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Η πολυκατοικία στην οδό ∆ιονυσίου Αεροπαγίτου 17, αρχ. Β. Κουρεµένος [φωτ. Ν. Καζέρος]
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Το αφιέρωµα «Αντανακλάσεις» που ακολουθεί έχει ως αντικείµενο την αρχιτεκτονική και τις εσωτε-

ρικές/εξωτερικές σχέσεις της µε άλλα µαθησιακά πεδία. Θεωρώντας ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι

µια αυτόνοµη τέχνη αλλά συνδιαµορφώνεται, διερευνάται έµµεσα η αυτονοµία της προσεγγίζοντας

το ζήτηµα µε όρους που θέτει η έννοια αντανάκλαση. Επιπλέον µε αναφορά στη συνθήκη της αντα-

νάκλασης εντοπίζονται νοηµατικές και χωρικές σχέσεις, συνάφειες, παραλληλίες, ταυτοχρονίες

αλλά και απορρίψεις στην αρχιτεκτονική δηµιουργία.



Προς Το Υπουργείο Πολιτισµού

1) Υπουργό ΥΠΠΟ κ. Γ. Βουλγαράκη

2) Γεν. Γραµµατέα ΥΠΠΟ κ. Χρ. Ζαχόπουλο

3) Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο

4) Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων

Θέµα: Κατεδάφιση διατηρητέων επί της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από την αρχή που προέκυψε η αναγκαιότητα της κατα-

σκευής ενός νέου Μουσείου Ακρόπολης, την υιοθέτησε οµόθυµα και παρακολουθούσε αδιάλειπτα

την εξέλιξη του θέµατος.

Επιζητούσε όµως πάντοτε η λύση που θα προέκυπτε για τη νέα κατασκευή να είναι πλήρως εναρµονι-

σµένη και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε ο διαγωνισµός.

Ο σεβασµός του περιβάλλοντος της Ακρόπολης µε τα µνηµεία της, ο σύµµετρος και ο ισόρροπος

αισθητικός συσχετισµός µε τον Παρθενώνα και η ενσωµάτωση της νέας κατασκευής στον χώρο

Μακρυγιάννη, αφού επελέγη αυτός τελικά, να είναι διακριτική και να εναρµονίζεται στο γενικότερο

ιστορικό περιβάλλον.

Η προκριθείσα µελέτη των Μπ. Τσουµί και Μ. Φωτιάδη νοµίζουµε εξαρχής ότι θα έπρεπε να είχε πάρει

υπόψη της τα δεδοµένα αυτά και τις δεσµεύσεις που έθετε η επιτροπή της προκήρυξης του διαγωνι-

σµού.

Βασικός όρος αποτελούσε όπως και στους προγενέστερους διαγωνισµούς η διατήρηση του µετώπου

της ∆ιον. Αρεοπαγίτου.

Το µέτωπο αυτό διαµορφωµένο παλιότερα προσδιοριζότανε από αρχιτεκτονήµατα σηµαντικής αισθη-

τικής αξίας και αποτελούσε συνεπές συµπλήρωµα προς το βράχο της Ακρόπολης, πράγµα που ανέ-

δειξε πληρέστερα η πεζοδρόµηση της ∆ιον. Αρεοπαγίτου.

Η σηµερινή επιχειρούµενη κατεδάφιση των πολυκατοικιών αυτών βρίσκει το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλή-

νιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων οµόφωνα αντίθετο.

Η κοινή συνεδρίαση των Συµβουλίων ΚΑΣ και Νεωτέρων Μνηµείων που σηµειωτέον είναι πολυµερής

κατέληξε σε ισοψηφία.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις σοβαρές επιφυλάξεις που προέβαλαν τα όργανα αυτά στις κατεδα-

φίσεις και δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί το θέµα µε αυθαίρετη πολιτική απόφαση.

Η παραπλανητική δήθεν διαφωνία αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων δεν υπάρχει εκ των πραγµάτων

γιατί είναι γνωστό ότι διαπρεπείς αρχιτέκτονες (Α. Ορλάνδος, Ι. Τραυλός, Π. Μυλωνάς) ασχολήθηκαν

µε την αρχαιολογία συστηµατικά και αντίστοιχα λαµπροί αρχαιολόγοι (Ι. Μηλιάδης, Χ. Καρούζος, Χ.

Τσούντας, Γ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος για την ιστορία είχε πρώτος την ιδέα της επιστροφής των αρπα-

γέντων γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο) ανέδειξαν και αποκατέστησαν πάµπολλα

αρχιτεκτονικά µε αξιοθαύµαστη επιτυχία.

Τέλος η καταστροφική και ισοπεδωτική λογική που εξαφανίζει την ιστορική µνήµη της πόλης, εν ονό-

µατι µιας ψευδεπίγραφης νεωτερικότητας, νοµίζουµε ότι πρέπει να ανακοπεί πλέον και να επιδειχθεί

σεβασµός σε ότι µε αγάπη και µεράκι δηµιούργησαν οι παλιότεροι αρχιτέκτονες.
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Προς το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(∆11)

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ(δ)

Υπόψη κας Αλεξάκη

Θέµα: ∆ιαβίβαση απόψεων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επί του τελικού Προσχεδίου του

Π.∆. για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουµε τις απόψεις µας επί

του προσχεδίου Π.∆. για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, «για την αναγνώριση των επαγ-

γελµατικών προσόντων», στο ελληνικό δίκαιο µε την πεποίθηση ότι θα

ληφθούν υπόψη κατά την διαµόρφωση του οριστικού σχεδίου. Αναλυτικά

έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω :

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει κατ’ επανάληψη και εγγράφως διατυπώσει τόσο προς τα

αρµόδια Υπουργεία , όσο και προς το ΤΕΕ αλλά και την Ακαδηµαϊκή κοινό-

τητα την πάγια θέση του ότι δηλαδή, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα θα πρέ-

πει να αντιστοιχούν στις θεσµοθετηµένες ειδικότητες και να προκύπτουν

από τους αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, µε βάση το γνωστικό αντικεί-

µενο που προκύπτει από το περιεχόµενο σπουδών, την δοµή και τη διάρ-

κεια τους.

Ειδικότερα ο καθορισµός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν

βασική αρχή προσδιορισµού των βασικών προσόντων άσκησης του επαγ-

γέλµατος του Αρχιτέκτονα, αποτελεί για τον κλάδο µας την προϋπόθεση

και ελάχιστη διασφάλιση για την απόδοση επαγγελµατικών ισοτιµιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και στη µακρά πορεία για την έκδοση της

νέας οδηγίας 2005/36 που ενσωµατώνει την οδηγία 85/384/Ε.Ο.Κ. εκφρά-

στηκαν οι θέσεις µας σε συνεργασία µε το Συµβούλιο των Αρχιτεκτόνων της

Ευρώπης έχοντας ως στόχο τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις-ελάχιστες

διασφαλίσεις:

Α. Τις πενταετείς ενιαίες σπουδές 

Β. Τη χορήγηση άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά από εξετάσεις από το

ΤΕΕ 

Γ. Την εγγραφή στο µητρώο του ΤΕΕ.

Σήµερα έχουµε εν ισχύ τη νέα οδηγία 36/2005 της 7/9/2005 για την ανα-

γνώριση των επαγγελµατικών προσόντων από κράτη - µέλη που έχουν απο-

κτηθεί σε άλλα κράτη µέλη. 

Σηµαντικές προβλέψεις της 85/384/Ε.Ο.Κ. αποτελούν αναπόσπαστο µέρος

αυτής της νέας οδηγίας 36/2005. Στόχος µας είναι να εµβαθύνουµε στη

νέα οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα και να εξασφαλίσουµε ότι το

Προεδρικό διάταγµα για ενσωµάτωσης της στο Εθνικό ∆ίκαιο µεταφέρει

ορθά τις προβλέψεις της σχετικά µε τη φύση του αρχιτεκτονικού επαγγέλ-

µατος δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των επαγγελµατικών προσόντων

συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης του άρθρου 46

της οδηγίας.

Ειδικότερα µε δεδοµένο τις ιδιαιτερότητες της άσκησης της αρχιτεκτονικής

στη χώρα µας -σε σχέση µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα -πρέπει να

ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει επαρκής αναγνώριση των πραγµατικών

χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος καθώς και ότι , οι αρχι-

τεκτονικές υπηρεσίες αντιµετωπίζονται µε καθαρά οικονοµικά - ανταγωνι-

στικά κριτήρια ενώ δεν δίδεται και επαρκής σηµασία στην πραγµατική επί-

δραση που αυτές έχουν στο δοµηµένο περιβάλλον.

Πρέπει δηλαδή µε την ευκαιρία της ενσωµάτωσης της οδηγίας να υιοθετη-

θεί η προσέγγιση της ουσιαστικής εξασφάλισης της παροχής αξιόπιστων

και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών υπηρεσιών ώστε να υπάρξει πλήρης

αντιστοίχηση των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων (και συγκε-

κριµένα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών) µε ουσιαστικές ακαδηµαϊκές

σπουδές και τεκµηριωµένη επαγγελµατική επάρκεια κατά τέτοιο τρόπο

ώστε να διασφαλίζονται σοβαρές διαδικασίες αξιολόγησης των επαγγελ-

µατικών προσόντων και να εκσυγχρονισθούν τα εθνικά κανονιστικά συστή-

µατα, που διέπουν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών µε στόχο να

δηµιουργηθεί µέχρι το 2010 µια πραγµατική εσωτερική αγορά υπηρεσιών.

2.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Π.∆.

• Πιστεύουµε ότι ως αρµόδια αρχή για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

των αρχιτεκτόνων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.(6) του σχεδίου Π.∆. για την

υποβολή και για την εξέταση των δηλώσεων και των δικαιολογητικών

παροχής υπηρεσιών, το περιεχόµενο της δήλωσης του παρόχου και της

χορηγούµενης σε αυτόν βεβαίωσης, καθώς και στη περίπτωση των άρθρων

13 και 14,  πρέπει να ορισθεί το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, όπως

και στη περίπτωση του άρθρου 53 παρ.(4) του σχεδίου Π.∆. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.(5) του σχεδίου Π.∆., προβλέπεται ότι αρµό-

δια αρχή του άρθρου αυτού εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την απο-

φυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπη-

ρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου, διενερ-

γεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελµατικών

προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελµα προκειµένου να διαπι-

στωθούν τα επαγγελµατικά προσόντα αυτού, ιδίως για λόγους ασφάλειας.

Πιστεύουµε ότι η σύγκριση της εκπαίδευσης του αιτούντος, µε αυτήν που

απαιτείται σύµφωνα µε την Εθνική Νοµοθεσία, πρέπει να γίνεται από το

ΤΕΕ (ως αρµόδια αρχή) που θα καταρτίσει κατάλογο των τοµέων γνώσεων,

οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον τίτλο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών

λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων, στόχους γενικού συµφέροντος, που

προκύπτουν από τοπικές ιδιοµορφίες και έχουν να κάνουν µε την προστα-

σία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια ασφάλεια. (Ζητούµε να απαλειφθεί

η διατύπωση «Για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου η αρχή δύνα-

ται να ζητήσει τη γνώµη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών

Προσόντων του άρθρου 54»)

• Σύµφωνα µε το άρθρο 49, παρ.(3) του κεφαλαίου IV «Κοινές διατάξεις

περί εγκατάστασης» του σχεδίου Π.∆. (άρθρο 50 της οδηγίας) σε περιπτώ-

σεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευ-

σης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από αρµόδια

αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτη-

θεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα

στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει το

δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγω-

γής του τίτλου:

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση έχει

πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο

κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου·

β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι µε

εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί

εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου και

γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά

δικαιώµατα στην επικράτεια του κράτους µέλους που χορήγησε τον τίτλο.

Το πρόβληµα για την Ελλάδα υπάρχει µε τα πτυχία των διαφόρων κολλε-

γίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Εάν το Κ-Μ καταγωγής πιστοποιεί

τους τίτλους εκπαίδευσης που αυτά χορηγούν, τότε το Κ-Μ υποδοχής είναι

υποχρεωµένο να τους αναγνωρίσει. 

• Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθεί η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελ-

µατικών δικαιωµάτων  από αµφιβόλου επιπέδου τίτλους εκπαίδευσης,

ζητούµε η αρµόδια για την άσκηση του επαγγέλµατος των αρχιτεκτόνων

αρχή να διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει επακριβώς στους αιτούντες την

αναγνώριση το κατά πόσο αυτοί θα υποστούν µια δοκιµασία µάθησης ή θα

έχουν µια περίοδο προσαρµογής, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου

14(4) και 14(5) της οδηγίας ειδικότερα όσον αφορά τους κατόχους πτυχίων

τριετούς φοίτησης που αιτούνται να εγγραφούν στα επαγγελµατικά

µητρώα αρχιτεκτόνων.

• Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.∆., «…εξοµοιώνεται προς τίτλο

εκπαίδευσης, κάθε τίτλος εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη χώρα,

εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει στο συγκεκριµένο επάγγελµα τριετή επαγ-

γελµατική πείρα στο έδαφος του κράτους µέλους, το οποίο αναγνώρισε τον

εν λόγω τίτλο σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 και εφόσον η επαγ-

γελµατική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος µέλος. Σύµ-

φωνα όµως µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.∆., «…Όσον αφορά τα επαγγέλµατα

που εµπίπτουν στον τίτλο III κεφάλαιο III, αυτή η αναγνώριση των επαγγελ-

µατικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαί-

δευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο.»  Να διασφαλισθεί ότι αυτή η

πρόβλεψη έχει µεταφερθεί ξεκάθαρα και ορθά στο εθνικό δίκαιο δηλαδή

ότι η αναγνώριση αυτή των επαγγελµατικών προσόντων συντελείται στο

πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 45

του σχεδίου Π.∆.

• Το σχέδιο Π.∆., ακολουθεί τη διάκριση της οδηγίας µεταξύ «ελεύθερης

παροχής υπηρεσιών» δηλαδή προσωρινής και περιστασιακής και «ελευθε-

ρίας εγκατάστασης». Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της

παροχής εκτιµάται κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση µε τη διάρκεια, τη

συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριµένης

παροχής.  Πιστεύουµε ότι πρέπει να διαµορφωθούν µόνιµα κριτήρια χρό-

νου, περιοδικότητας κ.λπ. και ζητούµε τη περαιτέρω αποσαφήνιση των ορι-

σµών

• Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Π.∆. (µεταφορά των άρθρων 56 και 57 της

οδηγίας) συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

∆ιεύθυνση Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων που υπάγεται στον

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ανήκει στη Γενική ∆ιεύ-

θυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Κεντρικής

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Η υπηρεσία θα έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) Να παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως

Επαγγελµατικών Προσόντων και να:

– δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώριση επαγγελµατι-

κών προσόντων, τις επεξεργάζεται, προετοιµάζει τους φακέλους των

αιτούντων και τους εισάγει στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών

Προσόντων για την έκδοση της απόφασης.

β) Να λειτουργεί ως «σηµείο επαφής» για τους ενδιαφεροµένους.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε σχέση µε τις παραπάνω ρυθµίσεις ζητά τον ορισµό του ΤΕΕ

ως αρµοδίας αρχής :

1) σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 και 6 του τίτλου ΙΙ  του σχεδίου

Π.∆. (Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών) 

2) σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14 του Κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ ( Γενικό

σύστηµα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης) και σύµφωνα µε το άρθρο

56 παράγραφο 3 της οδηγίας. 

Επίσης ζητά τον ορισµό του ΣΑ∆ΑΣ ως σηµείου επαφής σύµφωνα µε το

άρθρο 57 της οδηγίας για τους αρχιτέκτονες που είναι κάτοχοι τίτλων

εκπαίδευσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κεφαλαίου Ι (Γενικό σύστηµα

αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης) παρ. β) και γ), οι οποίοι δεν πληρούν

τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ. 

Προτείνουµε δηλαδή ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ να λειτουργεί ως «σηµείο επαφής» για

τους ενδιαφεροµένους αρχιτέκτονες και:

Α) να παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών µελών,

καθώς και στα σηµεία επαφής των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετική µε την προβλεπόµενη στο

παρόν διάταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων των αρχιτεκτό-

νων και ιδίως σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει το επάγγελµα

του αρχιτέκτονα επαγγέλµατα και την άσκησή του, συµπεριλαµβανοµένης

της κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας.

Β) να συνδράµει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων που παρέχει

το παρόν διάταγµα και µέσω της συνεργασίας µε τα άλλα «σηµεία επαφής»

και τις λοιπές αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.

Γ) να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά µε τους όρους πρόσβασης και άσκη-

σης στην Ελλάδα και στις χώρες µέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης του νοµοθε-

τικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα, που εµπίπτουν στο

πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ιατάγµατος, καθώς και κάθε χρήσιµη

πληροφορία για την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Άλλες παρατηρήσεις επί θεµάτων ενδιαφέροντος των αρχιτεκτόνων που

πιστεύουµε ότι πρέπει να ενσωµατωθούν στο σχέδιο Π.∆.

1. Νέα επαγγελµατικά προσόντα που θα προταθούν για το παράρτηµα V.7

(5.7.1) (άρθρο 58 παρ.2 της οδηγίας)

• Το Π.∆. θα πρέπει να προβλέπει ότι το «Εθνικό Σηµείο Επαφής» θα συσκέ-

πτεται µε την αρµόδια επαγγελµατική ένωση των αρχιτεκτόνων πριν κοινο-

ποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια πρόταση ή ερώτηµα για να προστε-

θεί ένας νέος αρχιτεκτονικός τίτλος/προσόν στο παράρτηµα V.7 της οδη-

γίας.

• Το Π.∆. θα πρέπει να συµβιβάζει την ανάγκη για εµπιστευτικότητα (άρθρο

57 του Π∆)  µε την ανάγκη για διαβούλευση/συνεννόηση µε την αρµόδια

επαγγελµατική ένωση . 

2. Η αναθεώρηση της λίστας « γνώσεων και δεξιοτήτων» των αρχιτεκτόνων

σύµφωνα µε το άρθρο 45(1) του σχεδίου Π.∆.

• Το Π.∆. θα πρέπει να προβλέπει ότι το Εθνικό Σηµείο Επαφής όταν του

γνωστοποιείται µια πρόταση/ερώτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανα-

θεώρηση της λίστας των υφισταµένων 11 σηµείων «γνώσεων και δεξιοτή-

των» των αρχιτεκτόνων σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Π.∆., να το γνωστο-

ποιεί και να συνεννοείται µε την αρµόδια επαγγελµατική ένωση των αρχιτε-

κτόνων.

3. Μεταφορά της πρόβλεψης εξοµοίωσης των επαγγελµατικών προσόντων
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τον αθηναϊκό νεοκλασικισµό. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον παρουσιάζει η διαµόρφωση της µαρµα-

ρεπένδυτης όψης. Οι πολύχρωµες ορθοµαρµα-

ρώσεις έχουν συντεθεί µε αξιοσηµείωτη αρµο-

νία, και µαζί µε τον ανάγλυφο διάκοσµο της κύ-

ριας εισόδου και τους έντονους χρωµατισµούς

των ψηφιδωτών παραστάσεων του τρίτου ορό-

φου αποτελούν τα εντυπωσιακότερα στοιχεία

του. 

Οι λόγοι όµως για τους οποίους η κατεδάφιση

του διατηρητέου κτηρίου είναι απολύτως εξετά-

σιµη βρίσκονται πολύ πέραν της αρχιτεκτονικής

του αυταξίας:

1. Το Μέγαρο Κουρεµένου µαζί µε τις παρακεί-

µενες οικοδοµές αποτελεί αναπόσπαστο µέρος

του ιστορικού συνόλου της ∆ιονυσίου Αεροπαγί-

του, ενός από τα λίγα εναποµείναντα και από τα

πλέον σηµαντικά της πόλης των Αθηνών. Με την

πιθανή κατεδάφισή του θα άλλαζε η ιστορική

φυσιογνωµία της οδού κάτι που θα πρέπει µε

κάθε τρόπο να αποφευχθεί δεδοµένης της γειτ-

νίασης µε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

2. Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει σχεδιαστεί

µε δεδοµένη τη διατήρηση των εν λόγω κτισµά-

των, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι: 

α. η όψη του Μουσείου της Ακρόπολης η οποία

θα αποκαλυφθεί µε την κατεδάφιση του Μεγά-

ρου Κουρεµένου δεν είχε µελετηθεί ως κυρία

όψη προς τη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου και ως εκ

τούτου δεν θα εντάσσεται στο σύνολο,

β. η στροφή του όγκου του Μουσείου θα είναι

πλέον εντελώς αδικαιολόγητη µε αποτέλεσµα η

αρχιτεκτονική αξιολόγησή του να κινδυνεύει

από δυσµενείς κρίσεις. Κάτι τέτοιο εκτός από το

ότι αποτελεί αντιδεοντολογική συµπεριφορά

προς τους αρχιτέκτονες που εκπόνησαν τη µε-

λέτη του, εντέλει αποβαίνει µοιραίο για την όλη

εικόνα του Μουσείου και της πόλης σε ένα τόσο

νευραλγικό πολιτιστικά σηµείο.

Τέλος, η αρχιτεκτονική αξία του κτίσµατος είναι

αδιαµφισβήτητη. Εκτός από τις αρχιτεκτονικές

του αρετές µε βάση αισθητικά κριτήρια διαθέ-

τει και ιστορική αξία µιας και αποτελεί ένα από

τα σπάνια δείγµατα της Αrt-déco στην Αθήνα.

Αναφορές στο Μέγαρο Κουρεµένου βρίσκουµε

σε όλη την επιστηµονική βιβλιογραφία περί τη

νεοελληνική αρχιτεκτονική της εποχής.

Ανάµεσα στα διατηρητέα κτήρια της οδού ∆ιο-

νυσίου Αρεοπαγίτου, στον αριθµό 17, βρίσκεται

και το γνωστό Μέγαρο Κουρεµένου. Το δίληµµα

για την κατεδάφιση ή διατήρησή του προκάλεσε

και τη γενικότερη συζήτηση για το µέτωπο της

ιστορικής οδού. Το ζήτηµα είναι πάρα πολύ σο-

βαρό µιας και πρόκειται για ένα από τα πιο επι-

τυχηµένα έργα του Βασίλη Κουρεµένου (1875-

1957), ενός από τους σηµαντικότερους αρχιτέ-

κτονες στην ιστορία της νεοελληνικής αρχιτε-

κτονικής, αποφοίτου της École des Beaux-Arts

του Παρισιού, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής

στη νεοσύστατη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και

µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών από το πρώτο έτος

της ίδρυσής της.

Το τριόροφο κτήριο κατοικιών της οικογένειας

Κουρεµένου κτίστηκε γύρω στο 1930. Αποτελεί

αξιόλογη περίπτωση εναρµόνισης των γαλλικών

αρχιτεκτονικών προτύπων της Beaux Arts και

των µορφολογικών ιδιωµάτων της Art Déco µε

∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 17, Αθήνα. Με αφορµή ένα δίληµµα (;)
Αµαλία Κωτσάκη, ∆ρ αρχιτέκτων ΕΜΠ
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που κατέχουν πολίτες της Ε.Ε. αλλά έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες, µε

εκείνα που περιλαµβάνονται στους καταλόγους της οδηγίας εφόσον έχουν

αναγνωρισθεί για πρώτη φορά από ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε το

άρθρο 2.2 της οδηγίας.

• Να διασφαλισθεί ότι αυτή η πρόβλεψη έχει µεταφερθεί ξεκάθαρα και

ορθά στο εθνικό δίκαιο δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των επαγγελµατι-

κών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης

που ορίζονται στο κεφάλαιο 46 της οδηγίας (άρθρο 45.

4. Η διατήρηση του δικαιώµατος για τις αρµόδιες αρχές να απαιτούν µια

δοκιµασία επάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας.

• Η επαγγελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων πρέπει να διατηρεί το

δικαίωµα να καθορίζει επακριβώς στους αιτούντες την αναγνώριση το κατά

πόσο αυτοί θα υποστούν µια δοκιµασία µάθησης ή θα έχουν µια περίοδο

προσαρµογής, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 14(4) και 14(5) της οδη-

γίας ειδικότερα όσον αφορά τους κατόχους πτυχίων τριετούς φοίτησης που

αιτούνται να εγγραφούν στα επαγγελµατικά µητρώα αρχιτεκτόνων.

5. Η διαδικασία της « επιτροπής αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων»

σύµφωνα µε το άρθρο 58, και του «εθνικού συντονιστή» σύµφωνα µε το

άρθρο 56(4) της οδηγίας.

• Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ζητά από την Κυβέρνηση σχετικά µε τον ορισµό του συντο-

νιστή σύµφωνα µε το άρθρο 56(4) της οδηγίας να ενηµερώσει την αρµόδια

αρχή και την επαγγελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων. Επίσης να ενη-

µερώσει εγκαίρως για το ορισµό εκπροσώπου στην επιτροπή υπό το άρθρο

58 της οδηγίας που δεν έχει συµπεριληφθεί στο σχέδιο Π.∆.

6. Άλλες παρατηρήσεις

• Το σχέδιο Π.∆. θα πρέπει να προβλέπει ότι, οι αρχιτέκτονες που θα παρέ-

χουν υπηρεσίες δικαιούχοι ελεύθερης εγκατάστασης κατά τις διατάξεις

του άρθρου 7(3) της οδηγίας θα πρέπει να εγγράφονται στο ξεχωριστό

µητρώο του ΤΕΕ.

• Η επαγγελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων να ορισθεί ως σηµείο επα-

φής για το επάγγελµα των αρχιτεκτόνων  σύµφωνα µε το άρθρο 57 της οδη-

γίας, προκειµένου να γίνει το « ενιαίο σηµείο επαφής» σύµφωνα µε τα

όρθρο 6 της οδηγίας 123/2006 SIM.

• Στη περίπτωση του άρθρου 50(1) της οδηγίας προβλέπεται ότι τα Κράτη

µέλη µπορούν να απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους

επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτ-

λων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος µέλος καθώς και επι-

βεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί, όσον αφορά τα επαγγέλ-

µατα του κεφαλαίου III του τίτλου III (δηλαδή τους ελάχιστους όρους εκπαί-

δευσης που αναφέρονται στο άρθρο 45). Να προβλεφθεί η δυνατότητα

άσκησης των προβλεποµένων ελέγχων από την αρµόδια αρχή και την επαγ-

γελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων.

Τέλος, είµαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία και τυχόν διευ-

κρινήσεις.

