπος για την

πόλη και το ιστορικό της κέντρο «∆ίκτυα Μετα-

φοράς Τεχνογνωσίας».

Ο δικτυακός τόπος http://web.auth.gr/kavala-
networks1

«Η εµπειρία των πόλεων είναι εµπειρία

εικόνων… Η φυσική µορφή είναι απλώς ένα

βοήθηµα για την εκτόξευση ή τη διαµόρφωση

των ροών εικόνων»2

Ο τρόπος σύνδεσης των πόλεων αποκτά εξαιρε-

τική σηµασία γιατί επαναδιατυπώνει τα ζητή-

µατα αστικότητας (place generating effect). Στις

υλικές υποδοµές µετακίνησης-µεταφοράς, ανα-

πτύσσονται άϋλες συνδέσεις και δίκτυα επικοι-

νωνίας που επιτρέποντας και διευκολύνουν τη

ροή πληροφορίας. Επίσης εξειδικευµένα

ψηφιακά δίκτυα µπορεί να διανέµουν δεδοµένα

περιοχών, όπως τα ιστορικά κέντρα, σε άλλους

τόπους και να δέχονται, αντίστροφα, δεδοµένα

από αυτούς (feet-back). 
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που θεωρείται ένα µείζον πανανθρώπινο ζήτηµα.

Η διεθνής κοινότητα έχει ευαισθητοποιηθεί και

παρεµβαίνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όµως

κυρίαρχο πρόβληµα παραµένει το ζήτηµα της

άµεσης αποκατάστασης και στέγασης των θυµά-

των µεγάλων φυσικών καταστροφών.

Ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα

για τη «∆ιαχείριση των φυσικών καταστροφών»,

που στοχεύει στην υποστήριξη των εθνικών

κυβερνήσεων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων,

όπου έµφαση αποδίδεται στην ανάπτυξη κατάλ-

ληλων τεχνικών και εργαλείων, στην επιµόρ-

φωση και στην εκπαίδευση και συνεργασία. 

Το µείζον ζήτηµα, ωστόσο, παραµένει ο περιο-

ρισµός των άµεσων επιπτώσεων των φυσικών

καταστροφών στους πληγέντες πληθυσµούς και

κυρίως στους φτωχούς. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελ-

λάδας αποφάσισε να παρέµβει µε την πρωτο-

βουλία να διοργανώσει σε συνεργασία µε την

UIA, το ∆ιεθνές Πρόγραµµα ARES της UIA (Αρχι-

τεκτονική και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας)

και το Ελληνικό Τµήµα της UIA, ένα ∆ιεθνή Αρχι-

τεκτονικό ∆ιαγωνισµό προκειµένου να ευαισθη-

τοποιήσει τη διεθνή κοινότητα και να αναζητη-

θούν λύσεις προσωρινής στέγασης, µέσα από

καινοτόµες βιώσιµες λύσεις που µπορεί να προ-

σφέρει η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και η χρή-

ση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε µε ενθουσιασµό

αποδεκτή από την UIA, που έθεσε τον διαγωνι-

σµό υπό την αιγίδα της.

Ο διεθνής αυτός διαγωνισµός, όπως τόνισε ο κ.

Αλαβάνος, θα δώσει την ευκαιρία στους αρχιτέ-

κτονες όλου του κόσµου να προβληµατισθούν

πάνω σε ένα κρίσιµο ζήτηµα, αυτό της αποτελε-

σµατικής αντιµετώπισης των µεγάλων φυσικών

καταστροφών και της άµεσης προσφοράς προ-

σωρινής βιώσιµης στέγης για τα θύµατα φυσι-

κών καταστροφών. Ο ∆ιαγωνισµός –εκτός των

άλλων– θα συνεισφέρει στην ενηµέρωση για τη

σηµασία και του ρόλου της Βιοκλιµατικής Αρχιτε-

κτονικής και των ΑΠΕ στον οικιστικό τοµέα, αλλά

και στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για

την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.

Κατά την Ηµερίδα µίλησε επίσης ο εκπρόσωπος της

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ∆ρ.

Γεωφυσικής ∆ηµήτρης Γαλανόπουλος, ο πρώην

Πρόεδρος της UIA Βασίλης Σγούτας, ο Αντιπρόε-

δρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Γιώργος Νικο-

λάου, η Πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της

UIA Λίζα Σιόλα, καθώς και πολλοί άλλοι καθηγητές

και επιστήµονες.

Από πλευράς UIA οµιλητές ήταν ο Πρόεδρος της

Region I της UIA Giancarlo Ius, καθώς και τα στελέχη

της UIA Wolf Tochtermann και Manfred Hegger.

H Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική & Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας, στην υπηρεσία των θυµάτων

µεγάλων φυσικών καταστροφών

Το ΤΕΕ σε συνεργασία µε την UIA προκήρυξε
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για την

άµεση στέγαση των πληγέντων

Την προκήρυξη ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού

διαγωνισµού, µε στόχο την κάλυψη των άµεσων

οικιστικών αναγκών που προκύπτουν µετά από

µια µεγάλη φυσική καταστροφή, ανακοίνωσε το

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.

Πρόκειται για µια διεθνή πρωτοβουλία, εξαιρε-

τικά πρωτότυπη, αλλά και ουσιαστική, δεδοµέ-

νου ότι το θέµα αναφέρεται στην προσωρινή

στέγαση πληθυσµών, που έχουν πληγεί από

φυσικές καταστροφές (σεισµούς, πληµµύρες,

πυρκαγιές, τυφώνες κ.λπ.) σε συνθήκες κατάλ-

ληλες ως προς την ποιότητά τους και µε εξα-

σφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης

από ΑΠΕ, καθώς επίσης και πόσιµου νερού. 

Ο διεθνής αυτός διαγωνισµός προκηρύχθηκε σε

συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Οµάδα Εργασίας ARES

της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) και η

επίσηµη ανακοίνωση του διαγωνισµού έγινε στη

διάρκεια Ηµερίδας που οργανώθηκε στο ΤΕΕ.

Οι αιτήσεις συµµετοχής µπορούν να αρχίζουν να

υποβάλλονται την 1η Νοεµβρίου 2006, ενώ οι

λεπτοµέρειες του διαγωνισµού δηµοσιεύονται

στην ιστοσελίδα της UIA. Τα βραβεία θα απονεµη-

θούν κατά τη διάρκεια του 23ου Παγκόσµιου

Συνέδριου της UIA, στο Τορίνο τον Ιούνιο του 2008.  

Μιλώντας στην Ηµερίδα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάν-

νης Αλαβάνος, επεσήµανε ότι τις τελευταίες δύο

δεκαετίες περισσότερα από 200 εκατοµµύρια

άνθρωποι πλήττονται ετησίως από φυσικές κατα-

στροφές. Ειδικότερα, την τελευταία δεκαετία,

εκδηλώθηκαν τρεις φορές περισσότερες φυσι-

κές καταστροφές –κυρίως πληµµύρες και τυφώ-

νες– στον πλανήτη µας, σε σχέση µε τη δεκαετία

του ’60, ενώ τετραπλασιάστηκε το κόστος των

καταστροφών από παρόµοια φαινόµενα.

Το οικονοµικό κόστος των ακραίων καταστρο-

φών και των πληµµύρων είναι ήδη µεγάλο και

θεωρείται ότι θα αυξηθεί, ενώ πλήττει, όπως

είναι γνωστό, κατά κανόνα, µε σκληρότερο τρό-

πο τα φτωχότερα έθνη. Από το 1971 έως το 1995,

οι πληµµύρες είχαν επιπτώσεις σε περισσότε-

ρους από 1,5 δισεκατοµµύριο ανθρώπους, ή 100

εκατοµµύρια ανά έτος, από τα οποία περισσότε-

ροι από 81 εκατοµµύρια µένουν άστεγοι.

Αυτά τα δεδοµένα, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του

ΤΕΕ, µας καλούν σε µια συντονισµένη προσπά-

θεια για έγκαιρη πρόληψη και αντιµετώπιση των

επιπτώσεών των φυσικών καταστροφών, κάτι
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στην Αθήνα. Αν στην αξιοποίηση της δηµόσιας γης διαφαίνεται
κάποιος βαθµός δηµοσίου οφέλους, στις ιδιωτικές εκτάσεις,
αντίθετα, βρισκόµαστε σε µια φάση εισαγωγής προγραµµάτων,
που κατ’ ευφηµισµόν ονοµάζονται «αστικές αναπλάσεις» αλλά
στην πραγµατικότητα αποτελούν αποκλειστικό πεδίο παρέµβα-
σης του, εγχώριου ή διεθνοποιηµένου, κτηµατοµεσιτικού κεφα-
λαίου».1

Αµέσως µετά τη λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων άνοιξε
συζήτηση για την τύχη των ολυµπιακών εγκαταστάσεων µε
αντιπαράθεση απόψεων όσον αφορά τον δηµόσιο ή ιδιω-
τικό χαρακτήρα της χρήσης τους.2 Λίγους µήνες αργό-
τερα η κυβέρνηση προχώρησε σε νοµοθετικές ρυθµίσεις.

Ποιες είναι οι προς εκποίηση ολυµπιακές
εγκαταστάσεις 
Ο µεγάλος όγκος των ολυµπιακών εγκαταστάσεων πέρασε
µε νόµο, που ψηφίστηκε την άνοιξη του 2005, στην Ολυ-
µπιακά Ακίνητα ΑΕ , µια εταιρεία που δεν ανήκει στο δηµό-
σιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και ενεργεί αδιαφανώς,
ανέλεγκτη από τη Βουλή και τους πολίτες.
Εναντίον του νοµοσχεδίου είχε δηµιουργηθεί ένα ευρύ
µέτωπο φορέων από τα κινήµατα των κατοίκων στις περιο-

χές των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, που βρέθηκαν στην
πρώτη γραµµή των κινητοποιήσεων, αλλά και θεσµικούς
φορείς όπως: ΕΚΑ, ΓΣΕΕ, Οµοσπονδία Μικροµεσαίων Επι-
χειρήσεων Αττικής, ορισµένοι δήµοι µε πρώτο τον δήµο
Καλλιθέας, η ΚΕ∆ΚΕ, η ΤΕ∆ΚΝΑ, η ΕΝΑΕ, ο ΣΑ∆ΑΣ, το
ΤΕΕ, η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κ.ά. 
Η εκθεµελιωτική κριτική στο τότε νοµοσχέδιο και τώρα
νόµο για τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις περιλαµβάνεται
επιγραµµατικά στο κείµενο της Επιτροπής Αγώνα κατά της
Εκποίησης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, που παρου-
σιάστηκε στη συνέντευξη τύπου, στο ΤΕΕ, από τη γρά-
φουσα (20/4/2005).
«Οι χώροι αυτοί είναι περιουσία του ελληνικού λαού γιατί αποτε-
λούν δηµόσια ιδιοκτησία και πληρώθηκαν, όσον αφορά τις εγκα-
ταστάσεις, αποκλειστικά από δικούς του πόρους που συµπερι-
λαµβάνονται στο δυσβάστακτο ολυµπιακό κόστος των 10δις €,
το οποίο θα αποπληρώνουµε για πολλά χρόνια στο µέλλον. Είναι
αδιανόητο να πραγµατοποιηθεί µιας τέτοιας κλίµακας εκχώ-
ρηση σε λίγους µεγαλοεπιχειρηµατίες, οι οποίοι θα κερδοσκοπή-
σουν επιβάλλοντας αντίτιµο πρόσβασης και χρήσης στους νόµι-
µους κατόχους αυτής της περιουσίας, δηλαδή στον ελληνικό λαό
και ειδικότερα στο λαό της Αττικής.
Η εκποίηση θα γίνει µέσω της ΑΕ Ολυµπιακά Ακίνητα που µπο-
ρεί να εκµισθώνει, χωρίς κανένα έλεγχο από το Κοινοβούλιο, τη
∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη και κάθε άλλο δηµόσιο ή κοινωνικό
φορέα ή πολίτη, το σύνολο των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και
των ελεύθερων εκτάσεων, πολλών χιλιάδων στρεµµάτων, κατά
παρέκκλιση κάθε διατάξεως νόµου ή κανονιστικής πράξης. 
∆ηµιουργούνται, δηλαδή, ελεύθερες ζώνες ανεξέλεγκτης κερδο-
σκοπίας µεγαλοκεφαλαιούχων µε αποτέλεσµα να υφαρπάζεται
ένα τµήµα υπηρεσιών από τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες
και να ενισχύεται θεσµικά η συγκέντρωση του κεφαλαίου στον
τοµέα του εµπορίου και των υπηρεσιών. 
Στις ζώνες αυτές δεν ισχύουν τα γενικά ωράρια λειτουργίας. Οι
πολεοδοµικές άδειες, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δίνονται µε
παράκαµψη των αρµοδίων υπηρεσιών (πολεοδοµία, υγειονοµικό,
πυροσβεστική κ.λπ.). Στις ζώνες αυτές καταργούνται τα δηµοτικά
τέλη και µειώνονται τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων, των
υποθηκοφυλάκων καθώς και οι εισφορές στο ταµείο νοµικών. 
Και ενώ γίνονται αυτές οι χαριστικές παραχωρήσεις - εκποιήσεις
της δηµόσιας περιουσίας στους µεγαλοεπιχειρηµατίες, το δηµό-
σιο θα εξακολουθεί να εµπλέκεται στη συντήρηση των εγκατα-
στάσεων µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, η οποία θα
χρησιµοποιεί τουλάχιστον 160 υπαλλήλους. 
Αφήσαµε τελευταίο, ακριβώς γιατί είναι πολύ σηµαντικό, το περι-
βαλλοντικό κόστος αυτής της εκποίησης. Με το ν/σχ παραχω-
ρούνται το δικαίωµα δόµησης χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων
νέων κτιρίων στις ήδη υπερδοµηµένες περιοχές των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων καθώς και περιβάλλοντες ελεύθεροι χώροι εκα-
τοντάδων στρεµµάτων στους ιδιώτες κατόχους τους».3

Ας δούµε ποιες είναι οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις που
παραχωρούνται µέσω της Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ ή εκτός
αυτής της διαδικασίας. 
Α. Μέσω της Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ 
1. Ολυµπιακός Πόλος Φαλήρου, δηλαδή η παραλία του
Φαληρικού Όρµου (757 στρ.) µε εγκαταστάσεις τάε κβον
ντο, µπιτς βόλεϊ, µαρίνα κ.λπ.  
2. Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά, δηλαδή η
παραλία και η µαρίνα του Αγ. Κοσµά (425 στρ.) 
3. Ολυµπιακός Πόλος Ελληνικού, δηλαδή τµήµα του
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού (πρώην αεροδρόµιο)
µε τις εγκαταστάσεις µπάσκετ, ξιφασκίας, µπέιζµπολ,
σόφτµπολ, χόκεϊ, σλάλοµ
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Το ιστορικό των ολυµπιακών εγκαταστάσεων

Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων συνδέθηκε µε
ένα µεγάλο αριθµό έργων µεταφορικής υποδοµής (νέος
διεθνής αερολιµένας, περιφερειακή Υµηττού, ΠΑΘΕ, επε-
κτάσεις λιµανιών Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Αττική οδός,
προαστιακό τρένο, επεκτάσεις µετρό, τραµ, κυκλοφορια-
κοί κόµβοι κ.λπ.), τα οποία αποτέλεσαν ευκαιρίες επικερ-
δών επενδύσεων του µεγάλου κατασκευαστικού κεφα-
λαίου. Πολλά είχαν ήδη προγραµµατιστεί και έγιναν µε
χρηµατοδοτήσεις από το ΙΙ και ΙΙΙ ΚΠΣ ή µε ιδιωτικές επεν-
δύσεις µε παραχώρηση αντί προνοµιακών ανταποδοτικών
συµφωνιών της χρήσης και εκµετάλλευσης των έργων.
Με τους αγώνες χρηµατοδοτήθηκε, επίσης, µεγάλος αριθ-
µός έργων αθλητικής υποδοµής και ολυµπιακών εγκατα-
στάσεων από το δηµόσιο, το οποίο έδωσε τη γη και τους
οικονοµικούς πόρους. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα έργα
που βρίσκονται σήµερα σε διαδικασία εκποίησης σε µεγα-
λοεπιχειρηµατίες.
Τέλος, στο πλαίσιο εξωραϊσµού της πόλης των Αθηνών ολο-
κληρώθηκε ένας αριθµός αναπλάσεων (ενοποίηση αρχαιο-
λογικών χώρων, διαµόρφωση κεντρικών πλατειών κ.λπ.).
Ελάχιστα από τα παραπάνω έργα, τα οποία µάλιστα απορ-
ρόφησαν ένα ελάχιστο ποσοστό του συνολικού προϋπο-
λογισµού, ήταν αναγκαίες δηµόσιες υποδοµές για την
καλή λειτουργία της πόλης και την κάλυψη κοινωνικών ανα-
γκών. Ο µεγάλος όγκος των έργων εξυπηρετεί τη γενικό-
τερη πολιτική αναδιαρθρώσεων του ελληνικού καπιταλι-
σµού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας
αγοράς, όπου και επιδιώκεται η βελτίωση του διεθνούς
ρόλου και του γοήτρου της Αθήνας ως µητρόπολης, ως
τόπου διεθνούς τουριστικού προορισµού και επιχειρηµατι-
κού ενδιαφέροντος, µε απώτερο σκοπό την προσέλκυση
επενδύσεων στο έδαφός της αλλά και τη διευκόλυνση της
επιχείρησης εξωστρέφειας του ελληνικού κεφαλαίου προς
την ευρύτερη γεωγραφική περίµετρο µε διοικητική βάση
την πρωτεύουσα και σε δεύτερη φάση τη Θεσσαλονίκη.
Οι στόχοι αυτοί ελέγχονται ως προς τη δυνατότητα πραγ-
µατοποίησής τους και, πάντως, µέχρι σήµερα δεν έχουν
αποδώσει Ενίσχυσαν, όµως, τοµείς του κεφαλαίου και
οδήγησαν σε αύξηση του συγκεντρωτισµού στο λεκανοπέ-
διο, σε νέες µεγάλες κοινωνικο-χωρικές πολώσεις, σε διό-
γκωση των προβληµάτων του αστικού χώρου και σε περι-
στολή εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Τα πιο άµεσα συσχετιζόµενα µε τους αγώνες έργα περι-
λαµβάνονται στον ολυµπιακό προϋπολογισµό των 10 δις€,
ποσό που δόθηκε εξ ολοκλήρου από δηµόσιο χρήµα και
δηµιούργησε υψηλό δηµόσιο χρέος για µια, υποτίθεται,
κοινή περιουσία χωρίς όµως κοινωνική ανταποδοτικότητα
για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και µε τεράστιο
περιβαλλοντικό κόστος. 

Εν ολίγοις, τα αθλητικά κτίρια και τα κτίρια φιλοξενίας,
πλην του Ολυµπιακού Χωριού, που, πάντως, δεν έχει λει-
τουργήσει ακόµα ολοκληρωµένα ως οικισµός και είχε πολ-
λαπλάσιο κόστος από τα µικρά συγκροτήµατα εργατικής
κατοικίας του ΑΟΕΚ, δεν αντιµετωπίζουν την έλλειψη
δηµόσιων κοινωνικών υποδοµών στην ευρύτερη Αθήνα,
κατέλαβαν δηµόσια γη µεγάλης αξίας και ελεύθερους
χώρους, απαραίτητους για την οικολογική ισορροπία και
το δηµόσιο πρόσωπο της πόλης, και διατάραξαν το ήδη
βεβαρηµένο αστικό και φυσικό τοπίο µε την κλίµακα και
την ακαλαισθησία τους.
Επιπλέον, «η προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων λειτούργησε
καταλυτικά στην εισαγωγή αυταρχικών µεθόδων αποσπασµατικών
πολεοδοµικών ρυθµίσεων για τη χωροθέτηση των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, που, εν όψει του επείγοντος, παρακάµπτουν τις
θεσµοθετηµένες διαδικασίες σχεδιασµού και νοµιµοποιούν τον
συγκεντρωτισµό και την αδιαφάνεια στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων. Το αντιδηµοκρατικό αυτό πλαίσιο µπήκε σε εφαρµογή
για τη σκανδαλώδη οικοδόµηση του Mall στο Μαρούσι... Η προ-
οπτική υιοθέτησης ανάλογων µεθόδων αυξάνει το ενδιαφέρον
των επενδυτών για τα δηµόσια ακίνητα καθώς, εκτός του ότι µει-
ώνουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο αφού δεν χρειάζεται να αγο-
ράσουν τη γη, εξασφαλίζουν ένα προνοµιακό πεδίο συνδιαλλα-
γής µε τον φορέα διαχείρισης που έχει τον ίδιο στόχο –δηλαδή
τη µεγιστοποίηση της υπεραξίας γης– και, τέλος, λύνουν το πρό-
βληµα της έλλειψης µεγάλων αδόµητων ιδιωτικών εκτάσεων
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Από τους Ολυµπιακούς Αγώνες
στην εκποίηση των ολυµπιακών

εγκαταστάσεων
της Ελένης Πορτάλιου, αρχιτέκτονος, αν. καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ
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συντήρησης, είναι προφανές ότι, εφόσον παρέµενε, 10-20
εκµισθώσεις για µεγάλες εκδηλώσεις θα απέφεραν ετη-
σίως το µίσθωµα που καταβάλουν οι επιχειρηµατίες και,
ταυτόχρονα, θα µπορούσαν οι δήµοι Αθηνών, Ζωγράφου,
Παπάγου να χρησιµοποιούν την εγκατάσταση για πολιτι-
στικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Είναι προφανές ότι και µόνο από τα ενοίκια, που θα εξοι-
κονοµούσε το δηµόσιο µετεγκαθιστώντας αθλητικές και
άλλες υπηρεσίες στα προσφερόµενα για τον σκοπό αυτό
ολυµπιακά κτίρια, θα είχε υπερκαλύψει το κόστος συντήρη-
σης των υπολοίπων. Γι’ αυτό ο όρος εκποίηση στο µεγάλο
κεφάλαιο της δηµόσιας περιουσίας των Ολυµπιακών Αγώ-
νων όχι µόνο δεν είναι υπερβολικός αλλά αποδίδει πολύ
συντηρητικά τις τριτοκοσµικές χαριστικές συµβάσεις και
την τριτοκοσµική πολεοδοµική αυθαιρεσία.

