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Ευάγγελος Λυρούδιας

Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
τις απόψεις των συντακτών τους.

Oι επίσηµες θέσεις του ΣA∆AΣ και των άλλων
Συλλόγων Αρχιτεκτόνων δηµοσιεύονται στη

στήλη ∆ραστηριότητες του συλλόγου.

Tιµή τεύχους 0,003 €

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

Στηρίξτε την έκδοση
του περιοδικού µας

Εξοφλείστε τις συνδροµές σας στον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Εγγραφείτε στον Σύλλογο

R

R

ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146/480197-02 Εθνική Τράπεζα

ΠΡΟΣ: ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΟΣΟ: 20,00 € (ετήσια συνδροµή) ή

20,00 € (εγγραφή και συνδροµή για τους συναδέλφους που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους την τελευταία πενταετία) ή

30,00 € (εγγραφή και συνδροµή)

✂
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Προς Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε

Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Έργων 

∆/νση Ειδικών Έργων Αναβάθµισης Περιοχών

Θέµα: Σύσταση Επιτροπής-Οµάδας Εργασίας για τον συγχρονισµό του πλαισίου διενέργειας 

των Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών και όρων διενέργειας αυτών

Σχετ.: το µε αριθ. οικ.46772/3.11.2008 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουµε ότι στην Σύσταση Επιτροπής-Οµάδας

Εργασίας για τον συγχρονισµό του πλαισίου διενέργειας των Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών και όρων

διενέργειας αυτών εκπρόσωποι του Συλλόγου µας ορίζονται οι συνάδελφοι : 

Α. Θεοδοσόπουλος Σωτήρης Tακτικό µέλος

Β. Μαµαλάκη Παναγιώτα Aναπληρωµατικό µέλος

Προς τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος 

Τµήµα Πολεοδοµίας Κοζάνης 

Αξιότιµοι κύριοι,

Σας γνωρίζουµε ότι ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ορίζει ως εκπροσώπους του στην

Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ της ∆/νσης Πολεοδοµίας Κοζάνης τους συναδέλφους:

Α. Ιωάννης Ντίνας Τακτικό µέλος

Β. Ιωάννης Λαµπρόπουλος Αναπληρωµατικό µέλος

Προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ν. Βοιωτίας

∆/νση Χωροταξίας – Οικισµού και Περιβάλλοντος

Θέµα: Παράταση θητείας εκπροσώπων ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην ΕΠΑΕ

Σας γνωρίζουµε ότι παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ της Υπηρεσίας σας µέχρις

ότου αντικατασταθούν µε έγγραφό µας. 

Προς την Αντιδήµαρχο ∆ήµου Αγρινίου

κα Ντίνα Κατσαρή 

Κυρία Αντιδήµαρχε, 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας µας, σας ενηµερώνουµε ότι εκπρόσωπος του Συλλόγου στην οργάνωση

της εκδήλωσης-οµιλίας του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τοµπάζη που θα γίνει στο Αγρίνιο στις 16

Φεβρουαρίου 2009, ορίζεται ο συν. Χρήστος Τσώκος (τηλ.: 26410-26312, κιν.6974950191), µέλος της

Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Προς κ. Νίκο Σκουτέλη  

αρχ. µηχ., επίκουρος καθηγητής Π.Κ.

Θέµα: Απάντηση για λειτουργία ∆ευτεροβάθµιας ΕΠΑΕ

Σχετ.: Η από 24 Ιανουαρίου 2009 επιστολή σας προς το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ που έλαβε τον αρ. πρωτ. 38003/26-

01-09 του Συλλόγου

Η σύσταση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)

– (τόσο της Α΄βάθµιας ΕΠΑΕ όσο και της Β΄θµιας η οποία και σας αφορά) καθορίζεται στην Απόφαση

31252/1530/87 που έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 482∆ της 29-5-1987.

Την εξουσιοδότηση για την ως άνω Απόφαση την δίδει το άρθρο 3 του Νόµου 1577/1985 περί ΓΟΚ όπως

αυτό ισχύει µε το άρθρο 3 του Ν.2000/13-6-2000 το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη «Πολεοδοµικού

και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου» στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης

των καλύτερων δυνατόν όρων διαβίβασης.

Συνεκτιµώντας τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. Απόφαση 31252/1530/87 (την οποία και σας διαβιβά-

ζουµε συνηµµένα) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτής περί «Σύνθεσης», «Συγκρότησης», «Εµπειρίας»,

«Λειτουργίας», «Αρµοδιότητας» και στο άρθρο 3 περί «∆ιαδικασίας Ελέγχου µελετών» έχουµε τις

παρακάτω απόψεις επί των ερωτηµάτων που θέτετε στην επιστολή σας.

–∆εν προκύπτει από την νοµοθεσία να είναι παρών ο Προϊστάµενος της ΠΕ.ΧΩ. ή άλλο πρόσωπο της

Υπηρεσίας κατά την διάρκεια των συζητήσεων των θεµάτων και αυτό για να µην επηρεάζεται η γνώµη

των µελών της Β΄θµίου Επιτροπής που απαρτίζεται από 5 µέλη (όλοι Αρχιτέκτονες) και από τον Γραµ-

µατέα ο οποίος ορίζεται µε την ίδια Απόφαση που ορίζονται και τα 5 µέλη της Επιτροπής µε τους ανα-

πληρωτές τους.

– Οι ενδιαφερόµενοι (των οποίων οι µελέτες τίθενται υπόψη της Επιτροπής) έχουν το δικαίωµα να

παρίστανται στην συνεδρίαση της ΕΠΑΕ για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όµως κατά την λήψη της

απόφασης.

– Για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ηµεροµηνίες συνεδριάσεων

της ΕΠΑΕ.

– Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης κλητεύονται τα µέλη της ΕΠΑΕ από τον Πρόεδρο ή τον γραµµα-

τέα, τρεις (3) τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση.

– Η ΕΠΑΕ συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε 15 ηµέρες.

– Η συζήτηση θέµατος στην ΕΠΑΕ µπορεί να αναβληθεί µέχρι 30 ηµέρες το πολύ για να προσκοµι-

σθούν συµπληρωµατικά στοιχεία πέρα από τα απαιτούµενα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή για

να διενεργηθεί αυτοψία.

– Η επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) µέλη τουλάχιστον από τα οποία υποχρεω-

τικά ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

Εποµένως δεν είναι «σύννοµες» οι Αποφάσεις της ΕΠΑΕ χωρίς να παρευρίσκεται σε αυτήν ο Πρόεδρος

ή ο αναπληρωτής του.

– Εφόσον υπάρχει αδυναµία του Προέδρου, να παρευρεθεί, προεδρεύει ο αναπληρωτής του ο οποίος

έγκαιρα λαµβάνει γνώση από τον Γραµµατέα ή από τον Πρόεδρο.

Από τα ως άνω προκύπτει ότι, ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. Ηρακλείου εφόσον δεν είναι αρχιτέ-

κτονας και δεν είναι πρόεδρος της ΕΠΑΕ δεν µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΠΑΕ.

Γενικότερα και χωρίς να µπαίνουµε σε περιπτωσιολογία: 

– Ο έλεγχος κάθε µελέτης από την ΕΠΑΕ δεν επιτρέπεται να αναιρεί τη δυνατότητα εξάντλησης του

συντελεστή δόµησης του οικοπέδου και

– Οι µελέτες ελέγχονται από τις ΕΠΑΕ µε βάση την Αρχιτεκτονική άποψη που επέλεξε ο µελετητής και

ο έλεγχος αφορά την σωστή και ολοκληρωµένη έκφρασή της.

∆ραστηριότητες
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Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Στοιχεία πριν τα εγκαίνια
Μιχάλης Φωτιάδης, αρχιτέκτων, µελετητής του ΝΜΑ σε κοινοπραξία µε τον Μπέρναρντ Τσούµι, αρχιτέκτονα Ν. Υόρκη
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γηση. Το αρχαϊκό αέτωµα στο βάθος της ρά-

µπας θα αποτελέσει έκπληξη. Τα χρώµατα στο

µάρµαρο, δίνουν µια φρεσκάδα αγαθής επικοι-

νωνίας. Είναι τόσα τα αρχαϊκά γλυπτά και αρχι-

τεκτονικά µέλη που δεν είδε ποτέ το κοινό που

θα γοητεύσουν ξανά ξένους και ηµεδαπούς. Το

ΝΜΑ είναι ο µόνιµος χώρος αρχαϊκών και κλασι-

κών εκθεµάτων που θα ξαναγνωρίσουµε ή δεν

γνωρίζαµε.

Το «σχόλιο» βασίζεται σε ξενάγηση στο ΝΜΑ

που έγινε για επισκέπτες του ∆ιεθνούς Συνε-

δρίου Ecoweek (10/14.04.08) µε έδρα το Ζάπ-

πειο. Τα µέλη ήταν από διάφορες χώρες µε κοι-

νό δεδοµένο ότι ήταν µέλη του AIA, του Αµερι-

κανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων που έχει δύ-

ναµη επιρροής γνωµοδοτικά, πολιτικά και κοι-

νωνικά. 

∆εν ξέρω η κυρία Ο. µε ποια συνθήκη επισκέ-

πτου ήταν µέλος της ξενάγησης, πάντως δεν

έδωσε κανένα σηµείο σύστασης στον «αµφι-

τρύωνά» της. Αντίθετα πολλοί από τους 80 των

δύο ξεναγήσεων συζήτησαν και συνεχάρησαν

σε εκδηλώσεις του συνεδρίου ή στο αποχαιρετι-

στήριο γεύµα. 

Ο πολύ δραστήριος πρόεδρος του συνεδρίου

Ηλίας Μεσσήνας, αρχιτέκτων οικολόγος από Βο-

στώνη, µου έστειλε δυο λόγια:

«...πράγµατι δεν είναι διόλου ευχάριστο σαν

κείµενο... 

Ήταν απόλυτα ξεκάθαρο στο πρόγραµµα του

Συνεδρίου ποιες επισκέψεις αφορούσαν βιοκλι-

µατικά κτήρια και ποιες αφορούσαν κτήρια γε-

νικότερου ενδιαφέροντος, όπως το Νέο Μουσείο

Ακρόπολης – το οποίο είτε το θέλουµε είτε όχι,

είναι ένα από τα σηµαντικότερα κτήρια της Αθή-

νας σήµερα. Το θεωρήσαµε ουσιαστικής σηµα-

σίας να προσφέρουµε µια επίσκεψη για τους

σύνεδρους αρχιτέκτονες, παρ’ όλο που δεν ήταν

ακόµη ανοιχτό για το ευρύ κοινό. Και εκτίµησα

ιδιαίτερα τον χρόνο που µας αφιέρωσες για να

συνοδέψεις δύο διαφορετικές οµάδες συνέδρων

σε δύο διαφορετικές ξεναγήσεις στο κτήριο».

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της διοίκησης του

ΝΜΑ για την αειφόρο ανάπτυξη, έχουν εφαρµο-

στεί παρεµβάσεις στο κτήριο µε στόχο την ενερ-

γειακή του απόδοση. Σε άµεση συνεργασία µε

τους µελετητές του έργου έχει γίνει προετοιµα-

σία από την κατασκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ για

έγκριση στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Green

(Το κείµενο παρουσίασης του ΝΜΑ είναι παράλ-

ληλα απάντηση στο σχόλιο της <Ουρανίας Οικο-

νόµου αρχιτέκτων», στο τεύχος 70, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΕΣ Ιούλιος/Αύγουστος ’08, που κρίθηκε δηµο-

σιεύσιµο και αναγκάζει επαγγελµατική απά-

ντηση. (Τα εισαγωγικά « » και λοξά γράµµατα εί-

ναι τµήµα του σχολίου).

Στο ΝΜΑ υπάρχει τώρα η δεδοµένη εγρήγορση

προετοιµασίας για τα εγκαίνια στις 20 Ιουνίου.

Η τελική σωστή τοποθέτηση των εκθεµάτων

από οµάδες αρχαιολόγων στην καθορισµένη

θέση τους ως προς καθαρισµό, φωτισµό, βά-

σεις, κρατά το Μουσείο κλειστό για κάθε ξενά-

Ελπίζοντας ότι σας δώσαµε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήµατα που έχετε

θέσει µε την επιστολή σας, είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε

συµπληρωµατική πληροφορία και διασαφήνιση και σας ευχαριστούµε διότι

µε την ευαισθησία σας θα συµβάλλετε στην εύρυθµη λειτουργία, στο µέλ-

λον της Β’ ΕΠΑΕ της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. Ηρακλείου.

Εφιστάται η προσοχή στην Επιτροπή κατά την άσκηση των καθηκόντων της

να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική, ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια των αρµο-

διοτήτων της που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Προς: τον κο ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτέκτονα

τον κο ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑΝΝΗ, αρχιτέκτονα

την οικογένεια του ΚΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΗ, αρχιτέκτονα

Θέµα: Πρόσκληση στην εκδήλωση εγκαινίων 

της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

σας ευχαριστεί θερµά για τη δωρεά των αρχιτεκτονικών σας βιβλίων στη

Βιβλιοθήκη του Συλλόγου µας και σας προσκαλεί στην εκδήλωση υποδοχής

των νέων συναδέλφων, όπου θα πραγµατοποιηθούν και τα εγκαίνια της

βιβλιοθήκης.

Η εκδήλωση γίνεται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009, στις

19:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Κλάδου & Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι,

τηλ. 210-3215146).

Προς τους Συλλόγους και τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων

Θέµα: Συνεδρίαση Συντονιστικού στην Κέρκυρα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενηµερώνουµε ότι µε βάση τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (07.01.2009) και του Συντο-

νιστικού στο Βόλο (14.12.08), το επόµενο Συντονιστικό θα πραγµατοποιη-

θεί στην Κέρκυρα την Κυριακή 29 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα τελετών της

Νοµαρχίας Κέρκυρας (Σαµαρά 13, Κέρκυρα) και ώρα 10.00 π.µ. 

H θεµατολογία του Συντονιστικού δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα, γι’ αυτό

παρακαλούµε να υποβάλλετε το συντοµότερο δυνατόν προτάσεις για

θεµατολογία που ενδιαφέρει την περιοχή σας.

Όπως έχει καθιερωθεί στα πλαίσια του Συντονιστικού, θα πραγµατοποιη-

θεί Ηµερίδα από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας, το Σάββατο 28 Μαρ-

τίου 2009, στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδηµίας (Καποδιστρίου 1,

Κέρκυρα). Το θέµα της Ηµερίδας είναι: «Αποκατάσταση, επανάχρηση ιστο-

ρικών κτηρίων. Το παρελθόν ορίζει το µέλλον;».

Για το περιεχόµενο και το πρόγραµµα της Ηµερίδας θα ενηµερωθείτε από

το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας.

Σας επισυνάπτουµε πληροφορίες για την Ηµερίδα και τις παράλληλες εκδη-

λώσεις, για τιµές εισιτηρίων, καθώς και προτεινόµενα ξενοδοχεία για τη

διαµονή σας, που µας έχει στείλει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καταδικάζει την απρεπή συµπε-

ριφορά του Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε απέναντι στην αρχιτέκτονα-πολεοδόµο Ράνια

Κλουτσινιώτη µέλος του Συλλόγου µας, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελη-

τηρίου στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας, γνωστή για την επιστηµονική της

κατάρτιση και την ευπρέπειά της.

Ο Γ.Γ. εισήγαγε ένα νέο είδος «κοινωνικού διαλόγου» που περιλαµβάνει τη

βίαιη αρπαγή και το σκίσιµο της άποψης θεσµικών οργάνων όταν αυτή δεν

είναι αρεστή.

Τέτοια επεισόδια δεν τιµούν την ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οδηγούν τις διαδικα-

σίες σε παρωδία, τορπιλίζουν τον ουσιαστικό διάλογο και εν τέλει δεν συµ-

βάλλουν στη λήψη ορθών αποφάσεων, για τον σωστό σχεδιασµό και την

ανάπτυξη του τόπου µας.          

Το Σχέδιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε για το Χωροταξικό Τουρισµού, το οποίο ο ΣΑ∆ΑΣ –

ΠΕΑ απέρριψε στο σύνολό του, δεν έχει επιστηµονική και κοινωνική στή-

ριξη και ο Υπουργός οφείλει να το αποσύρει.

Προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας

του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένω-

σης Αρχιτεκτόνων, θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 και ώρα 10 π.µ.

στα γραφεία του Συλλόγου, µε Ηµερήσια ∆ιάταξη τα παρακάτω θέµατα:

1. Ενηµέρωση.

2. Προγραµµατισµός ∆ράσης ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

3. Έκτακτα θέµατα επικαιρότητας – ψηφίσµατα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας

θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 και ώρα 10.00 το πρωί στο ΤΕΕ (Καρ.

Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας

είναι τουλάχιστον 40 µέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισµένη ώρα.
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∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Στο προηγούµενο τεύχος (Νο 72) στο κείµενο «Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαι-

ουργίας. Το Κοινοτικό Ελαιοτριβείο του ∆ήµου Αγ. Παρασκευής, Λέσβου» της

αρχ. Σ. Χαραλαµπίδου-∆ιβάνη, παραλήφθηκαν οι συντελεστές του έργου.

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς

Αρχιτεκτονική µελέτη 

RCL και συνεργάτες ΟΕ Αρχιτέκτονες: Μichel Rossier, Ειρήνη Χαραλαµπίδου, 

Κριστιάν Λασκαρίδης

Σύµβουλος: Σόνια Χαραλαµπίδου-∆ιβάνη

Συνεργάτες: Ζωή Λάγγη, ∆ηµήτρης Μητσόπουλος

Στατική µελέτη: Ανδρέας Μητσόπουλος

Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις: Γεράσιµος Βασιλάτος

Μουσειολογική µελέτη: Σόνια Χαραλαµπίδου-∆ιβάνη, RCL και συνεργάτες ΟΕ

Αποκατάσταση ιστορικού µηχανολογικού εξοπλισµού: Αντώνης Πλυτάς

Ιστορική τεκµηρίωση: Ευρυδίκη Σιφναίου

κάτω: Θέση και προσανατολισµός του Παρθενώνα στον

Βράχο µε παράλληλη την Αίθουσα του Παρθενώνα στο

ΝΜΑ
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ίδιο για Έλληνες, Βρετανούς και λοιπούς. Σε

φωτογραφία του Βρετανικού Μουσείου η κυρία

Ο. πρόσεξαν την αντιστροφή σχέσης θεατή και

γλυπτών; Είναι αντίθετη από του Φειδία που

αποκαθιστούµε στο ΝΜΑ µε την αέναη ενότητα

της ποµπής των Παναθηναίων.

Ευκαιρία αναφοράς στο δεύτερο βραβείο του

διεθνούς διαγωνισµού που δόθηκε στον Ντέι-

βιντ Λίµπεσκιν, αρχιτέκτονα του περίφηµου

Εβραϊκού Μουσείου στο Βερολίνο. Εκείνος είχε

αντίθετη άποψη για την τύχη των εκθεµάτων.

Την ίδια νοοτροπία των «κατατρεγµένων» έδω-

σε στην ενδιαφέρουσα πρόταση του για το ΝΜΑ.

Στο τεύχος παρουσίασης δήλωσε ότι ασύνδετα

τµήµατα κλασικής ελληνικής τέχνης είναι αυ-

τόφωτα χωρίς ανάγκη συνένωσης. Έκοψε την

Αίθουσα του Παρθενώνα σε δύο τρίγωνα που

αντιπαράθεσε, πρότεινε ανεξάρτητη έκθεση

των λίθων, αδιαφορώντας για συνέχεια κορµών

ανθρώπων ή αλόγων που τέµνονται από δύο

λίθους. Εάν για κάποια αιτία, η νικήτρια οµάδα,

εµείς, δεν συνεχίζαµε, τότε θα ’πρεπε να ανα-

λάβει το έργο ο Λίµπεσκιν. Αντίθετα µε το ελλη-

νικό αίτηµα δεν θα δεχόταν τη συνένωση της πο-

µπής των Παναθηναίων (!).  

Η τοποθέτηση των αναγλύφων σε ύψος 1.50 δεν

θα επέτρεπε όµως την απρόσκοπτη έξοδο του

κοινού από την κεντρική άφιξη (αίθριο) στη

περιήγηση δίπλα στη ποµπή των 300 µέτρων µε

τον περιβάλλοντα αττικό ορίζοντα. Υπάρχουν

δύο προσπελάσεις (βόρεια, νότια) προς τη ζω-

φόρο, αποτέλεσµα της µόνης βίαιης καταστρο-

φής από τη βόµβα του Μοροζίνη (1687) που

ανατίναξε την οθωµανική αποθήκη δυναµίτι-

δας, δηλαδή τον Παρθενώνα, διαµελίζοντας στέ-

γη, κολώνες, λίθους. Οι λεπτές µεταλλικές κο-

λώνες της Αίθουσας του ΝΜΑ κρατούν τον κάν-

ναβο των δωρικών ως στοιχεία αναφοράς στην

ανάγνωση των Παναθηναίων. Είναι όµως φέρου-

σες, για να επιτρέψουν στατικά τον άξονα στρο-

φής της στέψης. 

Η άναρχη δόµηση των Αθηνών, είναι ο περιβάλ-

λων ορίζοντας του Παρθενώνα αλλά και του

ΝΜΑ. Γι’ αυτό βρίσκει η κυρία Ο. ότι η διάφανη

κάλυψη της αίθουσας του Παρθενώνα είναι λαν-

θασµένη επιλογή; Για την κυρία Ο. οι διατηρη-

τέες πολυκατοικίες της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

είναι «σταγών εν τω ωκεανώ»(!) Μήπως η αποδε-

κτή λύση είναι η ασφαλής περιτοίχιση της

Αίθουσας του Παρθενώνα; Μια περιµετρική τοι-

χογραφία της εποχής του Περικλέους θα ήταν

πρέπουσα; Τότε η Αίθουσα του Παρθενώνα θα

γλύτωνε τους γείτονες. 

Η κυρία Ο. δεν έκανε κριτική συνόλου, αλλά πα-

ράθεση σκέψεων: του Τσούµι µε χαιρεκακία και

οι κραυγές πανικού της κυρίας Ο., πρέπει να προ-

ειδοποιηθεί ο Αρχιµάστορας του Ίψεν. Ο Χίτσ-

κοκ θα εµπνεόταν µια συνέχεια «Ίλιγγος ξανά».