Κοινοποίηση : 

1. Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υπόψη κας Μακρή

2. ΤΕΕ-Γρ. Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Υπόψη κας Κολίντου

Προς

1. Νοµάρχη Ρεθύµνου

κ. Γ. Παπαδάκη

2. Β΄βάθµια ΕΠΑΕ Περιφέρειας Κρήτης 

3. Μέλη Α΄βάθµιας ΕΠΑΕ Ρεθύµνου

Μ. ∆εληγιαννάκη

Εµ. Ηλιάκη

Μ. Κλάδο

Μ. Γκιαούρη

∆. ∆αράκη

Ε. ∆ελιβασάκη

Στ. Σκανδάλη

Μ. Αλεφαντινό

4. Τ.Ε.Ε. Κρήτης

5. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Ρεθύµνου

6. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Χανίων

7. Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου

8. Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λασιθίου

Θέµα: Καταγγελία και Ένσταση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Ρεθύµνου σχετικά

µε την ΕΠΑΕ

Μας καταγγέλθηκε ότι στη συνεδρίαση της ΕΠΑΕ Ρεθύµνου της 23ης Μαΐου

2007 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (παρόντες 4, ψήφισαν 2 υπέρ και 2 κατά)

µελέτη ανέγερσης ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου την οποία φέρε-

ται να συνέταξε (και πάντως την υπογράφει) ο Πρόεδρος της Επιτροπής

συνάδελφος Μ. Ηλιάκης.

Αν η καταγγελία αληθεύει, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:

Προκαλεί κατάπληξη και είναι απαράδεκτο το γεγονός να συµµετέχει στη

συνεδρίαση της ΕΠΑΕ ο συντάκτης της υπό κρίση µελέτης, πολύ περισσό-

τερο να Προεδρεύει και ακόµα περισσότερο να χρησιµοποιεί τη διπλή

ψήφο του υπέρ της µελέτης του.

Το γεγονός αυτό, πέραν των ηθικών του διαστάσεων, αποτελεί σαφέστατο

λόγο ακυρότητας της απόφασης.

Παρακαλούµε λοιπόν,

1. Να ανακληθεί άµεσα η εν λόγω απόφαση.

2. Να επιληφθεί η Β΄βάθµια ΕΠΑΕ αρµοδίως

3. Να αντικατασταθεί άµεσα ο συνάδελφος Μ. Ηλιάκης από την ΕΠΑΕ.

Επιφυλασσόµενοι για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 

Εν τω µεταξύ καλούµε τα µέλη µας που συµµετέχουν στη Α΄βάθµια ΕΠΑΕ

Ρεθύµνου, ασχέτως φορέα που εκπροσωπούν, να απέχουν των συνεδριά-

σεων, µέχρι νεωτέρας.

Φ
ω

τ.
 Ν

. Κ
αζ

έρ
ος
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πής του ΤΕΕ Τρικάλων, ο κ. Ζαφειρόπουλος µέ-

λος του ∆Σ του Συλλόγου Καρδίτσας.

Ψήφισµα και επιστολή συµπαράστασης έστειλε

η αρχιτεκτονική σχολή Θεσσαλονίκης και Πά-

τρας αντίστοιχα. Κείµενο συµπαράστασης έστει-

λε και ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών

ΕΟΤ, ο κ. Ν. Λέγκας, βουλευτής της Ν∆ του Ν.

Τρικάλων και η Στ. Μαρκαντωνάτου εκ µέρους

της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων για το

Λόφο Φιλοπάππου. Σηµαντική ήταν και η προ-

σφορά και βοήθεια του κ. Κ.∆εσποτίδη αρχιτέ-

κτονα από την Κοζάνη, ο οποίος έχει πρωτοστα-

τήσει και στη συλλογή υπογραφών (περίπου

2000 υπογραφές) για τη διατήρηση του Ξενία

Κοζάνης. 

Χαρακτηριστικό ήταν το ενδιαφέρον του Τύπου

τόσο του τοπικού όσο και του Τύπου πανελλή-

νιας κυκλοφορίας. Μετά την ανακοίνωση της

εκδήλωσης έγιναν δηµοσιεύσεις αναφορικά µε

την εκδήλωση αλλά και το γενικότερο θέµα των

Ξενία στις τοπικές εφηµερίδες της Θεσσαλίας «Τα

Μετέωρα», «Η Θεσσαλία», «Η ενηµέρωση» και

«Η έρευνα». Η εκδήλωση επίσης δηµοσιεύτηκε

και στις πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες

«Καθηµερινή», «Ελευθεροτυπία», «Αυγή», «Κέρ-

δος», «Ναυτεµπορική» και «Ελεύθερος τύπος».

Ο «Ελεύθερος τύπος» διεξήγαγε και ψηφοφο-

ρία µε το ερώτηµα: «Πιστεύετε ότι τα ξενοδοχεία

Ξενία πρέπει να κηρυχθούν διατηρητέα;», στην

οποία το 81,8% απάντησε θετικά. Η «Καθηµε-

ρινή» στις 15 Ιουλίου, δύο βδοµάδες µετά την

εκδήλωση, στο ένθετο «Κ» του κυριακάτικου

φύλλου της δηµοσίευσε εκτενές άρθρο για το

θέµα το Ξενία, το οποίο µάλιστα ήταν και πρω-

τοσέλιδο. Επίσης δόθηκαν δύο συνεντεύξεις

στο τοπικό ραδιοσταθµό της Καλαµπάκας «Στα-

γών», µία πριν και µία µετά την πραγµατοποί-

ηση της εκδήλωσης. 

Εντυπωσιακά ήταν και τα πρώτα γρήγορα απο-

τελέσµατα της εκδήλωσης, µετά την ανακοίνω-

σή της και πριν ακόµα την πραγµατοποίησή της.

Η ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτε-

κτονικής Κληρονοµιάς συνέταξε και διαβίβασε

στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα εισήγηση «για

το χαρακτηρισµό ή µη ως µνηµείου του Ξενία

Καλαµπάκας» µε θετικό για το χαρακτηρισµό

περιεχόµενο. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι εισή-

γηση για την κήρυξη του Ξενία Καλαµπάκας

έχει γίνει ήδη από την Εφορεία Νεωτέρων Μνη-

µείων Βόλου και η οποία είχε µέχρι την παρα-

πάνω εξέλιξη παρέµενε παγωµένη. Επίσης

συντάχθηκαν 8 θετικές εισηγήσεις για την κή-

ρυξη ακόµα 8 Ξενία. Μετά από ερώτηµα της

εφηµερίδας «Τα Μετέωρα» η ΕΤΑ απαντά ναι

στην εκµίσθωση και λειτουργία του Ξενία Καλα-

µπάκας, χωρίς να κατοχυρώνεται η διατήρηση

και αποκατάσταση µε βάση τα αρχικά σχέδια

του εν λόγω κτηρίου.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει ήδη ξεκινήσει συλλογή υπο-

γραφών (www.sadas-pea.gr, «Σώστε τα Ξενία»)

για τη στήριξη της θέσης του για τα Ξενία στα

πλαίσια της ευαισθητοποίησης των αρχών και

ανάσχεσης των καταστροφικών πρακτικών, που

ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια.

Ξενία Ξανά
∆ελτίο Τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής
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Στην εκδήλωση προσήλθαν γύρω στα 60 άτοµα

από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είχαµε συµ-

µετοχές από Καλαµπάκα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

Λάρισα, Καρδίτσα, Κοζάνη και από αλλού. Πα-

ρευρέθησαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του

Συλλόγου κ. Τ. Γεωργακόπουλος, ο ∆ήµαρχος

Καλαµπάκας κ. Β. Μπουτίνας, η βουλευτής ΠΑ-

ΣΟΚ κ. Σ. Μερεντίτη και η Κασοπούλου Λόρεν,

µέλος του Εθνικού Συµβουλίου ΠΑΣΟΚ. Κεντρι-

κός εισηγητής του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ήταν ο Π. Νικολα-

κόπουλος, ο οποίος έκανε µια ιστορική αναδρο-

µή στην περίοδο µελέτης και κατασκευής των

Ξενία (1957-1967) και αναφέρθηκε ιδιαίτερα

στην τυπολογία και την ενιαία αρχιτεκτονική

θεώρηση των κτηρίων αυτών. Τόνισε την αρχιτε-

κτονική αξία των Ξενία ως σηµαντικό κοµµάτι

της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής ιστο-

ρίας. Πρόβαλε τη θέση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για το

χαρακτηρισµό των Ξενία ως διατηρητέων µαζί

µε τον περιβάλλοντα χώρο τους, ώστε οι µονά-

δες αυτές αφού συντηρηθούν µε βάση τα αρχι-

κά σχέδια και οργανωθούν κατάλληλα, να απο-

τελέσουν ένα ολοκληρωµένο δίκτυο τουριστι-

κής υποδοµής υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο κ. Τ. Παπαϊω-

άννου, καθηγητής της αρχιτεκτονικής σχολής

του ΕΜΠ ως εκπρόσωπος της αρχιτεκτονικής

σχολής του ΕΜΠ, ο οποίος τόνισε το αυτονόητο

της διατήρησης των Ξενία και χαρακτήρισε το

Ξενία Καλαµπάκας ως µάθηµα αρχιτεκτονικής,

που βιώνεται µέσα από το σώµα και τις αισθή-

σεις. Γράµµα υποστήριξης επίσης έστειλε ο κ.

Ζήβας, οποίος συµµετείχε ο ίδιος ως αρχιτέκτο-

νας µελετητής στην Υπηρεσία Μελετών του ΕΟΤ

την περίοδο µελέτης και ανέγερσης των Ξενία.

Συγκεκριµένα αναφέρει: «τα Ξενία δεν µπορεί

να “παίζονται” ως οποιαδήποτε κτηριακά έργα

στο παιχνίδι των “real estate” και η επιβίωσή τους

να εξαρτάται από το αν και πόσο κρίνει ο οποι-

οσδήποτε ανάδοχός τους ότι τον συµφέρει η

εκµετάλλευση τους». Τοποθετήθηκε επίσης υπέρ

της προστασίας και της διατήρησης των Ξενία ο

κ. Σαµαράς, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Κεντρικής και

∆υτικής Θεσσαλίας και πρώην Πρόεδρος του

Συλλόγου Λάρισας. Η συµµετοχή του έχει ιδιαί-

τερη σηµασία, αφού παραιτήθηκε από τη θέση

του προέδρου ως ένδειξη ευθιξίας και διαµαρ-

τυρίας για την καταστροφή του Ξενία Λάρισας,

παρ’ όλες τις προσπάθειες του συλλόγου.

Παρεµβάσεις επίσης έκαναν ο νυν Πρόεδρος

του Συλλόγου Λάρισας κ. Ζησόπουλος, ο κ. Ε. Σα-

λιάχης, εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Επιτρο-

Εκδήλωση στο Ξενία Καλαµπάκας 

στις 30 Ιουνίου 2007

Στις 30 Ιουνίου 2007 πραγµατοποιήθηκε στο

Ξενία Καλαµπάκας η εκδήλωση «Ξενία Ξανά»,

που διοργανώθηκε από το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε πρω-

τοβουλία της Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων του

Συλλόγου. Η εκδήλωση έγινε στον στεγασµένο

χώρο της εισόδου του Ξενία µε την πολύτιµη

βοήθεια και υλικοτεχνική υποδοµή, που παρεί-

χε ο ∆ήµος Καλαµπάκας. Ιδιαίτερη ήταν η συµ-

βολή του κ. Σαµαρά στην ηχητική υποστήριξη

και µε τη µουσική του επένδυση µας µετέφερε

σε µία µουσική βραδιά σαν αυτές, που ο ίδιος

οργάνωνε όταν το Ξενία ήταν ακόµα σε λειτουρ-

γία. Η πραγµατοποίηση της εκδήλωσης µέσα

στον χώρο ενός από τα Ξενία και µάλιστα στο

Ξενία Καλαµπάκας, που θεωρείται ένα από τα

σπουδαιότερα, είχε ως στόχο να φέρει στο φως

τη σηµερινή του εγκαταλελειµµένη εικόνα, τεκ-

µήριο της αργής αλλά σταθερής καταστροφής

του. ∆όθηκε έτσι η δυνατότητα σε όλους τους

παρευρισκόµενους να περιηγηθούν στον χώρο

του ξενοδοχείου και να εκτιµήσουν την αρχιτε-

κτονική του αξία αλλά και την επιτακτική ανά-

γκη για τη σωτηρία του.
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που εξάγονται από το κοινωνικό και πολιτιστικό

περιεχόµενο του κριτικού τοπικισµού στην Ελ-

λάδα. Ο Jean Louis Cohen αναφέρεται στον «µε-

σογειακό µπρουταλισµό» τους, χαρακτηρίζο-

ντας έτσι τη «συµπυκνωµένη σκέψη η οποία

τους ακολουθεί εδώ και τρεις δεκαετίες ως

προς τον τόπο, το τοπίο και την κατασκευή».

Επεξηγεί ότι «αρµόζει να αναφέρεται κανείς όχι

µόνο στις ελληνικές και κρητικές καταγωγές

του έργου τους αλλά και σε µια πρόταση πιο

οικουµενική, η οποία προσεγγίστηκε µεταξύ

των χρόνων του 1920 και του 1940 από κάποι-

ους αρχιτέκτονες του “µοντέρνου κινήµατος”»

και παραπέµπει στις «στρατηγικές οι οποίες

οδηγήσανε ορισµένους αρχιτέκτονες να συλλο-

γιστούν για τους τόπους, τα υλικά και το φως

της µεσογειακότητας, αναζητώντας πριν απ’

όλα σε αυτή τη στοχαστική προσέγγιση της ιστο-

ρίας την εικόνα ενός χαµένου ρυθµού».

Ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης υποστηρίζει ότι «το

έργο των δυο τους, που συνδέονται βαθύτερα

σε ένα, εκφράζει µια ολοκληρωµένη ποιητική

του αρχιτέκτονα στη σύγχρονη Ελλάδα», ενώ

συµπληρώνει: «Η πολυπλοκότητα του εσωτερι-

κού, η µικροκλίµακα, η διαµπερότητα και η

τρισδιάστατη αντίληψη του χώρου, είναι χαρα-

κτηριστικά της έγνοιας για το κατοικείν που

αποτελεί ένα µεγάλο µέρος της αρχιτεκτονικής

τους». Ο ∆ηµήτρης Φιλιππίδης επιπλέον ανα-

πτύσσει: «Το έργο τους βασίζεται σε µια περί-

πλοκη πολυφωνία που αγγίζει τα όρια του “κα-

θολικού σχεδιασµού” µεταξύ αρχιτεκτονικής

και εικαστικών τεχνών. Ενδεικτικά διαθέτει

χορευτική κίνηση διαδοχικών “επεισοδίων”,

σκηνογραφική αυτοτέλεια, απτική αντίληψη µέ-

σω τολµηρά ενορχηστρωµένων συγκρούσεων

χρώµατος-υφής-υλικού, πάλη µε την υλικότητα

της αρχιτεκτονηµένης µάζας. Και ένα από αυ-

τού του τύπου τα συστατικά να παραβλεφθεί,

χάθηκε η µαγεία της δυναµικής ισορροπίας

τους».

Για τη Σουζάνα Αντωνακάκη «…η αρχιτεκτονική

έχει το προνόµιο της ονειροπόλησης. Είναι ένα

ταξίδι…», ενώ ο ∆ηµήτρης Αντωνακάκης συµ-

πληρώνει: «Και µε τα ταξίδια ξαναγίνεσαι παιδί.

Παλιά και καινούρια είναι για σένα σηµερινά, τα

πρωτοβλέπεις».

* Τα αποσπάσµατα είναι από: L. Lefaivre and A.

Tzonis, «The Grid and the Pathway», στο: Ken-

neth Frampton (επιµ.) Atelier 66, The Architec-

ture of Dimitris and Suzana Antonakakis, Riz-

zoli, New York, 1985, Π. Τουρνικιώτης, «Πέντε

σηµεία αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής»,

και J.L. Cohen, «Ο µεσογειακός µπρουταλισµός

των ∆ηµήτρη και Σουζάνας Αντωνακάκη», στο:

Π. Τουρνικιώτης (επιµ.) Atelier 66 – Η Αρχιτεκτο-

νική του ∆ηµήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη,

εκδόσεις Futura, Αθήνα, 2007, ∆. Φιλιππίδης,

«Η σηµασία του να είσαι εκτός µόδας», στο: Αντί,

Περίοδος Β΄, Τεύχος 798, Οκτώβριος 2003, Σου-

ζάνα και ∆ηµήτρης Αντωνακάκης σε συνέντευ-

ξη του Θανάση Λάλα, «Αρχιτεκτονική. Το ζευ-

γάρι των υλικών», Περιοδικό, Τεύχος 20, Ιούλιος

1985.

Atelier 66 – Σουζάνα και ∆ηµήτρης Aντωνακάκης
Ευγενία ∆ηµητρακοπούλου, Εργαστήριο Τεκµηρίωσης Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
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Λόγω της σταθερής προσέλευσης και της εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος του κοινού καθ’ όλη τη

διάρκεια της έκθεσης, η έκθεση παρατάθηκε

κατά µία εβδοµάδα, µέχρι τις 13 Ιουλίου. Εκτέ-

θηκαν χαρακτηριστικά παλιότερα και νεότερα

έργα του Atelier 66, από κατοικίες µέχρι το

σταθµό ΗΣΑΠ «Καλλιθέα», τη Φιλοσοφική Σχο-

λή του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το συγκρό-

τηµα των νέων εγκαταστάσεων του Πολυτε-

χνείου Κρήτης, το νέο Μουσείο Ακρόπολης. 

Το ζεύγος Αντωνακάκη, σύµφωνα µε τα γραφό-

µενά τους στο συνοδευτικό βιβλίο που προανα-

φέρθηκε, ανέσκαψε «τα πολυάριθµα συρτάρια,

τα ράφια, τους φακέλους, τις αµέτρητες φωτο-

γραφίες στο Εργαστήριο» και αναζήτησε εκείνο

που, κατά την άποψή τους, «ξεχωρίζει όλα αυτά

τα χρόνια –µε έµφαση στα τελευταία δώδεκα

που µεσολαβούν από την τελευταία έκθεση…

στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα (1994)– και

που φωτίζει τα έργα… µε ένα ιδιαίτερο φως».

Η ιδιαιτερότητα του έργου τους έχει επανειληµ-

µένα επισηµανθεί από µελετητές αρχιτέκτονες,

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι Liane Lefai-

vre και Αλέξανδρος Τζώνης προσδιορίζουν τον

«κάνναβο» και την «πορεία» σαν δύο βασικά

πρότυπα που χαρακτηρίζουν το έργο τους. Θεω-

ρούν ότι αυτό που διακρίνει το έργο των Αντω-

νακάκηδων είναι η προβολή αυτών των προτύ-

πων και η έµµεση λειτουργία τους σαν εικόνες

Η έκθεση «Atelier 66 – Σουζάνα και ∆ηµήτρης

Αντωνακάκης» εγκαινιάστηκε στη Σχολή Αρχιτε-

κτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

στις 21 Ιουνίου. Η προσέλευση του κοινού την

ηµέρα των εγκαινίων ήταν εντυπωσιακή και η

αίθουσα της Πρυτανείας όπου διεξήχθη η συζή-

τηση Στρογγυλής Τραπέζης, που προλόγισαν ο

Πρύτανης του ΕΜΠ καθηγητής Κωνσταντίνος

Μουτζούρης και ο Γενικός Γραµµατέας του ΥΠ-

ΠΟ κ. Χρήστος Ζαχόπουλος, µε τη συµµετοχή

των Γιώργου Γεράκη, προέδρου της Σχολής

Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Νίκου Καλογήρου, προέ-

δρου του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, ∆ηµή-

τρη Φιλιππίδη οµότιµου καθηγητή ΕΜΠ και ∆η-

µήτρη Φατούρου, οµότιµου καθηγητή ΑΠΘ,

ήταν ασφυκτικά γεµάτη.

Η έκθεση διοργανώθηκε από τη Σχολή Αρχιτε-

κτόνων ΕΜΠ και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.

Εγκαινιάστηκε πρώτα στο Τελλόγλειο Ίδρυµα

Τεχνών του ΑΠΘ (27 Απριλίου-13 Μαΐου), µε την

ευκαιρία της αναγόρευσης της Σουζάνας και

του ∆ηµήτρη Αντωνακάκη σε επίτιµους διδάκτο-

ρες του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. Υπεύθυ-

νος για τον συντονισµό των εκθέσεων, αλλά και

για την επιµέλεια του βιβλίου Atelier 66 – Η

Αρχιτεκτονική του ∆ηµήτρη και της Σουζάνας

Αντωνακάκη (εκδόσεις Futura) που τις συνό-

δευε, ήταν ο αν. καθηγητής Παναγιώτης Τουρνι-

κιώτης. 

πάνω: Ξενοδοχείο «Λύττως» στη Χερσόνησο Κρήτης, 1979

κάτω:Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης, 1981

δίπλα πάνω: Στιγµιότυπ0 από το βίντεο «∆ηµήτρης και

Σουζάνα Αντωνακάκη 1969» που προβαλλόταν κατά τη

διάρκεια της έκθεσης [παραγωγή ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, Θάνος Λα-

µπρόπουλος, από τη σειρά ντοκιµαντέρ της ΕΡΤ «Η Ιστο-

ρία των Χρόνων µου»]

δίπλα κάτω: Πανοραµική άποψη της έκθεσης [φωτ. Εργα-

στήριο Τεκµηρίωσης Σχολής Αρχιτεκτόνων, Χ. Λοϊζίδης]



µπορεί να συνδυασθεί µε την εξέλιξη της τεχνο-

λογίας. Το περίπτερο αποτελεί ένα οικοσύ-

στηµα σε µικρογραφία. Για παράδειγµα, το νερό

από το συντριβάνι στη στέγη λειτουργεί στον

έναν όροφο σαν πρόσοψη, στον άλλο υγραίνει

την ατµόσφαιρα για την προστασία των φυτών

και στον τρίτο παρέχει ψύξη για την αίθουσα

του θεάτρου και νερό για τις τουαλέτες. 

Η κατοικία Gemini στην Κοπενχάγη αποτελεί

µια ακόµη πρωτότυπη µατιά σε θέµατα οικιστι-

κής ανάπτυξης. Είναι γνωστή η τάση για µετα-

τροπή υπαβαθµισµένων περιοχών κοντά σε

λιµάνια, σε περιοχές κατοικίών υψηλής ποιότη-

τας. Η καλή θέα και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας

των κατοικιών ενισχύουν αυτή την τάση. Οι

MVRDV ανέλαβαν να µετατρέψουν σε κατοικίες

δύο σιλό. Η αρχική σκέψη ήταν να σχεδιασθούν

οι κατοικίες στο εσωτερικό των σιλό, αλλά στην

πορεία βρήκαν ότι ήταν τεχνικά δύσκολο να

γίνουν τα απαραίτητα ανοίγµατα για παράθυρα.

Έτσι αποφασίστηκε να παραµείνει το εσωτερικό

κενό ως χώρος κίνησης και οι κατοικίες να τοπο-

θετηθούν περιµετρικά σε προβόλους στην εξω-

τερική πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο ένα φαινο-

µενικά σηµαντικό πρόβληµα µετατράπηκε στο

πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πρότασης.

Η έκθεση των MVRDV προβάλλει µε απλό τρόπο

–σκίτσα και µακέτες– το έργο τους, που διακρί-

νεται τόσο για τις τολµηρές και ευφυείς προτά-

σεις, όσο και για τις θεωρητικές προεκτάσεις

του. Η µεθοδολογία του σχεδιασµού τους και η

ιδιαιτερότητα στον τρόπο που µετουσιώνουν το

καθηµερινό στο απρόσµενο, αναθεωρεί τον

τρόπο που σκεπτόµαστε για την αρχιτεκτονική

και αποτελεί αφορµή προβληµατισµού και γόνι-

µης συζήτησης.

Σηµειώσεις

1. Από τον κατάλογο της έκθεσης.

2. «Service Core».

3. MVRDV, ΚΜ3 – Excursions on Capacities, Actar,

Barcelona, 2005, σελ. 629.

την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Noord Brabant,

οι MVRDV σχεδιάζουν έναν κυκλικό πύργο ύψους

230 µέτρων µε βιβλιοστάσια στις πλευρές του,

δηµιουργώντας στον κεντρικό χώρο µια µεγάλη

δηµόσια αίθουσα. Παράλληλα προτείνεται ένα

δίκτυο από 800 γυάλινους κύβους που λειτουρ-

γούν ως χώροι συνάντησης και εργασίας και

κινούνται οριζόντια και κατακόρυφα σε οποιο-

δήποτε σηµείο του κτηρίου.

Στη Βιβλιοθήκη στο Spijkenisse βασικός στοχος

ήταν να σχεδιασθεί ένα δηµόσιο κτήριο όσο το

δυνατόν πιο ελκυστικό για το κοινό, που να είναι

παράλληλα «µια βιτρίνα γνώσης, πληροφορίας

και πολιτισµού».3 Η τετράριχτη στέγη του απο-

τελείται από γυαλινες επιφάνειες στηριζόµενες

σε ξύλινα ζευκτά. Το φωτεινό κέλυφος που δη-

µιουργείται, περιβάλλει τους χώρους ανάγνω-

σης καθώς και κλειστούς χώρους που είναι χω-

ροθετηµένοι κάθετα σε ορόφους.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Matsudai περιγράφεται

διαγραµµατικά σαν ένας υπερυψωµένος κύβος,

ο οποίος ορίζει µια πλατεία που προστατεύεται

από τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιο-

χής (έντονο κρύο τον χειµώνα και υψηλές θερ-

µοκρασίες το καλοκαίρι) και είναι κατάλληλη

για θεατρικές και άλλες εκδηλώσεις. Η υπερύ-

ψωση του κτηρίου το κάνει ευκολότερα αντιλη-

πτό από την πόλη και εξασφαλίζει καλύτερη

θέα για τους χρήστες του.

Στη villa VPRO, εφαρµόζεται µια καινοτόµος

αντίληψη για τον σχεδιασµό γραφείων. Οργα-

νώνεται µια σειρά από πολυλειτουργικές αίθου-

σες, αντί για την παραδοσιακή τοποθέτηση χώ-

ρων εργασίας εκατέρωθεν ενός διαδρόµου, δη-

µιουργείται δε, ένας συνεχής ανοικτός χώρος

που αναπτύσσεται ανοδικά προς την οροφή του

κτηρίου. Τα διαφορετικά επίπεδα συνδέονται µε

ράµπες, κλιµακοστάσια και έναν ανελκυστήρα.

Ο χώρος όπως αναπτύσσεται, εξασφαλίζει την

απαραίτητη ευελιξία για τη λειτουργία ενός σύγ-

χρονου τηλεοπτικού σταθµού.

Στο οικιστικό συγκρότηµα Mirador στη Μαδρίτη

αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της αύξησης της οικι-

στικής πυκνότητας. Η συνήθης πρακτική στα

αναπτυσσόµενα προάστια της πόλης είναι ο σχε-

διασµός πολυκατοικιών που στρέφονται προς

µια κοινή αυλή στο εσωτερικό του οικοπέδου.

Στο Mirador σκοπός είναι να δοθεί η εντύπωση

ότι το οριζόντιο σύνολο του οικιστικού τετραγώ-

νου στράφηκε κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό

καταργείται η εσωστρεφής αυλή και εισάγεται

ένας κοινόχρηστος ηµιυπαίθριος χώρος µε

εκπληκτική θέα στον 12ό όροφο του πύργου.