Εναλλακτική πολιτική για τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις 
Η επιλογή εκποίησης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων από
την κυβέρνηση της Ν∆ δεν έχει κίνητρο το οικονοµικό
κόστος συντήρησης. Το κόστος αυτό είναι σταγόνα στον
ωκεανό των δηµοσίων δαπανών και, οπωσδήποτε, µπορεί
να υπερκαλυφθεί µε ελάχιστες ανταποδοτικές χρήσεις. Γι’
αυτό δεν γίνεται καµία συζήτηση επί του οικονοµικού, αντί-
θετα υπάρχει η ενορχηστρωµένη εκστρατεία και τα κροκο-
δείλια δάκρυα για την αχρηστία και κατάρρευση των ολυ-
µπιακών εγκαταστάσεων ώστε η εκποίηση να θεωρείται
διέξοδος.
Οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις δεν είναι οι δηµόσιες υπο-
δοµές που χρειάζεται η Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά µπορούν
µε τις κατάλληλες µετατροπές να καλύψουν κοινωνικές
ανάγκες – παράδειγµα το κτίριο Άρσης Βαρών που θα
στεγάσει το Πανεπιστήµιο Πειραιά και η πρόταση για τη
µετατροπή του κτιρίου τάε κβον ντο στο Φάληρο σε κτίριο
της Λυρικής Σκηνής – και ανάγκες αθλητισµού και ψυχα-
γωγίας για τα εκατοµµύρια κατοίκων του λεκανοπεδίου
των οποίων είναι περιουσία.
Φορείς διαχείρισης µπορεί να είναι το δηµόσιο, η Νοµαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση, οι δήµοι και, πάντως, µη κερδοσκοπι-
κοί οργανισµοί.
Η εκποίηση αποτελεί πράξη ακραίας νεοφιλελεύθερης
πολιτικής πολύ περισσότερο που η Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ
δεν παραχωρεί µόνο τα κτίρια, έναντι πινακίου φακής,
αλλά, επίσης, τεράστιες δηµόσιες εκτάσεις, στις οποίες θα
απαγορευτεί η ελεύθερη πρόσβαση, και επιπλέον συντελε-
στή δόµησης και χρήσεις γης, εκεί όπου ο θεσµοθετηµέ-
νος σχεδιασµός τα απαγορεύει.
Τα κινήµατα των κατοίκων στις περιοχές των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων συνεχίζουν να αποκρούουν τις παραχω-
ρήσεις µε λαϊκές κινητοποιήσεις και προσφυγές στα αρµό-
δια δικαστήρια. Είναι η µόνη οδός για να περισωθεί ότι
είναι δυνατόν από την «κληρονοµιά» µε την οποία οι Ολυ-
µπιακοί Αγώνες επιβάρυναν την Αθήνα.

Σηµειώσεις
1. Ευαγγελίδου Μάρω, «Πώς αντιµετωπίζεται η κτηµατοµεσιτική

κερδοσκοπία σε µια χώρα όπου ο νεοφιλελευθερισµός συµπλέει

µε τον παραδοσιακό πολιτικό λαϊκισµό;», 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Φόρουµ, σεµινάριο «Παγκοσµιοποίηση, κτηµατοµεσιτική κερδο-

σκοπία και πόλη», 4/5/2006.

2. Πορτάλιου Ελένη, «Τι θα γίνουν οι Ολυµπιακές εγκαταστά-

σεις;», Εφηµερίδα Εποχή, 19/9/2004.

3. Επιτροπή Αγώνα κατά της Εκποίησης των Ολυµπιακών εγκατα-

στάσεων, συνέντευξη τύπου, 20/4/2005.
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4. Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή, δηλαδή το γήπεδο µπάντµι-
ντον και αρκετά στρέµµατα από τον περιβάλλοντα χώρο
5. Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου (άλσος Βεΐκου) 
6. Ολυµπιακό Κέντρο (Άρση Βαρών) στη Νίκαια 
Εδώ έχουµε τη µοναδική περίπτωση κοινωνικής αξιοποίη-
σης καθώς θα εγκατασταθεί στο χώρο το Πανεπιστήµιο
Πειραιά, ύστερα από δικό του αίτηµα και µε κινητοποίηση
της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Νίκαιας.
7. Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων
8. Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχινιά 
9. Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου
10. Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου 
11. ∆ιεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC) στο Μαρούσι
12. Κέντρο Γραπτού Τύπου 
Η παραχώρηση σε ανταγωνιστική της ∆ΕΘ εταιρεία ξεσή-
κωσε θύελλα αντιδράσεων και ακυρώθηκε. Θα περιέλθει
στη HELEXPO.
13. Παγκρήτιο Στάδιο (Ηράκλειο)
14. Παµπελοποννησιακό Στάδιο (Πάτρα) 
15. Πανθεσσαλικό Στάδιο (Βόλος) 
16. Καυτατζόγλειο Στάδιο (Θεσσαλονίκη)

Ο νόµος για τα παραπάνω ολυµπιακά ακίνητα καταργεί
κάθε έννοια πολεοδοµικού σχεδιασµού. Σε πολλές περι-
πτώσεις ανατρέπει ακόµα και τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρω-
µένης Ανάπτυξης (ΕΣΟΑΠ). Παραχωρεί µαζί µε τα κτίρια
µεγάλες ελεύθερες δηµόσιες εκτάσεις, προσθέτει νέο
συντελεστή δόµησης, εµπορικές και άλλες χρήσεις. Παρέ-
χει τη δυνατότητα λυόµενων κατασκευών και «νοµιµο-
ποιεί» τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες έπρεπε ήδη την επο-
µένη των αγώνων να αποµακρυνθούν από τους χώρους
εγκαταστάσεων.
Παρ’ ότι δεν παραχωρείται στα Ολυµπιακά Ακίνητα ο
πρώην Ιππόδροµος, µε τον νόµο δίδονται νέος συντελε-
στής δόµησης και νέες χρήσεις γης στο χώρο αυτό.
Οµοίως αντιµετωπίζονται το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
(ΣΕΦ) και το ΟΑΚΑ. Τέλος, στο Χωριό Τύπου στο Μαρούσι
προγραµµατίζεται εγκατάσταση υπουργείου, ενώ υπάρχει
και το εξόφθαλµο σκάνδαλο µε το Mall, που θεσµοθετή-
θηκε ως ολυµπιακό έργο, οικοδοµήθηκε σε έκταση του
ΑΟΕΚ και λειτούργησε ως εµπορικό κέντρο πριν καν ολο-
κληρωθεί η µεταβίβαση του οικοπέδου στον «επενδυτή»! 

Κροκοδείλια δάκρυα για την «κατάρρευση» 
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων
Με το απίστευτο επιχείρηµα: οι πολίτες δεν πρέπει να επι-
βαρυνθούν το κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων, η
κυβέρνηση εκποιεί (κατ’ ευφηµισµόν παραχωρεί) µια
δηµόσια περιουσία, που πλήρωσε και θα πληρώνει για
πολλά χρόνια ο ελληνικός λαός, σε ιδιώτες µεγαλοεπιχει-
ρηµατίες. Για να µην πληρώσει τα κοινόχρηστα του διαµε-
ρίσµατος εκποιεί το διαµέρισµα.
Ήδη έχουν προχωρήσει οι εκποιήσεις στις περιοχές
Βεΐκου, Γουδή και Μαρούσι (IBC).
Ας δούµε, για παράδειγµα, τι αποφέρει η παραχώρηση του
γηπέδου µπάντµιντον µαζί µε πολλά στρέµµατα περιβάλ-
λοντος χώρου και πολλά τετραγωνικά µέτρα νέας δόµη-
σης, στο Γουδή. Σύµφωνα µε στοιχεία της εφηµερίδας
Καθηµερινή, σε αφιέρωµα για την τύχη των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων (13/8/2006 ), οι ανάδοχοι θα καταβάλουν
την επόµενη εικοσαετία 12,5 εκ. €, δηλαδή 625.000 € (ή
212.500.000 δρχ.) ετήσιο µίσθωµα σε σηµερινές τιµές. 
Πλην του ότι το µπάντµιντον έπρεπε ως λυόµενο να έχει
ήδη αποµακρυνθεί, οπότε θα είχαµε µηδενικό κόστος
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πολύ σηµαντική δράση σε καίριους τοµείς του σχεδιασµού
της πόλης και θέλησα να διαπιστώσω ποια είναι αυτή.
Μέρος αυτού του πονήµατος αποτέλεσε η προσπάθεια
λεπτοµερούς χαρτογράφησης των µεταβολών στις
«δοµές αρµοδιότητας» του σχεδιασµού µε σκοπό να δια-
πιστωθεί µε ποιο τρόπο λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση
συγκεκριµένων πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων σε ειδικούς
φορείς.  

Ταυτόχρονα άρχισα να συνειδητοποιώ τη σηµασία µιας
συµπληρωµατικής διάστασης που σχετίζεται µε την επί-
δραση που έχουν αυτές οι µεταβολές αρµοδιότητας στις
αντιλήψεις που φέρονται µέσα από το σχεδιασµό ως προς
την αντιµετώπιση συγκεκριµένων ζητηµάτων στο χώρο.
Αυτό συνδέεται µε τη διαπίστωση ότι οι φορείς του σχε-
διασµού δεν αποτελούν ουδέτερα όργανα υλοποίησης
αποφάσεων, αλλά και φορείς νοήµατος και αντιλήψεων
που εξαρτώνται άµεσα από την οργανωτική τους υπό-
σταση και το ρόλο που καλούνται να υπηρετήσουν. Για
παράδειγµα είναι πολύ διαφορετικό το αν την ανάπλαση
µιας περιοχής υλοποιεί ένας φορέας που ασχολείται µε
την «εικόνα της πόλης» και όχι µε την κάλυψη στεγαστι-
κών αναγκών, κατ’ αρχήν για το περιεχόµενο της έννοιας
«ανάπλαση». Αντίστοιχα έχει πολύ µεγάλη σηµασία για το
περιεχόµενο της έννοιας «αξιοποίηση», το γεγονός ότι µε
την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας ασχολείται ένας
φορέας εµπορευµατικής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου
ακινήτων και όχι ένας φορέας προγραµµατισµού. Μια
άλλη διαπίστωση είναι ότι αυτές οι συγκεκριµένες αντιλή-
ψεις που φέρονται µέσα από τους διάφορους κρατικούς
φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοπικό επίπεδο, είναι
παραδόξως πιο «έγκυρες» από αυτές που καταγράφονται
στα κατά τα άλλα επιστηµονικά έγκριτα κείµενα του επίση-
µου πλαισίου του σχεδιασµού της πόλης, µε την έννοια ότι
είναι αυτές που ουσιαστικά καθοδηγούν τις αποφάσεις του
πολεοδοµικού σχεδιασµού, µεταφέροντας τις κατευθύν-
σεις της κρατικής πολιτικής στο χώρο.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι στην πλειοψηφία τους η διαχεί-
ριση των σηµαντικότερων έργων της Αθήνας, τα οποία θα
άλλαζαν το πρόσωπο της πόλης, είχαν ανατεθεί από τα
διάφορα Υπουργεία απευθείας σε ένα µεγάλο αριθµό ειδι-
κών φορέων (περίπου 30) που δραστηριοποιούνταν σε
διάφορες πτυχές του πολεοδοµικού σχεδιασµού της

πόλης. Το πρόσχηµα αυτής της λογικής υπήρξε αρχικά η
ανάγκη για βραχυπρόθεσµη αύξηση της αποτελεσµατικό-
τητας ενόψει της έγκαιρης υλοποίησης των Αγώνων,
καθώς και η ανάγκη ανταπόκρισης στις σύνθετες απαιτή-
σεις του διαχειριστικού πλαισίου των Αγώνων ή της διάθε-
σης των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ. Η βαθύτερη αιτία όµως ήταν
ότι µε δεδοµένους τους διαµορφωµένους µηχανισµούς
της διοίκησης, οι οποίοι αντίστοιχα ήταν και φορείς µιας
διαφορετικής αντίληψης σχεδιασµού, ήταν πολύ πιο
εύκολο για το κράτος να τους παρακάµψει προκειµένου να
κάνει γρήγορα και χωρίς πολλές αντιστάσεις «τη δουλειά
του», παρά να προσπαθήσει να συµβιβάσει τις µόνιµες και
προσωρινές απαιτήσεις. Και το όχηµα για αυτή την παρά-
καµψη υπήρξε ο µετασχηµατισµός της αρµοδιότητας
µέσα από διάφορους µηχανισµούς, (όπως η συρρίκνωση
του πεδίου, η διάσπαση σε επιµέρους περιοχές, η ανα-
γωγή στην υλοποίηση κτλ.). Με αυτό τον τρόπο το περιε-
χόµενο του σχεδιασµού του δηµόσιου χώρου ταυτίστηκε
µε αυτό του «σχεδιασµού της εµπειρίας των επισκεπτών».
Αντίστοιχα ο συγκοινωνιακός σχεδιασµός εξοβελίστηκε
οριστικά στο διαχειριστικό επίπεδο της υλοποίησης των
δηµοσίων έργων και τέλος, η χρήση της δηµόσιας γης από
εργαλείο εξυπηρέτησης µακροπρόθεσµων προγραµµατι-
κών στόχων του σχεδιασµού, προσανατολίστηκε εκ νέου
προς τη βραχυπρόθεσµη εξυπηρέτηση των στόχων της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  

Κατέληξα λοιπόν στο συµπέρασµα, κινδυνεύοντας να
κατηγορηθώ αφενός ότι βλέπω «φαντάσµατα» εκεί που
δεν υπάρχουν και αφετέρου ότι αποτελώ αµετανόητο και
ετεροχρονισµένο οπαδό του καθολικού σχεδιασµού ότι:
(α) έχουν δηµιουργηθεί, εξαιτίας των διαφόρων νέων
φορέων, νέες δυναµικές σε καίριους τοµείς του πολεοδο-
µικού σχεδιασµού της πόλης, όπως η ανάπλαση του δηµό-
σιου χώρου, ο σχεδιασµός των µητροπολιτικών µεταφο-
ρών και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας που σχετί-
ζονται µε τις τεχνικές προβολής της πόλης και τη συνερ-
γασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και (β) ότι
αυτή η µεγάλη αποσπασµατικότητα αντιµετώπισης των
ζητηµάτων εµπεριέχει τον κίνδυνο να διαχυθούν και να
σκορπίσουν τα όποια θετικά αποτελέσµατα έχουν προκύ-
ψει από την πρωτοφανή δραστηριότητα της διοίκησης
γύρω από τα ζητήµατα της Αθήνας την τελευταία δεκαετία,
χάνοντας µια µοναδική ευκαιρία κεφαλαιοποίησης τους σε

Όταν το 2001 αποφάσισα να ασχοληθώ ερευνητικά µε το
ζήτηµα της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων της
Αθήνας, είχα εξαρχής µια αρκετά σαφή ιδέα ότι το όλο
ζήτηµα µε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο σαν διαδικασία
αλληλεπίδρασης µεταξύ «παγκόσµιου» και «τοπικού»
παρά σαν υλικό αποτέλεσµα στο χτισµένο περιβάλλον της
πόλης µε τη µορφή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και
έργων υποδοµής. Αυτό βασίζονταν στη σκέψη ότι τόσο η
έκταση των προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων, όσο και
η συνθετότητα των προγραµµατικών απαιτήσεων του όλου
εγχειρήµατος, είχαν τις προοπτικές να ασκήσουν µια κατα-
λυτική µεταµορφωτική επίδραση στην τοπική οργανωτική
υποδοµή του σχεδιασµού, ειδικότερα σε µια πόλη µε
περιορισµένη εµπειρία υλοποίησης δηµόσιων πολεοδοµι-
κών παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας.

Παρατήρησα τότε ότι στην Αθήνα είχαν κάνει την εµφά-
νιση τους µια σειρά από νέοι, κρατικοί στην πλειοψηφία
τους, φορείς που ανέπτυσσαν σηµαντική δραστηριότητα
στο τοπικό επίπεδο σε διάφορους τοµείς του πολεοδοµι-
κού σχεδιασµού, όπως οι µεταφορές και οι αναπλάσεις.
Γύρω στο 1999 η περίφηµη Ενοποίηση των Αρχαιολογικών
Χώρων της Αθήνας ΑΕ προκύρησσε τους αρχιτεκτονικούς
διαγωνισµούς των κεντρικών πλατειών της Αθήνας στα

πλαίσια ενός φιλόδοξου προγράµµατος συνολικής ανά-
πλασης της πόλης µε αφετηρία το ιστορικό κέντρο.
Παράλληλα την ίδια περίοδο δηµιουργούνταν οι Ειδικές
Υπηρεσίες ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) για την υλοποίηση κτι-
ριακών και οδικών συγκοινωνιακών έργων στην Αττική, ενώ
µε αφετηρία την Αττικό Μετρό ΑΕ, το τοπίο του συγκοινω-
νιακού σχεδιασµού αναδιαµορφώνονταν από τη δηµιουρ-
γία νέων συγκοινωνιακών φορέων υποδοµής και λειτουρ-
γίας µε βάση τη λογική του κάθε έργου, όπως η Τραµ ΑΕ
και ο Προαστιακός ΑΕ. Τέλος, η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
ΑΕ δραστηριοποιούνταν στη ζώνη της παραλίας µέσα από
διάφορες επιχειρηµατικές ενέργειες αξιοποίησης των
µαρίνων και των παραλιών της Αττικής, αλλά και το διαγω-
νισµό για τη δηµιουργία διεθνούς συνεδριακού κέντρου
στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού.

∆ιερωτήθηκα τότε αν αυτός ο πληθωρισµός νέων φορέων
ήταν συµπτωµατικός και αν είχε κάποια βαθύτερη επί-
δραση στις δοµές του πολεοδοµικού σχεδιασµού της
πόλης. Φαινοµενικά όλα αυτά σχετίζονταν απλά µε την
υλοποίηση συγκεκριµένων «έργων», χωρίς να έχουν
άµεση σχέση µε αυτό που αναγνωρίζεται ως το επίσηµο
πλαίσιο του πολεοδοµικού σχεδιασµού της Αθήνας και
προσδιορίζεται µέσα από το Ρυθµιστικό Σχέδιο του 1985
που εξειδικεύεται µέσα από τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέ-
δια σε επίπεδο ∆ήµων. Ωστόσο, σε τι ακριβώς συνίσταται
αυτός ο σχεδιασµός που δεν λαµβάνει υπόψη τις χωρικές
επιπτώσεις των µεγάλων έργων υποδοµής που άλλαξαν τη
γεωγραφία του λεκανοπεδίου –όπως η Αττική Οδός και
το Μετρό– τη χωροθέτηση του Ολυµπιακού Χωριού, ή
την κατασκευή ενός σύνθετου προγράµµατος κτιριακών
εγκαταστάσεων σε στρατηγικές τοποθεσίες της Αττικής µε
τρόπο που διαστρεβλώνει εντελώς τη λογική των «µητρο-
πολιτικών πόλων πρασίνου και αναψυχής» του ΡΣΑ;
Ακόµη περισσότερο αν αναλογισθεί κανείς την πολύ µικρή
επιρροή που άσκησε ο Οργανισµός της Αθήνας στη διάρ-
κεια αυτής της πολύ κρίσιµης περιόδου που συµπύκνωσε
τις περισσότερες δηµόσιες επενδύσεις που έγιναν στην
πόλη τα τελευταία 50 χρόνια. Τι άλλο αποτελεί άλλωστε η
πολεοδοµία, αν όχι την έκφραση της σχεδιαστικής παρέµ-
βασης του κράτους στο χώρο, µε οποιαδήποτε µορφή και
αν αυτή εκφράζεται;
Με αυτό το σκεπτικό αποφάσισα ότι αυτοί οι φαινοµενικά
περιορισµένης εµβέλειας και βαρύτητας κρατικοί φορείς
υλοποίησης έργων άξιζαν περισσότερης προσοχής ως
προς το ρόλο τους στο σχεδιασµό του µητροπολιτικού
συγκροτήµατος. Τοποθέτησα έτσι τον προβληµατισµό
µου κατά κάποιο τρόπο αντίστροφα θεωρώντας δεδοµένη
την αδράνεια του επίσηµου σχεδιασµού και αναγνωρίζο-
ντας ένα άλλο «αφανές αλλά ενεργό» τµήµα του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα µέσα από το οποίο αναπτύσσεται

Τα αποµεινάρια 
υποδοµής των Ολυµπιακών Αγώνων και ο

πολεοδοµικός σχεδιασµός της Αθήνας

του Θάνου Παγώνη, αρχιτέκτονα-πολεοδόµου
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Το πρόγραµµα σχεδιασµού της ανατολικής ακτής Σαρωνι-
κού του Οργανισµού Αθήνας (εφεξής ΟΡΣΑ) αφορά την
έκταση νοτίως της παραλιακής λεωφόρου από το ΣΕΦ ως
τη Λοµβάρδα Κορωπίου. Πρόκειται για δηµόσια –στην
πλειοψηφία της– έκταση µε εξαιρετικά περίπλοκο θεσµικό
και ιδιοκτησιακό καθεστώς: υπάρχουν τµήµατα που διέπο-
νται από τη νοµοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας, άλλα
που ανήκουν στη λεγόµενη ιδιωτική περιουσία του δηµο-
σίου –κυρίως αυτά που έχουν προκύψει από προσχώσεις–
και επιδέχονται οικονοµικής εκµετάλλευσης αλλά χωρίς
ενιαία διαχείριση (ΚΕ∆, ΕΟΤ, η θυγατρική του ΕΟΤ ΑΞΕ
Αστήρ ΑΕ και η Εθνική Τράπεζα που έχει εµπλακεί στην
περιουσία της ΑΞΕ, ΓΓΑ και άλλοι εποπτευόµενοι φορείς
όπως οι ναυταθλητικοί όµιλοι ή ο ΣΕΦ, Λιµενικό Σώµα),
τµήµατα που έχουν απαλλοτριωθεί ή αγοραστεί από
δηµόσιους φορείς (ΕΟΤ, ΠΙΚΠΑ), τµήµατα που έχουν
παραχωρηθεί σε δήµους αλλά χωρίς να έχουν χαρακτηρι-
στεί κοινόχρηστοι χώροι (πάρκο Φλοίσβου ή παραλία
Βούλας), δασικά ή εκκλησιαστικά κτήµατα και τέλος, αµι-
γώς ιδιωτικές νησίδες χαρακτηρισµένες ως οικοδοµικά
τετράγωνα µε παλαιότερες ρυθµίσεις. 
Στις µεταβολές του θεσµικού καθεστώτος µπορεί να αλι-

