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Η ελληνική συµµετοχή στην 11η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
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Η ολοένα και αυξανόµενη αναγκαιότητα ύπαρξης στρατηγικού σχεδιασµού στις αρχιτεκτονικές

επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας στην ελληνική πόλη είναι το ζήτηµα αυτού του αφιερώµατος.

Τα τελευταία χρόνια, στον απόηχο της συζήτησης για την επενέργεια των Ολυµπιακών «αναπλά-

σεων» του 2004 στην Αθήνα, µια νέα σειρά αποσπασµατικών επεµβάσεων µεγάλης κλίµακας βρί-

σκεται σε εξέλιξη, προερχόµενη είτε από διαγωνισµούς µελετοκατασκευής είτε από ιδιωτικά εγχει-

ρήµατα εµπορικού χαρακτήρα, αποφεύγοντας πάντοτε την «ατραπό» των πανελλήνιων αρχιτεκτονι-

κών διαγωνισµών.

Από την άλλη στο θέµα των –υπό αίρεση– δηµόσιων χώρων του λεκανοπεδίου για τους οποίους

πολλά έχουν λεχθεί στο παρελθόν, το σώµα των αρχιτεκτόνων συναντά ένα καθεστώς πλήρους απρα-

ξίας. Τα άνευ χρήσεως ολυµπιακά ακίνητα, το Ελληνικό, ο Ελαιώνας, το Γουδή, το παραλιακό µέτωπο

της Αττικής από τα λιπάσµατα του Πειραιά µέχρι το Λαύριο, είναι οι νέες γκρίζες ζώνες του αστικού

τοπίου της πρωτεύουσας που επιζητούν στρατηγικό σχεδιασµό προσαρµοσµένο στα νέα πολιτισµικά

δεδοµένα, πριν καταστούν θύµατα µεµονωµένων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και ιδιωτικών συµ-

φερόντων.

Στο αφιέρωµα θα παρουσιαστούν συγκριτικά παραδείγµατα στρατηγικού σχεδιασµού από την

Ελλάδα και το εξωτερικό µέσα από τα οποία οι αρχιτέκτονες ζυµώνονται ανάµεσα στη µικρή και τη

µεγάλη κλίµακα σχεδιασµού, αναπτύσσοντας µια νέα δυναµική σε αναλόγου τύπου γκρίζες ζώνες

ευρωπαϊκών πόλεων όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Φυσικά σε ένα αφιέρωµα περιορισµένης

έκτασης, δεν είναι δυνατή η πλήρης παρουσίαση του θέµατος. Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται

στην όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσµατικότερη πλαισίωση του επίκαιρου αυτού θέµατος, έτσι

ώστε να δοθεί το έναυσµα µιας ευρύτερης δηµόσιας συζήτησης για τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµα-

κας στην ελληνική πόλη.



ATHENS by SOUND
Αναστασία Καρανδεινού, Χριστίνα Αχτύπη, Στυλιανός Γιαµαρέλος, αρχιτέκτονες
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Έτσι, λοιπόν, δηµιουργούµε έναν ηχητικό δια-

δραστικό χάρτη της Αθήνας, ο οποίος παρουσιά-

ζει θραύσµατα της ατµόσφαιρας της πόλης µε

απροσδόκητους τρόπους.

Πώς θα φανταζόταν κανείς ένα µη-οπτικό χάρτη;

Πώς θα βιωνόταν µία περιπλάνηση µέσα σε ένα

δάσος από ακουστικά που παίζουν ήχους από

σηµεία της Αθήνας; Πώς θα ήταν αν βρισκόσουν

ξαφνικά σε έναν «χάρτη» που θα εµφανιζόταν

µόνο όταν εσύ περπατούσες µέσα του; Πώς θα

ήταν αν αυτός ο χάρτης εµφανιζόταν µόνο αν

καλούσες και κάποιον να σε ακολουθήσει;

Το περίπτερο της ελληνικής συµµετοχής αντιµε-

τωπίζει τα παραπάνω ερωτήµατα µέσω της

Η ελληνική συµµετοχή στην 11η Biennale Αρχι-

τεκτονικής της Βενετίας, «Out there. Architec-

ture beyond building» 

Αρχιτεκτονική δεν είναι µόνο το κτισµένο. Αρχι-

τεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του

χώρου – υλικές και άυλες. Η ατµόσφαιρα, οι

ήχοι, οι µυρωδιές, η δυνατότητα διάδρασης

µεταξύ σωµάτων κ.ο.κ. αποτελούν όλα πτυχές

του χώρου που µελετά η επιστήµη της αρχιτε-

κτονικής σε διεθνές επίπεδο σε όλο και αυξανό-

µενο βαθµό. Σε αυτό το διερευνητικό πνεύµα

σε σχέση µε το «πέραν του κτισµένου» («Archi-

tecture beyond building»), επιλέγουµε να προ-

σεγγίσουµε τον χώρο µέσα από µία µη υλική

παράµετρο: τον ήχο.

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης

Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγµατοποιηθεί στις

07.06.2008. 

Η συνεδρίαση του ∆.Σ. πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 και η σύνθεσή του έχει ως

εξής: 

Πρόεδρος : Λυρούδιας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος : Νικολάου Γιώργος

Γεν. Γραµµατέας : Κουρµπανά Μαρία

Ειδ. Γραµµατέας : ∆εσποτίδη Μυρτώ 

Ταµίας : Κοσµόγλου Γαρυφαλιά

Μέλη : ∆ούµας ∆ηµήτρης

Μαούνης Αντώνης

Μαραβέας ∆ηµήτρης

Μπαρδάκης Κώστας

Μπελιµπασάκης Κώστας

Μπούµης Θανάσης

Σέµψης Ισίδωρος

Τζατζάνης Κώστας

Φανουράκης Ιωσήφ

Χατζηκίδης Βασίλης

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Συµµετοχή στις κινητοποιήσεις κατά του φορολογικού νοµοσχεδίου

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο υπό

ψήφιση φορολογικό νοµοσχέδιο.

Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προσθέτει νέα φορολογικά βάρη σε αυτοαπασχολούµενους, µικρές επι-

χειρήσεις, µισθωτούς εργαζόµενους µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ).

Στο όνοµα της πάταξης της φοροδιαφυγής, καταργεί για χιλιάδες µισθωτούς και ελεύθερους επαγ-

γελµατίες το αφορολόγητο όριο των 10.500 U, ενώ παράλληλα προαναγγέλλει νέα µείωση του φορο-

λογικού συντελεστή των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση επιλέγει να αντιµετωπίσει τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους επιβάλλοντας «κεφαλικό»

φόρο σε χιλιάδες µικροεπαγγελµατίες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν ήδη τις

συνέπειες µιας χρόνιας «περιοριστικής» εισοδηµατικής πολιτικής.

Τέλος το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και άλλες άδικες και αντιλαϊκές διατάξεις όπως: 

– Καταργεί ορισµένους «ειδικούς λογαριασµούς» µε στόχο µεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση

βασικών επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων.

– Επαναφέρει την περιβόητη «λίστα» στα φάρµακα µε κριτήριο το κόστος και όχι την υγεία των ασφα-

λισµένων. 

Ζητάµε: – Απόσυρση του νοµοσχεδίου.

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 15.000 U.

– Ετήσια αναπροσαρµογή της φορολογικής κλίµακας σύµφωνα µε την αύξηση του τιµάριθµου.

– Αύξηση της φορολογίας των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων του µεγάλου κεφαλαίου 

στο σύνολό τους.

– ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τα λαϊκά στρώµατα.

– Ενσωµάτωση του 6‰ και 7‰ στις τακτικές αποδοχές των µηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα πραγµατοποιηθούν

για την ικανοποίηση αυτών µας των αιτηµάτων.

∆ραστηριότητες
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διαδραστικό σύστηµα του χώρου του περιπτέ-

ρου γεννά µία πολλαπλότητα ηχητικών ποιοτή-

των, εντάσεων, διαστρωµατώσεων, πυκνωµά-

των και αραιωµάτων, που δηµιουργούν την ηχη-

τική ταυτότητα του χώρου, όχι ως µεταφορά

αλλά ως δυναµική σχέση χώρου-ανθρώπου· ως

αποτέλεσµα συγκεκριµένων κινήσεων και δρά-

σεων εντός του χώρου του περιπτέρου. Ο επι-

σκέπτης –όπως και ο κάτοικος της πόλης– είναι

υπεύθυνος για τον τρόπο µε τον οποίο διαµορ-

φώνεται τελικά το ηχητικό του (και όχι µόνο)

περιβάλλον. Το ηχητικό περιβάλλον της Αθήνας

είναι τελικά προϊόν ενός συγκεκριµένου αστι-

κού πολιτισµού – φορέας του οποίου είναι ο

ίδιος ο επισκέπτης· όλοι εµείς «εκεί έξω».

Μεθοδολογία ηχητικής χαρτογράφησης: Προ-

κειµένου να συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό

οργανώθηκε µία ηχητική χαρτογράφηση της

Αθήνας που βασίστηκε στο απόλυτα ορθολο-

γικό και ουδέτερο σχήµα του κανάβου. Ένας

κάναβος 10x10 –µε κέντρο την Οµόνοια– που

«προσγειώθηκε» πάνω σε ολόκληρο το λεκανο-

πέδιο ώστε να το καλύψει από άκρη σε άκρη

(βουνά και θάλασσα) όρισε 100 σηµεία µέσα

στην πόλη.

100 ήχοι στην Αθήνα: Στη συνέχεια, καταγρά-

φηκε το γεωγραφικό στίγµα των σηµείων αυτών

και η πληροφορία αυτή τροφοδότησε ένα µηχά-

νηµα GPS, το οποίο ανέλαβε να κατευθύνει µε

απόλυτη ακρίβεια την πορεία µας από σηµείο

σε σηµείο. Καθώς τα σηµεία κάλυπταν το λεκα-

νοπέδιο από Ανατολή προς ∆ύση, αποφασί-

στηκε να αποκτήσουν αυτά εκτός από χωρικές

και χρονικές συντεταγµένες. Έτσι, οι χωρικές

µετρικές αποστάσεις τους –που προέκυψαν 1,5

χλµ. πάνω στον χάρτη στην αφηρηµένη ευθεία

γραµµή του κανάβου– µεταφράστηκαν και σε

αντίστοιχες χρονικές αποστάσεις της 1,5 ώρας

και η κάθε γραµµή του κανάβου αντιστοιχί-

στηκε και σε µία διαφορετική µέρα. Έτσι, προέ-

κυψαν 10 συνεχόµενες µέρες ηχογραφήσεων

(οι 10 «γραµµές» του κανάβου) 10 συνεχόµενων

σηµείων από τις 9:00 έως τις 22:30 (οι 10 «στή-

λες» του κανάβου).    

100 ήχοι στο περίπτερο: Οι σηµειακές ηχογρα-

φήσεις πετυχαίνουν να µεταδώσουν θραύ-

σµατα ηχητικής εµπειρίας. Ο ήχος αποσπάται

από τον πραγµατικό χώρο και τοποθετείται σε

ένα δάσος από ακουστικά µε σκοπό να εξερευ-

νηθεί εκ νέου από τον χρήστη. Μπορεί σε έναν

τέτοιο χώρο να αναπαραχθεί η αίσθηση της

περιπλάνησης στην πόλη και η ανακάλυψή της

βήµα-βήµα;

Ο χάρτης ως κείµενο: Οι διαµήκεις διαστάσεις

του χώρου προσφέρουν το κατάλληλο έδαφος

για την αναδιάταξη του αρχικού χάρτη. Τα 100

Εστιάσεις αντί συνολικής εποπτείας: Ο χώρος

µοιάζει µε δάσος από κρεµασµένα ακουστικά,

τα οποία µεταφέρουν ήχους της Αθήνας στο

περίπτερο. Καθώς ο επισκέπτης κινείται ανά-

µεσά τους, πιάνει και φοράει όποια ακουστικά

επιθυµεί χωρίς να γνωρίζει τι πρόκειται να

ακούσει. Αυτό που τελικά ακούει είναι ηχητικά

θραύσµατα της πόλης, που του αποκαλύπτουν

τµήµα της ταυτότητάς της ή τον µεταφέρουν σε

ορισµένη ατµόσφαιρά της. Ο συγκεκριµένος

χάρτης δεν προσφέρει συνολική εποπτεία. Ποι-

ότητες – θραύσµατα της πόλης αποκαλύπτο-

νται, βήµα-βήµα. Κατά την περιπλάνηση, επι-

κρατεί το στοιχείο του απρόσµενου, της έκπλη-

ξης – όπως και στην πόλη. Μολονότι οι ήχοι

οργανώνονται σε κάναβο, πολύ δύσκολα εντο-

πίζει κανείς τον ήχο που άκουσε προηγουµένως

µέσα στο δάσος των ακουστικών.

∆ιάδραση 1: Ο χώρος είναι –ως έναν βαθµό–

διαδραστικός: η παρουσία και η κίνηση του επι-

σκέπτη ενεργοποιούν ήχους και εικόνες. Μέσα

στον χώρο συναντά κανείς 25 διάσπαρτα πρί-

σµατα µε εγκιβωτισµένες οθόνες, οι οποίες

ενεργοποιούνται µε την ανθρώπινη παρουσία.

Όταν ο επισκέπτης πλησιάσει σε ένα πρίσµα,

εκείνο αρχίζει να παίζει βίντεο συνοδευόµενο

από τον αντίστοιχο ήχο. Τα βίντεο αναφέρονται

και αυτά στην Αθήνα µέσω του ήχου, χωρίς να

στοχεύουν στην εικονική της αναπαράσταση. 

Χάρτης στον τοίχο: Ο χάρτης-κλειδί της περι-

πλάνησης του επισκέπτη στον χώρο τροποποιεί-

ται ανάλογα µε την ανθρώπινη παρουσία και

κίνηση. Η περιοχή του χάρτη που φωτίζεται

κάθε φορά, είναι εκείνη στην οποία αντιστοιχεί

το/τα βίντεο που ενεργοποιούνται από την

ανθρώπινη παρουσία. Τα 25 βίντεο, δηλαδή,

έχουν γυριστεί/αντιστοιχούν σε 25 περιοχές της

Αθήνας. Οι 25 αυτές περιοχές ορίζονται από

έναν τετραγωνικό κάναβο 5χ5 µ. Ο φωτεινός

χάρτης δείχνει, λοιπόν, σε ποιά περιοχή της

Αθήνας «κινούνται» οι επισκέπτες της έκθεσης

την κάθε δεδοµένη στιγµή.

∆ιάδραση 2: Όταν ο χώρος είναι κενός, όλα τα

βίντεο είναι σβηστά. Όταν ένας άνθρωπος κι-

νείται, ο ήχος και η εικόνα τον ακολουθούν.

Όταν ο χώρος είναι γεµάτος ανθρώπους, τότε

πολλά (ή όλα) τα βίντεο και οι ήχοι τους ενεργο-

ποιούνται και ακούγονται ταυτόχρονα. Όπως

και η ίδια η πόλη, ο χώρος χωρίς την ανθρώπινη

παρουσία παραµένει κατά κάποιον τρόπο «ανε-

νεργός». Αντίθετα, καθίσταται εξαιρετικά πολύ-

βουος ή πολυποίκιλος και πολυσήµαντος στις

περιπτώσεις που υπερχειλίζει από κόσµο. Ο

χάρτης δεν αποτυπώνει ούτε απλώς αναπαρά-

γει συγκεκριµένες στιγµές του ηχητικού περι-

βάλλοντος. Αποτελεί ένα σχόλιο στη σχέση του

κατοίκου της πόλης µε το ηχητικό της τοπίο. Το

µεταµόρφωσής του σε ένα ατµοσφαιρικό δια-

δραστικό παιχνίδι, το οποίο παρουσιάζει θραύ-

σµατα ηχητικών (και οπτικών) ακολουθιών της

Αθήνας. Ο επισκέπτης ανα-δηµιουργεί τον χώρο

γύρω του µέσω της ίδιας του της παρουσίας και

κίνησης. Ο χάρτης αποκαλύπτεται µόνον εκεί

που περπατά και/ή όταν καλεί ένα ακόµα άτοµο

να καθίσει κοντά του. Τα σώµατα των επισκε-

πτών αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους όσο και

µε τον ίδιο τον χώρο, δηµιουργώντας ένα δυνα-

µικό µεταβαλλόµενο πεδίο. Αυτή η βόλτα µέσα

στο περίπτερο σε µεταφέρει «εκεί έξω» σε µία

«αόρατη» Αθήνα.

Το περίπτερο ουσιαστικά φέρνει στην επιφά-

νεια τις σχεδόν απρόσιτες και φευγαλέες πλευ-

ρές του χώρου. ∆ιερευνά τον ήχο, τις µη-οπτι-

κές αισθήσεις, την ατµόσφαιρα, χωρικές ποιό-

τητες πέραν του υλικού, πέραν του κτισµένου.

Προκαλεί έτσι όχι µόνο τα όρια της αρχιτεκτονι-

κής, αλλά και τα όρια του τι µπορεί να καταγρα-

φεί και να ανα-βιωθεί και τι όχι...

Ο χώρος του περιπτέρου: θέτει ερωτήµατα σε

σχέση µε το «πέραν του υλικού» ως µέρος της

συγκρότησης της εµπειρίας της πόλης και του

χώρου γενικότερα. 

Η επιλογή του ήχου: Ως κεντρικό στοιχείο µίας

εναλλακτικής χαρτογράφησης της πόλης της

Αθήνας, ο ήχος ακροβατεί στο όριο µεταξύ της

υλικότητας του κτισµένου και της µη-υλικότη-

τας. Αποτελώντας ένα από τα βασικά χαρακτη-

ριστικά της ύλης (κάθε υλικό παράγει και τον

δικό του ήχο), ο ήχος εξαρτάται ευθέως από την

υλικότητα του κτισµένου περιβάλλοντος (το

φαινόµενο της ηχούς αποκαλύπτει ότι ένας

χώρος πληροί συγκεκριµένες µετρικές προϋπο-

θέσεις). Από την άλλη πλευρά, φευγαλέες και

δύσκολα αναπαραστήσιµες δράσεις αφήνουν,

και εκείνες, αντίστοιχα ηχητικά αποτυπώµατα.

Έτσι, οι ήχοι της πόλης αποδίδουν δράσεις, συ-

µπεριφορές, σκέψεις, µηνύµατα, αφηγήσεις.

Μπορούν όλες οι παραπάνω ιδιότητες του ήχου

να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικά εργαλεία

ερµηνείας, χαρτογράφησης (ή ακόµα και σύν-

θεσης) του χώρου;

Αίσθηση χώρου µέσω ήχου: Ο ∆υτικός πολιτι-

σµός βασίζεται στην κυριαρχία της όρασης ένα-

ντι των άλλων αισθήσεων. Αναγνωρίζοντας το

πλαίσιο αυτό, η πρότασή µας επιχειρεί να στρέ-

ψει για λίγο την προσοχή και σε µία άλλη από τις

πέντε αισθήσεις. Προκρίνοντας την αίσθηση της

ακοής, επαναδιαπραγµατευόµαστε την κυ-

ρίαρχη θέση που καταλαµβάνει η όραση στο

πεδίο της αρχιτεκτονικής και της αντίληψης του

χώρου. Η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να

εµπλουτίσει την εµπειρία µας σε σχέση µε τον

χώρο, την ερµηνεία του και τον χειρισµό των

ποιοτήτων του.
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µοποιούνται ξανά µε διαφορετικούς, εναλλα-

κτικούς τρόπους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα

αποτελεί το Blur project των Diller και Scoffidio:

το κτήριο-σύννεφο. [J. Hill, O. Bouman, L.

Spuybroek]

Το «µη-υλικό» ερµηνεύεται επίσης ως το µη-

ορατό, ή αλλιώς, το αντιληπτό µε άλλες (εκτός

της οπτικής) αισθήσεις. Η ακοή, η µυρωδιά, η

γεύση, η αφή, θα µπορούσαν –όπως και η όρα-

ση– να κατευθύνουν τον σχεδιασµό και να απο-

τελέσουν κεντρικό άξονα στο στήσιµο της σύν-

θεσης ενός χώρου. Τα στοιχεία του χώρου που

αναφέρονται σε αισθήσεις εκτός της όρασης,

δεν αποτυπώνονται και δεν αναπαριστώνται

τόσο εύκολα όσο τα οπτικά ερεθίσµατα. Γι’ αυτό

και δεν κυριαρχούν ως σχεδιαστικά µέσα και

εργαλεία. Ωστόσο, συντελούν αδιαµφισβήτητα

σε πολύ µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση των

χωρικών ποιοτήτων και της εµπειρίας του χώ-

ρου. [B. Colomina, A. Barbara, C. Classen, M. Jay]

Το άυλο έχει ερµηνευθεί και ως η ατµόσφαιρα

ενός χώρου – το άπιαστο, αυτό προς το οποίο

πάντα τείνει η αρχιτεκτονική, και το οποίο πά-

ντα της ξεφεύγει. Μήπως όµως η ατµόσφαιρα

είναι εξ ορισµού πέραν του άµεσα αντιληπτού

και προσδιορίσιµου; Μήπως η ατµόσφαιρα ενός

χώρου είναι τα χαρακτηριστικά του εκείνα, τα

οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τη συνειδητή

προσοχή και σκέψη; [M. Wigley, M. Heidegger]

αναδηµιουργήσει έναν δικό του χάρτη της Αθή-

νας. Η ερµηνεία του χάρτη αυτού εξαρτάται

τόσο από τις αρχικές επιλογές των επιµελητών

που θέτουν τους κανόνες όσο και από τον

βαθµό προσωπικής εµπλοκής του επισκέπτη. Ο

θεατής παύει να µένει απαθής, αλλά εµπλέκε-

ται στην κατασκευή του χώρου, και της (χρονικά

εξαρτώµενης) δυναµικής του. Όπως και στην

ίδια την πόλη, οι κινήσεις, οι δράσεις και οι

συσχετισµοί των ανθρώπων είναι τα στοιχεία

που διαµορφώνουν ίσως τις χαρακτηριστικότε-

ρες χωρικές ποιότητες, παράλληλα βέβαια µε

το υλικό, κτισµένο υπόβαθρο. Αυτό –όπως και

στην περίπτωση της πρότασής µας τα καλώδια

και πρίσµατα– αποτελούν αναγκαίο υπόβαθρο

για τις ανθρώπινες κινήσεις και δραστηριότη-

τες, οι οποίες στην ουσία συγκροτούν τελικά

τον χώρο. Φαίνεται να συγκροτείται εδώ µία

απόπειρα ερµηνείας και διαπραγµάτευσης της

µη-αναπαραστασιµότητας του χώρου της

πόλης, όπως την πρέσβευε ο Lefebvre. Αν λοι-

πόν δεν µπορούµε –εκ των πραγµάτων– να ανα-

παραστήσουµε την πόλη (της Αθήνας), µπο-

ρούµε τουλάχιστον να διαπραγµατευτούµε ή να

αναδηµιουργήσουµε αντίστοιχους τρόπους

παραγωγής και συγκρότησης χωρικών ποιοτή-

των; 

Το άυλο – πέραν του κτισµένου: Η διερεύνησή

µας διαπραγµατεύεται το ευρύτερο θέµα του

«πέραν του υλικού» σε διάφορα επίπεδα – σε

σχέση µε την αισθαντικότητα και το «πέραν του

οπτικού», σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, σε

σχέση µε την ανθρώπινη δράση και αλληλεπί-

δραση, σε σχέση µε το µη αναπαραστήσιµο,

κ.λπ. ∆ιαπραγµατεύεται δηλαδή το θέµα της

φετινής Biennale –όπως αυτό έχει οριστεί από

τον επιµελητή της, Aaron Betsky «Out there.

Architecture beyond building»– θέτοντας ως

εννοιολογική της βάση την έννοια του «µη υλι-

κού». Οι τοποθετήσεις και οι προβληµατισµοί

σε σχέση µε τις έννοιες που σχετίζονται µε το

πεδίο «πέραν της ύλης» φαίνεται να πηγάζουν

από µία απόπειρα κριτικής απέναντι σε

αυστηρά µορφολογικές ή τεκτονικές αρχιτεκτο-

νικές προσεγγίσεις. Πρέπει, βέβαια, να σηµειω-

θεί ότι η έννοια του «περαν του υλικού» αναφέ-

ρεται σε ένα ευρύ πεδίο ετερόκλητων ερευνητι-

κών τάσεων και προβληµατισµών. 

Για παράδειγµα, αντιλήψεις που αναφέρονται

στην περιοχή «πέραν του υλικού» έχουν ως

σήµερα χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν

µη-συµβατικά υλικά (όπως, για παράδειγµα,

ρευστά, µεταβαλλόµενα, δι-αντιδρώντα) ή

υλικά µεταβλητού σχήµατος και ιδιοτήτων

(όπως, για παράδειγµα, πυκνότητας, χρώµατος,

διαφάνειας). Ως «µη-υλικό», λοιπόν, συχνά

χαρακτηρίζονται νέα ή µη συνηθισµένα υλικά, ή

ακόµη και γνωστά υλικά τα οποία όµως χρησι-

σηµεία εξαπλώνονται στον χώρο σε µία ακολου-

θία που ξετυλίγει σαν κουβάρι τις γραµµές του

κανάβου µία προς µία. Η ακολουθία των 100

σηµείων του χάρτη µοιάζει τώρα να συγκροτεί

ένα «κείµενο», το οποίο ξετυλίγεται στον χώρο

µε τον τρόπο ακριβώς που θα το διάβαζε κανείς

αν ακολουθούσε τις γραµµές του κανάβου του

χάρτη. Ο επισκέπτης «διαβάζει» την πόλη κι-

νούµενος σε τυχαίες τροχιές της επιλογής του,

ανάµεσα στις ορισµένες γραµµές του «κειµέ-

νου» της πόλης που απλώνεται κατακερµατι-

σµένο δάπεδο του χώρου.

50 ακουστικά: Από τους 100 αποµαγνητοφωνη-

µένους ήχους της χαρτογράφησης, επιλέγονται

50, που ακούγονται µέσα από τα 50 ακουστικά

της εγκατάστασης. Οι άλλοι 50 αποδίδονται µε

τον λόγο και γράφονται στο δάπεδο. Ο επισκέ-

πτης καλείται να τους διαβάσει και να τους ανα-

παράγει νοερά. Και στα 100 σηµεία που ορίζο-

νται στο δάπεδο αναγράφονται οι συντεταγµέ-

νες, οι οποίες του επιτρέπουν να αναζητήσει το

αντίστοιχο σηµείο της Αθήνας στον χάρτη στον

τοίχο.

Τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης του ήχου της

πόλης: Στη σχέση µου µε τον ήχο της πόλης µπο-

ρεί να εστιάζω στην άµεση βιωµατική αντίληψη

του ηχητικού µου περιβάλλοντος· µπορεί να

αποµονώνοµαι στον κόσµο ενός δικού µου

soundtrack µιας προσωπικής µου διαδροµής

µέσα από τα ακουστικά του i-pod µου· µπορεί

να έχω ηχητική εµπειρία του «εδώ» αλλά ίσως

και πιο άµεσα του «εκεί» µέσα από τη συνοµιλία

µου στο κινητό τηλέφωνο· µπορεί ακόµη και

συνειδητά να κατεβάζω την ένταση του ήχου

του περιβάλλοντός µου και να επικεντρώνοµαι

στην ένταση των σκέψεών µου ή σε κάτι που

χωρικά βρίσκεται αλλού. Η πολλαπλή λειτουρ-

γία του διαδραστικού συστήµατος, των ακουστι-

κών και του γραπτού λόγου στο πάτωµα του

περιπτέρου επιλέγονται ως πιθανοί εναλλακτι-

κοί τρόποι ανταπόκρισης στην πρόκληση της

ανάδειξης αυτού ακριβώς του βάθους του ηχη-

τικού τοπίου.