Στο Ολλανδικό Περίπτερο στην Expo του 2000

αποδεικνύεται ότι ο σεβασµός στο περιβάλλον
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MVRDV Το «Πεινασµένο Κιβώτιο»
Όλγα Βενετσιάνου, αρχιτέκτων
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εµπεριέχεται σε αυτούς του κύβους και δεν

εξαπλώνεται. Οι MVRDV υποστηρίζουν ενεργά

την αύξηση της πυκνότητας, το sprawl είναι ο

εχθρός τους».1

Η έκθεση των έργων τους καταλαµβάνει το εσω-

τερικό ενός κύβου. Η ευέλικτη διευθέτηση των

αρχιτεκτονικών εκθεµάτων σε αυτό, είναι σε

αναλογία µε την ευελιξία και πολυπλοκότητα

της τρισδιάστατης πόλης. Η παρουσίαση γίνεται

κυρίως µε µακέτες και µεγάλες εκτυπώσεις φω-

τογραφιών του εσωτερικού χώρου των κτηρίων.

Είναι γνωστό ότι το αρχιτεκτονικό έργο είναι

δύσκολο να περιγραφεί, ιδιαίτερα σε έναν χώρο

όπου ο θεατής κοντοστέκεται για λίγο απέναντι

στα εκθέµατα. Ωστόσο, τα σκίτσα και οι µακέ-

τες των MVRDV περιγράφουν µε απλό τρόπο τις

ευφυείς ιδέες τους. Αυτό που χαρακτηρίζει την

αρχιτεκτονική τους δεν είναι ένα ενιαίο µορφο-

λογικό «στιλ», όσο µία συγκεκριµένη µεθοδο-

λογία σχεδιασµού που αποτυπώνει την έρευνα

και τη στάση τους σε σχέση µε τα τρέχοντα

αρχιτεκτονικά ζητήµατα.

Στην πρόταση των MVRDV για το Ινστιτούτο

Eyebeam στη Νέα Υόρκη, ερευνάται η σχέση

ανάµεσα στα Νέα Μέσα και την Αρχιτεκτονική.

∆ηλώνουν δε σχετικά ότι «κανένα έργο δεν

γερνά γρηγορότερα από την «ultra modern»

αρχιτεκτονική που βασίζεται στα Νέα Μέσα

[New Media]». Έτσι προχωρούν σε µια καθαρά

«αρχιτεκτονική» λύση. Παρατηρώντας ότι η

χρήση των υπολογιστών έχει µετατρέψει τον

χώρο εργασίας σε ένα σκοτεινό και δυσάρεστο

µέρος, προτείνουν την αντιστροφή της παραδο-

σιακής περιµετρικής διάταξης των χώρων γρα-

φείων γύρω από έναν πυρήνα.2 ∆ηµιουργούν

έναν ανοικτό χώρο που περιβάλλεται από ανελ-

κυστήρες, κλιµακοστάσια και µηχανολογικές

εγκαταστάσεις. Παράλληλα, κατασκευές δια-

φορετικών διαστάσεων και κατευθύνσεων που

µοιάζουν µε «κενά δοκάρια» διατρέχουν τον

πύργο, οριοθετώντας χώρους διαφορετικών

χρήσεων. 

Σήµερα, στην εποχή του διαδικτύου, κανείς ανα-

ρωτιέται για τη χρησιµότητα του τυπωµένου

βιβλίου και κατ’ επέκταση των βιβλιοθηκών που

στεγάζουν τέτοιες συλλογές. Ωστόσο, η βιβλιο-

θήκη ως τόπος συνάντησης και ανταλλαγής

πληροφοριών παραµένει ένας σηµαντικός δη-

µόσιος χώρος. Στα πλαίσια του διαγωνισµού για

Το Μουσείο Μπενάκη, κτήριο οδού Πειραιώς,

παρουσίασε για δυο µήνες –από τις 25 Μαϊου

εως τις 25 Ιουλίου– την έκθεση µε τίτλο «Το Πει-

νασµένο Κιβώτιο», έργο του αρχιτεκτονικού

γραφείου MVRDV που ιδρύθηκε στο Ρόττερ-

νταµ το 1991 από τους Winy Maas, Jacob van

Rijs και Nathalie de Vries. Η συγκεκριµένη έκ-

θεση περιελάµβανε εννέα βασικά έργα της πε-

ριόδου 1997-2002. Τη διοργάνωση ανέλαβε το

Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) σε

συνεργασία µε τη Βασιλική Ολλανδική Πρε-

σβεία στην Ελλάδα και το Μουσείο Μπενάκη-

Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. Επιµελη-

τές της έκθεσης ήταν ο επίκουρος καθηγητής

του ΕΜΠ ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος και ο

Ηλίας Κωνσταντόπουλος, επίκουρος καθηγητής

του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Το «Πεινασµένο Κιβώτιο», ως κατασκευή στον

χώρο αποτελεί το κλειδί για να κατανοήσουµε

το έργο των MVRDV. Ο ∆ηµήτρης Παπαλεξό-

πουλος, αναφέρει σχετικά: «είναι… σαφέστατα

ορισµένο στη γεωµετρία του, µε απεριόριστες

δυνατότητες µεταβολών στο εσωτερικό του.

Παραπέµπει ευθέως στην «Τρισδιάστατη Πόλη

– Κύβο», την ουτοπική πρόταση τους για τη

δηµιουργία ενός παγκόσµιου καννάβου πό-

λεων, που η κάθε µια τους περιλαµβάνεται σε

κύβο ακµής 5km, σε απόσταση 100km η µία από

την άλλη, 1.000.000 κατοίκων, αφήνοντας τον

ενδιάµεσο χώρο τους στη φυσική του κατά-

σταση. Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής

πάνω: Villa VPRO, Κατασκευή: 1997 και κάτω: Οικιστικό

Συγκρότηµα Mirador στη Μαδρίτη, Κατασκευή: 2003

µέση: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Noord Brabant, Μελέτη:

2000

κάτω δεξιά: Κατοικία Gemini στην Κοπενχάγη, Κατασκευή:

2005

δίπλα πάνω: Ολλανδικό Περίπτερο στην Expo του 2000,

Aννόβερο

δίπλα κάτω: Άποψη της έκθεσης
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Ο µετασχηµατισµός του εδάφους. Ένα σχέδιο στην τοποθεσία
∆ελτίο Τύπου
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σηµασία των ελεύθερων χώρων. Η θέα από την

ταράτσα, των Μαρίας Σαρρή και Αναστασίας Κρα-

τίδη ήταν µια επεξεργασία µέσα από δράσεις

και προβολές του µετασχηµατισµού στην οδό

Περσεφόνης, στον κεντρικό δρόµο που συνο-

ρεύει µε την Τεχνόπολη, µε τα εστιατόρια που

ανοίγουν το ένα πίσω άλλο, µετατρέποντας τον

δρόµο σε σκηνικό και εκτοπίζοντας τους κατοί-

κους. Η Άννα Τσουλούφη στο project O αµνός

της βιοτεχνίας, συνέδεσε την περιοχή Tσαλα-

βούτα (Περιστέρι) µε το Γκαζοχώρι µεταφέρο-

ντας το γλυπτό-αµνό µε το τρίκυκλο το οποίο

της παραχωρήθηκε από τον σύλλογο των Ρακο-

συλλεκτών. Η Λάζαρη Μαύρα αναδεικνύοντας

σ’ έναν χάρτη τα πολλαπλά νοήµατα της περιο-

χής µετέτρεψε τον χάρτη σε παιχνίδι σ’ ένα

κενό οικόπεδο. Στο project Καρότσι, µεταφερό-

µενο υλικό, η γυµνή ζωή κατοικεί στην πόλη, η

Eλένη Tζιρτζιλάκη µε στολή εργάτη σε ανθυγι-

εινά επαγγέλµατα πάνω σε ένα καρότσι, το

οποίο κατασκεύασε σε συνεργασία µε τον Στέ-

φανο Χανδέλη και τον Μάνο Κορνελάκη, µετέ-

φερε ένα γυµνό ανθρώπινο σώµα, το σώµα της,

καθώς και αλλοιωµένους ήχους της περιοχής.

Στο καρότσι υπήρχαν φωτοτυπίες από τη νοµο-

θεσία, προεδρικά διατάγµατα, κείµενα από τις

κινητοποιήσεις των συλλόγων. Με το υλικό αυτό

ενηµέρωνε τους κατοίκους και τους περαστι-

κούς.

Στη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε την Πέµ-

πτη στο καφενείο Beduin οι συµµετέχοντες στις

δράσεις παρουσίασαν τη δουλειά τους και το

πώς µπορεί αυτή να επιδράσει στο έδαφος της

περιοχής. Tα προβλήµατα της περιοχής παρου-

σίασαν εκπρόσωποι από τον σύλλογο κατοίκων

«Μέγας Αλέξανδρος», από τον σύλλογο Pακο-

συλλεκτών και κάτοικοι οι οποίοι τόνισαν το Κα-

τεπείγον της περίστασης, καθώς πολλοί έχουν

εκτοπιστεί και άλλοι είναι αναγκασµένοι να

φύγουν λόγω του γεγονότος ότι τα ενοίκια ανε-

βαίνουν στα ύψη και συχνά γίνονται εξώσεις

από τους ιδιοκτήτες. Όπως τόνισαν στη συζή-

τηση ότι γίνεται στην περιοχή δεν λαµβάνει

υπόψη τους κατοίκους και δεν σχεδιάζεται γι’

αυτούς. Είναι ενδεικτικό ότι δεν έχει γίνει ούτε

µία παιδική χαρά και προγραµµατίζεται ερήµην

των κατοίκων η αλλαγή θέσης του παζαριού στο

τέρµα της οδού Ερµού. Είναι επίσης φανερό ότι

ο σταθµός του µετρό έγινε για να εξυπηρετήσει

άλλα σχέδια. Από τη συζήτηση απουσίαζε, αν

και είχε επανειληµµένα προσκληθεί, ο ∆ήµος

Αθηναίων.

www nomadikiarxitektoniki.net

χώρι, όπου σηµειώνονται απίστευτες αλλαγές

καθώς πολλοί κάτοικοι εκτοπίζονται από τα

κέντρα διασκέδασης και τα πολυώροφα lofts τα

οποία το ένα µετά το άλλο κατασκευάζονται.

Αντίστοιχα, στη γειτονική περιοχή του Ελαιώνα,

ετοιµάζονται µεγάλες και βίαιες αλλαγές µε

στόχο την εµπορευµατοποίηση της προοριζόµε-

νης για ανάσα ζωής ιστορικής περιοχής της Αθή-

νας.

Οι δράσεις-κατασκευές όριζαν µία διαδροµή

στην περιοχή. Το project Παιχνίδι εδαφικότητας,

του Θεόδωρου Γιαννάκη ήταν µια µεταφερό-

µενη προβολή πάνω σε καρότσι που είχε ως θέ-

µα τη διεκδίκηση του εδάφους. Το project ΦΜ

90 – 10 Εγχειρίδιο Πεδίου Μάχης, των Παγώνας

Ζάλη και Πέτρου Μώρη δηµιουργούσε έναν

χάρτη µε παρεµβάσεις σε διάφορα στρατηγικά

σηµεία π.χ. σηµεία που τα νέα κέντρα διασκέ-

δασης ή τα lofts συνορεύουν µε παλιές µονοκα-

τοικίες της περιοχής.

Το βίντεο Γκάζι, όψεις διαχωρισµού στη µητρό-

πολη Αθήνα, των Παναγιώτη Καλαµαρά και

Κώστα ∆ουρούδη ήταν µια περιπλάνηση στην

περιοχή σε συνδυασµό µε κείµενα των κατα-

στασιακών, του Henri Lefevre κ.λπ. To project

Μικροί κήποι στην πόλη, των Νίκης Καποκάκη

και Βάντας Χαλιβοπούλου ήταν η ανάγνωση της

περιοχής µέσα από τους µικρούς κήπους της,

ανέδειξε  τη σηµασία ενός κήπου που βρίσκεται

δίπλα στην κεντρική πλατεία και γενικότερα τη

σία ένα δυναµικό κίνηµα πόλης εµπλέκοντας

κατοίκους, συλλόγους, ανθρωπολόγους, φοιτη-

τές αρχιτεκτονικής κ.λπ. Ήταν χαρακτηριστικό

την Τρίτη το βράδυ οι µικρές συγκεντρώσεις που

υπήρχαν στα σηµεία των δράσεων, οι άνθρωποι

που έβγαιναν στα µπαλκόνια να δουν τι συµβαί-

νει, το ενδιαφέρον στα καφενεία, οι επισκέπτες

που περιπλανιόντουσαν στην περιοχή για να

βρουν τις δράσεις, οι οποίες ήταν διασκορπι-

σµένες σε διάφορους χώρους της τοποθεσίας,

σε κήπους, στους δρόµους και έξω από το σταθ-

µό του µετρό, αλλά  και η προσπάθεια απαγό-

ρευσης από το κατάστηµα Mamacas να χρησι-

µοποιηθεί τοίχος διπλανού εγκαταλειµµένου

σπιτιού για την προβολή της δράσης Η θέα από

την ταράτσα, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος απο-

τελεί ιδιοκτησία του.

Μέσα από την κατάσταση που δηµιουργήθηκε

φάνηκε ότι η αρχιτεκτονική και η τέχνη µπο-

ρούν να επέµβουν δυναµικά στην αστική συν-

θήκη και στον µετασχηµατισµό του εδάφους. Οι

αρχιτέκτονες και οι εικαστικοί του ∆ικτύου εδώ

και τρία χρόνια εργάζονται in situ στo Γκαζο-

Το ∆ίκτυο Νοµαδική πραγµατοποίησε στις 26

Ιουνίου, ηµέρα Τρίτη, µια σειρά από δράσεις

στο Γκαζοχώρι µε θέµα «Ο µετασχηµατισµός

του εδάφους. Ένα σχέδιο στην τοποθεσία» Στις

28 Ιουνίου, ηµέρα Πέµπτη, πραγµατοποίησε τη

δηµόσια συζήτηση στην οποία παραβρέθηκαν

οι τοπικοί σύλλογοι, κάτοικοι της περιοχής,

καθώς και αρχιτέκτονες, εικαστικοί και άλλοι

ενδιαφερόµενοι για τα ζητήµατα που απασχο-

λούν την πόλη.

Επιδίωξη του ∆ικτύου είναι µέσα από διαφορε-

τικές επεξεργασίες να αναδείξει την κρυµµένη

δυναµική της τοποθεσίας, να εµπλέξει τον αρχι-

τέκτονα µε τον εικαστικό και τον κάτοικο µε τα

ζητήµατα που απασχολούν την περιοχή, να

δώσει στους κατοίκους έναν χώρο συµµετοχής

και έκφρασης, να επηρεάσει δυναµικά το παρόν

και το µέλλον της τοποθεσίας και γενικότερα

της πόλης. 

Αυτή τη φορά είναι σίγουρο, ότι αν και η θερµο-

κρασία και τις δύο ηµέρες ήταν ανεβασµένη, οι

αρχιτέκτονες και οι εικαστικοί οι οποίοι συµµε-

τέχουν στο ∆ίκτυο δηµιούργησαν στην τοποθε-

κάτω: Καταστρέψτε το νόηµα, Λ. Μαύρα

δίπλα πάνω: ΦΜ 90 – 10 Εγχειρίδιο Πεδίου Μάχης, Π. Ζά-

λη/Π. Μώρη

δίπλα µέση: Μικροί κήποι στην πόλη, Ν. Καποκάκη/Β. Χα-

λιβοπούλου 

δίπλα κάτω: Καρότσι, µεταφερόµενο υλικό, η γυµνή ζωή

κατοικεί στην πόλη, Ε. Τζιτρζιλάκη/Σ. Χανδέλης (ζωγρα-

φική)/Μ. Κορνελάκης (µουσική)
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Ú›·˜, Î.Ï. ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 700 Ã 25 Ù.Ì. 17500 Ù.Ì.

˘ÔÁÂ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ). 

™ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Â›ÛË˜:

- ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂ Ô˘ ÂÎ‰›-

‰ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™Ã√¶

Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÂ º∂∫ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÎÚÈ-

‚‹˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ √.∆. 22

Î·ıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ

Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘ÙÔ‡.

- ∆˘¯fiÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Î˘Ú‹ÛÛÔÓÙ·È ̆ ¤Ú Î·È ÌÂ ‰·¿ÓÂ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıË-

Ó·›ˆÓ.

- ∆Ô ˘¿Ú¯ÔÓ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ √.∆. 22

ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È

Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô‰Ô-

ÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ·.

∞Ó¿Ï·ÛË ÂÚÈÔ¯‹˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜

™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-

Ï·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ÂÚÈ-

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ë ·Ó¿Ï·ÛË

ÙË˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ï-

Ï·Á‹ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √.∆. 22, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ √.∆. ÛÙÔ

ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıË-

Ó·˚ÎÔ‡. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘

ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÌÔÚ-

Ê‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È fi¯È ÁÈ· ·Ó¿Ï·ÛË ÙË˜ Â-

ÚÈÔ¯‹˜.

∏ ·Ó¿Ï·ÛË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ

fiÌÔÚ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È ¯Ú‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·Ó¿-

Ï·ÛË˜ (ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ¿ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÈÎ·) Î·È

ÁÂÓÈÎÒ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÙË˜ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ıÂ›, fiˆ˜ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi

∞ÌÂÏÔÎ‹ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜

ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÌÂ-

Ï¤ÙË Â›Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ ·Ó¿Ï·ÛË ÙË˜ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ

∞ÂÏÔÎ‹ˆÓ, fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¡. 3481, ÌÂ

ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÀÂÚÙÔÈÎÔ‡ - ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ-

ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ

Á·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ·ÈÙ›· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

ÙË˜ fiÏË˜, Ô ¢. ∞ıËÓ·›ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›-

ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï·ÛË˜,

Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». 

∂Í·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÎ·Èfi-

ÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ·fi ÙË §. ∞ÏÂÍ¿Ó-

‰Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

∆Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ 

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ÙÔ˘ ¡. 3481 (º∂∫ 162 ∞/2.8.2006)

ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜

(¡. 1515/1986) ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰‡Ô Ó¤ÔÈ

ÀÂÚÙÔÈÎÔ› - ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ› ¶fiÏÔÈ ·Ó·„˘¯‹˜,

·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ: ·) ÛÙËÓ Â-

ÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒÓ·/µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË ÂÓÙfi˜

ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È ‚) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ÙË˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔ √.∆. 22 ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ 69

- ÁË¤‰Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi

ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÌÂ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞ıÏË-

ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜» , ÛÙÔ¯Â‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈÎ‹ ·Ó·-

‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ̆ Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∂Ï·È-

ÒÓ·/µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ∞ÌÂÏÔÎ‹ˆÓ.

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¡. 3481 ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›-

ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÀÂÚÙÔÈÎÒÓ -

ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ¶fiÏˆÓ, Ô˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ

√.∆. 22 ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ 69 Â› ÙË˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜

ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È

¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ̂ ˜ ̄ ÒÚÔ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ Ú·Û›-

ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ·ıÏËÙÈ-

ÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÂ›Ô˘-ÂÓÙÂ˘ÎÙËÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Î·ıÒ˜ Î·È

¯ÒÚÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÛÙ›·ÛË˜ ÂÈÊ·ÓÂ›·˜ 250

Ù.Ì., ‹ÙÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ‰fiÌËÛË 400

Ù.Ì. ª¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 4,5 Ì. ∂ÈÙÚÂ-

fiÌÂÓË Î¿Ï˘„Ë 480 Ù.Ì. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÂ›Ù·È ˘fiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜ πÃ∂ Ô¯Ë-

Ì¿ÙˆÓ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 700 ı¤ÛÂˆÓ. (ÛËÌ. ˘ÔÏÔ-

Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· 700 ı¤-

ÛÂÈ˜ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î˘ÎÏÔÊÔ-

Ó·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂ Î¿ÔÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù·

ÙÔ˘ ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂ÎÂ› ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ˆ˜

¤‰Ú· Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ˆ˜ ÙÔ 1983 Î·È ÂÈ-

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ 1985 ˆ˜ Î·È ÙÔ 2004.

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘

ÎÚ›ÓÂÙ·È, fi¯È ·Ï¿ ·ÓÂ·ÚÎ‹˜ Ì· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·ıÏËÙÈÎfi

ÙÌ‹Ì· ‹ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô.

™˘ÓÔÙÈÎ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Á‹Â‰Ô:

- ¢ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› Î·Ó¤Ó· ÛÎÔfi, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ‹

·Ó·„˘¯‹˜.

- ∫·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È

‰˘ÛÂ‡ÚÂÙÔ˜ Î·È ˘ÂÚÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË.

- ¶ÚÔÎ·ÏÂ› È‰È·›ÙÂÚË fi¯ÏËÛË ÛÙÔ˘ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜

ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì· Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ fiÏË˜ (·Ô-

ÎÏÂÈÛÌfi˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿-

ÙˆÓ Î.Ï.).

- ∏ ˘ÂÚÙÔÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· Î·È ı¤ÛË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜

ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÊÈ-

ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.

- Œ¯ÂÈ ÔÏ‡ ÌÈÎÚ‹ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· (13000 -

16000), ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ÙË˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜

ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.

- √È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓÂ˜,

‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ Î·È ·ÓÂ·ÚÎÂ›˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ·

Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÂ fiÏ· Ù·

ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.

- ∏ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙfiÛÔ

ÙË˜ ¶∞∂ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡,

ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÂ ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ·ıÏËÙÈÎÒÓ

¯ÒÚˆÓ, ÚÔÔÓËÙËÚ›ˆÓ Î.Ï.

- ªË ‡·ÚÍË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜.

- ªÈÎÚ‹ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘

(ÌÈÎÚ‹ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· - ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚË-

ÛË˜ ÂÓfi˜ ÁÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘).

- ªË ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ

FIFA/UEFA.

- ∞Ó˘·ÚÍ›· ÛÙ·ıÂÚÒÓ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ.

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

¶¤Ú· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÈ˜

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È, ‰È·-

¯ÚÔÓÈÎ¿, È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙ·È

ÛÂ «Ó¤Ô» Á‹Â‰Ô, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘

°Ô˘‰‹, Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ «∞. ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜». 

√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙË˜

fiÏË˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ›-

Ù·È ·fi ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÓÙ¿ÍÈÂ˜ ÙË˜

ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘.

ªÂ ÙË ÛÎ¤„Ë ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛÙ¤-

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙËÓ ÕÓÔÈÍË

ÙÔ˘ 2005, ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘

ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙË §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔÓ µÔ-

Ù·ÓÈÎfi, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∂Ï·ÈÒÓ·, Î·È Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ

‰‡Ô ÂÚÈÔ¯ÒÓ.

™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ: ÙÔ˘˜

Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

Û¯Â‰›Ô˘, ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ·

Ù· ¤ÚÁ· ÙË˜ ∞Ó¿Ï·ÛË˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜

Î·È ̆ ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· Û¯¤‰È· ÙË˜

ÚÒÙË˜ Ê¿ÛË˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

ÁË¤‰Ô˘ ÛÙÔÓ ∂Ï·ÈÒÓ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙË˜

ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·Ù¿

ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÁÈ· ÙË

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ·Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· Û¯¤‰È· ‰ÂÓ

¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÔÛ·ÊËÓÈÛıÂ›.

∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıË-

Ó·›ˆÓ Î·È ∞ÓÙÈ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î.

ÃÚfiÓË ∞ÎÚÈÙ›‰Ë ˆ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂ-

ÚÒÛÂÈ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË

‰ÈÏ‹ ·Ó¿Ï·ÛË ÁÈ· ÙË §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜

ÂÍ‹˜:

«°‹Â‰Ô «∞. ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜» Î·È ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ

∆Ô Á‹Â‰Ô ∞. ¡πÎÔÏ·˚‰Ë˜ ¯ˆÚÔıÂÙÂ›Ù·È Â› ÙË˜

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ «¶ÂÚÈ-

‚fiÏ·», ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜. ∏ Â-

ÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ (ÚÒËÓ ÛÎÔ˘È‰fiÙÔÔ˜) ÌÂ

ÙËÓ ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ. ªÂ ÙËÓ 3294 ÙÔ˘

1922 Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘

ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

∏ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘

‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, Â› ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˘ «ÂÚÈÊÂÚÂÈ-

·ÎÔ‡» Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÙË˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ¶Â-

ÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜

·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ fiÏË˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È

’60. ¶˘ÎÓ‹ ‰fiÌËÛË, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘,

·Ô˘Û›· ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ÂÚÈ-

‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î‹ fi¯ÏËÛË.

¢È¤ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi

(¡.1515/85 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ¡. 2052/

92)

∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÛÂ ·ÔÓÈÎÙÈÎfi

ÛËÌÂ›Ô ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.

∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô «∞. ¡ÈÎÔÏ·˚-

‰Ë˜», Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙËÓ

ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÔÌ-

Ì¿ÙÈ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙË˜

fiÏË˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ.

∏ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔ 1932 Î·È ÔÏÔÎÏË-

ÚÒıËÎÂ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ

1958. ∂ÎÂ› ‚Ú‹Î·Ó ÛÙ¤ÁË Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË˜ ¶·Ó·ıË-
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¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË
µÔÙ·ÓÈÎfi˜ - §. ∞ÏÂÍ¿ÓÚ·˜

ŒÚÂ˘Ó· - ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: ÕÓÓ· ªÂÏ·Ó›ÙÔ˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜-ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ ¯ˆÚÔÙ¿ÙË˜

∏ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿



Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ

Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ √.∆.

22 Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚË-

ÛÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó¤-

ÁÂÚÛË ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÂ›Ô˘-ÂÓÙÂ˘ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ˘fi-

ÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜ 700 ı¤ÛÂˆÓ, Î·È ÔˆÛ-

‰‹ÔÙÂ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛıÔ‡Ó ˆ˜ ˘ÂÚÙÔÈÎfi˜ fiÏÔ˜.

∞fi„ÂÈ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¤ÓÔÈ ÛÂ

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜

(∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÌÂÏÔÎ‹ˆÓ, ÕÓˆ ∞ÌÂÏÔÎ‹ˆÓ, ¶ÚÔ-

ÛÊ˘ÁÈÎÒÓ) Î·È ·ÙÔÌÈÎ¿:  

- ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË

ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Î·È

ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™Ù∂, 

- ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ‰Â Ó· ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜,

fiˆ˜ Ë 3050/2004 ·fiÊ·ÛË ™Ù∂ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ

··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ Î·ÙÂ‰¿ÊÈÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ

ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙË˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È

ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, Î·È

- ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, Û¯ÂÙÈ-

Î¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜, .¯. ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ¤˜

ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›Â˜ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 163 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·

Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ-

Î‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫∂¢) Î·È 30 ÂÚ›Ô˘ ÂÍ

·˘ÙÒÓ ÛÂ È‰ÈÒÙÂ˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜), ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ› Ë

ÂÈÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÛÙ¤Á·ÛË Û’

·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ fiˆ˜: ∫¤ÓÙÚÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ

™Ô˘‰ÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜

ÙÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÍÂ-

ÓÒÓ· ÁÈ· Î·ÚÎÈÓÔ·ıÂ›˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Â˘·ıÂ›˜

ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Î·-

ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿. ∂›ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó

ÚÔÙ·ıÂ› ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

Ô˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È.

∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÈ˜ 9.5.2007, ÛÙËÓ

ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·, fiÔ˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó, ̆ fi ‚ÚÔ-

¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÊÔ-

Ú¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ.