Η σχολιάζουσα αρχιτέκτων κυρία Ο., παρατηρεί

λεπτοµέρειες χωρίς να κρίνει στην περιήγησή

της αρχιτεκτονικές επιλύσεις. Ας βοηθήσω: Η

ιστορική-θεµατική µουσειακή κυκλοφορία

αιτιολογεί τα γλυπτά του Παρθενώνα στη στέψη

του τόξου που αρχίζει από τα αρχαϊκά για να

καταλήξει στα ρωµαϊκά. Ότι η ράµπα-έκθεση

των ευρηµάτων των Κλιτύων λειτουργεί ως άνο-

δος επισκεπτών και στο τέλος ως κάθοδος. Ότι

το ισόγειο δεν έχει οπτικές εξάρσεις γιατί διεκ-

περαιώνει τους επισκέπτες (εισιτήρια, βεστιά-

ριο, κυλικείο, µουσειακά καταστήµατα) ως τη

ράµπα 12 µέτρων µε εκατέρωθεν δύο πυρήνες

5x50 (στατικά στοιχεία, έξι ανελκυστήρες, οκτώ

σκάλες πυρασφάλειας, τουαλέτες κοινού και

συνδέσεις Η/Μ). Η οροφή δηµιουργεί διώροφα

και τριώροφα τµήµατα για τη ράµπα που κατα-

λήγει σε σκάλα που οδηγεί στην Αίθουσα των

Αρχαϊκών µε αρχαϊκό αέτωµα στο πλατύσκαλο.

Ήδη η ύπαρξη της «πόλης πάνω από την πόλη»

έχει υποδειχθεί µε τις ανασκαφές ορατές µπρος

από την είσοδο, µε γυάλινα ανοίγµατα δαπέδου

στη ράµπα στις στρώσεις «αρχαίας Αθήνας». (Ελ-

ληνιστική, Ρωµαϊκή, Πρωτοβυζαντινή).

Μια συνεχής χοάνη φωτός συνδέει το αίθριο της

Αίθουσας του Παρθενώνα, µε τις ανασκαφές, περ-

νώντας από δύο τουλάχιστον γυάλινα δάπεδα.

Τα ειδικά µελετηµένα βατά κρύσταλλα St. Gobain

τοποθετήθηκαν από ειδικούς τεχνίτες. Στην Αί-

θουσα Αρχαϊκών, οκτώ µέτρα ύψος είναι ο ελεύ-

θερος χώρος για γλυπτά που ήταν ασκεπή. Τα εκ-

θέµατα έχουν φόντο εµφανές µπετόν. Ο ηµιώ-

ροφος είναι στάση, πριν ή µετά την Αίθουσα του

Παρθενώνα. Με χώρο µουσειακών καταστηµά-

των, κυλικείου, εστιατορίου και πλήρες άνοιγ-

µα που σπρώχνει στη θέα της Ακρόπολης στη

ταράτσα του στέγαστρου εισόδου. Εκεί θα υπάρ-

χουν «τραπεζάκια έξω» κυλικείου και εστιατο-

ρίου. 

Στον τελικό διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό

του ΝΜΑ το ΚΑΣ και ο αγωνοθέτης ΟΑΝΜΑ είχε

καθορίσει το τετράγωνο Μακρυγιάννη για την

ανέγερση. Το πλεονέκτηµα της θέσης είναι ου-

σιώδες για επισκέπτες που θα κάνουν δύο πε-

ριηγήσεις σε επαλληλία (Ακρόπολης και ΝΜΑ ή

αντίστροφα).

Στο ΝΜΑ, το ύψος της Αίθουσας του Παρθενώνα

είναι οκτώ µέτρα. Η ζωφόρος σκαλίστηκε στα

10.30 µ., (ύψος υψηλού τριώροφου)! Εκεί τα

βλέπαν µόνο οι θεοί ενώ τώρα κατέβηκαν στο

βλέµµα των ανθρώπων σε 1.50 ύψος. Αυτό είναι

ανθρωποκεντρικό στοιχείο του Λε Κορµπυζιέ,

Building» µετά την αποδοχή της σχετικής ελλη-

νικής επιτροπής. 

Απ’ την αρχή στο κοινό προγραµµατισµό µας για

την πρόταση του διαγωνισµού συµφωνήσαµε µε

τον Μπέρναρντ Τσoύµι ότι η Αίθουσα του Παρθε-

νώνα, τη στέψη του κτηρίου, θα είναι διαφανής

για να εξασφαλίσει τον ίδιο φωτισµό µε εκείνο

των γλυπτών της ζωφόρου, όπως είχαν σχεδια-

στεί, απέναντι στο µνηµείο. Αυτή η λύση είναι

«ενεργοβόρος» (“energy splurging”).

Όπως µου ανέφερε το µέλος της κριτικής επι-

τροπής και φίλος Νίκος Φιντικάκης (άξιος αρχι-

τέκτων του στεγάστρου Σαντορίνης, άλλου εφι-

άλτη της κυρίας Ο.) Η διαφάνεια αυτή ήταν αρ-

χικά ανασταλτική για την κριτική επιτροπή. Η ψη-

φοφορία αφορούσε 12 κατηγορίες κρίσης. Μέλη

όπως ο αρχιτέκτων Σαντιάγκο Καλατράβα, ο

διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη Άγγελος

∆εληβορριάς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρ-

χιτεκτόνων Τάκης Γεωργακόπουλος ψήφισαν

θετικά για την (ανώνυµη) λύση µας. (Άλλωστε

διάφανη βραβευθείσα λύση είχα υποβάλλει

στη θέση Κοίλου, που θεωρώ αξιόπιστη, στον

προηγούµενο διεθνή διαγωνισµό µε νικήτρια

την ιταλική οµάδα των Νικολέτι-Πασαρέλι).

Στη βράβευση του τελικού διαγωνισµού η επι-

τροπή διατήρησε επιφυλάξεις, ώσπου να επιλύ-

σουµε «το πρόβληµα φωτός και ενέργειας που

προκαλούµε», πράγµα που διευθετήσαµε µε

ειδικούς συµβούλους. ∆εν ήταν έκπληξη το γε-

γονός, ίσως µόνον για συναδέλφους που δεν

ενδιαφέρονταν να ενηµερωθούν, παρά την 8χρο-

νη κάλυψη από τα ΜΜΕ. Η ορθή ενεργειακή

λύση θα ήταν η έκθεση σε κλειστή αίθουσα, χω-

ρίς παράθυρα, µε ελεγχόµενο τεχνητό φωτι-

σµό. Γυάλινη οροφή µε λονδρέζικη οµίχλη όπως

του Βρετανικού Μουσείου, δεν θα έβλαπτε. Για

κάποιους καλύτερη τύχη έχουν εκεί τα Ελγίνεια

που τα βλέπει «περισσότερος κόσµος». Κι όµως

το 65% του λονδρέζικου κοινού, υπογράφουν

υπέρ της επιστροφής των µαρµάρων στον τόπο

τους/µας. 

Ας επιστρέψω στο σχόλιο και το εφιαλτικό θέµα

που δηµιούργησε χωρο-ψυχολογικό «πανικό»

και ανασφάλεια στην κυρία Ο. για αποτρεπτική

διαφάνεια δαπέδων για τους υψοφόβους (ή όλο

το κοινό;). Τι στοιχεία θρίλερ τρόµου µας περιέ-

γραψε: συνάδελφος «έκοψε το δάχτυλό του»

σκαλίζοντας ρωγµή ακµής γυάλινου δαπέδου,

άλλη περπάτησε µε ιλίγγους «τοίχο-τοίχο» για

να αποµακρυνθεί από το χάος του δαπέδου και

να φθάσει σε ασανσέρ. (Αυτή µοιάζει λύση για

όσους ζαλίζονται). Η γυναίκα µου γεννήθηκε µε

υψοφοβία αλλά δεν είχε κανένα αρνητικό συ-

ναίσθηµα στην επίσκεψή της. Για να ηρεµήσουν
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ώστε να ελαχιστοποιείται η πράσινη απόχρωση

στους εκθεσιακούς χώρους. (HDA)

Η κάλυψη του δώµατος της Αίθουσας 

του Παρθενώνα

Η τελική επιδερµίδα του δώµατος αποτελείται

από γυάλινες επιφάνειες µε µαύρη µεταξοτυ-

πία, συνεχόµενες των κάθετων της Αίθουσας

καθώς είναι εµφανής από τον βράχο της Ακρό-

πολης. Η επιφάνεια του δώµατος είναι ουσιώ-

δης, αποτελώντας την πέµπτη όψη του Μου-

σείου. Οι γυάλινες επιφάνειες στηρίζονται σε

µεταλλικούς αποστάτες γιατί κάτω τους τα όµ-

βρια οδηγούνται σε ειδικές κατασκευές προς

τις κρυφές απορροές.

όπου «πατάει» η ανωδοµή µέσω εφεδράνων.

Κάθε εφέδρανο από τα 92 είναι µια ιδιαίτερη

µεταλλική κατασκευή στην κορυφή κάθε υπο-

στυλώµατος που έχει διαφορετικές στατικές

ροπές και θλίψεις. Αξιόπιστα εργαστήρια κατα-

σκευής κι ελέγχου υπάρχουν µόνο στης ΗΠΑ και

την Ιαπωνία. Εξειδικευµένο Γερµανικό εργοστά-

σιο ανέλαβε την κατασκευή των εφεδράνων

που µετά έστελνε στα εργαστήρια των ΗΠΑ για

έλεγχο. Από κει µέσω Γερµανίας έφθαναν εδώ

όπου ειδικές οµάδες τεχνικών τα έστηναν. 

Τα «εφέδρανα ανεστραµµένου εκκρεµούς»

είναι ουσιαστικά δύο κοίλα πιάτα το ένα µέσα

στο άλλο: δύο επιφάνειες εξαιρετικά λείες που

εξασφαλίζουν µεταξύ τους την ελάχιστη δυ-

νατή τριβή. Ο ένας δίσκος κινείται µέσα στον

άλλον και λόγω του κοίλου σχήµατός τους επα-

νέρχονται στο τέλος της δόνησης. Έτσι απορρο-

φάται η µέγιστη ενέργεια που προκύπτει από

τον σεισµό. 

Η υπερκατασκευή 

Τα υλικά κατασκευής είναι λιτά: γυαλί, σκυρό-

δεµα και µάρµαρο. Το σκυρόδεµα (τόσο το προ-

κατασκευασµένο όσο και το χυτό) εξασφαλίζει

τη βασική δοµή του κτηρίου και αποτελεί φόντο

για τα περισσότερα εκθέµατα.

Το εµφανές σκυρόδεµα

Η εµφάνιση του σκυροδέµατος, ακολουθώντας

τις προδιαγραφές, υπήρξε µία κατασκευαστική

επιτυχία. Στόχος ήταν το τελείωµα του υλικού

να µην έχει ανοµοιοµορφίες, ή διχρωµίες. Πρό-

κειται για τεχνολογία ασυνήθιστη στη χώρα

µας. Η απαίτηση ήταν το σκυρόδεµα να παρα-

µείνει άβαφο όπως θα έβγαινε από τα ειδικά

σχεδιασµένα καλούπια. Εκ των υστέρων έγινε

µόνο η αδιαβροχοποίηση, διαδικασία απολύτως

ορατή. Η ίδια διαδικασία εφαρµόστηκε και στα

προκατασκευασµένα πανέλα. 

Τα δάπεδα

Τα δάπεδα καλύπτονται µε µαύρο µάρµαρο

Μακεδονίας για την κυκλοφορία και κοινόχρη-

στους χώρους ενώ είναι ανοιχτό ώχρα-ροδί από

Ελικώνα Πελοποννήσου για τους εκθεσιακούς

χώρους, ταιριάζοντας µε την πατίνα των γλυ-

πτών. Το τελείωµα «βούρτσας» διατηρεί την

ένταση του χρώµατος αλλά σε βατή υφή που

δεν γλιστρά.

Το γυαλί στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης 

Το γυαλί είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της

αρχιτεκτονικής µελέτης του ΝΜΑ. Η χρήση του

γυαλιού δεν περιορίζεται στον συνηθισµένο

ρόλο του. Το γυαλί είναι αυτοφερόµενο χωρίς

πλαίσια, χωρίς κατοπτρισµούς. 

Στο Μουσείο έχει χρησιµοποιηθεί ειδικά κα-

θαρό γυαλί µε χαµηλά επίπεδα σιδήρου (Ε)

αστοχίες όπως: «αµελέτητες λεπτοµέρειες µε

εργολαβίστικη επίλυση», «κολώνες στα όρια του

κιτς», «γελοιοποιητικά απλοϊκή πρόφαση-σύλ-

ληψη», «οµοεπίπεδη θέαση», «αίθουσα των πε-

ρισσευµάτων», «η νότια τζαµαρία φέρνει στο φι-

µέ». (Για τα κρύσταλλα αναλύω αργότερα). Όσο

για το «καφέ-ρεστοράν µε… ολίγη από Μου-

σείο» προσθέτει ακκιζόµενη ορολογία µαγειρι-

κής-ζαχαροπλαστικής. Γιατί είναι αντίθετη η κυ-

ρία Ο. για έκδοση εισιτηρίων από «αυτόµατα µη-

χανήµατα, απροσδόκητα µέσα στο ίσιωµα»; Το

δηκτικό ειρωνικό λεξιλόγιο συνεχίζεται µε τρό-

πο ανοήτως ποµπώδη, ακαδηµαϊκής αλαζονείας:

«Οι κατασκευαστικές αστοχίες συνιστούν κακή

αρχιτεκτονική και εν προκειµένω ύβρη» (!) Με

ποιο υπόβαθρο γνώσεων τολµά ασύστολα να

κρίνει;

Σωστά λοιπόν ανησυχούσαν η κατασκευάστρια

εταιρεία και µέλη του ΟΑΝΜΑ εάν έπρεπε να

επιτραπεί η επίσκεψη ενός ηµιτελούς κτηρίου

(χωρίς επίσηµη παράδοση-παραλαβή), για λό-

γους ασφάλειας και κακεντρεχούς κριτικής.

Ποιος να σκεφθεί τέτοιου επιπέδου σχόλια υστε-

ρίας από µία «συνάδελφο αρχιτεκτόνισσα»;

Θα αναρωτηθείτε γιατί απαντώ σε ένα τόσο κα-

κοήθες σχόλιο. ∆ιότι δηµοσιεύθηκε σε επίσηµο

4σέλιδο («µετά εσωφύλλου») από το επαγγελ-

µατικό µας περιοδικό µικρό που παρουσίασε

αυτό το ανεξέλεγκτο «σχόλιο». Υπόσχοµαι ότι

δεν θα κάνω διάλογο µε τον σχολιαστή. Το κτή-

ριο σίγουρα θα αναγκαστεί να επιζήσει χωρίς τη

συναίνεση της κυρίας Ο. 

Προσθέτω δύο ενότητες στοιχείων για όσους

ενδιαφέρονται:

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

β. Στοιχεία πριν τα εγκαίνια

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Η διαδροµή µέσα στο Μουσείο διαµορφώνει

ιστορικό περίπατο όπου αναµένεται σύνολο

10.000 επισκεπτών κάθε µέρα µε εγκαίνια τον

Ιούνιο 2009.

Η θεµελίωση του κτηρίου

Η θεµελίωση αφορά δύο φάσεις του κτηρίου. Το

ένα αποτελεί υπόγεια µε συµβατική θεµελίωση

κοιτόστρωσης στην περιοχή που επετράπει από

το ΚΑΣ. Βασική προεργασία ήταν η προστασία

των αρχαίων µε πασσάλους και κατάχωση γεωυ-

φασµάτων για τη δηµιουργία µε θραυστό υλικό

οριζόντιας επιφάνειας κίνησης των µηχανηµά-

των κατασκευής. 

Η ανασκαφή αποτελείται από στρώσεις αστικής

κατοικίας ελληνιστικής, ρωµαϊκής και πρωτοβυ-

ζαντινής (ως 7ο αιώνα) αθηναϊκής γειτονιάς. Η

διαδροµή των επισκεπτών καθορίζεται από τοι-

χοποιίες κλασικών ως πρωτοβυζαντινών. Θα

υπάρχει διακριτικός φωτισµός περιόδων, µε

στάσεις εικονικής πραγµατικότητας και έκθεση

των ευρηµάτων (παιχνίδια, κοσµήµατα, θεότη-

τες µε αποδοχή αιγυπτιακών προσµίξεων όπως

Ζευς-Όσιρις)

Η αντισεισµική µόνωση

Η κορυφή των πασσάλων δέθηκε µε πλέγµα

δοκών που όρισε το επίπεδο δαπέδου ισογείου

σελ. 26

πάνω και κάτω: Η νότια Αίθουσα Αρχαϊκών µε προετοιµα-

σία για τοποθέτηση αρχαϊκών. Ο ανατολικός τοίχος προ-

στατεύεται (όπως κι ο δυτικός) µε πανό καλυµµένα µε

ανοξείδωτο χάλυβα. Οι κολώνες άβαφου µπετόν ύψους

8.00 µ. διαµέτρου 1.20 είναι σε κάνναβο 17x14.5 µ.  

σελ. 27

πάνω: Η Αίθουσα του Παρθενώνα έχει περιµετρική τζαµα-

ρία δυο επιδερµίδων. Στη βάση ο πάγκος είναι αγωγός

κλιµατισµού, όπως δείχνει το σκίτσο. Οι κολώνες είναι µε-

ταλλικές, όπως η κατασκευή της Αίθουσας, επενδεδυµέ-

νες µε ανοξείδωτο χάλυβα

σελ. 24

πάνω: Βόρεια εξοχή Αίθουσας του Παρθενώνα λόγω αλ-

λαγής άξονα

κάτω: Τα προκατασκευασµένα πανό µπετόν µε τρύπες κα-

λύπτουν υλικό ηχοαπορροφητικό που σταµατά ηχοανα-

κλάσεις

σελ. 25

πάνω: Ηµιεπίπεδο Καρυάτιδων. Απέναντι γεφύρωµα καθι-

στικού internet. Φατνώµατα οροφής µε τζάµι αποτελούν

δάπεδο αιθρίου Αίθουσας Παρθενώνα

κάτω: H ράµπα είναι και έκθεση ευρηµάτων Κλυτίων της

Ακρόπολης. Η σκάλα 12 µ. οδηγεί στην Αίθουσα Αρχαϊκών



µελών. Αυτό οδήγησε σε µία δηµόσια αντίδρα-

ση όπου ούτως ή άλλως οι µελετητές-αρχιτέκτο-

νες δεν έχουν δικαιοδοσία. Άρα απόφαση κι

εφαρµογή είναι µακριά από το σήµερα. Η µονάς

µετρήσεως µίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ( του

ΥΠΠΟ ή χωρών µε παρελθόν) είναι «ο αιών»,

δηλαδή χρόνος αδέσµευτος, ανθρώπινης ζωής.

∆εν θα δούµε λοιπόν το αποτέλεσµα παρά

µόνον αν η κοινή γνώµη κινηθεί συντονισµένα

για το περιβάλλον του ΝΜΑ: όχι µόνο για τις πο-

λυκατοικίες αυτές αλλά ίσως και για το κτήριο

Βάιλερ.

1.4 Οι 140 καταγγελίες που σταµάτησαν την

πορεία του έργου και στοίχησαν τουλάχιστον

ενάµιση χρόνο καθυστέρησης ως την κατα-

σκευή. Αυτές προέρχονταν από γείτονες (οι

λιγότερες), από αρχαιολόγους (εναντίον της

οικοδόµησης πάνω στις ανασκαφές), από αρχι-

τέκτονες (πάντα οι πιο «γκρινιάρηδες») κ.λπ.

Αυτά παρά το γεγονός ότι το ΝΜΑ είχε µπει υπό

τη σκέπη των Ολυµπιακών έργων για να επιτα-

χυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η

µελέτη πέρασε τρεις ελέγχους ΚΑΣ από δική

µας πρωτοβουλία. Σε επίπεδο µελέτης εφαρµο-

γής το ΚΑΣ υπολόγισε ότι οι κολώνες που πατού-

σαν στον ανασκαφικό χώρο είχαν επιφάνεια

1.7% (δηλαδή ούτε 2%) και αυτό σε µη σηµα-

ντικά σηµεία απλών κατοικιών. (∆εν υπάρχουν

ούτε µέγαρα ούτε δηµόσια κτήρια).

2. Θετικά:

2.1 Η ταχύτητα µε την οποία ένα ελληνικό κρα-

τικό έργο προχώρησε µελετητικά σε τόσο συ-

µπιεσµένο χρόνο. Τα δύο αρχιτεκτονικά γρα-

φεία στην Αθήνα και Νέα Υόρκη εκµεταλλευτή-

καµε την 7ωρη διαφορά που επιτάχυνε την

παραγωγή των σχεδίων. Η νύχτα της Νέας Υόρ-

κης ήταν µέρα στην Αθήνα (και τανάπαλιν) ώστε

ασταµάτητα εναλλάσσονταν το παραγωγικό

αποτέλεσµα των οµάδων Νέας Υόρκης και Αθή-

νας µε ένα τεχνολογικά προωθηµένο ψηφιακό

σύστηµα. Η εκπόνηση της µελέτης προχώρησε

χωρίς παύση µε παράλληλες συναντήσεις των

επικεφαλής αρχιτεκτόνων στα γραφεία των δύο

πόλεων.

2.2 Η κατασκευή προχώρησε µε σηµαντική τα-

χύτητα από τρείς εταιρείες και για τα τρία δύ-

σκολα µέρη: πρώτο, για την προετοιµασία της

θεµελίωσης (προστασία ανασκαφών, προετοι-

µασία βατών επιφανειών), δεύτερο, για τα υπό-

γεια (τέσσερεις στάθµες) και τρίτο, για την υπερ-

κατασκευή. ∆ηµόσιο έργο µε υπερωρίες τα Σαβ-

βατοκύριακα, τις αργίες (κλειστά µόνο δυο µέ-

ρες Χριστουγέννων και Ανάστασης) µε συνήθεις

εργάσιµες ώρες πέρα από τα µεσάνυχτα, έδει-

χναν ότι ο κρατικός φορέας πίστευε στην επί-

σπευση του έργου.

2.3 Η παράλληλη παρουσίαση των αρχαιολογι-

κών ανασκαφών που θα αποτελέσουν έναν από

τις πιο ενδιαφέροντες ανεξάρτητους περιπάτους. 

2.4 Οι θετικές διεθνείς αρχιτεκτονικές κριτικές

για το ΝΜΑ.

2.5 Το ΝΜΑ πιέζει σοβαρά για το αίτηµα επι-

στροφής «των µαρµάρων» (των Ελγινείων). Από

την ποµπή των Παναθηναίων εκτίθεται το 55%

στο Βρετανικό Μουσείο. Το υπόλοιπο 45% ανή-

κει στη Ελλάδα. Υπάρχει όµως ένας περίφηµος

λίθος, «του πέπλου», στο Μουσείο του Λούβρου.