Επισκέπτης-δηµιουργός: Το διαδραστικό

σύστηµα οργανώνεται στη βάση µίας υποδοµής,

πάνω στην οποία ο ίδιος ο επισκέπτης στήνει το

δικό του «παιχνίδι». Ο επισκέπτης «γράφει»

στον χώρο την κίνησή του, την περιπλάνηση

του, µέσω των ήχων (και των κινούµενων εικό-

νων) που ενεργοποιεί. ∆εν καταλαµβάνει απλά

χώρο, αλλά τον δηµιουργεί. Ενεργοποιεί εικόνα

και ήχο, αποκαλύπτει, ανακαλύπτει και δηµι-

ουργεί θραύσµατα της πόλης. Μέσα από ένα

απλό διαδραστικό σύστηµα, η ανθρώπινη

κίνηση και δράση ενισχύεται, ερµηνεύεται,

αφήνει ίχνη, θραύσµατα. Το περίπτερο γίνεται

διαφορετικό και µοναδικό κάθε χρονική στιγµή

– οι άπειρες διαφορετικές διατάξεις ανθρώπι-

νων σωµάτων και κινήσεων το καθιστούν ένα

συνεχώς µεταλλασσόµενο πεδίο ήχων (και δευ-

τερευόντως εικόνων). Ο επισκέπτης αλληλεπι-

δρά µε τον χώρο και µε τους υπόλοιπους επι-

σκέπτες, παράλληλα. Με την παρουσία, για πα-

ράδειγµα, ενός παραπάνω επισκέπτη, η φωνή

του περιπτέρου εµπλουτίζεται, αλλοιώνεται,

δυναµώνει και διαµορφώνεται τελικά σε συν-

δυασµό και µε τους ήχους που ενεργοποιούνται

από τους υπόλοιπους επισκέπτες του χώρου.

Εµείς (ως επιµελητές) δίνουµε τα εργαλεία και

το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε ο ίδιος ο επισκέ-

πτης –σε συσχετισµό και µε τους γύρω του– να



Η θεµατολογία των βασικών ανακοινώσεων,

όπως παρουσιάστηκαν στο πρόγραµµα του

συνεδρίου, ήταν η ακόλουθη:

30-06-2008

CULTURE – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

– H γλώσσα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής

– ∆ηµιουργικότητα και επάγγελµα

– Νέα αρχιτεκτονική

– Μεταδίδοντας τη βιοµηχανική πόλη

– Μεταδίδοντας το τοπίο

– Αρχιτεκτονική και συµφραζόµενα (context)

– Μαθαίνοντας το κατανοείν- καταλαβαίνειν

– Αρχεία ως media

– H κληρονοµιά του 20ού αιώνα: αρχιτεκτονική

των κοινωνικών αλλαγών

– Οι κουλτούρες της αρχιτεκτονικής

– Ρίζες και αρχιτεκτονική

– Αρχιτεκτονική και εφηµερίδες

– Αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονικά περιοδικά

– Μπορεί ένα κτήριο να αλλάξει τη ζωή σου?

– ∆ιεθνής κληρονοµιά του µοντερνισµού

– UIA – ∆ρόµοι στο µέλλον

– Paolo Soleri

01-07-2008

DEMOCRACY – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

– Project, µεσολάβηση και απόφαση

– ∆ιαλεκτική, διάλογος και διαφωνίες στη µετα-

µόρφωση της γης

– Παγκόσµια αστικά κέντρα

– Πόλεις σε κρίση και η ελπίδα της αρχιτεκτονι-

κής

–Βιβλιοθήκες: νέοι αστικοί καταλύτες πολιτι-

σµού και δηµοκρατίας

– Αρχιτεκτονική και επικοινωνία

– Αρχιτεκτονική για κινητικούς χώρους

– Ισπανική αρχιτεκτονική 2008 

– Αειφόρος – βιώσιµη ανάπτυξη

– Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική στα παιδιά:

τα παιδιά µας θα κτίσουν το µέλλον

– Αρχι–πολίτες (Archi–citizens)

– Αρχιτεκτονική και οικονοµία

– Η άφωνη Τέχνη µπορεί να µιλήσει – Πνευµατι-

κοί χώροι για τους κατοίκους του 21ού αιώνα

– Μεταδίδοντας το περιβάλλον

– Ενδιάµεσες πόλεις, πολεοδοµία και ανάπτυξη

– Ο ρόλος του αρχιτέκτονα

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΟΡΙΝΟ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

Η ∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) πραγµα-

τοποίησε το 23ο παγκόσµιο συνέδριο αρχιτε-

κτονικής, γιορτάζοντας ταυτόχρονα τα 60 χρό-

νια από την ίδρυσή της (1948- 2008), στο Τορίνο

της Ιταλίας, το διάστηµα 29 Ιουνίου-3 Ιουλίου

2008. Το θέµα του συνεδρίου είχε τον ευρηµα-

τικό τίτλο Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική

(Transmitting Architecture), δίνοντας την ευκαι-

ρία σε 6000 αρχιτέκτονες από όλο τον κόσµο να

συναντηθούν και να συµµετέχουν σε έναν δηµι-

ουργικό διάλογο µε ποικίλη θεµατολογία.

Μεταξύ των θεµάτων που αναπτύχθηκαν από

κορυφαίους αρχιτέκτονες (Mario Botta, Massi-

miliano Fuksas, Jean Nounel, Peter Eisenman,

Kenzo Kuma, Hani Rashid, Τ. Fujimori) ιδιαίτερη

έµφαση δόθηκε στην αρχιτεκτονική και το περι-

βάλλον, στον ρόλο του αρχιτέκτονα σήµερα,

στην αρχιτεκτονική των φτωχών περιοχών και

στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Η θεµατολογία

του συνεδρίου οργανώθηκε γύρω από τρεις

κεντρικούς άξονες: 1. Κουλτούρα - Culture, 2.

∆ηµοκρατία - Democracy, 3. Ελπίδα - Hope,

θέτοντας στο επίκεντρο των συζητήσεων την

αρχιτεκτονική στην εποχή της παγκοσµιοποίη-

σης. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

παρέδωσε τη σκυτάλη στην αποστολή από το

Τόκιο της Ιαπωνίας, όπου θα πραγµατοποιηθεί

το επόµενο παγκόσµιο συνέδριο, το 2011.

Χρυσούλα Χ. Βοσκοπούλου
∆ρ. Αρχιτέκτων 

23o Παγκόσµιο Συνέδριο της UIA 
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ιοκαι της αισθαντικότητας, αλλά σχεδόν αδιόρατα

και οι υπόλοιπες εκφάνσεις του άυλου έρχονται

να µπουν στο παιχνίδι... 

Αντί επιλόγου

Η σχέση ανάµεσα στην ιδέα, το σώµα, τον χώρο

και τη σύνθεση επαναπροσδιορίζεται. Ο δηµι-

ουργός κρίνεται µέσα από τον χειρισµό της σχέ-

σης αυτής. Το µη-υλικό γίνεται το νέο «υλικό».

Οι αισθήσεις πέραν του οπτικού κρίνονται απα-

ραίτητες πλέον για το λεξικό της αρχιτεκτονι-

κής. Ο δηµιουργός «µεταφράζεται», «επανατο-

ποθετείται», «επαναπροσανατολίζεται», εξαϋ-

λώνεται µέσα από την πρότασή του. Χαράζει τις

κατευθυντήριες γραµµές για την εξερεύνηση

και στη συνέχεια κρίνεται µέσα από την απου-

σία του, παρουσία του έργου του. Ο επισκέπτης

αποκτά πρόσβαση στο µη-υλικό. Ο δηµιουργός

τον αντιµετωπίζει όχι ως παρατηρητή αλλά ως

αυτόν που βρίσκεται µέσα στον χώρο και τον

διαµορφώνει µε την παρουσία του κάθε στιγµή,

παράγοντας ένα ανοιχτό και ατέρµονα µετα-

βαλλόµενο έργο.

Η πρότασή µας τελικά διαπραγµατεύεται την

έννοια του «πέραν του υλικού», του «πέραν του

κτισµένου», τις νέες µορφές υλικότητας. ∆ια-

πραγµατεύεται επίσης το θέµα της ανθρώπινης

παρουσίας, δράσης, αλληλεπίδρασης και κίνη-

σης ως βασικό στοιχείο της συγκρότησης του

χώρου και των ποιοτήτων του. Ένας χώρος που

διαµορφώνεται κατά αυτό τον τρόπο, αναπό-

φευκτα καθίσταται µεταβλητός, ρευστός –

µετασχηµατίζεται και αναδιαµορφώνεται κάθε

στιγµή ανάλογα µε τις δράσεις και τους συσχετι-

σµούς των ανθρώπινων σωµάτων. Αυτό συµβαί-

νει ούτως ή άλλως στον πραγµατικό χώρο στον

οποίο ζούµε. Στον χώρο της εγκατάστασης –

όµως– οι νέες τεχνολογίες και το διαδραστικό

σύστηµα «υπερβάλλουν» την επίδραση (και τον

τρόπο και είδος της επίδρασης) των ανθρώπι-

νων κινήσεων στον χώρο, επαναφέροντας µε

νέο τρόπο το ερώτηµα περί της συγκρότησης

και ερµηνείας του χώρου.

Ο ίδιος ο επισκέπτης καλείται όχι µόνο να ανα-

δηµιουργήσει τον χώρο του περιπτέρου, αλλά

και τις ενδεχόµενες συνθέσεις νοηµάτων και

προβληµατισµών σε σχέση µε την ανθρώπινη

παρουσία, τον ρόλο του αρχιτέκτονα και του

χρήστη, τα όρια της αρχιτεκτονικής στον σύγ-

χρονο, µεταβαλλόµενο, ηλεκτρονικά ενισχυ-

µένο και δια-δικτυωµένο κόσµο.

Άλλες µελέτες εντοπίζουν το «µη-υλικό» στην

ίδια την «ιδέα» ενός κτηρίου, σε ένα εννοιολο-

γικό πλαίσιο δηλαδή, που σχετίζεται περισσό-

τερο µε τη µορφή παρά µε την υλικότητα του

κτηρίου, ενώ άλλες διαρρηγνύουν το δίπολο

µορφής-ύλης, καταργώντας οποιαδήποτε

τέτοια δυϊστική αντίληψη, και ερµηνεύοντας τα

κτήρια ως αποτελέσµατα αλληλεπίδρασης

δυνάµεων. [G. Deleuze, B. Massumi].  

Το «µη-υλικό» συσχετίζεται ως έννοια και µε τις

ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής του κτηρίου. Τα

πολιτικά και οικονοµικά δίκτυα που ενεργοποι-

ούνται ακριβώς από τη διαδικασία της κατα-

σκευής ενός κτηρίου διατηρούν αναπόφευκτα

µία στενή σχέση µε την πράξη της οικοδόµησης

–ή αλλιώς την υλικότητα του κτηρίου– αλλά

παραµένουν κατά κάποιο τρόπο «αόρατα» στο

κτισµένο τελικό αποτέλεσµα. Οι άνθρωποι που

εργάζονται στην κατασκευή του κτηρίου, ο

τόπος καταγωγής τους, όσοι κατασκεύασαν τα

υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και όσοι τα µετέ-

φεραν εκεί, εµπλέκονται σε δίκτυα που τροφο-

δοτούνται από την παραγωγή ενός κτισµένου

χώρου, αλλά µένουν τελικά µη-ορατά. Ερωτή-

µατα που τίθενται σχετίζονται µε τον ρόλο του

αρχιτέκτονα και τη σχέση ανάµεσα στα δίκτυα

παραγωγής και την ίδια τη σύνθεση – τόσο σε

πρακτικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο. [J.

Derrida, K.L. Thomas, D. Harvey]

Οι νέες τεχνολογίες, είτε ως εξαρτήµατα –

φορητά αντικείµενα, είτε ενσωµατωµένες στον

κτισµένο χώρο, καθορίζουν χωρικές ποιότητες,

δηµιουργούν συνδέσεις, νέους «τόπους», πεδία

και όρια. Κινητά τηλέφωνα, συστήµατα GPS,

φορητοί υπολογιστές, ψηφιακές κάµερες, ασύρ-

µατα δίκτυα internet, αποτυπώνουν, «αποθη-

κεύουν», «θυµούνται» και µεταφέρουν τόπους,

δράσεις, συνδέσεις και εµπειρίες. Μολονότι τα

νέα αυτά µέσα αποτελούν στοιχεία του χώρου,

η ιδιαιτερότητα της υλικότητάς τους τα καθιστά

ξένα στο συµβατικό πεδίο έρευνας του αρχιτέ-

κτονα. Το ερώτηµα που τίθεται, λοιπόν, είναι:

ποιός είναι ο ρόλος του αρχιτέκτονα στην εποχή

που ο χώρος δηµιουργείται τόσο από συµβατικά

υλικά όσο και από ασύρµατα πεδία και τεχνολο-

γικά gadgets; Τι αλλάζει –µέσα στον υβριδικό

σηµερινό χώρο– τον τρόπο µε τον οποίο εκείνος

σχεδιάζει; [R. Coyne, G. Flachbart, P. Weibel, R.

VanToorn, W. Mitchell]

Μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο προβληµατισµό

σε σχέση µε το «άυλο», αναπτύσσουµε ερωτή-

µατα σε σχέση µε τα όρια της αρχιτεκτονικής,

της αναπαράστασης, του σχεδιασµού και της

συνειδητής ή µη αντίληψης µεµονωµένων στοι-

χείων του χώρου από τον χρήστη. Στον συγκε-

κριµένο σχεδιαστικό πειραµατισµό επικεντρώ-

νουµε το ενδιαφέρον µας στο θέµα του ήχου
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ATHENS by SOUND

Ελληνική συµµετοχή στην 11η ∆ιεθνή Έκθεση 

Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας

∆ιοργάνωση

Υπουργείο Πολιτισµού

Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Εικαστικών Τεχνών, Τµήµα Προώθησης Σύγχρονης Τέχνης

Επιµελητές

Αναστασία Καρανδεινού, Χριστίνα Αχτύπη

Στυλιανός Γιαµαρέλος

Video έργα Intothepill.net

Καλλιτέχνες

Γιάννης Γρηγοριάδης, Λίνα Θεοδώρου

Γιάννης Ισιδώρου

Ηχογραφήσεις/Sound Design

∆ηµήτρης Μυγιάκης, Βαγγέλης Λυµπουρίδης

Γραφιστικά έκθεσης/Σχεδιασµός Καταλόγου

Company 

Σχεδιασµός και εφαρµογή διαδραστικού περιβάλλοντος

2monochannels 

Σχεδιασµός οπτικοακουστικού και διαδραστικού u963

συστήµατος/ακουστική µελέτη/επίβλεψη

Ηρακλής Λαµπρόπουλος, Γιώργος Λαµπρόπουλος

Προγραµµατισµός Λογισµικού

Βασίλης Μπούκης

Κατασκευή ηλεκτρονικών υποσυστηµάτων

Μιχαήλ Κριτσωτάκης

Ηλεκτρολογική µελέτη

Γιώργος Σατολιάς

∆ιασύνδεση διαδραστικών στοιχείων

Βαγγέλης Λυµπουρίδης, ∆ηµήτρης Μυγιάκης

Μελέτη φωτισµού

L+DG lighting architects

Θωµάς Γραβάνης, Χριστίνα Φραγγέτη

Κατασκευή Έκθεσης

Μιχαήλ Γαβρήλος 

Ψηφιακές εκτυπώσεις

Polichromo

Φωτογράφος

Cathy Cunliffe 
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– Αρχιτεκτονική για όλους

∆ηµόσια ανοιχτή συζήτηση στην Piazza San

Carlo του Τορίνο, µε καλεσµένους γνωστούς

αρχιτέκτονες που έχουν συµβάλει στη διαµόρ-

φωση δηµόσιων χώρων και αναπλάσεων σε διά-

φορες πόλεις του κόσµου.

02-07-2008

HOPE – ΕΛΠΙ∆Α

– Η φανταστική τεχνική

– Κτίζοντας για το µέλλον

– Μεταδίδοντας τις βιώσιµες πόλεις

– Καινοτόµα υλικά, συστήµατα και τεχνικές

– Περιβάλλον – τοπίο

– Νέοι Ιταλοί αρχιτέκτονες

– Πράσινη Αφρική

– Βιώσιµα κτήρια, ο ρόλος των ψηλών κτιρίων

– Βιώσιµες πόλεις 

– Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική µέσω της

φωτογραφίας

– Μεγαλώνοντας µε την τέχνη: Αρχιτεκτονική

των πόλεων της 3ης χιλιετίας

– Κάθετη Μόσχα

– Archipix Italia

03-07-2008

– Μανιφέστο του Τορίνο

– Η Αρχιτεκτονική είναι για όλους

– Τορίνο 2008 – Τόκιο 2011

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου πραγ-

µατοποιήθηκαν πολλές εκθέσεις και events,

όπως η έκθεση After Ville, στο µετρό της πόλης,

Architecture Flows, στις όχθες του Πάδου, La

Citta disegnata dagli Architetti, εκθέσεις σε

παλάτια της πόλης, µε θέµα τους τρεις αρχιτέ-

κτονες που άλλαξαν την πόλη του Τορίνο,

YOUPrison, εκθέσεις φοιτητών αρχιτεκτονικής.
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Λευτέρης Θεοδόσης, αρχιτέκτων

Πόλη των Αντικατοπτρισµών: Βαγδάτη, από τον Wright στον Venturi

έκ
θ

εσ
η

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Saddam

Hussein, θέλοντας να µετατρέψει τη Βαγδάτη σε

πρωτεύουσα των µη Συνταγµένων Εθνών, προ-

σπάθησε να επαναλάβει το εγχείρηµα του βασι-

λιά Faisal II, καλώντας, µεταξύ άλλων, τα γρα-

φεία των Bofill και Venturi να υποβάλλουν προ-

τάσεις για τη δηµιουργία νέων οικοδοµικών τε-

τραγώνων, καθώς και για το µεγαλεπήβολο έργο

του Εθνικού Τεµένους της Βαγδάτης (σε έναν ιδι-

αίτερα «περιπετειώδη» διαγωνισµό το 1982). 

Η «Πόλη των Αντικατοπτρισµών: Βαγδάτη, από

τον Wright στον Venturi» είναι η πιο ολοκληρω-

µένη, έως σήµερα, µελέτη µε θέµα τη δυτική

αρχιτεκτονική στη Βαγδάτη, προβάλλοντας τη

σχέση Ανατολής-∆ύσης µέσα από το πρίσµα της

µοντέρνας αρχιτεκτονικής και των ιδιωµατι-

σµών της.  

Η τεκµηρίωση της έκθεσης βασίστηκε σε κάρ-

τες, έντυπα, φωτογραφίες και πρακτικά συζη-

τήσεων, αρχειοθετηµένα στην Αθήνα (∆οξιά-

δης), Cambridge – Massachusetts (Gropius,

Sert, Smithson), Ελσίνκι και Jyvaskyla (Aalto),

Λονδίνο (Chadirji), Παρίσι (Le Corbusier), Πάρµα

(Ponti), Ρότερνταµ (Dudok), Taliesin (Wright), µε

στόχο να παρουσιάσει µια άγνωστη, στο δυτικό

κοινό, πλευρά της αρχιτεκτονικής του 20ού αι-

ώνα. 

Πέρα από το επιστηµονικό ενδιαφέρον, η «Πό-

λη των Αντικατοπτρισµών» προβάλλει την εύ-

θραυστη και (ίσως) µάταια πλευρά της αρχιτε-

κτονικής δίπλα από τις άσπιλες εικόνες των σύγ-

χρονων πόλεων που κτίζονται στην έρηµο σύµ-

φωνα µε τις φιλοδοξίες των δηµιουργών τους

(Dubai, Abu Dhabi). Η σηµερινή πραγµατικό-

τητα της Βαγδάτης, µέσα από τα θραύσµατά

της, µας προκαλεί να σκεφτούµε την αρχιτεκτο-

νική ως εφήµερο, ως µεταφορά της καταστρο-

φής και του τυχαίου. 

Η έκθεση «Πόλη των Αντικατοπτρισµών» ξετυλί-

γει ένα κουβάρι από αρχιτεκτο-νήµατα που δεν

κατάφεραν να πλέξουν το µαγικό χαλί της πό-

λης: κτήρια που έµειναν σχέδια στο χαρτί (F.L.

Wright, Alvar Aalto), κτήρια που υλοποιήθηκαν

από τον αρχιτέκτονα-δηµιουργό τους (J.L. Sert,

Gio Ponti) ή µετά θάνατον αυτού (Le Corbusier),

κτήρια που ανεγέρθηκαν για να αποτελέσουν

σήµερα µάρτυρες της θλιβερής ιστορίας της

«Πόλης της Ειρήνης», όπως βαφτίστηκε η πόλη

που έµελλε, όπως µια ψευδαίσθηση, να ταλα-

ντεύεται µεταξύ καταστροφής και λήθης σε

έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης.

Στη δεκαετία του 1950, και ενώ στην Ευρώπη

εφαρµόζονταν τα προγράµµατα ανοικοδόµη-

σης που ακολούθησαν τις καταστροφές του Β΄

Παγκόσµιου Πολέµου, το Ιράκ, έχοντας κερδί-

σει την ανεξαρτησία του από τους Βρετανούς

και µε την εθνική οικονοµία να βασίζεται στην

εκµετάλλευση του πετρελαίου, αποτολµούσε

ένα φιλόδοξο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της

χώρας.

Η σύσταση του Επιµελητηρίου Ανάπτυξης (De-

velopment Board) το 1950 από τον νεαρό βασι-

λιά Faisal II σήµανε την έναρξη µεγάλων έργων

υποδοµής µε στόχο την εκβιοµηχάνιση του

Ιράκ, αλλά και την ανάθεση σηµαντικών µελε-

τών για την ανέγερση αθλητικών και πολιτισµι-

κών κέντρων σε αναγνωρισµένους αρχιτέκτο-

νες από τη ∆ύση. Το διεθνές κύρος των Wright,

Le Corbusier, Gropius, Aalto, Sert, Ponti, Dudok

και ∆οξιάδη, µεταξύ άλλων, θα εξασφάλιζε την

ανάδειξη της Βαγδάτης σε πρωτεύουσα και

κέντρο της Μέσης Ανατολής, σε απόλυτη συµ-

φωνία µε τις κινήσεις της ∆ύσης στο εξελισσό-

µενο πολιτικό παιχνίδι του Ψυχρού Πολέµου.

Ωστόσο, η δολοφονία του βασιλιά το 1958 και η

βίαιη ανάληψη της εξουσίας από τον στρατηγό

Abdul Karim Qassim µε πρόσχηµα τη «δυτικο-

ποίηση» της χώρας, έβαλε τέλος στις πρωτο-

βουλίες του Επιµελητηρίου Ανάπτυξης, ενώ η

πολιτική και οικονοµική αστάθεια που επικρά-

τησε στη δεκαετία του 1960 µετέτρεψε το Ιράκ

σε άγονο τόπο για τις προσδοκίες και τα όνειρα

των δυτικών αρχιτεκτόνων. 

πάνω: Αρχιτέκτονες µηχανικοί του Γραφείου ∆οξιάδη στο

Ιράκ
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Alvar και Aino Aalto

Μελέτη για το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βα-

γδάτης (1957-1963)

Gio Ponti (Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli,

Giuseppe Valtolina, Egidio dell’ Orto)

Κεντρικά Γραφεία του Development Board και

του Υπουργείου Ανάπτυξης (1957-1963)

Alison και Peter Smithson

Ιρακινό Σπίτι στο Λονδίνο (1960-1961)

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Μελέτη για ένα τµήµα της νέας περιοχής κατοι-

κίας και γραφείων Bab Al-Sheikh (1982 και 1987)

Μελέτη για το διαγωνισµό του Εθνικού Τεµένους

της Βαγδάτης (1982)

Robert Venturi, John Rauch, Denise Scott-Brown

Μελέτη για το διαγωνισµό του Εθνικού Τεµένους

της Βαγδάτης (1982)

Μελέτη για ένα οικοδοµικό τετράγωνο κατοικίας

και εµπορίου στο δρόµο Khulafa (1981-1982) 

Γραφείο ∆οξιάδη – Κωνσταντίνος ∆οξιάδης

Τοµέας 10 του Προγράµµατος Ανάπτυξης της ∆υ-

τικής Βαγδάτης (Μελέτη και Εφαρµογή 1957-

1958)

Περιοχή Madinat Al-Thawra (Sadr City): µέρος

της µελέτης για την Ανατολική Βαγδάτη (Μελέτη:

1958, Εφαρµογή: 1961-63)

Επιµελητής Έκθεσης: Pedro Azara

Οργάνωση Έκθεσης: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Καταλονίας (Βαρκελώνη) 

Πρόγραµµα Έκθεσης

10 Ιουλίου – 13 Σεπτεµβρίου 2008

Βαρκελώνη, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καταλονίας 

9 Οκτωβρίου – 10 Νοεµβρίου 2008 

Μαδρίτη, Casa Αrabe

Εν συνεχεία η έκθεση θα παρουσιαστεί σε άλλες

πόλεις της Ισπανίας (Cοrdoba, Murcia) και στο

Ινστιτούτο Cervantes στο Αµάν (Ιορδανία), ελπί-

ζοντας κάποια µέρα να µπορέσει να φτάσει και

στη Βαγδάτη.

Ο Κωνσταντίνος ∆οξιάδης µετέφερε στη Βα-

γδάτη µηχανικούς από την Αθήνα για την εφαρ-

µογή των προγραµµάτων ανοικοδόµησης και

ίδρυσε το Κέντρο Οικιστικής Έρευνας. Μέσα σε

τέσσερα χρόνια το Γραφείο ∆οξιάδη κατασκεύ-

ασε περί τις 20.000 νέες κατοικίες και επιδιόρ-

θωσε περί τις 30.000 κατοικίες στο Ιράκ, ανανε-

ώνοντας συνεχώς το συµβόλαιο µε το Επιµελη-

τήριο Ανάπτυξης, σε αντίθεση µε άλλους αρχι-

τέκτονες των οποίων τα σχέδια δεν υλοποιήθη-

καν (Frank Lloyd Wright, Dudok κ.ά.) ή αρχιτέ-

κτονες που εν τέλει κατάφεραν να κτίσουν

µικρό µέρος της µελέτης τους (Gropius). 

Συγκεκριµένα για τη Βαγδάτη, το Γραφείο ∆ο-

ξιάδη ανέπτυξε ένα πρόγραµµα «άµεσης δρά-

σης», µε την κατασκευή υποδοµών και την πα-

ροχή υλικών για την ενίσχυση της «αυτο-στέγα-

σης», καθώς και ένα πιλοτικό πρόγραµµα πρό-

τυπης κατοικίας (Western Baghdad De-

velopment Program) σύµφωνα µε το οποίο κα-

τασκευάστηκαν διαφορετικοί οικιστικοί τύποι,

από ανάδοχους εργολάβους στον Τοµέα 10 της

∆υτικής Βαγδάτης. 

Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ακολουθούσε το

µοντέλο της «∆υνάπολης» –ένας από τους νεο-

λογισµούς του ∆οξιάδη– προτείνοντας τη γραµ-

µική, µε βάση ορθογωνικό κάνναβο, ανάπτυξη

της πόλης κατά µήκος του ποταµού Τίγρη, ενώ

δηµιουργήθηκε ένας δεύτερος άξονας µε τη

διάνοιξη ενός καναλιού µεταξύ δύο σηµείων

του Τίγρη. 