¶ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÁÂ›ÚÔÓÙ·È Â¿Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ Ë

ÔÏ˘fiıËÙË ·Ó¿Ï·ÛË ÙË˜ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ı· Û˘-

ÓÙÂÏÂÛıÂ› ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÌÂ

ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜, Â¿Ó ı· ÂÚÈÏ¿-

‚ÂÈ fiÏ· Ù· ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ ·ÏÒ˜ ı·

ÂÂÎÙ·ıÂ› ÛÂ fiÌÔÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓÔ

ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ È‰ÈˆÙÒÓ, Â¿Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜

ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ı· ÙÂ-

ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ‹ ı·

·ÔÊ·ÛÈÛıÔ‡Ó ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ·fi ÙÔ

¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 

ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‰È·-

ÁÚ·ÊÒÓ  ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎfiÓËÛË˜ ÙË˜ «ÂÈ‰ÈÎ‹˜

ÌÂÏ¤ÙË˜ (master plan) ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ÈÏ‹˜ ∞Ó¿Ï·ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ

ÙÔ˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ - §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜» ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ-

ÛÌÔ‡ 315882,00 Â˘ÚÒ Ï¤ÔÓ º¶∞, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ

·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2007,

‰ÂÓ ÌÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ¿ÏÏ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ

∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∞ÎÚÈÙ›‰Ë ÒÛÙÂ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı·

ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ (·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈ-

Ù·È ÁÈ· ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ) Ó· Â›Ó·È

ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ.

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ¿: ÕÔ„Ë ·fi ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
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Η συνθήκη της αντανάκλασης

Η αρχιτεκτονική δεν είναι µια αυτόνοµη τέχνη αλλά υπό-

κειται σε µεταβαλλόµενους συσχετισµούς µε άλλα εσωτε-

ρικά ή εξωτερικά πεδία. Οι συσχετισµοί αυτοί µπορεί να

χαρακτηριστούν µε τον όρο αντανακλάσεις υπό την έν-

νοια ότι η επενέργεια των διαφορετικών πεδίων είναι

δυνατό να επηρεάσει, να διαµορφώσει την αρχιτεκτονική. 

Περιγράφεται έτσι µια διάταξη δύο τουλάχιστον πεδίων

και προσδιορίζεται µια συνθήκη, εκείνη της αντανάκλασης,

που εµπεριέχει «πηγή εκποµπής» [άλλο πεδίο], «επιφά-

νεια» υποδοχής/προβολής [αρχιτεκτονική], διαδικασίες

µετασχηµατισµού και ακόµα δυνατότητα επανεκποµπής

προς το αρχικό ή άλλα πεδία. Αναγνωρίζεται αµέσως πως

η συνθήκη της αντανάκλασης – η έως τώρα περιγραφή της

γίνεται µε αναπαραστατικούς όρους, διατυπώνει ιεραρχη-

µένες και εποµένως κλειστές διασυνδέσεις, όπου µια

«πηγή-πεδίο» συσχετίζεται µονοσήµαντα µε ένα πεδίο-

«επιφάνεια» και αντίστροφα. Η εκποµπή του «πεδίου-

πηγή» [µια έννοια, µια εικόνα κ.λπ.], προβάλλεται στο

πεδίο µε αποτέλεσµα να το επηρεάζει, να το διαµορφώνει.

Το κατά πόσο το αποτέλεσµα της εκποµπής ανταποκρίνε-

ται στο αρχικό προβαλλόµενο εξαρτάται από το αν έχουν

παρεµβληθεί άλλες ενδιάµεσες ή ταυτόχρονες αντανακλά-

σεις-µεταµορφώσεις. Η διαδικασία της προβολής συνδέε-

ται και µε τη δυνατότητα του πεδίου ή της επιφάνειας να

αντανακλά, να µετατρέπεται δηλαδή σε ένα είδος κάτοπ-

τρου, να εκπέµπει εκ νέου εκείνο που έχει δεχθεί.

Γενικότερα, η συνθήκη της αντανάκλασης µπορεί να περι-

γράψει τις διαφορετικές σχέσεις της αρχιτεκτονικής µε

άλλες µαθησιακές περιοχές όπως τη φιλοσοφία, τη βιολο-

γία, τον κινηµατογράφο κ.λπ. καθώς και τις σχέσεις των

επιµέρους περιοχών του αρχιτεκτονικού πεδίου (εσωτερι-

κοί συσχετισµοί) όπως η γεωµετρική οργάνωση των αντα-

νακλάσεων κ.λπ. 

Τα πεδία συσχετισµού

Τα έξι κείµενα που ακολουθούν διαµορφώνουν έναν πολ-

λαπλά νοηµατικά άξονα συσχετισµού διαφορετικών εξω-
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τερικών ή εσωτερικών πεδίων της αρχιτεκτονικής µε αυτή.

Επίσης γίνεται φανερό ότι η αντανάκλαση δεν αποτελεί

πάντα τον µοναδικό τρόπο διασύνδεσής τους και ακόµα

ότι η διάταξη των σχέσεων που αυτή ορίζει [πηγή – εκπο-

µπή – προβολή – επιφάνεια υποδοχής – µετασχηµατισµός

επιφάνειας] αναδιατάσσεται ή µετατοπίζεται µε νέους

όρους. 

Οι παραδειγµατικοί συσχετισµοί που αναλύονται δείχνουν

πως η συνθήκη της αντανάκλασης επηρεάζει την αρχιτε-

κτονική σκέψη, αλλά παράλληλα αποτελεί µια οριακή κατά-

σταση, διαµορφώνει δηλαδή περιορισµένες συνθήκες για

την παραγωγή χώρου. Επίσης, αν και διαµεσολαβεί στην

απόδοση νοηµατικών κατασκευών που διευρύνουν τη

χωρική εµπειρία, ατονεί ή δεν έχει ισχύ στο περιβάλλον

όρων όπως αντήχηση ή ανακύκληση.

Αναλυτικότερα:

Η αρχιτεκτονική έχει αποτελέσει συχνό πεδίο µεταφοράς

για τη φιλοσοφική σκέψη. Επιπλέον η διασύνδεση τους

έχει προσδιοριστεί από τον δανεισµό εννοιών, κυρίως από

την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Ωστόσο η ταυτόχρονη

ανάδυση εννοιών στα δύο µαθησιακά πεδία, όπως εκείνης

της διατόπισης, υπονοεί επιµέρους παραγωγές και διεργα-

σίες, επιµέρους διατµήσεις και µεταβολές και εγκαθιστά

ανάµεσα στην αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία έναν

συσχετισµό αντήχησης. [Τάκης Κουµπής]

Σε σχέση µε την τέχνη, η συνθήκη της αντανάκλασης φαί-

νεται να υπόκειται σε κριτική και εγκαταλείπεται. Στρέφο-

ντας το ενδιαφέρον στις ενδιάµεσες πρακτικές τέχνης και

αρχιτεκτονικής, πρακτικές που αφορούν µικρής κλίµακας

κριτικών παρεµβάσεων στη δηµόσια σφαίρα, εξετάζονται

οι όροι παραγωγής τους µέσα από τη συνθήκη της ανακύ-

κλησης. Στις ιεραρχηµένες σχέσεις που παράγει η συνθή-

κης της αντανάκλασης, όπου ο δηµιουργός διατηρεί τον

έλεγχο, αντιπαραβάλλονται σχέσεις µη ιεραρχηµένες, η

«ανοιχτή πηγή», συλλογικές παραγωγές, διαδικτυακές κοι-

νότητες ανταλλαγών και διανεµηµένη δηµιουργικότητα.

[Πάνος Κούρος]  

Ο συσχετισµός της αρχιτεκτονικής µε τη φύση, εντοπίζε-

ται καταρχήν στη διαδικασία απεικόνισης των φυσικών

οργανισµών. Έτσι η συνθήκη αντανάκλασης αποκτά περιε-

χόµενο µέσω της µίµηση και εν συνεχεία µετασχηµατι-

σµού των ορατών χαρακτηριστικών των οργανισµών.

Ωστόσο σήµερα η κατανόηση του τρόπου δηµιουργίας

των φυσικών οργανισµών, η ανακάλυψη των εσωτερικών

κανόνων τους, µε την εφαρµογή χρήση υπολογιστικών

συστηµάτων, µετατοπίζει τη συνθήκη αντανάκλασης από

τη σχεδιαστική επεξεργασία της εξωτερικής εικόνας τους

στη γενετική διερεύνηση και µοντελοποίηση. [Στυλιανή

∆αούτη]

Χωρίς να αποµακρύνεται από το σηµασιολογικό περιεχό-

µενο της, η έννοια της αντανάκλασης, στον αρχιτεκτονικό

σχεδιασµό, παραπέµπει σε επιφάνειες και σχετίζεται µε την

οπτική αντίληψη. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι µια παραγό-

µενη γεωµετρία αντανακλάσεων εγκαθιστά συστήµατα για

τη µερική ή ολική αντίληψη και κατανόηση του χώρου.

Αυτό σηµαίνει πως αντανακλάσεις και οπτικές αλληλοτο-

µίες συµπαγών ή διάφανων επιφανειών, όπως διατυπώνο-

νται στο παράδειγµα του Περιπτέρου του Mies van de

Rohe στην Βαρκελώνη, µπορούν να συγκροτήσουν συνθή-

κες γεωµετρικού συντονισµού της οπτικής εµπειρίας.

[Σοφία Ψαρρά]

Ο αρχιτεκτονικός χώρος διαθέτει νόηµα το οποίο µπορεί

να γίνει κατανοητό µε τη διαµεσολάβηση της σωµατικής

εµπειρίας δηλαδή της αντίληψης και της κίνησης. ∆ιαφο-

ρετικά, ο αρχιτεκτονικός χώρος αποτελεί µηχανισµό αντί-

ληψης του χωρικού νοήµατος ως βίωµα. Έτσι η δηµιουρ-

γία [ο σχεδιασµός] χωρικών κατασκευών είναι για τις νοη-

µατικές σχέσεις το πεδίο εκείνο όπου µπορεί να συγκρο-

τηθεί η σωµατική εµπειρία. Μέσα λοιπόν από το παρά-

δειγµα της ταινίας «Ορφέας» και της προτεινόµενης κατα-

σκευής «πόρτα-πέρασµα», προσδιορίζεται ένας συσχετι-

σµός νοηµατικής τάξης, που έχει ως βασικό σηµείο ανα-

φοράς τις επιφάνειες-κάτοπτρα. [Χρυσούλα Καραδήµα]

Είναι γνωστό πως η εµπειρία της αντανάκλασης σχετίζεται

µε την υλικότητα και κατ’ επέκταση µε τη βαρύτητα της

αρχιτεκτονικής. Υποστηρίζεται λοιπόν πως µε τη διαµεσο-

λάβηση της κινηµατογραφικής συνθήκης επέρχεται «απώ-

λεια στο βάρος του αρχιτεκτονικού σώµατος». Οι προϋ-

ποθέσεις αυτής της διαµεσολάβησης είναι η θεώρηση της

αρχιτεκτονικής ως «πηγή» και ο συσχετισµός της αντανά-

κλασης µε αποτέλεσµα της προβολής της αρχιτεκτονικής

µαρτυρία ως πηγής µέσα από µηχανικά µέσα αναπαραγω-

γής. [Κωστής Βελώνης]
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Î¿Ùˆ: ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Louis Kahn,
Î·È ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ Hurva ÛÙËÓ
πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì

Γάλλος φιλόσοφος Benoît Goetz.3 Αυτή η έννοια της δια-

τόπισης, την οποία συναντούµε τόσο στον Μπατάιγ όσο

και στον Μπλανσό, προσδιορίζει τον επιµερισµό του

χώρου, του έσωθεν και του έξωθεν, και συνιστά τη

συγκροτητική διάσταση της ίδιας της αρχιτεκτονικής.

Ακόµη και η Πτώση των Πρωτοπλάστων, µπορεί να θεω-

ρηθεί ως «πρώτη διατόπιση».4 ∆εν µπορεί να υπάρξει

τόπος χωρίς διατόπιση, καθότι η έννοια αυτή συνιστά την

πρωταρχική συνθήκη κάθε εντοπισµού, κάθε επιµερισµού

των τόπων. Άλλωστε, ο χώρος προκύπτει ως αποσύζευξη

των τόπων, ως πρωταρχικός επιµερισµός που λαµβάνει

χώρα αδιαλλείπτως. Όπως επισηµαίνει ο Γάλλος φιλόσο-

φος Ζαν-Λυκ Νανσύ η σκέψη επίσης, στοχάζεται µε µετα-

κινήσεις, µετατοπίσεις, «µεταθέσεις από θέση σε θέση ή

ανακατατάξεις θέσεων».5 Συνεπώς, αυτή η έννοια της δια-

τόπισης δεν προήλθε από τη φιλοσοφία για να «µετακοµί-

σει» στην αρχιτεκτονική –αν και η «µετακόµιση» αποτελεί

το προσίδιο συστατικό της–, αλλά αναδύθηκε ταυτόχρονα

και στις δύο περιοχές ως αποτέλεσµα αυτής της συνεύρε-

σης. Πρόκειται για ένα είδος αντήχησης που εγκαθίσταται

ανάµεσα στην Αρχιτεκτονική και τη Φιλοσοφία, εξαιτίας

του εννοιείν-ακούειν ορισµένων εννοιών, οι οποίες δηµι-

ουργούν διασυνδέσεις συζεύξεις, διελεύσεις µεταξύ των

δύο αυτών µαθησιακών κλάδων.

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν σε διάφορες συνεδριακές

συναντήσεις, κυρίως στη Γαλλία, όπου δραστηριοποιείται

το νέο διαµαθησιακό δίκτυο «Φιλοσοφία/Αρχιτεκτονική»,

αφορούσαν την παρουσία της φιλοσοφίας στα κτίσµατα

και την πόλη καθώς και τη δυνατότητα υλοποίησης, ενερ-

γοποίησης, µιας φιλοσοφίας της αρχιτεκτονικής.6 Οι φιλό-

σοφοι της υπαρκτικής οντολογικής προσέγγισης συγκλί-

νουν προς την ακόλουθη θέση: ούτε ο πραγµατικός αρχι-

τέκτονας ούτε ο αυθεντικός φιλόσοφος κατασκευάζουν

«αντικείµενα», διότι όπως υποστηρίζει ο Henri Maldiney, η

«ύπαρξη δεν συνιστά αντικείµενο».7 Τι συµβαίνει όµως

σήµερα, που οι αρχιτέκτονες δεν είναι ούτε φιλόσοφοι

ούτε αυθεντίες των «τεχνών», ενώ οι φιλόσοφοι δεν κατέ-

χουν πλέον τη «γνώση» και την «επιστήµη»; Πως νοµιµο-

ποιείται εντέλει αυτός ο άκριτος και ανεξέλεγκτος δανει-

σµός εννοιών, υπό τη µορφή µιας τυφλής υφαρπαγής,

που επιχειρούν ορισµένοι αρχιτέκτονες; Σήµερα, η αρχιτε-

κτονική µεταφορά έπαψε να τροφοδοτεί τη φιλοσοφία, η

οποία εγκατέλειψε τις αρχιτεκτονικές της αξιώσεις για να

στραφεί πλέον στα προσίδια πεδία της. Άλλωστε, η συνά-

ντηση της αρχιτεκτονικής και της αποδόµησης κατέληξε

σε παρεξήγηση και οδηγήθηκε σε πλήρη ρήξη, λόγω των

εµφανών παρεννοήσεων εκ µέρους των «αποδοµιστών»

αρχιτεκτόνων.8 Συνεπώς, ποια σηµασία µπορούν να προ-

σλάβουν αυτοί οι διάσπαρτοι και συνήθως ασύνδετοι

δανεισµοί εννοιών, τη στιγµή ακριβώς που η αρχιτεκτονική

και η φιλοσοφία έπαψαν να αποτελούν παράδειγµα η µία

για την άλλη; Μήπως, επιχειρούν ορισµένοι να αποκρύ-

ψουν µια πραγµατική θεωρησιακή ένδεια και µια «αρχιτε-

κτονική πτώχευση»; Όταν οι εννοιολογικές αναλύσεις δεν

αντιστοιχούν σε αξιόλογα αρχιτεκτονικά έργα, η «φιλοσο-

φική επικάλυψη» δεν µπορεί παρά να παραµείνει ένα πρό-

σχηµα, µια νεκρή γλώσσα.9 Ωστόσο, ακόµη και τότε, δεν

θα πρέπει να παραιτηθούµε από την επερχόµενη «σκεπτό-

µενη συνάντηση», όπως την αποκαλεί ο Ντερριντά, η

οποία µετατίθεται τώρα στον χώρο της αναµονής, για να

αφιχθεί ως ένα απρόβλεπτο συµβάν. Με τον τίτλο «αρχι-

τεκτονική και φιλοσοφία» εννοούµε µια διασύνδεση,  µια

αντήχηση εννοιών, οι οποίες διεργάζονται και παράγονται

στο κάθε πεδίο χωριστά, για να τα αλληλοδιατµήσουν και

να αντηχήσουν τις επιµέρους µεταβολές. Θα µπορούσαµε

να εστιάσουµε σε µια «αρχιτεκτονική µε φιλοσοφία» και

όχι σε µια «φιλοσοφία περί αρχιτεκτονικής», η οποία οδη-

γεί αναπόδραστα σε έναν αισθητικοποιηµένο λόγο, απο-

κλείοντας κάθε σκέψη που διέπεται από πολιτικές και ηθι-

κές αρχές. Συνεπώς, ένας στοχασµός για την αρχιτεκτο-

νική µε βάση τη φιλοσοφία δηµιουργεί τις συνθήκες για

ένα αναπόφευκτο ολίσθηµα. Αντίθετα, οφείλουµε να στρα-

φούµε προς µια διερεύνηση που στοχάζεται µε αφετηρία

την αρχιτεκτονική.10 Να στοχαστούµε µε αφετηρία την αρχι-

τεκτονική σηµαίνει να εντοπίσουµε µέσα της ένα στοιχείο

που δίδει αφορµή σκέψης, χωρίς αυτή να ολισθαίνει προς

το πεδίο της µορφολογικής ή αισθητικής θεώρησης. Αντί-

Όταν ο Alvar Aalto όριζε την αρχιτεκτονική ως «πραγµα-

τοποιηµένη φιλοσοφία», δεν µπορούσε ίσως να φανταστεί

τις διαδροµές που θα διέτρεχαν οι δύο αυτοί χωριστοί

µαθησιακοί κλάδοι, έως την οριστική τους συνάντηση στις

αρχές της δεκαετίας του 1980.1 Θα πρέπει να επισηµά-

νουµε ευθύς εξαρχής, ότι η έννοια της συνάντησης προ-

σλαµβάνει τελείως διαφορετικές διαστάσεις σε σχέση µε

τις πρόσφατες αλληλοκαταλήψεις εδαφών, τις προσβάσεις

στα πεδία εφαρµογής, τις ρητορικές και µεταφορικές

µετατοπίσεις, τους εννοιολογικούς δανεισµούς. Το γεγο-

νός ότι κορυφαίοι φιλόσοφοι από τον Πλάτωνα έως τον

Καρτέσιο, τον Χέγκελ, τον Νίτσε κ.ά., αναφέρθηκαν στην

αρχιτεκτονική και ορισµένες φορές τη «χρησιµοποίησαν»

ως παράδειγµα για να εξεικονίσουν µια φιλοσοφική θέση ή

ακόµη, της προσέδωσαν µια µεταφορική διάσταση για να

προτείνουν ένα «πολιτικό» ή «φιλοσοφικό» πρότυπο, δεν

σηµαίνει ότι είχε λάβει χώρα αυτή η συνεύρεση. Αντίθετα,

η φιλοσοφική σκέψη παρέπεµπε στην αρχιτεκτονική µε

έναν µεταφορικό τρόπο, καθότι δεν µπορούσε να αναγνω-

ρίσει την προσίδια χωρική αρχή που τη διέπει. Στον Χάι-

ντεγγερ, για πρώτη φορά, και εν συνεχεία στον Ντερριντά

η αρχιτεκτονική δεν τίθεται πλέον ως µεταφορά.2 Το χαϊ-

ντεγγεριανό Dasein [Ώδε-Είναι], είναι εξυπαρχής χωρικό,

δηλαδή, η ύπαρξη καθαυτήν συγκροτείται ως χωρικότητα.

Συνεπώς, η φιλοσοφία ενέχει µια χωρική διάσταση που της

προσδίδει τη δυνατότητα µετάβασης, µετάθεσης, από

τόπο σε τόπο, από τη µία χωρικότητα στην άλλη. Αυτές οι

µετακινήσεις προϋποθέτουν την εγκατάσταση της από-

στασης µέσα στη φιλοσοφική σκέψη. Από τον Χάιντεγγερ

έως τον Ζακ Ντερριντά και τον Ζαν-Λυκ Νανσύ η έννοια

της απόστασης προσλαµβάνει σηµαντικές διαστάσεις και

διαφοροποιήσεις.

Η αρχιτεκτονική, από την άλλη, είναι η κατεξοχήν τέχνη

του χώρου, η οποία διεργάζεται, ανασυνθέτει και συγκρο-

τεί, ετερογενείς συνήθως, χωρικές ενότητες. Με αυτή την

έννοια, ορίζεται ως η σκέψη του χώρου, η οποία στοχάζε-

ται µε αφετηρία τις µεταθέσεις, τις µεταβάσεις, τις µετατο-

πίσεις από χώρο σε χώρο, και στις σηµερινές συνθήκες,

κυρίως µεταξύ τόπων, οι οποίοι έχουν υποστεί µια εξάρ-

θρωση, µια µετακίνηση διαµέσου άλλων τόπων, δηλαδή

µια διατόπιση, σύµφωνα µε τον όρο που χρησιµοποιεί ο
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Η εργασία του σχεδιασµού παράγει αφηγήσεις που προσθέτουν

στην αξία υπαρχόντων πλαισίων, και µε την πιο στενή έννοια στη

λογική χρησιµότητας του οικονοµικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Αλλά υπάρχει επίσης ένα είδος εργασίας κατασκευής του δηµό-

σιου που µπορεί να παράγει διασπασµένες αφηγήσεις, και να τις

κάνει αναγνώσιµες στο τοπικό και το αποσιωπηµένο. 

Saskia Sassen, Public Interventions. The Shifting Meaning of

the Urban Condition

Κάθε έννοια συγγραφής έχει ξεπεραστεί από τη λογική της

κυκλοφορίας των ιδεών στη σύγχρονη κοινωνία. 

La Société Anonyme

Am stram gram [παραλλαγή: Amsterdam] [παραλλαγή: Am

sam gram]

Pie et pic et colegram

Bour et bour et ratatam

Al stram gram [παραλλαγή: Mistram] [παραλλαγή: Mistram

gram]

Pic

Γαλλικό παιδικό τραγουδάκι

Ανακύκληση και ανοιχτή πηγή

Αντανάκλαση σηµαίνει επιστροφή. Μια µεταφορική σηµα-

σία της αντανάκλασης είναι η έµµεση επίδραση, η απή-

χηση µια ιδέας, ενός έργου. Η αντανάκλαση υπονοεί µια

εξασθενηµένη επιστροφή. Είναι προφανής η αναφορά

στην πηγή φωτός ή στην προέλευση. Ένα έργο εξ αντανα-

κλάσεως αντανακλά µέρος της αίγλης και αυθεντικότητας

του αρχικού έργου. Ανακύκληση σηµαίνει «επαναφορά

στην αρχική µορφή», όµως περισσότερο από τη λέξη ανα-

κύκλωση, «µπορεί να δηλώσει τη µετατροπή και επανα-

χρησιµοποίηση της ύλης».1 Η έµφαση είναι στη διαδικασία

καθαυτήν: στην παραγωγή νέων κύκλων χρήσης. Αντιπα-

ραθέτοντας την ανακύκληση στην αντανάκλαση, σε µια

διαδικασία παραγωγής έργου, µεταθέτουµε την έµφαση

από την πηγή στα σηµεία πρόσληψης. Στην αντανάκλαση

ενδιαφέρει η παραγωγή, στην ανακύκληση η µετα-παρα-

γωγή (post-production). Η αντανάκλαση προϋποθέτει µια

ιεραρχική σχέση ανάµεσα στο πρωτότυπο και στα παρά-

γωγα έργα. Η ανακύκληση δηµιουργεί διασυνδεµένα ανοι-

χτά αρχεία ισοδύναµων έργων. Η προφορική παράδοση

βασίζεται σε διαδικασίες ανακύκλησης. 

Η ανακύκληση µπορεί να χαρακτηρίσει διαδικασίες παρα-

γωγής έργου στη σηµερινή εποχή της πληροφοριακής

παραγωγής. Συνδέεται µε κοινωνικές νοηµατοδοτήσεις

πρακτικών του διαδικτύου, όπως η «ανοιχτή πηγή» (open

source), το ελεύθερο λογισµικό (free software) και οι άδειες

«creative commons». Η ανοιχτή πηγή αναφέρεται σε µορ-

φές παραγωγής και σχεδιασµού όπου δεν υπάρχουν, ή

είναι ελάχιστοι οι περιορισµοί πνευµατικής ιδιοκτησίας.2

Αυτό επιτρέπει σ’ ένα software να διανέµεται στη δηµόσια

ρώτηση», τον Οκτώβριο του 1985, και στα οποία είχα την τύχη να

συµµετάσχω, εισήγαγαν στο άνοιγµα ενός πεδίου συνάντησης, το

οποίο οδήγησε στη διαµόρφωση ενός νέου διαµαθησιακού κλά-

δου στη Γαλλία που ονοµάζεται «Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία».

Τα κείµενα που διαδραµάτησαν έναν σηµαντικό ρόλο είναι τα

εξής: Daniel Payot, Le Philosophe et l’ Architecte, Aubier, Montai-

gne, Παρίσι 1982. Sylviane Agacinski, Volume. Philosophie et Politi-

ques de l’ architecture, éditions Galilée, Παρίσι 1992. Bruno Quey-

sanne, «Philosophie et/de l’ architecture», Cahier de pensée et d’

histoires de l’ architecture, Νο. 4, Φεβρουάριος 1985, Αρχιτεκτονική

Σχολή της Grenoble. Επίσης, το θεµελιώδες βιβλίο του Benoît

Goetz, La Dislocation. Architecture et philosophie, Les Éditions de la

Passion,  Παρίσι 2001. Ο συλλογικός τόµος, υπό την επιµέλεια του

Chris Younès και του Michel Mangematin, µε τίτλο, Le philosophe

chez l’ architecte, Descartes et Cie, Παρίσι 1996. Ο Chris Younès

διηύθυνε και το δίκτυο «Philosophie/Architecture», µεταξύ Αρχιτε-

κτονικών Σχολών και Πανεπιστηµίων. Βλ. Το περιοδικό Le philoto-

pe, No. 3, Ιανουάριος 1998.

2. Η έκδοση που αποτέλεσε το εναρκτήριο βήµα για τη συνάντηση

αρχιτεκτονικής και φιλοσοφίας ήταν το εκτός σειράς Cahiers du

CCI, µε τίτλο: Mesure pour mesure. Architecture et Philosophie, Édi-

tions du Centre Pompidou/CCI, Παρίσι 1987. Βλ. κυρίως το εισα-

γωγικό κείµενο του Jacques Derrida, «52 aphorismes pour un

avant-propos», σσ. 7-13.

3. Βλ. Βenoît Goetz, ό.π., σσ. 26-28.

4. Βλ. Jean-Christophe Bailly, Panoramiques, Christian Bourgois Édi-

teur, Παρίσι 2000.