εύσει ο ιστορικός ερευνητής ενδιαφέρουσες στιγµές της
µεταπολεµικής µας πολιτικής ιστορίας όπως: αποσπασµα-
τικές παραχωρήσεις σε ∆ηµάρχους ως προεκλογική
προίκα ή σε κοµµατάρχες προέδρους ναυτικών οµίλων,
δραστικές παρεµβάσεις της Χούντας (απόδοση των
ακτών στον ΕΟΤ µε ψήφισµα του 1968), δυναµικές δια-
πραγµατεύσεις του ∆ηµοσίου µε την Εκκλησία για την εξα-
σφάλιση «εισφοράς γης» αλλά µε προβληµατική κατάληξη
(Βουλιαγµένη), δηµοτικά επιχειρηµατικά δαιµόνια αγοράς
µπαζών για να προκύψουν προσχώσεις (Μοσχάτο), «ηρω-
ικές» καταπατήσεις ∆ηµάρχων σε κρατική γη (Καλλιθέα),
εκκρεµή φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια (εκτροπή του Ιλι-
σού στον Κηφισό), βιαστικά δηµόσια οδικά έργα µε
«πληµµυρικές» επιπτώσεις (υπερύψωση της λεωφόρου
Ποσειδώνος για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στίβου
του 1969 στο γήπεδο Καραϊσκάκη), ηµιτελείς εργολαβίες
που εξάντλησαν τα διατιθέµενα κονδύλια στα χωµατουρ-
γικά, αφανείς ιδιωτικοποιήσεις µέσω της αλλαγής καθε-
στώτος των ηµιδηµόσιων τραπεζών (Αστέρια), χρόνιους
δικαστικούς αγώνες ιδιωτών µε δήµους (Βούλα), πλήθος
χαριστικών και αδιαφανών συµβάσεων, πολεοδοµικών
αυθαιρεσιών και φυσικά ποικίλες αφανείς ή δηµοσιοποιη-

Ανατολική ακτή Σαρωνικού
Κρίσιµα θέµατα σχεδιασµού και

διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας
της Μάρως Ευαγγελίδου, πολεοδόµου-χωροτάκτη,

υπεύθυνη τοµέα ειδικών µελετών στον ΟΡΣΑ1

ΕΑΧΑ που µέσα από το καταστατικό της προβλέπεται να
πάψει τη λειτουργία της το 2007, έχει αδρανοποιηθεί πλή-
ρως. Η Αττικό Μετρό, που φιλοξένησε στους κόλπους της
την περίφηµη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, που αποτέλεσε την
πρώτη καθολική συγκοινωνιακή µελέτη που έγινε για την
Αθήνα µετά τη δεκαετία του ’70, και θα έπρεπε κανονικά
να επικαιροποιείται σε µόνιµη βάση, έχει πλέον, µε αλλαγή
του καταστατικού της, µετατραπεί σε ένα κοινό φορέα
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων. Παράλληλα δεν έχει γίνει
προς το παρόν κανένα ουσιαστικό βήµα προς την κατεύ-
θυνση της ορθολογικής λειτουργικής και διοικητικής ανα-
συγκρότησης των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων στην
Πρωτεύουσα σε συνολική βάση, ενώ έχουν αυξηθεί σηµα-
ντικά οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης από τις επενδύσεις
και τα νέα έργα. 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η ίδια η διοί-
κηση αντιµετώπισε πρώτα από όλους το ζήτηµα των Αγώ-
νων ως µια συγκυριακή κατάσταση, η οποία έπρεπε απλώς
να λειτουργήσει βραχυπρόθεσµα χωρίς να αποτελέσει
καταλύτη ανασυγκρότησης των οργανωτικών δοµών του
πολεοδοµικού σχεδιασµού της Αθήνας. Η ίδια η διοίκηση
ακύρωσε τις όποιες δυνατότητες υπήρχαν εξαρχής να
δηµιουργηθεί µια υποδοµή διαχείρισης των ζητηµάτων της
πόλης µε ένα σύγχρονο αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε να
προωθηθεί ο κατά τα άλλα πολυδιαφηµισµένος «διεθνής
ρόλος της Αθήνας». Η ίδια η διοίκηση δεν κατόρθωσε να
συνειδητοποιήσει ότι η σύγχρονη µητρόπολή είναι πρώτα
από όλα µια συµπύκνωση οργανωτικών διαδικασιών και
παγκοσµιοτοπικών αλληλεπιδράσεων και µετά διευθέτηση
της ύλης, των τοπίων και του κτισµένου περιβάλλοντος, και
να προσδιορίσει εκ νέου το ρόλο της µέσα από αυτή την
οπτική. Ε, και η περίφηµη νέα µητροπολιτική Αθήνα παρέ-
µεινε τουλάχιστον από οργανωτικής άποψης ένα χωριό.

επιλεγµένους φορείς, οι οποίοι θα αναλάµβαναν στο εξής
να θεωρούν συνολικά και σε ένα σύγχρονο πλαίσιο τα
πολλαπλασιασµένα πλέον προβλήµατα της σύνθετης
µητροπολιτικής διαχείρισης της πόλης. Αντί αυτού η αρµο-
διότητα αυτή επέστρεψε σύµφωνα µε το γράµµα του
νόµου στον επίσηµο φορέα διαχείρισης του Ρυθµιστικού
Σχεδίου της Αθήνας, ο οποίος, ενώ κατά τα άλλα είχε πλή-
ρως αδρανοποιηθεί κατά το κρίσιµο διάστηµα µετατροπής
του γιγάντιου χωριού σε µια σύγχρονη µητρόπολη, αγωνί-
ζεται τώρα «κατόπιν εορτής» να επανασυνδέσει τα κοµµά-
τια των διάφορων ηµιτελών παρεµβάσεων σε µια νέα ενι-
αία συνολική λογική για την πρωτεύουσα µέσα από την
ακόµα αναµενόµενη διαδικασία αναθεώρησης του κατά τα
άλλα εντελώς ξεπερασµένου από τις εξελίξεις Ρυθµιστικού
Σχεδίου της Αθήνας.  

Και ερχόµαστε τώρα στα ερωτήµατα που έχουν σηµασία
σήµερα. Τι απέγιναν άραγε όλοι αυτοί οι φορείς που άσκη-
σαν τόσο σηµαντικές αρµοδιότητες σε όλο αυτό το κρί-
σιµο διάστηµα της προετοιµασίας των Αγώνων; Πού διο-
χετεύθηκε η πολύτιµη τεχνογνωσία και η εµπειρία του
οργανωτικού µηχανισµού που κατάφερε να διαχειριστεί
επιτυχώς το σύνθετο πρόγραµµα υλοποίησης των έργων
και το συντονισµό του συστήµατος των µητροπολιτικών
µεταφορών; Πώς χρησιµοποιήθηκαν οι δυναµικές εκσυγ-
χρονισµού του υφιστάµενου πλαισίου του πολεοδοµικού
σχεδιασµού, ώστε να µπορεί να διαχειριστεί πλέον σε
µόνιµη βάση τις προκλήσεις διεθνούς προβολής και
δικτύωσης που προέκυψαν µέσα από την υλοποίηση ενός
µεγάλου αριθµού σηµαντικών νέων υποδοµών;

Η απάντηση στα ερωτήµατα είναι δυστυχώς απογοητευ-
τική. ∆ύο χρόνια µετά τους Αγώνες και µετά από µια σχε-
τικά σύντοµη περίοδο εντατικής ενασχόλησης της διοίκη-
σης µε το περίφηµο θέµα της διαχείρισης των Ολυµπια-
κών εγκαταστάσεων, πάλι µέσω ενός ειδικού φορέα, της
Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ, το θέµα έχει περάσει οριστικά στο
περιθώριο, καθώς το ενδιαφέρον έχει στραφεί αλλού. Η
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η αποτροπή της εγκατάστασης συγκροτήµατος πολυκινη-
µατογράφων στα Αστέρια Γλυφάδας (κατά τον ΕΟΤ
επρόκειτο για συνοδευτική του ξενοδοχείου χρήση!). Σε
άλλες, η εικαζόµενη αντίδραση των πολιτών χρησιµοποιή-
θηκε ως ενίσχυση της επιστηµονικής επιχειρηµατολογίας
της διοίκησης, όπως στη φάση διαβούλευσης του ΟΡΣΑ
µε την ΕΤΑ για την αποφυγή της χωροθέτησης οικιστικού
συγκροτήµατος στο κάµπινγκ της Βούλας. 
Σε πρώτο στάδιο παρατηρήθηκαν επίσης φαινόµενα

«περιβαλλοντικού λαϊκισµού»,6 που οδηγούν σε µετάθεση
του προβλήµατος, απαξίωση του διαλόγου και της εκατέ-
ρωθεν επιχειρηµατολογίας αλλά, µετά από συστηµατική
και επίπονη συνεργασία, περιορίστηκαν. Η εµµονή τους
µέχρι σήµερα –ευτυχώς σε ελάχιστες περιπτώσεις– φορτί-
ζει άνευ λόγου τη διοίκηση και την όλη διαδικασία και οδη-
γεί εν τέλει σε υπονόµευση της ίδιας της περιβαλλοντικής
θεώρησης.    
Παραδείγµατα θετικής παρέµβασης των πολιτών και της

Αυτοδιοίκησης όπως η διατύπωση εναλλακτικής πολεοδο-
µικής πρότασης για τη Ναυταθλητική Μαρίνα στον Αγ.
Κοσµά7 ή η υποστήριξη του τραµ από τµήµα του οικολογι-
κού χώρου, σηµατοδοτούν µια κατεύθυνση αναβάθµισης
της διαδικασίας σχεδιασµού στην κοινή συνείδηση, που
ωστόσο δεν γενικεύτηκε.  
Γενικά πάντως η όλη εµπειρία ήταν µια άσκηση ψυχραιµίας
µεταξύ συµπληγάδων, αλλά δροµολογήθηκε αυτό που τα
διεθνή κείµενα ονοµάζουν διαδικασία αµοιβαίας εκµάθη-
σης διοίκησης, αυτοδιοίκησης και πολιτών, που συνέβαλλε
στην ανεύρεση χρυσών τοµών στις υπό θεσµοθέτηση
ρυθµίσεις.  

Ολυµπιακοί Αγώνες και ΕΤΑ
Νέα ήθη καιχαµένες ευκαιρίες

Αντίθετα στις περιπτώσεις που οι ρυθµίσεις γίνονται µε
νόµο, άρα παράκαµψη των διαδικασιών δηµοσιοποίησης
και συµµετοχής, οδηγούµεθα σε πτώχευση του διαλόγου
και µετάλλαξή του από πολιτικό σε δικαστικό, µέσω των
προσφυγών στο Συµβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ). ∆υστυχώς
το φαινόµενο εντείνεται, όσο πολλαπλασιάζονται οι πρα-
κτικές αδιαφάνειας και αυταρχισµού των τοµεακών κρατι-
κών πολιτικών, που αντιτίθενται από τη δική τους πλευρά

µένες αντιστάσεις που συχνά παίρνουν τη µορφή δικαστι-
κής διαµάχης ακόµα και µεταξύ δηµοσίων φορέων, και
δίνουν αφορµές σε τρικλοποδιές µεταξύ Υπουργών. Αν η
Ευρωπαϊκή Ένωση προέβλεπε και τη διακίνηση «χείριστων
πρακτικών» διαχείρισης πλην των βέλτιστων, η ακτή αυτή
θα είχε σίγουρα την τιµητική της! 
Σε αντιµετώπιση ανάλογων καταστάσεων οι διεθνείς οργα-
νισµοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, UNEP/OHE κ.λπ.) έχουν επε-
ξεργαστεί προτάσεις πολιτικής για τον παράκτιο χώρο,
που συνοψίζονται στην έννοια της «ολοκληρωµένης και αει-
φόρου διαχείρισης» υπό το τρίπτυχο: 
– ενιαία θεώρηση οικονοµικών, χωρικών και περιβαλλοντικών

πολιτικών µε συνδυασµό στόχων και εργαλείων, 
– συντονισµός όλων των τοµέων πολιτικής και επιπέδων διοίκη-

σης, και
– ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του κοινού στην πορεία

λήψης αποφάσεων.  

Κανονιστικός σχεδιασµός ή ολοκληρωµένη
διαχείριση; 

Η πρωτοβουλία του ΟΡΣΑ να βάλει τάξη στο καθεστώς
της ακτής (1994)2, του έδωσε την ευκαιρία να ενταχθεί σε
ένα ευρωπαϊκό επιδεικτικό πρόγραµµα3 και να εµπλουτίσει
την επιστηµονική και πολιτική του θεώρηση, αλλά και την
ευκαιρία µιας συστηµατικής συνεργασίας µε το πλήθος
των δηµόσιων και δηµοτικών «εγκατεστηµένων φορέων».
Οι φορείς αντιδρούν αµφίθυµα µε τις σχετικές διαφορο-
ποιήσεις σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο::  η προοπτική
να επιλυθεί το θεσµικό σκέλος των τοµεακών σχεδίων
διευκόλυνε τη συνεργασία, αλλά οι κανόνες του παιχνιδιού
που θέτει η διαδικασία σχεδιασµού δεν γίνονται εύκολα
αποδεκτοί. Είτε εισπράττονται ως υπερβολική ισχυροποί-
ηση του φορέα σχεδιασµού (ΟΡΣΑ) έναντι των φορέων
διαχείρισης, είτε ως χρονοβόροι και ανασταλτικοί, στο
βαθµό που τα «σχέδια αξιοποίησης» είναι συνήθως βρα-
χυπρόθεσµα και άρα «επείγοντα», είτε απλά αντιµετωπίζο-
νται µε δυσπιστία και οι προτάσεις χαρακτηρίζονται θετι-
κές µεν αλλά ουτοπικές. 
Εδώ διαφάνηκε η πρώτη αδυναµία του σχεδιασµού να
υπερβεί την πεπατηµένη κανονιστική πρακτική και να
ενσωµατώσει την προβληµατική της διαχείρισης στις επι-
λογές του.4 Οι τοµεακοί φορείς περιφρουρούν τον ρόλο
του διαχειριστή σαν αποκλειστική τους αρµοδιότητα, επι-
λογή που γίνεται συνήθως δεκτή µε ανακούφιση από τους
φορείς σχεδιασµού, προκειµένου να αποφύγουν την
εµπλοκή τους σε επικίνδυνες πολιτικά οικονοµικές υποθέ-
σεις όπως οι συµβάσεις αξιοποίησης των εκτάσεων. Η
έννοια του δηµόσιου –διαφανούς– διαλόγου µε τους
ενδιαφερόµενους επενδυτές προ της λήψης αποφάσεων
είναι αδιανόητη. Έτσι ο σχεδιασµός αποποιείται ενός
βασικού «εισερχόµενου», περιχαρακώνεται στην αυτονο-
µία του ρυθµιστικού του ρόλου, τον οποίο όµως εν τέλει
ασκεί πληµµελώς, µε εµπειρικά κριτήρια και µεθοδολογία,
οδηγούµενος συχνά σε αναιτιολόγητες ανελαστικότητες
ή/και ελαστικότητες, ανάλογα µε τις πολιτικές ισορροπίες. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι αδύνατον να υπάρξει διάδοση και
εµπέδωση της περιβαλλοντικής παιδείας στις διαχειριστι-
κές πολιτικές ούτε βέβαια πιο προχωρηµένες αρχές της
οικολογικής σκέψης όπως η ενσωµάτωση της περιβαλλο-
ντικής διάστασης µε υιοθέτηση µεθόδων εσωτερίκευσης
του περιβαλλοντικού κόστους στην αποτίµηση κόστους
ωφέλειας των µελλοντικών αναπτυξιακών σχεδίων.5 Αντ’
αυτών οι τοµεακοί φορείς θεσπίζουν τους δικούς τους

νόµους –ή φωτογραφικές ρυθµίσεις– για να παρακάµψουν
τα «γραφειοκρατικά» κωλύµατα των σχεδίων, εµµένουν
στην «εισπρακτική» λογική της πλειοδοσίας στη συνεργα-
σία µε το ιδιωτικό κεφάλαιο, ενώ τα σχέδια αποστεώνονται
σε κανονιστικά χωρίς να ενσωµατώνουν µια επιχειρησιακή
στρατηγική διάσταση.  
Στην αντιµετώπιση ανάλογων ζητηµάτων συµβάλλει η λεγό-
µενη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) τόσο ως
επιστηµονική σκέψη όσο και ως πολιτική διαδικασία αξιο-
λόγησης (βλ και ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42). ∆υστυχώς η
άρτι εκδοθείσα σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/B) υποβαθµίζει τη
ΣΠΕ σε ένα νέο στάδιο «περιβαλλοντικής αδειοδότησης»,
και δεν την αξιοποιεί, ως εργαλείο σύνθεσης τοµεακών και
χωρικο-περιβαλλοντικών πολιτικών, εν τω γεννάσθαι.     

Συµµετοχή και πολιτικός διάλογος: µια διαδικασία 
αµοιβαίας εκµάθησης 

Όσον αφορά στη συµµετοχική διαδικασία ο ΟΡΣΑ
τήρησε απόλυτη διαφάνεια και συνεργάστηκε µε την Αυτο-
διοίκηση και τους τοπικούς κοινωνικούς ή περιβαλλοντι-
κούς φορείς, µε στόχο να συνθέσει τις τοπικές βλέψεις µε
τη µητροπολιτική θεώρηση που υπηρετεί ο ίδιος. Η συµµε-
τοχή ήταν αθρόα στην πρώτη φάση, ιδίως προ της ανάλη-
ψης των Ολυµπιακών Αγώνων, καίτοι µε κυµαινόµενη εµπι-
στοσύνη των τοπικών φορέων στη διαδικασία σχεδιασµού.
Αποστάσεις λαµβάνονται είτε όταν κερδίζουν έδαφος οι
αντιλήψεις που θεωρούν ότι η «συµµετοχή» στον κρατικό
σχεδιασµό ισοδυναµεί µε επικύρωση ειληµµένων πολιτικών
αποφάσεων, είτε όταν, υπό τη δίνη δικαστικών αγώνων για
να αναστείλουν προετοιµαζόµενα σχέδια ανάπτυξης (όπως
το καζίνο στο Φλοίσβο) παρακολουθούν από µακριά την
όλη διαδικασία αλλά, ...δεν έχουν καιρό για διάλογο. Τα
κινήµατα πολιτών δεν έγιναν εν τέλει επισπεύδοντες του σχε-
διασµού στην ανατολική ακτή, ούτε στην κρίσιµη φάση που
η καθυστέρηση έκδοσης του Π.∆./τος έθετε σε κίνδυνο την
επιβίωση των θετικών προτάσεών του. 
Μια διεισδυτικότερη µατιά ωστόσο, θα διακρίνει µια
άρρητη/άτυπη συµπόρευση σε πλήθος περιπτώσεων όπως

ÛÂÏ. 57 Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿:
™∆√Ã√π ∆√À ¶¢/∆√™ ∆√À √ƒ™∞ 
– ¶ÚÔÛÙ·Û›·, ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 
– ¶ÚÔÛÙ·Û›·, ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ›Ô˘,
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙfiˆÓ
– ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘, ÎÔÈ-
Ófi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ˙ÒÓË˜
– ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ú·ÏÈ·Î‹˜ ˙Ò-
ÓË˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi 
– ∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ·ÎÙ‹
Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛ‹ ÙË˜ ·fi ÂÓÙ·ÙÈ-
Î¤˜-·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¤˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜
– ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔ-
Ú¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ÒÓË
– ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

Î¿Ùˆ: ∞ÛÙ‹Ú µÔ˘ÏÈ·ÁÌ¤ÓË˜. £· ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È
ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹ ˘Ô-
‰ÔÌ‹, ·Ó ·ÏÏÔÈˆıÂ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ
‡ÎÓˆÛË ÙË˜ ‰fiÌËÛË˜;  

‰›Ï· Ì¤ÛË: ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜. ª·ÎÚfi¯ÚÔÓÔÈ
‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÛÈÎfi (‹ ÌË!) Î·ıÂ-
ÛÙÒ˜ ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜, ÂÓÒ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ
Î·Ì·ÓÒÓ ÚËÌ¿˙Ô˘Ó. ¶ÔÈÔ˜ ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ù·
‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· Î¤Ú‰Ë ÌÈ·˜ «‚Ô˘ÏÈÌÈÎ‹˜» ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜;
‰›Ï· Î¿Ùˆ: ∫¿ÌÈÓÁÎ µÔ‡Ï·˜ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ
¶π∫¶∞. ∞ÂÙÚ¿Ë ÌÂÓ ÙÔ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·,
Â›Ó·È fiÌˆ˜ ·ÎfiÌ· ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi
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παράδοση στο urban management, όπως επίσης ότι οι
διεθνείς οργανισµοί9 καλλιεργούν µιαν αντίληψη εταιρικό-
τητας σε τοπικό επίπεδο (local partnership) ως στοιχείο
συναινετικής διακυβέρνησης και όχι απλά ως χρηµατο-
οικονοµικό εργαλείο (τύπου Σ∆ΙΤ).    
Η άλλη χαµένη ευκαιρία µε αφορµή την Ολυµπιάδα, είναι
η αξιοποίηση της συγκυρίας για την ολοκλήρωση του προ-
γράµµατος Αν. Σαρωνικού µε το δεύτερο στάδιο που
αφορά στον αστικό σχεδιασµό (urban design) και την υλο-
ποίηση των έργων, θέµα στο οποίο αξίζει να επανέλθουµε.  

Η θεσµοθέτηση του πρώτου σταδίου 

Εν κατακλείδι το Π∆ (που εκδόθηκε το 2004, ΦΕΚ254/∆)
–παρά τη µερικότητα της κανονιστικής προσέγγισης– ικα-
νοποίησε σε µεγάλο βαθµό τους αρχικούς στόχους και
αποδεικνύεται όλο και πιο αναγκαίο, σαν πρώτο βήµα για
τη θεσµική θωράκιση του δηµόσιου χώρου. Μέτρα όπως η
απαγόρευση περίφραξης και κατάτµησης, που αποσκο-
πούν στην κατοχύρωση της ελεύθερης πρόσβασης, του
δηµόσιου χαρακτήρα των εκτάσεων και την αποφυγή
κατακερµατισµού των εκτάσεων µε υπενοικιάσεις, αντανα-
κλούν την ευρηµατικότητα του «κανονιστικού νοµοθέτη»,
όταν δεν µπορεί να εισέλθει σε θέµατα διαχείρισης. Θέµα
επέκτασης αυτών των µέτρων σε εκτάσεις µε καθιερωµένο
καθεστώς ελεγχόµενης εισόδου, όπως οι πλαζ, δεν ετέθη
από την τοπική κοινωνία.  
Πλην του Π∆/τος στην ακτή προέκυψαν και κάποιες «ολυ-
µπιακές» φωτογραφικές νοµοθετικές ρυθµίσεις (Μαρίνα
Φλοίσβου και Αστέρας Βουλιαγµένης) που επαναφέρουν
την εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης, µε αµφίβολα όµως
αποτελέσµατα λόγω νοµικών εµπλοκών, αφού ισχύουν
ταυτοχρόνως και οι ρυθµίσεις του Π∆/τος. 
Την έκδοση του Π∆/τος ακολούθησε σωρεία προσφυγών
όχι όµως από περιβαλλοντικές οργανώσεις (πλην εξαιρέ-
σεων) αλλά από την πλευρά «επενδυτών» (ιδιοκτήτες
νυκτερινών κέντρων, λούνα παρκ ή go kart που πρόκειται
να αποµακρυνθούν), ή ΟΤΑ των οποίων τα αιτήµατα για
δόµηση δεν ικανοποιήθηκαν. Η µέχρι σήµερα εκδίκαση
φαίνεται να επιβεβαιώνει τη νοµιµότητά του, αλλά µέχρι

την εφαρµογή υπάρχει πολύς δρόµος όπως ανέδειξε πρό-
σφατο εκτεταµένο ρεπορτάζ.10

Για την αντιµετώπιση των βασικών προαναφερθέντων
κενών (διαχειριστικός συντονισµός, ολοκλήρωση του σχε-
διασµού και υλοποίηση των έργων) αλλά και για τη συνέ-
χιση της διαδικασίας αµοιβαίας εκµάθησης, έχουν προ-
βλεφθεί δύο καινοτόµες για τα ελληνικά δεδοµένα ρυθµί-
σεις που αφορούν στη σύνδεση σχεδιασµού και εφαρµο-
γής. Στα δύο αυτά θέµατα (Έγκριση Μελετών ∆ιαµόρφω-
σης και Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης) θα ανα-
φερθούµε σε επόµενο άρθρο.  