Το σχέδιο αυτό, που υλοποιήθηκε µερικώς µετά

την αποχώρηση του Γραφείου ∆οξιάδη από το

Ιράκ, περιλάµβανε τη σηµερινή Sadr City, την

πλέον υποβαθµισµένη περιοχή της πόλης και

επίκεντρο του θρησκευτικού πολέµου των Σιϊ-

τών. Η γειτονιά που αρχικά βαφτίστηκε «Πόλη

της Επανάστασης» (Madinat al-Thawra), έρχεται

σήµερα να µας θυµίσει την αποτυχία της «µο-

ντέρνας» πολεοδοµίας να κτίσει τις ανθρώπινες

γειτονιές και τις Νέες Πόλεις που ευαγγελί-

στηκε στη δεκαετία του 1950, καθώς οι αυτοτε-

λείς πολεοδοµικές µονάδες µετατράπηκαν σε

αιµατοκυλισµένο αδιέξοδο, έναν πραγµατικό

εφιάλτη στις χίλιες και µία νύχτες της Βαγδάτης. 

Μελέτες που περιλαµβάνονται στην έκθεση

Frank Lloyd Wright 

Μελέτη για τη Μεγάλη Βαγδάτη (1957-1959)

Walter Gropius, TAC – Hisham A. Munir 

Πανεπιστηµιούπολη της Βαγδάτης (1957-)

Willem Marinus Dudok

Γενική ∆ιεύθυνση της Αστυνοµίας, ∆ικαστικό

Μέγαρο, Κτήριο Γραφείων Μητρώου (Ληξιαρ-

χείο), (1957-1959) 

Το Πρόγραµµα Κατοικίας του Ιράκ – Γραφείο

∆οξιάδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία

του Γραφείου ∆οξιάδη στο Ιράκ ως «ανάγνωση»

της µοντέρνας αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο του

Ψυχρού Πολέµου.

Η ∆ύση και οι Ηνωµένες Πολιτείες, µε στόχο να

αποτρέψουν τη «κύλιση» των ελεύθερων χω-

ρών (το λεγόµενο «domino effect») στην πλευρά

της Σοβιετικής Ένωσης και να αντιµετωπίσουν

την «απειλή» του κοµµουνισµού, επέλεξαν τη

στρατηγική της «περιχαράκωσης» (ο όρος «con-

tainment» εδραιώθηκε στο πολιτικό στερέωµα

µετά την εξαγγελία του ∆όγµατος Τρούµαν – 12

Μαρτίου, 1947), εφαρµόζοντας προγράµµατα

ανασυγκρότησης και ανάπτυξης σε Μέση Ανα-

τολή, Τουρκία και Ελλάδα. Το Ιράκ έγινε ο προ-

µαχώνας της ∆ύσης, θέτοντας υπό αµφισβή-

τηση την Αίγυπτο του Νάσσερ, διεκδικώντας το

«χρίσµα» της εκπροσώπησης των Αραβικών

Εθνών στην περιοχή.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του Ιράκ και το ζή-

τηµα της κατοικίας µετατράπηκε σε πρωτεύον

πολιτικό ζήτηµα, καθώς το φαινόµενο εσωτε-

ρικής µετανάστευσης από την ύπαιθρο στα αστι-

κά κέντρα επιδείνωνε τις πενιχρές συνθήκες

κατοικίας κάνοντας πιθανή τη λαϊκή εξέγερση.

Έτσι, η ανάθεση του Εθνικού Προγράµµατος

Κατοικίας (1955) και του Γενικού Πολεοδοµικού

Σχεδίου της Βαγδάτης (1958) στο Γραφείο ∆ο-

ξιάδη έγιναν σε µια κρίσιµη χρονική περίοδο. 

πάνω: Κατοικίες του Γραφείου ∆οξιάδη στη Βαγδάτη

δίπλα πάνω: R. Venturi-Rauch-D. Scott-Brown. Μελέτη για

το διαγωνισµό του Εθνικού Τεµένους της Βαγδάτης (1982)

δίπλα κάτω: TAC-W.Gropius. Πανεπιστηµιούπολη της Βα-

γδάτης (1957-)
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ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÂ ‚¿ıÔ˜ 73Ì., Ë Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ebro Î·È ÛÂ ¤Ó· ÓËÛ¿ÎÈ
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∂›Ó·È ·fi ÙÈ˜ ÏÈÁÔÛÙ¤˜
«Î·ÙÔÈÎ›ÛÈÌÂ˜» Á¤Ê˘ÚÂ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎÂ ÔÙ¤ ÛÙËÓ
πÛ·Ó›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Expo ÊÈÏÔÍ¤ÓËÛÂ
ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «¡ÂÚfi – ŒÓ·˜ ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ º˘ÛÈÎfi˜
¶fi-ÚÔ˜» Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Ralph
Appelbaum Associates.
3. CONGRESS CENTRE (Palacio de Congresos)
(ÊˆÙ. 3): ∆Ô ∫Ù‹ÚÈÔ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ
ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÈ˜ „˘¯·ÁˆÁÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ EXPO. ªÂ ¤Ó·
Û‡ÛÙËÌ· ·ÈıÚ›ˆÓ Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÁÎ˘‚ˆÙ›˙Ô-
ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ, ÌÂ ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È
Û¯¿ÚÂ˜ ÛÙÈ˜ fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂ ÎÔÊÙ¤˜ ‰È·ÁÒÓÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·˘Ùfi
ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi Î·È ÂÈ‚ÏË-
ÙÈÎfi ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜. ∫·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ 9.000Ù.Ì. ÛÂ
Î¿ÙÔ„Ë Î·È ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ̄ ÙÈÛÌ¤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙ·
22.285 Ù.Ì ÛÂ ÂÓÓ¤· (9) ÔÚfiÊÔ˘˜, ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ
Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· 1.500 ı¤ÛÂˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ –ÌÂ ÔÏÏ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ·›ıÔ˘ÛÂ˜
Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ– ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ› ·Ó¿ÏÔÁ·
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. ∆Ô Congress Centre Û¯Â-
‰È¿ÛÙËÎÂ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜ 26
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ, ıÂ·Ì¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÍÂ¯ˆ-
ÚÈÛÙ¤˜ Ì¤ÚÂ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ.
4. TOWER OF WATER (Torre del Agua) (ÊˆÙ.
4): ∆Ô ÎÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ› ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂÌ‚ÏËÌ·-
ÙÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ Expo 2008. ™˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ·˜ 9.668Ù.Ì. Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤-
ÎÙÔÓ· Enrique de Teresa, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. √È ÂÈÛÎ¤-
ÙÂ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ·ÓÔ‰ÈÎ¿ ‹ Î·ıÔ‰ÈÎ¿
Ì¤Û· ·fi ÂÈÎÏÈÓÂ›˜ Ú¿ÌÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛÊ¤-
ÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Expo, ÙÔ
¶¿ÚÎÔ ¡ÂÚÔ‡ (Water Park) Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·-
ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ fiÏË˜ ÙË˜ ™·Ú·ÁfiÛ·. ∞˘Ùfi˜
Ô Á˘¿ÏÈÓÔ˜ ‡ÚÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 74Ì., ÂÓÒ ÛÙÔÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ì·Ú 720 Ù.Ì. ÌÂ
·ÓÔÚ·ÌÈÎ‹ ı¤· ÛÂ fiÏË ÙËÓ fiÏË ÙË˜ ™·Ú·-
ÁfiÛ·. ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ¤Ó· ÁÏ˘-
Ùfi ‡„Ô˘˜ 23Ì. ÙÔ˘ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Pere Gifre, ÌÂ
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Splash» (ÊˆÙ. 5), ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó··-
ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ¤ÛÈÌÔ ÙË˜ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È
ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. 
5. THE THIRST PAVILION (ÊˆÙ. 6): ∆Ô Thirst
Pavilion ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ ¢›„·˜, ÙÔÔ-
ıÂÙËÌ¤ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÚÔ-
Û·ıÂ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜
ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜. ªÂ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ·Ï¿ ÁÚ·-
ÊÈÎ¿, ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ·Ú¯ÈÎ¿ ÂÍËÁÂ› ÔÈÔÈ ‰È„Ô‡Ó
ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
fiÙÈ «ŸÏÔÈ ÙÂÏÈÎ¿ ¢È„Ô‡Ó». ™¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ·fi
ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ Enric Ruiz Geli, Cloud9 Î·È
ÙÔÓ ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹ Martin Azua, ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ó··-

∆Ô «ÓÂÚfi Î·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË» ‹ ·ÏÏÈÒ˜ «Ë
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË
·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ̂ ˜ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·
Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·» ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙË˜
EXPO 2008 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙË ™·Ú·-
ÁfiÛ· ·fi ÙÈ˜ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
ÙÔ˘ 2008. 
°È· ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ (3) Ì‹ÓÂ˜ Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛÂ Ë ¤ÎıÂÛË,
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 350 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·fi ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ̄ ÒÚÂ˜, ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ÂÎı¤Û·Ó ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ Ë
¤ÎıÂÛË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ¿Óˆ ·fi ¤ÍÈ (6) ÂÎ·ÙÔÌ-
Ì‡ÚÈ· ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 
∏ ™·Ú·ÁfiÛ·, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ·˘ÙfiÓÔÌË˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜ (Aragon), ÌÂ ÏËı˘ÛÌfi
650.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È Ë 5Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË
ÙË˜ πÛ·Ó›·˜ ÛÂ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë 4Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÂ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Úfi-
ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÍ¿ÏˆÛË,
¯¿ÚË ÛÂ ¤ÚÁ· ̆ Ô‰ÔÌ‹˜, fiˆ˜ Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙË˜
ÌÂ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ (AVE) ÙÔ
2003 ‹ ÙÔ Ó¤Ô Î¤ÓÙÚÔ Logistics (PLAZA). ªÂ
‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-
ÏË„Ë ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ «event» fiˆ˜ Ë EXPO 2008,
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ™·Ú·ÁfiÛ·,
ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰ÈÂ-
ıÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ fiÏË˜, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Î¤Ú‰ÈÛÂ
·fi ÙËÓ ∆ÂÚÁ¤ÛÙË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.
∏ Expoagua Zaragoza 2008 SA ‹Ù·Ó Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·
Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ·Ó¤Ï·‚Â ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
Expo Zaragoza 2008, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÂ-
‹‚ÔÏÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛÂ
Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ fiÏË. ªÂ ‚·ÛÈÎfi
ı¤Ì· ÙÔ ÓÂÚfi, ÛÂ Ì›· Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ¤ÎÙ·ÛË 120.000
Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Ë Expo Zaragoza 2008, Û¯Â‰È¿-
ÛÙËÎÂ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÓÙÈ-
‰Ú·ÛÙ‹Ú·˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û¿ÛÂÈ Ù· ÎÏÈÛ¤ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ·
ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÂÌ‚ÏËÌ·-
ÙÈÎ¿ – ıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ˆ˜ ‚·ÛÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ·Ó·-
ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ ÙÔ Tower of Water, ÙÔ Bridge Pavil-
ion, ÙÔ River Aquarium, ÙÔ Congress Centre, Ô˘ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î·È Û·Ó ÙÔfiÛËÌ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜,
Î·È ÌÂ Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯fiÓÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ
Ó· ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÂ Ì›· Î·Ì˘ÏˆÙ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
Î¿ÙÔ„Ë˜ 50.000 Ù.Ì. ÛÂ 4 Â›Â‰·, ÂÓÒ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈ-
Î¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÂÁÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Bridge
Pavilion, ÙÔ Spanish Pavilion Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ·

ÂÚ›ÙÂÚ·, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛËÌÂ›·
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ‚·ÛÈÛÌ¤Ó· ÛÙËÓ
·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ È‰¤· ÙË˜ «·ÁÔÚ¿˜». ŸÏ· Ù· ÎÙ‹ÚÈ·
Î·È ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Ó¤Â˜ ÊfiÚ-
ÌÂ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÏÏË-
ÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È Ù¤¯ÓË˜ Î·È
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÌÂÏ¤ÙË˜ (case studies)
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‚ÈˆÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÂÊ·Ú-
ÌÔÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹, ÌÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ·Ó·-
Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ.
1. DIGITAL WATER PAVILION (ÊˆÙ. 1): ™ÙËÓ
Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ Expo 2008 Û˘Ó·ÓÙ¿ Î·ÓÂ›˜ ÌÈ· Î·ÈÓÔ-
ÙfiÌÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, fiÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÂÓÙ˘-
ˆÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Walter Nicolino Î·È
Carlo Ratti ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ªπ∆ (Massachu-
setts Institute of Technology), Û¯Â‰›·Û·Ó ÙËÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜: ÙÔ›¯ÔÈ Ô˘ ÎÚ‡-
‚ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÈÛÎ¤ÙË, fiÚÙÂ˜ Ô˘
Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, fi„ÂÈ˜ Ô˘ ÌÂÙ·-
ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· Û˘ÓÂ¯¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∆Ô
DWP Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ ¤Ó· ·ÓÔÈ¯Ùfi Û‡ÛÙËÌ·,
fiÔ˘ ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰Ú· ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ Î·È ·Ó·-
Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ·Ó¿-
ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 3.000
„ËÊÈ·Î¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‚·Ï‚›‰Â˜, 12 ˘‰Ú·˘-
ÏÈÎ¿ ÈÛÙfiÓÈ·, ÌÂÚÈÎ¤˜ ‰ˆ‰ÂÎ¿‰Â˜ ·ÓÙÏ›Â˜ ÓÂÚÔ‡
Î·È Ï·‰ÈÔ‡ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÌË¯·ÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÔÈ „ËÊÈ·Î¤˜
‚·Ï‚›‰Â˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿, ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË
fi„Ë Ô˘ ·ÓÂ‚ÔÎ·ÙÂ‚·›ÓÂÈ. ŸÙ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ
‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›, ÙfiÙÂ Ë ÔÚÔÊ‹ –ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ
12 ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÈÛÙÔÓÈÒÓ– Î·ÙÂ‚·›ÓÂÈ Î¿Ùˆ,
Î·Ï˘ÙfiÌÂÓË ·fi ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ÓÂÚÔ‡ Î·È
ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÎÏÂ›ÓÂÈ. 
2. BRIDGE PAVILION (Pabellon Puente) (ÊˆÙ.
2, 12): ™¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹ÌË˜ πÚ·-
ÎÈÓ‹ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Zaha Hadid, ÙÔ Bridge Pavilion
·ÔÙÂÏÂ› Ì›· ·fi ÙÈ˜ Î˘Ú›Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙË˜ ¤ÎıÂ-
ÛË˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ÙË˜
Expo 2008. ∫·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ì›· Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ¤ÎÙ·ÛË
2.700 Ù.Ì., Ë Á¤Ê˘Ú· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÙÈÛÌ¤ÓË ÛÂ ‰‡Ô
Â›Â‰·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·
ÌÈ·˜ ÁÏ·‰ÈfiÏ·˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÎÏÂ›ÓÂÈ. ∏ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ Û¯Â‰›·ÛÂ ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û·Ó «¤Ó· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ
·fi ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ¤Ó·
ÔÙ¿ÌÈ ÌÂ ÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙÔ˘». ªÂ ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ˜ Ô˘
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ÁÂÓÓËıÂ›. °ÓˆÛÙÔ› ›Ó·ÎÂ˜ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ ÙÔ˘
De Chirico, ÙÔ˘ Goya, ÙÔ˘ Alfredo Mori, ÊÂÚ-
Ì¤Ó· ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÂ›· ÙÔ˘ µ·ÙÈÎ·ÓÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÎÔÓÔ-
ÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ È‰¤Â˜. 
7. SPANISH PAVILION (Pabellon de Espana)
(ÊˆÙ. 10): ™¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·
Patxi Mangado ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡
∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜
πÛ·Ó›·˜ (CENER), ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÚÔ-
Û·ıÂ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‹ıÔ˜ ÌÂ
Ì›· ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‚ÈÒÛÈÌË
·Ó¿Ù˘ÍË. √È ·Ó‡„ËÏÂ˜ ÎÂÚ·ÌÈÎ¤˜ ÎÔÏÒÓÂ˜
Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÂ ÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ì·˙›
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ·fi Á˘·Ï›, ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó ÛÂ ‰¿ÛÔ˜. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜
ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÏÈÎ¿
ÊÈÏÈÎ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Û¯Â‰È¿-
ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔ-
ÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ªÂ ıÂÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‚·ÛÈ-
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¶˘ÚËÓ·›· Î·È ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Ebro, ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ-
‰Â˜ ÙˆÓ π‚ËÚÈÎÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ ÙË˜
ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ÙÚÂÈ˜ ÌfiÓÈÌÂ˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ Expo: ∞Ú·ÁÔÓ›·, ¡ÂÚfi
Î·È ∑ˆ‹. 
9. ∂§§∏¡π∫√ ¶∂ƒπ¶∆∂ƒ√ (ÊˆÙ. 8): ∆Ô ÂÏÏË-
ÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ, ¤ÎÙ·ÛË˜ 1.000 Ù.Ì., Â›Ó·È ÌÈ·
˘‰¿ÙÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË
∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙÔ ∂˘·Ï‹ÓÂÈÔ ŸÚ˘ÁÌ· Î·È ÙÈ˜
·Ú¯·›Â˜ ÌÈÓˆÈÎ¤˜ ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘-
ÌÈ·ÎÔ‡˜, ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿
ÓËÛÈ¿. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÙ¤-
ÚÔ˘ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙË Ú‹ÛË «∞Ú¯‹ ¶¿ÓÙˆÓ ⁄‰ˆÚ»
ÙÔ˘ £·Ï‹ ÙÔ˘ ªÈÏ‹ÛÈÔ˘. √ÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÔÌÔÏÔ-
Á‹ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ·fi Ù·
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· Ô˘ Â›‰·ÌÂ, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘
¿ÍÈ˙Â ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ 3Ô˘ ‚Ú·‚Â›Ô˘ Ô˘ ·¤-
Û·ÛÂ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË EXPO 2008, ÌÂ ÚÒÙË
ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÙË ƒˆÛ›·.

ÛÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÙÔ
ÂÚ›ÙÂÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ (4) ÂÎıÂÛÈ·Î¤˜
ÂÓfiÙËÙÂ˜: «πÛÙÔÚ›· Î·È ¡ÂÚfi», «¡ÂÚfi ¿Óˆ ÛÙË
°Ë», «πÛ·Ó›· Î·È ¡ÂÚfi» Î·È «∫ÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜
∞ÏÏ·Á¤˜». ∆¤ÏÔ˜, Ë ¤ÎıÂÛË Zaragoza-Kioto: Ar-
chitecture for a Sustainable World (ÊˆÙ. 14),
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰¤Î· (10) ¤ÚÁ· ÁÓˆÛÙÒÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfi-
ÓˆÓ ¿Óˆ ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È ÛÂ
·ÚÌÔÓ›· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡,
fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ «¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ
ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ». 
8. ARAGON PAVILION (ÊˆÙ. 7): ∆Ô ¶ÂÚ›-
ÙÂÚÔ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜ ÙÔÔıÂÙË-
Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î˘Ú›ˆÓ ·ÍfiÓˆÓ
ÙË˜ Expo, ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜. ™¯Â-
‰È·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Olano y
Mendo Associados, ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÓfi˜ ·Ú·‰Ô-
ÛÈ·ÎÔ‡ ÏÂÎÙÔ‡ Î·Ï·ıÈÔ‡, Ô˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È ¿Óˆ
ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÎÔÏÒÓÂ˜ 7Ì. ‡„Ô˘˜ Ë Î·ıÂÌÈ¿,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, ÛÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó
‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ÌÈ· Ï·ÙÂ›·, fiÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· Î·Ï-
ÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Expo. ∆Ô ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘
ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ ·fi Á˘·Ï› Î·È ÌÂÙ·Ï-
ÏÈÎ¿ ·Ó¤Ï·, ÌÂ ÙÈ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ –ÙÔÓÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ÎˆÓÔÂÈ‰‹ ÛÙÔÈ¯Â›·– Ó· «‚Ï¤Ô˘Ó» ÛÂ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi Ebro. ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¿, Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·fi ÌÂ-
ÙfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÊˆÙÈÛÌfi, fiÛÔ
Î·È ˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÎı¤-
ÛÂˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÓÂ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÂÍ¤¯Ô˘Ó ·fi
ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÂ
ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔ-
Ó›·˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ «Î·Ï¿ıÈ» ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘
Î·È Ù· ÔÔ›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÊˆÙÈÛÌ¤Ó·
‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÎÙ‹-
ÚÈÔ. ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜
·fi fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜, ·fi Ù·

ÚÈÛÙ¿ ÙË Ì·ÎÚÔÛÎÔÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¿Ï·ÙÔ˜ ÛÂ
Ê˘ÛÈÎ‹, ÔÚÁ·ÓÈÎ‹ ÊfiÚÌ· Ì¤Û· ·fi Ù· ·Ôı¤-
Ì·Ù· (ÎÔÈÏfiÙËÙÂ˜) Ô˘ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿
ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È. √ ıfiÏÔ˜ ÙÔ˘
¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 36,7Ì. Î·È ‡„Ô˜ 10Ì., ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ-
ÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›· ÂÎıÂÛÈ·Î‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 820 Ù.Ì. ÈÎ·Ó‹
Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ 75 ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ Î¿ıÂ 5 ÏÂÙ¿.
Ÿˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ÙË˜ Expo,
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Thirst Pavilion ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î˘-
ÎÏÒÛÈÌ·, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌ· ˘ÏÈÎ¿. 
6. VATICAN PAVILION (ÊˆÙ. 9): ∆Ô ¶ÂÚ›-
ÙÂÚÔ ÙÔ˘ µ·ÙÈÎ·ÓÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›ÛË˜ ÌÂ-
Á¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ.
™¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ·fi πÛ·Ófi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ÌÂ Ì›·
‰ÔÌ‹ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË Á˘Ó·ÈÎÂ›· Ì‹ÙÚ· Î·È
ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÙÔ ı·‡Ì· ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ
·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi fi¯È ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ,
·ÏÏ¿ ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÁÓÈÛÙÂ› Î·È Ó· ·Ó·-
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√È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16 Â›Ó·È ÙË˜  ·Ú¯.

∂. §·˚Ó¿. √È ˘fiÏÔÈÂ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ www.flickr.com



Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
ÙÈ˜ «ÌÂÙ·-Expo» ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi
·˘Ù¿ Â›ÙÂ ı· ÓÔÈÎÈ·ÛÙÔ‡Ó, Â›ÙÂ ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó,
Â›ÙÂ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
ŒÙÛÈ, ÙÔ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜ (Aragon Pavil-
ion) –ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÔÚfiÊˆÓ– ı·
ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ÙË˜ ¶ÂÚÈÊÂ-
ÚÂÈ·Î‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜, ÂÓÒ Ù·
ıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ÙË˜ Expo, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Water
Tower Î·È ÙÔ Bridge Pavilion, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÔ-
Ú·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÈÎ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·. ∆Ô
πÛ·ÓÈÎfi ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ (Spanish Pavilion) ı· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈËıÂ› ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ ™·Ú·ÁfiÛ·,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÂÎÂ› Ì›· Ó¤·
™¯ÔÏ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜. ∆· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚ›ÙÂÚ· ı·
·Ó·Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ
ÁÚ·ÊÂÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹
Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜
™·Ú·ÁfiÛ·, ÂÓÒ Ô ¯ÒÚÔ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÁÎ·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÂÛÙ›·ÛË˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ∂Ó˘‰ÚÂ›Ô (Aqua-
rium) (ÊˆÙ. 11) ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ·ÓÔÈ¯Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯È-

ÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙÂÎ· (11) ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙÂ-
ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓ˘‰ÚÂ›Ô ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÓÂÚÔ‡
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ πÛ·-
ÓÔ›, ÛÂ ÌÈ· ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÌÂ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î‡ÚÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, Ó¤Â˜
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ó·Î˘-
ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈÎ¿ Ó¤·˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÁÈ·
ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ «event»
fiˆ˜ Ë Expo, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ì›·, Ì¿ÏÏÔÓ, ·‰È¿-
ÊÔÚË fiÏË fiˆ˜ Ë ™·Ú·ÁfiÛ·, ÛÂ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·Ï-
Ï¿ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Expo, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯Úfi-
ÓÈ·. 

ŒÏÂÓ· §·˚Ó¿
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, ªµ∞/MSc

ªÂ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ˘·›ıÚÈÂ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ˜
ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â›Â‰·, Ï·ÙÂ›Â˜, «esplana-
das» ÁÈ· ÂÚ¿ÙËÌ·, Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡
Ó· Ú¤ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¿ ·ÓÙÔ‡, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ πÛ·ÓÔ› ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÌÂ ¤Ó·Ó
¿„ÔÁÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ (ÊˆÙ. 13). ∆ÚÈÁ˘ÚÓÒÓÙ·˜ Î·ÓÂ›˜
Ì¤Û· ÛÙËÓ Expo, Â›¯Â ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÁÈÔÚÙ‹˜ Î·È
Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÂÊÔÚ›·˜ Ô˘ ‹Á·˙Â ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚÂÂ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÈ-
ÛÎÂÊıÂ›, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È Ù·
«events» Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi
ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ÌÂ ÙËÓ Expo
2008 ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ·, Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ÂÈÏÔÁ‹
ÙË˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘
¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ
¤Ó·Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÛÙË
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË˜ –ˆ˜ Â¤ÎÙ·ÛË ÙË˜
fiÏË˜– fiÙ·Ó Ë Expo ı· ÙÂÏÂ›ˆÓÂ, ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì-
‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÎÙ‹ÚÈ·

ªÂ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜
(ÊˆÙ. 16) ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ‚·Û›ÛÙËÎÂ
¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË, fiÛÔ Î·È
ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙË˜ π·ˆÓ›·˜, Ë
ÔÔ›· Â›¯Â ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚ›ÙÂÚ·
ÙË˜ Expo ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Ò˜ Ë ·Ú¯¤ÁÔÓË Û¯¤ÛË
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛ·ÚÌÔ-
ÛÙÂ› ÛÂ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË
‚ÈÔÌË¯·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡
ÛÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ fiÏÂÈ˜, ÙË˜ ƒˆÛ›·˜, fiÔ˘ ·Ó·‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÔÓÙ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÈ˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÂ˜
ÌÔÏ‡ÓÛÂÈ˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ (·fi ÂÙÚÂÏ·ÈÔ-
ÎËÏ›‰Â˜, ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜ Î.Ï.) Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¿Ì˘-
Ó·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙË˜ πÛ·Ó›·˜
Î·È ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜ –Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·Ó·Ï˘-
ÙÈÎ¿ ·Ú·¿Óˆ–, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ ∫›Ó·˜ (ÊˆÙ. 15),
Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ
ÂfiÌÂÓË Expo ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë ÙÔ 2010, Ë Expo
2008 ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÌÂ›ˆÙÔ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÈ-
ÛÎ¤ÙË ÛÂ ¤Ó· ı¤Ì· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi,
¿ÌÂÛÔ Î·È Â›Î·ÈÚÔ. 
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·Ê·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Â¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÊˆÙÂÈ-
Ó¤˜ ‰¤ÛÌÂ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜
ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚÂ˜. ∆Ô Poème Electronique ÙÔ˘ Ed-
gard Varèse ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ·fi ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ë¯Â›·
Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÂÚÂˆÌ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜
ÌÈ· ·›ÛıËÛË Î›ÓËÛË˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ŒÓ·˜
™Ô˘Ë‰fi˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ
«¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙÔ˘
ÔÓÂ›ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ·fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Wagner: ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤-
ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯ÓË˜».5

™ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙÔ˘ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ‡
¤ÚÁÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÛÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·-
ÛË˜ ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹ ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∆Ô ¤ÚÁÔ Cinelabyrinth
ÙÔ˘ Raduz Cinçera (ÊˆÙ. 2), Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ
ÛÙËÓ Expo 1990 ÛÙËÓ Osaka, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
ıÂˆÚËıÂ› ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎ¿ ÎÈÓË-
Ì·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ
ıÂ·Ù‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. √
ıÂ·Ù‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÂÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì¤Û· ÛÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
·fi ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÂÍ¤-
ÏÈÍË, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯Â-
Ù·È. 
™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ EXPO ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ· Â›‰·ÌÂ ¤ÚÁ·
Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ-
‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÙÂ¯ÓÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙË˜
EXPO ‹Ù·Ó Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ
ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ∆· ÂÚÈ-
ÙÂÚ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÎÈ·ÁÚ·-
ÊÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË
ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ÂÈÛÎÂÊı‹Î·ÌÂ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÈÎfi-
Ó·˜. ◊Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÎÔÈÓfiÙÔÂ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂ
ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ô
¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÌÂÁÈÛÙÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎ·ÛÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfi-
ÙÔ˜.
∞fi Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ Â›¯Â ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ π·ˆÓ›·˜ (ÊˆÙ. 8).
√ ¯ÒÚÔ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ÔÚıÔÁÒÓÈ· Î¿ÙÔ„Ë Î·È
ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜. ∆· Î·ı›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂ·ÙÒÓ
Â›Ó·È ÛÙÚ·ÌÌ¤Ó· ÚÔ˜ ÙË ÛÙÂÓ‹ ÏÂ˘Ú¿. ŒÙÛÈ, ÔÈ
ıÂ·Ù¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂÈ˜ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
ÔıfiÓÂ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÌÂ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿
ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ
È·ˆÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙÈÎ¿. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ù˘¯·›Ô Î·ıÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·-
‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÙÚfiÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÔÈ
ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Â›Ó·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ¤˜
Í˘ÏÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›·˜ Ukiyo-e. ∏
ÂÈÎfiÓ· ‰È·¯¤ÂÙ·È Î·È ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÔÙÈÎfi Â‰›Ô ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹ Ó·
Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÙÂÏÂ›ˆ˜. √ ıÂ·Ù‹˜ «‚˘ı›˙ÂÙ·È» ÛÂ

¤Ó· ¿ÚÙÈÔ ı¤·Ì· ÙfiÛÔ ·fi ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ fiÛÔ Î·È
·fi ÂÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿.
™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ ∞Ú·ÁÔÓ›·˜ (ÊˆÙ. 7) ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 15
ÏÂÙÒÓ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÂ ÔÎÙÒ
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔıfiÓÂ˜. ∏ ·Ú¿ÁˆÓË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ·›ıÔ˘-
Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËıÂ›
ÔÈ ÔıfiÓÂ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ıÂ·Ù‹ Ó· ‰ÂÈ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÈ˜ ÔÎÙÒ ÚÔ‚ÔÏ¤˜. ŒÙÛÈ,
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ‚Ï¤Ì· ÙÔ˘ ÛÂ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜,
·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·˘ÍÔÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÓÙ·-
ÛË˜ ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Ô˘ Î·ıÚÂ-
Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ›-
¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‰¿Â‰Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘Ó·Ú-
·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ‹¯Ô˘˜ ·fi
ÙËÓ ∞Ú·ÁÔÓ›·.
∏ ÂÈÎfiÓ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
ÌÂ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÂ ÌÈ·
ÂÈ‰ÈÎ¿ Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓË «ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹» ÔÚÂ›·,
Ô ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ‚Ï¤ÂÈ ÂÈÎfiÓÂ˜ Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î·È
Ó· ·ÔÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·È. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈ‹ÁËÛË˜
ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, fiÔ˘ Ô ıÂ·Ù‹˜
·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÌÈ· ·ÓÔ‰ÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÌÂ Ú¿ÌÂ˜ ÛÂ ¤Ó·
¯ÒÚÔ fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜
ÂÎ·Ù¤ÚˆıÂÓ ÌÂ ı¤Ì· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÂ
ÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ¯·-
Ú¿ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÚÂ›·, ·ÏÏ¿ Ô ıÂ·Ù‹˜
‰ÂÓ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰È·‰Úfi-
ÌÔ˘˜. √ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Â›Ó·È
ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Î·È ·ÓÔÈÎÙfi˜. ∫˘ÚÈ·Ú¯Â› ÙÔ ÏÂ˘Îfi
¯ÚÒÌ· ÂÓÒ Ë ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È
·fi ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. √ ıÂ·Ù‹˜ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÂÈ
ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÛÙ· ÛËÌÂ›· Ô˘ Ô ‰È¿‰ÚÔ-
ÌÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÈ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙË˜ ÔÚıÔÁˆÓÈÎ‹˜
·›ıÔ˘Û·˜. 