5. Βλ. το εξαιρετικό προοίµιο του Ζαν-Λυκ Νανσύ µε τίτλο, «L’es-

pèce d’espace pensée», στο βιβλίο του Benoît Goetz, ό.π., σσ. 11-13.

6. Το συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο Clermont-Ferrand,

στις 5 και 6 Απριλίου 1995 έφερε τον τίτλο, «Υπάρχει µια αρχιτε-

κτονική χωρίς φιλοσοφία;». Βλ. Le philosophe chez l’architecte, ό.π.,

σσ. 39-41.

7. Βλ. τον συλλογικό τόµο, υπό την επιµέλεια του Chris Younès,

Maison-mégapole Architectures, philosophies en œuvre, Les Éditions

de la Passion, Παρίσι 1998, σ. 14.

8. Το θέµα αυτό αποτέλεσε τον πυρήνα της εισήγησής µου, µε

τίτλο, «Η συνάντηση της αρχιτεκτονικής και της αποδόµησης.

Ρήξη ή παρεξήγηση;», στο συνέδριο, Ζακ Ντερριντά: Μεταφράσεις,

Μεταφορές, Μεταθέσεις, επιµέλεια Βαγγέλη Μπιτσώρη, ΕΚΕΒΙ,

Αθήνα, 19 ∆εκέµβριος 2005.

9. Παράδειγµα προς αποφυγήν συνιστούν ορισµένες Αρχιτεκτονι-

κές Σχολές αγγλοσαξωνικής προέλευσης, οι οποίες επιχειρούν να

«εφαρµόσουν» τις φιλοσοφικές έννοιες, –κυρίως των Γάλλων στο-

χαστών, του Ντερριντά, του Ντελέζ, του Βιριλιό, του Μπωντρι-

γιάρ–, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, µε αποτέλεσµα την πρό-

ταση µιας πλαστής, γραφι(στι)κής αναπαράστασης. Από αυτές τις

ψευδοχαώδεις «ντερριντιανές αποδοµήσεις» επιφανειών και επι-

πέδων ή τις ανυπόστατες «ντελεζιανές πτυχώσεις» δεν διέφυγαν

βέβαια ούτε οι Αρχιτεκτονικές Σχολές της χώρας µας.

10. Βλ. το κείµενο του Benoît Goetz, «La philosophie à l’œuvre

dans l’architecture contemporaire. Opus Incertum», στον συλλο-

γικό τόµο, Maison-mégapole, ό.π., σσ. 161-168.

11. Μπορούµε επίσης να προσδιορίσουµε ένα σύµφυτο στοιχείο

της αρχιτεκτονικής, µια εµµενή σκέψη που οδηγεί σε µια εµµενή

«φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής», η οποία διατυπώνεται µε τρόπο

ανάλογο της ντελεζιανής πραγµάτευσης του κινηµατογράφου. Βλ.

Jean Attali, Le plan et le detail. Une philosophie de l’architecture et de

la ville, Éditions Jacqueline Chambon, Νιµ, 2001.

θετα, θα πρέπει µε αφετηρία την αρχιτεκτονική, να στοχα-

στούµε τον χώρο και τον χρόνο µας, όπως τους ρυθµί-

ζουν οι δηµόσιες και ιδιωτικές αρχιτεκτονικές παρεµβά-

σεις. Να στοχαστούµε τις χωρικές διαρθρώσεις, τους

χώρους της βιωµένης εµπειρίας, όπου συναθροίζονται και

διασκορπίζονται οι υπάρξεις µας.11 Η αρχιτεκτονική είναι η

σκέψη του χώρου που αποβλέπει να συλλάβει την άφιξη

του συµβάντος, το οποίο επιδρά και διαµορφώνει τις

χωρικές συνθήκες της ύπαρξής µας. Σήµερα, αυτό που

µας εµποδίζει να κατανοήσουµε τον βαθµό εξάρτησης της

ύπαρξής µας από την ύπαρξη της αρχιτεκτονικής είναι το

γεγονός ότι ορισµένες θεωρήσεις την αναγάγουν ολοένα

και περισσότερο σε µια εικόνα, σε µια αναπαράσταση, µε

στόχο να απωλέσει τη φυσική, την υλική και ηθική της υπό-

σταση. Η αρχιτεκτονική, όµως, θα συνεχίσει να τίθεται στο

κέντρο του ερωτήµατος της ύπαρξής µας, διότι µέσα από

µια φυσική του χώρου θα «φτιάχνει-κόσµους» για να µας

περισυλλέγει και να θέτει το Είναι µας από-κοινού ή χωρι-

στά. Το αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι-κόσµος θα δηµιουργεί τις

συνθήκες ελευθερίας και θα µας παρέχει τις πλατείες, τους

δρόµους, όπου θα διαδραµατίζονται εσαεί τα πολιτικά

γεγονότα. Η αδύνατη συνάντηση της αρχιτεκτονικής και

της φιλοσοφίας, αν πραγµατοποιηθεί, δεν µπορεί παρά να

λάβει χώρα µέσα σε ένα υπαρκτικό ή υπαρξιακό πεδίο.

Σηµειώσεις

1. Η συνάντηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή αρχιτε-

κτόνων και φιλοσόφων στο ∆ιεθνές Κολλέγιο της Φιλοσοφίας,

στα σεµινάρια της Sylviane Agacinski (1984-1985) και του Alain

Guiheux (1985-1986) αντίστοιχα. Τα σεµινάρια αυτά, µε αποκορύ-

φωµα το συνέδριο που έφερε τον τίτλο «Η αρχιτεκτονική σε επε-
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Bourriaud (διευθυντής του Palais de Tokyo στο Παρίσι)

προσπάθησε να ενσωµατώσει στους θεσµούς έκθεσης µια

σειρά καλλιτεχνών της δεκαετίας του ‘90 προσβλέποντας

ότι αυτοί θα διαδέχονταν τα έργα των Νέων Βρετανών

Καλλιτεχνών που µέχρι τότε κυριαρχούσαν στη διεθνή

αγορά. Πολλά από τα έργα που αναφέρει ως παραδειγµα-

τικά προσφέρουν συνθήκες για δραστηριότητες στο εσω-

τερικό µιας γκαλερί, όπως για παράδειγµα τα γεύµατα του

Tiravanija. Μιλώντας για την «τέχνη του αρχείου» ο Foster

στοχεύει επίσης στην υποστήριξη µιας οµάδας καλλιτε-

χνών µε έντονη παρουσία στο σύστηµα των διεθνών εκθέ-

σεων. Στο άρθρο της «Antagonism and Relational Aes-

thetics»,9 η Claire Bishop τοποθετεί στη θέση των καλλιτε-

χνών του Γάλλου επιµελητή δύο «δικούς» της καλλιτέχνες,

που ενώ ανήκουν εξίσου στο σταρ-σύστεµ της σύγχρονης

τέχνης, πιστεύει ότι τα έργα τους εκφράζουν καλύτερα την

ιδέα της συµµετοχής και ενεργοποίησης του θεατή. Στις

θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, η ρητορική της συµµετο-

χής και της µετα-παραγωγής αναπτύσσεται παράλληλα µε

την υποστήριξη του παραδοσιακού µοντέλου ατοµικής

δηµιουργίας: ο καλλιτέχνης είναι ο µόνος πρωταγωνιστής

στην παραγωγή του έργου (και ο ρόλος του ενισχύεται

όταν αποκτά τη συνηθισµένη σήµερα ιδιότητα του καλλιτέ-

χνη-επιµελητή).

Είναι, όπως θεωρεί ο Okwui Enwezor, η συλλογική εργα-

σία «µια κριτική στην πτώχευση της γλώσσας της σύγχρο-

νης τέχνης, καθώς έρχεται αντιµέτωπη µε µεγάλης κλίµα-

κας εµπορευµατοποιήσεις της κουλτούρας που έχουν

συγχωνεύσει την ταυτότητα του καλλιτέχνη µε το επιχειρη-

µατικό λογότυπο του παγκόσµιου καπιταλισµού;»10 Πιθα-

νόν. Ωστόσο, οι συλλογικές πρακτικές δεν είναι µέσα επί-

τευξης στόχων, είναι σηµαίνουσες µορφές. Ταυτόχρονα

είναι σε απόσταση από την αισθητική: συνδέονται άµεσα

µε ερωτήµατα δηµοκρατίας, αντιπροσώπευσης και εννόη-

σης της δηµόσιας σφαίρας.11

∆ιανεµηµένη δηµιουργικότητα

Μπορούν πρακτικές ανακύκλησης και συλλογικής συγγρα-

φής να δηµιουργήσουν όρους παραγωγής κριτικών πα-

ρεµβάσεων έξω από τα επίσηµα δίκτυα της πολιτικής και

της τέχνης; Ας δούµε τη νέα εννόηση της τοπικότητας,

του τόπου και του τοπίου την εποχή µετά τα δίκτυα: ο

τόπος δεν γίνεται αντιληπτός µόνο τοπικά, αλλά στον

βαθµό που συµµετέχει σε πολλαπλά παγκόσµια δίκτυα που

τον διασχίζουν. Ας δούµε ποια θα ήταν η συνέχεια µιας

διαφορετικής γενεαλογίας κριτικών πρακτικών τέχνης που

έχει ως αφετηρία την πολιτική νοηµατοδότηση των τόπων.

Οι τοπικές πρωτοβουλίες παρέµβασης κτίζονται σε

παγκόσµια δίκτυα που οργανώνονται ως διαδικτυακές κοι-

νότητες, αλλά δρουν τοπικά, σε συγκεκριµένους τόπους

και πόλεις του κόσµου. Είναι δυνατό να οργανωθούν έτσι

εναλλακτικές παγκοσµιότητες. Αν ήθελε κανείς να βρει ένα

ιστορικό προηγούµενο στην τέχνη, θα κοίταζε το σχετικά

αγνοηµένο από τους κριτικούς πεδίο καλλιτεχνικών πρα-

κτικών στο διαδίκτυο, όπου από το µέσον της δεκαετίας

του ‘90 συζητώνται και αναπτύσσονται εκκεντρικές µορφές

συλλογικής συγγραφής και κατασκευής κοινότητας.12 Οι

µορφές αυτές τέχνης του διαδίκτυου δεν κατασκευάζουν

ένα φαντασιακό, εικονικό σύµπαν, αλλά συσχετίζονται

άµεσα µε το δηµόσιο χώρο της πόλης και µε τον πραγµα-

τικό κοινωνικό ιστό. Παράγουν έργο που συνίσταται στην

οργάνωση διαδικτυακών τόπων ανταλλαγής µε χρήση

ταχυδροµικών λιστών (e-mail lists) και πιο πρόσφατα ιστο-

λογίων και επιφανειών συλλογικής συγγραφής (blogs,

wikis), ανοιχτών δεξαµενών περιεχοµένων (flickr, delicious,

youtube κ.ά.) και πλατφορµών τέχνης (νεότερο σύστηµα

διαχείρισης περιεχοµένου µε πολλαπλές λειτουργίες επα-

φών, έκθεσης, εκποµπής, ανταλλαγής κ.ά.). Οι πλατφόρµες

αυτές παράγουν ανακυκλήσεις περιεχοµένων και ταυτό-

χρονα διοχετεύουν ιδέες, γνώµες, κοινωνικούς δεσµούς

και δράσεις στον πραγµατικό χώρο.13 Έχουν ήδη αλλάξει

τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε τη συγγραφή, τη

συνεργασία, την αυτοοργάνωση. Η επιµονή στην καλλιτε-

χνική ταυτότητα και στην περιφρούρηση δικαιωµάτων συγ-

γραφής δεν έχει κανένα νόηµα στις εργασίες στα κοινω-

νικά αυτά δίκτυα. Το πρόσωπο του ενθουσιώδους ερασι-

τέχνη µπορεί να συζητηθεί εδώ ως ένα νέο και αντιφατικό

µοντέλο εµπλοκής.14 Η ανοιχτή πηγή, η παραχώρηση µέ-

ρους του ελέγχου του δηµιουργού, διασφαλίζει µια «νέα

Î¿Ùˆ: ¶·Ú·ËÁÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ, ÊÔÈÙËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ
µ. °ÎÈÎ¤ÏÔ˘, ∂. ∫ÔÎÎÈÓ¤ÏË, £. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘,
∞. §·Î·ÊÒÛË, ∞. ™ÈÒÏË (∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ •¿ÓıË˜
Î·È µfiÏÔ˘) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢È·-
Ï¤ÍÈ˜ (™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜: ¢‹ÌÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔ˜
∫Ô‡ÚÔ˜) ÛÙÔ 2Ô £ÂÚÈÓfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫¤-
ÓÙÚÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘, Ã·ÓÈ¿, 2003

¿Óˆ: ¶¿ÓÔ˜ ∫Ô‡ÚÔ˜, ∞rchive Architectures,

Public Objects for Public Body, ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ
Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ (ÛÂ ÂÍ¤-
ÏÈÍË)

σφαίρα και να είναι ανοιχτό σε διαµορφώσεις περιεχοµέ-

νου από τους χρήστες. Η τακτική της ανοιχτής πηγής χρη-

σιµοποιεί τις επικοινωνιακές δοµές του ίντερνετ αλλά δεν

περιορίζεται σήµερα στο πεδίο ανάπτυξης προϊόντων:

επεκτείνεται στη σφαίρα του πολιτισµού, στην αρχιτεκτο-

νική και στην τέχνη,3 παρέχοντας διαφορετικές προσεγγί-

σεις σε ιεραρχηµένα και κεντροθετηµένα µοντέλα συγγρα-

φής και παρέµβασης. H ανοιχτή πηγή προσφέρει χωρίς

κανένα περιορισµό τα περιεχόµενα προς αναδηµιουργία

και αναµεταβίβαση.

Κριτικές παρεµβάσεις τέχνης-αρχιτεκτονικής

Πώς πολεοδοµούµε την ανοιχτή πηγή; Το ερώτηµα θέτει

η κοινωνιολόγος Saskia Sassen, αναζητώντας νέες «αντι-

γεωγραφίες παγκοσµιοποίησης» εν όψει της ιδιωτικοποίη-

σης και στρατικοποίησης (weaponizing) του αστικού

χώρου.4 Πώς µπορούµε να µεταφέρουµε τακτικές ανοι-

χτής πηγής στη δηµόσια σφαίρα της πόλης; Πώς µπο-

ρούµε να κατασκευάσουµε δηµόσιο χώρο, χρησιµοποιώ-

ντας τις δυνατότητες των τεχνολογιών διασύνδεσης; Ας

θεωρήσουµε την πόλη ως έναν χώρο όπου µπορεί να δια-

µορφωθεί µια ανεπίσηµη πολιτική (informal politics).5 Μια

τέτοια νέου τύπου πολιτική µπορεί να παραχθεί περισσό-

τερο στην κλίµακα της πόλης παρά σ’ εκείνη του έθνους,

καθώς στο επίπεδο του δρόµου αποκτούν παρουσία οι

δράσεις διαφορετικών οµάδων και υποκειµένων και είναι

δυνατή η κατασκευή πολιτικών υποκειµένων εκτός του επί-

σηµου πολιτικού συστήµατος. Κριτικές παρεµβάσεις µε όχι

σαφείς οριοθετήσεις ανάµεσα στις περιοχές της τέχνης,

της αρχιτεκτονικής και του ακτιβισµού µπορούν να φέρουν

στο προσκήνιο µια τέτοια πολιτική. Η Saskia Sassen θεωρεί

ότι οι υπερ-σχεδιασµένοι χώροι δηµόσιας πρόσβασης δεν

µπορούν να θέσουν σήµερα το ερώτηµα της κατασκευής

του δηµόσιου χώρου. Θα υποστήριζα ότι ούτε οι διεθνείς

χώροι έκθεσης της τέχνης µπορούν να προτείνουν εναλ-

λακτικές παγκόσµιες γεωγραφίες που να ενεργοποιούν

ελεύθερες διόδους συνύπαρξης διαφορετικών παικτών σε

κρίσιµες «ενδιάµεσες περιοχές» της πόλης. 

Αντανακλάσεις της περιφέρειας

Τέχνη παράγεται σήµερα σε παγκόσµια δίκτυα µεγάλης

κλίµακας εκθέσεων. Μέσα σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγο-

ρά, κυριαρχεί ένα νοµαδικό µοντέλο παραγωγής: έργα,

καλλιτέχνες, επιµελητές µετακινούνται συνεχώς σε πόλεις

του κόσµου όπου διοργανώνονται οι ονοµαζόµενες «πα-

γκόσµιες εκθέσεις»: µπιενάλε, τριενάλε κ.λπ. Μεγάλες

Περιηγήσεις (Grand Tour) κατ’ αναλογία των µεγάλων

περιηγήσεων του 18ου αιώνα οδηγούν τους θεατές στις

µέγα-εκθέσεις που αυτό το καλοκαίρι συµπίπτουν στον

Ευρωπαϊκό χώρο: Μπιενάλε Βενετίας, Documenta 12, Pro-

jecte Munster, Basel... Το ίδιο και στην Ελλάδα, η ιδιωτική

πρωτοβουλία ανοίγει την πρώτη Μπιενάλε και σπεύδει να

δηµιουργήσει «δίκτυο Μπιενάλε» µε τη Μπιενάλε της

Κωνσταντινούπολης, της Λιών κ.λπ. Η ιλιγγιώδης αύξηση

του αριθµού των µπιενάλε ανά τον κόσµο δεν αυξάνει

ωστόσο τη διάδραση διαφορετικών µοντερνικοτήτων,

καθώς οι δυτικοί θεσµοί ελέγχουν τον ορισµό και τα όρια

της σύγχρονης τέχνης. Με ανάλογο τρόπο, δεν αλλάζουν

τα κριτήρια επιλογής καλλιτεχνών: συνήθως οι ίδιοι καλ-

λιτέχνες ανακυκλώνονται στις διαφορετικές εκθεσιακές

σκηνές, τροφοδοτώντας ένα ελεγχόµενο πεδίο εικαστικής

γλώσσας. Στα θεσµικά αυτά δίκτυα παραµένει ισχυρός ο

διαχωρισµός ανάµεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια: η

περιφέρεια αγωνιά να ενταχθεί σε µια ήδη διαµορφωµένη

πολιτισµική αγορά, προσφέροντας στην καλύτερη πε-

ρίπτωση «νέα» προϊόντα που «αντανακλούν» δοκιµα-

σµένους επιµελητικούς, κριτικούς και εµπορικούς λόγους

(αυτός είναι ο ρόλος διοργανώσεων όπως η έκθεση «Out-

look» παλαιότερα, ή «Destroy Athens» τώρα). Η προβολή

µιας άλλης µοντερνικότητας στις τοπικές σκηνές τέχνης

σηµαίνει την οργάνωση διαφορετικών θεσµικών υποδοµών

εκπαίδευσης και παραγωγής, άλλων µοντέλων διαχείρισης,

άλλων δικτύων εκποµπής στον διεθνή χώρο κ.ά. 

Ιδιοποίηση εννοιών του πολιτισµού των δικτύων από

την υψηλή τέχνη

Η συσχέτιση, η συµµετοχή και η συλλογικότητα προτείνο-

νται ως µορφές καλλιτεχνικής παραγωγής σήµερα, µετα-

σχηµατίζοντας ριζικά τη µοντέρνα παράδοση της αυτόνο-

µης δηµιουργικής παρουσίας του καλλιτέχνη και της αυθε-

ντικότητας του έργου που αυτός παράγει. Μέσα στο επί-

σηµο δίκτυο των παγκοσµίων εκθέσεων που ανέφερα πριν,

κυριαρχούν ορισµένοι επιµελητικοί τρόποι και λόγοι γύρω

από έννοιες όπως η «αισθητική της συσχέτισης»,6 η

«µετα-παραγωγή»,7 το «αρχείο».8 Οι έννοιες αυτές καθο-

ρίζουν µια µετάβαση από τον πολιτισµό της αναπαράστα-

σης στον πολιτισµό της χρήσης και αντανακλούν όψεις

της οικονοµίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών. Κάτω

από τη θεωρητική οµπρέλα της συσχέτισης, ο Nicolas
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Η ποικιλία και η οµορφιά των µορφών που συναντάµε στη

φύση, αποτελούν διαχρονική πηγή έµπνευσης για αρχιτέ-

κτονες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες. Συχνά το ενδιαφέρον

προς τους φυσικούς οργανισµούς στρέφεται προς τη µί-

µηση κάποιων εξωτερικών χαρακτηριστικών τους, µοτίβων

ή σχηµατισµών και µεταφράζεται σε κάθε είδους διακο-

σµητικά στοιχεία.

Σήµερα η παράλληλη ανάπτυξη και σύγκλιση της πληρο-

φορικής και της βιογενετικής µε την ανακάλυψη του DNA

στις αρχές του 20ού αιώνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για

τις φυσικές µορφές και τους εν γένει υπολογιστικούς κανό-

νες που κρύβονται από πίσω τους. Αντίστοιχα η σχέση

µεταξύ φυσικών οργανισµών και αρχιτεκτονικής έχει πάρει

µια νέα τροπή. Οι αρχιτέκτονες χρησιµοποιούν ολοένα και

περισσότερο υπολογιστικά συστήµατα για τον σχεδιασµό

και την κατασκευή και µπορούν πλέον να διερευνήσουν

µέσω τέτοιων συστηµάτων τους εσωτερικούς κανόνες που

οργανώνουν τις περίπλοκες φυσικές µορφές. 

Πώς έχει λοιπόν αλλάξει η σχέση µεταξύ φύσης και αρχι-

τεκτονικής µε την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων;

Αντανάκλαση της εικόνας της φύσης

Το 1899 ο Γερµανός βιολόγος Ernst Haeckel δηµοσιεύει

το βιβλίο «Καλλιτεχνικές µορφές στη φύση» που περιέχει

100 απεικονίσεις διαφόρων φυσικών οργανισµών. Το

ενδιαφέρον αυτής της δηµοσίευσης δεν είναι µόνο ότι

παρουσιάζει οργανισµούς που για πρώτη φορά περιγρά-

φονται από τον Haeckel, αλλά και ότι ο τρόπος παρουσία-

σής τους εστιάζεται σε µια αισθητική οργάνωσή τους και

συµµετρία. Το βιβλίο αυτό δεν άργησε να γίνει αναφορά

στις αρχές του 20ού αιώνα στον χώρο της αρχιτεκτονικής

και του design δίνοντας ερεθίσµατα σε πολλούς αρχιτέ-

κτονες του κινήµατος Art Nouveau.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της επιρροής των φυσικών

οργανισµών στην αρχιτεκτονική αποτελεί η ∆ιεθνής Έκ-

θεση στο Παρίσι το 1900. Εκεί ο αρχιτέκτονας René Binet

σχεδίασε την κεντρική είσοδο της έκθεσης «La Porte

Monumentale» εµπνευσµένος από τα ραδιολάρια, µικρο-

σκοπικούς οργανισµούς που είχε παρουσιάσει ο Haeckel.

Το 1902 ο ίδιος αρχιτέκτονας δηµοσιεύει προς τιµήν του

Haeckel, το βιβλίο «Esquisses Décoratives» µε µια σειρά

από σχέδια διακοσµητικών συνθέσεων.

Και στις δύο δηµοσιεύσεις είναι εµφανές ότι ο Haeckel και

ο Binet είναι µαγεµένοι από τη µορφή και τους εντυπωσια-

κούς σχηµατισµούς των φυσικών οργανισµών. Η έρευνά

τους εστιάζεται στη γνώση των οργανισµών αυτών µέσα

προφορικότητα»15 έργων, την κινητικότητα των σηµασιών

τους σε µια προσωρινά ελεύθερη δηµόσια σφαίρα. 
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ρευνά νέες µορφές στην αρχιτεκτονική που αντανακλούν

τους κανόνες των φυσικών οργανισµών και τη µορφή

τους, έτσι όπως την παρουσίασε ο Haeckel. Η λογική που

χρησιµοποιείται είναι αυτή του «ορισµού σύνθετων µορ-

φών µε µία διαδοχική αντικατάσταση κοµµατιών ενός

απλού αρχικού αντικειµένου χρησιµοποιώντας µία σειρά

γραµµατικών κανόνων».3 Ένας τύπος τέτοιων συστηµάτων

αναπτύχθηκε το 1968 από τον βοτανολόγο Aristid Linden-

mayer. Με τη χρήση του «συστήµατος L» το οποίο βασί-

ζεται σε γραµµατικές σειρές, µπορεί να αναπαρασταθεί η

ανάπτυξη των φυτών και να δηµιουργηθούν ποικιλίες

τεχνητών φυτών. Μετατρέποντας τις ακολουθίες συµβό-

λων σε εντολές προγράµµατος, µπορούµε να παρακολου-

θήσουµε την εξέλιξη του φυτού οπτικά. Τα «συστήµατα L»

λοιπόν αναπτύσσονται µε την εκτέλεση του κώδικα (γραµ-

µατικής) που παράγει µέσα από µια επαναληπτική διαδικα-

σία (iterations) τη µορφή του συστήµατος.

Με µια ανάλογη διαδικασία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό

είναι δυνατό από περίπλοκους σχηµατισµούς στις δύο δια-

στάσεις, κανόνες οργάνωσης, όµοιοι µε αυτούς ενός γενε-

τικού κώδικα, να χρησιµοποιηθούν για το σχεδιασµό τρισ-

διάστατων επιφανειών και τελικά όγκων.4 Όπως συµβαίνει

και στους φυσικούς οργανισµούς, οι µορφές που δηµιουρ-

γούνται βασίζονται στις αρχές της συνδυαστικής επέκτα-

σης αλλά και της διατήρησης των αρχικών πληροφοριών

του συστήµατος. 

Για παράδειγµα, στην αρχιτεκτονική πρόταση για την

κατοικία µίας οικογένειας το αρχικό «σύστηµα L», παρου-

σιάζεται σαν οντότητα η οποία διασπάται σε δύο συστή-

µατα που ακολουθούν µία παράλληλη αλλά ανεξάρτητη

εξέλιξη. Εννοείται ότι η εφαρµογή στην αρχιτεκτονική

προϋποθέτει την επανειληµµένη εκτέλεση και διόρθωση

του κώδικα έως ότου το αποτέλεσµα να παρουσιάζει

ενδιαφέρον για τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Η τελική µορφο-

λογία της κατοικίας θυµίζει τη µορφή φυσικών οργανισµών

όπως κάποιων κοχυλιών. Συγχρόνως προτείνεται ένας

νέος τύπος κατοικίας όπου η οικογένεια ζει σε δύο διαφο-

ρετικούς αλλά παρακείµενους χώρους. Ένας τέτοιος τρό-

πος κατοίκησης παρουσιάζει ενδιαφέρον σε µέρη όπου οι

κλιµατικές διαφορές µεταξύ ηµέρας και νύχτας είναι µεγά-

λες. Έτσι στην περίπτωση µιας κατοικίας σε πολύ θερµό

κλίµα µια παράλληλη ζωή εξελίσεται σε έναν εσωστρεφή

χώρο κατά τη διάρκεια της ηµέρας και σε έναν εξωστρεφή

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα κεντρικό αίθριο που

φέρνει το στοιχείο του νερού και του ουρανού λειτουργεί

ως χώρος συνένωσης των δύο παράλληλων κόσµων.