Γιατί να µην ελπίζουµε ότι µε τις κινήσεις οπλι-

κών αγορών (Ελλάς + Γαλλία = Συµµαχία) δεν θα

υπάρξει προσφορά επιστροφής για παραδειγ-

µατισµό;
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Η Αίθουσα του Παρθενώνα 

Η επιδερµίδα της Αίθουσας του Παρθενώνα

είναι εξ ολοκλήρου από γυαλί, που αποτελείται

από διπλό τοίχωµα σε απόσταση 70 εκ. µεταξύ

τους. Η εσωτερική είναι αναρτηµένη ως ύψος

2,25 µ. πάνω από τη στάθµη του δαπέδου. Η

εξωτερική έχει επίθετες κουκκίδες µεταξοτυ-

πίας για την ενίσχυση της σκίασης και τη µείωση

της θάµβωσης (αντηλιάς). Μια επίστρωση υψη-

λής απόδοσης για την προστασία από υπέρυθρη

ακτινοβολία, µετατρέπεται σε θερµότητα. Το

σύστηµα περιλαµβάνει ειδικά υφασµάτινα ρολά

σκίασης που µε αισθητήρες προστατεύουν τις

πιο εκτεθειµένες όψεις του κτηρίου, τη νότια,

την ανατολική και δυτική. Η βόρεια όψη προς

Παρθενώνα, είναι η καθαρότερη.

Το διπλό τοίχωµα λειτουργεί σαν «γυάλινη καµι-

νάδα» και αποτελεί µέρος του συστήµατος κλι-

µατισµού του Μουσείου. Η βάση του υαλοστα-

σίου είναι ένας περιµετρικός πάγκος που απο-

τελεί αγωγό κλιµατισµού που κατευθύνει παγω-

µένο αέρα στο δάπεδο. Ο αέρας αυτός θερµαί-

νεται φυσιολογικά ανεβαίνοντας στο κενό της

ψευδοροφής και τα µηχανήµατα κλιµατισµού.

Όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι βαθµούς

40°C είναι 23°C µέσα. 

Γυάλινα δάπεδα  

Σε όλο το Μουσείο γίνεται χρήση γυάλινων δα-

πέδων, που εξασφαλίζουν τη θέα των αρχαιο-

λογικών ανασκαφών κάτω απ’ το Μουσείο. Χρη-

σιµοποιούνται επίσης ως κάλυψη ενδοδαπέ-

διων βιτρινών.

Επιφάνειες µε λαµιναρισµένο γυαλί 5 εκ. πά-

χους συνδυάζουν ανθεκτικότητα (στη θερµο-

κρασία, το φορτίο επισκεπτών) και αντιολισθη-

ρότητα. 

Ακουστική µόνωση

Χαρακτηριστικό πρόβληµα µουσείων µε µόνο

σκληρές επιφάνειες (και γυαλί) είναι οι ηχοανα-

κλάσεις που φθάνουν να γίνονται σκληρές και

κουραστικές για τους επισκέπτες. Αυτή η ηχορ-

ρύπανση γίνεται ασυνείδητα αποτρεπτική. Η

ηχητική µελέτη του συµβούλου αρχιτέκτονα

Θόδωρου Τιµαγένη είναι απόλυτα επιτυχής.

Στην ιδιαίτερα επικίνδυνη για αντίλαλους διά-

βαση της ράµπας τοποθετήθηκε ηχοαπορροφη-

τικό υλικό στις διώροφες κάθετες επιφάνειες

που καλύφθηκαν µε προκατασκευασµένα µπε-

τονένια πανό µε τρύπες. Έτσι είναι δυνατή η οµι-

λία χωρίς ηχώ και µε καθαρότητα ήχου για τους

επισκέπτες.  

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

γ. Στοιχεία πριν τα εγκαίνια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Τα αρνητικά και θετικά στοιχεία

1. Αρνητικά:

1.1 Οι µεγάλες διαστάσεις του κτηρίου, ακολού-

θησαν τα δεδοµένα του λεπτοµερούς κτηριολο-

γικού προγράµµατος όπου χαρακτηριστικά η

Αίθουσα του Παρθενώνα έπρεπε να επαναλά-

βει τις διαστάσεις του µνηµείου.

1.2 Η επιλεγείσα θέση είναι η σωστότερη από

πλευράς συσχετισµού µε την Ακρόπολη αλλά το

τετράγωνο Μακρυγιάννη δεν είναι τόσο µεγάλο

όσο θα θεωρούσαµε ικανοποιητικό. Η εικόνα

συµβαδίζει µε της υπόλοιπης αστικής Αθήνας.

1.3 Το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από τις

δύο πολυκατοικίες των ετών ’30 επί της ∆ιονυ-

σίου Αρεοπαγίτου 17, 19, που στέκονται µεταξύ

της Ακρόπολης και του ΝΜΑ. Αυτές είχαν ονο-

µαστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβού-

λιο ως «διατηρητέα νεώτερα αρχιτεκτονικά

µνηµεία». Η µελέτη µας του ΝΜΑ είχε κρατήσει

τις ίδιες νόµιµες αποστάσεις από περιµετρικά

κτήρια είτε απαλλοτριωτέα είτε διατηρητέα.

Βασικό αρχικό κριτήριο του ΚΑΣ ήταν, πιστεύω,

τα περιµετρικά κτήρια να αποτελούν τµήµα του

«ιστού της πόλης» ως προς την εξωτερική µορ-

φή επί των οδών. Μετά την κτηριακή ολοκλή-

ρωση του ΝΜΑ, το ΚΑΣ ανησύχησε για το τυχόν

οπτικό εµπόδιο µεταξύ ΝΜΑ και Ακρόπολης και

ζήτησε την εκ νέου ψήφιση των µελών του για

τη διατήρηση ή όχι του χαρακτηρισµού. Τα µέλη

ψήφισαν υπέρ του αποχαρακτηρισµού, παρά τα

αιφνίδια «κωλύµατα παρουσίας» ορισµένων

κάτω: Το δώµα της Αίθουσας του Παρθενώνα όπου γυάλι-

νες επιφάνειες µε µεταλλική στήριξη που καλύπτουν το

σύστηµα Foamglas ρήσεων µε οµβρίων

δίπλα πάνω: Η νότια όψη του ΝΜΑ όπου στη µέση είναι η

Αίθουσα των Αρχαϊκών και άνω η Αίθουσα του Παρθενώνα

µε στροφή άξονα. Κάτω στοιχεία ηλιοπροστασίας ισογεί-

ου και υπογείου, λόγω κλίσης εδάφους

δίπλα κάτω: Κάτω απ’ το µεγάλο στέγαστρο εισόδου ο

επισκέψιµος χώρος ανασκαφών καθοδηγεί στην κύρια εί-

σοδο του ΝΜΑ



διαγώνιες ορθογωνικές διατοµές σε σχήµα Χ

ντυµένες µε καθρέφτη, η εσωτερική αισθητική

του κέντρου παραπέµπει µάλλον σε ντίσκο των

80’s, παρά σε σικ εµπορικό κέντρο προηγµένης

αισθητικής που απευθύνεται σε ένα πιο επιλε-

κτικό κοινό. Έχοντας κατά νου να γίνει το ολό-

χρυσο κάστρο του παραµυθιού, µε υλικά πο-

µπώδη και γυαλιστερά, γίνεται µάλλον ένα κα-

κέκτυπο νεοπλουτισµού, το οποίο –κρίνοντας

µάλιστα από τα πρόσφατα νούµερα πωλήσεων

που δηµοσιεύτηκαν σε οικονοµικές εφηµερί-

δες–, δεν βρήκε την αναµενόµενη ανταπόκριση

από το αγοραστικό κοινό. 

Ενδιαφέρον, παρ’ όλα αυτά παρουσιάζουν τα

αίθρια και τα διαφώτιστα µέρη τα οποία σε συν-

δυασµό µε τα κενά ανάµεσα στους ορόφους µε-

γιστοποιούν τα ύψη και διαχέουν τον φυσικό

φωτισµό, επιτρέποντας παράλληλα την οπτική

επικοινωνία µεταξύ των ορόφων. Στα θετικά του

κέντρου έρχονται να προστεθούν τα επινοικια-

ζόµενα καταστήµατα, τα οποία διακρίνονται για

την υψηλή ποιότητα κατασκευής και αρχιτεκτο-

νικού σχεδιασµού τους, που σε συνδυασµό µε

τις ευφάνταστες βιτρίνες τους, προσδίδουν θε-

τικό πρόσηµο στο συνολικό αισθητικό αποτέλε-

σµα.    

Όσον αφορά τις εξωτερικές όψεις του κτηρίου,

παρά τον αρχικό εντυπωσιασµό που προκαλούν

λόγω του µεγάλου όγκου τους και του χρώµατος

των κρυστάλλων σε βαθύ µπλε µε τα οποία είναι

επενδεδυµένες, στην ουσία δεν καταφέρουν να

ξεφύγουν από τη συνήθη πρακτική της απλής,

πεπερασµένης γυάλινης όψης, χωρίς κανένα

ευφάνταστο αρχιτεκτονικό στοιχείο ή υλικό και

χωρίς καµία καινοτόµο τεχνολογικά κατασκευή. 

Απλοϊκό στη βάση του σχεδιασµού του και µε

έλλειψη ουσιαστικής αρχιτεκτονικής σύλληψης,

το κτήριο δεν καταφέρνει να ενταχθεί αισθη-

τικά στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο και να

συνδιαλλαγεί µε το γειτονικό του Ολυµπιακό

Στάδιο (ΟΑΚΑ) ή την τεχνολογικά προηγµένη

στέγη ‘Calatrava’. Έχοντας γυρισµένη την πλάτη

του προς το ΟΑΚΑ, διακόπτει κάθε δίοδο επικοι-

νωνίας µε το αθλητικό κέντρο και αφήνεται να

συνδιαλλαγεί µόνον µε τα υπόλοιπα εµπορικά

κέντρα της Λ. Κηφισίας, µε µοναδικό σκοπό την

εµπορευσιµότητα. Αν στα παραπάνω προστεθεί

η κακή πρόβλεψη χωροθέτησης της εισόδου

των χώρων στάθµευσης, η οποία έχει σαν απο-

τέλεσµα να δηµιουργεί κυκλοφοριακή συµφό-

ρηση σε έναν ήδη βεβαρηµένο κόµβο όπως

αυτόν της Λ. Κηφισίας, τότε µιλάµε ακόµη µια

φορά για προχειρότητα σχεδιασµού.    

Σε µια εποχή που οι πόλεις χρησιµοποιούν την

αρχιτεκτονική σύλληψη ως υπεραξία και που η

Αθήνα προσπαθεί να πουλήσει το τουριστικό

προϊόν της απόλυτης αισθητικής, θα έπρεπε πια

να είµαστε πιο προσεκτικοί ως προς την παρα-

γωγή κτηριακών όγκων, καθώς και στον τρόπο

που επεµβαίνουµε στα λιγοστά κτηριακά συγ-

κροτήµατα αντίστοιχου όγκου και εµβέλειας

που έχουν αποµείνει στην πόλη µας, ειδικά όταν

στο όλο εγχείρηµα εµπλέκονται κολοσσοί του

κατασκευαστικού κλάδου της χώρας µας, µε

έναν προϋπολογισµό διόλου ευκαταφρόνητο.2

Όσο για το ‘golden’, σε µια εποχή που περνάει

τη χειρότερη οικονοµική κρίση των τελευταίων

δεκαετιών και που οι αξίες, οι ποιότητες και οι

κουλτούρες αµφισβητούνται και επαναπροσ-

διορίζονται, όλη αυτή η επίφαση πολυτέλειας

είναι µάλλον προκλητική, αν όχι παρωχηµένη.

Σηµειώσεις

1. International Broadcasting Center.

2. Το αρχικό κόστος του έργου υπολογιζόταν στα 75

εκατ. ευρώ.
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Στην ίδια περιοχή και λίγα µέτρα πιο κάτω από

το «The Mall», πάνω στον άξονα της Λ. Κηφισίας

σε ένα πρώην Ολυµπιακό ακίνητο –το πρώην

Ολυµπιακό Κέντρο Τύπου (IBC)1– στο οποίο

αρχικά προοριζόταν να µεταφερθούν οι υπηρε-

σίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στήθηκε το «Golden Hall». Η

Lamda Development έγινε πια LAMDA ∆ΟΜΗ

ΑΕ, την κατασκευή ανέλαβε η J&P ΑΒΑΞ, ενώ

την αρχιτεκτονική µελέτη και επίβλεψη έκανε η

ΑΣΠΑ ΑΕ, που αποτελεί µόνιµο πια συνεργάτη

της LAMDA. Με µια σύµβαση µακροχρόνιας

µίσθωσης (40 χρόνια) του χώρου –η οποία δύ-

ναται να ανανεωθεί κατόπιν έγγραφης συµφω-

νίας των εµπλεκοµένων µερών, για χρονικό διά-

στηµα έως και 6 χρόνια– και µε Κύριο του Έρ-

γου την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα», το εµπο-

ρικό αυτό κέντρο αποτελεί µάλλον το πρώτο Ολυ-

µπιακό ακίνητο το οποίο αποκτά, 4 χρόνια µετά

το πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων, µετα-ολυ-

µπιακή χρήση. 

Σχεδιασµένο για να απευθύνεται στα ανώτερα

στρώµατα των Βορείων Προαστίων, το κέντρο

προσπάθησε να συγκεντρώσει όλες τις µεγάλες

επώνυµες φίρµες, όπως και µερικά από τα γνω-

στότερα σήµατα της εγχώριας ένδυσης, αλλά

και ισχυρές λιανοεµπορικές παρουσίες. Με συ-

νολική επιφάνεια 41.000 τ.µ., το «Golden Hall»

αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, τα οποία αναλο-

γούν σε περίπου 40.000 τ.µ. διαθέσιµου προς

χρήση χώρου (GLΑ), φιλοξενώντας 131 εγχώρια

και διεθνή εµπορικά σήµατα από τον χώρο της

µόδας σε συνδυασµό µε επιλεγµένα εστιατόρια

και cafe, ενώ διαθέτει υπόγειο χώρο στάθµευ-

σης αυτοκινήτων 1.400 περίπου θέσεων σε δύο

επίπεδα, καθώς και χώρο γραφείων 4.500 τ.µ.

περίπου. 

Θέλοντας να προσιδιάσει στην κλειστή εµπο-

ρική στοά, το κέντρο σχεδιάστηκε δίνοντας έµ-

φαση στους κοινόχρηστους χώρους εστίασης

και στους εσωτερικούς διαδρόµους. Έτσι, την

επιβλητική είσοδο ακολουθεί ένας εντυπωσια-

κός κεντρικός χώρος εστίασης και συνεύρεσης,

ενώ οι διαδροµές του εκτείνονται σε παράλλη-

λη διάταξη προς τα ορθογωνικά αίθρια. Παρ’ όλα

αυτά, το κτήριο δεν καταφέρνει να εξαντλήσει

σχεδιαστικά τις απεριόριστες δυνατότητες που

του παρέχει το συγκεκριµένο κέλυφος ως προς

την επανάχρησή του, µε τον µεταλλικό σκελετό

να του επιτρέπει µεγάλα ανοίγµατα, ένα κα-

θαρό σχήµα και µεγάλα ύψη. 

Με χρυσές µεγάλες στρογγυλές κολώνες, οι

οποίες εκτείνονται καθ’ ύψος του κτηρίου και

‘Golden’, όπως χρυσός, χρυσοποίκιλτος, πολύτι-

µος. ‘Hall’ όπως αίθουσα, στοά. ‘Mall’, όπως εµπο-

ρικό κέντρο. «Golden Hall», το νέο Mall!

Η πρώτη µας επαφή µε τα ‘malls’ ήταν πριν από

δύο περίπου χρόνια µε το γνωστό µας πια «THE

MALL», ίδια ακριβώς εποχή. Το σύνθηµα ήταν

«ALL IN THE MALL» και τρέξαµε όλοι. Άλλοι από

περιέργεια, άλλοι από καταναλωτική µανία,

άλλοι απλά για να δούµε αυτή τη νέα µόδα που

άρχιζε πλέον να κατακλύζει και τη χώρα µας. Το

«THE MALL» φτιαγµένο τότε από τη Lamda De-

velopment µε παραχώρηση της έκτασης από

τον ∆ήµο Αµαρουσίου, είχε κάνει το µεγάλο βή-

µα, δηµιουργώντας ένα εµπορικό και ψυχαγω-

γικό κέντρο που αποτέλεσε ορόσηµο για την ελ-

ληνική εµπορική πραγµατικότητα. Τα άχαρα και

αποτυχηµένα εµπορικά κέντρα της δεκαετίας

του ’80 είχαν δώσει τη θέση τους σ’ αυτά τα νέ-

ου τύπου ‘malls’. 

Από τότε πολλά επακολούθησαν. ‘Malls’ σε πολ-

λές µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, νέες φίρµες

ένδυσης και αξεσουάρ που εισέβαλαν στην Ελ-

λάδα κι εµείς να συνωστιζόµαστε στις ουρές

των πάρκινγκ για µια θέση σ’ αυτή τη νέα µόδα.

Η Lamda Development αφού κατασκεύασε και

έστησε το «The Mall», πούλησε το µερίδιό της

σε άλλο ‘developer’, εξαργυρώνοντας την επι-

τυχία της σε αρκετά εκατ. ευρώ, ενώ παράλλη-

λα κράτησε τη λειτουργία του κέντρου µέσω της

θυγατρικής της ECE-LAMDA Hellas ΑΕ. Θέλοντας

να επαναλάβει την επιτυχία δύo χρόνια αργό-

τερα, αντέγραψε το πρώτο της πείραµα µε κά-

ποιες µικρές αποκλίσεις και έφτιαξε το «Golden

Hall». 

«GOLDEN HALL»: Το νέο Mall
Έλενα Λαϊνά, αρχιτέκτων, ΜΒΑ/MSc
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Ξενώνας Στάµου Στούρνα
Θανάσης K. Παππάς, αρχιτέκτων
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συνεχόµενη οικονοµική αιµορραγία στα ελάχι-

στα πλέον οικονοµικά του Συλλόγου.

Εντούτοις η συνέχιση της µίζερης κι ατελέσφο-

ρης διαχείρισης που αθροίζεται σε πρόνοιες για

την επισκευή της στέγης, το κόψιµο των χόρτων

και τη στρατοκρατικού περιβάλλοντος φιλοξε-

νία «πρόθυµων σπουδαστών», οδηγούν σε πλή-

ρες αδιέξοδο και σε σύντοµο πάντως χρονικό

ορίζοντα.

Στο πρόσφατο Συντονιστικό των Αρχιτεκτονικών

Συλλόγων του ∆εκεµβρίου 2008, η ∆ιοίκηση

του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επισκέφθηκε τον ξενώνα για να

διαπιστώσει την άθλια κατάσταση στην οποία

έχει περιέλθει, ενώ θα έπρεπε να φιλοξενήσει

όλες τις δραστηριότητες και να σηµατοδοτήσει

ένα πολιτιστικό γεγονός για την ευρύτερη πε-

ριοχή, προβάλλοντας τους αρχιτέκτονες, την

αρχιτεκτονική και τον ίδιο τον ξενώνα.

Βολευόµαστε όµως γιατί δεν έχουµε ίσως προσ-

δοκίες και φιλοδοξίες για τον Σύλλογό µας.

Προκαλεί λοιπόν κατάπληξη η απροθυµία για

διάγνωση της πραγµατικής κατάστασης, η ιδεο-

ληψία, η προσήλωση στην ελάσσονα προσπά-

θεια, στην ολιγωρία και στην ανεύθυνη ρητο-

ρεία εις βάρος του ξενώνα που δόθηκε στον ΣΑ-

∆ΑΣ, τον αρµόδιο Φορέα που θα µεριµνούσε για

την ανάδειξη του και µε τις δράσεις του θα τι-

µούσε τη µνήµη του Στάµου Στούρνα.

Τι έχουµε να απολογηθούµε για τα έργα και

ηµέρες µας από την έως τώρα διαχείριση συνο-

λικά; Ποιος βρίσκεται ευχαριστηµένος και µπο-

ρεί να καταγράψει θετικές δράσεις που προω-

θούν την αρχιτεκτονική και προβάλλουν τον

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ;

Έχω την αίσθηση ότι οφείλουµε να αλλάξουµε

ρότα. Να δούµε µε ειλικρίνεια την πολιτεία µας

και να ανατροφοδοτήσουµε το θέµα «Αξιοποί-

ηση και λειτουργία του Ξενώνα Στάµου Στούρ-

να» µε σύγχρονες και λειτουργικές αντιµετωπί-

σεις. ∆εν αξίζει το συλλογικό µας υποκείµενο

να µεταχειρίζεται έτσι σηµαντικά θέµατα.

Αν δε µπορούµε να κάνουµε τίποτα τουλάχιστον

ας συγκροτήσουµε έναν πλήρη φάκελο τον

οποίο να στείλουµε στις αρχιτεκτονικές σχολές

να πραγµατευτούν επιλύσεις µέσω διπλωµατι-

κών εργασιών, µε την προσδοκία πως από τη

δηµοσιότητα που θα λάβει το θέµα η νέα γενιά

θα χειριστεί τον ξενώνα µε καλύτερο τρόπο.

∆εν αξίζει στη δωρεά και στη µνήµη του Στάµου

Στούρνα αυτή η συµπεριφορά, από την επαγ-

γελµατική ένωση των αρχιτεκτόνων της χώρας…

Οι προσπάθειες διαχρονικά αλλά και των τελευ-

ταίων ετών για σύναψη προγραµµατικής συµ-

φωνίας µε τις αρχιτεκτονικές σχολές για τη αξιο-

ποίηση του ξενώνα σε µόνιµη βάση για την ανά-

πτυξη αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων, φιλοξε-

νίας σπουδαστών και λειτουργίας θερινών σεµι-

ναρίων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, απλά

δεν απέδωσαν.

∆εν υπάρχει προοπτική µε τα διαθέσιµα και

χρησιµοποιούµενα µέσα να αποκτήσει περιεχό-

µενο και δραστηριότητες ο ξενώνας, εξυπηρε-

τώντας άµεσα και τα λειτουργικά του έξοδα.

Ακόµα και η προσπάθεια για σύσταση επιτρο-

πής διαχείρισης από εκπροσώπους της αρχιτε-

κτονικής κοινότητας, προσέκρουσε στην πλήρη

απροθυµία των συµβαλλοµένων µερών.