™Â ¿ÏÏ· ÂÚ›ÙÂÚ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜
(ÊˆÙ. 6), ·ÓÔÚ·ÌÈÎ¤˜ ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È Û·Ó ÂÈÎ·ÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚÈ-
Î˘ÎÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÂ
Î¿ıÂ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÎfiÓ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ˆ˜ fiÚÈÔ. ™ÙÔ
ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜ (ÊˆÙ. 5) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Â-
Ù·È ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÂ ı¤Ì· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂ ÌÈ·
ÔıfiÓË Ì‹ÎÔ˘˜ 15 Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ‡„Ô˘˜ 5 Ì¤ÙÚˆÓ, Ë
ÛÙÂÓfiÌ·ÎÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ̄ ÒÚÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ı˘Ì›˙ÂÈ
¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ÊÚ¿ÁÌ·, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë ÙˆÓ √ÏÏ·Ó‰ÒÓ ÌÂ ÙÔ ÓÂÚfi. 

™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓÂ›˜
ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÏÂÈ˜ ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
Ï‹ÍÂˆ˜ fiÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô
ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ EXPO
·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi

Ù˘ÈÎ‹ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎË ‰ÔÌ‹. ¡¤Â˜ ÊÈÏÌÈÎ¤˜
ÂÌÂÈÚ›Â˜ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ·fi ¤ÚÁ· fiÔ˘ ı·
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È
ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂ-
Ù·È».3 ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· multivision Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô
›‰ÈÔ˜ Â¤ÙÚÂÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÂ˜ ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î‹˜ Î·ı·ÚfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ (¤ˆ˜
Î·È 21 Ì¤ÙÚ· ÛÂ ‡„Ô˜). Ÿˆ˜ ˘ÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÔıfiÓË
‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÚÂÈ˜ Âˆ˜ Î·È
·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. 

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ÒÚÔ˘ ÂÈ‰ÈÎ¿
Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ¤˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó
ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Î¿‰ÚÔ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ
Cineorama ÙÔ˘ Raoul Grimoin-Sanson, Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÈ-
ÛÈÔ‡ ÙÔ 1900. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, ‰¤Î· ÊÈÏÌ ÙˆÓ
70mm ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂ-
ÚÈÎfi ÂÈ‰ÈÎ¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓË˜ ÚÔÙfiÓÙ·˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘ÓÂ¯‹ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· 360
ÌÔÈÚÒÓ. 

™ÙËÓ Expo ÙÔ˘ 1958 ÛÙÈ˜ µÚ˘Í¤ÏÏÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÛÙËÎÂ ÙÔ ÔÏ˘ÌÂÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Josef Svoboda
Polyecran (ÊˆÙ. 3), Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Ú˘ıÌÈÎ‹
Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‹¯Ô, ÙËÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·
Î·È ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ̄ ÒÚÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÎÙÒ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈÂ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ·ÓËÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹
ÛÂ ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û·. µ·ÛÈÎ‹ È‰¤· ‹Ù·Ó «Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÛÂ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜, ‰ÈÂÛ·ÚÌ¤ÓÂ˜ ÛÙËÓ
·›ıÔ˘Û· ÌÂ ¤Ó·Ó ÔÙÈÎ¿ ÈÛÔÚÚÔËÌ¤ÓÔ ÙÚfiÔ».4

™ÙÔ Polyecran Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ Expo
ÙÔ˘ 1967 ÛÙÔ ªÔÓÙÚÂ¿Ï, Ô ıÂ·Ù‹˜, Î·ıÈÛÌ¤ÓÔ˜
ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› 112 Î‡‚Ô˘˜ ÌÂ Û˘ÓÂ-
¯Ò˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜. √È Î‡‚ÔÈ ÂÚÈ-
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Â›Ó·È Â›-
Â‰Ë Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Î¿ıÂ Î‡‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚÂ˜,
¤ÙÛÈ ÛÙ· 11 ÏÂÙ¿ Ô˘ ‰È·ÚÎÂ› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË,
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 15.000 slides. √È ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ‰È·ÛÒÓÙ·È ÛÂ
ÌÈ· ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ‹ Û‡ÓıÂÛË ÌÂ ı¤Ì· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 

™ÙËÓ Expo ÙˆÓ µÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Â›-
ÛË˜ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ Philips ÙˆÓ Le Corbu-
sier/π. •ÂÓ¿ÎË (ÊˆÙ. 4). ∆Ô ÂÚ›ÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÂ› ·Ï¿ Û·Ó ¤Ó· Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ›‰È· Ë ·Ú·‚ÔÏÔÂÈ‰‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰˘Ó·-
ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÔÈ ıÂ·Ù¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Poème
Electronique, ¤Ó· ÊÈÏÌ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 8 ÏÂÙÒÓ ÌÂ
ı¤Ì· ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∆Ô ÊÈÏÌ ‹Ù·Ó
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌÂ

¢ÈÂıÓÂ›˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ – ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› Á‡Úˆ
·fi ÙÈ˜ ¯ˆÚÈÎ¤˜ ÔÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË˜

ÂÈÎfiÓ·˜

∆· ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÊ‹ÌÂÚË fiÏË. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜
‰ÂÓ Î·ıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÓfi˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‰È·‚›ˆÛË˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
Û·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. √ ÂÈÛÎ¤ÙË˜, Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜,
Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ ·fi ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ·
Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÓıÂÙË Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙË˜ Î¿ıÂ
¯ÒÚ·˜ ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÌ¿ÙÔ ÔÙÈÎ¿ ÌËÓ˘-
Ì¿Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜.

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡ÌÂ ÛÂ ¤ÚÁ·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› ÛÂ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜
ÛÙ· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÈÎfi-
Ó·˜. £· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔÓ
ıÂ·Ù‹, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È fiÙÈ Ô ÓÔËÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ ÂÈÎfi-
Ó·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi
¯ÒÚÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

°È· Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÊ‡ÁÔ˘ÌÂ ·fi
ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÂÓ·Ù¤ÓÈÛË˜ ÙÔ˘ Î·ÏÏÈ-
ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ «·¤Ó·ÓÙÈ»
Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹ ÌÂ ÙÔÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ›Ó·Î·. ªÂ
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù¤ıËÎÂ ÙÔ
˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Û¯¤ÛË˜
ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ˘¤Ú‚·ÛË˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î¿‰ÚÔ˘. ◊‰Ë ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡
·ÈÒÓ·, Ô L. Moholy-Nagy, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÌÂ ÌÂÁ¿-
ÏÂ˜ ÛÊ·ÈÚÈÎ¤˜ ÔıfiÓÂ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏÂ˜ ÚÔ‚ÔÏ¤˜
ÛÂ ¤Ó· ÔÏ˘-ÛÈÓÂÌ¿.1 ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Î·Ù¿ ÙË ‰ÂÎ·Â-
Ù›· ÙÔ˘ 1960, ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿
¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÈ˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ¤˜
ÊÔÚÌ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «ÂÈÎ·-
ÛÙÈÎfi˜» ‹ «ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜» ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜.
√È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ-
ÛÌÔ‡˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÌË¯·Ó‹, ÙÔ
ÊÈÏÌ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ™ÎÔfi˜
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏ˘ÌÂÛÈÎ¿ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙ· ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÚÈÎÏÂ›ÂÈ Î·È
«·ÔÚÚÔÊ¿» ÙÔÓ ıÂ·Ù‹. 

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Labyrinth (ÊˆÙ. 1),
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ Expo ÙÔ˘ 1967 ÛÙÔ
ªÔÓÙÚÂ¿Ï, Ô Roman Kroitor2 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «ªÂ ÙË
¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜
·Ê‹ÁËÛË˜ Î·È Ó¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡... Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙÂ› ·fi ÙËÓ
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and Media Karlsruhe, The MIT Press, Cambridge/Mas-

sachusetts London/England, 2003, ÛÂÏ. 42.

2. √ Roman Kroitor  Â›Ó·È Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

ÚÔ‚ÔÏ‹˜ IMAX.

3. Roman Kroitor ÛÙÔ Gene Youngblood, Expanded Cin-

ema, Studio Vista, 1971, ÛÂÏ. 354.

4. Vit Havranek, «Laterna Magika, Polyekran, Kinoau-

tomat», ÛÙÔ Jeffrey Shaw and Peter Weibel (ed.), Future

Cinema – The Cinematic Imaginary After Film, ZKM Cen-

ter for Art and Media Karlsruhe, The MIT Press, Cam-

bridge/Massachusetts London/England, 2003, ÛÂÏ.

104.

5. ËÁ‹: http://www.lib.umd.edu/ARCH/honr219f/

1958brus.html

¢ÈfiÚıˆÛË

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÙÂ‡¯Ô˘˜ (·Ú. 70) ÌÂ Ù›ÙÏÔ «Le-

gorreta + Legorreta: ∏ ™‡Á¯ÚÔÓË ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ ¶·Ú¿‰Ô-

ÛË˜» ·Ú·ÏÂ›„·ÌÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·-

ÓÒıËÎÂ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ÙÔ

ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ ÚÂÛ‚Â›· ÙÔ˘

ªÂÍÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÂÍÈ-

ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô San Ildefonso ÙË˜ ¶fiÏË˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡.

fiÛÔ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. ™Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿
Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÁÓˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È
ÂÓÙÂÏÒ˜ Í¤ÓÔ. ∏ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ
È‰·ÓÈÎfi Ì¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓfi. √ ÂÈ-
ÛÎ¤ÙË˜, ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û·,
«‚˘ı›˙ÂÙ·È» ÛÂ ¤Ó· ı¤·Ì· ·Ê‹ÁËÛË˜, ‹¯Ô˘ Î·È
ÂÈÎfiÓ·˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹
ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ «·¤Ó·ÓÙÈ» Û¯¤ÛË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ıÂ·Ù‹ Î·È ÙÔ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜,
·ÊÔ‡ ÔÚÈÔıÂÙÂ› ÙfiÛÔ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ı¤·ÛË˜ fiÛÔ
Î·È ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Â›‰·ÌÂ
fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ÂÈ‰ÈÎfi˜
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÂÌ‚‡ıÈÛË˜ ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. 

ŸÏÁ· µÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˘
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜

1. Stefan Themerson, «The Urge to Create Visions» ÛÙÔ

Jeffrey Shaw and Peter Weibel (ed.), Future Cinema –

The Cinematic Imaginary After Film, ZKM Center for Art
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Γιατί µόνο φυτεµένα δώµατα;

[Με αφορµή τον διαγωνισµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε*]

«…Οι δρόµοι είναι φυτεµένοι µε κληµαταριές

που αναρριχώνται στις περσίδες από τη µια στην

άλλη µεριά, και το καλοκαίρι σχηµατίζουν πολύ

όµορφες µικρές στοές, κάτω από τις οποίες

µπορεί κανείς να περπατήσει σε όλους σχεδόν

τους κεντρικούς δρόµους».

F.W. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη το 1817,

κεφ. «Στον Χάνδακα», εκδόσεις Ιστορητής, 1994

Ξεχνώντας προηγούµενες δοκιµασµένες πρα-

κτικές, σαν αυτή που µας περιγράφει παρα-

πάνω ο Αυστριακός περιηγητής, που επιζούν

αποσπασµατικά και σε παραλλαγές αλλά έχουν

απαξιωθεί και εξοβελιστεί από το οπλοστάσιο

της αντιµετώπισης των ασφυκτικών πλέον συν-

θηκών που επικρατούν στις Ελληνικές τσιµε-

ντουπόλεις, πλασάρονται σαν µαγικές συντα-

γές, σαν λύσεις στα δοµικά προβλήµατα των

Ελληνικών πόλεων** τα φυτεµένα δώµατα.

Η µια µαγική συνταγή ισχυρίζεται ότι οι φυτεµέ-

νες µε κατάλληλα φυτά ταράτσες θα καταπολε-

µήσουν το φωτοχηµικό νέφος, η άλλη ότι θα

συµβάλουν στην αλλαγή του µικροκλίµατος

µιας περιοχής, βελτιώνοντας τις ακραίες τιµές

της θερµοκρασίας το καλοκαίρι.

Αυτές οι µαγικές συνταγές, που δεν ακουµπάνε

στις «ιθαγενείς» δοκιµασµένες πρακτικές, αλλά

εµπνέονται από ξένα πρότυπα, γιατί οι φυτεµέ-

νες ταράτσες έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε

χώρες όπως η Γερµανία και ο Καναδάς που

έχουν άλλο κλίµα –µε βροχοπτώσεις και µε-

γάλη σχετική υγρασία– και επιλύουν άλλα προ-

βλήµατα –µείωση του θορύβου και της ορµής

των έντονων βροχοπτώσεων– και όχι το φωτο-

χηµικό νέφος ή το µικροκλίµα, υπερβαίνουν τις

εδώ κλιµατολογικές συνθήκες, τις λειψυδρίες,

τους σεισµούς κ.λπ.

Γιατί ταράτσες κι όχι δρόµοι;

Για να εφαρµοσθεί µε κάποιο αποτέλεσµα η

δεύτερη µαγική συνταγή δεν θα πρέπει να πρα-

σινίσουν τουλάχιστον 40 στρέµµατα –όσο ένα

µέτριο άλσος– συνεχόµενης επιφάνειας;  ∆η-

λαδή θα πρέπει να φυτευθούν τουλάχιστον δια-

κόσιες συνεχόµενες ταράτσες –την ίδια επιφά-

νεια µας δίνουν αθροιστικά ισάριθµοι ακάλυ-

πτοι και 1 χιλιόµετρο δρόµος, ή 2 χιλιόµετρα

µόνο δρόµος που είναι σίγουρα συνεχόµενος,

άλλωστε οι φάτσες των διακοσίων πολυκατοι-

κιών εκτείνονται κατά µέσο όρο σε 2 χιλιόµετρα

δρόµο. 

Πόσα συνεχόµενα κτήρια µπορούν να αντέξουν

στατικά το πρόσθετο και καθόλου ευκαταφρό-

νητο φορτίο της φυτεµένης ταράτσας άραγε;

Αλλά ακόµα και στη περίπτωση νέων κτηρίων τι

είναι οικονοµικοτεχνικά προσφορότερο;

Να πρασινίσουν οι δρόµοι µε αναρριχητικά

πέρα ως πέρα, καθώς και οι ακάλυπτοι ή να

φυτευθούν οι ταράτσες;

Σε νεόδµητες περιοχές να γίνουν άλση ή να

φυτευθούν οι ταράτσες;

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του πράσινου

δρόµου είναι προφανή.

*Ευχαριστούµε το ΥΠΕΧΩ∆Ε που θυµήθηκε ότι υπάρ-

χουµε σαν κλάδος!!!

**Τα δοµικά προβλήµατα δεν λύνονται βέβαια µε

«µατζούνια»,ούτε µε πράσινες ταράτσες, ούτε µε πρά-

σινους δρόµους γιατί δεν βρισκόµαστε στην εποχή του

Χάνδακα, αλλά µε αλλαγή πλεύσης στον τρόπο που

παράγεται το δοµηµένο περιβάλλον και καταναλώνεται

το φυσικό και οι φυσικοί πόροι εν γένει. Αυτό το πολυ-

παραγοντικό κυρίως πρόβληµα, δεν είναι µονοδιάστα-

τες ασκήσεις ατοµικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας.

• Το στέγαστρο της Σαµοθράκης 

Στα ανατολικά παράλια της Σαµοθράκης –εκεί

που τερµατίζει η παραλία και ο άσφαλτος και

αµέσως µετά αρχίζουν οι απότοµοι βράχοι,

µακριά από οικισµούς– το καλοκαίρι του 2007

συναντήσαµε «παρά θιν αλός», µια υποδειγµα-

τική εγκατάσταση, σε χρήση αναψυκτηρίου-

µεζεδοπωλείου, γνήσιο δείγµα λαϊκής αρχιτε-

κτονικής και επινοητικότητας. Το στοιχειώδες

αυτό σύνολο αξίζει τον θαυµασµό των αρχιτε-

κτόνων όσο τα στέγαστρα και οι παραθαλάσσιες

εξέδρες που υπήρχαν στις παραλίες της Αττικής

της Αίγινας της βόρειας Πελοποννήσου, τη δε-

καετία του 1950 και νωρίτερα και που µας τα

αποκάλυψε ο Άρης Κωσταντινίδης: «τα λαϊκά

δηλώµατα της νεοελληνικής ευρυθµίας» όπως

τα αποκαλούσε. 

Η εποχική αυτή κατασκευή διδάσκει πώς µπο-

ρεί να διατηρηθούν τα ευαίσθητα οικοσυστή-

µατα στις ακτές και τις παραλίες, χωρίς να λεί-

πουν οι εξυπηρετήσεις για τους εποχικούς επι-

σκέπτες. Μια εγκατάσταση που µας ενεργο-

ποιεί τον προβληµατισµό για το τι θα πει προ-

σαρµογή στα µέτρα του τόπου, της φύσης, του

Με τα µάτια και τον νου στραµµένα 

στις δοκιµασµένες πρακτικές του παρελθόντος 

ανθρώπου. Ένα ενδιαίτηµα που µας δείχνει το

µέτρο που έχουµε χάσει. 

Τα στοιχεία που τη συναρµολογούν είναι, το

γνωστό αυτοκίνητο-καντίνα, που είναι συγχρό-

νως το µαγειρείο, ο αποθηκευτικός χώρος, τα

ψυγεία, η δεξαµενή νερού –όταν το µαγαζί

κλείνει το βραδάκι το όχηµα επιστρέφει στον

οικισµό για να γίνει ο ανεφοδιασµός και να ανα-

παυθεί το προσωπικό του– και δίπλα του ανα-

πτύσσεται το άλλο στοιχείο, που ολοκληρώνει

την εγκατάσταση, το λυόµενο στέγαστρο από

απλό σωληνωτό σκελετό σκαλωσιάς µε ένα ορι-

ζόντιο πλέγµα από πάνω, σκεπασµένο µε ένα

παχύ στρώµα, από ξεραµένες φτέρες, είδος εν

αφθονία στη περιοχή. Όαση δροσιάς, χωρίς την

αίσθηση της αντηλιάς, όπως θα περίµενε κανείς

καταµεσής της πυρωµένης παραλίας, καταφέρ-

νει να µετατρέπει τον ζεστό αέρα που αναδύ-

ουν τα εντυπωσιακά λεία και γυαλιστερά βοτσα-

λάκια σε ευχάριστο αεράκι χωρίς κανένα πρό-

σθετο τεχνητό µέσο. Να τι θα πει ουσιαστικά

βιοκλιµατική αρχιτεκτονική. Απλή αλλά ιδιο-

φυής σκέψη, σαν το αυγό του Κολόµβου, απέ-

ριττη κατασκευή, ουσιαστικό αποτέλεσµα, ορ-

γάνωση και λειτουργικότητα.

Προφανώς το στέγαστρο παραµένει συνεχώς

στη θέση του και αποσύρεται όταν τελειώνει η

σεζόν στον συγκεκριµένο τόπο και ή µεταφέρε-

ται αλλού µαζί µε το αυτοκίνητο ή αποθηκεύε-

ται. Έτσι η παραλία µένει στην αποκλειστική

χρήση των µικρόσωµων ιθαγενών κατσικιών. 

Η εγκατάσταση αυτή θέλει κάποια σχετική δου-

λειά για να ξαναλειτουργήσει, ενώ ένα µόνιµο

κτίσµα, έκθετο στους αέρηδες, την αλµύρα και

τα άλλα στοιχειά της φύσης για πάνω από έξι

µήνες θέλει πολύ περισσότερη φροντίδα για να

αποκατασταθεί και να επαναλειτουργήσει και

επιπλέον την κατανάλωση πολύ περισσότερων

φυσικών πόρων, από τις φτέρες που απαιτεί η

ηµιεφήµερη αυτή κατασκευή. Να λοιπόν τι θα

πει γνήσια φιλική προς το περιβάλλον αρχιτε-

κτονική. που θα άξιζε να παρατεθεί δίπλα σε

µια µόνιµη κατασκευή που εµπνέει τη ψευδαί-

σθηση της αντοχής ενώ είναι ουσιαστικά πολύ

πιο ευάλωτη και τελικά σπάταλη ως προς την

κατανάλωση φυσικών πόρων. Άλλωστε µπορεί

το πέτρινο σπιτάκι να τη γλύτωσε από το φύ-

σηµα του λύκου, δεν τη γλύτωσε όµως από το

φύσηµα του εγκέλαδου, ενώ το αχυρένιο σε

αυτή τη περίπτωση έµεινε στη θέση του.

Συνειρµικά το στέγαστρο της Σαµοθράκης µας

παραπέµπει στο στέγαστρο της Σαντορίνης, που

είναι πάλι επίκαιρο καθώς στις 15 Ιουλίου (κοντά

τρία χρόνια µετά τα τραγικά συµβάντα)1 συζητή-

θηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο το

θέµα της Στατικής του Μελέτης.2

1.Στις 23 Σεπτεµβρίου 2005, τµήµα του ευρι-

σκόµενου σε διαδικασία ανακατασκευής στεγά-

στρου στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου

κατέρρευσε παρασύροντας στον θάνατο έναν

βρετανό τουρίστα και τραυµατίζοντας παράλ-

ληλα άλλους έξι τουρίστες. Ερωτήµατα, γιατί το

υπουργείο Πολιτισµού έδωσε την άδεια να ανοί-

ξει ο αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας,

παρά το αίτηµα των κατασκευαστών και του

διευθυντή του αρχαιολογικού χώρου, ανέκυ-

ψαν την εποµένη της τραγωδίας. Το ΥΠΠΟ υπο-

στήριξε ότι ο αρχαιολογικός χώρος άνοιγε κατά

τις περιόδους, που πρότεινε ο ανασκαφέας του

χώρου, αρχαιολόγος Χρ. Ντούµας, αφού η σύµ-

βαση µε την κατασκευάστρια εταιρεία όρίζε ότι

«ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα

επισκεψιµότητας του αρχαιολογικού χώρου

καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε

τη δηµιουργία ειδικών διαδροµών ανάλογα µε

τις ανάγκες του έργου και του εργοδότη.

2. Πριν έναν χρόνο δηµοσίευµα εφηµερίδας

αποκάλυπτε το πόρισµα της βρετανικής εται-

ρίας ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων Οvearup,

σύµφωνα µε το οποίο είναι λάθος η στατική

µελέτη του στεγάστρου και για να επιτευχθεί η

επιθυµητή επάρκεια πρέπει το στέγαστρο να

ξηλωθεί όλο από την αρχή. 

• Το στέγαστρο της Σαντορίνης

Το στέγαστρο στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης

ξεκίνησε µε τις καλύτερες των προθέσεων, να

είναι βιοκλιµατικό, φιλικό προς το περιβάλλον

και ιδιαίτερα στο τοπίο, αφού η αρχική αρχιτε-

κτονική ιδέα ήταν η αποκατάσταση του τοπίου

(πριν την ανασκαφή). Η κατοπινή του περιπέ-

τεια είναι αποτέλεσµα ατυχών χειρισµών και

αστοχιών στα στατικά.  

Το στέγαστρο της Σαµοθράκης µε την ευφυή

απλοτητά του υποδυκνύει µια εναλλακτική

λογική, µια λογική που θα διασφάλιζε το περι-

βαλλοντικό ισοζύγιο (το περιβαλλοντικό κέρδος

σε σχέση µε το περιβαλλοντικό κόστος), ώστε

να είναι το βέλτιστο. 

∆εν θα µπορούσε άραγε η ίδια αρχιτεκτονική

ιδέα να εξυπηρετηθεί µε σχετική επάρκεια µε

µια τέτοια φιλοσοφία; 

∆εν θα µπορούσε η επικάλυψη του στεγάστρου

σε απόσταση από ελαφριά υγροπροστατευτική

επιφάνεια µε τις ρύσεις και τις απορροές της,

να γίνει µε κάποιο παχύ στρώµα ξεραµένου

φυτικού υλικού που να βρίσκεται στη περιοχή,

και αν δεν υπάρχει κάτι κατάλληλο, τα κλασικά

στη παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική

φύκια που σίγουρα αφθονούν και από πάνω σε

δεύτερη στρώση πάνω σε αραιό πλέγµα –κλα-

σική «κρεβατίνα»– δηλαδή κληµαταριές φυτε-

µένες στη γη στηριγµένες στα υποστυλώµατα

και απλωµένες στο πλέγµα; 

Έτσι ο απαιτούµενος σκελετός θα ήταν πιο ελα-

φρύς και τα απαιτούµενα υποστυλώµατα λιγό-

τερα.