Σηµειώσεις

1 Το άρθρο καταθέτει ένα προσωπικό προβληµατισµό διαµορφω-

µένο από την πολύτιµη υπηρεσιακή εµπειρία ενός φορέα χαµηλών

τόνων. 

2 Οµάδα µελέτης: Κούλης, Γιαννέλη, Γιαννίτση, Ευαγγελίδου, Παυ-

λάκου. 

3. Περισσότερες πληροφορίες στο:

http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm  

4. Βλέπε παραδείγµατα σε παλαιότερο άρθρο µου στο περιοδικό

ΤΟΠΟΣ, 16/2001 

5. Προτάσεις έρευνας ΕΜΠ για τον ίδιο χώρο (1994). Οµάδα:

Πολύζος, Καρύδης, Μαυρίδου, Τσεκούρας, Χατζηµπίρος κ.ά.  

6. ∆ανείζοµαι τον όρο από τον Γ. Σακιώτη (εισήγηση σε ηµερίδα

για την Πολιτική Οικολογία, Σεµινάρια της Ερµούπολης 2005) και

αναφέροµαι σε «αιτήµατα» όπως η πλήρης απαγόρευση εστιατο-

ρίων σε ακτές κολύµβησης...  

7. Ιατρίδου Μαριλένα, Αρχιτέκτονες, τ. 28/01.

8. Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση µε άλλες περιοχές της Ελλάδας

όπου εξαιρετικές δασωµένες ακτές του ΕΟΤ πυκνοδοµούνται από

την ΕΤΑ µε –νοµικά ευάλωτα– τεχνάσµατα όπως η αύξηση του

Σ∆ της «εκτός σχεδίου», ή η «τουριστική οικία» και η τοπική κοι-

νωνία στερείται της παιδείας σχεδιασµού που θα τη βοηθήσει να

παρέµβει.

9. Local governance and partnerships. A summary of the findings

of the OECD study on local partnerships, 2002.

10. Ελευθεροτυπία, 10-15.7.06

στις διαδικασίες σχεδιασµού, αποφεύγοντας το δηµόσιο
διάλογο. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ αυτή η υποβάθµιση
των θεσµών επαγγέλλεται ταχύτητα και αποτελεσµατικό-
τητα, τελικά, και χρονικές καθυστερήσεις προκαλεί και
έλλειψη υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος.     
Ο «σχεδιασµός» των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων και η
ίδρυση της ΕΤΑ ανέστειλαν την πορεία οικοδόµησης κλί-
µατος εµπιστοσύνης µεταξύ ΟΡΣΑ και πολιτών, µε ακραία
έκφραση την «ενοχοποίηση» της µελέτης ότι ευνοεί την
πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Στην πορεία αποδείχθηκε
όµως, ότι οι ήδη δηµοσιοποιηµένες προτάσεις της λει-
τούργησαν αποτρεπτικά στις προθέσεις εντατικοποίησης
της δόµησης.8

Η σοβαρότερη ανατροπή των επιλογών της µελέτης
ΟΡΣΑ έγινε στην πράξη µε την πύκνωση δόµησης στον
Αγ. Κοσµά, η οποία όµως οφείλεται στην καθυστέρηση
έκδοσης του Π∆/τος: η περιοχή δοµήθηκε αφενός βάσει
του προϊσχύοντος Σ∆ που όταν µειώθηκε µε το νέο Π∆
ήταν πλέον αργά, αφετέρου µε «λυόµενες» αλλά µη
«λυθείσες» εγκαταστάσεις. Η αλλαγή χαρακτήρα του Αγ
Κοσµά από χώρο λαϊκής ερασιτεχνικής άθλησης σε κλει-
στό επαγγελµατικό, δεν είναι τετελεσµένο γεγονός και θα
αναδειχθεί σαφώς σε επίδικο αντικείµενο στο προσεχές
µέλλον. Ο αρχικός στόχος του προγράµµατος ΟΡΣΑ
ήταν να µετατραπεί σε πάρκο η έκταση του Αγ Κοσµά
µέχρι το Ακρωτήρι, µε ανάδειξη των αρχαιοτήτων και
µετεγκατάσταση του αθλητικού συγκροτήµατος στον
χώρο του Αεροδροµίου, των ναυτικών οµίλων, λιµενικού
σώµατος κ.λπ. στην νέα Ολυµπιακή Μαρίνα και του ΕΚΘΕ
στην Ανάβυσσο.
Μέχρι σήµερα στις υπουργικές ανακοινώσεις επανέρχεται
ο στόχος σύνδεσης του µητροπολιτικού πάρκου Ελληνι-
κού µε τη θάλασσα και η υλοποίησή του θα κριθεί στην
πορεία σχεδιασµού του, που ήδη δροµολογήθηκε µε την
ανάθεση µελέτης στη βραβευθείσα οµάδα του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισµού. 
Οι µετεγκαταστάσεις (οµίλων, ΕΚΘΕ κ.λπ.) προβλέπονται
µεν στο Π∆, όπως και η απαγόρευση περίφραξης του Αγ.
Κοσµά, αλλά η υλοποίησή τους απαιτεί την ενεργοποίηση
επισπεύδοντα φορέα ικανού να συντονίσει τις απαιτούµε-

νες δράσεις, ρόλος που αποδίδεται µεν στον ΟΡΣΑ από
τον ιδρυτικό του νόµο, αλλά που είναι δύσκολο να ασκηθεί
όταν αυτός αποδυναµώνεται λόγω της συνεχούς ίδρυσης
νέων «δυναµικών» φορέων. Η πορεία αυτή του ΟΡΣΑ και
του ρόλου του προδιαγράφεται ως µη αναστρέψιµη, όσο
ο σχεδιασµός δεν αποτελεί «κοινωνικό κεκτηµένο» και
αίτηµα της κοινωνίας των πολιτών, συνδεόµενο µε τη δια-
µόρφωση και κατοχύρωση του δηµόσιου συµφέροντος.  
Πρώτη λοιπόν χαµένη ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων:
να καθιερωθεί µια πολιτική παιδεία συναινετικής αστικής
διαχείρισης (urban management), µακροχρόνιας πνοής
και µε συνείδηση ότι η ανάπτυξη «κρατικής επιχειρηµατι-
κότητας» στη δηµόσια γη είναι αντικείµενο µητροπολιτικής
διακυβέρνησης, που θα µπορούσε να αποδώσει οφέλη
ακόµα και σε πυκνοδοµηµένες πόλεις σαν την Αθήνα,
αρκεί να υπόκειται στους κανόνες χρηστής διοίκησης και
«αειφόρου σχεδιασµού». Τούτο ισχύει έτι περισσότερο
όταν το κράτος εφαρµόζει πολιτικές συνεργασίας µε τον
ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες δύσκολα καταξιώνονται στην
κοινή γνώµη αν δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο όραµα
κοινής αποδοχής για τη µητρόπολη. Όταν τα προγράµ-
µατα «αξιοποίησης», πηγάζουν εκ των άνω και υπαγορεύ-
ονται από δηµοσιονοµικές επιλογές περικοπής δηµοσίων
δαπανών και τα σχετικά ιδεολογήµατα, είναι αναπόφευκτο
να υποβαθµίζονται ή υποτιµώνται οι τοπικές βλέψεις, να
εκλαµβάνεται η αυτοδιοίκηση ως «veto player» και να
λησµονείται ότι η γη –και µάλιστα η παράκτια– είναι φυσι-
κός πόρος εν ανεπαρκεία που απαιτεί σώφρονα διαχεί-
ριση. Η πρακτική αυτή εξωθεί την τοπική κοινωνία σε
ακραίες τοποθετήσεις (π.χ. ούτε ένα µέτρο τσιµέντου στο
πάρκο του Ελληνικού), δυναµώνουν τον λαϊκίστικο πολιτικό
λόγο και ακυρώνουν κάθε δυνατότητα επεξεργασίας και
εφαρµογής ολοκληρωµένων πολιτικών σε µητροπολιτικό
επίπεδο. Το εκκρεµές πρόγραµµα αναδιανοµής µέρους
των κερδών του Ελληνικού προς όφελος απαλλοτρίωσης
ελεύθερων χώρων στη ∆υτική και Κεντρική Αθήνα, είναι
ενδεικτικό.  
∆εν είναι τυχαίο ότι τα πετυχηµένα παραδείγµατα συνερ-
γασίας ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα εµφανίζονται διεθνώς
σε πόλεις µε ισχυρούς τοπικούς φορείς σχεδιασµού και

¿Óˆ: ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ƒ™∞ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â˙Ô-
‰ÚfiÌˆÓ

‰›Ï· ¿Óˆ: ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ·ÎÙÒÓ
ÎÔÏ‡Ì‚ËÛË˜ ÛÙÔ ÏÂÎ·ÓÔ¤‰ÈÔ. ∑ˆÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙË˜ ·˘ı·›-
ÚÂÙË˜ ÂÍÔ¯ÈÎ‹˜ Î·ÙÔÈÎ›·˜
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Από το όραµα του αρχιτέκτονα
στην εκµετάλλευση

του Νίκου Φιντικάκη, αρχιτέκτονα

σινο και το νερό, όπως το προπολεµικό τοπίο και σ’ αυτό
συµβάλλαµε όλοι οι µελετητές του έργου.  

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός περιλάµβανε και µια συνο-
λική πρόβλεψη τόσο για την ενσωµάτωση του ειδικού ολυ-
µπιακού εξοπλισµού (overlays), όσο και µια ολοκληρωµένη
µελέτη µετα-ολυµπιακών χρήσεων και λειτουργιών για όλη
την εγκατάσταση. Επίσης, τόσο η στατική µελέτη (Κ. Λιό-
ντος και συνεργάτες), όσο και η Η/Μ µελέτη (ΤΕΑΜ Μ-Η-
Ι. Μακατσώρης) πρόβλεψαν στις µελέτες τους, τόσο τα
overlays, όσο και τη µετα-ολυµπιακή χρήση.

Τα σχέδια εγκρίθηκαν και ξεκίνησε ο γολγοθάς της κατασκευής.
Οι µελετητές, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας, είναι από-
ντες στη φάση της κατασκευής. Επιµέναµε όµως πάρα
πολύ και καταφέραµε να ξεπεράσουµε αρκετά εµπόδια
κατασκευαστικού κυνισµού, προχειρότητας, βιασύνης αλλά
και ωφελισµού, όπως για παράδειγµα οι αραβικές τέντες των
overlays.

Και έτσι περίπου προσεγγίστηκε το όραµα.

Όταν ήρθε όµως η ώρα των Αγώνων και παρά τα γενικώς
θετικά σχόλια για το σεβασµό του περιβάλλοντος σ’ αυτή
την ολυµπιακή εγκατάσταση, εµείς προσγειωθήκαµε ανώ-
µαλα: Τεράστιοι µπετονένιοι ηλεκτρονικοί πίνακες, αλλοίωσαν
τον µέχρι τώρα ήπιο σχεδιασµό, ολυµπιακές διαφηµίσεις

TTΟΟ  ΣΣΛΛΑΑΛΛΟΟΜΜ  ΓΓΙΙΑΑ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΣΣΙΙΡΡΚΚΟΟ

Η Αρχιτεκτονική και κατ’ επέκταση το αρχιτεκτονικό έργο,
για να µπορεί να αγγίζει το µέγιστο της απόδοσής του, θα
πρέπει να είναι δεµένο µε τη φύση όσο και ένα φυτό, αλλά
και µε το τοπίο όσο και ένα δέντρο. Αν και αυτή η άποψη
αγγίζει τα όρια του ιδεατού, δεν παύει να είναι ένα όραµα
για τον αρχιτέκτονα, που στην περίπτωση του Ολυµπιακού
Κέντρου Κανό-Σλάλοµ στο Ελληνικό ήταν και είναι δικό µου.

Αρχικά οι εγκαταστάσεις του σλάλοµ είχε προβλεφθεί να
χωροθετηθούν στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα,
όπου θα δηµιουργείτο ένα τεχνητό βουνό, ύψους 10 µέτρων
παραβιάζοντας βάναυσα το ήρεµο αυτό ιστορικό τοπίο.

Το πρώτο σκέλος του αρχιτεκτονικού οράµατος ήταν η
µεταφορά του από εκεί και µε αγώνες, µε παρακάλια και µε
θυσίες το πετύχαµε, φέρνοντάς το στους λόφους της
τέως Αµερικάνικης Βάσης στο Ελληνικό, πετυχαίνοντας
ακόµα και στρατιωτικό αποχαρακτηρισµό της περιοχής. 

Κι’ έτσι το όραµα ξεκίνησε.

Οι φυσικοί λόφοι µιας στρατιωτικής εγκατάστασης σχεδιά-
ζονται για να ξαναπρασινίσουν και ανάµεσά τους να κυλάει
το φυσικό-τεχνητό ποτάµι και οι όχθες του να αποτελούν
πράσινους περιπάτους και µερικές πλαγιές των λόφων να
µετατρέπονται σε κερκίδες για τους θεατές, ξύλινες και µε
υπόβαση από φυσικές γεωκυψέλες, χωρίς µπετόν και
σίδερα. Ένας άλλος λόφος σκάβεται και κρύβει µέσα του
όλες τις τεράστιες εγκαταστάσεις άντλησης νερού από τη
θάλασσα και γύρω από αυτές υπόσκαφα τα γραφεία της
ολυµπιακής εγκατάστασης µε µια βιοκλιµατική σκιάδα µπρο-
στά τους. Έτσι οι κτιριακοί όγκοι εντάσσονται στα φυσικά πρανή,
διακρινόµενοι µόνο ως σχισµές του εδάφους. Ξύλινες γέφυρες,
διακλαδώσεις, λίµνες, ιδιόµορφες διαπλοκές του νερού και
της ξηράς, ήπια και απότοµα περάσµατα, ένα µικρό
νησάκι, δηµιουργούνται στο πέρασµα του τεχνητού κανα-
λιού, σε µια καινοτόµο χάραξη σε σχήµα 8 που µειώνει
σηµαντικά την απαιτούµενη έκταση του αγωνιστικού στί-
βου και διευκολύνει την πανοραµική άποψη του αθλήµα-
τος, αλλά και τις µετα-ολυµπιακές χρήσεις του.

Τελικός στόχος: H θέα να είναι πάντα οι πράσινοι λόφοι και η
αίσθηση, για αθλητές και θεατές, να είναι πάντα το πρά-



του κράτους να λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα που απαι-
τούνται για να προστατεύσει το περιβάλλον. Κι ας µην βρε-
θεί κάποιος να πει ότι στην Ελλάδα ζεις, µάλλον δεν υπάρχει
ελπίς. Η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική ενισχύεται από
νόµους, από κανονισµούς της ΕΕ. Αν κάποιος λάβει υπόψη
του την κείµενη νοµοθεσία, ίσως εύκολα καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι κάποιοι την παραβιάζουν, αν όχι κραυγα-
λέα, τουλάχιστον ψιθυριστά.

Στην περίπτωση του Σλάλοµ δεν θα ήθελα µε κανένα
τρόπο να συµβιβαστώ µε την ιδέα ότι είναι δυνατόν να
γίνουν προτάσεις από τους υποψήφιους «εκµεταλλευτές»
της εγκατάστασης, όπου θα βλέπουµε να κάνουν σλάλοµ
θαλάσσιοι ελέφαντες, στη λίµνη φάλαινες και στα πρανή πουλιά
και αρκούδες (ζωολογικός κήπος, επιτρεπόµενος κατά το
Ν∆ 33342/2005) και ακόµα ροδέλες λούνα παρκ σε τσιµεντέ-
νιες βάσεις, που ακυρώνουν την όποια φύτευση και γήινο υπό-
βαθρο των λόφων.
Ας ελπίσουµε ότι θα διαψευσθούν οι απαισιόδοξες σκέψεις µας.

Νοµίζω ότι πρέπει όλοι να προστατεύσουµε την Αρχιτεκτονική
µε Α κεφαλαίο, που υπηρετεί, εντάσσει και αξιοποιεί το φυσικό
περιβάλλον... γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι µονό-
δροµος. Οδηγούµαστε προς τα εκεί, είτε θέλουµε, είτε δεν
θέλουµε, ακόµη και µε... σπρωξιές. Ας το αντιληφθούµε κι ας
σταθούµε τουλάχιστον στο όραµα του αρχιτέκτονα που δεν επι-
δέχεται, όπως προαναφέραµε εκπτώσεις.
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Στο ίδιο σχόλιο µε τίτλο «Χαµηλό βαροµετρικό στο Ελληνικό» ο
αρθρογράφος εκφράζει φόβους για το «ενδεχόµενο βάρβαρης
εµπορευµατοποίησης της εγκατάστασης του σλάλοµ».

Πιστεύω ότι ο αρχιτέκτονας οφείλει να ξεκινήσει τη δου-
λειά του ακροπατώντας πάνω στο όραµα που επί µήνες,
ίσως και χρόνια, επεξεργάζεται στο µυαλό του. Κι’ ακόµα
κι’ αν γνωρίζει, κι’ αν εξαρχής έχει συµβιβαστεί µε την ιδέα
ότι στη διαδροµή θα χρειαστεί να κάνει εκπτώσεις, (όµως
µέσα στα όρια της αρχικής σύλληψης και φιλοσοφίας του
έργου του), ακόµα κι’ αν τις περισσότερες φορές πρέπει
να υποθέσει ότι πιθανόν θα βρεθεί αντιµέτωπος µε τον
κυνισµό, την προχειρότητα, τη βιασύνη, τον ωφελιµισµό
και την ιδιοτέλεια αυτών που αναλαµβάνουν να υλοποιή-
σουν το όραµά του, ο αρχιτέκτονας έχει καθήκον να αντι-
στέκεται και να αναζητάει τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην
αρχική ιδέα και στο τελικό αποτέλεσµα.  

Ας µην ξεχνάµε ότι ένα από τα βασικά οράµατα του αρχι-
τέκτονα είναι να απαλείψει στο µέλλον τον υδροκεφαλισµό
των πόλεων, την άναρχη επέκταση των αστικών κέντρων.
Να, όµως που στην περίπτωση του Σλάλοµ, έρχεται η
Πολιτεία µε τις ευλογίες της να ανοίξει τις ορέξεις για την
άναρχη αυτή επέκταση, δεδοµένου ότι θα υπάρξουν
πολλά πρόσθετα και σίγουρα µπετονένια κτίρια.

Το Σύνταγµα στο άρθρο 24 υπογραµµίζει την υποχρέωση

και πανό ακύρωσαν τις βιοκλιµατικές σκιάδες, αραβικές
τέντες παντού στους πράσινους λόφους ανέτρεψαν σε
µεγάλο βαθµό τη µινιµαλιστική ενσωµάτωση του Ολυµπια-
κού εξοπλισµού που είχε άλλωστε εγκριθεί. 
Οι αρµόδιοι τελετάρχες αδιαφόρησαν και για το σχεδιασµό και
για το όραµα.  

Και µετά η συνέχεια προς την «εκµετάλλευση» του οράµατος.

Μετά από µια περίοδο αµηχανίας και εγκατάλειψης η ολυ-
µπιακή εγκατάσταση του Σλάλοµ βγήκε στην αγορά για
ΠΩΛΗΣΗ.

Στη Γαλλία όµως, που είχαµε επισκεφθεί ξεκινώντας το σχεδια-
σµό του οράµατος, συνοδευόµενοι από τους συνεργάτες
µας G. Bernard και P. Simon της Hydrostadium διαπιστώ-
σαµε ότι οι περισσότερες εγκαταστάσεις Σλάλοµ γύρω
από το Παρίσι και άλλες στην υπόλοιπη χώρα, ανήκουν και
διαχειρίζονται από τους γύρω δήµους µε µέσο όρο ετή-
σιας πληρότητας 35.000 ατόµων και εποµένως έτσι εξα-
σφαλίζεται πολύ σύντοµη απόσβεση του συνολικού
κόστους της εγκατάστασης και δεν αλλοιώνεται ο χαρα-
κτήρας τους και ο σχεδιασµός τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι η εγκατάσταση του Ελληνικού έχει

σχεδιαστεί, έτσι ώστε στη µετα-ολυµπιακή της λειτουργία
να µπορεί να χρησιµοποιείται, τόσο από αθλητές, όσο και
από µαθητές και φοιτητές και µάλιστα συγχρόνως. 
Ο αρχιτέκτονας όµως, καθώς και οι άλλοι µελετητές ποτέ δεν
ρωτήθηκαν γι’ αυτά που µελέτησαν, έτσι ώστε να βοηθήσουν
στην καλλίτερη αξιοποίηση της εγκατάστασης στη µετα-
ολυµπιακή της χρήση.