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν εκ του αποτελέ-

σµατος και µέσα από βασανιστικές συζητήσεις

και αντιπαραθέσεις (γιατί άραγε;) στο διοικη-

τικό συµβούλιο του Συλλόγου, επιβεβαιώνο-

ντας τελικά την άποψη ότι χρειάζονται ουσιαστι-

κές και αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για την

επίλυση του προβλήµατος.

Όταν πρόκειται για ιδιωτικές υποθέσεις, γνωρί-

ζουµε ότι χρειάζεται η εκπόνηση οικονοµοτε-

χνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηριω-

µένη διασφάλιση της βιωσιµότητας των δραστη-

ριοτήτων και λειτουργιών που πρέπει να χωρο-

θετηθούν στο προς αξιοποίηση ακίνητο.

Είναι προφανές λοιπόν ότι απαιτείται η εκπόνη-

ση οικονοµοτεχνικής µελέτης, για τον καθορισµό

των χρήσεων που θα φιλοξενηθούν στο ακίνητο,

χρήσεις πρέπει να είναι συµβατές τόσο προς τον

χαραχτήρα του κτηρίου και του περιβάλλοντος

χώρου, όσο και προς την ίδια τη δωρεά.

Επί πλέον είναι απαραίτητη η τεχνική περιγρα-

φή των οικοδοµικών εργασιών, των υποδοµών

και της επάρκειας των, του ετήσιου προϋπολογι-

σµού λειτουργικών δαπανών, σε συνδυασµό µε

τα προσδοκώµενα έσοδα. Ακόµα διάγραµµα της

ετήσιας λειτουργίας για τις χρήσεις που θα εγκα-

τασταθούν και βεβαίως πρόγραµµα, κοστολόγιο

και χρονοδιάγραµµα της επένδυσης.

Με λίγα λόγια χρειάζεται ένα επιχειρηµατικό

σχέδιο που θα δώσει την προοπτική για τον ξε-

νώνα και θα τον καταστήσει κόµβο για τις δρα-

στηριότητες της αρχιτεκτονικής κοινότητας.

∆εν τα γνωρίζουν αυτά οι αρχιτέκτονες και συ-

γκεκριµένα οι κάθε φορά διοικούντες; Τα ξέ-

ρουν αλλά δεν αποτελεί δική τους περιουσία

και ανέξοδα καθίστανται θιασώτες µιας πλατ-

φόρµας συνεταιριστικής-κοινοβιακής λειτουρ-

γίας του ξενώνα, που αφενός τον έχει απαξιώ-

σει όπως προείπαµε και αφετέρου προκαλεί

µε συνολική κτισµένη επιφάνεια 788,50 τµ. Έχει

υπόλοιπο δοµήσιµης επιφάνειας 546,82 τµ ενώ

για την ιδιοκτησία έχει εκδοθεί ονοµαστικός τίτ-

λος µεταφοράς σ.δ. 4.600 τµ από τις 10-01-1997.

Αποτελεί το αξιολογότερο περιουσιακό στοι-

χείο του Συλλόγου αρχιτεκτόνων. Εντούτοις απα-

ξιώνεται, υποχρησιµοποιείται, καταρρέει µε

µαθηµατική ακρίβεια και «παραδόξως» δεν κα-

θίσταται δυνατή η περαίωση καµίας πρωτοβου-

λίας για την άρση της πράγµατι απαράδεκτης

κατάστασης και την αξιοποίηση του από την αρ-

χιτεκτονική κοινότητα.

Η «αξιοποίηση» για περιστασιακή φιλοξενία

σπουδαστών µε στοιχειώδεις-πρωτόγονες διευ-

κολύνσεις, η πληµµελής συντήρηση, η απουσία

διαχείρισης, που χρονίζει πλέον βαρύνει τον

Σύλλογο και ηθικά, καθώς η επιβεβληµένη υπο-

χρέωση για τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ είναι η συνεχής και

απρόσκοπτη λειτουργία του ξενώνα, που απορ-

ρέει από τη δωρεά και τη µνήµη του σπουδαστή

Στάµου Στούρνα.

∆ιάβαζα πρόσφατα στη Καθηµερινή, σηµείωµα

του Νίκου Βατόπουλου για τις πολιτιστικές προσ-

δοκίες του 2009. Έκανε αναφορά και στο κτή-

ριο του Πολυτεχνείου, στη διαχρονική-συστη-

µατική καταστροφή του µε την Πρυτανεία να

παραµένει παθητικός παρατηρητής και την κοι-

νότητα των αρχιτεκτόνων βουβή. Εκτίµησε ότι

θα πρέπει να αναδειχθεί ως πρόκληση για το

2009 η διαχείριση του αρχιτεκτονικού και ιστο-

ρικού µνηµείου.

Έχουµε και άλλες προκλήσεις που απαξιώνουν

τη περιουσία που ανήκει στη δηµόσια σφαίρα.

Εµφαντικό παράδειγµα αποτελεί ο ξενώνας

Στάµου Στούρνα στην Άλλη Μεριά του Βόλου,

που ανήκει στον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση

Αρχιτεκτόνων και που χρόνο µε χρόνο στοιχειώ-

νει µέχρι να καταρρεύσει…

Πρόκειται για ένα αγρόκτηµα περίπου 8 στρ. µε

τριώροφο κτήριο(αρχοντικό Ε=652,50 τµ) και µε

συνοδευτικά κτίσµατα(51,50+84,50 τµ). Η συ-

νολική κάλυψη του οικοπέδου είναι 353,50 τµ,
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ÌÂÙÚfi. ∞˘Ù‹ Ë ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û‡ÏÏË„Ë˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfi-
ÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
‰È·ÌfiÚÊˆÛ‹ ÙÔ˘. 

ÎÂÓfi˜…
™¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¤Ó·˜ «ÎÂ-
Ófi˜» ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·Áˆ-
ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜. 

ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·…
∏ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÌÂ ÙËÓ ÔÏ˘-
¯ÚˆÌ›·, ¤¯ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ Êˆ˜. ∆Ô ÔÏ‡¯ÚˆÌÔ
‰¿Â‰Ô ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜, ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜
ÙË˜ (ÚÔ¤˜) ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È Ì¿Ú-
Ì·Ú·, Â›Ó·È ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜.  

¯ÚfiÓÔ˜ ·Û‡Ì‚·ÙÔ˜… 
ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi
Â˘Úˆ·˚Îfi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi (1998),
ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Ë ÌÂÏ¤ÙË, Ó· ˘ÏÔÔÈËıÂ› Î·È
Ó· ·Ú·‰ÔıÂ› Ô Ó¤Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Î·-
ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË, ·Úfi‚ÏÂÙË ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÈÁÌ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹. ∆Ô 2004 ÂÊ·ÚÌfi-
ÛÙËÎÂ ·fiÛ·ÛÌ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë
ÚÒÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÛÙÔ ÙÂ¯ÓËÙfi ˘¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ¢È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÙÔ
ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÈ‰·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∏™∞¶,
ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Â-
Ú˘„ˆÌ¤ÓË Ì·ÎÚfiÛÙÂÓË Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›
ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜. 

·Ó¿ÌÂÛ·…
√ ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÎ‡„ÂÈ ·fi ÙÈ˜
‰È·‰Ô¯ÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙË˜ fiÏË˜ Î·È
ı· ÙËÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û· ÌÈ· Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔÈÎ‹
‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË. ∂›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· (in between) ÛÂ
‰ÚfiÌÔ Î·È Ï·ÙÂ›· Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌÈÎ‹
·Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂ ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹ ·Ê‹-
ÁËÛË ÌÈ·˜ Ï·ÙÂ›·˜.

Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË…
√ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜
Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË ˘ÎÓ‹˜ Û˘ÛÛÒ-
ÚÂ˘ÛË˜. ™˘Ó·ÓÙ¿ Î·ÓÂ›˜ ·ÍÈfiÏÔÁÂ˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÂ˜,
ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Î·ıÒ˜
Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘fiÁÂÈÂ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜(‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔ-
Ú¿˜). À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÌÔÚÈÎ¿ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·,
¯ÒÚÔÈ ·Ó·„˘¯‹˜ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ê¿ÛÙÊÔ˘ÓÙ), ÁÚ·-
ÊÂ›· Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜. ŒÓÙÔÓË Î·È Î·ıÔ-
ÚÈÛÙÈÎ‹ Â›Ó·È Â›ÛË˜ Ë ÔÏ˘ÏËı‹˜ ÚÔ‹ Î·ÙÔ›-
ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙË˜ fiÏË˜. 

Î·ÙÒÊÏÈ…
∞ÔÙÂÏÂ› ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ·ÛÙÈÎ‹ Â›ÛÔ‰Ô,
¤Ó· Î·ÙÒÊÏÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹
ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ fiÏË˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÎÚfiÔÏË˜) ÙËÓ
ÔÔ›· «ÎÔÈÙ¿» ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ˜.  

Ù˘¯·ÈfiÙËÙ·… 
¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi – ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Ó· ÔÚÈÛÙÂ›
·˘Ùfi˜ Ô ·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˆ˜ Ï·ÙÂ›·, Á›ÓÂ-
Ù·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô

¢È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ ªÔÓ·ÛÙËÚ·Î›Ô˘:
«∏ Ï·ÙÂ›· ˆ˜ ÎÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ fiÏË˜»*

…ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË
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Ù·Ú¿ÙÛ·…
∆Ô Â›Â‰Ô ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ ¤¯ÂÈ ̆ fi‚·ıÚÔ Ù· ̆ fi-
ÁÂÈ· Â›Â‰· (layers) Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡Á-
¯ÚÔÓÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜, ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È Û˘Ó‰¤-
ÛÂÈ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë Ù·Ú¿ÙÛ·
ÙˆÓ ı·ÌÌ¤ÓˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ (·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜,
ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜) Î·È ÛËÚ¿ÁÁˆÓ (ÁÚ·Ì-
Ì‹ ∏™∞¶, ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Î·È ÌÂÙÚfi). ∞˘Ùfi ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ› Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓË Ê‡ÙÂ˘Û‹ ÙË˜. 

˘Ú‹Ó·˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË˜ Î·È ‰È¤ÏÂ˘ÛË˜…
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· Â›Â‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ¤Ó·Ó
‹ÚÂÌÔ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏ‡‚Ô˘Â˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¤˜ ·ÛÙÈ-
Î¤˜ ÚÔ¤˜.
∂ÈÏ‡ıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Â›ÛÎÂ„Ë˜ ÛÂ ·˘ÙfiÓ, Ë Û‡Ó-
‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÚ·›ÓÔ˘,
·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÙ¤Á·Û‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÙ¿ıËÎÂ ÌÈ·
‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È¤ÏÂ˘ÛË˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ̄ ÒÚÔ
Î·È ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘-
Ì¤ÓË ı¤·Û‹ ÙÔ˘ (‚ÈÙÚ›Ó·), ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙË
ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ fiÔ˘ Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â˘Ú‹-
Ì·Ù· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÛÂ ·fi-
ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÈÛÎ¤ÙË. ŸÙ·Ó ·Ô‚È‚¿˙ÂÛ·È
‹ ÂÈ‚È‚¿˙ÂÛ·È ÛÙÔ ÙÚ·›ÓÔ ¤¯ÂÈ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
‰È¤ÏÂ˘ÛË˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ó· ‚ÚÂ-
ıÂ›˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∏ÚÈ‰·ÓÔ‡ Î·È ÛÙ·
›¯ÓË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÎÂÚ·ÌÈÎ‹˜, Ó· Û˘Ó‰ÂıÂ›˜
ÔÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Ï·ÙÂ›·. 

·ÓÔÈ¯Ù‹ ÎÔ›ÙË…
¢ÒÛ·ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ·ÓÔÈ¯Ù‹ Ë
ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∏ÚÈ‰·ÓÔ‡ (Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜). ¡· ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÔÙÈÎ‹ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ Â·Ê‹
ÌÂ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi ¤ˆ˜
Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ı¤Ï·ÌÂ Ó·
Á›ÓÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. ∫¿ÔÈÔÈ Ì›Ï·Á·Ó ÁÈ· ÛÎÔ˘›-
‰È·, ‚ÚÒÌ· Î.Ï. ∆›ÔÙ· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.
ŸÏÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô
ı·˘Ì·ÛÌfi˜, Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË. ¶ÂÙ¿ÓÂ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î¿ÓÔ-
ÓÙ·˜ ÌÈ· Â˘¯‹. ∂›¯·ÌÂ ÙfiÙÂ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ› ÌÂ Â›ÛÌ·
fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ
¯ÒÚÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ˜. 

ÂÓ·Ù¤ÓËÛË…
™¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ¤Ó· Ó¤Ô ÙÔ›Ô
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÛˆÌ·ÙÒıËÎÂ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ, ÌÂ ı¤ÛÂÈ˜
ÂÓ·Ù¤ÓËÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ∫¿ÔÈÔ˜
ÌÔÚÂ› Ó· ÛÙ·ıÂ› ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ÙÔ˘ Ù˙·ÌÈÔ‡, ÛÙ·
ÛÎ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ì·Ó·ÚÈÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜
Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡, ¿Óˆ ÛÙ· ÊÚÂ¿ÙÈ·-·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘
ÌÂÙÚfi, ÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜. ∫¿ıÂ
ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ Ï·-
ÙÂ›·. 

·Ó·ÌÔÓ¤˜… 
·) ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ·

ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ fi„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÙË-
Ú›ˆÓ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜.  
‚) ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÈ·›· Ô Ó¤Ô˜
·ÓÔÈ¯Ùfi˜ Î·È Ô ·ÏÈfiÙÂÚÔ˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ-
Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ∏ÚÈ‰·ÓÔ‡. π‰È·›ÙÂÚ· Ô ÎÏÂÈÛÙfi˜
¯ÒÚÔ˜, ·˘ÙfiÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ ·fi
ÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ∏™∞¶ ÚÔ˜ ∫ËÊÈÛÈ¿, ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ÙÔÓ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙÈ˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜
ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi.  
Á) ∂›¯Â ÚÔÙ·ıÂ› ÔÈ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ Ó·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∏ÚÈ‰·Ófi Û·Ó ¤Ó·
˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ fiÏË˜ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÈ-
¯Ùfi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ó· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘ÙfiÓ
Î·ÙÂ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛÎ¿Ï·, Ó· ·ÔÎfiÙÔ-
ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙË˜ fiÏË˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙÔ
ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. 
‰) ¡· Û˘Ó‰ÂıÂ› Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∏ÚÈ‰·ÓÔ‡ ÌÂ
¿ÏÏ· ÛËÌÂ›· fiÔ˘ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ‰ÂÈ˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË.
Â) £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜
Ï·ÙÂ›·˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÙË˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË˜ «·Ú¯·ÈÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ÙÔÌ‹˜» ÌÂ ÙË Á˘¿ÏÈÓË Î¿Ï˘„Ë, ÁÈ· Ó·
ÌËÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë Ï·ÙÂ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Ú˘¯ˆÚ›·.
˙) ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ÎÚ‹ÓË˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ
ÙÔ˘ Ù˙·ÌÈÔ‡.

Î·Ù¿ÏË„Ë…
Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÙË˜ fiÏË˜ Î·Ù·Ï˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÚ·Â˙Ô-
Î·ı›ÛÌ·Ù· Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ ˆ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙËÓ
Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Î·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜
‰ÂÛÌÂ‡ÂÈ Î·È Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û˘¯Ó¿ ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó Î·ÓfiÓÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. 

Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜…
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ ·Ó·‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙË ‰ËÌfi-
ÛÈ· Û˘Óı‹ÎË (Â›Ó·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·
·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ) Î·È ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙË˜. ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ «Î·ÓÔÓÈÛÙÈ-
ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘» ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜
fiÏË˜, fiÛÔÈ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙË˜. 

ÊÈÏÔÍÂÓ›·… ‰ËÌfiÛÈÔ…
∏ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ¯Ú‹ÛÂˆÓ
ÛÂ ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎ˘ÚÈ·Ú¯›·
Î·ÌÈ¿˜ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ï·ÙÂ›· ¯ÒÚÔ
˘Ô‰Ô¯‹˜ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î·È ÂÓ
‰˘Ó¿ÌÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ¤Ó·Ó ÙfiÔ ·ÛÊ·Ï‹, ÊÈÏfi-
ÍÂÓÔ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ Ó·
‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, Ó· ÌËÓ
ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ ÎÂÓfi. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfi-
ÛÈÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, Â›Ó·È Ë ÈÔ
·Ï‹ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰˘Ó·Ù‹ Ú¿ÍË. ∞ÎfiÌ·, Ó·
È¤˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔÓ



‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÂ› Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¡· ‰ÔıÂ› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û¯Â-
‰È·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ¯Ò-
ÚÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 

¡›ÎÔ˜ ∫·˙¤ÚÔ˜
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ

* ∆Ô 1998 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ ∂∞Ã∞ ∞∂ Ô

Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È·-

ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ Ï·ÙÂ›·˜ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ ÌÂ

ÙÔ ∞ã ‚Ú·‚Â›Ô. ∆Ô 2000 ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë ÚÔÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘

¤ÚÁÔ˘, ÙÔ 2006 ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÚÈÛÙÈÎ¿ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔ-

Á‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÔÈ

ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙÈ˜ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 Ë

Ï·ÙÂ›· ·Ô‰fiıËÎÂ ÛÙËÓ fiÏË.

·. √Ì¿‰· ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Î·È ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: ¡›ÎÔ˜

∫·˙¤ÚÔ˜, ∑ËÓÔ‚›· ∫ˆÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, µ¿Ûˆ ª·ÓÈ‰¿ÎË,

ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·Ú·ÎÂÓÙ¤,  ∂Ï¤ÓË ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔ-

ÓÂ˜)

‚. √Ì¿‰· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-

ÓÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: ¡›ÎÔ˜ ∫·˙¤ÚÔ˜, ∑ËÓÔ‚›·

∫ˆÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·Ú·ÎÂÓÙ¤, ∂Ï¤ÓË ∆∑ÈÚÙ˙È-

Ï¿ÎË (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜)

Á. ™Ù·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫fiÎ·˜ (ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·-

ÓÈÎfi˜)

‰. ∏ÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË: π. ¶··ÁÚËÁÔÚ¿ÎË˜

Î·È ™˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ∂¶∂
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«Το να ζούµε σε τέτοιους καιρούς χωρίς να προ-

σπαθούµε να τους αλλάξουµε είναι σαν να παρα-

κολουθούµε γαλήνια το φορτηγό που έρχεται κα-

ταπάνω µας» 

George Monbiot, The Guardian

το περιβάλλον
Η αρχιτεκτονική δεν γίνεται στο διάστηµα ή

στην οθόνη της εικονικής πραγµατικότητας. Τα

κτήρια ανακλούν τη συγκεκριµένη κοινωνία που

τα χρηµατοδοτεί, σε έναν δεδοµένο χώρο και

χρόνο. Επιπλέον, είτε µας αρέσει είτε όχι, κτή-

ρια και κοινωνία υπόκεινται στους νόµους του

φυσικού περιβάλλοντος.

Το περιβάλλον λοιπόν έχει γίνει πλέον µόνιµο

θέµα της µαζικής ενηµέρωσης. Κάθε µέρα όλο

και κάτι θα διαβάσουµε, θα ακούσουµε ή θα

δούµε για την κρίση του περιβάλλοντος και την

ανάγκη εξοικονόµησης φυσικών πόρων, για τις

κλιµατικές αλλαγές και τις ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, για υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

και για ανακύκλωση, και ένα σωρό άλλα.  

Το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται

στα πράσινα σαλπίσµατα – µε κίνητρο τη σωτη-

ρία του πλανήτη, της υγείας ή/και της τσέπης του. 

Η αγορά έχει πιάσει αυτή την πράσινη ευαισθη-

τοποίηση: πολλές διαφηµίσεις έχουν πράσινη

χροιά και ακούµε όλο και συχνότερα για οικολο-

γικά χρώµατα και πράσινα αυτοκίνητα, για χλω-

ρίνες φιλικές προς το περιβάλλον και οικονοµι-

κούς λαµπτήρες, για βιοδιασπώµενες σακούλες

και για αντιστάθµιση καυσαερίων στα αεροπο-

ρικά ταξίδια.

Και φυσικά ακούµε πολλά και διάφορα για πρά-

σινα κτήρια καθώς το κοινό ενδιαφέρεται όλο

και περισσότερο για αυτά. 

Εδώ επικρατεί η πλάνη ότι κάποιο θερµοκήπιο

και µερικοί συλλέκτες –άντε και ένα φυτεµένο

δώµα– είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για

ένα κτήριο «φιλικό προς το περιβάλλον». Άλλα

στοιχεία, λιγότερο ευανάγνωστα, όπως το µέγε-

θος και το σχήµα, τα υλικά και ο αερισµός, ή η

συντήρηση και η ανεµοπροστασία, είναι εκτός

σηµειολογικής αντίληψης. Πολύ περισσότερο

διαφεύγει το ότι κάθε κτήριο είναι ένας ζωντα-

νός οργανισµός µε διαδραστική σχέση προς τον

ανθρώπινο βιότοπο, τον πλανήτη.

οι τεχνικοί
Άραγε µπορεί το σηµερινό τεχνικό δυναµικό

της χώρας µας να ικανοποιήσει αυτή τη νέα

ζήτηση κατά τρόπο ουσιαστικό και όχι κατ’ επί-

φαση; Γεγονός είναι ότι οι ειδικοί µε πράσινη

παιδεία και πείρα σπανίζουν, αφού το αντικεί-

µενο είναι καινούργιο και θολό, αφήνοντας έτσι

το πεδίο ανοιχτό σε ερασιτεχνισµούς.

Βέβαια το ΤΕΕ και άλλοι φορείς οργανώνουν

πράσινες ηµερίδες και σεµινάρια, η ΕΕ εκδίδει

πράσινες οδηγίες και χρηµατοδοτεί οµοιόχρω-

µες δράσεις. Αρκεί όµως η αποσπασµατική επι-

µόρφωση των λίγων και η άνωθεν καθοδήγηση

των πολλών για να αλλάξουν πάγιες συνήθειες

στην οικοδοµική «ατµοµηχανή» της οικονοµίας

µας;

Το ελληνικό κράτος, δέσµιο συµφερόντων και

αγκυλώσεων, αδρανεί παρά το ευρωπαϊκό µα-

στίγιο. Καίριοι νόµοι περιµένουν σε συρτάρια, η

υλοποίηση αποφάσεων καθυστερεί, τα όποια

ηµίµετρα ατονούν, τα γρανάζια της γραφειο-

κρατίας απαιτούν όλο και πιο πολύ γράσο.