Το στέγαστρο στη Σαµοθράκη

Υπόστεγο καφενείου στην παραλία της Λούτσας, αρχ. Α.

Κωνσταντινίδης, 1964

Το στέγαστρο στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης



ένα ή δύο ή τέλος πάντων ανάλογα µε το µέγε-

θος του µετρηµένα φυτά, τα οποία αν το δώµα

είναι χαµηλά (οροφή ισογείου, πρώτου ορόφου

ακόµα και δεύτερου τα φυτά µπορεί να είναι

φυτεµένα στο έδαφος, αν πάλι το δώµα βρίσκε-

ται σε µεγαλύτερο ύψος απαιτούνται ένα ή δύο

ή και περισσότερα αλλά πάντως λίγα φυτευτικά

δοχεία. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας επι-

λογής είναι αφενός, ότι δεν επιβαρύνεται ο

φέρων σκελετός του κτηρίου µε τα βάρη της

επικάλυψης µε χώµα, αφετέρου ότι το απαιτού-

µενο νερό για την επιβίωση των φυτών είναι

ελάχιστο σε σχέση µε τη συντήρηση ενός «κή-

που» ίδιου µεγέθους. Αυτά µετράνε στο περι-

βαλλοντικό ισοζύγιο, στην εξοικονόµηση φυσι-

κών πόρων. Βέβαια το µονωτικό αποτέλεσµα

είναι κατά πολύ κατώτερο του φυτεµένου δώ-

µατος. 

Μπορεί να επιχειρηθεί µία βελτίωση αυτής της

κλασσικής παραδοσιακής αντιµετώπισης:

Θα µπορούσε η επιφάνεια της «κρεββατίνας»

να αναπτύσσεται πολύ κοντά στην επιφάνεια

του δώµατος,περιβεβληµένη από το στηθαίο,

σε απόσταση τέτοια που να επιτρέπει να µεσο-

λαβεί µεταξύ της επιφάνειας του δώµατος και

της «κρεβατίνας» µια µεµβράνη (σίτα, ελαιό-

πανο κ.λπ.), ένα υλικό διαπερατό από τον αέρα

και το νερό αλλά τέτοιας πυκνότητας που θα

µαζεύει τα φύλλα που θα πέφτουν για να µη

βουλώνουν οι υδρορρόες. Αυτή η απλή κατα-

σκευή µε τις κατάλληλες οπές, θα δηµιουρ-

γούσε δύο επάλληλα στρώµατα αέρα πάνω από

την επιφάνεια του δώµατος και θα βελτίωνε

πολύ το θερµοµονωτικό αποτέλεσµα σε σχέση

µε τη κλασική «κρεβατίνα».Το πρόβληµα της

βατότητας είναι το ίδιο µε του φυτεµένου δώ-

µατος και µία πρόχειρη απάντηση είναι ελαφριά

εξέδρα µε πόδια να πατάνε στο δώµα και που το

δάπεδό της θα βρίσκεται πάνω από τη «πράσινη

λίµνη». Ακόµα αν η φέρουσα κατασκευή είχε

την ικανότητα, θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποι-

ηθεί αυτό το ίδιο το δώµα ή ο συνδυασµός του

µε δεξαµενή επίγεια ή υπόγεια για να γίνεται η

διαχείριση του νερού τόσο σε περίπτωση ορµη-

τικών βροχοπτώσεων όσο και για λόγους εξοι-

κονόµησης νερού. Στο σηµαντικό ζήτηµα της

διαχείρισης του νερού θα επανέλθουµε σύ-

ντοµα.

Τέτοιες απλές λύσεις, παραλλαγές παλαιότε-

ρων αλλά και νεώτερων πρακτικών προάγουν

την αναζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον επι-

λογών.

Για την επιτροπή «Για µια φιλική 

προς το περιβάλλον αρχιτεκτονική»

Ελένη Γκώνη, Κώστας Γράψας, 

Μενέλαος Ξενάκης, Ουρανία Οικονόµου 

Ακόµα και η συντήρηση µιάς τέτοιας «πρόχει-

ρης», όπως φαντάζει επιλογής, θα ήταν πολύ

ποιό οικονοµική από άποψη κατανάλωσης φυσι-

κών πόρων. 

• ∆εν είναι µόνο οι κληµαταριές 

Η κληµαταριά, η «κρεβατίνα», συναντιέται σαν

αρχιτεκτονικό στοιχείο διαµόρφωσης, µέσω της

σκίασης που προσφέρουν, όταν χρειάζεται το

καλοκαίρι, των ηµιυπαιθρίων χώρων στη παρα-

δοσιακή αρχιτεκτονική.

Μια στοιχειώδης µορφή αµεσότερης συνεργα-

σίας µε τη φύση είναι ο τρόπος που κλαδεύο-

νται κυρίως οι µουριές αλλά και άλλα δέντρα.

Μία αξιοθαύµαστη και εξαιρετική λαϊκή τε-

χνική. Εκτός από την επιλογή των κλαδιών που

θα κοπούν κάθε φορά, γίνεται χρήση ελκυστή-

ρων από σκοινί αλλά και ξύλα, καθώς και ανάρ-

τηση βάρους, ακόµα και υποστυλωµάτων όχι

τόσο συχνά. Πλάθονται µε αυτό τον τρόπο αλη-

θινές στατικές κατασκευές, που σχηµατίζουν

κλαδιά-τεράστιους πρόβολους, προς την κατεύ-

θυνση που βολεύει τη λειτουργικότητα του δρο-

σερού σκιερού χώρου που θα σχηµατιστεί, όταν

το δέντρο βγάλει φύλλα και άλλοτε πάλι για να

παίξουν ακόµα και τον ρόλο µονωτικής-δροσι-

στικής επιφάνειας πάνω από στέγες σπιτιών.

• Και πάλι τα φυτεµένα δώµατα

Είναι γεγονός ότι το φυτεµένο δώµα είναι η απο-

τελεσµατικότερη µόνωση δώµατος και συµπε-

ριλαµβάνεται στο αλφαβητάρι της βιοκλιµατι-

κής αρχιτεκτονικής. 

Είναι όµως επίσης αληθινό ότι αν ένα πολοώ-

ροφο κτήριο δεν διαθέτει άλλη ικανοποιητική

µόνωση ο µόνος κερδισµένος είναι ο ένοικος

που βρίσκεται κάτω από το φυτεµένο δώµα τό-

σο το καλοκαίρι όσο και τον χειµώνα σε σχέση

µε την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

Με τις προαναφερθείσες µαγικές συνταγές

κατά µέρος, µπορούµε να αναφερθούµε στο

πράσινο δώµα, σαν ένα εργαλείο για µια αρχιτε-

κτονική φιλική προς το περιβάλλον, συµβατή µε

το ελληνικό κλίµα και ήθος γιατί «ο βίος εν

Ελλάδι είναι υπαίθριος». 

Πράσινο δώµα δεν είναι όµως µόνο το φυτεµένο

δώµα. 

Στη κατηγορία των πράσινων δωµάτων ανήκει

και αυτό που προστατεύεται από µία «κρεβα-

τίνα» µε οποιοδήποτε αναρριχητικό φυτό –όχι

αποκλειστικά κληµαταριά– που επιτρέπει και

την από κάτω χρήση του. 

Αυτή η παραδοσιακή λύση έχει ορισµένα πλεο-

νεκτήµατα σε σχέση µε το φυτεµένο δώµα που

µετράνε όταν µιλάµε για αρχιτεκτονική φιλική

προς το περιβάλλον και αφορά τη σχέση της

επιλογής µε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. 

Ένα δώµα µπορεί να καλυφθεί ολόκληρο µε



αφιέρωµα

Στη δίνη 
της µεγάλης κλίµακας

Επιµέλεια: Μιχάλης Λεφαντζής



Σκέψεις για έναν δρόµο που υπάρχει από την αρχαία

εποχή που είναι δαπεδοστρωµένος από το 1835 και που

παραµένει ακόµα η κύρια αρτηρία του ευρύτερου πολεο-

δοµικού συστήµατος για να ενώνει την Αθήνα µε το λιµάνι

του Πειραιά. 

Η οδός Πειραιώς έχει τη δική της µεγάλη και παλιά ιστο-

ρία που περνάει εκατονταετίες, κουβαλάει κουφάρια ιστο-

ρικής µνήµης που αποτυπώνονται στα ερειπωµένα εργο-

στάσια και άλλα νεοκλασικά που σήµερα διατηρούνται

κατά ΦΕΚ και µόνον κατά δε την προσωπική µου εκτίµηση

πολύ ωραία κτήρια που αριθµούν περί τα 400.

Έχοντας κατά καιρούς ασχοληθεί µε τις µελέτες για την

ανάπλαση της οδού Πειραιώς και µε αφορµή την τελευ-
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ταία για το 2004 θα ήθελα να διατυπώσω και τη δική µου

σεµνή και ταπεινή άποψη για το θέµα. 

Έτσι λοιπόν ονειρεύτηκα µια µεγάλη λεωφόρο µε φοίνικες

στη µέση και παραδρόµους µε ελιές και δάφνες όπου θα

µπορούσαν οι πεζοί να κυκλοφορούν άνετα αφού υπάρ-

χουν πρασιές που θα µπορούσαν να γίνουν 15 µ. µε πρά-

σινο και όπου τα διατηρητέα κτήρια θα µπορούσαν και

αυτά (είναι λίγα αυτά που παρεµποδίζουν τη διάνοιξη της

πρασιάς – π.χ. ΗΒΗ και Χαράκογλου στον ∆ήµο του Πει-

ραιά), να δηµιουργήσουν παρόδιες στοές για τους πεζούς

και να αναδειχθούν σαν µοναδικά στολίδια σ’ έναν σύγ-

χρονο δρόµο. 

Η οδός Πειραιώς έχει και ένα άλλο µεγάλο πλεονέκτηµα
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Στη δίνη της µεγάλης κλίµακας 
και η οδός Πειραιώς

της Φραγκίσκας Χρυσολούρη, αρχιτέκτονος-πολεοδόµου
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πέραν του ότι βρίσκεται µέσα στον ιστό της πόλης, έχει

ακόµα µεγάλα οικόπεδα και µεγάλα κτήρια. Αυτό της

προσδίδει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει χρήσεις που

είναι πολύ δύσκολο µέχρι και αδύνατο να ενταχθούν στον

σηµερινό πυκνοδοµηµένο πολεοδοµικό ιστό της Αθήνας

αλλά και τον Πειραιά.

Έχουν ήδη αρχίσει να δηµιουργούνται πυρήνες όπου η

χρήση γης παίρνει τον χαρακτηρισµό του πολεοδοµικού

κέντρου και σιγά-σιγά µε διάφορες τροποποιήσεις και

χωρίς συνολικό σχεδιασµό εξυπηρετεί χρήσεις εξ ανά-

γκης. Υπάρχει ανάγκη γενικότερου πολεοδοµικού σχεδια-

σµού και χωροθέτησης χρήσεων που εκ των προτέρων θα

λύσουν τα προβλήµατα της αναβίωσης µε σωστά κίνητρα

των χαρακτηρισµένων κτηρίων, ήτοι νέες χρήσεις σε

παλαιά κελύφη και να µην έρχονται εκ των υστέρων να

µπαλώσουν χρήσεις οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί

χωρίς τις απαραίτητες προβλέψεις π.χ. (χώρους στάθµευ-

σης, πρασιές κ.ά.). 

Μπορεί η οδός Πειραιώς να γίνει µια ανάσα πολιτιστικής

ανάπτυξης που χρησιµοποιώντας σωστά τα πολεοδοµικά

εργαλεία κρατώντας κάποιους χώρους για πράσινο και

φροντίζοντας µε δεσµεύσεις αλλά και κίνητρα για την ανα-

βάθµιση της αισθητικής και της λειτουργικής πλευράς του

άξονα, να δηµιουργήσουµε µια νέα µεν αλλά εκ παλαιών

οδό ονείρων.

Το Μουσείο Μπενάκη, η Σχολή Καλών Τεχνών, το θέατρο

της Ειρήνης Παππά, το ΙΜΕ, το Αθηνών Αρένα, δίνουν το

παράδειγµα για το πώς το νέο µπορεί και πρέπει να συνυ-

πάρχει αρµονικά µε το παλιό. 

Χώροι τοπόσηµα που δηµιουργούν πόλους διείσδυσης

στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης όπως τα Σφαγεία του

∆ήµου Ταύρου, το Γκαζοχώρι, ο κήπος του Κεραµεικού,

είναι παραδείγµατα ανάπλασης που προσδίδουν στη

γραµµική ανάπτυξη της οδού Πειραιώς αξιόλογες πολεο-

δοµικές ανάσες µε στοιχεία από το παρελθόν και την ιστο-

ρία του χτισµένου και του µη, κρατώντας το ενδιαφέρον

του περιηγητή. 
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πορείας, που πειραµατικά είχε εφαρµοστεί σε µεγάλα έργα

(νέο αεροδρόµιο, Αττική οδός), αλλά και σε αρκετά µικρό-

τερα (π.χ. ιδιωτικά γκαράζ µακροχρόνιας µίσθωσης σε

πλατείες, πάρκα και άλλους δηµόσιους χώρους). Το ίδιο

και η νοµοθεσία για τη µετα-ολυµπιακή αξιοποίηση και η

υλοποίησή της.

Η «γκρίζα» πολεοδοµία

Ο τεχνικός κλάδος βίωσε την ανατροπή του ΡΣΑ.3 Αρκε-

τές πολεοδοµικές αναλύσεις διείσδυσαν στα νέα φαινό-

µενα, αναφέρθηκαν στη νέα επιχειρηµατική πόλη που

δηµιουργείται,4 επισήµαναν ότι οι πολίτες και οι πολεοδο-

µικές-κοινωνικές ανάγκες τους έρχονται σε δεύτερη µοίρα5

και αναφέρθηκαν στην αποξένωση των πολιτών από την

ίδια τους την πόλη.6

Ακολούθησαν κτήρια και αστικές αναπλάσεις από µεγάλα

ονόµατα του εξωτερικού µε απευθείας αναθέσεις

(Calatrava, Pei, Piano), αλλά και από τον εγχώριο κατα-

σκευαστικό-κτηµατοµεσιτικό τοµέα της χώρας (διάφορα

Mall, νέο γήπεδο ΠΑΟ κ.λπ.). 

«∆εν πρόκειται για µια αναβίωση ενός αρχιτεκτονικής

έµπνευσης και επίδρασης πολεοδοµικού σχεδιασµού της

εποχής του µοντερνισµού που χαρακτηριζόταν από µια

ιδεολογία κοινωνικής δικαιοσύνης», αναφέρει ο Λ. Βασεν-

χόβεν. «Πρόκειται περισσότερο για µια εµπορευµατοποιη-

µένη χρήση της αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας στην

υπηρεσία µιας νεοφιλελεύθερης, παγκοσµιοποιηµένης

οικονοµίας. Η αστική αρχιτεκτονική της επίδειξης, του

glamour, της συνθετικής µαεστρίας και του τεχνολογικού

εντυπωσιασµού είναι µια από τις συνέπειες αυτής της λογι-

κής... Η πολεοδοµία µετατρέπεται σε διακόσµηση της

φυσιογνωµίας των πόλεων και σε κίνηση εντυπωσιασµού

στη διεθνή σκακιέρα του κυνηγητού των κεφαλαίων».

(Βασενχόβεν 2007, σ. 87). 

Στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής επιλογής, οι κεντρικές

πολιτικές πρακτικές φέρθηκαν εχθρικά απέναντι σε κάθε

«αντιφρονούντα» ή ακολούθησαν διασπαστική τακτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η πολιτική της «Ολυµπιακά

Ακίνητα ΑΕ»: 

– Σε ορισµένες περιπτώσεις παραχώρησε κάποιες ολυ-

µπιακές εκτάσεις και εγκαταστάσεις σε ∆ήµους, κάµπτο-

ντας διαµαρτυρίες-αιτήµατα (παράλιο µέτωπο Σαρωνικού). 

– Σε ορισµένες άλλες, όπου η αυτοδιοίκηση δεν εκδήλωσε

αντιστάσεις ή αιτήµατα, προχώρησε απευθείας στη µετα-

ολυµπιακή µακροχρόνια παράδοση σε ιδιώτες (Μπάντµι-

ντον-Γουδή, Παλαί-Βεϊκου, Τάε Κβον Ντο Φαλήρου). 

– Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε έκδηλο ιδιωτικό ενδια-

φέρον οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις παραδόθηκαν σε κοι-

νωνικούς φορείς (Π.χ. Παλαί Νίκαιας και Πανεπιστήµιο

Πειραιά). 

Ως αποτέλεσµα, ένα νέο αστικό τοπίο δηµιουργείται.

Παράλληλα, καλλιεργείται η αντίληψη ότι αυτό το νέο φαι-

νόµενο επενδύσεων στον τοµέα της αστικής ανάπτυξης

ταυτίζεται µε αυτό που η πολεοδοµία ορίζει ως αστική

ανάπτυξη. Αυτή η υποκατάσταση του παραδοσιακού

πολεοδοµικού σχεδιασµού χρήσεων γης... είναι µια διαδι-

κασία που συνεχίζεται7 τόσο σε πολεοδοµική, όσο και σε

χωροταξική κλίµακα και περιγράφει αυτό που αναφέρεται

στον τίτλο ως «γκρίζα» πολεοδοµία.

Οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο: Ένα ανερχόµενο

πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης

Είναι γνωστό ότι το λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει τη

µικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο από όλες τις

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μάλιστα, η αναλογία αυτή µειώ-

νεται διαχρονικά. Ακόµη και από το Ολυµπιακό Πράσινο

φυτεύτηκε µόλις το 5% των προβλεπόµενων δέντρων.  

Όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα είναι άνυδρη και άγονη το

2070, και η Πρωτεύουσα του τσιµέντου και της ασφάλτου,

ακόµη περισσότερο, θα είναι αβίωτη από ρύπανση, καύ-

σωνες, πυρκαγιές8 αλλά και πληµµύρες. Και όµως, έχει υπο-

λογιστεί ότι µε 3 εκατ. δέντρα το λεκανοπέδιο θα µπορέσει

να αναπνεύσει (Σανταµούρης 2007). 

Όλα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να υπάρ-

ξουν άµεσα διορθωτικές πολιτικές. Όλοι οι ελεύθεροι

χώροι θα πρέπει να προστατευτούν και να γίνουν... δέντρα.

Επίσης, θα πρέπει να εξευρεθούν νέοι ελεύθεροι χώροι. Η

«αστική ανάπλαση» πρέπει να γίνεται προς όφελος του

πράσινου και εις βάρος της δόµησης. 

Οι ελεύθεροι χώροι δεν είναι απλά αστικά κενά. Είναι εν

δυνάµει χώροι που µπορούν να φυτευτούν όχι ως περί-

βληµα από γκαζόν σε έργα σηµαίες, αλλά µε στόχο τη

βιωσιµότητα της πόλης. 

Όµως, καµία παρέκκλιση στις προαναφερθείσες µετανεω-

τερικές real-estate πολιτικές δεν παρατηρείται, ακόµη και

µετά την πυρκαγιά της Πάρνηθας. 

Νέα πεδία αντιπαραθέσεων, αντιστάσεων και σύγκρουσης

γεννιούνται, όχι µόνο στο λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη τη

χώρα. Ο χαρακτήρας αυτής της νέας και ανερχόµενης

κοινωνικής σύγκρουσης:

Σε ένα πρώτο επίπεδο, αφορά τον δηµόσιο-κοινόχρηστο

χαρακτήρα του κάθε ελεύθερου χώρου και τις πολιτικές

ιδιωτικοποίησης-εµπορευµατικοποίησής του. Οι τοπικές
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Η σύγχρονη Αθήνα, η «γκρίζα» πολεοδοµία
και η κοινωνική ανάγκη για πράσινο

του Ηλία Γιαννίρη, αρχιτέκτονα, πολεοδόµου-χωροτάκτη, επίκ. καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, υπεύθυνου
του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων Αθήνας, µέλους της ΜΕ Πολεοδοµίας-Χωροταξίας ΤΕΕ 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 µέχρι σήµερα, άνοιξε

και στην Ελλάδα µια νέα εποχή στρατηγικής πολιτικής

κατεύθυνσης που άλλαξε και αλλάζει τη µεταπολεµική συν-

θήκη ανάπτυξης. 

Μια ερµηνεία για το τι ακριβώς συνέβη και πώς, καθώς και

τις συνέπειες αυτής της νέας κατάστασης θα επιχειρήσει

να δώσει συνοπτικά αυτό το κείµενο.

Η προ-ολυµπιακή περίοδος ήταν και η περίοδος που το Γ’

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης προέβλεπε τεράστια κονδύλια

για τα οποία η εθνική συµµετοχή δεν ήταν εξασφαλισµένη.

∆εν υπήρχαν όµως και άλλες οικονοµικές προϋποθέσεις,

που διασφαλίστηκαν εκείνη την περίοδο. 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες αναδιατάσσονται µε πλήθος

κρατικών και νοµοθετικών παρεµβάσεων.

∆ηµιουργείται µια νέα χρηµατιστηριακή κατηγορία, οι κτη-

µατοµεσιτικές εταιρείες. Σηµαντικοί επιχειρηµατίες στρέ-

φονται προς τον κτηµατοµεσιτικό κλάδο. 

Παράλληλα, υιοθετήθηκε η πολιτική της µετοχοποίησης

των ακινήτων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου

τοµέα και θεσµοθετήθηκαν διάφορες ανώνυµες εταιρείες

του δηµοσίου: «Εταιρεία Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ», «Ολυ-

µπιακά Ακίνητα ΑΕ», «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ» κ.λπ. Η Κτηµατική

Εταιρεία του ∆ηµοσίου έγινε «ΚΕ∆ ΑΕ» και τα λιµενικά

ταµεία έγιναν «Οργανισµοί Λιµένος ΑΕ». Τα κληροδοτή-

µατα, η περιουσία ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ και γενικά οπουδή-

ποτε υπάρχει ακίνητη περιουσία µετοχοποιούνται. Σχεδόν

κάθε φορέας του δηµοσίου τοµέα απέκτησε και τον αντί-

στοιχο «κτηµατοµεσιτικό» φορέα του, µε τη µορφή της

Ανώνυµης Εταιρείας. Ακόµη και το Υπ. Εθνικής Άµυνας

αντιµετωπίζει τα αποδεσµευόµενα στρατόπεδα ως... κτη-

µατοµεσίτης. Παράλληλα, πραγµατοποιείται η ενεργοποί-

ηση της εκκλησιαστικής περιουσίας µε τη µετατροπή της

εκκλησίας σε ΑΕ. 

Πίσω από αυτές τις αναδιατάξεις κρύβεται πράγµατι ένας

µεγάλος «εκσυγχρονισµός»: Η ένταξη της δηµόσιας και

κοινόχρηστης γης, και εν γένει των ακινήτων, ως χρηµατο-

δότη, ως οικονοµικού συντελεστή στα χρηµατοδοτούµενα

έργα.1

Το δηµόσιο εξασφάλισε νοµοθεσία, προϋποθέσεις,

πόρους (Γ΄ ΚΠΣ, Ολυµπιάδα) και γη και υλοποίησε σε

συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα όλα τα σχέδια, που βλέ-

πουµε σήµερα υλοποιηµένα (όχι µόνο τα κατασκευα-

στικά). Οι Σ∆ΙΤ2 είναι το αποκρυστάλλωµα αυτής της
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2. Γιαννίρης Η., «Ορισµένα συµπεράσµατα από τους αγώνες για

την προάσπιση του δηµόσιου-κοινόχρηστου χαρακτήρα των ελεύ-

θερων χώρων στην Αθήνα», ηµερίδα ΤΕΕ, Τµήµα ∆υτικής Ελλά-

δος – Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, Πάτρα: Λιµάνι και θαλάσ-

σιο µέτωπο, 26-1-2008. 

3. «Η Γη ως µυστικός χρηµατοδότης», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία

5-9-99.

4. Λεοντίδου Λ., Αγεωγράφητος Χώρα, σειρά Κριτική Γεωγραφική

Σκέψη, Ελληνικά Γράµµατα, 2005.

5. ΣΑ∆ΑΣ, Εισήγηση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Ηµερίδα ΤΕΕ Αεροδρόµιο

Ελληνικού – Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου, 22/04/2004.

6. Σανταµούρης Μ., Οµάδα Φυσικής Κτηριακού Περιβάλλοντος,

Πανεπιστήµιο Αθήνας, To Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό και οι

Χώροι Πράσινου στην Αθήνα, (παρουσίαση στην ηµερίδα της Ελλη-

νικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κλη-

ρονοµιάς, 20/11/2007).
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αντιστάσεις επιµένουν: «Είµαστε πολίτες και όχι πελάτες».

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα τοπικά κινήµατα υποστηρίζουν

ότι ενεργούν υπερασπιζόµενα το δηµόσιο συµφέρον.

Σε ένα τρίτο επίπεδο, η επιχειρηµατολογία επεκτείνεται

όλο και περισσότερο σε ζητήµατα βιωσιµότητας και συν-

δέεται ως και µε την κλιµατική αλλαγή του πλανήτη. 

Η δικαιοσύνη, στις περισσότερες αποφάσεις της δικαιώνει

τα τοπικά κινήµατα. Το κράτος, ως απάντηση επιδιώκει

αλλαγές ώστε να ενταχθεί και η δικαιοσύνη στη λογική της

µετανεωτερικής εποχής, όπως αυτή υλοποιείται στη χώρα

µας.

Η διέξοδος δεν µπορεί παρά να αναζητηθεί σε πολιτικές

που να εδράζονται στην αρχή της βιωσιµότητας. Πρέπει

να υπάρξουν ενιαίοι κανόνες για την προστασία και διαχεί-

ριση της δηµόσιας και κοινόχρηστης γης και ενιαία διαχεί-

ριση για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο. Τα

πολεοδοµικά εργαλεία πρέπει να συµπληρωθούν και να

εκσυγχρονιστούν. Απαιτούνται πολιτικές για την προώ-

θηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και συµµετοχής

των των πολιτών.

Σηµειώσεις

1. «Στο Γ΄ ΚΠΣ των 15,7 τρις υπάρχει πρόβλεψη για συµµετοχή

ιδιωτικών κεφαλαίων συνολικού ύψους 3,2 έως και 4 τρις δρχ.

µεταξύ 2000-2006, δηλαδή 400-500 δις ετησίως. Ορισµένοι εκτι-

µούν ότι τα 4 τρις είναι συντηρητική πρόβλεψη και ότι θα αυξη-

θούν. Η πηγή προέλευσής τους θα είναι η δυναµική της αγοράς

(ΟΝΕ, Ολ. Αγώνες) και το χρηµατιστήριο. Πέραν των συνχρηµα-

τοδοτήσεων έργων των κατασκευαστικών-επενδυτικών-τραπεζι-

κών κ.λπ. εταιρειών προβλέπεται να αντλήσουν κεφάλαια από το

χρηµατιστήριο οι ανώνυµες εταιρείες των µεγάλων έργων (Σπάτα,

Εγνατία κ.λπ.). Όµως αυτό δεν φτάνει και η κυβέρνηση (υφ. Οικο-

νοµικών Ν. Χριστοδουλάκης) προωθεί ενεργά µια σειρά πρωτο-

βουλιών για να αποκτήσει η κεφαλαιαγορά “βάθος” και “έκταση”

ώστε να µπορέσει να ενεργοποιήσει τοµείς που βρίσκονται “εν

υπνώσει”. Η βασική κατεύθυνση προβλέπει τη µετοχοποίηση των

ακινήτων...» (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 5-9-99).