Το 2005 δηµοσιεύτηκε το Ν∆ 3342, που τιτλοφορείται «Βιώσιµη
ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκατα-
στάσεων, αδειοδότηση, λειτουργίες τους κ.λπ.» και ειδικό-
τερα στο άρθρο 23.1.α, ότι στις υφιστάµενες εγκαταστά-
σεις του Σλάλοµ επιτρέπονται: «εµπορικά καταστήµατα
ενοικίασης ή αγοράς αθλητικών ειδών, χώροι εστίασης
κοινού στο δε περιβάλλοντα χώρο θεµατικό πάρκο και
υδροπάρκο». Όπου θεµατικό πάρκο περιγράφεται στο Κεφ.
Β άρθρο 9 του ίδιου Ν∆ ότι είναι «υπαίθριος χώρος ανα-
ψυχής, ο οποίος προορίζεται για τη παρουσίαση ενός ή
περισσότερων θεµάτων σε µία ή περισσότερες περιοχές
του, όπως ενυδρείο, ζωολογικός κήπος, λούνα παρκ, υδρο-
πάρκο, µίνι γκολφ»

Και ξεκίνησαν οι απαισιόδοξες σκέψεις µας για το µέλλον της
εγκατάστασης, που διαφηµίστηκε από το διεθνή τύπο για
την ήπια, περιβαλλοντική και οικολογική προσαρµογή της
όπως αναφέρθηκε και σε σχόλιο της Καθηµερινής (08-06-
2006).
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Φαληρικός Όρµος
Η ολυµπιακή δόµηση και η µετα-
ολυµπιακή εµπορευµατοποίηση

της Μαριλένας Ιατρίδου, αρχιτέκτονος

ως υπερτοπικός πόλος αναψυχής, αθλητισµού και πολιτι-
στικών λειτουργιών, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις του
άρθρου 9 (πράσινο-ελεύθεροι χώροι) του από 23.2/6.3.1987
Π∆ (ΦΕΚ 166∆). Επιτρέπεται Σ∆ 0,05 και κάλυψη 5%.
Ο χώρος του Ιπποδρόµου θα λειτουργήσει µετα-ολυ-
µπιακά ως υπερτοπικός πόλος τουρισµού-αναψυχής, όπου
επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 8 του ίδιου Π∆, όπως
ισχύει σήµερα, εκτός από ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδα-
σης-αναψυχής, γήπεδα γκολφ, κατοικίες και καζίνο, µε
πολύ µεγάλο συντελεστή δόµησης. 0,4 και κάλυψη 30%
(αρχικά η κάλυψη ήταν 70%).
Στις 22-3-2002 εγκρίνεται το Π∆ (ΦΕΚ 233/∆/26-3-2002)

«Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης»
(ΕΣΟΑΠ) περιοχής ολυµπιακών εγκαταστάσεων Μπιτς
Βόλεϊ και λοιπών αθληµάτων και ανάπλασης της περιοχής
στο Φαληρικό Όρµο».
Το ΕΣΟΑΠ περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της παρα-
λίας, από τον Κηφισό ως τον Αϊ-Γιώργη Π. Φαλήρου,
καθώς και τµήµα του χώρου του παλαιού Ιπποδρόµου
δίπλα στην Λ. Συγγρού, συνολικής έκτασης 757 στρ. Το
υπόλοιπο τµήµα του Ιπποδρόµου έκτασης 190 στρ δεν
χρησιµοποιείται για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Το ΕΣΟΑΠ επιτρέπει την κατασκευή γηπέδου Τάε Κβον
Ντο 12.000 τµ, ανοικτού γηπέδου Μπιτς Βόλεϊ δίπλα στον
Ιλισό και ενός γραµµικού κτιρίου, που συνδέει τα δύο
γήπεδα εντείνοντας την αποκοπή της Καλλιθέας από τη
θάλασσα. Συνολικά επιτρεπόµενη δόµηση 37.875 τ.µ., από
τα οποία κτίζονται τα 27.235 τ.µ.
Την τελευταία στιγµή αποφεύγεται η κατασκευή ενός τερά-
στιου δήθεν προσωρινού κλειστού γηπέδου 10.000 θέσεων
δίπλα στον Αϊ-Γιώργη.
Στην ίδια περιοχή όµως κτίστηκε από τον κ. Βωβό συγ-
κρότηµα κτιρίων συνολικού εµβαδού 23.397 τ.µ. και όγκου
106.117 κ.µ., µε τριόφορο υπόγειο Σταθµό Αυτοκινήτων που
καλύπτει όλη την έκταση των 17 στρεµµάτων, που είχε παρα-
χωρηθεί το 1977 στη Ριζάρειο. Σηµειωτέον στην έκταση

αυτή ανακαλύφθηκε τµήµα του αρχαίου λιµανιού του Φαλή-
ρου και καταστράφηκε στη συνέχεια, αφού αποξηλώθηκαν
κάποιες κατασκευές που θα διατηρηθούν σε Μουσείο. 
Βάσει του ΕΣΟΑΠ κατασκευάστηκαν νέα εκτεταµένα µπα-
ζώµατα, τα οποία καλύπτουν πλέον σχεδόν το µισό όρµο,
ναυταθλητική µαρίνα, πλατεία Νερού, υπερυψωµένη Εσπλα-
νάδα που συνδέει την παραλία µε τον παλαιό Ιππόδροµµο. 
Το πιο µελανό σηµείο του Ολυµπιακού σχεδιασµού είναι ο
υπερυψωµένος κόµβος για τη σύνδεση της Λ. Κηφισού µε
τη Λ. Ποσειδώνος και η κάλυψη του τελευταίου τµήµατος
του Κηφισού 
Αντίθετα το πιό θετικό σηµείο, το οποίο όµως δεν κατα-

σκευάστηκε και ούτε πρόκειται να κατασκευαστεί, είναι η
µετάθεση της υπερυψωµένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφο-
ρίας Ποσειδώνος σε νέα θέση προς τα νότια, ελαφρά
αποµακρυσµένη από την πόλη και όσο το δυνατόν υποβι-
βασµένη, ώστε να µην αποκόπτεται εντελώς η πόλη από τη
θάλασσα. Στη θέση της σηµερινής Λ. Ποσειδώνος, δίπλα
ακριβώς στη Λ. Εθνάρχου Μακαρίου προβλέπεται να
κατασκευαστεί το αντιπληµµυρικό κανάλι, φέρνοντας ξανά
το υγρό στοιχείο δίπλα στην πόλη. 
Με το Ν.3105/2003 προστίθεται αυθαίρετα η δόµηση Ενυ-
δρείου 17.000 τ.µ. στο ύψος της Εσπλανάντας και 5 εστια-
τορίων 300 τ.µ. το καθένα στην παραλία Π. Φαλήρου.

Η µετα-ολυµπιακή εµπορευµατοποίηση
Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες χιλιάδες πολίτες ανακα-
λύπτουν ένα µοναδικό χώρο για περίπατο και επαφή µε τη
θάλασσα .
Αυτό όµως δεν κρατάει πολύ, καθώς µε το Ν.3342/2005
(ΦΕΚ 131Α) ορίζεται ως Ολυµπιακός Πόλος Φαλήρου
προς εµπορευµατοποίηση, η έκταση 757 στρ. που διέπεται
από το ΕΣΟΑΠ και η έκταση 190 στρ. του παλαιού Ιππο-
δρόµου. 
Τα 757 στρ. παραχωρούνται στα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΑΕ (ΟΑΑΕ), µε σκοπό να παραχωρηθούν σε ιδιώτες

Ο Φαληρικός Όρµος είναι η φυσική διέξοδος του λεκα-
νοπεδίου της Αθήνας στο Σαρωνικό, όπου ο κάτοικος της
πυκνοδοµηµένης Αθήνας έχει τη δυνατότητα επαφής µε
το υγρό στοιχείο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο Όρµος καταστρέφε-
ται στο όνοµα της τουριστικής ανάπτυξης µε εκτεταµένες
επιχωµατώσεις, την κατασκευή της µαρίνας Φλοίσβου, της
υπερυψωµένης Λ. Ποσειδώνος και του ΣΕΦ, ενώ το απα-
ραίτητο αντιπληµµυρικό κανάλι δεν έχει κατασκευαστεί
µέχρι σήµερα. Η Καλλιθέα, το Μοσχάτο και το Ν. Φάληρο,
αποκόπτονται από τη θάλασσα. Το πακέτο προέβλεπε την
κατασκευή 4 ξενοδοχείων 4.000 κλινών, τα οποία ευτυχώς
δεν πραγµατοποιήθηκαν.
Το Ρυθµιστικό του αείµνηστου Τρίτση (ΡΣΑ 83, Ν.1515/85)
καθορίζει την ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρµου,
συµπεριλαµβανοµένου και του παλαιού Ιπποδρόµου, ως
υπερτοπικό πόλο αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών
λειτουργιών.
Το 1994 επιχειρείται η εγκατάσταση Καζίνο, Συνεδριακού
Κέντρου κ.λπ., σχέδιο που µαταιώνεται χάρις στον µαζικό
αγώνα των κατοίκων.

Η ολυµπιακή δόµηση
Ο φάκελος των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, χωροθε-
τεί 7 ανοικτά ολυµπιακά γήπεδα στην παραλία Καλλιθέας-

Μοσχάτου και 5 κλειστά στον χώρο του Ιπποδρόµου, µε
εµπορικές µετα-ολυµπιακές χρήσεις .
Χάρις στην αντίδραση της επιστηµονικής κοινότητας, του
τοπικού και του παναττικού κινήµατος, τελικά κατασκευά-
στηκαν µόνο ένα ανοικτό και ένα κλειστό γήπεδο στην
παραλία.
Η υπαρ. 2403/97 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ σχε-
τικά µε το Καζίνο Φλοίσβου, τινάζει το φάκελο της Ολυ-
µπιάδας στον αέρα, καθώς αποφαίνεται ότι στους υπερτο-
πικούς πόλους αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λει-
τουργιών επιτρέπονται µόνο χρήσεις που εξυπηρετούν τις
αντίστοιχες ανάγκες των κατοίκων της Αττικής και ότι είναι
επιτρεπτή η κατασκευή περιορισµένων σε έκταση και µέγε-
θος στεγασµένων κτιριακών εγκαταστάσεων .
Με το Ν.2730/99 τροποποιείται το Ρυθµιστικό, αγνοώντας
τις ανάγκες της πόλης για ελεύθερους χώρους. Στο Φαλη-
ρικό Όρµο προβλέπονται δύο ολυµπιακοί πόλοι που µετά
την τέλεση των Αγώνων θα εξυπηρετούν συνδυασµένες
λειτουργίες αθλητισµού τουρισµού-αναψυχής, κοινωνικών
εξυπηρετήσεων και πολιτισµού της ευρύτερης περιοχής
της Αθήνας.
Ειδικότερα η παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου καθώς και
τµήµα της παραλίας του Π. Φαλήρου (Ν.2912/2001) χαρα-
κτηρίζονται περιοχή υποδοχής ολυµπιακών εγκαταστά-
σεων, που µετά την τέλεση των Αγώνων θα λειτουργήσει
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Ì¤ÛË: ∂ÈÎ. 2. ∆· ·Ú·ÙËÌ¤Ó· ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ï·ÙÔ-
ÌÂ›· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì, ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡ÌÂÓ· Â›ÛË˜ ·fi
¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ)  
Î¿Ùˆ: ∂ÈÎ. 1. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰›-
Ï· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚Ú¿¯È· ÙÔ˘ Ï·ÙÔÌÂ›Ô˘

Μέχρι τώρα

Κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο νόµου «Για
την Αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων». Σύµ-
φωνα µε το Νόµο, το σύνολο σχεδόν των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων (µεταξύ αυτών και το κλειστό της ΑΡΣΗΣ
ΒΑΡΩΝ) παραχωρούνται στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την
επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ», ουσιαστικά σε ιδιω-
τική εταιρεία µε δυνατότητα εκµίσθωσης, παραχώρησης,
ακόµα και πώλησης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, µε
διαδικασίες πλήρως ανέλεγκτες. 

Η κατασκευή του Σπιτιού της Άρσης Βαρών στη Νίκαια,
σήµανε µια τεράστια περιβαλλοντική ζηµιά, όχι µόνο για το
∆ήµο µας, αλλά για όλη την ευρύτερη περιοχή. Έγινε µια
άνευ προηγουµένου κάλυψη αδόµητων, ελεύθερων χώρων από
µια φαραωνική αθλητική εγκατάσταση (απαλλοτρίωση 65
στρεµµάτων ελεύθερου χώρου και δέσµευσή τους. Όχι
µόνο για την κυρίως αθλητική χρήση, αλλά και για χώρους
στάθµευσης και δρόµους πρόσβασης). [εικ. 1]
Κανένα αντισταθµιστικό όφελος, δεν προέκυψε για την
πόλη µας, το οποίο θα µπορούσε να µετριάσει αυτή την
απώλεια. Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές µε κύρια χρήση
την κατοικία καθώς και το λατοµείο του Αδάµ [εικ. 2],
(παρακείµενο της Ολυµπιακής Εγκατάστασης), παραµέ-
νουν ένα άλυτο θέµα για τον ∆ήµο.  

Το σίγουρο είναι ότι δεν υπήρξε από µεριάς της ∆ηµοτικής
αρχής κατά πρώτον πολιτική βούληση, και κατά δεύτερον απο-
φασιστικότητα και µαχητικότητα για τη διεκδίκηση αυτών των
θεµάτων.

Έγκαιρα θα έπρεπε ο ∆ήµος της Νίκαιας, να ηγηθεί ενός
πάνδηµου τοπικού κινήµατος µε διεκδικητικό πλαίσιο, το
οποίο θα προέκυπτε µετά από συζητήσεις και συντονισµό
όλων των ζωντανών φορέων της πόλης µας.

Η Β΄ Πειραιά έµεινε έξω από κάθε µεγάλο έργο που προ-
χώρησε λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων (π.χ. Μετρό,
Τραµ, Προαστιακός σιδηρόδροµος), µε αποτέλεσµα την
απώλεια µιας µοναδικής ευκαιρίας, για σηµαντικά έργα
στην περιοχή µας.

Μια φανταστική διαδροµή

Αν παρατηρήσει κανείς την αλλαγή του τοπίου, επιτόπου
στην περιοχή ή στους χάρτες [εικ. 3, 3α], θα διαπιστώσει
ότι κάποτε ο ελεύθερος ανοιχτός χώρος, για τον οποίο
µιλάµε, είχε πολλαπλάσια έκταση και κυρίως είχε συνέχεια.
Σήµερα παρεµβάλλεται το τεράστιο κτίριο της Άρσης
Βαρών.
Φανταστείτε µια διαδροµή [εικ. 4], που ξεκινάει από την πλα-
τεία Κουµπάκη, περνάει πάνω από τη Γρ. Λαµπράκη, (η τµηµα-
τική βύθιση της Λεωφόρου είναι ένα από τα έργα που είχε υπο-
σχεθεί ο Τράπαλης ότι θα γίνει στα πλαίσια των ολυµπιακών

Το Σπίτι της Άρσης Βαρών
στη Νίκαια

της Μαίρης Καλιοτζίδου-Βρεττάκου, αρχιτέκτονος

τάλλευση 141 στρεµµάτων από την παραλία της Καλλιθέας ,
συµπεριλαµβανοµένων 11.000 τ.µ. κτισµάτων (γήπεδο
Μπιτς Βόλεϊ –γραµµικό κτίριο– τµήµα του Ναυταθλητικού
Κέντρου). 
Τα πέντε σχήµατα που έχουν προκριθεί για την τελική
φάση του διαγωνισµού είναι ο όµιλος της Village Road-
show Operations Hellas, το σχήµα Εverest-ΑΤΕΣΕ, η κοι-
νοπραξία ΓΕΚ, G&P-Άβαξ και ΒΙΟΤΕΡ και δύο γαλλικοί
όµιλοι ανάπτυξης εµπορικών ακινήτων η Altarea και η Sepi.
Ο ανάδοχος θα διαµορφώσει την εγκατάσταση σε ανοι-
κτό θέατρο ή κινηµατογράφους, θεµατικό πάρκο µηχανο-
κίνητης ψυχαγωγίας και εστιατόρια αναλαµβάνοντας την
εκµετάλλευση της για 25 χρόνια. Ο χώρος έχει ήδη περι-
φραχθεί και απαγορεύεται η είσοδος στους πολίτες.
Είναι παρήγορο ότι ο ∆ήµος Καλλιθέας έχει ξεκινήσει
µεγάλο αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παραλίας
(συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας, συναυλίες, προσφυγή στο
ΣτΕ)

Αποκαλυπτικό δηµοσίευµα
Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας τα ΝΕΑ (10-6-06), µε τίτλο
«Μεγάλες Μπίζνες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα» αναφέρεται
ότι «οι επενδύσεις στο µέτωπο του Φαλήρου θα “απλω-
θούν” σε µια έκταση 800 στρεµµάτων».
Ακόµη «Περί τα τέλη Σεπτεµβρίου αναµένεται να ξεκινή-
σει η λειτουργία του νέου Village World (εννέα αίθουσες
κινηµατογράφου, µπόουλινγκ, µπιλιάρδα, καφέ-εστιατόρια
κ.ά.) επιφανείας 6.150 τ.µ., στο εµπορικό κέντρο που ανα-
πτύσσει ο όµιλος Βωβού. Το τελευταίο φιλοδοξεί να φέρει
αλλαγές και στον εµπορικό χάρτη της περιοχής, αφού σε
χώρους επιφανείας 13.600 τ.µ. θα φιλοξενήσει µεταξύ
άλλων δύο µεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
ειδών, τη Media Markt και τη LG Electronics αντίστοιχα».
Στο ακίνητο του Τάε κβον ντο (12.000 τ.µ.) πρόκειται να
κατασκευαστεί το µεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της
Αθήνας δυναµικότητας 5.000 συνέδρων και προϋπολογι-
σµού 25-30 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υποστηρίζεται από
εστιατόρια και άλλες εµπορικές χρήσεις. Το έργο θα κατα-
σκευαστεί µε ιδωτικά κεφάλαια αλλά θα το χρησιµοποιεί το
κράτος έναντι µισθώµατος για 25 χρόνια. Το συνεδριακό
κέντρο θα επισκέπτονται 160.000 άτοµα ετησίως.

Μπροστά σ’ αυτή τη ζοφερή προοπτική η κινητοποίηση
των πολιτών είναι η µόνη ελπίδα για να διασωθεί ο µοναδι-
κός αυτός χώρος , το µπαλκόνι της Αθήνας στη θάλασσα.

για µακροχρόνια εκµετάλλευση, ενώ τα 190 στρ. παραµέ-
νουν στην ΚΕ∆ µε τον ίδιο σκοπό. Σηµειωτέον ότι η
ΟΑΑΕ είναι µία εταιρεία που δεν ανήκει στο δηµόσιο ή
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, παρόλο που το σύνολο των
µετοχών της ανήκει στο ∆ηµόσιο. 
Ο ίδιος νόµος καθιερώνει εντατικές εµπορικές χρήσεις και
διατηρεί τήν υπέρµετρη δόµηση και τις προσωρινές κατα-
σκευές στο Φαληρικό Όρµο

Συγκεκριµένα:
– Στην παραλία Μοσχάτου, όπου επρόκειτο να γίνει οικο-
λογικό πάρκο και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, προστίθεται
στίβος κλασικού αθλητισµού, ένα ακόµη γήπεδο κανονι-
κών διαστάσεων και 4 γήπεδα 5 επί 5. 
– Στην παραλία Καλλιθέας όπου υπήρχε Αµφιθέατρο
Πολλαπλών χρήσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, Ναυτα-
θλητικό Κέντρο και πλατεία Νερού, προστίθενται εστιατό-
ρια, εµπορικά καταστήµατα, θεµατικό πάρκο (δηλαδή Ενυ-
δρείο, ζωολογικός κήπος, λούνα πάρκ, υδροπάρκο, µίνι
γκόλφ κ.ά.)
– Στην παραλία Π. Φαλήρου το στάδιο Τάε Κβον Ντο
µετατρέπεται σε συνεδριακό κέντρο.
Παρόλο που η κ. Πετραλιά διαβεβαίωσε ότι δεν θα κτιστεί
ούτε τούβλο, στην πραγµατικότητα επιτρέπεται να κτι-
στούν 30.458τµ. παραπάνω από τα ήδη κτισµένα 27.235τ.µ.,
καθώς η συνολικά επιτρεπόµενη δόµηση είναι 56.775 τ.µ.
(αν στα 37.875 τ.µ. του ΕΣΟΑΠ προσθέσουµε τα 18.500
τ.µ. του Ν.3150/03). Αρχικά η αιτιολογική έκθεση αναφε-
ρόταν σε συντελεστή δόµησης 0,075.
Στο χώρο του παλαιού Ιπποδρόµου καθιερώνεται συντελε-
στής δόµησης 0,3 που αντιστοιχεί σε 57.000 τ.µ. και
κάλυψη 25%.
Ακόµη ο Ν.3342/2005 επιχειρεί να καταστήσει µόνιµες τις
προσωρινές κατασκευές, που σύµφωνα µε το ΕΣΟΑΠ
καταργούνταν στη µετα-ολυµπιακή περιόδο.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι προσωρινοί
χώροι στάθµευσης, πίσω από το γραµµικό κτίριο, από
όπου επρόκειτο να περάσει η νέα λεωφόρος Ποσειδώνος.
Έτσι δεν είναι πλέον δυνατή η κατασκευή του τόσο απα-
ραίτητου αντιπληµµυρικού καναλιού.
Ο ίδιος νόµος καθιερώνει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης
και λειτουργίας, που θέτει τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις
εκτός εθνικού θεσµικού πλαισίου και τις µετατρέπει σε
ελεύθερες εµπορικές-επιχειρηµατικές ζώνες.

Η πρώτη εκποίηση
Ήδη από το Μάρτιο του 2006 έχει προκηρυχθεί διαγωνι-
σµός για την εκποίηση και τη κάθε είδους εµπορική εκµε-
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αρνητικές, προκύπτουν και πιθανά δεν γνωρίζουν σχετικά
µε την πόλη µας.
Αλλά κυρίως θέλουµε να διατυπώσουµε τι θα θέλαµε εµείς για
αυτόν τον τεράστιο, πρώην ελεύθερο χώρο. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΙΚΑΙΩ-
ΤΕΣ. Γιατί µέχρι στιγµής κανείς δεν µας έχει ρωτήσει.

Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πειραιά προτείνει

Σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη του Πανεπιστηµίου
Πειραιά, η µεταφορά τµηµάτων τους στη Νίκαια, είναι συµφέ-
ρουσα και παραθέτουµε παρακάτω µερικά στοιχεία:
∆ιαθέτουν ήδη σε διάφορα κτιριακά συγκροτήµατα 31000 µ2

(στη Νίκαια θα αξιοποιήσουν 27000 µ2), υπάρχουν 380 θέσεις
στάθµευσης, µε δυνατότητα άλλων 600 (εδώ χρειάζεται προ-
σοχή για τους εναποµείναντες ανοιχτούς χώρος).

Θετικά στοιχεία κτιριακών συγκροτηµάτων
Υποδοµές, θέση στην πόλη (σχετικά αποµονωµένο), άρι-
στη κατάσταση κτιρίων, θέσεις στάθµευσης.

Αρνητικά στοιχεία κτιριακών συγκροτηµάτων
Απόσταση από το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστήµιου,
πρόσβαση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς.

Οικονοµικά στοιχεία
Κόστος προτεινοµένων µετατροπών, µελετών, αγοράς
εξοπλισµών και ολοκλήρωση δικτύων επικοινωνιών =
9.000.000 €. Τα χρήµατα αυτά τα έχει ήδη εξασφαλι-
σµένα το Πανεπιστήµιο από το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόσθετα θα απαλλαγούν από τα ενοίκια των 700.000
ευρώ που πληρώνουν τώρα για τα ενοικιαζόµενα κτίρια.

Η ετήσια αύξηση του κόστους λειτουργίας του Πανεπιστηµίου,
υπολογίζουν ότι θα αυξηθεί κατά 1.100.00 ευρώ για το υπό εξέ-
ταση κέντρο.