Εκτός λοιπόν από τη µορφή, η οργάνωση των χώρων

αντανακλά την αρχική συµπεριφορά του συστήµατος και

οδηγεί στη δηµιουργία νέων προγραµµάτων και χρήσεων.

Όπως προαναφέρθηκε, η εξέλιξη της επιστήµης και οι

νέες γνώσεις που είναι διαθέσιµες σήµερα επιτρέπουν

στον αρχιτέκτονα τον πειραµατισµό και την άντληση ιδεών

από µορφές και διαδικασίες σχεδιασµού που αντανακλούν

όχι µόνο την εικόνα της φύσης αλλά κυρίως την ίδια τη

φυσική αυτο-οργάνωση και συµπεριφορά. Ένα είδος γενε-

τικής αρχιτεκτονικής µοιάζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.

από την παρατήρηση των αισθητικών τους χαρακτηριστι-

κών και της τελειότητας τους. Το ίδιο και οι υπόλοιποι αρχι-

τέκτονες εκείνης της εποχής εµπνέονται από τις φυσικές

µορφές τις οποίες προσεγγίζουν πάντα από την αισθητική

τους πλευρά επισηµαίνοντας ότι «η οµορφιά δεν είναι

παρά η αντανάκλαση της ίδιας της φύσης».1

Αντανάκλαση της ίδιας της φύσης

Έναν αιώνα αργότερα ο Άγγλος µαθηµατικός Stephen

Wolfram εκδίδει το βιβλίο του «Ένα Νέο Είδος Επιστή-

µης», όπου παρουσιάζει τη µελέτη απλών υπολογιστικών

συστηµάτων (computational systems). Υποστηρίζει ότι τα

συστήµατα αυτά είναι αναγκαία, αντί των παραδοσιακών

µαθηµατικών, για την αναπαράσταση και την κατανόηση

της περιπλοκότητας που συναντάµε στη φύση. Ο Wol-

fram υποστηρίζει ότι « Όλες οι διαδικασίες που παράγο-

νται από ανθρώπινη προσπάθεια ή συµβαίνουν αυθόρ-

µητα στη φύση, µπορούν να κατανοηθούν υπολογιστικά».2

Υπάρχει δηλαδή αλληλένδετη σχέση µεταξύ φύσης και

υπολογιστικών κανόνων.

Για τον αρχιτέκτονα λοιπόν σήµερα εκτός από τα ερεθί-

σµατα που δίνουν οι οργανισµοί της φύσης ως τελικές

µορφές, ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος µε τον οποίο οι

µορφές αυτές δηµιουργήθηκαν. Πέρα από τη χρήση λογι-

σµικών για το σχεδιασµό τρισδιάστατων περίπλοκων γεω-

µετριών, η προσέγγιση του Wolfram στην αρχιτεκτονική

συνεπάγεται τη χρήση εσωτερικών συστηµικών κανόνων

που δηµιουργούν οργανωµένες αρχιτεκτονικές µορφές.

Ο αρχιτέκτονας βασιζόµενος στον τρόπο µε τον οποίο τα

απλά υπολογιστικά συστήµατα που περιγράφει ο Wolfram

δηµιουργούν περίπλοκα αποτελέσµατα, και ακολουθώντας

µία ελεγχόµενη διαδικασία που απορρέει από αυτά, διε-
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της Σοφίας Ψαρρά, αρχιτέκτονος, επίκ. καθηγήτρια University of Michigan

και ακριβούς τύπους µαρµάρου». «Το κοµµάτι αυτό είχε

συγκεκριµένο µέγεθος. Έτσι είχα µονάχα την επιλογή να

χρησιµοποιήσω το διπλάσιο του ύψους του και να δώσω

στο Περίπτερο το διπλάσιο του ύψους του “Όνυχα”»3

(Tegethoff, 1985:77). Η ανακάλυψη αυτή επηρέασε το

ύψος του κτηρίου αλλά και τις διαστάσεις της κάτοψης,

επιφέροντας ελαφρές αλλαγές στη συνολική της διευθέ-

τηση (1985:77). Οι τροποποιήσεις αυτές προκάλεσαν το

ερώτηµα του εάν ο «Όνυχας» καθόρισε ένα σύστηµα

αναλογίας. Ο Tegethoff υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καµία

ένδειξη αναλογιών βασισµένων σε σταθερές µονάδες

µέτρησης. Οι κολώνες σχηµατίζουν έναν κάνναβο 6,9 x

7,7 µέτρων, ενώ οι διαστάσεις κάποιων απο τις πλάκες επί-

στρωσης προσαρµόστηκαν απειροελάχιστα, ώστε να αντι-

στοιχηθούν στις κατακόρυφες υποδιαιρέσεις των επιφα-

νειών και στις θέσεις των υποστυλωµάτων. Ο κάνναβος

του δαπέδου «διορθώθηκε», όπου ήταν αναγκαίο, για να

ανταποκριθεί σε µια φαινοµενική συνέπεια και όχι σε µια

ιδεατή και απόλυτη τάξη (1985:82).  

Αλλά παρόλη την απουσία γεωµετρικού συντονισµού, η

επιφάνεια από όνυχα έχει πολλές φορές θεωρηθεί το συµ-

βολικό κέντρο του περιπτέρου, είτε χάριν στο σπάνιο

υλικό που δηµιουργεί µια εστία ενδιαφέροντος, είτε εξ

αιτίας του τελετουργικού που πραγµατοποιήθηκε µπροστά

του στα εγκαίνια του κτηρίου (Quetglas, 2001:141). Με

δεδοµένο ότι γεωµετρικές αντιστοιχίες δεν έχουν χρησι-

µοποιηθεί, είναι λογικό να αναρωτηθούµε: γιατί το περί-

πτερο πιέστηκε από την κριτική θεωρία να δεχτεί µία

κεντρικότητα που στην ουσία δεν του ανήκει; Και αν ο

«Όνυχας» καθόρισε το ύψος του κτηρίου µόνο, γιατί επέ-

φερε αλλαγές στις διαστάσεις της κάτοψης; 

Τίποτα στην κάτοψη δεν οµολογεί τη γεωµετρία που διέπει

την τοποθέτηση των στοιχείων. Οι διαστάσεις της επί-

στρωσης ήταν µεταβαλλόµενες και οι επιφάνειες δεν είχαν

στοιχηθεί σε ένα ορθογωνικό σύστηµα τάξης. Όµως, µια

προσεκτική µατιά αποκαλύπτει κάποιες κανονικότητες.

Πρώτον, ο «Όνυχας» τοποθετείται στον κεντρικό άξονα

του παραλληλόγραµµου που ορίζεται από τις επεκτάσεις

των περιµετρικών ορίων του κτηρίου (σχέδιο 1). ∆εύτερον,

ο άβατος ηµιδιαφανής χώρος καταλαµβάνει τον άξονα

ενός δεύτερου παραλληλλογράµµου που ορίζεται από τη

δεξιά πλευρά της βάσης και την αριστερή άκρη της ορο-

φής. Ο Mies δεν αντιπαρατίθεται στην έννοια της συµµε-

τρίας, αλλά στην πεποίθηση του κλασικισµού ότι οι έννοιες

αυτές κατευθύνουν τόσο τη συνολική σύλληψη του κτη-

ρίου στον σχεδιασµό όσο και τον τρόπο που γίνεται αντι-

ληπτό στο εσωτερικό µε την κίνηση.

Μια δεύτερη µατιά θα φανερώσει µερικές ακόµα αντιστοι-

χίες. Οι άκρες του «Όνυχα» είναι ευθυγραµµισµένες µε

τις απέναντι γωνίες και τις άκρες των άλλων επιφανειών. Η

ανακάλυψη του «Όνυχα» εποµένως, επέφερε δραστικές

και όχι απλά ελαφρές µετατροπές, καθορίζοντας τις

θέσεις των άλλων διαχωριστικών και πετασµάτων. Τα ορι-

ζόντια και κατακόρυφα επίπεδα µοιάζουν σαν να µπορούν

να κινηθούν ελεύθερα σε ένα ορθογωνικό σύστηµα αξό-

νων. Μα στην πραγµατικότητα είναι συνδεδεµένα µέσω

τριγωνικών οπτικών γραµµών, αµετακίνητα και σταθερά,

δείχνοντας ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο ή αποσπασµατικό

στη δηµιουργία του Περιπτέρου. 

Η διαγώνια ευθυγράµµιση στοιχείων στην αρχιτεκτονική

του Mies, είναι χαρακτηριστικό που επαναλαµβάνεται. Στο

Brick Country House για παράδειγµα, διαγώνιοι άξονες

ενώνουν περιοχές που έχουν κατατµηθεί σε µικρά κοµµά-

τια ενός παζλ (σχέδιο 2). Οι άξονες µόλις και καταφέρνουν

να διασχίσουν τα περάσµατα που ορίζουν οι επιφάνειες

πλησιάζοντας η µία την άλλη σε ασφυκτικές αποστάσεις.

Αλλά στο Περίπτερο, οι αλληλοσυνδέσεις των χώρων είναι

πολύ πιο γενναιόδωρες, καθιστώντας τις διαγώνιες γραµ-

µές περιττές σαν στοιχεία χωρικών συνδέσεων. Γιατί τις

χρησιµοποιεί τότε ο Mies, και τι νόηµα έχουν; 

Αντανακλάσεις

Ο Mies διερευνούσε το σχεδιασµό µέσω προοπτικών σκί-

τσων, αναπαριστώντας τις γυάλινες επιφάνειες στα κτήρια

σαν µεµβράνες που αλληλοτέµνονται. Μία από τις πρώτες

φωτογραφίες του Περιπτέρου, καθώς και µία του ανακα-

τασκευασµένου κτηρίου (φωτογραφία 1), συλλαµβάνουν

ένα αντίστοιχο φαινόµενο. Οι αντανακλάσεις των επιφα-

νειών που αποκρύπτονται από τον «Όνυχα» πάνω στην

επιφάνειά του, δηµιουργούν την αίσθηση επιπέδων που

αλληλοδιεισδύουν. Με τον «Όνυχα», ο Mies κατασκευάζει

µία «αλληλοτοµία» επιφανειών, όχι µέσω διαφανούς υλι-

κού αλλά µέσω υλικού συµπαγούς και αδιαπέραστου. Με

Στην κριτική θεώρηση της αρχιτεκτονικής, το Περίπτερο

έχει ποικιλοτρόπως χαρακτηριστεί κλασικό µα και µο-

ντέρνο, ένα σπίτι συµβολικό αλλά και ένας µοντέρνος

ναός (Padovan, 2002:110), ένα οικογενειακό κτήριο

(Tuduri, 1987:42) αλλά και ένα µικρό τοπίο (Constant,

1990: 46). Ήταν ένα παράδειγµα κατασκευαστικής ακρί-

βειας αλλά και διφορούµενης τεκτονικής έκφρασης (Evans,

1997: 244), ένας εορτασµός της παγκοσµιότητας (Pado-

van, 2002:111) και ένα πάθος για την οπτική εντύπωση

(Evans, 1997:247), το αποτέλεσµα της επιρροής του De

Stijl στην αρχιτεκτονική (Barr, 1936:156) και των ανακαλύ-

ψεων του Alberti στην προοπτική (Evans, 1997:253). Εξετά-

ζοντας την οπτική εµπειρία του Περιπτέρου, ο Evans υπο-

στήριξε ότι δεν είχε κανένα προέχον σύστηµα τάξης βασι-

σµένο σε αξονική συµµετρία. Παρ’ όλα αυτά, οι αντανα-

κλάσεις στις γυαλισµένες επιφάνειές του αναδοµούν µία

συµµετρία η οποία αφαιρέθηκε από την ορατή του επιφά-

νεια. 

Όµως κάποια ερωτήµατα παραµένουν ανοικτά στην

περιέργεια: όχι τι ακριβώς σηµαίνει αλλά πώς κτίζει την

εµπειρία και διατυπώνει το νόηµά του; Τι αντανακλούν οι

επιφάνειές του και τι είδους συµµετρία ανακατασκευάζουν

στην οπτική εµπειρία του κτηρίου; Και τελικά, πέρα από

έναν «γαλαξία λέξεων» της κριτικής θεωρίας,2 είναι δυνα-

τόν να διασαφηνιστεί από νέους µηχανισµούς περιγραφής

διαφορετικούς από τη γλώσσα; 

Γεωµετρική οργάνωση και βιωµατική εµπειρία

Αναζητώντας το κατάλληλο υλικό για µία ελεύθερη επιφά-

νεια στο εσωτερικό του Περιπτέρου, ο Mies ανακάλυψε

τυχαία έναν όγκο Όνυχα, «έναν από τους πιο σπάνιους
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τον «Όνυχα»,4 ο Mies «αφαιρεί» από το υλικό την ιδιό-

τητα του να αποκρύπτει, στο σηµείο που φτάνουµε να

υποψιαστούµε ότι το επίπεδο αυτό δεν τοποθετείται για να

υποδιαιρέσει τον χώρο αλλά για να τον συνενώσει σε µια

αντιληπτική ενότητα. 

Οι αλλαγές στις διαστάσεις του Περιπτέρου και οι διαγώ-

νιες ευθυγραµµίσεις ήταν οι απαραίτητοι µηχανισµοί για να

δηµιουργηθεί αυτή η αντίληψη. Αν οι διαγώνιοι άξονες

είχαν τµήσει τον «Όνυχα», οι αντανακλάσεις των άλλων

επιπέδων δεν θα είχαν διαπεράσει την επιφάνειά του στο

σύνολό της. Οι διαγώνιες γραµµές έχουν και µία άλλη ιδιό-

τητα. Τέµνουν την κάτοψη σε τριγωνικές περιοχές από τις

οποίες µπορούµε να δούµε σταθερά, ανεξάρτητα από

µεταβολές στο οπτικό πεδίο που επέρχονται µε την κί-

νηση, τα γωνιακά όρια του Περιπτέρου. Ο Mies αποδόµη-

σε τον όγκο σε ελεύθερες επιφάνειες, αλλά ταυτόχρονα

συντόνισε τα οπτικά πεδία έτσι, ώστε να µπορούµε να αντι-

ληφθούµε το εσωτερικό µε µία µόνο µατιά σαν ένα σύ-

νολο. 

Στα διαγράµµατα 3, 4 απεικονίσαµε τι είναι πραγµατικά

ορατό και τί αποκαλύπτεται µέσω των αντανακλάσεων στις

άλλες γυαλισµένες επιφάνειες5 (σχέδιο 3α, 3β, σχέδιο 4α,

4β). Χρησιµοποιούµε για αυτήν την αναπαράσταση το

εργαλείο isovist, (Benedict 1979), ένα οπτικό πολύγωνο,

από ένα σηµείο.6 Το πραγµατικό ορατό πεδίο καλύπτει ένα

µεγάλο τµήµα του χώρου (σχέδιο 3α, 4α). Αλλά η γαλακτώ-

δης επιφάνεια αντανακλά µία έκταση που στην πραγµατι-

κότητα αποκρύπτεται από τον «Όνυχα». Μόνο µια πολύ

µικρή περιοχή, που σηµειώνεται στα σχήµατα µε ένα λευκό

τρίγωνο, παραµένει αόρατη. Η αλληλοδιείσδυση των επι-

φανειών που συζητήσαµε προηγουµένως και η αποκάλυψη

του αόρατου πεδίου µέσω των αντανακλάσεων, εξασφαλί-

ζουν ότι ο «Όνυχας» και το γαλακτώδες επίπεδο «συγκε-

ντρώνουν» την αντίληψη του εσωτερικού σε µια ολότητα.  

Όµως είναι προφανές ότι, εκτός από το να συνενώνουν

το οπτικό πεδίο οι αντανακλάσεις στις περιµετρικές επιφά-

νειες (σχέδια 3β, 4β) «ανοίγουν» τα όρια του χώρου υπο-

νοώντας ότι επεκτείνεται απεριόριστα. Η έννοια της απε-

ριόριστης χωρικής επέκτασης βασισµένης στην ελεύθερη

τοποθέτηση οριζόντιων και κάθετων επιπέδων ήταν µία

από τις ιδέες των ζωγράφων του De Stijl. Μια φωτογραφία

του κτηρίου (φωτ. 2) µας δελεάζει να το θεωρήσουµε σαν

µια ερµηνεία του De Stijl στον τρισδιάστατο χώρο. Αλλά ο

Mies αρνήθηκε να συζητήσει αυτήν την πιθανότητα, ελα-

φρώνοντας όχι µόνο τις φυσικές επιφάνειες από το βάρος

της ύλης τους αλλά και την αρχιτεκτονική από το βάρος

της γλώσσας.7 Ίσως γιατί ο απεριόριστος χώρος είναι απα-

ραίτητο συστατικό του πεπερασµένου, ή ίσως πιο απλά,

γιατί το Περίπτερο αποσαφήνισε γι’ αυτόν τη διαφορά

ανάµεσα στις δισδιάστατες αναζητήσεις του De Stijl και

στις ανακαλύψεις που είναι δυνατές µόνο µέσω της βιωµα-

τικής εµπειρίας του χώρου.

O van Doesburg και ο Modrian εξάλειψαν πολλές πλευρές

της φαινοµενικής εµπειρίας: πολυχρωµία προοπτική και

περίγραµµα, φτάνοντας στην αφαίρεση, στην παγκοσµιό-

τητα, στη µείωση του σώµατος της ζωής σε «ένα απόσπα-

σµα του απείρου και της συνέχειας» (Padovan 2002:31).

Αλλά στο Περίπτερο, ο Mies ασχολείται και µε τις δύο

όψεις αυτού του νοήµατος, περατό και άπειρο, τµήµα και

όλο, πραγµατικό και ιδεατό. Από τη µία πλευρά, κρύβει τις

κεντρικότητες του «Όνυχα» και του γαλακτώδους-άβατου

χώρου πίσω από ένα ασύµµετρο κτήριο και οδηγεί τις

αισθήσεις σε σηµείο κορεσµού µε πολλαπλές αντανακλά-

σεις. Από την άλλη πλευρά, αφαιρεί τη φυσική ιδιότητα των

υλικών να αποκρύπτουν, µετατρέποντας τις αντανακλάσεις

αυτές σε αντιληπτικό µηχανισµό µε τον οποίο µπορούµε

να συλλάβουµε το σύνολο, «κινούµενοι» ελεύθερα –χωρίς

φιλοσοφικούς περιορισµούς– ανάµεσα στο σώµα της

ζωής και στην αφαιρετική της διάσταση. 

Συµπέρασµα

Σε αντίθεση µε τις µοντέρνες ερµηνείες του Περιπτέρου,

ότι αντιπαρατίθεται στις στατικές κλασικές µορφές, προτεί-

νουµε ότι γίνεται αντιληπτό µε µια µατιά, µέσω δύο επιπέ-

δων σταθερής αναφοράς. Αντίθετα µε την ερµηνεία του

κτηρίου σαν αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της διάσπα-

σης του χώρου, υποστηρίζουµε ότι αναδοµεί την αντίληψη

του εσωτερικού σε συνεκτική ενότητα. Σε αντίθεση µε

πρόσφατες ερµηνείες ότι το Περίπτερο δεν είχε ένα προ-

ϋπάρχον σύστηµα γεωµετρικής τάξης, εξηγούµε ότι τα

στοιχεία του συντονίζουν γεωµετρικά την οπτική εµπειρία.

Οι παρατηρήσεις αυτές δεν σκοπεύουν να αντιπαρατε-

θούν στις υπάρχουσες ερµηνείες αλλά να τονίσουν κάτι

που ο Mies ήξερε καλά: τη διαφορά ανάµεσα στις λογικές

σχέσεις που προκαθορίζουν το νόηµα µε βάση προϋπάρ-

χουσα γνώση από άλλα κτήρια όπως αυτά του κλασικι-

σµού και τις σχέσεις όπως πραγµατοποιούνται σε έναν

συγκεκριµένο χώρο, ανάµεσα στο τι έχει ήδη σταθεροποι-

ηθεί από τους κριτικούς της αρχιτεκτονικής και τι είναι λαν-

θάνον ή δεν έχει ειπωθεί στο Περίπτερο, ή πιο απλά την

τάση να υποτάσσουµε το νόηµα στην εξέταση της γλώσ-

σας προτού το ανακαλύψουµε ανείπωτο στο κτήριο. 

¿Óˆ: ™¯¤‰ÈÔ 2
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της Χρυσούλας Καραδήµα, αρχιτέκτονος, ∆ΠΜΣ ΕΜΠ

Το καλειδοσκόπιο

Στην ταινία τα δύο βασικά πρόσωπα του µύθου αναλύο-

νται σε πολλαπλούς ρόλους. 

Η Ευρυδίκη, είναι αφοσιωµένη στον Ορφέα. Ο Ορφέας

ως ποιητής της διαφεύγει αλλά ο Ορφέας ως σύζυγος και

πατέρας, της ανήκει.

Η πριγκίπισσα είναι η προσωποποίηση του θανάτου. Ο

Ορφέας επιδιώκει τη σχέση µε το θάνατο ως απαραίτητη

προϋπόθεση για την καλλιτεχνική δηµιουργία. Λειτουργεί

συµµετρικά µε την Ευρυδίκη καθώς η µία είναι φορέας της

δηµιουργίας της ζωής και η άλλη φορέας της καλλιτεχνι-

κής δηµιουργίας. 

Ο Ορφέας λειτουργεί συµµετρικά µε τον Σεζέστ. Στην ται-

νία η ποιητική υπόσταση του Ορφέα είναι ανύπαρκτη. Η

ποίηση, του διαβιβάζεται µε τη µορφή µηνυµάτων, από τον

νεκρό ποιητή Σεζέστ, ο οποίος αποτελεί το ποιητικό του

alter ego, εγκατεστηµένο στον χώρο του θανάτου.

Η ενδιαµεσότητα

Ο Κοκτώ θεωρεί πως η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν.

Προκειµένου να γεφυρώσει τη σχέση µεταξύ των δύο

πεδίων, ο Κοκτώ στη κινηµατογραφική εκδοχή του µύθου,

ορίζει µια σειρά από ενδιάµεσου όρους, µεταβατικά στοι-

χεία. Ο Χερτεµπίς ως ψυχοποµπός άγγελος είναι εντελώς

διαφανής, διαµεσολαβητικός, χαρακτήρας µε την έννοια

ότι είναι αυτός που επιτρέπει τις µεταβάσεις µεταξύ των

δύο κόσµων. 

Αντίστοιχα οι πολλαπλές είσοδοι στον θάνατο άρουν την

πόλωση µε τον χώρο της ζωής. «Οι καθρέφτες σχηµατί-

ζουν µία µεµβράνη από υδράργυρο που διαλύεται, ανά-

µεσα στο βασίλειο των ζώντων και των νεκρών».8

Η χωρική κατασκευή

Η ιδέα της µετάβασης µπορεί χωρικά να συµπυκνωθεί στο

πέρασµα µιας πόρτας. Μια πόρτα θα µπορούσε επίσης να

νοηµατοδοτηθεί ως µια λογική κατασκευή η οποία εκφρά-

ζει τις χωρικές σχέσεις που εντοπίζονται στην ταινία.

Η προτεινόµενη πόρτα είναι το πέρασµα ενός ορίου.

Αποτελείται από την κάθετη τοµή δύο διαφανών τριγωνι-

κών πρισµάτων όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Ο άξονας

περιστροφής (σηµείο Τ) βρίσκεται στο σηµείο τοµής των

διχοτόµων των τριγωνικών εδρών. Με αυτό τον τρόπο

δηµιουργούνται τέσσερις χώροι. Στις έδρες των πρισµά-

των είναι τοποθετηµένοι καθρέφτες εσωτερικά ή εξωτε-

ρικά. Ειδικότερα τα τµήµατα ΚΜ, ΙΡ είναι καθρέφτες αµφί-

πλευρα ενώ τα τµήµατα ΟΠ, ΜΛ είναι καθρέφτες µονό-

πλευρα.

Η πόρτα-τετράπτυχο λειτουργεί σαν καλειδοσκόπιο. Με

την περιστροφή της, η οπτική προς τον χώρο συνεχώς

µεταβάλλεται. Η άµεση οπτική µέσω της διαφάνειας συγ-

χέεται µε την έµµεση οπτική του χώρου, µέσω των καθρε-

φτών, δίνοντας µία αίσθηση αποπροσανατολισµού. Όταν

οι θέσεις του τετράπτυχου καταλαµβάνονται από πρό-

σωπα, η εµπειρία εµπλουτίζεται. Καθώς για καθεµία θέση

του, τα σώµατα είναι ορατά υπό σταθερή γωνία, περιβαλ-

λόµενα από µια µεταβαλλόµενη εικόνα χώρου

Το πόρτα δηµιουργεί τέσσερις διαφορετικές εµπειρίες

περάσµατος, ανάλογα µε τη θέση την οποία κάποιος

Ο αρχιτεκτονικός χώρος δεν αναπαριστά, αλλά διαθέτει

νόηµα (χωρικό νόηµα) στον βαθµό που συµβολίζει, εννοεί,

αναφέρεται.2 Αντίστοιχα η σωµατική εµπειρία (αντίληψη –

κίνηση)3 καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις νοητικές

διεργασίες διαµεσολαβεί για την κατανόηση του χωρικού

νοήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι ο αρχιτεκτονικός χώρος

µπορεί να λειτουργήσει ως µηχανισµός που καθιστά το

νόηµα αντιληπτό ως βίωµα.  

Για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ του νοή-

µατος και του χώρου, προτείνεται ένα παράδειγµα στο

οποίο νοηµατικές σχέσεις διερχόµενες από διαφορετικά

µέσα, διαµορφώνουν χωρικές σχέσεις και αποκαλύπτονται

ως σωµατική εµπειρία. Θεωρούµε ότι το φιλµ «Ορφέας»

του Ζαν Κοκτώ, είναι το πεδίο άντλησης νοηµατικών σχέ-

σεων, ενώ η διαµόρφωση ενός περάσµατος-πόρτας είναι

το πεδίο συγκρότησης σωµατικής εµπειρίας.

Η ταινία

Η ταινία «Ορφέας»4 είναι βασισµένη στον µύθο της καθό-

δου του Ορφέα στον Άδη και αποτελεί µέρος µιας τριλο-

γίας, στην οποία διερευνάται το θέµα της καλλιτεχνικής

δηµιουργίας. Εκεί αναδεικνύεται ο Ορφέας σε σύµβολο

του ποιητή-παραβάτη που κινείται στην οριακή σχέση

µεταξύ της τέχνης και του θανάτου.

Η ταινία διατρέχεται από τους τρεις κύριους θεµατικούς

άξονες που συναντώνται στο έργο του Κοκτώ:

«Οι διαδοχικοί θάνατοι :µέσ’ από τους οποίους οφείλει να

περάσει ο ποιητής µέχρι να γίνει, ο εαυτός του.

Το θέµα της αθανασίας: το πρόσωπο το οποίο αναπαρι-

στά ο Θάνατος του Ορφέα θυσιάζεται, εκµηδενίζεται για

να καταστήσει τον ποιητή αθάνατο.