2. Συµπράξεις ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα.

3. «∆εν υπήρξε και δεν υπάρχει, ένας σοβαρός, ολοκληρωµένος

σχεδιασµός, αυτών των επιλογών. Και καµία σοβαρή µελέτη των

επιπτώσεων... Υπάρχει ένας φοβερός και καταστροφικός κατακερ-

µατισµός...» (ΣΑ∆ΑΣ, 2004).

4. Η επιχειρηµατική πόλη είναι αποτέλεσµα της νέας περιόδου της

µετανεωτερικότητας. Στους κύκλους ζωής των πόλεων (αστικοποί-

ηση, προαστιοποίηση, αποαστικοποίηση, επαναστικοποίηση) η

επιχειρηµατική πόλη εντάσσεται στον τελευταίο κύκλο, «στην επα-

ναστικοποίηση» (Λεοντίδου, 2005). Αναφέρει η κ. Λεοντίδου:

«...Ο στρατηγικός σχεδιασµός δίνει τη θέση του στην αρχιτεκτο-

νική σύνθεση για σηµειακές παρεµβάσεις. Τα ζεύγµατα αποδοµού-

νται και αδυνατίζει η αντίθεση του σχεδιασµού µε το laissez-faire.

Ενδιάµεσοι χώροι προβάλλουν ανάµεσα στους πόλους των παρα-

δοσιακών ζευγµάτων: 

– αγοράς/δηµόσιου τοµέα,

– κερδοσκοπίας/αναδιανοµής, και

– laissez-faire/µεταρρύθµισης».

5. Ο νέος αερολιµένας «Ελ. Βενιζέλος», η Αττική οδός κ.λπ., υλο-

ποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει συνολικός σχεδιασµός. Σήµερα

υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα σε σηµαντικές κοινωνικές λειτουργίες,

όπως σχολικές αίθουσες (τα σχολεία των Μεσογείων έχουν γεµί-

σει µε λυόµενα) ή ελεύθερους χώρους και αστικό πράσινο.   

6. Γιαννίρης, 2008.

7. Βασενχόβεν, 2007, σ. 177.

8. Το 2007 στην Αττική εκδηλώθηκαν 221 πυρκαγιές.

Βιβλιογραφία

1. Βασενχόβεν, Λ., Σηµειώσεις Μαθήµατος Πολεοδοµίας και Χωροτα-

ξίας, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Τµήµα Περιφερειακής

∆ιοίκησης, 2007.
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Εικόνες και πραγµατικότητες των µεγάλων
αστικών παρεµβάσεων

του Βύρωνος Ιωάννου, αρχιτέκτονος-πολεοδόµου και 
του Αθανaσίου Παπαϊωάννου, λέκτορος Παντείου Πανεπιστηµίου
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που αν και φαίνεται δευτερεύον, υποδηλώνει κατά την

άποψή µας, µια ευρύτερη αγωνία για την αποτελεσµατικό-

τητα του σχεδιασµού έναντι των µικρών η µεγάλων ιδιωτι-

κών συµφερόντων. Το ζήτηµα των πινακίδων είναι ίσως και

το µοναδικό που διατρέχει όλη την οκταετία που εξετά-

στηκε, δηµιουργώντας την αίσθηση µιας πόλης που απει-

λείται διαρκώς από την αυθαιρεσία του ιδιωτικού συµφέ-

ροντος.

Η διαµάχη για το ποιος ορίζει την πόλη έχει και µια άλλη

πτυχή, αυτήν της κριτικής της διαδικασίας αλλά και της

ουσίας των προτάσεων των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών.

Ο ηλεκτρονικός τύπος δεν προβληµατίζεται τόσο για την

ηθική πτυχή των διαδικασιών, όσο για το τελικό αποτέλε-

σµα και για το πόσο σύντοµα αυτό θα υλοποιηθεί. Όταν,

για παράδειγµα, το ΚΑΣ καθυστερεί την υλοποίηση της

πλατείας Μοναστηρακίου, οι µελετητές αντιµετωπίζονται

µε συµπάθεια, ενώ αντίθετα οι µελετητές της Οµόνοιας,

µιας αναπλασµένης πλατείας που συγκέντρωσε αρνητική

κριτική, δε φαίνεται να στηρίζονται στον ίδιο βαθµό.

Κατά την περίοδο 2004-2008 υπάρχει µια θετική στροφή

στις περιγραφές της πόλης, που πιθανόν να έχει την αφε-

τηρία της στην επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων.

Τα ζητήµατα στα οποία επικεντρώνονται οι κριτικές της

περιόδου αυτής αφορούν κυρίως στην ανάλυση και θετική

αποτίµηση των αποτελεσµατικών διαδικασιών και πρακτι-

κών, αγωνιώντας παράλληλα για το µέλλον, στην ανακού-

φιση από την ολοκλήρωση έργων που καθυστέρησαν, και

στη συνέχιση των κριτικών κυρίως για το ζήτηµα των δια-

φηµιστικών πινακίδων.

Στο τέλος του 2004 εντοπίζονται δηµοσιεύµατα που απο-

τιµούν ως θετικούς τους µηχανισµούς και το αποτέλεσµα

της ΕΑΧΑ και ζητούν τη γενίκευση του σχήµατος αυτού

σε ευρύτερα προγράµµατα αστικής αναβάθµισης. Υπάρ-

χουν επίσης διάσπαρτες θετικές αναφορές στην ποιότητα

και στην αισθητική του χώρου, ενώ δεν έχει εντοπιστεί

καµία αρνητική κριτική στα ζητήµατα αυτά. Παράλληλα

εντοπίζονται αναλύσεις που επεξηγούν τη συνεισφορά της

ανάπλασης σε στρατηγικούς στόχους του µητροπολιτικού

σχεδιασµού, όπως στην αναβάθµιση της εικόνας της

πόλης και στην προσέλκυση αστικού τουρισµού.

Επισηµαίνεται ότι οι αναφορές σχετικές µε τη φάση υλο-

ποίησης των έργων είναι πολύ περισσότερες από αυτές

της φάσης ολοκλήρωσης. Η διαδικασία µεταβολής στην

πόλη στην ουσία κινητοποιεί την κοινωνία και τροφοδοτεί

µε πληροφορία το διαδίκτυο. Η εικόνα της «πόλης-εργο-

τάξιο» είναι πάντα ελκυστικότερη για τον τύπο, µε αποκο-

ρύφωµα το τέλος του 2007, οπόταν εκφράζεται µια αγω-

νία για την παράταση της λειτουργίας της ΕΑΧΑ, που φαί-

νεται να εκφράζει και την επιθυµία για την ολοκλήρωση

του προγράµµατος.

Οι µεγάλες παρεµβάσεις είναι αυτονόητο να γεννούν κρι-

τικές, σχόλια και περιγραφές που αποκλίνουν ή συγκλίνουν

µε ότι πραγµατικά τεκταίνεται. Στην περίπτωση της Ενοποί-

ησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας φάνηκε ότι

δηµιουργήθηκε αρχικά µια εικόνα εποικοδοµητικής αµφι-

σβήτησης των προθέσεων και των στόχων του σχεδια-

σµού που αντικαταστάθηκε από την αδηµονία της επέκτα-

σης των παρεµβάσεων σε περισσότερα σηµεία. Υποδει-

κνύονταν δεικτικά οι καθυστερήσεις, στο τέλος όµως, οι

θετικές εντυπώσεις από την πραγµατική λειτουργία του

χώρου έρχονται να τροφοδοτήσουν τις χωρικές περιγρα-

φές του διαδικτύου.

Η σταδιακή µεταστροφή των αναφορών από τη δυσπιστία

και την αµφισβήτηση στη θετική αποτίµηση συνδέεται

βασικά µε την ολοκλήρωση και λειτουργία του χώρου.

Είναι δε τόσο ριζωµένη αυτή η δυσπιστία που ακόµα και

µετά την υλοποίηση µιας παρέµβασης προβάλλει ως

σηµαντικότερο ζήτηµα ο φόβος µιας ενδεχόµενης ανα-

τροπής της. Οι διαδικτυακές περιγραφές µεταστρέφονται

µόνο από την επιτυχή βίωση της πόλης από την κοινωνία. 

Η «εικονική Αθήνα» ενώ αρχικά προτρέχει, στο τέλος

έπεται της πραγµατικότητας.

Το κείµενο που ακολουθεί συνιστά µια σύντοµη αναφορά

στις µεταβολές της εικόνας της πόλης, και των διάφορων

εκδοχών της, µέσα από τη δυναµική της ανάληψης µεγά-

λων διοργανώσεων.

Στην εποχή µας, που η λογική του place marketing συνδέ-

εται ολοένα και περισσότερο µε τις πρακτικές του σχεδια-

σµού, η εικόνα της πόλης δεν συντάσσεται µόνο από τον

πραγµατικό-φυσικό χώρο αλλά οικοδοµείται και από τις

διάφορες χωρικές περιγραφές που προβάλλονται µέσα

από το διαδίκτυο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

Η περίπτωση της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων

της Αθήνας τίθεται ως το βασικό σηµείο αναφοράς.

Αφορά σε µια µεγάλη αστική παρέµβαση που συνδέθηκε

µε τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. Το χαρακτηρι-

στικό γνώρισµα της Ενοποίησης, σε αντίθεση µε άλλες

παρεµβάσεις, είναι ότι αποτελεί κεντρική τοµή που αναδια-

µορφώνει το µητροπολιτικό κέντρο και κατ’ επέκταση την

εικόνα της πόλης. Το έργο της Ενοποίησης των Αρχαιο-

λογικών Χώρων της Αθήνας βρέθηκε τα τελευταία χρόνια

στην αιχµή της δηµόσιας προβολής. ∆ηµιουργήθηκε έτσι

ένας χώρος µε διπλή υπόσταση: η πόλη των προθέσεων

του σχεδιασµού και των προσδοκιών που δηµιούργησαν

οι αναφορές για το έργο στα µέσα και το διαδίκτυο, η

πόλη όπως σχηµατοποιείται στην πορεία του χρόνου και

όπως κρίνεται εν τέλει από την κοινωνία. 

Θεωρούµε ότι σήµερα το διαδίκτυο και ο ηλεκτρονικός

τύπος αποτελούν µια σύγχρονη αρένα διαµόρφωσης εικό-

νων και αντιλήψεων τόσο για τις πλατιές µάζες όσο και για

το «ειδικό κοινό». Οι διερευνήσεις επικεντρώθηκαν κατ’

αρχήν στον επίσηµο ιστοτόπο της Ενοποίησης των Αρχαι-

ολογικών Χώρων της Αθήνας (www.astynet.gr) και ταυτό-

χρονα στα δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου ηλεκτρονικού

τύπου κατά την περίοδο 2001-2008. Εξετάστηκαν 113

δηµοσιεύµατα από το αρχείο δυο ηλεκτρονικών εφηµερί-

δων µε µεγάλη επισκεψιµότητα (www.enet.gr, www.

kathimerini.gr,). Ο επίσηµος ηλεκτρονικός τύπος, επιλέγη-

κε να διερευνηθεί επειδή ακριβώς έχει τη δύναµη να επηρε-

άζει τις προσλαµβάνουσες του µέσου πολίτη, εφόσον αξιο-

λογεί και φιλτράρει υποκειµενικά την κάθε πληροφορία.

Με βάση τα όσα δηλώνονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της

ΕΑΧΑ (www.astynet.gr), η παρέµβαση έχει ως στόχο την

ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της Αθήνας. Προ-

βλήθηκε επίσης ως «µια συγκροτηµένη προσπάθεια να

αναδειχθούν τα στοιχεία µνήµης που είναι άµεσα συνδε-

δεµένα µε την ιστορία της πόλης, να γίνουν οικεία στους

κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας και να εντα-

χθούν στη δηµιουργική διαδικασία της συγκρότησης της

νέας πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης».

Η εκτίµηση που προκύπτει από τις διερευνήσεις που έγι-

ναν είναι ότι οι στόχοι αυτοί τείνουν να εκπληρωθούν σε

µεγάλο βαθµό, τουλάχιστον ως προς το πρώτο κοµµάτι

της περιγραφής που είναι διατυπωµένο µε περισσότερη

σαφήνεια.

Πόσο όµως το πιο πάνω συµπέρασµα αντικατοπτρίζεται

στις χωρικές περιγραφές του διαδικτύου, που κτίζουν µια

άλλη εικόνα της πόλης;

Η διαδικτυακή εικόνα µεταβάλλεται χρονικά καθώς το

έργο υλοποιείται στον φυσικό χώρο. Η υποδοχή που

έτυχε η παρέµβαση από τα ηλεκτρονικά µέσα δεν ήταν και

η θετικότερη. Οι πρώτες αναφορές στο διάστηµα 2001-

2004 εκφράζουν µάλλον µια κριτική επιφύλαξη για διάφο-

ρες πτυχές της.

Τα ζητήµατα στα οποία επικεντρώνονται οι κριτικές της

περιόδου αυτής αφορούν κυρίως στην προσαρµογή της

κοινωνίας στις ρυθµίσεις, στις «εκπτώσεις» στην υλοποί-

ηση έργων σε σχέση µε το αρχικό πρόγραµµα αλλά και

στις επιπλοκές που προκλήθηκαν µέσα από τη διαδικασία

των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών (εικ. 1, 2). Εκφράζεται

δηλαδή ένας φόβος ότι οι αλλαγές µπορεί να είναι εφήµε-

ρες, ενώ σκιαγραφείται έµµεσα, αλλά και άµεσα, η εικόνα

µιας ηµιτελούς παρέµβασης ή µιας παρέµβασης που δεν

κατορθώνει να ενσωµατωθεί στην πόλη και παραµένει επι-

δερµική και αναστρέψιµη.

Το πρόβληµα της προσαρµογής της κοινωνίας στις νέες

ρυθµίσεις εστιάζεται στην τήρηση των νέων περιορισµών

στην κίνηση οχηµάτων και πεζών, στον σεβασµό του

δηµόσιου χώρου και στην προστασία της αστικής επίπλω-

σης, αλλά και σε ζητήµατα κατάχρησης του χώρου από τις

διάφορες κοινωνικές οµάδες και τους φορείς. Οι κινητο-

ποιήσεις των κατοίκων του Φιλοπάππου και η χρήση της

καινούργιας Αρεοπαγίτου για εκθέσεις και υπαίθριες γιορ-

τές δίνουν το έναυσµα για αυτές τις ανησυχίες. Η πόλη

µεταβάλλει τους περιορισµούς και τις ελευθερίες του

πολίτη στον δηµόσιο χώρο και αυτό προκαλεί µια λογική

αναστάτωση.

Σε αρκετές περιπτώσεις διατυπώνεται µια κριτική για τις

τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασµού (π.χ. η µη πεζο-

δρόµηση της οδού Αθηνάς) που υποδηλώνει έναν φόβο

για το µέλλον της συνολικής υλοποίησης του concept. Η

νέα Αθήνα εµφανίζεται έτσι ως ένας τόπος πολύτιµος και

εύθραυστος, σχεδόν ουτοπικός.

Ταυτόχρονα γίνεται µια συνεχής και αγωνιώδης αναφορά

στο θέµα της καθαίρεσης των διαφηµιστικών πινακίδων,

Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∂ÈÎfiÓ· 1. «H AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
‚È¿˙ÂÙ·È ÛÂ Ï·ÙÂ›Â˜. AÎÚˆÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÁÈ· OÌfiÓÔÈ·, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ» ÛÙÔ:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi /_w_articles_
civ_ 100005_09/03/2003_56603
Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: ∂ÈÎfiÓ· 2. ∏ Ï·ÙÂ›· √ÌÔÓÔ›·˜ ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË



Η συµβολή του τοπίου στον σχεδιασµό
αστικών επεµβάσεων µεγάλης κλίµακας

της Πανίτας Καραµανέα, αρχιτέκτονος, M.Arch landscape architecture ETSAB UPC, διδάσκουσας στην
Αρχιτεκτονική Σχολή Χανίων
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ,

55 εκτάρια

1ο Βραβείο: Selah Au, Hins Cheung, Bart Chui, Lewis Chui/2007

«THE AMPHIBIAN CARPET»

∆√ ∞ªºπµπ√ Ã∞§π – ∆√ ∆√¶π√ ø™ µπ√§√°π∫√ ™À™∆∏ª∞

Η πρόταση αφορά στην οργάνωση του παραλιακού µετώ-

που του Χονγκ Κονγκ µε βασικό στόχο την οµαλή γεφύ-

ρωση του εδάφους της πόλης µε την όχθη της θάλασσας.

∆ηµιουργείται ένα συνεχές πράσινο ανάγλυφο τοπίο που

φέρει παράλια βλάστηση και επεκτείνει τον υπαίθριο κοι-

νόχρηστο χώρο έως την ακτογραµµή, ενώ υποστεγάζει

εσωτερικούς κτηριακούς χώρους που φωτίζονται από

βυθισµένα αίθρια-κήπους.

Η πρωτοτυπία της µελέτης, επικεντρώνεται στη µετατροπή

του άλλοτε σκληρού παραλιακού αστικού µετώπου σε

παρόχθιο υδροβιότοπο. Το εδαφικό υπόβαθρο υποχωρεί

µαλακά για να σχηµατιστεί µια ακολουθία λιµνών και κολπί-

σκων υδροχαρούς βλάστησης, ενώ η ύπαρξη διαφορετι-

κών habitat ευνοεί τη βιοποικιλότητα των ειδών. Με αυτόν

τον τρόπο ανασυγκροτούνται οι παράλιες διεργασίες και η

ακτή λειτουργεί ξανά ως οικοσύστηµα.

Ουσιαστικά πρόκειται για µία χωρική ανατροπή αφού αντί

για µία διαµόρφωση σκληρού παραλιακού µετώπου µε

κτηριακές υποδοµές όπου το πράσινο συµπληρώνει τα

αδόµητα κενά, έχουµε ένα οργανικό έµβιο φυτικό

σύστηµα που κυριαρχεί, σκεπάζει, εµπεριέχει τον αστικό

ιστό.

Πόλη και τοπίο ράβονται σε ένα συνεχές ροών, χρήσεων,

αναγλύφου.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ GARONNE, ΜΠΟΡ-

ΝΤΩ, 135,2 εκτάρια

Agence Michel Desvigne, Γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου/2003-

2004

«INTERMEDIATE NATURES»

∂¡¢π∞ª∂™∞ ∆√¶π∞ – ∆√ ∆√¶π√ ø™ ™À¡¢∂∆∏ƒπ√ ¢√ªπ∫√ ∂ƒ°∞§∂π√

Με γνώµονα τη µελέτη βιώσιµης ανάπτυξης της πρώην

βιοµηχανικής περιοχής του ποταµού Garonne, οι λιµενικές

δραστηριότητες αποµακρύνονται και προτείνεται ένα

παρυδάτιο δάσος που επαναφέρει την περιβαλλοντική

ισορροπία. Στην απέναντι όχθη του ιστορικού κέντρου,

ανάµεσα στη βιοµηχανική περιφέρεια και το ποτάµι απο-

καθίσταται ο οικολογικός συνδετήριος διάδροµος 8km και

επανέρχεται η φυσική κοίτη. Μεγάλοι ελεύθεροι χώροι,

χορτολιβαδικές εκτάσεις, διαφορετικής πυκνότητας δάση,

η βλάστηση εισχωρεί στα εγκατελλειµένα βιοµηχανικά

Ο στρατηγικός σχεδιασµός του αστικού πρασίνου, η επα-

νάκτηση των παραλιακών µετώπων των µεσογειακών

πόλεων, η αποκατάσταση των αστικών ποταµών και η

µετατροπή τους σε ζωτικό χώρο, η διαχείριση µεγάλων

συγκοινωνιακών έργων υποδοµής, η οργάνωση δικτύων

υπαιθρίων χώρων, αποτελούν µια υπό λανθάνουσα κατά-

σταση «ευκαιρία» του µη κτισµένου.

Ποιος ο ρόλος του τοπίου σε αυτήν τη διερεύνηση;

Ποια η σχέση ανάµεσα στο δοµηµένο και το αδόµητο,

ανάµεσα στα ανθρωπογενή και τα φυσικά µορφολογικά

χαρακτηριστικά µιας πόλης;

Σε ποιο βαθµό µπορεί η αρχιτεκτονική τοπίου να ερµηνεύ-

σει και να προστατέψει το αστικό περιβάλλον, να διαχειρι-

στεί την κλιµατική αλλαγή και το ενεργειακό ζήτηµα, να

συνδυάσει τις ανθρωπογενείς προγραµµατικές ανάγκες µε

τις φυσικές διαδικασίες που βρίσκονται σε συνεχή αλλαγή;

Ποια η κατασκευή υπαιθρίων χώρων και τοπίων στη σύγ-

χρονη ελληνική πόλη;

∆εν αναφερόµαστε στον όρο τοπίο ως φιλοσοφική έννοια

ή ως υπόλοιπο της φύσης, αλλά στον όρο τοπίο ως αντι-

κείµενο σχεδιασµού, ως µέσο εµπλουτισµού του υπαίθριου

αστικού χώρου. 

Τα τµήµατα φυσικών τοπίων που εµπεριέχονται σε µια

σύγχρονη πόλη, αποτελούν συνήθως θραύσµατα µνήµης

και χωρικής συνέχειας. Ο πετυχηµένος σχεδιασµός τους

αποδίδει συνοχή, µιας και ενδέχεται να επανασυρράπτει

οπτικές ασυνέχειες, περιοχές χωρίς ταυτότητα –κενές

νοήµατος στα όρια της πόλης µε το περιαστικό ή το αγρο-

τικό τοπίο–, να ενσωµατώνει περιοχές ρεµάτων που απο-

τελούν χωρικό χάσµα, να διαµορφώνει µέσω των παραλια-

κών µετώπων και των ακτογραµµών, τον τρόπο που η

πόλη σχετίζεται µε το υγρό στοιχείο, να ενεργοποιεί παρα-

µεληµένους φυσικούς θύλακες, να ερµηνεύει τη µορφολο-

γική ταυτότητα/ιδιαιτερότητα της πόλης.

Παρακάτω παρουσιάζονται πρόσφατα παραδείγµατα

αστικών επεµβάσεων που χρησιµοποιούν το τοπίο ως

βασικό συνθετικό εργαλείο.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ HIGH-

LINE, NY, 2,39 εκτάρια

James Corner-Field Operations, αρχιτέκτονες τοπίου και Diller

& Scofidio, Renfro/2004

«AGRITECTURE»

∞°ƒ√∆∂∫∆√¡π∫∏ – ∆√ ∆√¶π√ ø™ ∂¶π¡√∏™∏

«Ανακύκλωση» χρήσης µιας εγκαταλειµµένης σιδηροδρο-

µικής γέφυρας µήκους 2 χλµ. και µετατροπή της σε τοπίο,

συνδυάζοντας φυσικό και «αστικό» οικοσύστηµα. 

Η ειδοποιός διαφορά της πρότασης έγκειται στη µετα-

τροπή αυτής της κατασκευής αστικής υποδοµής σε έναν

βιότοπο, σε ένα είδος φυτεµένου δώµατος µεγάλης κλίµα-

κας. 

Προτείνεται ένα πλέγµα αλληλοδιείσδυσης του φυσικού

στο τεχνητό, αποτελούµενο από σκληρές επιφάνειες αλλά

και από πλούσιες φυτικά περιοχές. Η εναλλαγή και το πλέ-

ξιµο των δύο αυτών συστηµάτων, παράγει ένα τοπίο δυνα-

µικό όπου διαφορετικές οικολογίες µπορούν να αναπτυ-

χθούν. Πρόκειται για µια ανακατάληψη εδαφών από το

πράσινο, καθώς ένα άλλοτε έργο αστικής υποδοµής απο-

τελεί πλέον φορέα της φύσης και πνεύµονα οξυγόνωσης.

·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∂·Ó¿¯ÚËÛË ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ‹˜ ÁÚ·Ì-
Ì‹˜ Highline, NY
¿Óˆ: ∞Ó¿Ï·ÛË ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÃÔÓÁÎ
∫ÔÓÁÎ

ÛÂÏ. 78
¿Óˆ: ∂ÓÔÔ›ËÛË Î·È ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Úfi-
¯ıÈ·˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Garonne,
ªÔÚÓÙÒ
Î¿Ùˆ: ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Â‰›Ô˘ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿-
ÙˆÓ Fresh Kills, Staten island, NY
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οικόπεδα και µε χρονοδιάγραµµα το 2034, το σύστηµα

φύτευσης βαθµιαία θα µεταµορφώσει τον τόπο. 

Σε αυτήν την υποβαθµισµένη χωρίς ταυτότητα περιοχή, η

φυτική δοµή αποδίδει οπτική συνοχή, αποτελεί ένα σηµείο

αναφοράς, µία αναγνωρίσιµη επέµβαση µεγάλης κλίµακας

που η σύγχρονη διάχυτη πόλη στερείται. Στον αντίποδα

ενός κλειστού οργανωµένου πάρκου, πρόκειται για έναν

ενδιάµεσο υπαίθριο χώρο που µε ευελιξία παρακολουθεί

τη ρυµοτοµία της περιοχής και προσαρµόζεται στις εκά-

στοτε λειτουργίες των κτηριακών υποδοµών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕ∆ΙΟY ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ FRESH

KILLS, STATEN ISLAND, NY, 890 εκτάρια

1ο Βραβείο: James Corner-Field Operations, αρχιτέκτονες

τοπίου/2001-2005

Έναρξη κατασκευής 2007

«LIFESCAPES»

¶∂¢π∞ ∑ø∏™ – ∆√ ∆√¶π√ ø™ ª∏Ã∞¡π™ª√™ ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏™

Πενήντα χρόνια εναπόθεσης αστικών απορριµµάτων στο

Fresh Kills του Staten Island διαµόρφωσαν µια µολυσµένη

έκταση µε λόφους µέχρι και 70m ύψος. Η πρόκληση της

µετατροπής του αλλοιωµένου περιβαλλοντικά τόπου και

πρώην υδροβιότοπου, σε µητροπολιτικό πάρκο, οδήγησε

τους µελετητές στον σχεδιασµό µιας µακροπρόθεσµης

στρατηγικής ανασυγκρότησης βασισµένη στις φυσικές

διεργασίες. Ακολουθώντας χρονοδιάγραµµα 30 ετών η

διαδικασία ξεκινά από την αποκατάσταση των εδαφών,

προχωρώντας σε διαµόρφωση αναγλύφου, προσβάσεις,

φυτεύσεις και χρήσεις. Πρόκειται για τη συγκρότηση ενός

υποβάθρου που θα επιτρέψει στη φύση να λειτουργήσει

από µόνη, µια διαδικασία οικολογική που συµβαδίζει µε το

πέρασµα του χρόνου.

Η στρατηγική δηλαδή, αφορά στην ενεργοποίηση µε νευ-

ραλγικούς χειρισµούς των διαδικασιών φυσικής ανάκαµ-

ψης και όχι τόσο στη σχηµατοποίηση µορφών στον χώρο.

Αποτελεί ένα παράδειγµα σωστικής διαχείρισης µετά-βιο-

µηχανικών περιοχών µε κριτήρια την αειφορία και τη βιω-

σιµότητα.



Hafencity: επιλογές και πρακτικές 
σχεδιασµού στην ανάπλαση ενός λιµανιού

του Ευάγγελου Ασπρογέρακα, ∆ρ. πολεοδόµου-χωροτάκτη ΕΜΠ και 
του Κωνσταντίνου Σερράου, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ΕΜΠ
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προσφέρει τη δυνατότητα αντιµετώπισης της τάσης εξά-

πλωσης των δραστηριοτήτων στην περιφέρειά της, ακόµα

και εκτός των συνόρων του κρατιδίου, κάτι που έχει οδη-

γήσει σε πληθυσµιακές απώλειες.