Τεχνικά κατασκευαστικά στοιχεία
Το κυρίως αθλητικό συγκρότηµα έχει τις λειτουργίες διδασκα-

λίας, κίνησης και διηµέρευσης των φοιτητών, και το κτίριο των
ξενώνων στεγάζει τα γραφεία και τη διηµέρευση των ∆ΕΠ.
Σε σχέση µε τις κατασκευαστικές λύσεις που προτείνονται
για να υλοποιηθούν οι προτάσεις, προτείνονται µεταλλικές

κατασκευές και γυψοσανίδα, για κατασκευή διαχωριστικών
και οροφών των υπό διαµόρφωση αιθουσών διδασκαλίας,
αµφιθεάτρων και γραφείων.
Κατασκευάζεται θολωτή ηχοµονωτική οροφή στον ισό-
γειο χώρο της αρένας σε µικρότερο ύψος από το υπάρ-
χον σήµερα).

Οι σκέψεις και ο προβληµατισµός

Όπως µπορούµε να καταλάβουµε είναι απόλυτα εφικτή αυτή η
µεταφορά της πανεπιστηµιακής χρήσης στο κτίριο της Άρσης
Βαρών.
Σίγουρα η πανεπιστηµιακή χρήση συµβαδίζει µε τη θέση
µας για τον δηµόσιο χαρακτήρα του κτιρίου. Κανείς λογι-
κός άνθρωπος δεν µπορεί να αµφισβητήσει, τη νέα πνοή
που δίνει σ’ ένα τόπο, ο φοιτητόκοσµος και η διαδικασία
της εκπαίδευσης. Σχέση αµφίδροµη πιστεύουµε, ειδικά για
µια εργατική γειτονιά της Αττικής, όπως η Νίκαια. 
Όµως είναι πολύς (αριθµητικά) ο κόσµος που έρχεται.
Που έρχεται κάθε µέρα. Που έρχεται από όλα τα σηµεία
του λεκανοπεδίου. Μιλάµε για κυκλοφοριακό πρόβληµα,
ακόµα πιο οξυµένο.

¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: ∂ÈÎ. 6. À·›ıÚÈÂ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ˜
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έργων), συνεχίζει µέσα από τον καταπράσινο λόφο της ∆εξαµε-
νής, φτάνει στα Λατοµεία του Αδάµ-σηµερινό ανοιχτό γήπεδο
ποδοσφαίρου, συνεχίζει και ανοίγεται σε όλη την έκταση που
σήµερα καταλαµβάνει η Άρση Βαρών, απλώνεται στο «κατα-

πράσινο parking», ίσως θεµατικό πάρκο και περνώντας µπρο-
στά από το Κατράκειο [εικ. 6α], οδηγεί τον επισκέπτη στο
Κερατσίνι ή στην πλατεία Χαλκηδόνας.

Ε λοιπόν πολλά από τα παραπάνω δεν υπάρχουν, αλλά
είναι δυνατόν να υλοποιηθούν! 

• Ο άξονας της Γρ. Λαµπράκη κόβει στη µέση τη ζωή των
γειτονιών και τη συνέχεια όλου του αστικού ιστού. 
• Κανένα µετρό, ούτε άλλο µαζικό µέσο µεταφοράς, απο-
βιβάζει πολίτες σ’ αυτό το σηµείο, µε στόχο το Κατράκειο
ή άλλες εκδηλώσεις στο λόφο της ∆εξαµενής.
• Τα δέντρα του λόφου της ∆εξαµενής (µοναδικός πνεύ-
µονας πρασίνου του ∆ήµου) σβήνουν σιγά σιγά από το
χάρτη, άρρωστα και απότιστα.
• Αυθαίρετες κατοικίες παρεµβάλλονται πριν βγεις από
τον λόφο (από χρόνια εκκρεµότητα για τον ∆ήµο, αλλά
και για τους ιδιοκτήτες τους πρόβληµα άλυτο).
• Ανάµεσα στο στάδιο Άρσης Βαρών και τα βράχια έχει
µείνει µια στενή λωρίδα γης – πέρασµα. 
• Ότι άφησε δηλαδή το «πάλαι» και τα Λατοµεία του
Αδάµ (χάσκει σαν ανοιχτή πληγή στο βραχώδες τοπίο).
• Κατηφορίζοντας προς το Κατράκειο, αντικρίζεις την ατέ-
λειωτη θάλασσα από άσφαλτο-parking, δίχως χρήση,
δίχως ζωή [εικ. 5].
• Τα µόνα που έχουν ανθρώπινη παρουσία, είναι οι µικροί
πυρήνες πράσινου και άθλησης, που υπήρχαν από παλιά
και ευτυχώς παρέµειναν [εικ. 6]. 
• Αν συνεχίσουµε τη διαδροµή µας η κατάσταση είναι
απόλυτα απογοητευτική. Περνάµε µέσα σ’ έναν αλλόκοτο
αστικό ιστό. Από τη µια οχταόροφες πολυτελείς κατα-
σκευές (πολύ υψηλός συντελεστής δόµησης, µε τις ευλο-
γίες όλων των ∆ηµάρχων της πόλης µας, αλλά και τη
θετική αποδοχή των κατασκευαστών-ιδιοκτητών ακινήτων)
και από την άλλη η περιοχή του Σταυρού... (κατοικίες του
τσίγκου, του ελενίτ και του τσιµεντόλιθου)...

• Και εδώ τελείωσε. Ούτε λεωφορείο, ούτε µετρό, ούτε
τίποτα. Σε καταβρόχθισε η πόλη...

Από δω και πέρα

Ζητάµε την εξασφάλιση, για τον χώρο των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, του δηµόσιου χαρακτήρα του και την αξιο-
ποίησή του υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, και µε τρόπο
τέτοιο ώστε να συµβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθ-
µιση της Νίκαιας, να ανακουφίσουν κοινωνικές κατηγορίες
πολιτών που υποφέρουν, να µειώσουν την ανεργία που
µαστίζει την πόλη µας, να προσφέρουν διέξοδο σε αθλητι-
κές και πολιτιστικές δραστηριότητες της νεολαίας.

Μια νέα εξέλιξη, σχετικά µε τη χρήση του σταδίου, έχουµε
τελευταία από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πειραιά. Κατατέ-
θηκε στην «Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ», µια οικονοµικοτε-
χνική πρόταση, για χρήση των χώρων του «Σπιτιού της
Άρσης Βαρών», και απαντήθηκε θετικά. Επίσης θετική
ήταν και η απάντηση από τον Υπουργό κο Βουλγαράκη.
Μη γνωρίζοντας ακόµα το ακριβές πλαίσιο, µέσα στο
οποίο θα κινηθεί η διαπραγµάτευση για το θέµα, µπο-
ρούµε να διατυπώσουµε την αρχικά θετική µας γνώµη και
έναν πρώτο προβληµατισµό. Κυρίως για την ενηµέρωση
των συµπολιτών µας για όσες παραµέτρους, θετικές και
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Το Μαρούσι είναι πρώτο σε ρύπους
στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Το Μαρούσι την τελευταία 10ετία του 20ού αιώνα επιβα-
ρύνθηκε υπέρµετρα µε κυκλοφοριακό φόρτο και ρύπανση,
από την εγκατάσταση εµπορικών-γραφειακών χρήσεων
στην περιοχή της Λ. Κηφισίας, µε καθ’ υπόδειξιν σηµειακές
θεσµοθετήσεις χρήσεων γης, µεταφορά συντελεστού
δοµήσεως και µεµονωµένες πράξεις εφαρµογής, οι οποίες
έχουν καταστρατηγήσει τον θεσµοθετηµένο πολεοδοµικό
σχεδιασµό της περιοχής. Ο δήµος, δρα ως επιχειρηµατίας
και σε συνεργασία µε ιδιώτες επιχειρηµατίες και την
κεντρική διοίκηση, µετατρέπει τους ελεύθερους χώρους σε
αντικείµενο κερδοσκοπίας. 

Ολυµπιακά έργα στο Μαρούσι
Με το άλλοθι των Ολυµπιακών Αγώνων, στο Μαρούσι
οικοδοµήθηκαν κτίρια εντατικών χρήσεων, κατά παρά-
βαση και υπέρβαση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου,
του Σχεδίου Πόλης του Αµαρουσίου, του ΡΣΑ αλλά και
του ίδιου του Συντάγµατος1 και που, σύµφωνα µε τις κατά

καιρούς ανακοινώσεις αρµοδίων, η επιφάνειά τους κυµαί-
νεται από 250-280.000 τ.µ. Τα κτίρια αυτά έχουν το κοινό
χαρακτηριστικό ότι κτίζονται πάνω σε δηµόσια γη που
ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Α. Τι προβλέπει ο Ν.3342/ 2005 µε τίτλο «Βιώσιµη ανά-
πτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκατα-
στάσεων, αδειοδότηση» κ.λπ. 

Α1. ΟΑΚΑ - ΑΡΘΡΟ 11 
Η έκταση του ΟΑΚΑ (ΝΠΙ∆) είναι περίπου 1000 στρέµ-
µατα και επιτρέπεται δόµηση 400.000 τ.µ. (διπλασιάστηκε
µε τον Ν.2833/00 ενώ αύξησή του που επιχειρήθηκε µε
αναθεώρηση σχεδίου πόλεως, από 0,2 σε 0,3 απορρί-
φθηκε από το ΣτΕ), εκ των οποίων τα 110.000 τ.µ. καλύπτο-
νται από το IBC. Το 10% των υπολοίπων, περίπου 30.000
τ.µ. (10%) θα έχουν µόνιµη εµπορική χρήση. 
Ο λεγόµενος ολυµπιακός περίπατος θα περιβάλλεται από
καταστήµατα, εστιατόρια κ.ά. που πρόκειται να ανεγερ-
θούν. Υπονοείται ότι εφόσον «εξαιρούνται από τον παρα-
πάνω περιορισµό οι προσωρινές, λυόµενες κατασκευές, η
καλυπτόµενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρί-
νονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, ΠΕΧΩ∆.Ε και Πολιτισµού» (παραγρ. 2γ), η
έκταση της συνολικής δόµησης θα είναι ανεξέλεγκτη.
Κατά δηµοσιογραφικές πληροφορίες παραχωρείται στη
HELLEXPO. 

Α2. ΟΑΚΑ - ∆ιεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης - IBC
- ΑΡΘΡΟ 21
Τοποθετήθηκε στο χώρο του ΟΑΚΑ επί της Κηφισίας –
προνοµιακό τόπο κερδοσκοπίας, ενώ για ευνόητους
λόγους έπρεπε να τοποθετηθεί στην πλευρά εν επαφή µε
τον σταθµό του ΗΣΑΠ. Έχει επιφάνεια 110.000 τ.µ., και ενώ
είχε δηλωθεί ως προσωρινής κατασκευής, µονιµοποιείται.2

Η µεγαλύτερη έκταση του κτιρίου εµπορευµατοποιείται.
Η Υπουργός Πολιτισµού ανακοίνωσε: «Περιµένουµε από

Φονική η µετα-ολυµπιακή
χρήση των ολυµπιακών

εγκαταστάσεων στο Μαρούσι
της Μαρίας Παπασυµεών, αρχιτέκτονος

∆εν υπάρχει λοιπόν καλύτερη ευκαιρία και αφορµή από αυτήν
τη συγκυρία, για ορισµένες πολύ σοβαρές διεκδικήσεις για τον
∆ήµο.
1. Αυτονόητα συζητάµε για ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και καλύτερη σύνδεση της πόλης µας
µε άλλες περιοχές, οδικά.
2. Αυτονόητα συζητάµε για τη δηµιουργία ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ
ΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ, (κοντά στην
πλατεία Κουµπάκη), που επεκτείνεται προς τη Νίκαια (η
προτεινόµενη µία στάση είναι στην πλατεία Αγ. Νικολάου).
[εικ. 8]. 
3. Αυτονόητα συζητάµε για τη ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
που έχει αποµείνει. ∆εν συζητάµε για καµία περαιτέρω
παραχώρηση ελεύθερου χώρου (π.χ. παραπάνω θέσεις
στάθµευσης ή άλλα κτίρια). Μην ξεχνάµε άλλωστε «ότι
ουδέν µονιµότερου του προσωρινού».
4. Συζητάµε για ένα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ προς
την πόλη και µια πόλη ανοιχτή προς το Πανεπιστήµιο.
5. Συζητάµε για την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ των πρώην ολυµπιακών εγκαταστάσεων και την
«οικειοποίηση» των εγκαταστάσεων που πληρώθηκαν
από τον ελληνικό λαό και αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία.
Συζητάµε για τη χρήση κάποιων χώρων της εγκατάστα-
σης αποκλειστικά από τον ∆ήµο για την εξυπηρέτηση
επειγουσών κοινωνικών αναγκών του (π.χ. ∆ηµοτικό
γηροκοµείο, παιδικοί σταθµοί µε χώρο πράσινου επιτέ-
λους κ.ά).  Όλα τα αµφιθέατρα άλλωστε του Πανεπιστη-
µίου, µπορούν στιγµιαία να στεγάσουν και κάποιες δρα-
στηριότητες του ∆ήµου. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια π.χ.
στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, για οµάδες πολιτών όλης
της επικράτειας. 
6. Συζητάµε για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ στον
σχεδιασµό των χρήσεων των ελεύθερων χώρων που απέ-
µειναν. Η ανταλλαγή απόψεων κατά τη γνώµη µας πρέπει

να είναι διαδηµοτική, συµπεριλαµβάνοντας τους όµορους
∆ήµους Κερατσινίου, Νίκαιας, και Κορυδαλλού.
7. Συζητάµε για τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
που αποτελεί τον µεγαλύτερο εν δυνάµει ελεύθερο δηµό-
σιο χώρο που πρέπει να προστατευθεί σαν πνεύµονας
πρασίνου και να αναδειχθεί σαν υπερτοπικός πόλος ανα-
ψυχής, µε παρεµβάσεις προστασίας και αναδάσωσης. Η
αναδάσωση θα λειτουργούσε σαν φράγµα στους ρύπους
και παράλληλα θα βοηθούσε στην αναστροφή των υψη-
λών θερµοκρασιών της καλοκαιρινής περιόδου.

‰ÂÍÈ¿: ∂ÈÎ. 7. ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
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κεντρικών γραφείων επιχειρήσεων στο Μαρούσι. 

Επίλογος
Η προηγούµενη κυβέρνηση, µε ένα πλέγµα «ακροβατι-
κών» νοµοθετικών και διοικητικών ρυθµίσεων, («ολυµπια-
κούς νόµους», «µνηµόνια συνεργασίας», συµβάσεις)
εκχώρησε δηµόσια γη για τη δηµιουργία υπερκερδών σε
µεγάλα συµφέροντα και µε τον µανδύα της νέας «µεγάλης
ιδέας», κατέστρεψε ότι έχει αποµείνει από τις αδόµητες
εκτάσεις. Η Bουλή µετατράπηκε σε υπηρεσία κύρωσης
ρυµοτοµικών σχεδίων και έκδοσης οικοδοµικών αδειών
που ουδέποτε θα µπορούσαν να εκδοθούν νόµιµα.
Παράλληλα και ανεξάρτητα από τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες, στήθηκε ένα νοµικό πλαίσιο ξεπουλήµατος της δηµό-
σιας γης, που περιλαµβάνει την ίδρυση των εταιρειών
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, Ολυµπιακά Ακίνητα και την
ανεξέλεγκτη λειτουργία δηµοτικών επιχειρήσεων ως ιδιωτι-
κών ΑΕ. Το πλαίσιο αυτό εµπλουτίζει συνεχώς η νέα
κυβέρνηση, µε τη θεσµοθέτηση των Σ∆ΙΤ, την εκποίηση
δηµόσιας γης στους καταπατητές µε ασήµαντο τίµηµα, το
νόµο για τον αιγιαλό, τον νόµο για τη µετα-ολυµπιακή ιδιω-
τικοποίηση και έπεται συνέχεια µε την αναθεώρηση του
Συντάγµατος. Από το 1823 στη Β΄ Εθνοσυνέλευση όπου
επιχειρήθηκε το ξεπούληµα της δηµόσιας γης,5 στις µέρες
µας ζούµε τη µεγαλύτερη απειλή αρπαγής της. 
Ο εν εξελίξει χωροταξικός σχεδιασµός και η αναθεώρηση
του ΡΣΑ θα νοµιµοποιήσουν εκ των υστέρων όπως συνή-
θως την εγκληµατική απουσία της πολιτείας στην πολιτική
γης, που διαµορφώνεται από τις τράπεζες, τους µεγαλοερ-
γολάβους και από ιδιοτελείς πολιτικούς εις βάρος της ποι-
ότητας ζωής του συνόλου.  

Σηµειώσεις

1. «H αξίωση της πολιτικής εξουσίας να ασκεί εν ταυτώ έργα νοµο-

θέτου, διοικήσεως και δικαστού δεν έχει ως βάση το Σύνταγµά

µας και πρέπει να αποκρουσθεί.» Άρθρο του Σ. Ρίζου, Συµβούλου

Επικρατείας στην Καθηµερινή 21/3/2004.

2. Ο Ζακ Ρογκ είχε δηλώσει ότι το κτίριο είναι πολύ µεγαλύτερο

του απαιτουµένου ενώ ο τότε υπουργός Βενιζέλος είχε δηλώσει σε

τηλεοπτική εκποµπή ότι «θα µοσχοπουληθεί».

3. Αρχικά ζητήθηκαν από την Αθήνα 2004, µόνο 35.000 τµ προς

ενοικίαση. Σύµφωνα µε το site της Lamda Development, η ανω-

δοµή του Mall είναι «περίπου» 100.000 τ.µ. δηλαδή αυθαιρεσία

πάνω στην αυθαιρεσία. Υπέρβαση κατά 42% των –αυθαιρέτων–

70.000 τ.µ. που αδειοδότησε το κοινοβούλιο. Το σύνολο εποµέ-

νως της επιφανείας των κτιρίων υπερβαίνει τις 150.000 τ.µ.  Εύγε!  

4. Ο ∆ήµος πρωτοστάτησε και επεδίωξε το µετασχηµατισµό του

Αµαρουσίου σε τριτοκοσµικό βεβαίως «Μανχάταν», ευνοώντας

τον αθέµιτο πλουτισµό επιχειρηµατιών εις βάρος των κατοίκων. Οι

πολίτες και οι σύλλογοι αντιµετωπίζονται µε αγωγές από το δήµο

και συκοφαντούνται όταν δεν αγνοούνται παντελώς. Η δικαιοσύνη,

σπεύδουσα βραδέως, αφήνει να παραγράφονται σχετικά αδικήµατα

του δηµάρχου και διοικητικών υπαλλήλων. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ένιψε

τας χείρας του. Ενδεικτικό το έγγραφο που βρίσκεται αριστερά.

5. «Εψήφισαν να εκποιήσουν την γήν, µε σκοπόν να βγάλουν ό,τι

είχαν εξοδεύσει όσα ήθελαν, και να αποζηµιωθούν εις γήν και να

αφήσουν τον λαόν γυµνόν και απ’ αυτήν την ελπίδα της γής».

Αποµνηµονεύµατα του Κολοκοτρώνη.
¿Óˆ: ∆Ô ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ
Ì¤ÛË: ∆Ô Mall ˘fi Î·Ù·ÛÎÂ˘‹Ó ...Î·È ÙÔ ÙÛÈÌÂ-
ÓÙ¤ÓÈÔ ‰¿ÛÔ˜

µέρα µας µε βενζόλιο και διοξείδιο του θείου, στις δέκα
εµφανίζεται το διοξείδιο του αζώτου, το µεσηµέρι το όζον
και το απόγευµα επανέρχονται οι πρωινοί ρύποι εµπλουτι-
σµένοι µε µπόλικα φονικά µικροσωµατίδια. Μιλάµε για το
ωρολόγιο πρόγραµµα των ανωτάτων συγκεντρώσεων,
αφού όλες τις ώρες συνυπάρχουν όλοι οι ρύποι σε
κοκτέιλ. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του
Αστεροσκοπείου Αθηνών απορεί στο ίδιο περιοδικό: «το
70% του αθηναϊκού νέφους παράγεται από τα αυτοκί-
νητα... Ιδιαίτερη προσοχή θέλει και η ανάπτυξη της πόλης.
∆εν µπορεί να γίνεται χωρίς σχεδιασµό. Για παράδειγµα,

το Μαρούσι µετατράπηκε σε εµπορικό κέντρο, µε τερά-
στια οικιστική συµφόρηση και τροµερή κυκλοφορία. Ήδη
πιάνουµε αυξηµένες τιµές ρύπων. Θα είναι τα επόµενα
Πατήσια. Πώς αποφασίστηκε κάτι τέτοιο;»

∆ράσεις των πολιτών στο Μαρούσι
Απέναντι σ’ αυτό τον βοµβαρδισµό ολοκληρωτικής κατα-
στροφής εναντίον των ελεύθερων χώρων, ελάχιστοι τοπι-
κοί σύλλογοι και πολίτες προσπαθούν να αµυνθούν, αντι-
µετωπίζοντας τεράστια εµπόδια,4 µε ενέργειες προς τις
διοικητικές υπηρεσίες, τον Συνήγορο του πολίτη, την
εισαγγελία, τη δικαιοσύνη αλλά και µε προσπάθειες ενηµέ-
ρωσης των κατοίκων και κινητοποιήσεις, µε σκοπό τη διεκ-
δίκηση –και εκ µέρους του δήµου– τη δωρεάν χρήση των
υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων από τους πολίτες
και τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους της πόλης,
τη φύτευση των ελεύθερων χώρων του ΟΑΚΑ και των
γύρω περιοχών αντί να κτιστούν και να εµπορευµατοποιη-
θούν. Όσο κι αν φαίνεται ανεδαφικό στην πλειονότητα, το
αίτηµα για ελεύθερους χώρους, για κατεδάφιση του πάλαι
ποτέ προσωρινού IBC παραµένει, καθώς και η απαίτηση να
µην εγκατασταθούν υπουργεία χωρίς ουσιαστικές µελέτες
περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων, χωρίς
συνολικό σχέδιο χωροθέτησης των δηµοσίων υπηρεσιών
στην Αθήνα. Ο δήµος θα έπρεπε να ζητήσει τη θέσµιση
απαγόρευσης κατασκευής νέων κτιρίων γραφείων στο
λεγόµενο υπερτοπικό κέντρο του Αµαρουσίου, καθώς και
την επιβολή σταδιακής εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχε-
δίου της Αθήνας που δεν επιτρέπει την εγκατάσταση των

τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους...
για να εξυπηρετηθούν οι δηµόσιοι(;) στόχοι ως προς τις
χρήσεις, αλλά και να προσελκυσθούν σηµαντικές επενδύ-
σεις...» Οι «ενδιαφερόµενοι» που θα φέρουν επενδύσεις
χωροθετούν και πολεοδοµούν !
Με 40ετή σύµβαση µισθώθηκε σε εταιρεία συµφερόντων
Λάτση στις 29/8/2006. 