Ταυτόχρονα οι υδρογονάνθρακες συνεχίζουν

να επιδοτούνται και να προωθούνται ποικιλό-

τροπα, άµεσα και έµµεσα (βλέπε π.χ. συρρί-

κνωση ΟΣΕ και επέκταση αυτοκινητόδροµων,

υποχρεωτική σύνδεση µε φυσικό αέριο αλλά

προαιρετικούς ηλιακούς θερµοσίφωνες, γέ-

φυρα Ρίο και Εγνατία Οδός µόνο για αυτοκίνη-

τα).

Οι αρχιτεκτονικές σχολές έχουν αιφνιδιαστεί

από την επέλαση της περιβαλλοντικής κρίσης

και τις επιπτώσεις της στην αρχιτεκτονική (κάτι

παρόµοιο ισχύει και για την πληροφορική). Η

επιβεβληµένη αναθεώρηση των προγραµµάτων

σπουδών σκοντάφτει σε γκουρού και ταµπού

της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Η εύκολη

λύση-άλλοθι είναι η διστακτική προσθήκη µερι-

κών περιβαλλοντικών µαθηµάτων στο περιθώ-

ριο του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, ο οποίος

συνεχίζεται µε τις πατροπαράδοτες προτεραιό-

τητες και αποτελέσµατα.

ουτοπία ή δυστοπία;
Ας πούµε όµως ότι όλα αυτά είναι παιδικές αρ-

ρώστιες και ας υποθέσουµε ότι, µαγικά, όλες οι

οργανωτικές ατέλειες επιλύονται. Ότι όλοι οι

πράσινοι νόµοι –παλιοί και νέοι– εφαρµόζονται

και ότι οι πράσινοι ειδικοί αφθονούν καλύπτο-

ντας τη γενικευµένη πράσινη ζήτηση.

Ας πάµε και πιο πέρα: Έστω ότι γίνονται απροσ-

δόκητα τεχνολογικά θαύµατα και όλη η ηλε-

κτροπαραγωγή γίνεται µε τα κύµατα της θάλασ-

σας, όλα τα κτήρια ζεσταίνονται από τον ήλιο

Πότε η αρχιτεκτονική θα δει 
το µέλλον κατάµατα;1

και όλες οι πισίνες της Σαντορίνης γεµίζουν µε

την υγρασία της ατµόσφαιρας.

Νοµίζω ότι τότε, έχοντας πετύχει τους σηµερι-

νούς στόχους µας, θα γίνει πασιφανές ότι το

πρόβληµα της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας

δεν είναι τόσο τεχνικό όσο κοινωνικο-πολιτικό. 

Για παράδειγµα, πόση σηµασία έχει αν όλα τα

αυτοκίνητά µας κινούνται µε νεράκι ενώ ταυτό-

χρονα το πλήθος τους πνίγει τις πόλεις, οι αυτο-

κινητόδροµοι σκεπάζουν την εξοχή, η παρα-

γωγή τους ρηµάζει το υπέδαφος, και τα νεκρο-

ταφεία τους εκτοπίζουν τα χωράφια, µόνο και

µόνο γιατί έχουµε ενστερνιστεί το όνειρο του

ΙΧ;

Πρόκειται για το καίριο ερώτηµα του βαθµού

βιωσιµότητας του σηµερινού συστήµατος, έστω

και µε πράσινο µακιγιάζ.

Το κλειδί εδώ είναι η ταύτιση της προόδου και

της ευµάρειας µε την υλιστική ανάπτυξη –και

µάλιστα στο διηνεκές. Είναι η λογική ότι ο πλανή-

της ανήκει στον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο.

Και είναι η σύγχυση ανάµεσα στις ανάγκες και

τις επιθυµίες, στην εξέλιξη και τη διόγκωση.

χάπια αδυνατίσµατος ή δίαιτα;
Ουσιαστικά οι επίσηµες πράσινες πρωτοβου-

λίες στοχεύουν στο να µειώσουν τις παρενέρ-

γειες της υλικής ανάπτυξης, όχι να τη χαλιναγω-

γήσουν –αυτό θα ήταν βέβαια α-πα-ρά-δε-κτο

όπως και κάθε τι «αντι-αναπτυξιακό».

Οι αµφιβολίες για την επάρκεια των σηµερινών

πράσινων µέτρων ξεκινούν από τις αντιφάσεις

στην εφαρµογή τους που θυµίζουν το πιθάρι

των ∆αναΐδων. Για παράδειγµα:

– Μειώνουµε τις ενεργειακές ανάγκες των κτη-

ρίων ανά m2, αλλά αυξάνουµε και το εµβαδόν

τους ανά άτοµο.

– Βελτιώνουµε την απόδοση καυστήρων και κλι-

µατιστικών, αλλά επίσης πολλαπλασιάζουµε το

πλήθος τους – και επιπλέον τα επιβαρύνουµε

µε πιο απαιτητικό θερµοστάτη. 

– Μειώνουµε κατανάλωση και ρύπους ανά αυ-

τοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα πολλαπλασιάζουµε

γοργά τον αριθµό τους, αυξάνοντας επίσης και

τη χρήση τους.

– ∆ιαδίδουµε τους οικονοµικούς λαµπτήρες και

µαζί αυξάνουµε τον άχρηστο νυχτερινό φωτι-

σµό.

– Χτίζουµε πιο εξελιγµένα κτήρια, µηχανήµατα,

κ.λπ. αλλά µε µικρότερη διάρκεια ζωής.

– Αντικαθιστούµε τα δηµητριακά µε βιοκαύσιµα

και διαπιστώνουµε –µε έκπληξη!– ότι κινδυνεύ-

ουµε από λιµούς.

τάσεις
Ας δούµε ποσοτικά µερικές ενδεικτικές τάσεις

που προδιαγράφουν το µέλλον της πορείας µας

έχοντας για πυξίδα το «ιερό δισκοπότηρο» της

ανάπτυξης.

Φυσικά, στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, το

ζήτηµα δεν περιορίζεται µόνο στα Νότια Βαλκά-

νια και γι’ αυτό θα πρέπει να δούµε και πιο πέ-

ρα, σε ολόκληρο τον κόσµο. 

– Η σηµερινή ετήσια αύξηση του παγκόσµιου

πληθυσµού είναι 1.16%, του δε Ακαθάριστου

Εθνικού Προϊόντος είναι 3.6%. Με τέτοιους ρυθ-

µούς, σε 50 χρόνια θα είµαστε 80% περισσότε-

ροι άνθρωποι και 6 φορές πιο «ανεπτυγµένοι».

– Αξιοποιούµε µεν τις ΑΠΕ, αλλά η ζήτηση ενέρ-

γειας καλπάζει όλο και πιο γρήγορα. Π.χ. η πα-

ραγωγή ηλεκτρισµού στην Ελλάδα διπλασιάζε-

ται κάθε 18 χρόνια. 

– Στην Ελλάδα τα ΙΧ διπλασιάζονται κάθε 12

χρόνια, στη δε τεράστια Κίνα κάθε 4 (ας αναλο-

γιστούµε τι σηµαίνει το τελευταίο και ας το επε-

κτείνουµε και σε άλλους δείκτες «ευµάρειας»,

στη Κίνα αλλά και στην Ινδία και στον υπόλοιπο

«αναπτυσσόµενο» κόσµο…)

Αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους στην Ελλάδα (η γκρι γραµµή αναφέρεται στο 1980)

Ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ρεύµατος στην Ελλάδα (η γκρι περιοχή δείχνει την

ετήσια ηλιακή πρόσπτωση ανά m2 στην Αθήνα)



λιωµένης µε τον πλανήτη και απεξαρτηµένης

από τον εθισµό και τα βαποράκια του κατανα-

λωτισµού; 

Η πρόκληση του µέλλοντος είναι µεγάλη. Νοµί-

ζουµε ότι µπορούµε να τη χειριστούµε µε χλια-

ρά ηµίµετρα και σχεδιάζοντας κύκλους σαν τον

Αρχιµήδη µπροστά στους Ρωµαίους;

Ας σκεφτούµε µόνο ότι όταν τα σηµερινά νήπια

τελειώσουν το Λύκειο, θα έχουµε στη χώρα µας

διπλάσια αυτοκίνητα από σήµερα, όταν δε τε-

λειώσουν και το πανεπιστήµιο θα χρειαζόµαστε

διπλάσιο ηλεκτρικό ρεύµα.

Θάνος Ν. Στασινόπουλος

αρχιτέκτων, ∆ρ ΕΜΠ AAGradDipl.

Σηµειώσεις

1. Το κείµενο αυτό προέρχεται από οµιλία την

1.10.08 στην ηµερίδα µε θέµα «Η αρχιτεκτονική

ως πολιτιστικό αγαθό – η αρχιτεκτονική πραγ-

µατικότητα στην Ελλάδα του 2008» στα πλαίσια

της εκδήλωσης «Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής

2008» που οργανώθηκε από το διαδικτυακό

περιοδικό GreekArchitects.gr στη Θεσσαλονίκη

µεταξύ 28.9-5.10.08.  

2. Σενάριο «Security First» της έκθεσης GEO-3

του ΟΗΕ, 2002.

και η αρχιτεκτονική;
Με τέτοια δεδοµένα, δεν είναι περίεργο που

έχει αρχίσει να «πρασινίζει» ακόµη και µέρος

του διεθνούς αρχιτεκτονικού star-system – έστω

και διστακτικά. Ωστόσο πρόκειται µάλλον για

εξαιρέσεις παρά για κανόνα. 

Γιατί, ποιος διαφωνεί ότι ο κύριος όγκος των ση-

µερινών διαδόχων του Μοντερνισµού εξακο-

λουθεί να εκφράζει την αυταρέσκεια και τον

εφησυχασµό της «κοινωνίας της αφθονίας»; 

Και ποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι ο τρέχων αρ-

χιτεκτονικός προβληµατισµός ασχολείται ου-

σιαστικά µε το µέλλον;

– Υπάρχουν ρεαλιστικά οράµατα πόλεων και

κτηρίων π.χ. για το 2050, ή µόνο παραπλανητι-

κές φωτορρεαλιστικές ζωγραφιές;

– Μπορούν άραγε ο Frank και η Zaha να εµπνεύ-

σουν (και) τους µελλοντικούς αρχιτέκτονες; 

– Είναι στ’ αλήθεια κάτι σαν το Ντουµπάι αυτό

που µας περιµένει; 

– Ονειρευόµαστε µήπως να κάνουµε όλες τις

παράγκες του κόσµου «βιοκλιµατικούς ουρανο-

ξύστες» µε πισίνα σε κάθε όροφο; 

– Ή µήπως αποδεχόµαστε τη διαφαινόµενη πο-

ρεία προς έναν νεο-φεουδαρχικό κόσµο δύο ή

τριών ταχυτήτων,2 µε µερικούς τυχερούς αρχι-

τέκτονες στην υπηρεσία ολιγαρχικών αυλών,

µακριά από τις εξαθλιωµένες µάζες των πλη-

βείων;

απεξάρτηση – τώρα!
Και µπορούµε να περιµένουµε τη λύση από τα

πράσινα κτήρια και µόνο, και µάλιστα σε εθελο-

ντική βάση και σε περιορισµένη κλίµακα;

Ή µήπως πρέπει να δούµε πιο µεθοδικά και

–κυρίως– ολιστικά την αναδιοργάνωση των πό-

λεων, µέσα στα πλαίσια µιας κοινωνίας συµφι-

Παράλληλοι κόσµοι στη Βραζιλία – το µέλλον µας; [φωτ. Tuca Vieira]
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Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη
στην Καβάλα



Η πλατεία Καπνεργάτη βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της
πόλης της Καβάλας και σε έναν άξονα µε πλήθος από δηµόσια
κτήρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι διαφορετικής φύσης
χώροι που έχει στις πλευρές της η πλατεία, αναζητούν διαφο-
ρετικούς χειρισµούς ενώ το σχήµα και η γεωµορφία του εδά-
φους δηµιουργούν µια τάση ροής προς τη θάλασσα.
Η πρότασή µας αντιµετωπίζει την πλατεία Καπνεργάτη ως
χώρο µε εξαιρετικά αστικό χαρακτήρα. Η πλατεία είναι χώρος
συνάντησης αλλά και χώρος ανταλλαγής βλεµµάτων, πέρα-
σµα αλλά και στάση. Η πρόθεση της ανάπλασης της πλατείας
είναι να οργανώσει διαφορετικής φύσης ζώνες µε τρόπο
ροϊκό και όχι στατικό, ώστε να διεισδύουν η µια στην άλλη και
να µετασχηµατίζονται. Οι ζώνες διακρίνονται κατ’ αρχήν σε
ζώνες κίνησης, σε διαφορετικά επίπεδα, ζώνες στάσης, κι
αυτές µε τη σειρά τους σε διαφορετικά επίπεδα, και ζώνες
φύτευσης και νερού που λειτουργούν και ως όρια που οργα-
νώνουν την πλατεία. 
Τα όρια της πλατείας εµφανίζουν διαφορετικό χαρακτήρα
ανάλογα µε τον χώρο µε τον οποίο γειτνιάζει στην κάθε
πλευρά της. Νερό και φυτεύσεις υδρόβιες, µε προεξέχοντα
τον καπνό, φτιάχνουν µια ζώνη µε διαµεσολαβητικό χαρα-
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κτήρα ανάµεσα στην πόλη και την πλατεία. Πρανή αναπτύσσο-
νται κυρίως κάτω απ’ το επίπεδο του δρόµου, λειτουργώντας
ως ένα όριο υπαρκτό αλλά σχεδόν αόρατο αφού επιτρέπει την
απρόσκοπτη οπτική επικοινωνία της πλατείας µε τον πεζό-
δροµο. 
Οι υψοµετρικές διαφοροποιήσεις της πλατείας σε σχέση µε
τους περιβάλλοντες δρόµους, που οι περισσότερες τους γε-
φυρώνονται µε ράµπες, κάνοντας εφικτή την προσπέλαση
του κεντρικού χώρου της πλατείας σε όλους τους πολίτες,
χωρίς αποκλεισµούς, είναι ένα άλλο είδος ορίου, που ορίζει
χωρίς να αποχωρίζει την πλατεία από το πλαίσιο της. 
Οι υψοµετρικές διαφορές εµφανίζονται και στο εσωτερικό
της πλατείας και οργανώνουν διαφορετικού χαρακτήρα
χώρους τα κύρια επίπεδα της πλατείας είναι τρία, ένα επίπεδο
κοντά στον δρόµο, ένα υποβαθµισµένο σε σχέση µε αυτόν κι
ένα πιο ψηλά, αλλά υπάρχει κι ένα δευτερεύον επίπεδο, ακό-
µα πιο υποβαθµισµένο. 
Η πλατεία οργανώνεται λοιπόν σε δια-πλεκόµενες ζώνες,
τόσο σε κάτοψη όσο και σε τοµή, που επιχειρούν να προσκα-
λέσουν σε δια-πλεκόµενες ερµηνείες και χρήσεις. Το πλέγµα
κινήσεων κατασκευάζει κι ένα πλέγµα συναντήσεων, που δεν

είναι µόνο σωµατικές αλλά και οπτικές. Η πλατεία, είναι ένα
είδος αστικού θεάτρου, όπου όµως για κάθε επισκέπτη οι
ρόλοι του θεατή και του πρωταγωνιστή εναλλάσσονται ανά-
λογα µε τη στιγµιαία συνθήκη του στον χώρο της πλατείας. 
Η πρόταση αντιµετωπίζει την πλατεία ως αστική σκηνή που
ενεργοποιεί και προκαλεί τη δράση των επισκεπτών και την
ανταλλαγή βλεµµάτων που προκαλείται από αυτή. Η σκηνή
αυτή δε µπορεί παρά να είναι αφαιρετική και οργανωµένη µε
χαράξεις καθαρές και λιτές, ώστε να µπορεί εύκολα να περά-
σει σε δεύτερο πλάνο και να εστιάσει τα βλέµµατα στους πρω-
ταγωνιστές αντί στην ίδια. 
Στόχος της πρότασης είναι ένα αστικό τοπίο που κινει-τοποιεί:
ελεύθερα, σε διαφορετικές τροχιές και ταχύτητες, σε ανοι-
χτές καταστάσεις και συναντήσεις. Η πλατεία είναι υποδο-
χέας: δεν διαχωρίζει σε οργανωτές και συµµετέχοντες αλλά
αντίθετα προτρέπει στη συµµετοχή και στην ανταλλαγή των
ιεραρχιών. Η κίνηση, η στάση και η περιπλάνηση δεν είναι
στατικές αλλά ανοιχτές συνθήκες. Η πλατεία κάνει, αντί να
συµβολίζει ή να σηµαίνει. Οι προεξέχουσες αρχιτεκτονικές
χειρονοµίες ή κατασκευές εκλείπουν. Στην εποχή που το
θέαµα καθηλώνει σε αδράνεια και απραξία µπροστά στο αντι-
κείµενο, ο δηµόσιος χώρος σχεδιάζεται ως πεδίο: πεδίο το
οποίο ενεργοποιεί την ανοιχτή επικοινωνία, την ανταλλαγή
και το απρόβλεπτο.

Μελετητές:
Πολυξένη Μάντζου, Πέτρος Μπαµπασίκας, 

∆ήµητρα Ριζά, αρχιτέκτονες
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Η περιοχή ανάπλασης οργανώνεται ως ένας κεντρικός χώρος
που περιβάλλεται από οργανωµένες διαδροµές-άξονες κίνη-
σης.
Ο κεντρικός χώρος της πλατείας οργανώνεται σε τρία επί-
πεδα. Κυριαρχεί το ανώτερο επίπεδο που αποτελεί τη βάση
αναφοράς για το κτήριο της ∆ηµοτικής Καπναποθήκης (µελ-
λοντικά Μουσείο Καπνού, Λαογραφικό Μουσείο και Ιστορικό
αρχείο της πόλης) και οργανική συνέχειά του.

Το µέσο επίπεδο ορίζεται ως υποδοχέας πιο καθηµερινών
χρήσεων: τόπος καθηµερινής συγκέντρωσης και στάσης,
χώρος παιχνιδιού.

Η κατώτατη στάθµη ενώ αποτελεί χωρικά συνέχεια της πλα-
τείας, ανήκει λειτουργικά στο σύστηµα των χώρων κίνησης
που οργανώνονται περιµετρικά των δύο επιπέδων της πλα-
τείας.

∆ύο είναι οι κυρίαρχοι άξονες κίνησης περιµετρικά της πλα-
τείας.
Ο πρώτος, µε κατεύθυνση ανατολή-δύση, διασχίζει το νότιο
τµήµα της πλατείας, και χαράζεται µε τρόπο ώστε να ενοποιεί
τους υφιστάµενους πεζόδροµους της περιοχής.
Ο δεύτερος, µε κατεύθυνση βορά-νότο, είναι ο άξονας που

Αστικό τοπίο µνήµης - Σενάριο για έναν διδακτικό περίπατο 
Η αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής και ο προσδιορισµός
της πλατείας σε κοµβικό σηµείο της πόλης πραγµατοποιείται
µέσω της δηµιουργίας ενός Αστικού Τοπίου Μνήµης. 
Για την επίτευξη αυτού προτείνεται η χάραξη επί της πλατείας
Καπνεργάτη ενός διδακτικού περιπάτου σχετικά µε την καλ-
λιέργεια, τη συσκευασία και την εµπορία-εξαγωγή του κα-
πνού.

Τα νοηµατικά σηµεία-κεφάλαια του διδακτικού περίπατου
οργανώνονται µε τον κάτωθι κανόνα σχεδιασµού:
I. To κεντρικό θέµα, µια υπερυψωµένη συστάδα από φυτε-
µένα και ανθισµένα καπνά, έχει σχήµα τριγωνικό, έτσι ώστε οι
προεκτάσεις του να αναφέρονται σε όλες τις βασικές διευ-
θύνσεις πρόσβασης προς την πλατεία, δηµιουργώντας το
ζητούµενο σηµείο αναφοράς στην πόλη.
II. Το κεντρικά τοποθετηµένο τρίγωνο στρέφεται στον εαυτό
του και δηµιουργεί έναν παλµό κίνησης επί όλης της πλατείας. 
III. ∆ιαρθρωµένα µε φυγόκεντρη χάραξη οργανώνονται τα
επιµέρους «κεφάλαια» της Ιστορίας, που χωροθετούνται στα
όρια της πλατείας.

Παράλληλα, οι φυσικές διαµορφώσεις (µαλακές επιφάνειες)
ενυπάρχουν κάτω από το αστικό πεδίο (σκληρή επιφάνεια)

και αποκαλύπτονται τµηµατικά, ως µικρές «αρχαιολογικές»
τοµές µνήµης. Προσδίδεται έτσι η έννοια, ότι το διαµορφού-
µενο, σκληρό, αστικό πεδίο πέφτει ως «πέπλο» επί του φυσι-
κού τοπίου, χωρίς να ταράσσει το υφιστάµενο υπόστρωµα,
άλλα αντίθετα συνυπάρχει σε παράλληλο υπόγειο επίπεδο.
∆ίνοντας έτσι την αίσθηση της αντιστρεψιµότητας, της πιθα-
νής δηλαδή αποκάλυψης του φυσικού τοπίου στο µέλλον. 

Οι τοµές αυτές διαµορφώνονται ως ο «Αγρός», τα «Σπαρτά», ο
«Ανθός», τα «Κρεββάτια» µε τα παστάλια του καπνού, η «Συ-
σκευασία-εξαγωγή» και εµφανίζονται ως µουσειακά εκθέ-
µατα –υπαίθρια γλυπτά– ως αφήγηση της ιστορίας της παρα-
γωγής του καπνού και ως πρόλογος του υφιστάµενου Μου-
σείου. Σε χαρακτηριστικά σηµεία της πλατείας, χωροθετού-
νται, στην ίδια λογική χάραξης, τα δύο υφιστάµενα µνηµεία
εµπλουτίζοντας τον διδακτικό περίπατο.

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επι-
σκεπτών του Μουσείου προτείνεται η δηµιουργία υπόγειου
χώρου στάθµευσης 50 θέσεων αυτοκινήτων µε είσοδο επί της
οδού Κασσάνδρου, όσο το δυνατόν πιο µακριά από τον βασικό
χώρο δραστηριότητας της πλατείας.