Ο σχεδιασµός στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς στόχους

(εικ. 1, 2):4

i. Η περιοχή ανάπτυξης θα αποτελέσει µια ενότητα µε το

ιστορικό συγκρότηµα αποθηκών Speicherstadt και το ιστο-

ρικό κέντρο της πόλης. 

ii. Θα υπάρξει πλουραλισµός στην επιλογή τύπων σχεδια-

σµού αστικής σύνθεσης. 

iii. Η περιοχή θα χωριστεί σε 8 υποενότητες κάθε µια από

τις οποίες θα περιλαµβάνει ποικιλία χρήσεων και συνολικά

θα αναπτύσσονται µε τη σειρά και όχι ταυτόχρονα.

Η σύνδεση µε την υπόλοιπη πόλη θα γίνεται µέσω γραµ-

µής υπόγειου σιδηροδρόµου, εξασφαλίζοντας άµεση και

αξιόπιστη πρόσβαση. Η παράµετρος αυτή αποδείχθηκε

καθοριστική για την ανάπλαση του Canary Whorf στο

Λονδίνο, όπου η µη άµεση σύνδεση µε µέσο σταθερής

τροχιάς θεωρήθηκε βασικός παράγοντας για την καθυστέ-

ρηση στην ανάπτυξη της περιοχής, όπως άλλωστε και σε

παρόµοιες περιπτώσεις πολεοδοµικών συγκροτηµάτων,

ακόµα και στο ίδιο το Αµβούργο (συγκρότηµα κατοικίας

Steilshoop). Στις υπερτοπικής σηµασίας υποδοµές του

Hafencity περιλαµβάνονται λιµενικές εγκαταστάσεις για

κρουαζιερόπλοια και µαρίνα. 

Η ανάπτυξη του Hafencity εντάσσεται διακριτά στον στρα-

τηγικό χωρικό σχεδιασµό για την πόλη του Αµβούργου

ενώ τα χαρακτηριστικά διαµόρφωσής της είναι αποτέλε-

σµα των τάσεων που επικράτησαν στις πόλεις του δυτικού

κόσµου κατά τις τελευταίες δεκαετίες και αφορούσαν

συνολικά τις ιστορικές µεταβολές της παραγωγικής διαδι-

κασίας και των προτύπων διαβίωσης. Τα βασικά χαρακτη-

ριστικά της µεταµοντέρνας πόλης,5 του αισθητικού, µορ-

φολογικού και λειτουργικού πλουραλισµού βρίσκουν

εφαρµογή στην προσπάθεια αυτή (εικ. 2, 5, 6, 9, 10). Ίσως

µάλιστα, λόγω κλίµακας, το έργο να παραπέµπει περισσό-

τερο στην ανάπτυξη µιας νέας πόλης από ότι σε παρέµ-

βαση ανάπλασης. Όµως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

σχεδιασµού αποδεικνύουν τη σηµασία που δίνεται στη

χωρική και λειτουργική ένταξη της ενότητας στην ευρύ-

τερη περιοχή και την επισήµανση της ιστορικής συνέχειας. 

Χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος. 

Η ενότητα χωρίζεται σε επιµέρους τοµείς, µε διαφορετικά

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνδυασµό χρήσεων, εικόνα

τοπίου, κτηριακή πυκνότητα και διαφοροποίηση ως προς

τον δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα των πολεοδοµικών

συνθέσεων. Οι κατασκευές είναι µικρής κλίµακας µε στόχο

µια συµπαγή αστική ενότητα µικτών χρήσεων. Η ανάπλαση

παρουσιάζεται ως έργο αειφόρου αστικής ανάπτυξης δια-

µορφώνοντας µια «πόλη κοντινών αποστάσεων».

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται τόσο στη διατήρηση και ανά-

δειξη ιστορικών κτηρίων, µε σηµαντικότερα εκείνα της ενό-

τητας Speicherstadt (εικ. 3), ενώ γίνονται ιστορικές αναφο-

ρές µέσα από τον σχεδιασµό του τοπίου, τη διαµόρφωση

του δηµόσιου χώρου (εικ. 4), τα τοπωνύµια (Magellan

Terrassen, Vasco da Gama Square, Marco Polo Terrassen,

Marco Polo Tower) και παρεµβάσεις όπως η µουσειοποί-

ηση πλοίων που θα αγκυροβολήσουν µόνιµα στις αποβά-

θρες της ενότητας. Στο ίδιο πλαίσιο και την παράδοση

εξωστρέφειας της πόλης-λιµανιού, εντάσσεται η χωροθέ-

τηση πανεπιστηµιακού ιδρύµατος και σηµαντικών πολιτι-

στικών υποδοµών (φιλαρµονική, ενυδρείο) για χρήση των

κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. 

Φανερή και η προσπάθεια δηµιουργίας ισχυρών τοποσή-

µων µεγάλης επικοινωνιακής σηµασίας για την προβολή

της νέας ενότητας.6 Τα βασικά τοπόσηµα χωροθετούνται

στα άκρα της ενότητας. Στο δυτικό άκρο δεσπόζει το κτή-

ριο της νέας φιλαρµονικής, έργο των Herzog και de

Meuron (εικ. 2, 5) που έχουν προτείνει την προσθήκη ενός

φουτουριστικού σώµατος στο κέλυφος µιας παλιάς απο-

θήκης. Το ανατολικό άκρο θα αποτελεί µια σηµαντική

πύλη στην περιοχή καθώς θα διασχίζεται από αυτοκινητό-

δροµο και σιδηροδροµική γραµµή. 

Εξαιτίας και της πολυδιάσπασης των ενοτήτων, ο δηµό-

σιος χώρος αποκτά µια ιδιάζουσα σηµασία ως συνδετήριο

στοιχείο καθώς επίσης και ως στοιχείο διαµόρφωσης µιας

ενιαίας ταυτότητας για ολόκληρη τη Hafencity (εικ. 6). Το

υγρό στοιχείο αξιοποιείται ως πλαίσιο πολυτελών κατοι-

κιών και ως οπτική γέφυρα ανάµεσα στα διάσπαρτα τµή-

µατα της πόλης. Οι ανοιχτοί χώροι καλούνται να εξυπηρε-

τήσουν ένα απαιτητικό, ως προς τα πρότυπα διαβίωσης,

αστικό πληθυσµό (εικ. 7). Οι δηµόσιοι χώροι του

Hafencity διέπονται από ιδιότυπο καθεστώς και βρίσκονται

υπό τον διακριτικό έλεγχο της HafenCity GmbH. Το γεγο-

νός αυτό υπονοµεύει τη δηµοκρατικότητα της λειτουργίας

του δηµόσιου χώρου (εικ. 8), ωστόσο πιθανοί περιορισµοί

ως προς τη χρήση του θεωρούνται απαραίτητοι ώστε να

διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο καλής δηµοσιότητας που

θα επιτρέψει τη συγκέντρωση επενδύσεων αλλά και τουρι-

σµού στην περιοχή. 

Στην ως τώρα διαµόρφωση των χώρων (06/2008) παρα-

τηρείται σχετική έλλειψη σε πράσινο. Εκτεταµένο πάρκο

Αµβούργο: Η πόλη σε αναζήτηση νέου ρόλου 

Το 2002, η γερουσία (Senat) του Αµβούργου (πέρα από

∆ήµος είναι και αυτοτελές Οµόσπονδο Κρατίδιο) διατυ-

πώνει ένα Κατευθυντήριο Σχέδιο Πολιτικής (ΚΣΠ) µε τίτλο

«Μητρόπολη Αµβούργο – αναπτυσσόµενη πόλη», ως ένα

µακροπρόθεσµο στρατηγικό όραµα για την περαιτέρω

ανάπτυξη της πόλης. Σύµφωνα µε αυτό, το Αµβούργο

οφείλει να εξελιχθεί σε µια αναπτυσσόµενη και δυναµική

µητρόπολη µε διεθνή ακτινοβολία. Γι’ αυτό θα πρέπει αφε-

νός µεν να βελτιωθεί η διεθνής προβολή της πόλης και

αφετέρου δε να αποτελέσει ελκυστικό τόπο για επιχειρή-

σεις και ανθρώπινο δυναµικό. Ειδικότερα διατυπώνονται οι

εξής γενικοί στόχοι: 

– Ανάπτυξη στον τοµέα της οικονοµίας και της απασχό-

λησης πάνω από τον µέσο όρο. 

– Αύξηση του αριθµού κατοίκων.

– Βελτίωση της ελκυστικότητας σε διεθνές επίπεδο και

συµπλήρωση των µητροπολιτικών λειτουργιών.

– Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και της βιωσιµότητας

της πόλης.

Για την οικοδόµηση της µητροπολιτικής λειτουργίας και

την ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας της πόλης θα

πρέπει να αναπτυχθούν πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά

έργα, αθλητικές, πολιτιστικές, επιστηµονικές και πολιτικές

διοργανώσεις µε σηµαντική ακτινοβολία καθώς και να εξα-

σφαλισθεί καλή ποιότητας ζωής. 

∆ίνοντας ζωή στο παλιό λιµάνι – Στόχοι και σχεδια-

σµός ανάπτυξης του Hafencity

Η ανάγκη επανασχεδιασµού και αναδιαµόρφωσης των

παλιών λιµένων προέκυψε από τη δεκαετία του 1960 και

είχε ως αφορµή τη σταδιακή µετακίνηση των εγκαταστά-

σεων, κυρίως λόγω µεταβολών στην τεχνολογία διαχείρι-

σης των εµπορευµάτων. Μια πρώτη προσπάθεια καταγρά-

φεται κατά τη δεκαετία του 1960 στη Βαλτιµόρη,1 µε την

ανάπλαση του παλιού λιµανιού και την ανάπτυξη χρήσεων

του τριτογενούς τοµέα. Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις ακο-

λουθούν και ανάµεσά τους σηµαντικές πρωτεύουσες.2

Η περιοχή του «Hafencity» εκτείνεται σε 155 εκτάρια στο

βόρειο τµήµα του παλιού λιµανιού στις όχθες του πλωτού

ποταµού Έλβα και σε εγγύτητα µε το κέντρο της πόλης.

Στόχος του σχεδίου ανάπτυξης είναι η διαµόρφωση µιας

νέας αστικής ενότητας συνολικής δόµησης 1,8 εκ. µ2, µε

ανάµεικτες χρήσεις κατοικίας (5.500 κατοικίες για 12.000

κατοίκους µέσου και υψηλού εισοδήµατος), γραφείων,

τουρισµού/αναψυχής, εκπαίδευσης, εµπορίου και πολιτι-

σµού (συνολικά προβλέπονται 40.000 θέσεις εργασίας).3

Η διαµόρφωση της περιοχής σε νέο κέντρο για την πόλη
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πρασίνου προβλέπεται σε µια από τις κεντρικές υποενότη-

τες το Lohsepark, η διαµόρφωση του οποίου αναµένεται

να ξεκινήσει το 2010.

Τα συνολικά χαρακτηριστικά είναι δυνατό να προσαρµό-

ζονται ανάλογα σε βάθος χρόνου. Οι βασικές επιλογές ως

προς τον σχεδιασµό ανάπτυξης, που γίνεται κατά τµήµατα,

στοχεύουν στην προσαρµοστικότητά του στα ενδιαφέρο-

ντα των πελατών ή τις αλλαγές σε µακροσκοπικά, οικονο-

µικο-κοινωνικά δεδοµένα και τάσεις. Επιτρέπεται ευελιξία

στην αρχιτεκτονική και χρήση των κτηρίων, ωστόσο

λεπτοµερείς κατευθύνσεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο ως

προς τη στρατηγική κατεύθυνση του επιθυµητού, ιδιαίτε-

ρου χαρακτήρα της ενότητας. 

Η πρόκληση 

Συνοψίζοντας, το Hafencity φιλοδοξεί να αποτελέσει το

νέο κέντρο της πόλης επεκτείνοντας νότια την κορεσµένη

ζώνη κεντρικών λειτουργιών. Η ανάπλαση εντάσσεται στον

στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης του κρατιδίου και οι

κατευθύνσεις του ενσωµατώνονται σε όλα τα επίπεδα ανά-

πτυξης φτάνοντας ως και τις επιλογές διαµόρφωσης του

αστικού τοπίου. Ωστόσο, το αστικό περιβάλλον δεν καλεί-

ται απλά να αποτελέσει το κέλυφος φιλοξενίας των δρα-

στηριοτήτων, µετουσιώνεται σε εµπορικό-τουριστικό

προϊόν, δίνει προστιθέµενη αξία στις λειτουργίες του (εικ.

9, 10). Ο χώρος αναπτύσσεται ευέλικτα, ο σχεδιασµός

συνδιαλέγεται µε τις δεδοµένες τάσεις, ισορροπεί µεταξύ

του επιθυµητού για τους πολίτες και του αποδεκτού από

την αγορά. 

Η πραγµατική πρόκληση του εγχειρήµατος ίσως βρίσκεται

πέρα από την επίτευξη υψηλών τιµών πώλησης των ιδιο-

κτησιών. Ένα ερώτηµα χρήσιµο για τον σχεδιασµό είναι η

δυνατότητα της εκ των άνω σχεδιασµένης µίξης χρήσεων

και των ευρύτερων επιλογών να επιτύχουν ή έστω να προ-

σοµοιώσουν ένα «ζωντανό αστικό κολάζ» όπως περιγρά-

φεται στα έργα της Λ. Λεοντίδου και ενεργών δρόµων και

δηµόσιων χώρων όπως τους ήθελε η Jane Jakobs,7 αν

βέβαια αυτό αποτελεί στόχο. 
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περίπτωση της Αθήνας και του Αµβούργου», που χρηµατοδοτείται από

το ΙΚΥ και το DAAD. Ελληνική οµάδα ΕΜΠ: Κων. Σερράος (επιστ. υπεύ-

θυνος), Ε. Ασπρογέρακας, Β. Ιωάννου, Τ. Μιχαηλίδης, ∆. Σοφιανόπουλος. 
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¿Óˆ: ∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, 2008.
¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Dalmannkai
Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘fi Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ‹-
ÚÈÔ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ (Marco Polo Tower) ÙË˜ Hochtief
Development GmbH ÛÙÔ Strandkai. ™ÙË Ì¤ÛË,
Ë Ï·ÙÂ›· Marco Polo
¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: ªÂÙ·ÏÏÈÎ¿ Î·ÚÊÈ¿ ÛÙÔ Â˙Ô‰Úfi-
ÌÈÔ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ Magellan ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÂ-
Ìfi‰ÈÛË ÙˆÓ skaters
[ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜: ∂. ∞ÛÚÔÁ¤Ú·Î·˜ (27.07.08])

Ì¤ÛË: ∆Ô ÎÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ Ó¤·˜ ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈÎ‹˜ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ Herzog Î·È de Meu-
ron. [ËÁ‹: www.hafencity.com]
Î¿Ùˆ: ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ R. Koolhas (2004) ÁÈ·
ÎÙ‹ÚÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ∂Ó˘‰ÚÂ›Ô˘. ∏
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÙÔ
2011. [ËÁ‹: www.oma.eu]
‰›Ï· Î¿Ùˆ: ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Massimiliano Fuk-
sas ÁÈ· ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ Cruise
Centre Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Übersee-
quartier. ¶ËÁ‹: „ËÊÈ·Î‹ Ì·Î¤Ù· ÙÔ˘ Michael
Behrendt (Überseequartier Beteiligungs GmbH)
·fi ÙÔ www.hafencity.com



Οι αστικές παραλίες ως µέσο ανάπλασης των παράκτιων 
µετώπων και οικονοµικής ανάπτυξης των πόλεων

του Νεκτάριου Κεφαλογιάννη, αρχιτέκτονα, project manager και υπεύθυνου έρευνας του εκπαιδευτικού
και ερευνητικού κέντρου Intelligent Coast
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πόλη λοιπόν σε πιο επίπεδο; Κατ’ αρχήν σε όλα, µια και η

εικόνα (image) µιας πόλης, η µάρκα (brand) της αποτελεί,

σε µια δυναµική κατάσταση, την κοινή συνιστώσα των επι-

µέρους χαρακτηριστικών της. Όµως, πιο συγκεκριµένα, ο

ανταγωνισµός εντοπίζεται στις υπηρεσίες, στις µεταφορές

και στην προσέλκυση τουριστών. Η πόλη καθίσταται αντα-

γωνιστική, όταν καταφέρει να βρει µια λεπτή ισορροπία

ανάµεσα στον αυτοπροσδιορισµό και τον ετεροπροσδιο-

ρισµό της. Αυτοπροσδιορισµό γιατί, µια πόλη συγκροτεί

την εικόνα της, όταν καταφέρει να προβάλει προς τα έξω

την ιδιαιτερότητα της, µια ειδική «ατµόσφαιρα» που µόνο

αυτή έχει, ένα συγκροτηµένο φαντασιακό πλαίσιο που την

καθιστά ιδιαίτερη και ελκυστική. Ετεροπροσδιορισµό γιατί,

στα επιµέρους στοιχεία (δυναµικότητα λιµανιού, µέγεθος

αεροδροµίου, τουριστική ελκυστικότητα, οικονοµική ισχύς

κ.λπ.) η σύγκριση ποσοτικοποιείται. Συνήθως το µοντέλο

µιας πόλης εισέρχεται σε κρίση όταν χαθεί αυτή η ισορρο-

πία, προς την πλευρά του ετεροπροσδιορισµού.

Μια αστική ανάπλαση µεγάλης κλίµακας που επιδιώκει την

ποιοτική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, καθιστώ-

ντας ταυτόχρονα την πόλη πιο ελκυστική τουριστικά (ένα

αντικείµενο που παραδοσιακά αποτελεί βάση ανταγωνι-

σµού των πόλεων) είναι η επέµβαση στο παράκτιο µέτωπο

µιας πόλης, δηµιουργώντας αστικές παραλίες (urban

beaches). Η σχέση µε το νερό και ότι αυτή µπορεί να

σηµαίνει για µια πόλη (συµβολικά αλλά και λειτουργικά)

αποτελεί ένα κίνητρο για να επιδιωχθεί ο όσο το δυνατό

αποτελεσµατικότερος σχεδιασµός αυτού του ορίου. Από

την άλλη όµως, η ύπαρξη αστικών παραλιών αποτελεί

πόλο έλξης των επισκεπτών της πόλης και ένας επιπλέον

λόγος επιλογής της ως προορισµός. Ποιοτικές έρευνες

έχουν δείξει ότι το 40% των τουριστών που επισκέπτονται

τη Βαρκελώνη, την επιλέγουν ειδικά γιατί διαθέτει τις

συγκεκριµένες αστικές παραλίες. 

Η συσχέτιση του τουριστικού φαινοµένου µε τις παραλίες

είναι άµεση, ιδιαίτερα στις µεσογειακές χώρες. Για παρά-

δειγµα, στην Καταλονία, περιοχή που δέχεται 13 εκατ. του-

ρίστες τον χρόνο, το 82% των τουριστών αναπτύσσεται

στην πρώτη παράκτια ζώνη, µε υψόµετρο που φτάνει µέχρι

200 µ. Παραπλήσια µεγέθη παρουσιάζονται στις υπόλοι-

πες µεσογειακές χώρες µε αντίστοιχο τουριστικό µοντέλο.

Οι αστικές αναπλάσεις µεγάλης κλίµακας τα τελευταία

χρόνια αποτελούν ένα εργαλείο στα χέρια των µητροπό-

λεων στον ολοένα και αυξανόµενο ανταγωνισµό ανάµεσά

τους. Σε ένα πρώτο επίπεδο, στόχος είναι η βελτίωση της

ποιότητας ζωής των πολιτών τους, αλλά σε µια δεύτερη

ανάγνωση, απώτερος στόχος είναι να καταστεί η συγκεκρι-

µένη µητρόπολη πιο ανταγωνιστική, πιο θελκτική, πιο

δυναµική. Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το ενδιαφέ-

ρον των δηµοκρατικά ελεγχόµενων µητροπόλεων για την

ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Μάλιστα όσο πιο πολύ

δηµοκρατικά λειτουργεί µια πόλη, τόσο περισσότερο στο

κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο πολίτης (ακόµα και

αν είναι επισκέπτης). Όµως, και σε αυτές τις περιπτώσεις,

ο τελικός στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της αντα-

γωνιστικότητας της. 

Οι αστικές επεµβάσεις των τελευταίων χρόνων στις περισ-

σότερες από τις µεγαλουπόλεις/µητροπόλεις του κόσµου

έχουν βαλθεί να αποδείξουν πόσο δίκιο είχε ο Rem

Koolhaas σχετικά µε τον ανταγωνισµό των πόλεων, γρά-

φοντας στο «Generic City»: «Το λιµάνι Χ δεν αυξάνει το

µέγεθός του για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατανα-

λωτών στην ενδοχώρα, αλλά για να µειώσει τις πιθανότη-

τες του λιµανιού Υ να επιβιώσει στον 21ο αιώνα. Σε ένα

νησί, η νότια µητρόπολη Ζ, ακόµα στα αρχικά της βήµατα,

αποκτά ένα νέο Metro, για να καταδείξει ότι η καταξιω-

µένη µητρόπολη W στα βόρεια είναι άχαρη, συνωστι-

σµένη και πεπαλαιωµένη. Η ζωή στη µητρόπολη V γίνεται

οµαλότερη, για να κάνει τη µητρόπολη U να µοιάζει τελικά

ανυπόφορη». (Koolhaas, Rem; Mau, Bru: S,M,L,XL, Taschen

ed., New York, 1995, σελ. 1264). Πιο ανταγωνιστική µια



θαλάσσιου µετώπου της πόλης πραγµατοποιείται στη

Barceloneta (περιοχή που γειτνιάζει µε το παλιό λιµάνι της

πόλης). Εκεί σχεδιάζεται από τους Hernich και Tarraso µια

παράκτια ζώνη µε συγκροτηµένη αστική παραλία. Η δεύ-

τερη φάση της ανάπλασης του παράκτιου µετώπου συµπί-

πτει µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 1992,

όπου ο Oriol Bohigas σχεδιάζει τη Villa Olimpica. Η τρίτη

επέκταση του παράκτιου µετώπου της πόλης πραγµατο-

ποιείται µε τη διοργάνωση του Forum 2004, κατά την

οποία αναπλάθεται µια ευρύτερη περιοχή και στο σηµείο

επαφής της µε τη θάλασσα η Beth Gali σχεδιάζει µια

«ανοικτή θαλάσσια πισίνα». 

Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι η δηµιουργία

αστικών παραλιών, συνολικού µήκους 4 χλµ. Ένα θαλάσ-

σιο µέτωπο που συνδέεται µε την υπόλοιπη πόλη λειτουρ-

γικά ώστε να µπορεί να γίνει σκηνικό διάφορων πολιτιστι-

κών δράσεων του δήµου αλλά και κοµµάτι της καθηµερι-

νής αναψυχής των πολιτών. Έχει µετατραπεί στο σήµα

κατατεθέν της, στην εικόνα της πόλης προς τα έξω, σε ένα

παράδειγµα αστικής παράκτιας ανάπλασης που έχει υψηλά

ποιοτικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα

µπορεί να εκπληρώνει τον κυρίαρχο στρατηγικό ρόλο της

στα πλαίσια µιας έντονα ανταγωνιστικής µητρόπολης.  
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Όπως είναι επακόλουθο, από την πληθώρα των τουριστι-

κών προσφορών (αγροτοτουρισµός, ιατρικός τουρισµός

κ.λπ.) η µορφή τουρισµού γνωστή περισσότερο ως «ήλιος

και θάλασσα» είναι η κυρίαρχη. Υπολογίζεται ότι για µια

περιοχή όπως η Καταλονία, όπου τα τουριστικά οικονο-

µικά οφέλη αντιπροσωπεύουν το 12% του ΑΕΠ, το 80% εξ

αυτών προέρχονται από εκείνη τη µορφή του τουρισµού

που είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις παραλίες.

Οι παραλίες γενικά είναι πολύτιµο κοµµάτι για τον τουρι-

στικό σχεδιασµό µιας µεσογειακής χώρας (ιδιαίτερα γιατί

αυξάνει τον αριθµό των διανυκτερεύσεων), όµως, στο

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόµα-

στε, δεν αρκούν αν δεν συνδυάζονται µε άλλες δράσεις.

Οι αστικές παραλίες αυτό το ποιοτικό άλµα το προσφέ-

ρουν. Ο επισκέπτης της πόλης µπορεί να συνδυάσει τις

αστικές παραλίες της µε τα µουσεία, τα αστικά δρώµενα,

τα εµπορικά καταστήµατα, τις πολιτιστικές δράσεις, την

αρχιτεκτονική, τις αθλητικές εκδηλώσεις της κ.λπ. Ο ποιο-

τικός συνδυασµός που επιτρέπουν οι αστικές παραλίες µε

άλλες αστικές δράσεις είναι εκείνος που τις καθιστά σηµα-

ντικό εργαλείο του τουριστικού σχεδιασµού. Αυτό που

προσφέρουν οι αστικές παραλίες είναι να ενισχύσουν ποι-

οτικά τον τουρισµό µιας πόλης, να καταστήσουν πιο ελκυ-

στική (και όχι µόνο τουριστικά) µια πόλη.

Έχει υπολογιστεί ότι ένας τουρίστας σε µια πόλη µε αστι-

κές παραλίες κάνει χρήση περίπου 120 διαφορετικών υπη-

ρεσιών, προερχόµενες από διαφορετικούς επαγγελµατίες,

άτοµα ή φορείς. Είναι ένας αριθµός πολλαπλάσιος από

αυτόν που αντιστοιχεί στον τουρισµό του «ήλιος και

θάλασσα». Συνεπώς, ο τουρισµός των πόλεων µε αστικές

παραλίες εκµεταλλεύεται στο έπακρο τον εγκάρσιο χαρα-

κτήρα του, τη διάχυση δηλαδή του οικονοµικού οφέλους

του τουρισµού στο µεγαλύτερο µέρος της κοινωνικο-οικο-

νοµικής βάσης της κάθε πόλης. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγµα για τη διάχυση του οικονοµικού οφέλους από τον

τουρισµό αποτελεί η Βαρκελώνη. Το 2004 κατέγραψε ηµε-

ρήσια έσοδα από τον τουρισµό 7.2 εκατ. ευρώ, τα οποίο

προέρχονται κατά 45% από τα τουριστικά καταλύµατα

(ξενοδοχεία ή µη), 20% από τις υπηρεσίες εστίασης, 15%

από εµπόριο και πολιτισµό (µουσεία, συναυλίες κλπ) και

5% από τις µεταφορές. Για να καταδειχθεί η σηµασία του

αστικού τουρισµού, µε τη µορφή που περιγράφεται, αξίζει

να γίνει µια αντιπαράθεση µε τον τουρισµό των Resorts

(όπου όλα συµπεριλαµβάνονται στην αρχική τιµή), στον

οποίο το 95% των εσόδων καταλήγουν στα συγκεκριµένα

ξενοδοχεία και µόνο ένα 5% διαχέεται στην τοπική κοινω-

νία.