Α3. Ρύθµιση θεµάτων ακίνητης περιουσίας ΟΕΚ -
ΑΡΘΡΟ 40
Υποκρύπτει τη µεταβίβαση της εκ 43 στρ. έκτασης του
ΟΕΚ όπου χτίστηκε το Mall Athens, στον όµιλο Λάτση.
Εξουσιοδοτείται το ∆Σ του ΟΕΚ να µεταβιβάσει απ’
ευθείας την ιδιοκτησία του στη LO., ενώ την ευθύνη είχε ο
εποπτεύων Υπουργός Εργασίας (Ν.3207/2003).
Το µέγα σκάνδαλο: Το ∆ηµοσιογραφικό χωριό του
δήµου, δηλαδή το Mall Athens
Για τη φιλοξενία 1600 δηµοσιογράφων για δεκαπέντε ηµέ-
ρες χτίστηκαν 120.000 τ.µ. εκ των οποίων τα 70.000 τ.µ.3

είναι το εµπορικό κέντρο Mall Athens. Από αυτά, τα 180
στρ. ήσαν ενταγµένα στο σχέδιο πόλης. Οι νέοι συντελε-
στές δόµησης, υπολογίσθηκαν στο σύνολο της έκτασης
των 220 στρ.! (brutto).
Το χωριό τύπου χωροθετήθηκε σε έκταση ιδιοκτησίας
ΟΕΚ, ∆ήµου µε τον Ν. 2947/01. Επειδή µε αυτόν χτιζόταν
εµπορικό κέντρο µόνο(!) 26.000 τ.µ., µε τον Ν.3010/02 ο
Συντελεστής ∆οµήσεως, µεταβάλλεται σε «µέσο», ώστε να
τριπλασιασθεί η δόµηση του Εµπορικού Κέντρου. Μετά
την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως από το Συµβούλιο

της Eπικρατείας (1528/2003) επεµβαίνει πάλι ο νοµοθέτης
(άρθρ. 6 Ν.3207/2003) και ανατρέπει πλήρως την από-
φαση, διευρύνοντας την επιβάρυνση µε τη µετατροπή της
χρήσης γης από «αµιγή» σε «γενική κατοικία» σε ακόµα
17.150 τ.µ. Στις µεθοδεύσεις αυτές εκτός από το δήµο Αµα-
ρουσίου, συνήργησαν και ενέχονται δυστυχώς και συνά-
δελφοι, που παραπλάνησαν τη Bουλή µε ανακριβή στοιχεία. 
Η ιδιωτικοποίηση γίνεται µε διάτρητες συµβάσεις για τη
µεταβίβαση, υπό µορφή µετοχών, της ∆ηµοτικής επιχείρη-
σης (∆ΗΜΕΠΑ.) και της περιουσίας της –δηλαδή της
περιουσίας του δήµου– στον όµιλο Λάτση και µετονοµά-
ζεται σε LOV (Lamda Olympic Village). Αυτή είναι η «εται-
ρεία “∆ηµοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περι-
ουσίας του ∆ήµου Αµαρουσίου ΑΕ”, (∆ΗΜΕΠΑΑ) όπως
αυτή έχει µετονοµαστεί» όπως αιδηµόνως παρουσιάζεται
στο άρθρο 40 παραγρ. 1.
Η Lamda Development προβλέπει ετήσιο τζίρο καταστη-
µάτων 300 εκατ. ευρώ, 12 εκατ. πελάτες ετησίως σε µία
επένδυση το συνολικό κόστος της οποίας ξεπερνά τα 280
εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τις µελέτες που έχει πραγµατο-
ποιήσει η εταιρεία, η ετήσια απόδοση εκτιµάται στο 10%,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 30 εκατ. ευρώ ετησίως περί-
που. Καθόλου ευκαταφρόνητη!
Οι επιπτώσεις από τη δόµηση 87.000 τ.µ. γραφείων και
εµπορικού κέντρου (Mall), µε ανεξέλεγκτο ωράριο λει-
τουργίας και την αµερικανοποίηση της καταναλωτικής
συµπεριφοράς, είναι ιδιαίτατα επιβαρυντικές για την ευρύ-
τερη περιοχή τόσο από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου,
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αλλοίωσης της φυσιογνωµίας
της πόλης όσο και από πλευράς απαξίωσης του παραδο-
σιακού εµπορικού κέντρου του Αµαρουσίου και των γειτο-
νικών δήµων.

Β. Στο Κέντρο Γραπτού Τύπου-MPC επί της Κηφισίας,
45000 τ.µ. που κατασκευάστηκε µε συντελεστή 3(!), σύµ-
φωνα µε τις εξαγγελίες της υπουργού, θα µεταφερθούν οι
υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ αυτό απαγορεύεται από το
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο.

Γ. Το ∆ηµοσιογραφικό χωριό της ΣΕΛΕΤΕ 
Κατασκευάστηκε στο κτήµα της ΣΕΛΕΤΕ δίπλα στο
σταθµό Ειρήνη των ΗΣΑΠ και περιλαµβάνει 35.000 τ.µ.
Προβλέπεται η µεταφορά εκεί του Υπουργείου Παιδείας.
Να επαναλάβουµε άλλη µια φορά ότι υπουργεία δεν επι-
τρέπεται να εγκατασταθούν στο Μαρούσι;

∆. Παράπλευρες αλλά εξίσου σηµαντικές απώλειες 
Με την υποβληθείσα στον κόσµο ευφορία λόγω Ολυµπια-
κών Αγώνων και µε προσµονή κερδών, ακόµα και τα
µικρότερα οικόπεδα στο Μαρούσι χτίζονται, µε τις γνω-
στές υπερβάσεις που επιτρέπει ο ΓΟΚ, αφού προηγουµέ-
νως κατεδαφισθούν οι τελευταίες µονοκατοικίες.
Πέραν των γνωστών ολυµπιακών έργων, η εφευρετική
δηµοτική αρχή µε πρόφαση την εξυπηρέτηση λειτουργι-
κών αναγκών των Αγώνων ανήγειρε αυθαίρετα κτίσµατα
σε τρείς από τις ελάχιστες πολύτιµες πλατείες της πόλης. 

Συνέπειες
Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι µερικές δεκάδες χιλιάδες
επιπλέον άνθρωποι και αυτοκίνητα θα µετακινούνται από
και προς το Μαρούσι –ακόµα δεν λειτούργησαν το IBC το
MPC και το κτίριο στη ΣΕΛΕΤΕ– και οι φονικοί ρύποι θα
συνεχίσουν να αυξάνονται στην περιοχή. Στο ΟΙΚΟ της
Καθηµερινής στις 16/10/2004, διαβάζουµε ότι, ξεκινάµε τη
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ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÀËÚÂÛ›· Ì·˜, ·Ï-
Ï¿ Ë LAMDA OLYMPIA VILLAGE LAMDA
DEVELOPMENT GROUP, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿-
ÊÂÙ·È ÛÙ· ˆ˜ ¿Óˆ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙ· Û¯¤‰È·.
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εξαγγελίας του προγράµµατος επιχορηγήσεων για την
αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων και κατ’ επέκταση η
σµίκρυνση της διάρκειας εφαρµογής του, είχε ως αποτέλε-
σµα την υστέρηση του αποτελέσµατος σε σχέση µε τις
αρχικές προσδοκίες. Χωρίς να υποτιµάται η τελική εικόνα,
το αποτέλεσµα θα ήταν ενδεχοµένως εντυπωσιακότερο
στην περίπτωση που ο χρόνος ωρίµανσης της κοινής γνώ-
µης ήταν µεγαλύτερος.
Προβλήµατα χρόνου ωρίµανσης παρατηρήθηκαν και σε
δηµόσιους φορείς, οι οποίοι σηµειωτέον, αποτελούν
παραδοσιακά µηχανισµούς µε εκ φύσεως συντηρητική
ιδιοσυστασία. Πολλές αρχιτεκτονικές προτάσεις για εγκα-
τάσταση κατασκευών στον παρόδιο χώρο, είτε αµιγώς
εικαστικού χαρακτήρα, είτε χρηστικές σε συνδυασµό µε
στοιχεία αστικού εξοπλισµού, αντιµετωπίστηκαν µε σκεπτι-
κισµό παρά την προφανή επιδίωξη για τη σηµειολογική,
λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση επιλεγµένων ζωνών,
αξόνων και παρόδιων χώρων.

Ακόµη και οι περιπτώσεις των εικαστικών παρεµβάσεων µε
τη µορφή κατασκευών-γλυπτικών συνθέσεων σε κοµβικά
σηµεία του δικτύου κίνησης των πεζών, αποδείχθηκαν
βραχύβιες και αποσύρθηκαν µετά το πέρας των αγώνων,
παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια τείνει να αποτελέσει διε-
θνή πρακτική ο «εξοπλισµός» του δηµόσιου χώρου µε
στοιχεία που προσελκύουν το ενδιαφέρον του περιπατητή
και συνιστούν έναν οπτικό «αιφνιδιασµό» που διακόπτει τη
ρυθµική επανάληψη των λοιπών οπτικών ερεθισµάτων.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα παρεµβάσεων σε πόλεις
µε επίσης σηµαντική ιστορική ταυτότητα και αρχιτεκτονική
κληρονοµιά, που καταδεικνύουν την ανάπτυξη µιας ιδιαί-
τερα τολµηρής για τα δεδοµένα µας αντίληψης περί τη
διαχείριση του δηµοσίου χώρου. Η απόσταση που παρα-
τηρείται ίσως πρέπει να αποτελέσει πεδίο διαλόγου µεταξύ
όλων όσοι εµπλέκονται στην παραγωγή «δηµόσιας αρχιτε-
κτονικής» και «αρχιτεκτονικής τοπίου» στα καθ’ ηµάς.  
Παρεµφερή προβλήµατα παρατηρήθηκαν επίσης στην
προώθηση και αποδοχή καινοτόµων µορφών και νεωτερι-
κών σχεδιαστικών προτάσεων. Τα κύρια αίτια ανάγονται
στον κίνδυνο να προκληθούν αντιδράσεις, σε µια περίοδο
όπου οι ρυθµοί της προετοιµασίας λειτούργησαν απαγο-

ρευτικά για παρεκκλίσεις από γνώριµες σχεδιαστικές πρα-
κτικές. Καταγράφονται ωστόσο και περιπτώσεις όπου ο
σχεδιασµός πέτυχε να υπερβεί τα συνήθη πλαίσια.

Ένα πεδίο στο οποίο υπήρξε σηµαντική βελτίωση εν όψει
των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν η µείωση της οπτικής
ρύπανσης του αστικού τοπίου που προκαλείται από κάθε
µορφής παράνοµες διαφηµιστικές και επαγγελµατικές
πινακίδες. Η χρηµατοδότηση της σχετικής παρέµβασης
από το Πρόγραµµα µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που
θεσπίστηκε για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, ειδικά
στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας,
είχε ως αποτέλεσµα την ευπρεπή προβολή της προς τη
διεθνή σκηνή και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για µονι-
µότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος στο µέλλον. Ας
σηµειωθεί ότι στο τελικό θετικό αποτέλεσµα συνέδραµε
και το πρόγραµµα αποκατάστασης όψεων κτιρίων που
προαναφέρθηκε. Το θετικό κεκτηµένο στο αναφερόµενο

πεδίο θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να διευρυνθεί, κατά
τρόπον ώστε η πολεοδοµική εξέλιξη της Αθήνας να συµ-
βαδίσει µε την αισθητική της αναβάθµιση, λειτουργώντας
παράλληλα ως πρότυπο και για τα άλλα αστικά κέντρα της
χώρας.

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί και µια αρνητική πραγµατι-
κότητα η οποία δεν έτυχε της απαραίτητης προσοχής και
παραµένει ως φαινόµενο προς αντιµετώπιση για τη µετα-
ολυµπιακή εποχή. Πρόκειται για την άναρχη τοποθέτηση
µεταλλικών ιστών στις παρόδιες ζώνες που φέρουν πινακί-
δες σήµανσης του ΚΟΚ, κατευθυντήριες πινακίδες προο-
ρισµού της τροχαίας χωρίς ορθολογική κατηγοριοποίηση
και ιεράρχηση, κατευθυντήριες επαγγελµατικές πινακίδες,
διαφηµιστικούς πύργους, εµπόδια διαφόρων προελεύσεων
και ειδών κ.ά. Η συσσώρευση όλων των ανωτέρω στοι-
χείων µαζί µε τους απαραίτητους φωτεινούς σηµατοδότες,
τους φωτιστικούς ιστούς, τους ιστούς στήριξης των ηλε-
κτροφόρων καλωδίων των τρόλεϋ, τους ιστούς εγκατάστα-
σης των συστηµάτων παρακολούθησης της κυκλοφορίας
(κάµερες) κ.ά. δηµιουργεί οπτική σύγχυση, εµποδίζει την
απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και λειτουργεί ανα-
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Ο βασικός κορµός του Προγράµµατος Ολυµπιακών ανα-
πλάσεων του 2004 περιέλαβε παρεµβάσεις που αναφέρο-
νταν στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πρω-
τεύουσας και εντοπίστηκε κυρίως σε διαχειριστικής µορ-
φής και άµεσα υλοποιήσιµα έργα, λόγω του ανελαστικού
προϋπολογισµού (της τάξης των 142 εκ. ευρώ) και του ανε-
παρκούς διαθέσιµου χρόνου που απαιτούν συνθετότερες
δράσεις (όπως π.χ. η ανάπλαση του θαλασσίου µετώπου). 
Οι παρεµβάσεις είχαν ως στόχο την αναβάθµιση του κοι-
νοχρήστου χώρου µε διαµόρφωση ή ανακατασκευή των
πεζοδροµίων, εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού, χωροθέ-
τηση λειτουργιών και κατασκευών, την επαύξηση του πρα-
σίνου, τον εκσυγχρονισµό των δικτύων υποδοµής στις
περιοχές αναφοράς, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (οργάνωση
στάθµευσης, αποτρεπτικά εµπόδια, οδεύσεις και διαβάσεις
ΑΜΕΑ), την αποκατάσταση σηµαντικών διατηρητέων κτι-
ρίων καθώς και τη γενικότερη βελτίωση της αισθητικής του
αστικού τοπίου µέσω της επιχορήγησης ιδιωτών για τη
συντήρηση των όψεων κτιρίων.
Το Πρόγραµµα χαρακτηρίστηκε από εκτεταµένη χωρική
διασπορά και προσφορά προστιθέµενης αξίας σε σχετι-
κώς κλειστά γεωγραφικά συστήµατα, όπως πολλές γειτο-
νιές του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του λεκανοπεδίου.
Οι παρεµβάσεις σε πλατείες της πόλης (καταγράφονται
ενδεικτικά 15 περιπτώσεις), σε παρόδιες ζώνες και πεζο-
δρόµους (35 περιπτώσεις), σε υφιστάµενους ή νέους

χώρους πρασίνου (15 περιπτώσεις), σε διατηρητέα κτίρια
αλλά και αξιόλογο τµήµα του οικοδοµικού πλούτου επιλεγ-
µένων ζωνών, πέραν της υπερτοπικής διάστασης, είναι
ευνόητο ότι παρουσιάζουν σαφή τοπική εµβέλεια και επη-
ρεάζουν την αστική γεωπρόσοδο αλλά και άλλες παραµέ-
τρους της πολεοδοµικής µικροκλίµακας.

Οι παρεµβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους της Αθή-
νας –µε βασικό χαρακτηριστικό τη στενότητα της διαθέσι-
µης επιφάνειας– ήταν µια αρχιτεκτονική πρόκληση για
τους µελετητές, δεδοµένου ότι οι προσπάθειες για ενί-
σχυση της δηµόσιας συγκοινωνίας τα τελευταία χρόνια
δηµιουργούν προϋποθέσεις για µείωση του οδοστρώµα-
τος σε συγκεκριµένες ζώνες, αποδίδοντας πρόσθετο
ζωτικό χώρο στους πεζούς. Όπως φάνηκε µάλιστα από
αρκετές προτάσεις, τα περιθώρια παρεµβάσεων µικρής
σχετικά κλίµακας είναι πολλά και καθιστούν δυνατές σηµα-
ντικές βελτιώσεις, χωρίς να οδηγούν υποχρεωτικά σε ανα-
τροπές του υφισταµένου κυκλοφοριακού καθεστώτος.
Οι επιδιώξεις αυτές ωστόσο συνάντησαν την αντίδραση
υπηρεσιών αρµοδίων για την οδοποιία και τη διαχείριση
της κυκλοφορίας, µε κύριο σκεπτικό ότι υπάρχουν ελάχι-
στα περιθώρια για µεταβολή της υφιστάµενης κατάστασης.
Η συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία, απόρροια προφανώς
της συγκεκριµένης συγκυρίας µε κύρια χαρακτηριστικά τη
χρονική πίεση και τη µη ενσωµάτωση παραµέτρων που
αφορούν στην αναβάθµιση της θέσης του πεζού στην
πόλη, υπήρξε αρκετή για να αναστείλει την εφαρµογή
ουσιαστικότερης φιλικής πολιτικής στη διαχείριση της
κυκλοφορίας των πεζών, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας.

Παρ’ όλα αυτά, είναι γενικά αποδεκτό ότι η εικόνα της
πόλης και ειδικότερα των κεντρικών περιοχών της, έχει
διαφοροποιηθεί σηµαντικά µετά την υλοποίηση του Προ-
γράµµατος, δεδοµένου ότι οι βελτιώσεις του περιβάλλο-
ντος που ζει και κινείται καθηµερινά ο πολίτης είναι ορατές
και ο σχετικός απολογισµός καταγράφεται θετικά στη συλ-
λογική συνείδηση, παρά τις τυχόν επί µέρους ενστάσεις
που είναι αναµενόµενο να διατυπώνονται στο πλαίσιο ενός
προγράµµατος µε πολυσχιδείς δράσεις.
Εάν ωστόσο ο απολογισµός προσεγγιστεί από την πλευρά
όσων συµµετείχαν στο εγχείρηµα, είναι χρήσιµο να κατα-
τεθούν ορισµένες διαπιστώσεις-ερωτήµατα, που ενδεχο-
µένως θα συνεισφέρουν στον προβληµατισµό που αναφέ-
ρεται στη στρατηγική της διαχείρισης του ελεύθερου
χώρου στα µεγάλα αστικά κέντρα και την αισθητική ανα-
βάθµιση του αστικού τοπίου γενικότερα.  

∆ιαπιστώνεται κατ’ αρχήν ότι τα ανακλαστικά της κοινής
γνώµης είναι βραδύτερα από ότι πιστεύεται σε διαδικασίες
συνέργειας µε δηµόσιους φορείς. Η καθυστέρηση π.χ. της

Οι ολυµπιακές αναπλάσεις
Η αρχιτεκτονική, η αισθητική τοπίου
και µερικές υποθήκες για το µέλλον

του Γιώργου Β. Γκανασούλη, αρχιτέκτονα, περιφερειολόγου στο ΥΠΕΧΩ∆Ε
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σταλτικά στις προσπάθειες για την αναβάθµιση του δηµό-
σιου χώρου. Η υιοθέτηση και εφαρµογή κανονισµών που
θα αντιµετωπίζουν συνδυαστικά το πρόβληµα, παράλληλα
µε τη θέσπιση ειδικών προδιαγραφών που θα αφορούν σε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, παραµένουν θέµατα
προς επεξεργασία.    

Μερικές υποθήκες για το µέλλον
Η ουσιαστική διερεύνηση, αξιολόγηση και αποτίµηση των
ολυµπιακών αναπλάσεων δηµιουργεί προϋποθέσεις αφ’
ενός ανάπτυξης διαλόγου και κατάθεσης ιδεών και προτά-
σεων για τη χάραξη της µελλοντικής στρατηγικής στον
τοµέα των κοινοχρήστων χώρων και αφ’ ετέρου συστρά-
τευσης για την αναµέτρηση µε τη νέα αστική πραγµατικό-
τητα.
Χωρίς την πίεση του «ορόσηµου» των Ολυµπιακών Αγώ-
νων, απαιτείται να προσδιοριστούν µέσω ορθολογικών
διαδικασιών τα κατάλληλα πλαίσια προκειµένου η αναµέ-
τρηση στο µέλλον να γίνει µε ένα νέο, «διαρκή» αυτή τη
φορά στόχο, που έχει ήδη διαµορφωθεί αλλά δεν έχει
ίσως καταγραφεί µε την ίδια ενάργεια στη συλλογική συνεί-
δηση: την προαγωγή της πρωτεύουσας σε δυναµικό οικο-
νοµικό, ανταγωνιστικό και πολιτιστικό κέντρο της Ν.Α.
Ευρώπης και της Μεσογείου µε την προσέλκυση επενδύ-
σεων και τουρισµού .

Είναι σαφές ότι παρά τη µεµψιµοιρία και την απογοήτευση
που σχεδόν πάντα παρατηρούνται, οι προσπάθειες που
καταβλήθηκαν για την αναβάθµιση των κοινοχρήστων
χώρων της πόλης και του αστικού τοπίου διακρίθηκαν από
ενθουσιασµό, τα αποτελέσµατά τους είναι ορατά και απο-
τελούν εφαλτήριο για τη µελλοντική µας πορεία. Έχουν
διαµορφωθεί ήδη οι νέες επιταγές που αφορούν στη βελ-
τίωση του δηµοσίου χώρου, την αισθητική αναβάθµιση του
αστικού τοπίου, την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού πλούτου
της πόλης και τη δηµιουργία συνθηκών για την παραγωγή
της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του αύριο.
Ως συστατικά στοιχεία των παραπάνω –τα οποία θα πρέ-
πει να αποτελέσουν και τα κοµβικά σηµεία ενός ευρύτερου
παραγωγικού προβληµατισµού– µπορούν κατ’ αρχήν να
αναφερθούν:
– Η πολιτική για τον σχεδιασµό και τη διαχείριση του κοι-
νοχρήστου χώρου στα αστικά κέντρα, σε συσχετισµό µε

την κυκλοφορία του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στις κεντρι-
κές περιοχές και τους παραδοσιακούς πυρήνες.
– Η κατηγοριοποίηση του δηµοσίου χώρου, το είδος των
αναγκαίων παρεµβάσεων για κάθε περίπτωση σε σχέση
και µε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής καθώς και η δια-
µόρφωση των αναλόγων «κατευθυντηρίων οδηγιών» και
προδιαγραφών.
– Ο βαθµός και οι διαδικασίες διείσδυσης του «ιδιωτικού»
στο δηµόσιο χώρο και ιδιαίτερα όσον αφορά στον χαρα-
κτήρα του κοινοχρήστου χώρου ως υποδοχέα ιδιωτικής
επιχειρηµατικότητας.
– Η πολιτική για το πράσινο και η θεώρηση της σχέσης
πόλης-φύσης ανάλογα µε τον χαρακτήρα των παρεµβά-
σεων.
– Ζητήµατα υλικών, µορφολογίας του αστικού εξοπλισµού
και των λοιπών στοιχείων αστικού σχεδιασµού και φωτι-
σµού του νυκτερινού τοπίου.
– Η «ιδιωτικότητα» των προσόψεων των κτιρίων, η δηµό-
σια θέασή τους και ο τρόπος συσχετισµού των παραµέ-
τρων αυτών µε την εννοιολογική προσέγγιση του όρου
«δηµόσιος χώρος».
– Η διαχείριση της «γραµµής ορίζοντα» (skyline) του αστι-
κού τοπίου.
– Ο τρόπος ενσωµάτωσης του δηµοσίου χώρου στην κοι-
νωνική ζωή της πόλης και η διαδικασία «νοµιµοποίησης»
και αποδοχής των παρεµβάσεων στη συνείδηση των πολι-
τών.
– Ο ποιοτικός και κοινωνικός χαρακτήρας των αστικών
αναπλάσεων, η συντήρηση του δηµοσίου χώρου και οι
δυνατότητες συσχέτισης του φυσικού µε τον επιχειρη-
σιακό/οικονοµικό σχεδιασµό.