Μελετητές:
Πατρώνης Γιάννης, αρχιτέκτων, αναπλ. καθηγητής 
Τµ. Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών
Πατρώνης Χρήστος, Πανδή Γιάννα, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Γιάννα Λαζαρίδη, Γιάννης Καρράς, αρχιτέκτονες
Άννα Τατσιώνη, Νίκος Τζιβάρας, Χάρης Χριστούλης, φοιτητές
Τµ. Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών

συνδέει την πλατεία µε την περιοχή του λιµανιού Ο άξονας
αυτός εµπλουτίζεται µε δενδροστοιχίες που υπογραµµίζουν
τη γραµµική του ανάπτυξη.
Το δυτικό τµήµα της πλατείας, (νέο πεζοδροµηµένο τµήµα)
διαµορφώνεται ως οργανωµένη ζώνη στάσης µε κτιστούς
καθιστικούς πάγκους και σταθερά µεταλλικά στέγαστρα και
ως υποδοχέας τραπεζοκαθισµάτων. Η ζώνη αυτή αποτελεί
συνέχεια της παρακείµενης αντίστοιχης ζώνης αναψυχής και
υποστηρίζει τους χώρους στάσης της πλατείας.

Μελετητές:
Νικόλαος Σουλάκης, ∆ρ αρχιτέκτων

Θεόδωρος ∆ούνας, αρχιτέκτων 

Συνεργάτες:
Φανή Μόσχου, αρχιτέκτων

Βασίλης Καραγεωργίου, Νικόλαος Αγραφιώτης,

φοιτητές αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
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Σχισµή στον χρόνο
Αναζητούµε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για την πλατεία του
Καπνεργάτη επενδύοντας τον αστικό χώρο µε συµβολικά νοή-
µατα που έχουν αναφορά στην Ιστορία και τη συλλογική
µνήµη της πόλης. Βασικό µας µέληµα είναι η ανάδειξη της
∆ηµοτικής Καπναποθήκης και η «σκηνοθεσία» του τρόπου µε
τον οποίο αποκαλύπτεται στον περιπατητή. Παρεµβαίνουµε
διατηρώντας αλλά και ενισχύοντας τον έντονα αστικό χαρα-
κτήρα της πλατείας και διευκολύνοντας τις καθηµερινές κινή-
σεις των πεζών και την επικράτησή τους ως προς το αυτοκί-
νητο. 

∆ηµιουργούµε µια επίπεδη πλατεία µε µικρές κλίσεις. Πάνω
σε ένα σκούρου χρώµατος ενοποιητικό υπόβαθρο από κυβό-
λιθο τοποθετούµε ένα µαρµάρινο «χαλί» µε λωρίδες από ει-
δικά επεξεργασµένο µέταλλο. Οι λωρίδες αυτές εντείνουν
την προοπτική προς τη ∆ηµοτική Καπναποθήκη, η οποία βρί-
σκεται στο τέρµα του «χαλιού» πάνω σε ένα πλάτωµα-µπαλ-
κόνι, το ψηλότερο σηµείο από το οποίο µπορεί κάποιος να
έχει µια γενική θέα προς την πλατεία.

Το χαλί αυτό, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, είναι ο
«αγρός» όπου καλλιεργείται ο καπνός. Κατά τόπους το µέ-
ταλλο αφαιρείται αποκαλύπτοντας το χώµα όπου φυτεύονται
είτε φυλλοβόλα δέντρα (αναφορά αγροτικού χρόνου) και
χαµηλά αρωµατικά φυτά, είτε υψώνονται τα καθιστικά µας.

Μελετητές:
Καλλιόπη ∆ήµου, Παναγιώτα Λουκάκου, ∆ήµητρα Σιατίτσα,

Τζίνα Σωτηροπούλου, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Σορίν Ιστουντόρ, αρχιτέκτων

Σύµβουλος αρχιτεκτονικής τοπίου:
∆ιονυσία Λιβέρη, αρχιτέκτων

Μελετητές:
Ιωάννα-Ηώ Καρύδη, αρχιτέκτων, τοπιακή πολεοδόµος ΜΑ

Γιώργος Κουφάκης, Κωνσταντίνος ∆ήµας,

αρχιτέκτονες ΜPhil σχεδιασµού χώρου
Εύα Πουλοπούλου, αρχιτέκτων

Ειδικοί σύµβουλοι:
Κώστας Μωραΐτης, αρχιτέκων, καθηγητής ΕΜΠ 

Χριστόφορος Βεϊνόγλου, συγκοινωνιολόγος MSc 

Σκίζοντας την πλατεία και δηµιουργώντας µια καθοδική
πορεία προς έναν ολοζώντανο τοίχο-µνηµείο, αφιερωµένο
στους αγώνες των καπνεργατών και στον υπόγειο εκθεσιακό
χώρο, δίνουµε ακόµα µεγαλύτερη έµφαση στο γεγονός πως η
ίδια η πλατεία είναι για µας το σύµβολο της ιστορίας του
καπνού στην πόλη, σε όλα τα επίπεδα αναφοράς της, από το
ίδιο το φυτό και την επεξεργασία του µέχρι τις συνθήκες
εκβιοµηχάνισης της πόλης και τους αγώνες των καπνεργατών.
Ο δηµόσιος χώρος µετατρέπεται σε µνηµείο επιδιώκοντας να
µετατρέψει την αναπαράσταση της µνήµης σε βιωµατική
εµπειρία.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ
Η παρέµβαση είναι «ΤΟΠΙΑΚΗ»
Στην πρόταση ενισχύεται το φυσικό στοιχείο, εµπλουτίζεται ο
δηµόσιος χώρος µε µία αίθουσα – η οποία παρεµβάλλεται ως
τόπος στάσης και συναντήσεων στην πορεία των καθηµερινών
κινήσεων των πεζών τοποθετηµένη σε χαµηλότερη στάθµη
από το κύριο επίπεδο της πλατείας. Με τη βλάστηση οργανω-
µένη σε ενότητες µε τα 9 διαφορετικά είδη καπνού µπροστά
στο ανακαινισµένο κτήριο της Καπναποθήκης υποδηλώνεται
η ιστορική σχέση της τοπικής οικονοµίας µε τον καπνό. Με µία
φλέβα νερού που ακολουθεί το ίχνος παλαιότερου ρέµατος
υποδηλώνεται µία βασική ιδιότητα του αναγλύφου την οποία
είχε εκτοπίσει το νεώτερο αστικό τοπίο.
Οι παρεµβάσεις πραγµατοποιούνται ώστε οι ιστορικές νύξεις να

αποκτούν χρηστική αξία στον καθηµερινό δηµόσιο χώρο. Τόσο η

φύτευση όσο και το νερό δηµιουργούν βιοκλιµατικά καταλληλό-

τερες συνθήκες παραµονής και κίνησης στην πλατεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τοπίο Αστικού Ανάγλυφου
Τοπίο Φυτεύσεων
Η πραγµατική και µνηµονική παρουσία του νερού
Επιχειρείται ανακατάταξη του δοσµένου αστικού ανάγλυφου,
Μελετήθηκε το έδαφος και τα τοπογραφικά του χαρακτηρι-
στικά. Αξιοποιήθηκαν µε βάση αυτά τρία βασικά συνθετικά
µέσα, τα οποία ορίζουν τη σύγχρονη τέχνη του τοπίου –ground-
scape, greenscape, waterscape– µε τα οποία και σχεδιά-
στηκε η υπόµνηση της φυσικής και πολιτισµικής ιστορίας της
πόλης.
Η διαµόρφωση στην πλατεία Καπνεργάτη, στρέφει τον επι-
σκέπτη, προς το εκλεκτικιστικό συγκρότηµα των καπναποθη-
κών. Το κέλυφος της αίθουσας των πολλαπλών χρήσεων εν-
τάσσεται διακριτικά και εν τέλει «καλύπτεται» από τους πλα-
στικούς σχηµατισµούς του νέου εδάφους της πλατείας, και
πλαισιώνεται από µία εναλλακτική βυθισµένη πορεία-αλέα
και από τη φύτευση που απλώνεται πάνω της και εν µέρει
καλύπτει και την αίθουσα.
Η αναµόρφωση του εδάφους της πλατείας πλάι στην οδό Κασ-
σάνδρου, επαναφέρει κοντά στα φυσικά της δεδοµένα την
πορεία αυτή τη χαραγµένη πάνω στο παλαιό-επιχωµένο και
αθέατο σήµερα ρέµα. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται και
επιτείνεται µε τον σχεδιασµό της εναλλακτικής βυθισµένης
πορείας που οδηγεί στην αίθουσα και µε µια πραγµατική
πορεία-γραµµή νερού.
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Η πρόταση θεωρεί την πλατεία Καπνεργάτη ως έναν κεντρικό
τόπο διέλευσης και επικοινωνίας για την πόλη της Καβάλας.
Καθοριστικά στοιχεία σχεδιασµού της αποτέλεσαν ο συσχετι-
σµός της µε τη συλλογική µνήµη της πόλης, την ιστορία των
καπνεργατών καθώς και  η διερεύνηση των σχέσεων της πλα-
τείας µε άλλους δηµόσιους τόπους, την πλατεία Οµονοίας,
τον ∆ηµοτικό Κήπο, το ∆ηµαρχείο, τα διατηρητέα κτήρια  που
βρίσκονται στην περιοχή.

Την έως τώρα συνθήκη αποµόνωσής της διαδέχεται µια κατά-
σταση ροών που διαχέονται στο γειτονικό δίκτυο πεζοδρόµων
και το οποίο µε τη σειρά του εκτονώνεται στη διευρυµένη
πλατεία. Αντίστοιχα, διαδροµές από τον γειτονικό ∆ηµοτικό
Κήπο διαχέονται στον ελεύθερο χώρο της πλατείας.

Η ανάδειξη της ∆ηµοτικής Καπναποθήκης καθορίζεται από τη
δηµιουργία µιας διευρυµένης επιφάνειας που επιτρέπει την
ελεύθερη κίνηση των κατοίκων, τον περιορισµό της περιµε-
τρικής κυκλοφοριακής διέλευσης οχηµάτων, τη σύνδεση της
πλατείας µε το δίκτυο των πεζοδρόµων (Οδός Μ. Αλεξάνδρου
κ.λπ.), τη δηµιουργία χώρων στην πλατεία µε δηµόσιες δρα-
στηριότητες, την έκκεντρη µετατόπιση του µνηµείου του
καπνεργάτη.

Μελετητές:
Νίκος Καζέρος, Ελένη Σφαντού, αρχιτέκτονες

Σύµβουλοι:
Τίτη Παπαδοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια ΑΠΘ
Έλλη Παγκάλου, αρχιτέκτων τοπίου
Ελένη Τζιρτζιλάκη, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Λουίζα Αναγνώστου, Αγγελική Ζερβού, Γεωργία Πουλοπούλου,

φοιτήτριες Τµ. Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών

Ειδικός συνεργάτης:
Στέφανος Χανδέλης, εικαστικός

Η επιφάνεια της πλατείας ακολουθεί τη φυσική κλίση του
εδάφους και διαµορφώνεται µε ροές που έχουν αναφορά στη
δοµή φύλλων καπνού και τη γεωµετρία της ∆ηµοτικής Καπνα-
ποθήκης. Τοπικά, µικρότερες επιφάνειες δηµιουργούν κυµα-
τισµούς που επίσης παραπέµπουν σχηµατικά σε φύλλα
καπνού.

Οι δραστηριότητες στην πλατεία εµπλουτίζονται µε τη δηµι-
ουργία υπόγειων χώρων στους οποίους θα φιλοξενούνται λει-
τουργίες δηµόσιου χαρακτήρα (βιβλιοπωλείο, µικρός κινηµα-
τογράφος).

Η προτεινόµενη φύτευση της ακολουθεί τα αστικά χαρακτηρι-
στικά της περιοχής (χαράξεις από το κτήριο της ∆ηµοτικής
Καπναποθήκης) και ιδιαίτερα τις ροές κίνησης (συνέχεια δια-
δροµών από τον ∆ηµοτικό Κήπο). 

Το νυχτερινό τοπίο της πλατείας διαµορφώνεται από φωτι-
στικά σώµατα σε ιστούς (γενικός φωτισµός), από τον φωτισµό
των ιστορικών κτηρίων καθώς και από στοιχεία των υπόγειων
χώρων και των καθιστικών που λειτουργούν ως φωτεινά
σώµατα. 
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Ανάπλαση της περιοχής Ανατολικά
από τις Καµάρες στην Καβάλα



Η περιοχή ανατολικά από τις Καµάρες χαρακτηρίζεται από
την επιβλητικότητα του Υδραγωγείου, τις έντονες υψοµετρι-
κές διαφορές και τη διαφορετικότητα του χαρακτήρα της
στην περίµετρό της, ενώ παρατηρείται έντονη υποβάθµιση
ακριβώς δίπλα στο µνηµείο.

Ως ζητούµενο ορίστηκε η εκκαθάριση των χρήσεων, κινήσεων
και κοινοχρήστων χώρων και η οργάνωσή τους σε ένα ενιαίο
σύνολο µε βασικό σκοπό την ανάδειξη του µνηµείου και την
εξυγίανση της περιοχής. Κρίθηκε απαραίτητη η ενοποίηση
των υπαίθριων χώρων, σ’ ένα δίκτυο άµεσα προσβάσιµο κι
από Α.Μ.Κ. και η µετατροπή της περιοχής σε οργανική από-
ληξη της πόλης στα ανατολικά, χωρίς ανατροπή της χάραξης
των βασικών δρόµων εισόδου και εξόδου της πόλης.

Συγκεκριµένα προτείνεται η διαµόρφωση µίας κεντρικής πλα-
τείας στη θέση του προς απαλλοτρίωση Ο.Τ.3, η οποία λει-
τουργεί σαν ένα κενό µπροστά από το Υδραγωγείο.
Ορίζεται από τις Καµάρες, το παλιό καπνοµάγαζο και τις
οδούς Παλαιό Υδραγωγείο και Αµερ. Ερυθρού Σταυρού κι
αποτελεί µία σύνθεση στάσεων και κινήσεων που αναπτύσσο-
νται σε επίπεδα άµεσα συναρτηµένα µε τις φυσικές υψοµε-
τρικές διαφορές της περιοχής.
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Το πρώτο από αυτά τα επίπεδα, σχήµατος Π, είναι µία συνεχής
κίνηση (τεθλασµένη γραµµή). Είναι το κυρίως επίπεδο κίνη-
σης µέσω του οποίου ενοποιούνται µεταξύ τους τα επιµέρους
τµήµατα της περιοχής µελέτης. Ξεκινάει από τη στάθµη της
βάσης του υδραγωγείου, συνεχίζει παράλληλα µε τα καπνο-
µάγαζα της Κίµωνος, στρίβει παράλληλα πάλι µε τις Καµάρες,
αλλά σε απόσταση από αυτές και υπερυψωµένο από τον
δρόµο (γέφυρα). Όλο το σύστηµα, µε φόντο το καπνοµάγαζο,
στρέφεται προς το Υδραγωγείο µέσω µικρού αµφιθεάτρου
στην απόληξη της γέφυρας. Από κάτω υπάρχει µικρό καφέ
και βοηθητικοί χώροι.
Ενώ το 1ο είναι κυρίως επίπεδο κίνησης µε συγκεκριµένη κα-
τεύθυνση, το δεύτερο περιλαµβάνει ελεύθερες κινήσεις και
περιοχές στάσης, ακολουθώντας την κλίση του εδάφους. 
Το τρίτο επίπεδο της πλατείας, ελαφρώς υποβαθµισµένο,
αποτελεί την πλατεία του αµφιθεάτρου.

Οι άλλες δύο βασικές περιοχές της µελέτης είναι αυτές εκα-
τέρωθεν της κεντρικής πλατείας. 
Αντιµετωπίζονται µε κοινό τρόπο, ως πρανή τα οποία οργανώ-
νονται µε επάλληλα αναληµµατικά τοιχάκια και ράµπες πάνω
στο φυσικό έδαφος. Αποτελούν δηλαδή, η καθεµία µία συ-
νεχή κίνηση σύνδεσης των περιοχών κατοικίας µε την πλα-

τεία. Ενδιάµεσα υπάρχουν µικρά πλατώµατα µε χαµηλή φύ-
τευση. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η κεντρική πλατεία καλύπτεται
µε χυτά υλικά, και γενικά είναι ορθοκανονικά οργανωµένη,
αυτές οι περιοχές έχουν περισσότερο ελεύθερο χαρακτήρα
και είναι στρωµένες µε χώµα.

∆ευτερευόντως ως προς την κεντρική πλατεία και τις περιο-
χές µε τα έντονα πρανή προτείνονται κάποιες επεµβάσεις
που σκοπό έχουν την ενοποίηση και σύνδεση των υπαίθριων
χώρων όπως η πεζοδρόµηση τµήµατος της Πιπίνου, από τις
Καµάρες µέχρι τον πρώτο κάθετο δρόµο, κι ο ανασχεδιασµός
της παιδικής χαράς κι ενός ευρύτερου χώρου εκτόνωσης για
την περιοχή κατοικίας. 
Επιπλέον προτείνεται η αποκατάσταση του µεντρεσέ του
Χατζή Αλή-Πασά και η µετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο.

Το θέµα της στάθµευσης αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, ιδι-
αίτερα µε την προοπτική εξέλιξης της περιοχής σε πόλο έλ-
ξης. Στα όρια της δηµιουργούνται λίγες θέσεις υπαίθριας
στάθµευσης.Προκειµένου, όµως να καλυφθούν ευρύτερες
ανάγκες, κρίνεται σκόπιµη η κατασκευή υπογείου χώρου
στάθµευσης, κάτω από το Ο.Τ.3.

Μελετητής:
Ελένη Κουσκούτη, αρχιτέκτων

Συνεργάτης: Σύµβουλοι:
Ελένη Μαλαχία, αρχιτέκτων Αγγελική Ευστρατουδάκη, πολιτικός µηχ.-συγκοινωνιολόγος

Βασίλης Μπερτζάτος, αρχιτέκτων
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Η πρόταση αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου  αστικού σχεδια-
σµού, που αφορά συνολικά και τις δύο περιοχές εκατέρωθεν
των Καµαρών.
Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η δηµιουργία ενός στοι-
χείου, που µε τη δοµή και την κλίµακα του να χαρακτηρίζει
τον χώρο και να εµπλέκεται δυναµικά µε το παλαιό Υδραγω-
γείο. 
Στόχος δεν είναι η δηµιουργία ενός άλλου µνηµείου στον
χώρο, αλλά η δηµιουργία ενός λιτού και παράλληλα δυναµι-
κού στοιχείου, που θα εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες και
θα επιτρέπει την ανάγνωση του µνηµείου από διαφορετικές
οπτικές γωνιές.
Κεντρικός άξονας σύνθεσης είναι η δηµιουργία µιας επιφα-
νείας κίνησης η οποία αναπτύσσεται κάθετα µε τις «Καµάρες»
και αποτελεί τµήµα του νοητού άξονα που συνδέει το ∆ικα-
στικό Μέγαρο µε το κτήριο του ιδιωτικού Καπνεργοστασίου .
Πρόκειται για µια «πλατεία» οριζόντια, επιµήκη, που υλοποι-
είται µε αφετηρία την πλατεία Νικοτσάρα, χωροθετείται σε
στάθµη πάνω από τα δοµικά στοιχεία της θεµελίωσης του

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟ – πορεία και συνδετήριο στοιχείο της πόλης
Η πρόταση συνδιαλέγεται µε τη διττή φύση του Υδραγωγείου:
ως µνηµείο-σύµβολο ιστορικής, αισθητικής και τεχνικής αξίας
και ως βαρυσήµαντο αστικό στοιχείο λόγω κλίµακας και µορ-
φολογικής ιδιαιτερότητας. Η πορεία του στην πόλη ρυθµίζει
τις ποιότητες του χώρου. Αναδεικνύεται, ακριβώς, η πολλα-
πλότητά του ως αδιαπέραστο τείχος, ως τοίχος ανάµεσα στα
κτήρια της πόλης, ως τόπος κατοικίας, ως είσοδος σε εσωτε-
ρικά τετραγώνων, ως πύλη.
Το µνηµείο αποτελεί όχι µόνο ένα προς θέαση έργο αλλά και
ένα µέσο πολλαπλών προσβάσεων, πολλαπλών ανταποκρί-
σεων στην πόλη.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ – διπλή άρθρωση
Στο επιβλητικό Υδραγωγείο, και παράλληλα µ’ αυτό, αρθρώ-
νεται µια πορεία προσαρµοσµένη στο ανάγλυφο της περιο-
χής, πορεία-ανάδειξη του µνηµείου, πορεία-συγκρότηση του
περίγυρου. Κατά µήκος αυτής της πορείας, και σε συνάρτηση
πάντα µε το Υδραγωγείο, αρθρώνονται (ένα δεύτερο σύστηµα

αρθρώσεων) µια σειρά από κατασκευές-µικροπεριβάλλοντα
ως ενοποιητικά στοιχεία των δύο έντονων γραµµών: του Υδρα-
γωγείου και της σχεδιασµένης πορείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – η πορεία κατά τµήµατα
∆ιαφορετικές κατασκευές, ελαφριές, µετακινούµενες ή και
υπόγειες, συµπληρώνονται από κατάλληλα εξοπλισµένους
υπαίθριους χώρους και επιλεγµένες φυτεύσεις. Η επανάληψή
τους, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενισχύει την αναγνωσιµό-
τητα του χώρου.
Πεζογέφυρες, εξέδρες-παρατηρητήρια, εκθετήρια, η πλα-
τεία, αποτελούν τους δρόµους και τους σταθµούς καθώς προ-
τείνεται η σύνδεση της παλιάς µε την καινούρια πόλη. Οι δρό-
µοι αυτοί και οι σταθµοί ορίζουν τη νέα µορφή συνέχειας.

Φιλοδοξούµε, η αισθητική αυτών των κατευθυνόµενων γραµ-
µών-χαράξεων –οι προθέσεις, η δυναµική, η γεωµετρία
τους...– να κινηθεί προς την πόλη, ώστε να ανατραπεί η ει-
κόνα του µη συνεκτικού και άρρυθµου ιστού της. 

Μελετητές:
Γεώργιος Ζούπας, ∆ηµήτριος Ζούπας, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Βασίλειος Ζούπας, 

πολιτικοί µηχανικοί

µνηµείου και αναπτύσσεται ελεύθερα ανάµεσα από αυτό,
δυναµικά µέσα στον κοινόχρηστο χώρο ανατολικά των Καµα-
ρών. Είναι ένας χώρος αυτοτελής, µακριά από το αστικό περι-
βάλλον και τη γύρω κυκλοφορία µε τη δική του δοµή και λει-
τουργία. 
Λόγω της µορφολογίας του εδάφους, η «πλατεία» προβάλλει
σταδιακά στον χώρο και εξελίσσεται σε δώµα ενός ισόγειου
κτηριακού όγκου , που φιλοξενεί το Μουσείο Υδραγωγείου. 
Κλιµακοστάσιο και ανελκυστήρας εξασφαλίζουν τη διαµπερή
κίνηση της πλατείας και ουσιαστικά την πρόσβαση από το
ανατολικό όριο της περιοχής.
Οι χώροι πρασίνου εκατέρωθεν της «πλατείας» διαµορφώνο-
νται ως φυσικά πρανή, που ακολουθούν τα υψόµετρα του
περιβάλλοντος χώρου. 
Τα στοιχεία αστικού εξοπλισµού ακολουθούν τη συνθετική
δοµή του χώρου, µε τον φωτισµό γενικά να  διατηρείται σε χα-
µηλά επίπεδα, ώστε να αναδεικνύεται, µέσα από ειδικό φωτι-
σµό, το µνηµείο του παλαιού Υδραγωγείου ως κυρίαρχο στοι-
χείο του χώρου.