Η Βαρκελώνη δεν είχε πάντα ένα οργανωµένο και σχεδια-

σµένο παράκτιο µέτωπο, όπως εµφανίζεται σήµερα. Είναι

αποτέλεσµα ενός συστηµατικού σχεδιασµού ανάπλασης

του παράκτιου µετώπου της πόλης, ενταγµένου στη συνο-

λικότερη αναβάθµιση της πόλης. Οι κάτοικοι της Βαρκε-

λώνης θυµούνται ότι µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980

η πόλη είχε στραµµένη την πλάτη της προς τη θάλασσα

και οι καθηµερινοί περίπατοι σταµατούσαν µέχρι τη µέση

της Rambla (στην Όπερα), µια και στο υπόλοιπο µέρος

της, µαζί µε τη γειτνιάζουσα παράκτια ζώνη, οι συνθήκες

δεν επέτρεπαν την ασφαλή ή ευχάριστη διάβαση και

παραµονή. Η πρώτη φάση της ανάπλασης του αστικού
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Οι αστικές αναπλάσεις ως µέσο αντιµετώπισης πολεοδοµικών
προβληµάτων και ένταξης της πόλης σε αναδυόµενα τόξα 
ανάπτυξης: Η περίπτωση των Ιωαννίνων1

του Τριαντάφυλλου Μιχαηλίδη, αρχιτέκτονα-πολεοδόµου
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κρότηµα των Ιωαννίνων θα ξεκαθαρίσει πλήρως µόλις

θεσµοθετηθεί το ρυθµιστικό σχέδιο και τα γενικά πολεο-

δοµικά σχέδια των ∆ήµων του Λεκανοπεδίου, τα οποία

είναι υπό εκπόνηση, είναι σαφές ότι οι παρεµβάσεις πρέπει

να έχουν σύγχρονο προσανατολισµό: ανάδειξη της ταυτό-

τητας της πόλης, αποφυγή της κατασπατάλησης της γης,

ενίσχυση της κινητικότητας των πεζών, προστασία του

αστικού περιβάλλοντος από κάθε είδους ρύπανση.

Η κεντρική πλατεία αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του

ιστορικού και πολεοδοµικού κέντρου της πόλης, το οποίο

συγκεντρώνει πολλά από τα πιο εµβληµατικά δηµόσια κτή-

ρια, όπως η Νοµαρχία, το ∆ικαστικό Μέγαρο, το ∆ηµαρ-

χείο, η VIII Μεραρχία, και αξιόλογους χώρους πρασίνου,3

όπως το πάρκο στα Λιθαρίτσια και ο κήπος των Ηρώων.

Χωρικά η συγκεκριµένη πολεοδοµική ενότητα είναι πολύ

κοντά στο ιστορικό κέντρο, δηλαδή το τµήµα της πόλης

–το Κάστρο και η γύρω περιοχή– που υπόκειται σε συγκε-

κριµένες πολεοδοµικές ρυθµίσεις προστασίας και περιορι-

σµούς, αναφορικά µε τη χρήση και τη µορφή των κτηρίων.

Επίσης, οι ανοιχτοί χώροι –πλατείες, πάρκα, χώροι πρασί-

νου– του πολεοδοµικού κέντρου θα µπορούσαν να ιδω-

θούν ως ένα ενιαίο σύνολο, παρότι χωρίζονται από τις

κεντρικές οδούς.

Το σχέδιο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας επιλέχθηκε

έπειτα από αρχιτεκτονικό διαγωνισµό και αφορά µόνο τον

χώρο εµπρός από τη Νοµαρχία. Προέβλεπε την εκ νέου

κατασκευή της κεντρικής πλατείας και τη διπλή χρήση της

ως πλατείας και τριώροφου υπόγειου χώρου στάθµευσης

για πεντακόσια εβδοµήντα αυτοκίνητα (http://www.

gontas.gr/pn/index.php?module=pagesetter&func=

viewpub&tid=4&pid=54). Μέχρι στιγµής, λειτουργεί ο

χώρος στάθµευσης και η κεντρική πλατεία έχει αποδοθεί

στους κατοίκους, αλλά στον χώρο της πλατείας γίνονται

σποραδικά εργασίες µικρής κλίµακας. 

Το στρατόπεδο Βελισαρίου έχει ένα διαφορετικό ιστο-

ρικό, καθώς αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής

Άµυνας και ο ∆ήµος δεν µπορεί να παρέµβει. Αν και

υπάρχει η εκπεφρασµένη βούληση από διαδοχικές ηγε-

σίες του Υπουργείου για τη µεταφορά του στρατοπέδου

και την απόδοση του χώρου στον ∆ήµο, µέχρι στιγµής,

στην πράξη, δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια και η χρήση

παραµένει ως έχει. Ο ∆ήµος έχει προχωρήσει σε εκπό-

νηση µελέτης αναφορικά µε την αξιοποίηση του στρατο-

πέδου –όταν περιέλθει ο χώρος στην κατοχή του– η

οποία δίνει έµφαση σε διοικητικές, πολιτιστικές και αθλητι-

κές χρήσεις και στην ανάπτυξη ποιοτικής κατοικίας. Μια

τέτοια εξέλιξη, δεδοµένης της σύνδεσης του χώρου µε το

αστικό κέντρο, µέσω της λεωφόρου ∆ωδώνης, και της

γειτνίασης τόσο µε το Πάρκο Πυρσινέλα,4 που έχει ως

χρήση αθλητισµό και πράσινο, όσο και µε το παραλίµνιο

ψυχαγωγικό πάρκο, που έχει εµπορικές και αθλητικές χρή-

σεις, αναµένεται να προκαλέσει διάχυση, από το αστικό

κέντρο, µέρους των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε

την αναψυχή και το εµπόριο ή τις υπηρεσίες προς τις επι-

χειρήσεις.5

Το Κάστρο των Ιωαννίνων είναι το σηµαντικότερο πολεο-

δοµικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης καθώς αποτε-

λεί ένα κοµµάτι του αστικού ιστού που διασώζει, σε πολύ

µεγάλο βαθµό, χαρακτηριστικά της τοπικής ιστορίας. Το

Κάστρο περικλείει, ενδεικτικά, τζαµιά, διοικητικά κτήρια της

οθωµανικής περιόδου, την Εβραϊκή Συναγωγή (http://www.

ioannina.gr/content/view/56/79/lang,el/) και παραπέµπει σε

έναν πολυεθνοτικό χαρακτήρα, όπως αυτός που είχε η

πόλη µέχρι τον Μεσοπόλεµο και, πιθανότατα, θα έχει στο

εγγύς µέλλον, λόγω της µετανάστευσης από ξένες χώρες,

ιδίως της ανατολικής Ευρώπης. Πέρα από τη θεσµική προ-

στασία –αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης– του

Κάστρου και των κτηρίων µέσα σε αυτό, ο ∆ήµος προ-

γραµµατίζει την ανάδειξη και την αξιοποίηση του Κάστρου.

Σε µια τελευταία εξέλιξη, τον Ιούνιο του 2008, προκηρύ-

χθηκε µελέτη ανάδειξης του Κάστρου µε έµφαση στον

αστικό σχεδιασµό της περιοχής.

Είναι φανερό ότι καταβάλλεται µια προσπάθεια να ανα-

βαθµιστεί η εικόνα της πόλης και να επιλυθούν ορισµένα

προβλήµατα του αστικού χώρου, όπως το κυκλοφοριακό.

Οι αστικές αναπλάσεις προσφέρουν πάντα τη δυνατότητα

προβολής της πόλης σε οµάδες – στόχο τουριστών και

επενδυτών. Παρ’ όλα αυτά, η παρέµβαση που υλοποιή-

θηκε –δηλαδή η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας–δ εν

προκαλεί κάποια τοµή στον πολεοδοµικό σχεδιασµό των

Ιωαννίνων. Για παράδειγµα, µια τέτοια τοµή θα µπορούσε

να είναι µια µεγάλης κλίµακας παρέµβαση που θα περιλαµ-

βάνει την κεντρική πλατεία, τα πάρκα, τις διερχόµενες

οδούς, τα δηµόσια αλλά και τα σηµαντικότερα ιδιωτικά

κτήρια του πολεοδοµικού κέντρου, περιλαµβάνοντας

τεχνικά έργα, νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε συνδυα-

σµό, πιθανώς, µε την εισαγωγή νέων µέσων µαζικής µετα-

φοράς, όπως το τραµ, χρήση σύγχρονων χρηµατοδοτικών

Τα Ιωάννινα είναι µια πόλη µε ορισµένα ιδιαίτερα χωρικά

χαρακτηριστικά. Αφενός µεν βρίσκεται µακριά από το

εθνικό τόξο ανάπτυξης Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονί-

κης, αποτελώντας το κέντρο µιας αποµονωµένης και φτω-

χής περιφέρειας, αφετέρου δε η οικιστική επέκταση καθο-

ρίζεται, σε µεγάλο βαθµό, από το ανάγλυφο της περιοχής

– βουνά, δάση, λίµνη. Στην πόλη υπάρχουν δύο βασικά

τόξα αστικής ανάπτυξης, µε άµεση συνάφεια µε διαπερι-

φερειακής σηµασίας υποδοµές και κοινή αφετηρία το

πολεοδοµικό κέντρο, δηλαδή την περιοχή που βρίσκεται

ανάµεσα στο Κάστρο και την κεντρική πλατεία και επεκτεί-

νεται γύρω από την τελευταία. Το πρώτο κατευθύνεται

νότια κατά µήκος της λεωφόρου ∆ωδώνης και συνεχίζει

στα πρώτα χιλιόµετρα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθη-

νών κινούµενο δίπλα από το στρατόπεδο του Βελισαρίου,

το Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο και

φτάνοντας ως τον κόµβο της Εγνατίας. Το δεύτερο κατευ-

θύνεται βορειοδυτικά προς την έδρα της Περιφέρειας

Ηπείρου, το αεροδρόµιο και τη ΒΙΠΕ. 

Τα νέα έργα που έχουν εξαγγελθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και

σταδιακά υλοποιούνται στην περιοχή, όπως η Εγνατία

Οδός και η Ιόνια Οδός, αναµένεται να καταστήσουν τα

Ιωάννινα κόµβο των διεθνών µεταφορικών αξόνων και να

τα οδηγήσουν σε µια ιδιαίτερα δυναµική αστική ανάπτυξη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι πολεοδοµικές πολιτικές που θα

ασκηθούν στην πόλη αποκτούν µια ευρύτερη σηµασία,

καθώς αναµένεται η πόλη να ενισχυθεί δηµογραφικά και

οικονοµικά (Χουσιανάκου, 2008) και να αποκτήσει έναν

ιδιαίτερο ρόλο ως «ατµοµηχανή» της περιφέρειας.2

Αντίστοιχα, έντονο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει τόσο οι

εξαγγελθείσες όσο και οι υπό υλοποίηση παρεµβάσεις σε

χώρους όπως η κεντρική πλατεία, το στρατόπεδο του

Βελισαρίου και το Κάστρο. Αν και ο ρόλος των συγκεκρι-

µένων αστικών πόλων στο λειτουργικό πολεοδοµικό συγ-



την κοµβική τους θέση στους διεθνείς άξονες προκειµέ-

νου να ελκύσουν επενδύσεις και κατοίκους από άλλες

περιφέρειες και, πιθανώς, από γειτονικές χώρες.
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3. Τα Ιωάννινα είναι µια πόλη που έχει πολλούς χώρους πρασίνου

(Χουσιανάκου, 2008). Το πρόβληµα είναι η ανοµοιόµορφη κατα-

νοµή του.

4. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο των Ιωαννίνων ορίζει ρητά ότι

το Πάρκο Πυρσινέλλα πρέπει να διατηρηθεί, ως «πάρκο πόλης»,

χωρίς, όµως, να αγνοηθεί η χωρική σχέση µε το προς πολεοδό-

µηση Στρατόπεδο Βελισαρίου (Γιαννακού κ.ά., 2005).

5. Από όσα είναι γνωστά µέχρι στιγµής, οι κεντρικές λειτουργίες,

όπως π.χ. οι ∆ηµόσιες Αρχές, θα παραµείνουν στο κέντρο, αν και

υπάρχουν από χρόνια (Γιαννακού κ.ά., 2005) εισηγήσεις για τη

µεταφορά τους στο προς πολεοδόµηση Στρατόπεδο Βελισαρίου.

6. Για τις ανάγκες της διαβούλευσης, έχει δοθεί η περίληψη της Α΄

φάσης σε τοπικούς φορείς, αλλά, προς το παρόν, δεν υπάρχουν

επίσηµες τοποθετήσεις από τους τελευταίους.
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πρόσβαση όλων των πολιτών καθώς και η δηµιουργία

δικτύου πεζοδρόµων.

Η παρέµβαση στο Κάστρο µπορεί να αξιολογηθεί µόνο

ως κίνηση καθώς δεν έχει εκπονηθεί ακόµη η σχετική

µελέτη. Είναι σαφές ότι γίνεται προσπάθεια να προστατευ-

θεί και να αναδειχθεί ο σηµαντικότερος πολιτιστικός

πόρος της πόλης. Από τη σκοπιά του στρατηγικού πολεο-

δοµικού σχεδιασµού, σε συνέργια µε τις άλλες δύο παρεµ-

βάσεις, µπορεί να οδηγήσει σε µια µεταφορά δραστηριο-

τήτων –εµπόριο, αναψυχή– από το αστικό κέντρο προς

νέους πόλους αστικής ανάπτυξης, δηµιουργώντας, παράλ-

ληλα, ένα «σύµπλεγµα» πόλων αστικής ανάπτυξης (ιστο-

ρικό κέντρο – αστικό κέντρο – πολεοδοµική ενότητα Βελι-

σαρίου).

Συµπερασµατικά, οι τρεις αστικές αναπλάσεις, πέρα από

την προφανή ενδυνάµωση του νότιου τόξου ανάπτυξης,

µπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας ανακατανο-

µής σηµαντικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα

–γραφεία, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, εµπόριο– στον

αστικό χώρο, οι οποίες σήµερα τείνουν να συγκεντρώνο-

νται στο κέντρο. Επίσης, η ανάδειξη των νέων πόλων ανά-

πτυξης είναι σκόπιµο να συνοδευτεί από την ενίσχυση των

συνδέσεών µεταξύ τους, ιδίως στις µεταφορές και τα τηλε-

πικοινωνιακά δίκτυα, ώστε οι παραδοσιακοί και οι νέοι

πόλοι να λειτουργούν συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνι-

στικά. Τέλος, µε το πέρας των αστικών αναπλάσεων, τα

Ιωάννινα οφείλουν να αξιοποιήσουν τη νέα εικόνα που θα

παρουσιάζουν ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων και

εργαλείων για τους Φορείς και τους ιδιοκτήτες γης –π.χ.

προγράµµατα JESSICA, JASPERS, JEREMIE– και παρεµβά-

σεις στην εικόνα των κτηρίων – π.χ. αποµάκρυνση φωτει-

νών επιγραφών ή «πράσινες» στέγες κλπ. Επιπρόσθετα,

εκτός από τις αναπλάσεις των δηµόσιων χώρων απαιτείται

και ένας γενικότερος σχεδιασµός για την κατασκευή νέων

κτηρίων µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ποιότητα και κύρος ή

εµβληµατικών µνηµείων, τα οποία, πέρα από τη λειτουργία

τους ως τοπόσηµα, θα αναβαθµίσουν το διεθνές προφίλ

της πόλης. Σύµφωνα µε την περίληψη του Ρυθµιστικού

Σχέδιου,6 τα δύο σενάρια που εξετάζουν την εξέλιξη της

πόλης θεωρούν ότι η νότια Αλβανία αποτελεί δυνητική

ενδοχώρα, ενώ ένα από αυτά θεωρεί ότι µπορούν να

υπάρξουν αµοιβαίες εξαρτήσεις και µε τη νότια Ιταλία, όλη

την Αλβανία και την ανατολική Αδριατική (Χουσιανάκου

κα, 2008).

Το στρατόπεδο του Βελισαρίου αποτελεί αναµφίβολα τη

µεγάλη ευκαιρία της πόλης να αποκτήσει µια πολεοδοµική

ενότητα, η οποία θα λειτουργεί ως πρότυπο για τον πολε-

οδοµικό σχεδιασµό της υπόλοιπης πόλης και θα είναι

µακριά από το µεταπολεµικό µοντέλο αστικής ανάπτυξης.

Η διαφαινόµενη επιλογή για αθλητικές και πολιτιστικές

χρήσεις σε µίξη µε την κατοικία είναι βέβαιο πως κινείται

προς τη σωστή κατεύθυνση. Το κλειδί της επιτυχίας βρί-

σκεται στην επιτυχή σύνδεση των νέων χρήσεων µεταξύ

τους αλλά και µε τις χρήσεις του υφιστάµενου αστικού

ιστού. Ένα άλλο σηµείο που απαιτεί προσοχή είναι η

δικτύωση των χώρων πρασίνου ώστε να εξασφαλίζεται η



Η µοντέρνα πόλη γερνώντας…

του Μιχάλη Λεφαντζή, αρχιτέκτονα
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πρόσφατα ολυµπιακά έργα, διαφοροποιηµένες από το

–υπό αίρεση– αστικό δηµόσιο πράσινο, τα λιγοστά πάρκα

και τους λοιπούς ανοιχτούς δηµόσιους χώρους χωρίς

χρήση. 

Η σύγχρονη Αθήνα γερνώντας, φαντάζει ως πόλη µε

µικροµέγαλες πολεοδοµικές προθέσεις και µικροµεσαία

αστική πραγµατικότητα. Το πολεοδοµικό της σώµα, µοιά-

ζει µε συνάθροιση πολλών µεσαίων πόλεων σε µια, της

οποίας το κέντρο µέσα από τη µικροκλίµακα των πολεο-

δοµικών επανεγγραφών του στα περισσότερα από 2500

χρόνια ζωής του, έχει συσσωρεύσει µονάχα τα προβλή-

µατα όλων αυτών των µεσαίων πόλεων σε έναν –ιδιαίτερα

µικρό σε έκταση– φορτισµένο ζωτικό χώρο.

Με τον καιρό, από το ’60 µέχρι σήµερα, όλοι κατάλαβαν

πως αυτός ο ελάχιστος ζωτικός χώρος του κέντρου δεν

θα ακολουθούσε µια προγραµµατισµένη Μητροπολιτική

Εξέλιξη, αλλά µια επαναλαµβανόµενη Μικροπολιτική

«Αναβάθµιση» επικεντρωµένη στις αποσπασµατικές ανα-

πλάσεις των θεωρούµενων πολεοδοµικών κενών. Μετά

από ένα πλήθος άγονων ή αποτυχηµένων αρχιτεκτονικών

διαγωνισµών τα τελευταία πενήντα χρόνια, αυτές οι µικρο-

πολιτικού τύπου «αναβαθµίσεις» και εξωραϊστικές αναπλά-

σεις συνεχίζονται ακόµη περιστασιακά στα πολύπαθα αυτά

κενά χωρίς όµως αποτέλεσµα. 

Το µόνο Μητροπολιτικό στοιχείο σε αυτή την πόλη, είναι

το φάντασµα ενός Μητροπολιτικού Πάρκου που δεν λέει

να υλοποιηθεί, καλύπτοντας Μικροπολιτικά συµφέροντα. 

Οι δύο –νεαροί τότε– εµπνευστές του πρώτου πολεοδοµι-

κού σχεδίου της Αθήνας, Κλεάνθης και Σάουµπερτ δεν θα

µπορούσαν να φαντασθούν σε τι δυσκολία έχουν φέρει

τους σύγχρονους συναδέλφους τους. Παρότι το σχέδιό

τους υλοποιήθηκε εν µέρει, είναι οι µόνοι που κατάφεραν

να εγγράψουν σε αυτό το παλίµψηστο µια φράση µε ολο-

κληρωµένο νόηµα. Μια φράση που µαζί µε όλα τα άλλα,

προσδιόριζε µε σαφήνεια το ενδεδειγµένο πολεοδοµικό

µέγεθος µιας µεσαίας πόλης-πρωτεύουσας του µικρού

–τότε– κράτους και εν συνεχεία µιας µικροµέγαλης κλίµα-

κας σχεδιασµού η οποία δυστυχώς αναπαράγεται µέχρι

σήµερα, σε µια πόλη που έχει απλώς πολλαπλασιάσει την

έκταση της χωρίς ιεράρχηση και οργάνωση, µε το κέντρο

να παραµένει στην ίδια πολεοδοµική σύσταση και µέγεθος

από τον 19ο αιώνα. 

Από τότε, οι διαµορφώσεις των κεντρικών δηµόσιων

χώρων είχαν αρκετά προβλήµατα. Στο πρώτο µισό του

20ού αιώνα αυτές οι πλατείες άλλαξαν διαµόρφωση αρκε-

τές φορές και αργότερα, στη µεταπολεµική περίοδο επα-

ναδιαµορφώθηκαν µε σχεδιασµό ολότελα αντιφατικό,

αφού ήταν περιορισµένης έκτασης και κλίµακας αστικά

κενά στα οποία έπρεπε να υλοποιηθούν µεγαλεπήβολες

αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές προθέσεις στη µεγάλη

κλίµακα που δεν υπήρχε πραγµατικά, µπορούσε όµως να

υποδηλωθεί µε παρεµβάσεις εµβληµατικού χαρακτήρα.    

Έτσι λοιπόν πάντοτε σε αυτές τις «εξωραϊστικές» αναπλά-

σεις συνυπήρχε η πραγµατικότητα της µικρής κλίµακας µε

το «εµβληµατικό» υποκατάστατο της µεγάλης κλίµακας, µε

βαθύτερο στόχο να γεµίσουν απλώς τα κενά του αστικού

ιστού αποφεύγοντας έτσι µια ουσιαστικότερη αλλά και

δυσκολότερη λύση του προβλήµατος. Παρ’ όλα αυτά,

ακόµη και αυτές οι σχεδόν ανώδυνες επεµβάσεις στις πλα-

τείες του κέντρου έγιναν αντικείµενο σφοδρής κριτικής, µε

αποτέλεσµα την όλο και συντηρητικότερη στάση-διαπραγ-

µάτευση των αρχιτεκτόνων απέναντι στους θεσµικούς

φορείς και την ίδια στιγµή, έναν αδικαιολόγητο «φόβο του

(αστικού) κενού». 

Καµιά φορά, το πολεοδοµικό κενό έχει κι αυτό το νόηµά

του σε µια σύγχρονη µητρόπολη. Όσες χρήσεις και αν

αθροίσουµε στην επιφάνειά του, όσο πράσινο κι αν απο-

θέσουµε σε αυτό, πάλι θα αναδίδει την αίσθηση του κενού.

Ενός κενού που κρύβει µέσα του όλα τα παραλειπόµενα

Το κέντρο της Αθήνας είχε πάντοτε τα χαρακτηριστικά

ενός παλίµψηστου: Η πεπερασµένη χωρική του πολυκατα-

τετµηµένη επιφάνεια είναι αποτέλεσµα αδιάκοπων εγγρα-

φών και επανεγγραφών στα κενά και τα πλήρη που ορί-

ζουν τον αστικό του ιστό.

Σε αυτό το παλίµψηστο συνυπάρχουν οι πιο ετερόκλητες

αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές «εγγραφές», άλλοτε

αποσπασµατικές κι άλλοτε σηµειακά ολοκληρωµένες, από

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

Σε µια πρώτη χωρική ανάγνωση, το κέντρο της Αθήνας

µοιάζει µε ένα κείµενο ακατάληπτο, αποτέλεσµα της ατέρ-

µονης παράθεσης ενός πλήθους ανολοκλήρωτων προτά-

σεων χωρίς κάποιο συγκεκριµένο νόηµα. Η προσπάθεια

άρσης αυτής της νοηµατικής ασυνέχειας, έρχεται στο

προσκήνιο από τη δεκαετία του ’50 και εντοπίζεται στον

επαναπροσδιορισµό ή καλύτερα επανεγγραφή του

δικτύου των ανοιχτών κεντρικών δηµόσιων χώρων, αφού

αυτοί εκλαµβάνονται ως νοηµατικά κενά στην πολεοδο-

µική συνέχεια του χώρου. Κι ενώ το µνηµειώδες εγχείρηµα

των πεζοδροµήσεων του εµπορικού τριγώνου και αργό-

τερα της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων έχει αναµφι-

σβήτητα επιτύχει τους στόχους του δηµιουργώντας ένα

εκτεταµένο δίκτυο περιπάτου στην κλίµακα της πόλης, οι

πλατείες και οι υπόλοιποι ανοιχτοί δηµόσιοι χώροι βρίσκο-

νται ακόµα κάτω από ένα καθεστώς συνεχούς επανεγγρα-

φής και θεσµικής αβεβαιότητας.

Η αλήθεια είναι πως επαναλαµβάνοντας τα λάθη ετών,

στην Αθήνα συνήθως επεµβαίνουµε σε χώρους µικρής κλί-

µακας µε τους όρους της µεγάλης κλίµακας και στους

δηµόσιους χώρους µεγάλης κλίµακας µε τη λογική της

µικροκλίµακας. Αυτή η ασάφεια κλίµακας που ανάγεται και

σε θεσµικό επίπεδο, ανταποκρινόµενη στις προδιαγραφές

µέσα από τις οποίες η επίσηµη πολιτεία ορίζει οτιδήποτε

«κοινόχρηστο» και ενδεχοµένως υποτιµηµένο, είναι –σε

επίπεδο πολιτισµικό– το βαθύτερο αίτιο της απαξίωσης

του δηµόσιου χώρου. 

Ας παρατηρήσουµε λίγο την πόλη: από τη µια είναι ένα

πεδίο ατελεύτητης αναπαραγωγής «ιδιωτικών» κελυφών

µικρής κλίµακας και από την άλλη –στη γιγακλίµακα– είναι

µια Θάλασσα πολυκατοικιών, που ανάµεσά τους ενυπάρ-

χουν κάποιες σκόρπιες πολεοδοµικές νησίδες µιας ενδιά-

µεσης απροσδιόριστης κλίµακας ή µη κλίµακας, όπως τα



της πόλης, σαν σιωπηλή παρένθεση µιας άλλης αυτόνοµης

πραγµατικότητας, επάλληλης σε αυτήν που ζούµε.

Άραγε πως µπορούµε να σχεδιάσουµε πάνω στα νευραλ-

γικά κενά ενός τέτοιου παλίµψηστου όπως είναι το κέντρο

της Αθήνας; Σίγουρα δεν πρέπει να τα καλύψουµε όπως

κάναµε µέχρι τώρα. Πρέπει να ανιχνεύσουµε την πολεο-

δοµική τους σύσταση και µέγεθος, για να κατανοήσουµε

τη δική τους κλίµακα χρησιµοποιώντας την στον σχεδια-

σµό που θα αφορά την πρακτική επίλυση των πολεοδοµι-

κών προβληµάτων τους και όχι σε έναν εξωραϊσµό-απο-

στείρωση που θα καλύψει σκηνογραφικά τα ατελή τους

χαρακτηριστικά. 

Άλλωστε στην πόλη µας, είναι σαφής η µη-χρήση των

δηµόσιων χώρων, που αποτελούν µονάχα ένα πεδίο γραµ-

µικής µετάβασης σε οργανωµένους ιδιωτικούς χώρους

εµπορίου και αναψυχής. Οποιαδήποτε κοινόχρηστη υπο-

δοµή σε αυτή την πόλη, από το υπαίθριο καθιστικό, µέχρι

τον κάδο ανακύκλωσης, αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό.

Έτσι ο ζωτικός υπαίθριος χώρος της, περιορίζεται στα κα-

ρεκλοτράπεζα των καφετεριών και των εστιατορίων και

στις βιτρίνες των καταστηµάτων που πλαισιώνουν µια πλα-

τεία και όχι στον κενό (από χρήσεις) χώρο της. 

Οι κεντρικοί δηµόσιοι χώροι µιας ελληνικής πόλης έχουν

καταλήξει να είναι χώροι περιστασιακών συγκεντρώσεων,

παρελάσεων και φεστιβάλ. Είναι τα υπαίθρια θέατρα του

αστικού παραλόγου τα οποία στην καθηµερινότητά τους

αυτοπροσδιορίζονται µέσα από τη χρηστική ασάφεια του

κενού, ως γκρίζες ζώνες του πολεοδοµικού ιστού. 

Σε αυτές τις γκρίζες ζώνες, τα πολεοδοµικά και αρχιτεκτο-

νικά µεγέθη φαντάζουν µακρινά και η µικροµέγαλη κλίµακα

του υπόλοιπου µοντέρνου ιστού χάνεται στη δίνη του

κενού, το οποίο δεν είναι πια µονάχα ένα συστατικό του

αστικού σκηνικού, είναι αυτό η διαχρονική αλήθεια ολό-

κληρης της νεοελληνικής πόλης...
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