Οι καθρέφτες: βλέπουµε να γερνάµε µέσα από τους

καθρέφτες, εκείνοι µας φέρνουν πιο κοντά στον θάνατο».5

Οι χωρικές σχέσεις 

Από τις σηµαντικότερες ιδέες που ενυπάρχουν στο φιλµ,

είναι η ιδέα της µετάβασης. Ο πρωταγωνιστής διαπερνά

το όριο µεταξύ του κόσµου των ζωντανών και των νεκρών

προκειµένου να βρεθεί στον χώρο του θανάτου και να

ενεργοποιήσει την ποιητική του ιδιότητα.

Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι στην ταινία η ιδέα της

µετάβασης κατασκευάζεται κυρίως χωρικά. Είτε από τον

περιγραφόµενο χώρο µε τη χρήση καθρεφτών-περασµά-

των, είτε από χωρικές σχέσεις που αναδύονται από την

πλοκή, υπερβαίνοντας τη χωρική και χρονική αλληλουχία.6

Τέτοιες είναι η πορεία µέσα από διαδοχικά περάσµατα-

όρια, η συµµετρία-αντικατοπτρισµός, η καλειδοσκοπική

κατασκευή της πολλαπλότητας και η ενδιαµεσότητα.

Η πορεία µέσα από διαδοχικά περάσµατα

Ο Ορφέας του Κοκτώ βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Στη

κίνησή του αυτή διέρχεται από διαφορετικά κατώφλια.

Πόρτες κτηρίων και αυτοκίνητων, στοές, καταπακτές,

καθρέφτες. Κάθε είσοδος και έξοδος σηµατοδοτεί την

ιδιότητα του Ορφέα, ως ποιητή να διασχίζει όλων των

ειδών τα όρια.

Στην ταινία το κατώφλι και το πλαίσιο των ανοιγµάτων της

πόρτας ή του παραθύρου συνδέεται µε το πλαίσιο του

καθρέφτη. Η ύπαρξη του πλαισίου µας θέτει συνεχώς υπό

αµφιβολία αν η εικόνα που εµφανίζεται είναι πραγµατικός

χώρος ή µία αντανάκλαση. Ωστόσο για τον Κοκτώ δεν

υπάρχει ανάλογη διάκριση. Συγκροτεί σχέσεις συµµετρίας

στα πλάνα και χρησιµοποιεί το πλαίσιο ώστε να συσκοτίσει

αυτές τις διαφοροποιήσεις. Νοηµατικά γι’ αυτόν οι καθρέ-

πτες είναι τα περάσµατα στον θάνατο. Κατ’ επέκταση τα

πραγµατικά περάσµατα εκλαµβάνονται, µετατρέπονται σε

καθρέφτες. Θεωρούνται δηλαδή δίοδοι προς την περιοχή

του θανάτου. 

Ο αντικατοπτρισµός 

Αν ο κλασικός Ορφέας είναι στραµµένος προς την Ευρυ-

δίκη, ο Ορφέας του Κοκτώ σαν άλλος Νάρκισσος είναι

στραµµένος προς το είδωλο του στον καθρέφτη. Στην ται-

νία ο καθρέφτης αποτελεί πένθιµο σύµβολο και ο αντικα-

τοπτρισµός συσχετίζεται µε µια κατάβαση στον Άδη.7

Όµως και το νερό µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας χθό-

νιος υδάτινος καθρέφτης. Για τον Κοκτώ το νερό και o

καθρέφτης λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο, ως περάσµατα

στον κάτω κόσµο στο οριζόντιο και το κατακόρυφο επί-

πεδο αντίστοιχα.
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ούν την πόρτα αντί να δίνει µια ενιαία για όλους εµπειρία

κάνει ακόµη περισσότερο διακριτές τις τέσσερις διαφορε-

τικές εµπειρίες περάσµατος. Ταυτόχρονα δηµιουργούνται

νέα όρια πάνω στο όριο µε αποτέλεσµα να αίρουν τη δια-

χωριστική του υπόσταση. 

Συµπεράσµατα

Η διέλευση του νοηµατικών σχέσεων από το φιλµ σε µία

αρχιτεκτονική κατασκευή, οδηγεί σε συνεχή εµβάθυνση

στην ερµηνεία του φιλµ ενώ ταυτόχρονα εισάγει απρόβλε-

πτες παραµέτρους στον σχεδιασµό. ∆ιαρρηγνύει το

νόηµα της πόρτας ως πρωτογενούς ονοµατισµένου στοι-

χείου και ανάγοντας το σε σύνθεση απλούστερων χωρι-

κών στοιχείων. Η σύνθεση αυτών συγκροτεί νέες σχέσης

σύνταξης εντός της πόρτας. 

Οργανώνεται έτσι µία εµπλουτισµένη εµπειρία αναδει-

κνύοντας στο πέρασµα µιας πόρτας χωρικές σχέσεις που

δεν γίνονται αντιληπτές στην καθηµερινή µας εµπειρία
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καταλαµβάνει, η οποία σχετίζεται µε τη δράση των ρόλων

του έργου.

Η θέση Α αντιπροσωπεύει το alter ego του Ορφέα. ∆η-

λαδή τον ποιητή Σεζέστ, ο οποίος καθώς στέκεται µετω-

πικά απέναντι από τον καθρέφτη παρατηρεί τον εαυτό του,

ως υπόµνηση για την αυτογνωσιακό αλλά και τον νεκρικό

συµβολισµό του καθρέφτη. Κατά πρόσωπο αλλά και µέσα

από καθρέφτη, βλέπει την πριγκίπισσα του θανάτου η

οποία βρίσκεται στη θέση Γ.

Η θέση Β αντιπροσωπεύει τον Ορφέα ως φυσικό πρό-

σωπο. Έχει εµπρός του τον καθρέφτη, ο οποίος είναι ελα-

φρά στραµµένος ώστε να µπορεί να δει κατά πρόσωπο

την Ευρυδίκη, η οποία τοποθετείται στη θέση ∆. Αν και

βρίσκεται ανάµεσα σε δύο καθρέφτες, δεν είναι κεντρικό

θέµα σε κανένα από τους δύο. 

Η θέση Γ αντιπροσωπεύει την πριγκίπισσα του θανάτου.

Βρίσκεται πίσω από την Ευρυδίκη η οποία τοποθετείται

στη θέση ∆. Η πριγκίπισσα βλέπει κατά πρόσωπο αλλά και

µέσα από τον έναν καθρέφτη τον Σεζέστ δηλαδή το alter

ego του Ορφέα ως ποιητή, ενώ µέσα από τον άλλο

καθρέφτη βλέπει τον Ορφέα. 

Η θέση ∆ αντιπροσωπεύει την Ευρυδίκη. Βλέπει τον

Ορφέα-Σεζέστ από πλαϊνή όψη και τον ακολουθεί, ενώ

βλέπει κατά πρόσωπο τον Ορφέα.

Ο Χερτεµπίς, ο ενδιάµεσος όρος σηµατοδοτείται από τον

διάφανο ενδιάµεσο χώρο της τοµής των δύο πρισµάτων,

ο οποίος επιτρέπει την οπτική επαφή µεταξύ των υπολοί-

πων θέσεων και αποτελεί γεωµετρικά τον άξονα περι-

στροφή της πόρτας.

Τελικά η χρήση της διαφάνειας και της αντανάκλασης

στην πόρτα διαχωρίζουν την οπτική προς το χώρο σε

σχέση µε την κίνηση προς αυτόν. Ταυτόχρονα συνδέουν

το πέρασµα µε µια εµπειρία αντανάκλασης του σώµατος.

Οι πολλαπλές οπτικές προς το όριο το οποίο προσπερνά-

ται, κάνουν ταυτόχρονα, εµφανείς διαφορετικές οπτικές

του, διαµορφώνοντας το πέρασµα σαν µια εµπειρία συγ-

χρονικής αντίληψης του ορίου και όχι διαχρονικής όπως

είναι συνήθως. Η συµπαρουσία ατόµων που χρησιµοποι-
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παρόν. Πάντα όµως κάθε αναφορά καταλήγει να γίνεται

αντιληπτή µέσα από το κοίταγµα της ιστορίας. 

Όµως µε ποιο τρόπο η αντανάκλαση στην κινηµατογρα-

φική της συνθήκη συνεισφέρει στην απώλεια του βάρους

του αρχιτεκτονήµατος; Ο κινηµατογράφος προσφέρει

έναν βασικό διαχωρισµό, ορίζει έναν χώρο όπου προβάλ-

λεται το φιλµικό υλικό ενώ ταυτόχρονα αντανακλά πολλές

προβαλλόµενες χωρητικότητες. Η κινηµατογραφική αί-

θουσα όπως εντάσσεται και συµπεριφέρεται στο τεχνητό

περιβάλλον της πόλης συντελεί σε µια έµµεση, αν όχι

άµεση αποµυθοποίηση του χτιστού περιβάλλοντος την

ίδια στιγµή που αυτό το περιβάλλον µυθοποιείται θεµατικά

από την πλοκή του σεναρίου. Αυτό πρακτικά είναι τα εκα-

τοντάδες κτήρια που ξεπροβάλουν στην αίθουσα αλλά και

η αντίληψη του χώρου η οποία αναπαρίσταται σχεδόν

αποκλειστικά στη νατουραλιστική του εκδοχή. Όµως

ακόµα και σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης προσοµοί-

ωσης, ο θεατής αποστασιοποιείται από την αίσθηση που

του προκαλούν οι βαριαστενάζουσες υπερφορτωµένες

σκυθρωπές πολυκατοικίες που περικλείνουν τις µετακινή-

σεις του στην πόλη. Το «βάρος» και η κούραση µιας τέ-

τοιας µετακίνησης µε έναν τόσο πυκνό πολεοδοµικό ιστό

αφανίζεται από τις κινηµατογραφικές τεχνικές της προβο-

λής του τρισδιάστατου κόσµου σε µια φωτεινή επιφάνεια

χωρίς όγκο. Η απελευθέρωση από το βάρος της αρχιτε-

κτονικής έχει προέλθει εδώ και πολύ καιρό, από την εποχή

που ο Βίκτωρ Ουγκώ ανέφερε πως η αρχιτεκτονική δεν θα

χτίζεται πια αλλά θα τυπώνεται. Ο δηµιουργός ίσως της

σηµαντικότερης πλοκής που υπήρξε πάνω σε αρχιτεκτο-

νικό κτήριο, θεωρούσε ότι «στην έντυπη φόρµα η σκέψη

είναι περισσότερο από ποτέ ακατάλυτη... ασύλληπτη,

άτρωτη».1 Η µηχανική αναπαραγωγή της εικόνας έχει λοι-

πόν συνεισφέρει στην αποδυνάµωση της σκληρής τεκτονι-

κής γλώσσας του κτηρίου ενώ η συνεχής αναπαραγωγή

µέσω του κινηµατογράφου µπορεί να διαµορφώσει και µια

αντανακλώµενη µεταρχιτεκτονική γλώσσα της οποίας η

λήψη ενός κτηρίου για παράδειγµα δεν αντιστοιχεί σε αυτό

που αντιπροσωπεύει ή διεκδικεί αλλά συµπεριλαµβάνεται

στη πλοκή ερµηνευτικά. Η µετακίνηση της µορφής στον

χρόνο απειλεί την αίσθηση της σταθερής επαφής µε τις

τρισδιάστατες απεικονίσεις και διευκολύνει τη διαδροµή

των συνειρµών. Με τεχνικούς όρους που µπορεί να ηχούν

ξεπερασµένοι, η εµουλσιόν του φιλµ παραµένει η διάφανη

δισδιάστατη επιφάνεια που ιχνογραφεί τις µορφολογικές

επεκτάσεις της ύλης. Αυτή η επαναληπτική συνθήκη που

πηγάζει από τη µετατροπή της ασυνεχούς κίνησης σε

συνεχή, και που οφείλεται σε όλο το µηχανικό εξοπλισµό

αυτής της γλώσσας αδρανοποιεί τον θεατή σε σχέση µε

την αρχιτεκτονική αρετή του στιβαρού όγκου και τον προ-

ετοιµάζει στην αποδοχή µιας γλώσσας που είναι ευέλικτη

και διασπαρτική. Όπως θα έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκώ η «αρχι-

τεκτονική αναµιγνύεται µε τον αέρα».  

Βλέποντας ταινίες εκπαιδευόµαστε στην πρακτική της

µετακίνησης του βλέµµατος από το ένα σηµείο στο άλλο

χωρίς την παραµικρή σωµατική προσπάθεια. Αυτό µας

φέρνει αντιµέτωπους µε µια σύγχρονη αντιµετώπιση της

σχέσης της µετακίνησης και της παρατήρησης, όπου κάθε

φορά ελαχιστοποιείται η προσπάθεια που καταβάλουµε

για να δούµε αποτελεσµατικότερα. Το δηµοφιλές traveling

και panoramic τείνουν να είναι οικεία αντιληπτικά στη

συµπεριφορά µας στην πόλη µέσα στο αµάξι, επιτρέπο-

ντας την εποπτεία ενός συµβάντος παθητικά ακόµα και

µέσα στο ασανσέρ και τις αυτόµατες σκάλες στα κτήρια

και τα εµπορικά κέντρα. Υπάρχει εν ολίγοις κάτι που µας

συνδέει µε τις συνθήκες παρατήρησης και το ίδιο το αντι-

κείµενο ως εποπτευόµενο. Η διάρθρωση µίας εποπτείας

µε βάση τη χρήση µιας τεχνολογίας διαµορφώνει και ανα-

συνθέτει το παρατηρούµενο αντικείµενο όχι πια µέσα στο

βάρος της νευτωνικής ερµηνείας της ύλης αλλά µέσα από

Εάν η αρχιτεκτονική είναι η τέχνη της οικοδόµησης σύµ-

φωνα µε τον πουριτανό µοντερνιστή Hannes Meyer, θα

ήταν αστήρικτο να σκεφτούµε πάνω στη συνταύτιση δύο

αντίθετων εννοιών, να προτείνουµε την εκµηδένιση της

βαρύτητας εκεί όπου το βάρος θεωρείται συνώνυµο της

δοµικής σύστασης της ύλης. Όµως µέσα στην ίδια την

αρχιτεκτονική παράδοση και κυρίως µέσα από την επικρα-

τέστερη κοσµοπολίτικη αντίληψη για το ∆ιεθνές Στιλ, δίνο-

ντας έµφαση στους διαφανείς όγκους, καλλιεργείται η

εµπειρία της αντανάκλασης συνεισφέροντας στην απώλεια

του βάρους του αρχιτεκτονικού σώµατος. Στο κείµενο που

ακολουθεί αποκαλώ αντανάκλαση το αποτέλεσµα της

προβολής µιας «πηγής» που είναι η ίδια η αρχιτεκτονική

µαρτυρία µέσα από µηχανικά µέσα αναπαραγωγής. Είναι

γνωστό ότι το γυαλί και όλα τα παράγωγα του που επιτρέ-

πουν τη διαφάνεια όπως και µια σειρά από διαβαθµίσεις

ανάλογα µε τις ποιότητες του υλικού, έχει συνεισφέρει

καθολικά στο εργολαβικό όραµα του µοντερνισµού. Η

οπτική αποτίµηση, που είναι ουσιαστικά µια αποτίµηση του

αντικατοπτρισµού µέσα στην επανάληψη µιας βασικής

αρχιτεκτονικής µονάδας, επέφερε ένα είδος αντίστασης

προς την ύλη µε το αναγνωρίσιµο βάρος της. Σε µια τυπική

ανάγνωση αυτού του µοντέλου, ο ουρανοξύστης λιγότερο

ή περισσότερο αντανακλά τον άλλο. Όµως δεν είναι µόνο

τα υλικά που πιστοποιούν µια ανάλογη αποτίµηση αλλά και

ο σχεδιασµός της δοµής που δείχνει να περιφρονεί την

άλλοτε µεσαιωνική µάζα του απόρθητου φρουρίου και του

αµυντικού προς το εξωτερικό χώρο βαρύθυµου περιβάλ-

λοντος της αστικής ή αγροτικής οικίας αντίστοιχα. Σε σχέ-

ση µε την αρχαΐζουσα αντίληψη ενός συµπαγούς τοίχου

από χτισµένη πέτρα, η µοντέρνα αρχιτεκτονική θέτει το

ζήτηµα της κρίσης της αίσθησης της τεκτονικής βαρύτη-

τας. Ο Poe στην «πτώση του σπιτιού των Ωσέρ» µεταφέ-

ρει την αίσθηση της κληρονοµιάς µιας αρχιτεκτονικής που

δεν έχει να κάνει µε αντικατοπτρισµούς και µε αντανακλά-

σεις αλλά µόνο µε συµπαγείς µάζες οι οποίες βουλιάζουν

σταδιακά, οδηγώντας µας σε µια κρίση της ταυτότητάς της

και εισάγοντας µας στο πνεύµα των µοντέρνων καιρών.

Αντιλαµβανόµενοι ότι η υπεροχή της µηχανικής έναντι της

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον 19ο αιώνα συµπεριέ-

λαβε µια αισθητική του αντικατοπτρισµού, σήµερα η οπτι-

µιστική διακήρυξη της διαφάνειας όσο και της επανάλη-

ψης της µέσα από την αντανάκλαση έχει µια αµφίρροπη

ιδιότητα που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται περισσότερο

αιχµηρή αν όχι απογοητευτική. Η κρυσταλλική διαφάνεια

τροφοδοτεί αποτελεσµατικότερα κοινωνίες όχι µόνο της

ελεύθερης πρόσβασης αλλά και του απόλυτου ελέγχου.

Έτσι η αποφυγή του αδιαπέραστου όγκου δεν αποτελεί

πια συνώνυµο της ευελιξίας της ανθρώπινης επικοινωνίας

αλλά πολύ περισσότερο του αποτελεσµατικότερου ελέγ-

χου της ιδιωτικότητας η ακόµα και των ιδιωτικών στιγµών

µέσα στο κοινό δηµόσιο βίο. Η αντανάκλαση ως µια συν-

θήκη µέσα στην οποία κάθε χειρονοµία χάνει τη µοναδι-

κότητα της αφού επαναλαµβάνεται κάπου αλλού µε στόχο

τη διευκόλυνση του εποπτικού βλέµµατος, συνεισφέρει

στην ισοπέδωση των άλλοτε σταθερών και «νοσταλγικών»

χαρακτηριστικών και βιωµάτων της αρχιτεκτονικής. 

Η αρχιτεκτονική µέχρι την επέλαση των µοντερνιστών, ως

ο κατεξοχήν τόπος της «αταραξίας» της λιθόκτιστης

µάζας, οικειοποιείται σήµερα ένα σηµειολογικό σύστηµα

δισδιάστατων πολιτισµικά αναφορών µέσα από το υλικό

της πληροφορικής και των άλλων τεχνολογικών µέσων

που την εικονοποιούν. Πέρα από τη δέσµευση του κτίζειν,

όλο και περισσότεροι αρχιτέκτονες εστιάζουν πάνω στις

µετατροπές και µεταθέσεις της ύλης µε ελαφρύτερα υλικά

αλλά και µε την ιδεολογική πρόθεση να αδιαφορήσουν ή

ακόµα και να εναντιωθούν σε αυτήν. Αυτή η αρχιτεκτονική

διεκδικεί το συµβάν αντί για την ιστορική µαρτυρία, επιθυ-

µεί να προσαρµόζεται στις περιστάσεις και αντί να προτεί-

νει ένα ξεκάθαρο ύφος αναδιπλώνεται σε µια ρητορική της

συγκάλυψης του καινούργιου ακολουθώντας το. Ο κινηµα-

τογράφος µέσα από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του

αποπειράται να καταγράψει το συµβάν ως µονιµότητα,

καταγράφοντας το παρελθόν και µεταφέροντάς το ως
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ρήξη: ράγισµα/βίαιη διακοπή των ιστών αγγείου/έριδα,

διαµάχη1

αντανάκλαση: η αλλαγή της πορείας των φωτεινών, ηχητι-

κών κ.τ.λ. κυµάτων που προσκρούουν σε µια επιφάνεια/έµ-

µεση επίδραση ή έµµεσο αποτέλεσµα2

Όταν ξεκινήσαµε αυτό το αφιέρωµα, στο µυαλό µου, η

αντανάκλαση συγκροτούσε ένα «σώµα» νοηµάτων. Αφε-

νός σαν άµεσος αντικατοπτρισµός του αρχιτεκτονικού

κώδικα σύλληψης του έργου, και αφετέρου ένας έµµεσος

και «σκοτεινός» δρόµος συµβάντων και συγκινήσεων που

διαχέονται πάνω, και εισχωρούν µέσα στο αρχιτεκτονικό

έργο.

Όµως τα γεγονότα, που τελικά είναι πιο ισχυρά από τη

δυνατότητα σκέψης, βίαια µ’ έσπρωξαν σ’ έναν τόπο πιο

απτό, γυµνό και άνυδρο. Έναν τόπο όπου ο λόγος, αντί να

φωτίζει, να διερευνά και να αποκαλύπτει, καµουφλάρει.

Εδώ λοιπόν σ’ αυτόν τον τόπο, που εγκαταστάθηκα παρά

τη θέλησή µου, το κτήριο, το αρχιτεκτονικό έργο δεν

αντανακλά ένα νόηµα, σκοτεινό και απρόσµενο, που έχει

τη δύναµη να σε συνεπάρει, και θα τοποθετηθώ παρα-

κάτω, µε ποιο τρόπο µπορεί να γίνει αυτή η µάγευση. Εδώ

Ì¤ÛË: Lari Pittman, Mix Vigorously and ingest

# 4, ÌÈÎÙ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹, 1997. ™˘ÏÏÔÁ‹ Lari Pittman
Î¿Ùˆ: Superstudio, Il Monumento continuo

(Rockfeller Center), ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ¡¤· ÀfiÚÎË,
1969. ™˘ÏÏÔÁ‹ Superstudio, ºÏˆÚÂÓÙ›· 
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του, όµως είναι το «γυάλινο κουτί» του Gropius που θα

επικρατήσει στις πολιτείες της µοντέρνας εποχής. Καµία

δισδιάστατη εκτροπή προς το άπειρο µέσα από τη χλωµή

αντανάκλαση της πόλης πάνω στην επιφάνεια ενός

µοντέρνου υλικού δεν θα εξουδετερώσει την ύλη. Αντίθετα

η αντανάκλαση και οι συνεχείς αφηγήσεις της µέσα από

την ιστορία των υλικών θα ενδυναµώσει την επαφή µας µε

το άστυ υπαγορεύοντας ένα σύστηµα συσσώρευσης εικο-

νικών πληροφοριών που θα κυριαρχήσει σε όλους τους

αποδέκτες της πολιτείας µέσα από το βάρος µιας υπερ-

φορτωµένης αρχιτεκτονικής. Ο κινηµατογράφος τότε θα

λειτουργήσει ως αντίβαρο, µετατρέποντας τις σαφείς αρχι-

τεκτονικές µαρτυρίες σε µια κινούµενη εικόνα όπου τα κτί-

σµατα θα ορίζουν διαδροµές από την ύλη στην αιώρηση

και από την αιώρηση στα όνειρα του θεατή.   

Σηµειώσεις

1. Για µια σχολαστικότερη ανάλυση µε αφορµή τις θέσεις του

Βίκτωρ Ουγκώ βλέπε το άρθρο του Παναγιώτη Τουρνικιώτη «Μην

κυνηγάτε µάγισσες εκεί που δεν υπάρχουν» στο Η αρχιτεκτονική

στη Σύγχρονη εποχή, Futura, Αθήνα 2007, σ. 285-293. 

2. Η µηχανική αναπαραγωγή του υλικού κόσµου µε τους τρόπους

που γίνεται αντιληπτός θα µπορούσε να συµφωνεί µε την «κρυ-

σταλλική αφαίρεση» ενός Worringer δικαιολογώντας ακόµα και

τη θεωρία του Deleuze για την «εικόνα-κρύσταλλο». Wilhelm

Worringer, Abstraktion und Einfühlung, Piper, Μόναχο 1908.

Για το «κρυσταλλικό πλάνο» (plan crystallin) στον µοντερνισµό, βλ.

Christine Buci-Glucksmann, l'Esthétique de l'éphémère, Galilée,

Παρίσι 2003.

3. Paul Scheerbart, Glasarchitektur, πρ. εκδ. 1914, Gebr. Mann

Verlag, Βερολίνο 2000. 

µια επιδιωκόµενη αποσπασµατικότητα.2 Η αντανάκλαση

λοιπόν της αρχιτεκτονικής είναι και αυτή µια από τις

φαντασµαγορίες του µοντέρνου, µια αντανάκλαση χωρίς

πραγµατικό βάθος αλλά µε εικονικές καταφυγές του νου,

όπως το βλέµµα του υποκειµένου που θα χανόταν σ’ ένα

κρύσταλλο ή µια γυάλα και θα «παγιδευόταν» στις αντανα-

κλάσεις της επιφάνειας της διάφανης ύλης. ∆εν πρέπει να

ξεχνάµε ότι η διαφάνεια των µοντέρνων υλικών δεν αντι-

στοιχεί απαραίτητα στο καθαρό βλέµµα του ανθρώπινου

βλέµµατος. ∆ιαφορετικοί τύποι υλικών επιτρέπουν ανάλο-

γους βαθµούς διαφάνειας. Ο Paul Scheerbart πατέρας των

υποστηρικτών της «γυάλινης αρχιτεκτονικής»3 δεν οραµα-

τίζεται διαφανείς πολιτείες ανεξάρτητα από τις χρωµατι-

στές πλάκες γυαλιού που αντανακλούν το φως σε διαφο-

ρετικούς τόνους και διαβαθµίσεις. Από τη διαφάνεια στην

αδιαφάνεια, η ιστορία της αντανάκλασης έχει καταγραφεί

µε τις µεταµορφώσεις και τις παραµορφώσεις της αρχικής

πηγής. Μπορεί οι αντανακλάσεις και οι αντικατοπτρισµοί

του φωτός πάνω στα γυάλινα τοιχώµατα να φανερώθηκαν

µε γοτθικό ύφος στο pavilion του Bruno Τaut, ο οποίος

παρακινούµενος από τον Scheerbart το 1914 στην Έκθεση

του καλλιτεχνικού συνδέσµου στη Κολωνία προκάλεσε τις

συνήθειες του «παλαιού ευρωπαίου» µε το γυάλινο ναό
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λοιπόν ο λόγος προϋπάρχει του κτηρίου. Το νόηµα είναι

ήδη «ορατό», πριν ακόµα το κτήριο ολοκληρωθεί. Ο

λόγος, ένας λόγος απογυµνωµένος, προδιαγράφει λεπτο-

µερώς την πορεία αντανάκλασης. 

Ο λόγος αντανακλά το κτήριο του Νέου Μουσείου Ακρό-

πολης και θέλει να επιβάλλει το νόηµα ετσιθελικά. 

Αντίθετα λοιπόν απ’ ότι υποψιαζόµουνα, ακολουθώντας τη

διαδροµή της σκέψης του Μαλλαρµέ, κατά την οποία το

νόηµα δεν προηγείται µε κανέναν τρόπο, σπρώχνοµαι σε

κάτι προκατασκευασµένο, είναι έτσι και οφείλω να το απο-

δεχτώ.