Μελετητές:
Θεοδώρα Παπίδου, ∆ηµήτριος Γιουζέπας, 

Γιάννης-Νίκος Τσάρας, Πέννυ Χωραφά, αρχιτέκτονες

Ειδικός συνεργάτης-σύµβουλος:
Μάνιος ∆ηµήτριος, αρχιτέκτων
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Μελετητές:
Μαρία ∆ούση, Μιχαήλ Νοµικός, Άγγελος Τασολάµπρος, Ιωάννης

Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Ψυλλάκη, Πρόδροµος Νικηφορίδης,

Μπερνάρ Κουόµο, Παρασκευή Ταράνη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτης:
∆έσποινα Παυλοπούλου, αρχιτέκτων

Μελετητές:
Πατρώνης Γιάννης, αρχιτέκτων, αναπλ. καθηγητής 

Τµ. Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών
Πατρώνης Χρήστος, Πανδή Γιάννα, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Γιάννα Λαζαρίδη, Γιάννης Καρράς, αρχιτέκτονες

Άννα Τατσιώνη, Νίκος Τζιβάρας, Χάρης Χριστούλης, φοιτητές
Τµ. Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών

φωµένα µε φυσικό τρόπο (χώµα, φυτεύσεις, ξύλινες πορείες)
στα δύο πρανή τα οποία εξασφαλίζουν την εύκολη και ευχάρι-
στη κίνηση και παραµονή από τις γειτονιές της Αγίας Βαρβά-
ρας και της Παναγιάς προς το κέντρο της πόλης µέσω των
Καµαρών.
Το οριζόντιο επίπεδο-κατάστρωµα, το οποίο αναπτύσσεται
από την υψηλότερη στάθµη του εδάφους στεγάζει ένα ανα-
ψυκτήριο και ένα εκθετήριο και το ξύλινο δάπεδό του εξα-
σφαλίζει µια ευχάριστη στάση για τη θέαση-απόλαυση του
γύρωθε δηµόσιου χώρου.
Στην ανατολική πλευρά του αναδυοµένου από το έδαφος κτη-
ρίου διαµορφώνεται η είσοδος του υπόγειου χώρου στάθµευ-
σης. Τα ξύλινα οριζόντια επίπεδα στα πρανή και στο κεντρικό
τµήµα µε τη θέση και τη χάραξή τους εντείνουν τη διείσδυση
του ανατολικού τµήµατος προς το δυτικό και την πόλη. Την
ίδια τάση διεκδικούν τόσο το κτήριο του µεντρεσέ όσο και η
γραµµική διάταξη των καπναποθηκών κατά µήκος της οδού
Παλαιού Υδραγωγείου.

Η ανάδειξη του Μνηµείου

Ο κύριος νοηµατικός φορέας για την εκκίνηση της µεθοδολο-
γίας σχεδιασµού είναι η ανάδειξη του µνηµείου του Υδραγω-
γείου µε την αποκάλυψη και συντήρηση όλων των επιµέρους
µελών του, καθώς µε την επαναφορά (κατά το δυνατόν) των
συνθηκών του φυσικού τοπίου που το περιέβαλλαν.
Η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των προπόδων των λό-
φων, υλοποιείται, µεταξύ άλλων, µε την ενοποίηση µιας ζώ-
νης πλάτους 15 µέτρων, παράλληλα και σε επαφή µε την ανά-
πτυξη των Καµαρών. 
Οι επιµέρους χαράξεις, τα υλικά, και το ύφος των διαµορφώ-
σεων οµογενοποιούνται εκφραστικά ανεξαρτήτως τι χρήση
εκφράζουν (π.χ. δρόµοι κίνησης, χώροι στάσης, ράµπες ανό-
δου κ.λπ.) και λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η κλίση των εδα-
φών, που αντιµετωπίζονται µε ήπιες και προφανείς χαράξεις. 
Αυτή η ζώνη ενοποίησης αναδεικνύει ως κύρια κίνηση των
πεζών αυτήν που έχει διεύθυνση παράλληλα µε τις Καµάρες,
δίνοντας τη δυνατότητα στους διερχόµενους να ψηλαφίσουν
τα ίχνη του µνηµείου. Ταυτόχρονα δηµιουργείται ένα αστικό
πεδίο µεγάλης κλίµακας που αρµόζει στην αξία του µνηµείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω, κρίθηκε η τακτο-
ποίηση και οµαδοποίηση των κινήσεων κυκλοφορίας των οχη-
µάτων, µε κύρια παρέµβαση την επαναχάραξη της οδού Πα-

λαιού Υδραγωγείου, ούτως ώστε αυτή να διαπερνά τις Καµά-
ρες στο ίδιο µέρος που το διαπερνά η οδός Αµερ. Ερυθρού Σταυ-
ρού (διπλανή καµάρα). 

∆ιαµορφώνεται, σε υψόµετρο (+9.50), µια νέα πλατεία, υπο-
κείµενης της ως άνω περιγραφείσας ενοποιηµένης ζώνης, µε
αστικό χαρακτήρα και επίπεδη διαµόρφωση, που δύναται να
φιλοξενήσει δραστηριότητες αναψυχής και κοινωνικών εκδη-
λώσεων. 

Η σύνδεση των κυρίων επιπέδων διαµορφώσεων τονίζεται µε
µια δυναµική διαδοχή επιπέδων κατάβασης από την πλευρά
του λόφου της Παναγίας, που προσοµοιάζει µε τη φυσική κα-
τάρρευση πρανών.
Μετασχηµατίζεται συνεπώς, η ροή των φυσικών υψοµετρικών
καµπύλων σε τεχνητό τοπίο και εν συνεχεία αυτό «γεννά» µέ-
σα από τις σχισµές του, τις πρώτες κτηριακές µορφές χαµη-
λού ύψους. Εκεί χωροθετούνται το Μουσείο των Καµαρών και
ένα µικρό καφέ υποστήριξης της λειτουργίας του µουσείου,
εµβαδού συνολικά 120 m2, καθώς και η είσοδος του υπόγειου
χώρου στάθµευσης χωρητικότητας 70 αυτοκινήτων. Κατά
αυτό τον τρόπο ελαττώνεται ο νέος κτηριακός όγκος «καµου-
φλάρεται» εντός της ροής των επιπέδων διασύνδεσης και κυ-
κλοφορίας των διερχοµένων. 

Εισαγωγή
Στην υπό µελέτη περιοχή διατηρούνται εξαιρετικά στοιχεία
της πλούσιας ιστορίας της πόλης καθώς και ιδιαίτερα συντα-
κτικά στοιχεία της αστικής της οργάνωσης. Η περιοχή σήµερα
παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθµισης. Εξαί-
ρεση αποτελεί το Υδραγωγείο, κατασκευή του 16ου αι., το
οποίο στον συγκεκριµένο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό αντιµε-
τωπίζεται ως όριο. Κατά την άποψή µας οι Καµάρες δεν πρέ-
πει να αντιµετωπιστούν ως όριο αλλά αντίθετα ως ενοποιητικό
στοιχείο των δυο αστικών περιοχών που βρίσκονται ανατο-
λικά και δυτικά του µνηµείου.

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής πρότασης
Βασικός στόχος για τη διαµόρφωση της υπό µελέτη περιοχής
είναι η αξιοποίηση και η ανάδειξη τόσο των ιδιαίτερων γαιο-
µορφολογικών δεδοµένων του τόπου όσο και των ιδιαίτερα
σηµαντικών διατηρούµενων ιστορικών στοιχείων του. 
Προτείνονται κλιµακωτά επίπεδα κίνησης και στάσης διαµορ-
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Η περιοχή ανατολικά των Καµαρών είναι πύλη εισόδου κι εξό-
δου της πόλης. Οι ίδιες οι Καµάρες είναι σηµαντικότατο αρ-
χαιολογικό µνηµείο. Πρόκειται για σηµείο σύγκλισης, συνά-
ντησης αλλά και τροµερών εντάσεων. Η πρόταση επιδιώκει να
προάγει τον χαρακτήρα της συνάντησης, αµβλύνοντας όµως
τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχή, οργανώνοντας έναν δη-
µόσιο χώρο ικανό να υποδεχτεί δράσεις και συνευρέσεις των
πολιτών.
Στο επίπεδο της πλατείας η συνάντηση οργανώνεται γύρω
από στοιχεία-τρύπες, οι οποίες συγκεντρώνουν συγκεκριµέ-
νες δράσεις σε περιοχές ελαφρά υποβαθµισµένες και γύρω
τους στήνουν ένα σύστηµα ροών, µε διαφορετικά υλικά και
λειτουργίες. Οι τρύπες διακρίνονται τόσο σε σχήµα και µέγε-
θος όσο κα σε υλικά και λειτουργία: άλλες προορίζονται για
παιχνίδι, άλλες διαµορφώνουν χώρους στάσης και θέας,
άλλες χώρους δράσης.
Γύρω από τις τρύπες, στο επίπεδο κάτω από την πλατεία, κα-
τασκευάζεται χώρος στάθµευσης. Εκεί οι τρύπες λειτουργούν
ως κυκλικοί κόµβοι και φωταγωγοί.
Ένα σύστηµα ροών οργανώνει όλη την περιοχή µελέτης: ένα

Μελετητές:
Πολυξένη Μάντζου, Πέτρος Μπαµπασίκας, 

∆ήµητρα Ριζά, αρχιτέκτονες

είδος από κορδέλες, µε έµφαση στην υλικότητά τους, που δεν
είναι υψοµετρικές γραµµές αλλά ενιαίες γραµµικές ζώνες. Οι
κορδέλες είναι κατασκευασµένες κάθε φορά από το ίδιο
υλικό, άλλοτε βατό, άλλοτε µπορεί να δάπεδο διαµορφωµένο
ως διαδροµή τυφλών κι άλλοτε νερό ή φύτευση. Αποτελούν
οµοιογενείς ζώνες: µαζί µε τις τρύπες ξεδιπλώνουν την αφή-
γηση της πλατείας, ορίζουν τους χώρους στάσης, κίνησης και
περιπλάνησης και, στις διασταυρώσεις τους, τους χώρους συ-
νάντησης.
Η συνύπαρξη διαφορετικών στοιχείων, υλικών και δράσεων
στον σχεδιασµό της πλατείας ακολουθεί συνθετικά τη λογική
της συνάντησης που χαρακτηρίζει γενικότερα την περιοχή
ανατολικά από τις Καµάρες.  
Η συνάντηση νοείται µε πολλαπλούς τρόπους: το παρόν συνα-
ντιέται µε το παρελθόν, η πόλη συναντιέται µε το έξω απ’
αυτή (το αστικό µε το µη αστικό), οι χρήσεις γης ποικίλουν και
αναµειγνύονται. Η βαρύτητα της συνάντησης και της υλικότη-
τάς της υπερτονίζονται: σε αντιδιαστολή µε τη γενικότερη
τάση της σύγχρονης εποχής όπου ακυρώνεται κάθε µορφή
συνάντησης, κυρίως δε υλικής.
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Ανάπλαση της περιοχής ∆ηµοτικού
Πάρκου-Κήπου στο Κιλκίς 



Η περιοχή µελέτης είναι µια κεντρική, πυκνοδοµηµένη  πε-
ριοχή της πόλης του Κιλκίς µε ιδιαίτερη σηµασία για την ιστο-
ρική εξέλιξή της. Σήµερα, λόγω του τρόπου ανοικοδόµησης
και της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, έχει χάσει τον ιστορικό
της χαρακτήρα ως χώρος αναψυχής-πολιτισµού και πρασίνου
και εποµένως η πρόταση ανάπλασης της περιοχής αυτής
εµπεριέχει τον επαναπροσδιορισµό των όρων «δηµοτικό
πάρκο» και «δηµοτικός κήπος» ώστε πράγµατι να υλοποιη-
θούν χώροι που να ανταποκρίνονται στις έννοιες αυτές και να
καλύπτουν τις ανάγκες αλλά και το δικαίωµα των πολιτών για
ελεύθερους χώρους.
Η πρόταση αναδεικνύει τον χώρο του Πάρκου και του Κήπου
ως έναν διευρυµένο ενιαίο δηµόσιο υπαίθριο χώρο µε σαφείς
προεκτάσεις προς την υπόλοιπη πόλη και µε ιδιαίτερα τονι-
σµένες: τη σχέση του Εµπορικού κέντρου µε τον Λόφο και τη
σχέση των Καπναποθηκών µε τη Μητρόπολη. 
Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από έναν ενιαίο σχεδιασµό, για το
σύνολο της περιοχής µελέτης, µε αφετηρία έναν άξονα κίνη-
σης πεζών κατά µήκος της οδού Βενιζέλου, ο οποίος κατ’
αρχήν συνδέει τη Μητρόπολη µε τις Καπναποθήκες, ενώ πα-
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ράλληλα λειτουργεί ενοποιητικά για τα δύο κοµµάτια του
ελεύθερου χώρου, τον δηµοτικό κήπο και το πάρκο. Σχεδιά-
στηκε ένας επιµήκης ελεύθερος χώρος µε τα µορφολογικά
χαρακτηριστικά περισσότερο µιας πλατείας και όχι ενός πεζο-
δρόµου, ο οποίος εισχωρώντας δυναµικά, ως νέο στοιχείο της
πόλης, ανάµεσα το Πάρκο και στον Κήπο, διαµορφώνει µια
κεντρική περιοχή η οποία οργανώνει τα προυπάρχοντα κοµ-
µάτια σε ένα σύνολο και εµπεριέχει όλες τις κινήσεις και
φυγές. Όλοι οι επιµέρους χώροι σχεδιάζονται µε αφετηρία
την ιδέα αυτή και µε σηµείο αναφοράς τον κεντρικό αυτό
χώρο, ώστε να διατηρηθούν οι φυγές και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά τους µέσα στο σύνολο. Σηµαντικό ρόλο στον σχε-
διασµό αυτό είχε η αξιοποίηση της κλίσης του εδάφους, ώστε
να διαµορφωθούν ποικίλοι χώροι (κλειστοί-ηµιυπαίθριοι-
ανοιχτοί) σε διαφορετικές στάθµες οι οποίοι είτε αποτελούν
νέα σηµεία θέας είτε αποκαθιστούν τη θέα που χάθηκε λόγω
της ανοικοδόµησης των γύρω µετώπων.  
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αποκατάσταση της ιστορικής
φυσιογνωµίας του χώρου ως περιβαλλοντική ενότητα αστικού
και φυσικού πρασίνου. Στην πραγµατικότητα η επιλογή αυτή

φανερώνει την πεποίθησή µας ότι το ακατέργαστο χώµα µε τα
ψηλά δένδρα θα πρέπει να ξαναβρεθεί µέσα στον αστικό
ιστό, ακόµα και εάν αποτελεί πιο δύσβατες περιοχές για τις
συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου της πόλης. Στην πρό-
τασή µας το χώµα µε τη µορφή αυτή διατρέχει όλες τις υποπε-
ριοχές του νέου δηµόσιου χώρου πάνω σε µια διαδροµή που
θα έλεγε κανείς ότι έρχεται από τον λόφο προς το κέντρο της
πόλης. Συνδυάζεται δε µε περιοχές από πατηµένο χώµα και
νερό που επίσης φυτεύονται. Με τον τρόπο αυτό διατηρού-
νται τα υπάρχοντα δένδρα και εµπλουτίζονται από νέα, δια-
φόρων ειδών και µεγεθών αλλά και απο χαµηλή βλάστηση.
Όλοι οι επιµέρους χώροι και οι κινήσεις που τους διασχίζουν
ή που οδηγούν σε αυτούς, σχεδιάστηκαν µε στόχο να επιτευ-
χθεί η διέλευση των πολιτών όχι µόνο ως µια συνειδητή επι-
λογή αλλά και ως αυτόµατη συνέπεια της γενικότερης χρήσης
και διακίνησης στον αστικό χώρο, διότι µόνον έτσι θα µπορεί ο
κάθε πολίτης να οικειοποιηθεί και να «φροντίζει» τον δηµό-
σιο υπαίθριο χώρο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι χώρος
ζωής, συµµετοχής και συνύπαρξης και όχι αντικείµενο τέχνης
ή εκµετάλλευσης.

Μελετητές:
Θόδωρος Πολίτης, Θάλεια Καβύρη, 

Μαρία Γκόγκα, αρχιτέκτονες
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Α. Το αντικείµενο του σχεδιασµού και οι βασικοί στόχοι
Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτέλεσε ο ανασχεδιασµός
ενός από τους βασικούς κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους
της πόλης του Κιλκίς, της περιοχής του Πάρκου-Κήπου. 
Οι µελετητές έθεσαν τους παρακάτω βασικούς στόχους:
1. Ενοποίηση των δύο χώρων (Κήπος-Πάρκο).
2. ∆ιατήρηση του χαρακτήρα του χώρου ως «πράσινη νησίδα»
στο αστικό περιβάλλον µε παράλληλη ενίσχυση των αστικών
χαρακτηριστικών.
3. Μεγιστοποίηση της προσβασιµότητας του πολίτη στα κοινό-
χρηστα κτήρια και τις υπηρεσίες που βρίσκονται σε επαφή µε
τον χώρο. 
4. Επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήµατος και δηµιουργία πε-
ριµετρικών κυκλοφοριακών βρόγχων που θα παραλαµβάνουν
την κυκλοφορία και θα παρακάµπτουν τον ενιαίο χώρο της
περιοχής µελέτης. 
5. Εισαγωγή βιοκλιµατικών αρχών σχεδιασµού µε χειρισµό
των υλικών, της σχέσης σκληρών υλικών και φυσικής βλάστη-
σης και των λεπτοµερειών του αστικού σχεδιασµού.

Β. Βασικά στοιχεία της πρότασης
Βασικό στόχο της σχεδιαστικής πρότασης αποτέλεσε η ανα-
διάρθρωση των υπαρχόντων σχέσεων αστικών και πράσινων

Ιδέα - «Η όσµωση και η διολίσθηση»
Το ∆ηµοτικό Πάρκο και ο Κήπος του Κιλκίς παρουσιάζουν βα-
σικά προβλήµατα όπως η έλλειψη σύνδεσης και συνοχής
µεταξύ τους, η εικόνα υποβάθµισης και ο διαφορετικός χαρα-
κτήρας µεταξύ των δυο αυτών χώρων. 

Βασικός στόχος της παρέµβασης είναι η σύνδεση των δυο
αυτών ενοτήτων – η ιδέα της «όσµωσης» και η συγκρότησή
τους σε ένα ενιαίο σύνολο αστικού τοπίου, πρασίνου και δρα-
στηριοτήτων. Επιπλέον η διατήρηση του µεγαλύτερου ποσο-
στού των υπαρχόντων δέντρων, η γεωµετρικότητα στη
συγκρότηση της λύσης και η δηµιουργία µικρότερων περιβαλ-
λόντων, αρµονικά ενταγµένων σε ένα ενιαίο σύνολο. 

Οι βασικές συνθετικές επιλογές της πρότασης είναι η διαµόρ-
φωση µιας σειράς γραµµικών πρισµατικών στοιχείων – επονο-
µαζόµενα ως «µπάρες» ή µαλακές επιφάνειες (softscapes),
κάθετων στον άξονα της οδού που χωρίζει τις δυο πλατείες, η
οποία πεζοδροµείται. Οι «µπάρες» εκµεταλλεύονται την
υπάρχουσα υψοµετρική διαφορά δηµιουργώντας πρανή,
σηµεία οπτικών φυγών, αναβαθµούς για ξεκούραση και
άλλοτε ράµπες σύνδεσης µε εναλλαγή σκληρών, πράσινων ή
υδάτινων επιφανειών. Εκτός των «µπαρών» βρίσκεται το

κοινό «χαλί» η ενιαία δαπεδόστρωση όλων των χώρων (σκλη-
ρές επιφάνειες – hardscapes).

Σηµαντικό δοµικό συνθετικό στοιχείο αποτελούν οι φυτεύ-
σεις, µε στόχο την ανάδειξη των υπαρχόντων δέντρων στα
όρια των δύο χώρων, την ενίσχυση του πράσινου, τη σαφή
διάρθρωση ζωνών φύτευσης και την κινητικότητα του τοπίου
µε την εναλλαγή των εποχών.

Αναζητείται επίσης ποιότητα στη λεπτοµέρεια µε την αναβάθ-
µιση του αστικού εξοπλισµού και τα κάθετα στοιχεία – σηµεία
αναφοράς, στοιχεία σηµειακά που αποτελούν σηµεία αναφο-
ράς, προσανατολισµού και κατεύθυνσης του βλέµµατος. (δέ-
ντρο της κουτσουπιάς, πίδακες νερού, στύλοι φωτός, υπάρ-
χουσες προτοµές)

Για τη διερεύνηση των νέων όψεων του αναψυκτηρίου επιλέ-
γεται µια ανεξάρτητη ελαφριά κατασκευαστική ενότητα, ένα
ξύλινο στοιχείο περσίδων, που διατρέχει τις όψεις και ενίοτε
επεµβαίνει σηµειακά δηµιουργώντας µια δεύτερη ανεξάρ-
τητη όψη. 