Η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτίµηση των πεπραγµέ-
νων, µαζί µε το νέο αξιακό πλαίσιο που θα προκύψει µέσα
από τον ζητούµενο διάλογο, την παραγωγή ιδεών και την
επεξεργασία προτάσεων, θα διαµορφώσουν το νέο περι-
βάλλον εντός του οποίου θα δραστηριοποιηθούν όλοι οι
εµπλεκόµενοι στο σχεδιασµό και τη διαχείριση του αστι-
κού κοινοχρήστου χώρου των ελληνικών πόλεων. Προϋ-
πόθεση, βεβαίως, για την αποσαφήνιση και προσδιορισµό
του µελλοντικού περιβάλλοντος, είναι ο διαρκής προσανα-
τολισµός όλων µας προς αυτή την κατεύθυνση.

Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: √‰fi˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜. ¢È·ÌfiÚÊˆ-
ÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ¶ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ¡ÔÌÈ-
Î‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: ¢È·ÌfiÚÊˆÛË ¿ÚÎÔ˘ ƒÈ˙¿ÚË (§.
µ·Û. ™ÔÊ›·˜, §. µ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô‰fi˜ ƒÈ-
˙¿ÚË). ¶ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜
ÙËÓ Ô‰fi ƒÈ˙¿ÚË
[ŸÏÂ˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·]
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Νέο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
Λιβαδειάς και διαµόρφωση
υπαίθριου χώρου πλατείας



ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ

Πρόκειται για µια σπείρα που περιελίσσεται ως καθαρή, γρή-

γορη µονοκονδυλιά, αρχικά πάνω στα εξωτερικά όρια του

ευρύτερου συνθετικού πεδίου και του οικοπέδου του κτιρίου,

για να διεισδύσει στη συνέχεια, δυναµικά προς το εσωτερικό

κέντρο βάρους –την καρδιά– του δεύτερου. Η σπείρα οδηγεί

εκ της φύσεως της, σε κινητική, αναπτυσσόµενη κτιριακή

δοµή, που απεγκλοβίζει το κτίριο από την έκκεντρη –ως προς

το συνολικό διατιθέµενο ευρύτερο χώρο– θέση του και εξα-

σφαλίζει σε αυτό ισοδύναµη σχέση µε όλα τα σηµεία και τις

περιοχές του συνθετικού πεδioυ. Η κυκλοτερής φορά τής

µονοκονδυλιάς, συνεχίζει από την περιφέρεια της σύνθεσης

προς το κέντρο της, στη βαθύτερη και πιο αφανή εσωτερική

περιοχή της, όπου και διαµορφώνεται η αίθουσα πολιτιστικών

δραστηριοτήτων. Αυτός ο χώρος εντέλει, σηµαδεύει και το

κλείσιµο της σπείρας, εκφρασµένο απο την καταληκτική περι-

στροφή της ζώνης του φουαγιέ γύρω του.

Πάνω λοιπόν σ’ αυτό το νοητό σπειροειδές ίχνος, «ξεδιπλώνε-

ται» η ισoπαχής ζώνη του κεντρικού κορµού του κτιρίου, ως

µεταλλασσόµενης έντασης, λεπτή συνθετική χειρονοµία

µέσα στο χώρο.
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Η περιέλιξη της σπείρας γεννά επίσης, από τη φύση της

θετικό (δοµηµένο) χώρο και ταυτοχρόνως αρνητικό (κενό)

χώρο. Αυτή η διαπλεκόµενη συζυγία συγκροτεί λειτουργικά,

αισθητικά και µορφοπλαστικά τη σύνθεση. Εκφράζει συµβο-

λικά θετικές, αντιθετικές, ή άλλες συσχετlσεις και αναφορές

του κτιρίου µε τον εαυτό του, αλλά και µε το περιβάλλον στο

οποίο εντάσσεται. ∆ηλαδή, η σύνθεση δεν τοποθετείται ως

αυτόνοµη στατική κτιριακή οντότητα µέσα στον υπαίθριο

χώρο. Αντίθετα, τον αγκαλιάζει συνεχώς, αλλά και αγκαλιάζε-

ται από αυτόν, κατά τη διαρκή συµπόρευσή τους στο συνθε-

τικό πεδίο.

Έτσι. γεννιέται ο εσωτερικός υπαίθριος πεζόδροµος που δια-

τρέχει τη σύνθεση από άκρου εις άκρο, ως φυσικό παράγωγο

και γενετικό χαρακτηριστικό της ίδιας της βασικής δοµής. Ο

πεζόδροµος, ενώνει την πάνω και την κάτω πόλη διαµέσω του

κτιρίου του ∆ηµαρχείου, συνεχίζοντας τη διαδροµή του, στο

εξωτερικό βόρειο και ανατολικό όριο του οικοπέδου προς το

πάρκο και την παιδική χαρά. Εδώ, υλοποιείται και η επέκταση

της σπειροειδούς δοµής της κτιριακής σύνθεσης στο σύνολο

του οικοδοµικού τετραγώνου. Τούτο, της επιτρέπει να λει-

τουργεί µέσα σε αυτό ως ισχυρή κεντροµόλος δύναµη, που

επιδρά ενωτικά σε όλη του την έκταση.

Με τον τρόπο αυτό, αποκτά η σύνθεση συνοχή, συνεκτικό-

τητα, ενιαία εσωτερική νοµοτέλεια, αλλά και ειδικό κοινωνικό

νόηµα, καθώς ο συνδιασµός «ανοιχτής αγκαλιάς» και

«κεντροµόλου δύναµης», δίνει στο ∆ηµαρχείο ένα ανάλογου

χαρακτήρα κεντρικό χώρο αναφoράς, τόπο συλλογικής αντί-

ληψης και δράσης.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑI

ΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ – ΤΟ ΝΕΡΟ

Το κτίριο του ∆ηµαρχείου θα έπρεπε να ανοίξει προς την

πόλη, να συσχετιστεί µε την ιστορία, τη µορφή και την ταυτό-

τητα της, και να αποτελέσει έναν πυκνωτή καθηµερινής, συλ-

λογικής ζωής. Σε αυτό, συντελεί η «ανοιχτή», σπειροειδής

χάραξη του κτιρίου, η ταυτόχρονη διείσδυση του πεζόδροµου

τόσο στις εσώτερες περιοχές του, όσο και στην πόλη, η

κεντρική πλατεία, η διαµόρφωση του υπαίθρου χώρου, καθώς

και η ένταξη στη µελέτη, της υπάρχουσας, υψηλής φύτευσης

και του νερού ως ιστορικών τοπόσηµων.

Στον υπαίθριο χώρο, προβλέπονται ήπιες διαµoρφώσεις, ενώ

σχηµατίζεται στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοδοµικού

τετραγώνου, ένας χώρος παιχνιδιού. Αυτός, οριοθετείται από

έναν τεχνητό, χωµάτινο γήλοφο. Από την κορυφή του, ξεκινά

η διαδροµή του νερού που διατρέχει όλη τη λύση και δηµιουρ-

γεί µια εναλλαγή γραµµικών αυλάκων, µικρών τοπικών δεξα-

µενών, ή λιµνών και υδατοπτώσεων. Το νερό, γίνεται βασικό,

αναγνωριστικό σηµάδι της κεντρικής ιδέας της σύνθεσης και

τη συνδέει νοητικά µε την ιστορική φυσιογνωµία της πόλης,

της Λιβαδειάς, καθώς η παρουσία του σε µεγάλο µέρος της

πόλης αποτελεί ιστορικό σηµάδι της. Σηµαντικά σηµεία ενδια-

φέροντος πάνω στη ροή του νερού είναι ο «νερόµυλος», που

βρίσκεται στην κoρυφή του τεχνητού χωµάτινου γήλοφου και

οι υδατοπτώσεις κοντά στην είσοδο από το βοηθητικό δρόµο

της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Μελετητές:
Μιλτιάδης Κατσαρός, Κατερίνα Μιχαλοπούλου,

Παρασκευή Κοντιζά, Σοφία Τσιράκη, αρχιτέκτονες

Σύµβουλος:
Τάσος Μπίρης, καθηγητής Συνθέσεων Τοµέα Ι, Σχολής Αρχιτε-

κτόνων ΕΜΠ
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Κεντρική ιδέα είναι, η διάπλαση των υπαιθρίων διαµορφώ-

σεων αλλά και του κτιριακού όγκου του ∆ηµαρχείου, να ακο-

λουθήσει την πειθαρχία που ορίζει ένα σύστηµα αξόνων µε

αρµονικά αντιπαρατιθέµενες κλίσεις. Οι άξονες αυτοί ή προ-

κύπτουν από δεδοµένα όρια ή είναι ανεξάρτητες χαράξεις.

Ένας από τους άξονες αποτελεί το βασικό όριο µεταξύ της

ζώνης περιπάτου, σχόλης και αναψυχής από τη µια µεριά και

των χώρων πρασίνου από την άλλη. Ο άξονας αυτός επίσης

σηµατοδοτείται και µε ένα γραµµικό υδάτινο στοιχείο που

ξεκινά από τη νέα προτεινόµενη θέση του αγάλµατος του

Λάµπρου Κατσώνη και καταλήγει σε µια υδάτινη συγ-

κέντρωση προς την απέναντι πλευρά της οδού Υψηλάντη.

Όσον αφορά το κτιριακό συγκρότηµα του ∆ηµαρχείου, κατ'

αρχήν υπακούει στο σύστηµα των αξόνων που προαναφέρ-

θηκε µε όλο το νότιο µέτωπό του και µετά συντίθεται από δύο

κυρίαρχους όγκους που οριοθετούν µεταξύ τους ένα κλειστό

κεντρικό κοµβικό χώρο που αποτελεί την καρδιά του, έχει

ελαφρά µεταλλική κάλυψη και βιοκλιµατική διάρθρωση. Με

κατάλληλη διάπλαση της κάλυψής του υπάρχει η δυνατότητα

ηλιασµού κατά τους χειµερινούς µήνες όλου του κεντρικού

χώρου ενώ κατά τους θερινούς µήνες όταν ανοίξει τµήµα του

βορείου µετώπου της στέγασης και το άνω νότιο µέτωπο γίνε-

ται ο απαραίτητος δροσισµός.

Με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που δόθηκε στο δηµαρχιακό συγ-

κρότηµα και στη διάπλαση όλων των υπαίθριων χώρων, έξω

από κάθε συµβατική αντιµετώπιση µε ένα «µνηµειακό»

σύνολο, έγινε προσπάθεια να ανασυνταχθούν οι όποιες λαν-

θάνουσες αρχιτεκτονικές αξίες υπάρχουν στην ιστορία και

την «εικονογραφία» της πόλης της Λιβαδειάς, παρά τη σηµα-

ντική αλλοίωση του αρχιτεκτονικού της χαρακτήρα.

Το νέο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο της Λιβαδειάς θα βοηθήσει στην

αναβάθµιση, την ανανέωση του χώρου και θα δώσει νέα πνοή

στην κεντρική αυτή περιοχή της πόλης. Ο χώρος των πολιτιστι-

κών δραστηριοτήτων, καθώς και το υπόλοιπο κτίριο, σε συνδυα-

σµό µε την πλατεία θα λειτουργήσει ως νέος πόλος έλξης, πολι-

τισµού και αναψυχής. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σηµα-

σία στη σχέση του κτιρίου µε την πλατεία και καταβλήθηκε

σηµαντική προσπάθεια ώστε να αποτελέσουν µία ενότητα.

Οι γενικές αρχές σχεδιασµού είναι:

– Η ενοποίηση του χώρου της πλατείας µε την ευρύτερη

περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική υψοµετρική δια-

φορά των περιµετρικών δρόµων.

– Ο σχεδιασµός της πλατείας µε άξονες οι οποίοι στην επέ-

κτασή τους ενώνουν το χώρο του ∆ηµαρχείου µε την άνω πλα-

τεία της πόλης και τον εµπορικό πεζόδροµο, τονίζοντας τη

βασική πορεία πρόσβασης στο χώρο.

– Θεωρούµε σκόπιµο ο σχεδιασµός της πλατείας να ακολου-

θεί ελεύθερα τοποθετηµένους και δυναµικούς άξονες, ώστε

η διαµόρφωση αυτή να προσελκύει τους πολίτες και να τους

προσφέρει ένα σύγχρονο και ενδιαφέροντα χώρο εκτόνωσης.

– Ο χαρακτήρας του ∆ηµαρχείου να παραπέµπει σε ένα σύγ-

χρονο δηµόσιο κτίριο, σήµα της πόλης, το οποίο όµως να

παραµένει απλό και διακριτικό ούτως ώστε να µη προσβάλλει

αλλά να εναρµονίζεται µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της

πόλης.

– Η διαφάνεια του κτιρίου, έτσι ώστε να είναι σαφής και ευα-

νάγνωστη η συγκρότηση των κύριων λειτουργικών ενοτήτων,

µέσω της σχεδιαστικής οργάνωσης.

Το κυρίως ∆ηµαρχείο τοποθετείται στον τελευταίο όροφο του

κτιρίου και αποτελεί την πρώτη ενότητα, κάτι που δηλώνεται

σαφώς από τον ιδιαίτερο και µορφολογικά αυτοδύναµο όγκο

του.

– Η σχέση του κυρίως ∆ηµαρχείου µε την οδό Παπασπύρου, η

οποία είναι µια από τις σηµαντικότερες αρτηρίες της πόλης

και η βασική οδός πρόσβασης στην πλατεία, να είναι µετω-

πική ώστε να τονίζεται ιδιαίτερα η σηµαντικότητα των λει-

τουργιών αυτής.

– Η δηµιουργία ενός ανοικτού στο περιβάλλον κτιρίου το

οποίο θα ανοίγεται στην πλατεία και θα προσελκύει στο εσω-

τερικό του τον πολίτη.

– Η επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος µέσω µιας κατα-

σκευής η οποία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην

εφαρµογή.

Μελετητές:
Σπύρος Ρογκάν, Eλένη Κωνσταντινίδου,

Κωνσταντίνος Πολυχρονίου, Βασιλική Κολοβού, Ελένη Λαφαζάνου,

αρχιτέκτονες

Σύµβουλοι:
∆ηµήτρης Μπαϊρακτάρης, πολιτικός µηχανικός

Γ. Κοντορούπης και «Τρίεδρος Μελετητική ΕΠΕ»,

ηλεκτρολόγοι µηχανολόγοι µηχανικοί

∆. Ευθυµιάτος, ηχοτεχνικά

Μελετητές:
Χρήστος Παπλωµατάς, Χρυσούλα Γκαλαϊτσή-Παπλωµατά,

Αικατερίνη Παπλωµατά, Νικόλαος Παπλωµατάς

αρχιτέκτονες
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Το ∆ηµαρχείο προσαρµόζεται στην κλίµακα της περιοχής µε

τη διάσπαση του µεγάλου κτιριακού όγκου που ζητά το πρό-

γραµµα σε µικρές διακριτές ενότητες. Η οριζοντιότητα των

όψεων εντείνει την προοπτική αντίληψη του νέου δηµόσιου

χώρου και προσδίδει στην αρχιτεκτονική του κτιρίου τον ιδιαί-

τερο χαρακτήρα της.

Το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο διαµορφώνεται ως ένα αναδιπλού-

µενο κέλυφος το οποίο θέτει σε διαπραγµάτευση των καθορι-

σµό των εσωτερικών και εξωτερικών του ορίων. Η µελέτη επι-

διώκει την ανάδειξη της ιδιαίτερης συµβολικής αξίας που

φέρει η έννοια της διαφάνειας. Η διαµόρφωση του κελύφους

αποκαλύπτει την εσωτερική ζωή του δηµόσιου κτιρίου, τις

κινήσεις και τις δραστηριότητες των εργαζοµένων και επισκε-

πτών του. Με τον τρόπο αυτό το ∆ηµαρχείο γίνεται εύληπτο

και κατανοητό προσκαλώντας τους πολίτες να το επισκε-

φθούν και να οικειοποιηθούν τους χώρους του. 

Οι χώροι κυκλοφορίας οργανώνονται γύρω από δύο εσωτε-

ρικά αίθρια, τα οποία συναντώνται στο επίπεδο της κυρίας

εισόδου. Το πρώτο αίθριο ορίζεται από τη ράµπα σύνδεσης

της πλατείας µε την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αποτε-

λεί τον κοινωνικό πυρήνα του κτιρίου. Στο δεύτερο γραµµικό

αίθριο τοποθετείται ο πυρήνας κατακόρυφης κυκλοφορίας.

Η βασική οργανωτική δοµή της σύνθεσης συνίσταται στην

ανάπτυξη του κτιρίου σε δύο βασικά όγκους που αρθρώνο-

νται γύρω από ένα κεντρικό αίθριο. Το κεντρικό αυτό αίθριο

περιλαµβάνοντας το κεντρικό κλιµακοστάσιο ενοποιεί τις δύο

εισόδους που βρίσκονται η µία στο επίπεδο της πλατείας και

την άλλη που βρίσκεται στο επίπεδο των οδών Θεσσαλονίκης

και Σοφοκλέους. Το σύνολο των κατακόρυφων και οριζόντιων

κινήσεων δηµιουργεί µια ενιαία αίσθηση της εισόδου που συν-

δυάζει τους χώρους εισόδου των υπηρεσιών του ∆ήµου µε

αυτές των πολιτιστικών χώρων, καλύπτοντας τις απαιτούµενες

από το κτιριολογικό πρόγραµµα λειτουργικές ανάγκες τους. 

Οι επιµέρους όγκοι του κτιρίου αναπτύσσεται κλιµακωτά ακο-

λουθώντας την υψοµετρική διαφορά του οικοπέδου

Οι βασικές γραµµές του σχεδιασµού στηρίζονται στη χάραξη

παράλληλου προς την οδό άξονα πεζοδρόµησης, διακοπτό-

µενο από πλάτωµα µπροστά από την είσοδο του ∆ηµαρχιακού

Μεγάρου. Προσανατολίζεται προς την πλατεία και το κέντρο

της πόλης, δηµιουργώντας νοηµατική διασύνδεση του ∆ηµαρ-

χιακού Μεγάρου µε την πόλη, διατηρώντας στοιχεία της υπάρ-

χουσας κατάστασης που έχουν δοκιµασθεί και έχουν ταυτιστεί

µε τη λειτουργία της στη συνείδηση των κατοίκων της.

Σηµείο αναφοράς αποτελεί η περίπτερη διώροφη κατασκευή

που βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο µεταξύ του κτιρίου και της

πλατείας. Αποτελώντας επέκταση του κτιρίου του ∆ηµαρχια-

κού Μεγάρου στον υπαίθριο-περιβάλλοντα χώρο του, τον

συνδέει µαζί του. Αποτελεί την απόληξη του νοτιοδυτικού κλι-

µακοστασίου και µπορεί να στεγάζει γραφείο ∆ηµοσίων Σχέ-

σεων και Ενηµέρωσης κοινού σχετικά µε τις πολιτιστικές δρα-

στηριότητες του ∆ήµου.

Μελετητής:
Βασίλης Τριανταφύλλου, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
∆ηµήτρης Κουλουρίδης, αρχιτέκτων

Νίκος Παπαδόπουλος, πολιτικός µηχανικός

Μελετητές:
Πάνος ∆ραγώνας, Βαρβάρα Χριστοπούλου

αρχιτέκτονες

Σύµβουλος:
Θεόδωρος ∆ραγώνας, αρχιτέκτων
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Η πρόταση εστιάζεται στη συγκρότηση µιας ενιαίας σύνθεσης

στην οποία το σύνολο των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων και

των δοµικών µελών του δηµαρχείου ενσωµατώνεται σ’ ένα

αδιάσπαστο σύνολο.

Μια υπερυψωµένη γραµµική τεθλασµένη πλατφόρµα διατρέ-

χει το δηµόσιο ύπαιθρο της πλατείας και καθίσταται το κύριο

ενοποιητικό στοιχείο της σύνθεσης. Καθώς αναπτύσσεται

συνακόλουθα µε τους άξονες του αστικού περίγυρου υποστη-

ρίζει την ένταξη του κτιρίου στον ιστό, ενώ αποτελεί στοιχείο

οργάνωσης των δηµόσιων πλατωµάτων σε δύο επίπεδα.

Στο εσωτερικό της πλατείας παράγεται στοά που λειτουργεί

ως χώρος στάσης, ως πορεία, ως πύλη εισόδου. Το δώµα της

εν λόγω κατασκευής εκτείνεται σε προέκταση του υπερυψω-

µένου δηµόσιου χώρου ως προγεφύρωµα πρόσβασης προς

την πολιτιστική ενότητα του δηµαρχείου. Συγκροτείται έτσι

παράλληλα πλατφόρµα ανάπτυξης πολλαπλών και µη προκα-

Μελετητές:
Μαρία Τζώρα, Γιάννης Καρύδης, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Θάλεια Καβύρη, Θόδωρος Πολίτης, αρχιτέκτονες

Ειδικός σύµβουλος:
Γιώργος Κωνσταντινίδης, µηχανολόγος µηχανικός

θορισµένων υπαίθριων δραστηριοτήτων, το δεύτερο επίπεδο

της πλατείας.    

Το κτιριακό συγκρότηµα αναπτύσσεται ως συνέχεια της στοάς

από σκυρόδεµα που διατρέχει το οικοδοµικό τετράγωνο,

µέσα στα όρια του οικοπέδου. Η απόληξη του γραµµικού ανα-

πτύγµατος της σύνθεσης στη βορειοδυτική παρειά του χώρου

ανέγερσης σχηµατίζει ισχυρό µέτωπο οριοθετώντας τη γωνία

του οικοδοµικού τετραγώνου, αναφερόµενη στη δοµή του

άµεσου πολεοδοµικού περιβάλλοντος. Με αντίστοιχο τρόπο η

αυστηρή οργάνωση του βορινού µετώπου µπορεί να θεωρη-

θεί ως αναφορά στους αναληµατικούς τοίχους που το κτίριο

καλείται να καταργήσει και να αντικαταστήσει. Ωστόσο, στο

νότιο εσωτερικό µέτωπο της σύνθεσης η αυστηρή αυτή δοµή

φθίνει, υποχωρεί ώστε το κτίριο να προβάλλεται ως όγκος

χαµηλού ύψους και µετωπικής επιφάνειας στην πλατεία.