Όµως «εάν η ουσιαστική ιδιότητα του πνεύµατος είναι να

παράγει νόηµα µέσω της ακύρωσης του πραγµατικού, τότε

αυτή η ιδιότητα δεν µπορεί, µε τη σειρά της, να γίνει αντι-

κείµενο άσκησης, σύλληψης και σκέψης παρά µόνο κατά

την πράξη της παραγωγής της και σε αναφορά µε αυτήν

την πράξη».3 Ή για να το απλοποιήσουµε, το νόηµα παρά-

γεται ή όχι. Το νόηµα είναι ένα έµµεσο αποτέλεσµα (βλ.

ερµηνεία αντανάκλασης). Το νόηµα έπεται.

Στις στήλες του περιοδικού «Κ», µετά και από το τελευταίο

φασούλι που µας προέκυψε από την κατεδάφιση ή όχι των

δύο πολυκατοικιών επί της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, διαβά-

ζουµε: «Η ανάδυση του κτηρίου στο αστικό τοπίο δηµι-

ουργεί ένα ορισµένο ήθος, δεν το αναπαράγει ούτε το

προεκτείνει».4

Ας σταθούµε λιγάκι εδώ. Το κτήριο του Νέου Μουσείου

Ακρόπολης παράγει το εξής «ήθος», πρώτον και κύριο

∆ΕΝ ΑΝΑ∆ΥΕΤΑΙ, έρχεται και ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ,

έρχεται και ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ όλο το οικοδοµικό τετρά-

γωνο και ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ κάθε ίχνος αστικότητας. Για πιο

αστικό τοπίο κόπτεται ο δηµοσιογράφος;

Και συνεχίζει: «Στην Αθήνα το νέο Μουσείο καλείται να

αφηγηθεί µια εξαρχής ιστορία που έχει να κάνει µε τον

τρόπο µε τον οποίο βιώνουµε τις ρήξεις που τολµάει ή δεν

τολµάει ένα αστικό κέντρο».5

Ε ναι λοιπόν, αφηγείται την ιστορία της έλλειψης αυτογνω-

σίας. ∆ιότι τι θέλει η Αθήνα να αποδείξει; Ας πετάξουµε

πια από το στόµα µας αυτήν τη καραµέλα περί του χάρτη

των διεθνών προορισµών που µε σύγχρονα αρχιτεκτονικά

έργα κλειδιά, γίνονται κέντρα προσέγγισης µεγάλου αριθ-

µού τουριστών. 

Τι ζηλέψαµε λοιπόν, το Μπιλµπάο; Έχουµε ιδέα σε τι

περιοχή χωροθετήθηκε το δικό του Μουσείο; Και εν τοι-

αύτη περιπτώσει το κτήριο καταξιώθηκε από τη λειτουργία

του. Το νόηµα και οι ερµηνείες του, οι αντανακλάσεις του

ορατές στον ποταµό Νέρβιον, αλλά και µεταφορικές,

ήρθαν και επικάθησαν εκ των υστέρων, στο αρχιτεκτονικό

έργο. Η µάγευση εδώ συντελέστηκε από την πορεία του

πλάνητα-επισκέπτη µέσα στο σώµα του, σ’ αυτό το «άνθος

του κακού», που διηγείται τη δική του αυτοτελή ιστορία. 

Και τι λοιπόν, θα εξαφανίσουµε από τον χάρτη τα δείγ-

µατα µιας παρελθούσας αστικότητας, για να κάνουµε

ορατό τον Βράχο στις πιθανές ορδές τουριστών που θα

επισκέπτονται το µουσείο; Kαι που σαν άλλοι άπιστοι

Θωµάδες, θα πρέπει να µπορούν ανεµπόδιστα να κατανα-

λώνουν µαζικά την πολύτιµη θέα;

Μα η µάγευση δεν µπορεί να δοθεί ποτέ µ’ αυτόν τον

απλουστευτικό τρόπο. Η µάγευση κερδίζεται από αυτόν

τον ένα και µόνο πλάνητα, που µέσα από την απόκρυψη,

µέσα από το µυστικό και τη σκοτεινιά, θα πλάσει το δικό

του νόηµα. Μέσα από τις πολυκατοικίες που είναι έτοιµες

να θυσιαστούν σε µια σύγχρονη εκδοχή του χορού του

Ζαλόγγου, θα διαπεράσει µε το βλέµµα του, µε την κα-

θαρή εσωτερική περιπλανητική µατιά του, τους τοίχους και

τις ιστορίες των κατοίκων τους, και θα φτάσει στο ποθού-

µενο Ιερό.

Γιατί η Αθήνα, ό,τι και να παρουσιάσει, δεν µπορεί ποτέ,

ευτυχώς, να αποβάλλει από το σώµα της τον Παρθενώνα

και τον Ιερό Βράχο, αυτό είναι το «πνεύµα του τόπου» της.

Το Μουσείο, όποιο κτήριο και να κτιζόταν, όποια αρχιτε-

κτονική και να προκρινόταν, θα βρίσκεται πάντα στη σκιά

τους. 

Για την Αθήνα οι ρήξεις έχουν ήδη συντελεστεί σ’ έναν

παρελθόντα χρόνο. 

Εδώ, σαν επίλογο, καταφύγιο και προστασία από την

«εξορία» αλλά και εντέλει σαν µια αντανάκλαση του κειµέ-

νου µου, θα χρησιµοποιήσω ένα κοµµάτι από ένα άρθρο

του Μαλλαρµέ στα 1862 «Η Τέχνη για όλους»: 

Παίζοντας το παιχνίδι, είτε δωρεάν είτε για κάποιο κέρδος

µηδαµινό εκθέτοντας την Κυρά και Πατρόνα µας να δείχνει τη

ρωγµή ή την οπή της, προς χάριν κάποιων φαντασιώσεων, σαν

το µέτρο όπου τα πάντα ανάγονται.

Ξέρω πραγµατικά, ότι αλληλοωθούνται στη σκηνή και ότι ανα-

λαµβάνουν στην παρέλαση, εκείνοι, την ταπεινωτική θέση. Αφού

το να µιλάς για σκοτεινότητα –µε άλλα λόγια κανείς δεν καταλα-

βαίνει–ß συνεπάγεται µια προγενέστερη άρνηση για κρίση.

........

ετούτοι οι αναµασητές, µολονότι δε βρίσκω εικόνα να τους τοπο-

θετήσω στα «ριζά του τοίχου», µιµούνται µε µια πονοκεφαλια-

σµένη οδό, την ανάσταση της ατελείωτης τύφλωσης όλο σοβά-

δες όρθια, χωρίς πίδακες σκεπαστούς µήτε πρασινάδες να προ-

εξέχουν από πάνω µυτερές, αλλά µόνο σπασµένα µπουκάλια κι

άχρηστα θρύψαλα γυαλιού.6

Σηµειώσεις

1. Τέλειο Λεξικό της ∆ηµοτικής Γλώσσας, ΑΤΛΑΣ, Αθήνα, σελ. 1329.

2. Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ-

σαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, [Ί∆ΡΥΜΑ

Μανώλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη1998, σελ. 132.

3. Πιερ Καµπιόν, Μαλλαρµέ. Ποίηση και φιλοσοφία, Πατάκη,

Αθήνα 1996, σελ. 112.

4. Βατόπουλος Ν., «Τι φέρνει στην Αθήνα ο κ. Τσουµί;», Κ της εφ.

Καθηµερινή, Κυριακή 5 Αυγούστου 2007, σελ. 48.

5. Όπ.π.

6. Πιερ Καµπιόν, όπ.π., σελ. 121-122.
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Κεντρικός πεζόδροµος 
«Ασκληπιού» Τρικάλων



Ο πεζόδροµος Ασκληπιού αποτελεί τόπο ανθρώπινων επα-

φών, κοινωνικών δραστηριοτήτων και αναψυχής για την πόλη

των Τρικάλων. Σε συνδυασµό µε τις σύνθετες χρήσεις αναψυ-

χής, εµπορίου και πολιτισµού καλείται να εξυπηρετήσει τρεις

τύπους ροών: 

α) απλή µετάβαση από έναν τόπο σε άλλο, 

β) µετάβαση µε ενδιάµεσα σηµεία/σταθµούς εξυπηρέτησης

(µαγαζιά), και

γ) ελεύθερος περίπατος.

1. Στόχοι και αρχές σχεδιασµού
Οι βασικοί στόχοι της πρότασης είναι οι εξής:

– η ένταξη του κεντρικού πεζόδροµου σε ένα ευρύτερο

δίκτυο ροών που χαρακτηρίζεται από τις αρχές της βιώσιµης

κινητικότητας αλλά και η σύνδεση του µε το ποτάµι που δια-

σχίζει την πόλη των Τρικάλων,

– η ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα του πεζόδροµου, η

τόνωση των συλλογικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη

νέων σχέσεων του υποκείµενου µε τον χώρο βάση ενός δια-

δραστικού περιβάλλοντος,

– η εξυπηρέτηση των διαφορετικού τύπου ροών και κινήσεων
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(περίπατος-αναψυχή, µετάβαση σε συγκεκριµένα σηµεία

εξυπηρέτησης) µέσα από κατάλληλες διαµορφώσεις,

– η εξασφάλιση της βιοκλιµατικής λειτουργίας µε την κατάλ-

ληλη σκίαση και αερισµό και η εισαγωγή φυσικών υλικών

(χώµα, νερό, πράσινο) σε ένα αστικό περιβάλλον που κυριαρ-

χούν οι σκληρές επιφάνειες,

– η αυστηρή οριοθέτηση του υπαίθριου χώρου που καταλαµ-

βάνουν τα καταστήµατα αναψυχής (τραπεζοκαθίσµατα, κ.λπ.), 

– η διαφύλαξη του χώρου που αποµένει για δηµόσια χρήση

και περίπατο.

2. Προτεινόµενη µορφή και λειτουργία
Ο βασικός άξονας κίνησης αναπτύσσεται µέσα από µια σειρά

διαδοχικών αστικών συµβάντων σε σχέση µε τις έννοιες της

επικοινωνίας, της πληροφορίας, της αναψυχής και του πολιτι-

σµού. Η πρόταση διαχωρίζει τις διαφορετικές ροές φτιάχνο-

ντας διακεκριµένες, παράλληλες πορείες για να τις φιλοξενή-

σουν. Ο κεντρικός άξονας περιπάτου διαµορφώνεται ως µια

φυσική ζώνη µε χώµα (ειδικής σύστασης ώστε να είναι βατό).

Στην πορεία αυτή οργανώνονται οι φυτεύσεις δηµιουργώντας

µια εισχώρηση πρωτογενών φυσικών στοιχείων στον αστικό

ιστό σε αντιπαράθεση µε τα σκληρά υλικά. Η συγκεκριµένη

πορεία είναι «προστατευµένη» από την ένταση των κινήσεων

που χαρακτηρίζουν τα µέτωπα των καταστηµάτων. Η µορφή

της συγκροτείται από καµπύλες χαράξεις, αποτελεί µια υπό-

µνηση της ροής του ποταµού που διασχίζει την πόλη, αλλά και

των χαλαρών ορίων σε αντίθεση µε τις κανονικότητες του

αστικού ιστού. Επιπλέον αυτή η χάραξη δηµιουργεί διευρύν-

σεις/σηµεία στάσης στα άκρα, στο ∆ηµαρχείο και στα σηµεία

συµβολής µε τους κάθετους δρόµους, εναλλάσσοντας την

αίσθηση στάσης-κίνησης. Η εισαγωγή οργανικών στοιχείων

στη λύση εµπλουτίζεται και µε άλλες χαράξεις στο δάπεδο

που υλοποιούνται µε φωτισµό. Οι πέργολες-καθιστικά λει-

τουργούν ως όρια µεταξύ των ροών, αλλά και ως χώροι στά-

σης-θέασης κατά µήκος των πορειών. Είναι λιτές στη µορφή

τους ώστε το κυρίαρχο µορφολογικά στοιχείο να παραµένει η

ενδιάµεση πορεία ελεύθερου περιπάτου. Οι πέργολες και οι

φυτεύσεις δηµιουργούν διάτρητα όρια/φίλτρα µεταξύ των

παράλληλων πορειών διατηρώντας την ενότητα του πεζόδρο-

µου ως ενός ενιαίου άξονα ροής.

Μελετητές:
∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος,

Βύρων Ιωάννου, Γιώργος ∆έλλιος,

Ελευθερία Νικήτογλου, αρχιτέκτονες

Εύα Μαρούλη, σπουδάστρια αρχιτεκτονικής

Ειδική Σύµβουλος:
Σταµατίνα Γεωργοπούλου, αρχιτέκτων

Συνεργάτης:
Κωνσταντίνα Θεοδώρου, αρχιτέκτων
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Πεζόδροµος – Λειτουργίες

Το σηµερινό πρόβληµα, του χαρακτηριζόµενου ως αµιγούς

πεζόδροµου της οδού Ασκληπιού, είναι η µεταστροφή από

έναν πεζόδροµο µε ποικίλες εµπορικές, οικονοµικές και

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σε πεζόδροµο µε κυρίαρχη

δραστηριότητα αυτή της ψυχαγωγίας και ιδίως του καφε-

νείου. Οι υπάρχουσες συνθήκες, υποβαθµίζουν τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά και τη δυναµική της περιοχής αυτής, ιδίως

µέσω της «ανεξέλικτης» τυπολογικά και µορφολογικά τοπο-

θέτησης πλησίως των όψεων των κτηρίων σκιάστρων κάθε

είδους και µεγέθους (πέργκολες, τέντες, οµπρέλες κ.λπ.). 

Σύνθεση – Γενικές αρχές πρότασης

Σκοπός της νέας σχεδιαστικής προσέγγισης είναι να αναδια-

τυπώσει τις σηµερινές συνθήκες µε αρχιτεκτονικές επεµβά-

σεις που θα συντελέσουν στην αναζωογόνηση της περιοχής.

Πρόθεση των µελετητών είναι ο προσδιορισµός των χαρακτη-

ριστικών της τοποθεσίας, του δυναµικού και της ικανοχωρητι-

κότητάς της. Η επιδίωξη είναι η νέα διαµόρφωση να φιλοξε-

νεί ποικίλες δραστηριότητες, να εξυπηρετεί κοινωνικές, περι-

βαλλοντικές και αναπτυξιακές ανάγκες, που προκύπτουν από

συσχετισµούς ανάµεσα σε προϋπάρχοντα και σε δυνητικά

χαρακτηριστικά της περιοχής, που αντανακλούνται µέσα από

τη σχεδιαστική παρέµβαση.

Στόχοι και σκοπός της µελέτης

– Η απελευθέρωση των όψεων των κτηρίων και η χωροθέτηση

των περγκολών στο κέντρο του πεζόδροµου.

– Αξιοποίηση του πεζοδρόµου της Ασκληπιού ως αστικού

πεζόδροµου, ενός χώρου δηλαδή που είναι φιλικός τόσο στον

καθηµερινό χρήστη, όσο και στον επισκέπτη της πόλης των

Τρικάλων. 

– Η δηµιουργία ενός µεγάλου δηµόσιου χώρου στην κύρια

είσοδο του πεζοδρόµου, που θα αποτελέσει σηµαντικό

σηµείο αναφοράς της νέας διαµόρφωσης, αλλά και της πόλης

γενικότερα. – Η εισαγωγή στοιχείου αναφοράς (focal point) στην πλατεία

που ενισχύει την αντιληπτική σύνδεση της πλατείας και του

πεζοδρόµου µε την πόλη, και συµβάλει στην αναγνωσιµότητά

της.

– ∆ηµιουργία κεντρικών σηµείων-µικροπλατειών, στα σηµεία

συνάντησης-διασταύρωσης της Ασκληπιού, µε τους πεζοδρό-

µους που την τέµνουν. 

– Ανάδειξη του υπαίθριου χώρου έµπροσθεν του ∆ηµαρ-

χείου. 

– Η εισαγωγή στοιχείων νερού (σύµβολο για την πόλη) στο

αστικό τοπίο, σε κεντρικά σηµεία του πεζόδροµου 

– Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων

και χρήσεων και η αισθητική µετάπλαση του πεζόδροµου

βασίστηκε στη γεωµετρία της πόλης και στον ορθογώνιο της

κάνναβο. 

Μελετητής:
Βύρωνας Αδαµαντίδης, αρχιτέκτων

Σύµβουλος:
Χάρης Ροΐδης, αρχιτέκτων τοπίου

Συνεργάτες:
Στέργιος Μίχος, αρχιτέκτων τοπίου

Μιχάλης Ροΐδης, φοιτητής αρχιτεκτονικής



ται η µεθοδολογία των επεµβάσεων

και  αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης

και η συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες,

τα τοπικά συνεργεία –που αναβίω-

σαν–, οι σχέσεις µε τους κατοίκους

και τις ελέγχουσες αρχές.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση

84 «παλιµψήστων», θεµάτων που

έχουν µελετηθεί και στην πλειοψηφία

τους οι επεµβάσεις έχουν ολοκληρω-

θεί καθώς και παράρτηµα µε την τεκ-

µηρίωση, δηλαδή τις λεπτοµερείς

αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις των 84

θεµάτων.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «Σύγχρονη Τέχνη και ∆ηµό-

σιος Χώρος»

∆ιοργάνωση: Επιµελητήριο Εικαστι-

κών Τεχνών Ελλάδος

Το ΕΕΤΕ οργανώνει τον Απρίλιο του

2008 πενθήµερο συνέδριο µε θέµα:

«Σύγχρονη Τέχνη και ∆ηµόσιος

Χώρος». 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδεί-

ξει τα κύρια ερωτήµατα που θέτουν

στη θεωρητική σκέψη, η σύγχρονη

καλλιτεχνική δηµιουργικότητα και ο

δηµόσιος χώρος, ως τόπος και τρόπος

αισθητικού βιώµατος για τους πολίτες

στη σύγχρονη κοινωνία. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ανοίξει

ένας πραγµατικός διάλογος για τα προ-

βλήµατα της Τέχνης, θεωρητικά και

πρακτικά, να ακουστούν και να συζητη-

θούν, στο µέτρο του δυνατού, πολλές,

διαφορετικές και αντιτιθέµενες από-

ψεις και προτάσεις.

Το εύρος και το βάθος του αντικειµέ-

νου (Σύγχρονη Τέχνη και ∆ηµόσιος

Χώρος) είναι τέτοια που θα ήταν

µάταιη κάθε προσπάθεια να καλύ-

ψουµε όλη την ποικιλία των εκφάν-

σεών του και τις δαιδαλώδεις διασυν-

δέσεις του (στο παρόν και στην ιστο-

ρική διαδροµή του) µε τους άλλους

τοµείς της κοινωνικής δηµιουργικότη-

τας. 

Προτιµήσαµε ως εκ τούτου να επε-

ξεργαστούµε σ’ αυτό το Συνέδριο

κάποια κοµβικά ερωτήµατα, που κατά

τη γνώµη µας θα δώσουν τη δυνατό-

τητα, κατά τη διαδικασία της διερεύ-

νησής τους, να προσεγγιστεί µ’ έναν

µπορεί να περιλαµβάνουν παραπο-

µπές, όχι όµως βιβλιογραφία. Οι περι-

λήψεις των εισηγήσεων θα συµπερι-

ληφθούν στους φακέλους των συνέ-

δρων. 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα έχει το

δικαίωµα επιλογής από τις προτεινό-

µενες εισηγήσεις, προκειµένου να

εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν ισό-

τιµη κάλυψη της θεµατολογίας και να

αποφευχθούν οι επικαλύψεις. 

Το τελικό πρόγραµµα, µαζί µε τις

περιλήψεις των εισηγήσεων, θα αναρ-

τηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΕΤΕ

(www.eete.gr) ένα µήνα πριν από την

έναρξη του Συνεδρίου. 

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα αναρ-

τηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΕΤΕ σε

οπτικοακουστική µορφή, και θα περι-

λαµβάνουν όλο το Συνέδριο χωρίς

περικοπές. Ο τόµος των πρακτικών

που θα εκδοθεί θα περιλαµβάνει

µόνο τις εισηγήσεις και τις γραπτές

παρεµβάσεις.

Η Οργανωτική Επιτροπή:

∆ηµητρέας Βαγγέλης, ζωγράφος,

καθηγητής Τµήµατος Εικαστικών

Τεχνών του ΑΠΘ, Γιωτάκης Κώστας,

ζωγράφος, γραµµατέας ∆Σ ΕΕΤΕ,

∆αραδήµος Χαράλαµπος, γλύπτης,

καθηγητής Καλλιτεχνικών Μαθηµά-

των, Θόδωρος, γλύπτης, καθηγητής

Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, Κοντα-

ράτος Σάββας, αρχιτέκτονας, καθηγη-

τής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,

Λάµπρου Χρίστος, γλύπτης,  µέλος

του ∆Σ ΕΕΤΕ, Μαυροµάτης Μανώλης,

µέλος του ∆Σ και εκπρόσωπος της

AICA, καθηγητής Τµήµατος Εικαστι-

κών Τεχνών ΑΠΘ, Μελά Εύα, ζωγρά-

φος - χαράκτρια, πρόεδρος ∆Σ ΕΕΤΕ,

Παπαδάκης Μιχάλης, γλύπτης, Σεβα-

στάκης ∆ηµήτρης, ζωγράφος, καθη-

γητής Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ,

Σκλιάς Κώστας, αρχιτέκτονας, µέλος

του ∆.Σ και εκπρόσωπος του ΣΑ∆ΑΣ,

∆ανιά Υβόννη, υπάλληλος ΕΕΤΕ,

Πολυζωγοπούλου Πέννυ, υπάλληλος

ΕΕΤΕ.

περισσότερο σφαιρικό τρόπο το περί-

γραµµα του αντικειµένου του Συνε-

δρίου. Η προσπάθεια είναι να δοθεί η

δυνατότητα για µεγαλύτερη επιστηµο-

νικότητα στην προσέγγιση καθώς και

την επισήµανση θεωρητικών εργα-

λείων για παραπέρα έρευνα. 

Το γενικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο

προτείνει η Οργανωτική Επιτροπή να

αναπτυχθεί η θεµατολογία, είναι: 

1. Τι ορίζεται ως «Σύγχρονη Τέχνη»

σήµερα. (Ο όρος «Σύγχρονη Τέχνη»

είναι απλά ένας χρονικός προσδιορι-

σµός, ή ένας όρος που αναφέρεται σε

µια οµάδα έργων µε κοινά χαρακτηρι-

στικά (κριτήρια); Ο ∆ηµόσιος Χώρος

σήµερα: Όροι σύστασης και λειτουρ-

γίας του. Μεταλλάξεις.

2. Αισθητικές κατηγοριοποιήσεις.

Πεδία ανάπτυξης και εκφάνσεις της

«Σύγχρονης Τέχνης» (εξέταση από

φιλοσοφική, ιδεολογική, επιστηµο-

νική  και ιστορική άποψη).

3. Τέχνη και ∆ηµόσιος Χώρος στη σύγ-

χρονη κοινωνική πραγµατικότητα.

Παραγωγή, διακίνηση και υποδοχή

του έργου τέχνης. Εµπορικοί διαµεσο-

λαβητικοί µηχανισµοί. Η Τέχνη στον

∆ηµόσιο Χώρο. 

4. Θεσµικό πλαίσιο. Παιδεία, µουσεία,

εκθεσιακή δραστηριότητα, δηµόσια

καλλιτεχνικά έργα κ.ά. Εναλλακτικές

προτάσεις. 

Το πιο πάνω πλαίσιο δεν αποτελεί τίτ-

λους εισηγήσεων, αλλά αντικείµενα

έρευνας προς τα οποία η Οργανωτική

Επιτροπή προτείνει να κατευθυνθούν

οι εισηγήσεις.

Οι εισηγητές θα ορίσουν αυτοί τους

τίτλους των εισηγήσεών τους. 

Είναι ευκταίο και χρήσιµο οι οποιεσ-

δήποτε απόψεις και προτάσεις να στη-

ρίζονται, κατά το δυνατό (και) σε ειδι-

κές τεκµηριώσεις.

Οι εισηγήσεις θα είναι περίπου

20λεπτες, προκειµένου ένα µεγάλο

µέρος του χρόνου του Συνεδρίου

(40% περίπου) να αφιερωθεί σε

παρεµβάσεις των συνέδρων και συζή-

τηση. 

Οι υποψήφιοι εισηγητές οφείλουν

µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου 2007 να

καταθέσουν στην Οργανωτική Επι-

τροπή περίληψη της εισήγησής τους

(300-500 λέξεις) σε ηλεκτρονική

µορφή (pdf ή αρχείο Word, Times

New Roman 12pt). Οι περιλήψεις

Αλέξανδρος Γ. Καλλιγάς, Χάρις Α. Καλ-

λιγά, Μονεµβασία: Ξαναγράφοντας

σε παλίµψηστα, εκδόσεις Ποταµός,

Αθήνα 2007

Η Μονεµβασία, που ιδρύθηκε τον 6ο

µ.Χ. αιώνα, υπήρξε σπουδαία ναυτική

πολιτεία και εξελίχθηκε σε ένα από τα

σηµαντικότερα λιµάνια του Βυζα-

ντίου. Η ναυτική της παράδοση παρέ-

µεινε ζωντανή και η οικονοµική της

άνθιση είχε αντίκτυπο και στην οικο-

δοµική της παράδοση. Τα θαυµάσια

πέτρινα σπίτια µε τους θόλους παρα-

µένουν και σήµερα µάρτυρες αυτής

της παράδοσης που δεν καταστρά-

φηκε, όπως συνέβη σε πάρα πολλούς

οικισµούς της Ελλάδας, αλλά µε την

αρµονική συνεργασία όλων των πλευ-

ρών µπόρεσε να διατηρηθεί υποδειγ-

µατικά. 

Από το 1966, όταν ο Αλέξανδρος και η

Χάρις Καλλιγά ανέλαβαν την πρώτη

τους εργασία, αφιέρωσαν το µεγαλύ-

τερο µέρος της επαγγελµατικής τους

δραστηριότητας στη Μονεµβασία. Οι

αναστηλωτικές αυτές προσπάθειες

έχουν γίνει εξ ολοκλήρου από ιδιώ-

τες, υπό τον αυστηρό Έλεγχο της

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. H EUROPA

NOSTRA αναγνωρίζοντας τη σηµασία

του έργου απένειµε το 1981 στους

αρχιτέκτονες ένα από τα τρία µετάλλια

που έδωσε εκείνον τον χρόνο για τις

καλύτερες αναστηλωτικές εργασίες

στην Ευρώπη και ήταν το πρώτο

µετάλλιο που δόθηκε σε ελληνικό

θέµα.

Το βιβλίο περιλαµβάνει µια σύντοµη

περιγραφή της περιοχής και της ιστο-

ρίας της Μονεµβασίας, ανάλυση της

τυπολογίας και των οικοδοµικών και

µορφολογικών χαρακτηριστικών των

κτισµάτων και εν συνεχεία περιγράφε-

9922 ε ι δ ή σ ε ι ς

ειδήσεις

∆ιόρθωση

Στο τεύχος 63 του περιοδικού ΑΡΧΙ-

ΤΕΚΤΟΝΕΣ, µε τίτλο «Ευάλωτοι αστι-

κοί χώροι», ο σωστός τίτλος του άρ-

θρου της Χριστίνας Μαραθού, κοι-

νωνικής ανθρωπολόγου, είναι «Χώ-

ρου “διάλογοι”. Μία µεταναστευτι-

κή κοινότητα στο κέντρο της Αθή-

νας». 

Ο δαίµων του τυπογραφείου