Μελετητές:
Αρχιτεκτονικό γραφείο StudioRemodel

Απόστολος Λαγαρίας, ∆ήµητρα Τσιριγώτη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Θωµάς Βουρνάζος, ∆έσποινα Παυλοπούλου, αρχιτέκτονες

Μιχαήλ Λαγαρίας, πολιτικός µηχανικός

Μελετητές:
Κατερίνα Μητσώνη, Αθανάσιος Πολυζωίδης, αρχιτέκτονες-αρ-
χιτέκτονες τοπίου (March Landscape Architecture ETSAB UPC)

Ειδικός συνεργάτης (µοντέλο τρισδιάστατης απεικόνισης):
Θεόδωρος ∆ούνας, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Παρασκευή Αναστασοπούλου,

αρχιτέκτονες

χώρων, των προσβάσεων και κινήσεων, του τρόπου βίωσης
και αντίληψης του χώρου από τους κατοίκους και του επισκέ-
πτες. Κεντρική ιδέα που κατευθύνει τη νέα αυτή σχέση αστι-
κού και φυσικού πρασίνου, αστικού δηµοσίου χώρου και πρά-
σινων πάρκων αποτελεί η «αστική νησίδα σε ένα πράσινο
περίβληµα κήπων». Η αστική πλατεία χαράσσεται ως µία
ελεύθερη νησίδα στη µέση µίας πράσινης ζώνης και το στοι-
χείο αυτό κατευθύνει πολλαπλά συνθετικά επίπεδα του σχε-
διασµού της κεντρικής περιοχής του Κήπου-Πάρκου.

Βασική προτεραιότητα της πρότασης αποτέλεσε η επίλυση
των κυκλοφοριακών ζητηµάτων και η διαµόρφωση ενός ενι-
αίου δικτύου πεζοδρόµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορία που
θα ενοποιεί όλη την περιοχή και θα συνδέει σε µια ενιαία ενό-
τητα το Πάρκο µε τον Κήπο.
Ο αρχιτεκτονικός χειρισµός του νέου συνολικού κοινόχρη-
στου χώρου βασίσθηκε σε µία βασική επιλογή σύµφωνα µε
την οποία τρεις πράσινοι κήποι που σχεδιάζονται περιµετρικά
περιβάλλουν µία κεντρική αστική νησίδα. Η διαφοροποίηση
των υλικών και της γεωµετρίας, ο σχεδιασµός των λεπτοµε-
ρειών και των διαδροµών και στάσεων τονίζουν τη διαφορο-
ποίηση ανάµεσα σε αυτά τα βασικά στοιχεία. Η αστική νησίδα
«επιπλέει» σε µία θάλασσα πρασίνου, µε αποτέλεσµα να απο-
κτά ο χώρος ταυτόχρονα έναν αστικό χαρακτήρα και τον χα-
ρακτήρα ενός πράσινου χώρου, να βελτιστοποιείται η βιοκλι-
µατική λειτουργία του και µε αυτόν τον τρόπο να αναδιαρθρώ-
νεται συνολικά η περιοχή ως µία ενότητα αστικού χώρου και
χώρου φυσικού πρασίνου. Παράλληλα σε κάθε έναν από τους
περιµετρικούς κήπους δόθηκε ιδιαίτερη σχεδιαστική έµφαση
και µία διαφορετική λειτουργία µε στόχο να καταστεί ο καθέ-
νας αναγνωρίσιµος και µοναδικός.
Συµπερασµατικά η πρόταση στοχεύει στη δηµιουργία ενός
σύγχρονου λειτουργικά και αισθητικά χώρου ο οποίος θα
αξιοποιεί τις δυνατότητες της περιοχής και θα προβάλλει µία
νέα αστική εικόνα. 
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«Αστικοί λόφοι» 
Η πόλη του Κιλκίς επιλέγει ως σηµείο αναφοράς της τον λόφο
του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο συγκεντρώνονται χώροι λα-
τρείας, συνάθροισης και αναψυχής και συγχρόνως φυσικό
δάσος. Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης συνίσταται στη «µετα-
φορά» του φυσικού τοπίου σε κεντρικά σηµεία της πόλης γεν-
νώντας µια σύµφυση µε το αστικό πεδίο. Ο λόφος κατεβαίνει,
µπλέκεται µε τον αστικό ιστό και συναντά το Πάρκο-Κήπο. Στη
συνάντησή του µε το «αστικό», σχηµατίζονται εδαφικές εξάρ-
σεις που παίρνουν τη µορφή «αστικών λόφων», ενώ το στοι-
χείο του νερού εισάγεται δίνοντας έµφαση στην έννοια της
«ροής». 
Ο «άξονας Λόφος-Πόλη» ορίζεται µε την κατεύθυνση των τε-
χνητών λόφων και την οργάνωση των κινήσεων. Στην αντίθετη
κατεύθυνση, εµφανίζονται χαράξεις που οργανώνουν τα επί-
πεδα των «σκληρών» επιφανειών. 
Κατά µήκος της κίνησης από βορά προς νότο πραγµατοποι-
είται διαβάθµιση ποιοτήτων των χώρων από τον «φυσικό»

Μελετητές:
Κατερίνα Ανδρίτσου, ∆ιονυσία Λιβέρη, Αγγελική 

Μαθιουδάκη, αρχιτέκτονες-αρχιτέκτονες τοπίου

Σύµβουλοι:
Σουζάνα Ανδρίτσου, δασολόγος
Κατερίνα Ζησιµοπούλου, αρχιτέκτων

στον «αστικό». Στον βορά οι εδαφικές εξάρσεις και η φύτευση
έχουν µεγάλη πυκνότητα, τα αειθαλή κυρίως δέντρα είναι
οργανωµένα άτακτα, δηµιουργώντας έτσι ένα είδος αλσυλ-
λίου. 
Οι αστικοί λόφοι στην κάθοδό τους µειώνονται και συναντούν
ένα ενιαίο κεντρικό επίπεδο στάσης, έναν µεγάλο αστικό χώ-
ρο στον οποίο αναφέρεται ο γύρω ιστός. Η φορά των µεγάλων
«αρµών» της δαπεδόστρωσης υπενθυµίζει την επαφή µε τον
αστικό ιστό συνυφαίνοντας τα εκατέρωθεν µέτωπα της πό-
λης. 
Η εκτόνωση των λόφων θα λάβει µέρος στο νοτιότερο τµήµα.
Το «µαλακό» γίνεται «σκληρό», η άτακτη φύτευση οργανώνε-
ται σε κάνναβο και δηµιουργείται ένας «κήπος» οπωροφόρων
δέντρων. 
Η φύτευση του πάρκου, επεκτείνεται στους δηµόσιους χώ-
ρους των πέριξ οικοδοµικών τετραγώνων λειτουργώντας ως
θεµατικό στοιχείο ενιαίου δικτύου πρασίνου του κέντρου της
πόλης. 
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∆ηµαρχιακό Μέγαρο Αρκαλοχωρίου
Ηρακλείου Κρήτης



«µέγαρον», το µέγα δωµάτιον, αίθουσα», 
καθώς και «µέγαρα» (αττ. µάγαρα), χθόνιοι χώροι,
«ιερά της ∆ήµητρας και της Περσεφόνης κατά τας εορτάς των
Θεσµοφορίων»*

Το νέο µέγαρο αποµακρύνεται από τη νεότερη, ανακτορική
απόχρωση της λέξης. H διπλή αρχαία ετυµολογία προσεγγίζε-

ται µε διπλό, αντιθετικό τρόπο. Ο πέλεκυς, σύµβολο του ∆ή-
µου, είναι διπλός, δίχρωµος, συ-στρεφόµενος. Η πρόταση επι-
διώκει µία διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο κτισµένο και το
τοπίο, ανάµεσα στο κτήριο και τη γη, τις λειτουργίες και τον
συµβολισµό τους, την εγγενή νεωτερικότητα ενός «νέου» ∆η-
µαρχείου και την αδιαµφισβήτητη αρχαιότητα του ∆ικταίου
όρους απέναντί του.

Μέγαρον λοιπόν: Το µέγαρο ως «µέγα», λευκό «δωµάτιον»,
αίθουσα, ανοικτόχρωµη και ανοικτή, αίθουσα των δηµοτών
και του Συµβουλίου τους, ∆ηµαρχείο. Και ταυτόχρονα, ως
σκούρα αναδίπλωση, χθόνια συστροφή, ως γη και ύπαιθρο
που δια-πλέκεται µε τους χώρους εργασίας και δηµοτικών
υπηρεσιών, τους χωρίζει και τους διαπερνάει, τους εκθέτει
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και τους υποδέχεται, εκθέτοντας δηµόσια και τη σχέση του
ανερχόµενου ∆ήµου µε την ίδια γη, µε τη γεωργία.  

Οι σύγχρονες κτηριακές ανάγκες ενός µεγάλου ∆ήµου είναι
συνήθως µεγάλες. Η ζητούµενη επιφάνεια δόµησης ξεπερνά
κατά πολύ το παλαιότερο, περιορισµένο πρόγραµµα επιφα-
νειών, το οποίο όµως ακριβώς λόγω του µικρού του όγκου
έδινε ανθρώπινη κλίµακα σε ένα ∆ηµαρχείο και του εξασφά-
λιζε ένα κτηριακό µέγεθος µέσω του οποίου µπορούσε να
είναι ταυτόχρονα, εύληπτο, λειτουργικό και συµβολικά
ισχυρό. Τα σύγχρονα δηµοτικά κτήρια δεν επιλύουν συνήθως
το πρόβληµα της διόγκωσης των λειτουργικών ενοτήτων.

Η πρόταση για το νέο δηµοτικό µέγαρο, µέσω του διττού, αντι-
θετικού χειρισµού των κτηριακών µαζών στοχεύει σε ένα
χωρικό αποτέλεσµα στο οποίο ο κυρίως όγκος των υπηρεσιών
δεν είναι άµεσα εµφανής, ενώ αντίθετα το κυρίως ∆ηµαρχείο
µε την αίθουσα του ∆ηµοτικού συµβουλίου αποκτά µέγιστη
προβολή και έντονα συµβολικό χαρακτήρα. Η εγκάρσια τοπο-
θέτηση του αιωρούµενου πρίσµατος του ∆ηµαρχείου, σε συν-
δυασµό µε τη φαινοµενική εξαφάνιση των υπόλοιπων υπηρε-

σιών από τον δρόµο, ανοίγει τις φυγές προς την ανατολή και
τα βουνά – κάτι που ένα επιµήκες κτήριο θα εµπόδιζε. Η αί-
θουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καταλαµβάνει το κυρίως
διώροφο τµήµα του λευκού πρίσµατος, ενώ ανοίγεται στη θέα
της ανατολής και της εσωτερικής αυλής.

Η χθόνια αναδίπλωση των επιφανειών δηµιουργεί υπαίθριους
και κλειστούς χώρους που στεγάζουν διακριτικά τις υπηρε-
σίες, καταλήγοντας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η
πλάκα που γεννιέται από το έδαφος, σε συνδυασµό µε ένα
πρανές, δηµιουργούν µία γήινη χοάνη που οδηγεί στην κε-
ντρική είσοδο ακριβώς κάτω από το λευκό πρίσµα και προς
τον µεγάλο εσωτερικό υπαίθριο χώρο. Η κίνηση των πεζών
είναι διαµπερής, κάτω από το πρίσµα, για να καταλήξει στην
πλάκα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων προς την ανατολή. 

Η ένταξη στην κλίµακα της πόλης δεν επιδιώκεται µε στενά
µορφολογικές διευθετήσεις, αλλά κυρίως µε αυτό που καθο-
ρίζει την κλίµακα του κτισµένου: Το µέγεθος. Η σύνθεση ανα-
πτύσσεται ευέλικτα στην επιφάνεια του οικοπέδου επιτρέπο-
ντας στο ∆ηµαρχείο να µη συγκεντρώσει τη µάζα του. 

Το νέο Μέγαρο είναι διττό. Ένα, ως διττό: Μέγαρον – λευκό πρί-
σµα, Μέγαρον – φαιά γη. Η πρόταση διαχειρίζεται τον υπαί-
θριο χώρο, όχι ως απλή επιφάνεια προβολής ή ανάδειξης του
κτηρίου: Στο νέο Μέγαρο, δεν έχει το κτήριο τα πρωτεία της
προβολής. Ούτε το ύπαιθρό (του).

Αντι-τίθενται, 1 προς 1. 

* Hofmann J.B. Ετυµολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα,

1989.

Μελετητές:
Τηλέµαχος Ανδριανόπουλος, Κώστας Μαύρος, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Κλήµης Ασλανίδης, Χρυσούλα ∆ηµητρακοπούλου, 

∆ήµητρα Παυλίδου, αρχιτέκτονες

Σύµβουλοι:
Θανάσης Κοντιζάς, πολιτικός µηχανικός
Σπύρος Αρβανίτης, µηχανολόγος µηχανικός



Αντιλαµβανόµαστε το κτήριο του ∆ηµαρχείου ως ισχυρό και
οικείο τοπόσηµο, ζωντανό λειτουργικό εξάρτηµα της πόλης
και πόλο έντονης κοινωνικής, πολιτικής δραστηριοποίησης
της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πολιτιστικής, συλλογικής
εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Έτσι το ∆ηµαρχείο που προ-
τείνουµε είναι ένας  µη στατικός, κινητικός οργανισµός, που
ξεπερνά τα τυπικά όρια του οικοπέδου που καταλαµβάνει,
στοιχειοθετώντας έναν ανοιχτό χώρο-δοχείο. Γίνεται στάση
και πέρασµα – επέκταση και συνέχεια των δρόµων της πόλης.
Το ιδεόγραµµα της οργανωτικής δοµής της σύνθεσης αποτε-
λεί µια γρήγορη τεθλασµένη κίνηση γραµµών και σηµείων. Οι
λειτουργίες οργανώνονται σε δύο βασικές πτέρυγες σχήµα-
τος Γ, οι οποίες και διαµορφώνουν αντίστοιχα τους βασικούς
υπαίθριους χώρους κίνησης και στάσης. Σε αυτόν τον ρέοντα
υπαίθριο χώρο αναπτύσσονται πολιτισµικές, ψυχαγωγικές και
εµπορικές δραστηριότητες. Αξιοποιείται το φυσικό ανάγλυφο
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (έδαφος, βράχια, φύ-
τευση), το τοπικό κλίµα, ο προσανατολισµός, και η κλίση του
εδάφους, προσβλέποντας σε µία σύνθεση ήπιας ανθρωποκε-
ντρικής κλίµακας, ανοιχτής στο φυσικό και αστικό τοπίο. 
Πάνω στον τεθλασµένο καθοδικό άξονα υπαίθριας κίνησης
αναπτύσσονται:
Ι. Η πτέρυγα των δηµοτικών αρχών (κτήριο Γ), η οποία οριοθε-

τεί και την πάνω πλατεία που λειτουργεί ως χώρος εισόδου
και συνεύρεσης των δηµοτών.
ΙΙ. Η πτέρυγα της Τεχνικής Υπηρεσίας (κτήριο γραµµή), η
οποία στο ισόγειο περιλαµβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων µε το foyer της, που εκτονώνεται στην κάτω πλατεία των
κοινωνικών-πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
ΙΙΑ. Η ενδιάµεση συνδετική κτηριακή ενότητα µε το πυργοει-
δές καφενείο και τον γραµµικό χώρο περιοδικών εκθέσεων
ενώνει τις δύο παραπάνω βασικές πτέρυγες – λειτουργικές
ενότητες αποτελώντας βασικό κόµβο στη σύνθεση. 
Τέλος η υπαίθρια κίνηση πάνω στην οποία µπορούν να ανα-
πτυχθούν εµπορικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες δια-
µορφώνεται ως φυσικός χώρος πρασίνου (πάρκο) και επεκτεί-
νεται προς τη µελλοντική νέα πόλη. 
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Η ένταξη µιας κατασκευής στο περιβάλλον της, αποτελεί
κατά την άποψή µας καίριο αρχιτεκτονικό ζήτηµα που
ξεπερνά τα στενά όρια ενός τεχνικού έργου και καθιστά την
αρχιτεκτονική αναπόσπαστο στοιχείο του κοινωνικοπολιτικού
ιστού.
Στον αντίποδα των παραπάνω, η αρχιτεκτονική εκτός τόπου
και χρόνου, το κτήριο-αντικείµενο, η έπαρση της αυθεντίας
διανθισµένη µε διανοητικά γυµνάσµατα απροσδιόριστου
περιεχοµένου. Από την άλλη, ο εφησυχασµός και τα θεσµο-
θετηµένα στερεότυπα για µια «ανθρώπινη» αρχιτεκτονική:
«το σπάσιµο των όγκων» ανά 3µ., ο εξαγνισµός του λευκού, η
χρήση της στέγης, παράγουν τις γνωστές οδοντωτές τούρτες
που τραυµατίζουν το ελληνικό τοπίο.
Πώς θα µπορούσε να λειτουργήσει θετικά σε ένα απροσδιόρι-
στο αναπτυσσόµενο αστικό ιστό η προτεινόµενη λύση; Η επι-
λογή αφενός µεγάλων συνθετικών γραµµών που εκµεταλλεύ-
ονται όλη την έκταση του οικοπέδου και εξυπηρετούν τις ανά-
γκες ενός διογκωµένου κτηριολογικού προγράµµατος και
αφετέρου η υιοθέτηση ενός απλού κατασκευαστικού συστή-
µατος (δοκός επί στύλου), συντείνουν στη δηµιουργία ενός
ήπιου, εκτενούς, χαµηλού κτηρίου που συνδιαλέγεται µε την
απλωσιά του τοπίου. Η γεωµετρία ως µέσον λοιπόν και όχι
αυτοσκοπός. 

Πρόκειται για µια ανοικτή αγκαλιά που αποτελείται από περι-
µετρικά γραµµικά τµήµατα-πτέρυγες στις οποίες αναπτύσσο-
νται κυρίως οι γραφειακοί χώροι. Οι πτέρυγες αυτές περικλεί-
ουν τους χώρους συγκέντρωσης (αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων και ενότητα του δηµάρχου µε το δηµοτικό συµβούλιο). 
Παράλληλα εξασφαλίζεται ένας ρευστός, ελεύθερος χώρος,
που λειτουργεί ποικιλοτρόπως και σε διαφορετικές στάθµες:
ως χώρος στάσης και αναψυχής (υπαίθριο αµφιθέατρο-καθι-
στικό) αλλά και ως χώρος κίνησης και πρόσβασης στο εσωτε-
ρικό του κτηρίου. Οι ήπιες µεταβάσεις µεταξύ των σταθµών, η
συµπληρωµατική παρουσία φυσικού εδάφους, πρανών και
σκληρών δαπέδων, το οπτικό άνοιγµα στην ανατολή διαµορ-
φώνουν τον χαρακτήρα του.
Εν τέλει, ο χώρος αυτός επιδιώκει να λειτουργήσει σε πολεο-
δοµικό επίπεδο ως σηµείο αναφοράς, του ευρύτερου αστικού
περίγυρου. 
Οι διαµπερότητες, η αβίαστη προσπελασιµότητα στο νέο
∆ηµαρχιακό Μέγαρο Αρκαλοχωρίου, το καθιστούν έναντι του
καθιερωµένου περίκλειστου δηµαρχείου σε ζωντανό δηµόσιο
κτήριο, αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής του
δηµότη.

Μελετητές:
Γιώτα ∆αλαγγέλη, Σοφία Τσιράκη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Γιώργος Αναγνωστάκης, Χρύσα Κουµάντου, 

Λίνα ∆ήµα, αρχιτέκτονες
Χρονέας, Παγώνης, Κινάτος, πολιτικοί µηχανικοί

ΤΕΗΜ ΕΠΕ, µηχανολόγοι µηχανικοί

Μελετητές:
Ανθή Βερυκίου, Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, 

∆ηµήτρης Χριστοβασίλης, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Μάρω Μακρή, Ελένη Θεοτοκάτου, αρχιτέκτονες

Σύµβουλοι:
Κώστας Αγαπίου, πολιτικός µηχανικός
Παναγιώτης Κουκουτός, µηχανολόγος µηχανικός



– Στη δηµιουργία ενός κεντρικού διώροφου όγκου µε δύο ισό-
γειες στάθµες, µία στο επίπεδο του κεντρικού δρόµου και µία
στο επίπεδο του πεζοδρόµου ΒΝ – εσωτερικής πλατείας. Οι
στάθµες είναι ενοποιηµένες εσωτερικά και έχουν ενιαία
κεκλιµένη και διαφανή στέγαση µε ανατολική θέα. 
– Στον βιοκλιµατικό σχεδιασµό.

Λειτουργία κτηρίου
Η λειτουργία του κτηρίου αναπτύσσεται στις ισόγειες στάθµες
του κεντρικού όγκου, µε αντίστοιχες εισόδους, όπου στεγάζο-
νται υπηρεσίες και στον όροφο του γραµµικού όγκου όπου
στεγάζονται οι λειτουργίες του δηµάρχου. Μία υπόγεια
στάθµη στεγάζει βοηθητικές λειτουργίες. Η Αίθουσα ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, ισόγεια µε αυτόνοµη λειτουργία, διαµορφώ-
νει το βορινό µέτωπο του οικοπέδου. Η Αίθουσα Συγκεντρώ-
σεων χωροθετείται νοτιοανατολικά. 
Οι εργασιακοί χώροι είναι ενιαίοι και η κυκλοφορία γίνεται σε
ευρύχωρες επάλληλες κοινόχρηστες ζώνες.
Ακόµα δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην επίλυση της δυνατότη-
τας σταδιακής υλοποίησης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και
στη διευθέτηση των θέσεων στάθµευσης σε υπόγειο και υπαί-
θριο χώρο σε συσχετισµό µε τις λειτουργικές ανάγκες και τις
προσβάσεις.
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Γενικοί στόχοι
Το κτήριο επιδιώκει να ανασυντάξει ποιότητες ενός ιστού
πόλης, που στην περιοχή χωροθέτησης είναι αδιάρθρωτες.
Ταυτόχρονα να ακολουθήσει και να παραλάβει τα φυσικά και
αντιληπτικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Αυτά είναι:
Η θέα προς τους ανατολικούς ορεινούς όγκους. Η έντονη
κλίση του εδάφους. Οι παραµορφώσεις του οικοπέδου που
έχει προκύψει από συνενώσεις. Ο πεζόδροµος ΒΝ, που τέµνει
το οικόπεδο. Ο κεντρικός δρόµος της πόλης. Ο επιβλητικός
όγκος της παρακείµενης εκκλησίας. Το σχολείο. 
Επίσης, γίνεται µια προσπάθεια να ενσωµατωθούν τα χαρα-
κτηριστικά ασυνέχειας µιας πόλης που γεννιέται άτακτα και
σποραδικά, αλλά και αυτά της επαρχίας µε τους λιγότερο
αστικούς υπαίθριους χώρους, όπου οι πορείες, οι θέες, οι
φυγές και τα διαγώνια περάσµατα δίνουν τον τόνο µιας πιο
ελεύθερης ζωής, δίνοντας στον χώρο έναν λιγότερο κανονι-
στικό ρόλο.
Η ενσωµάτωση αυτή δεν αναιρεί σε τίποτα την πρόθεση για
την ολοκλήρωση ενός αρχιτεκτονηµένου έργου, που επιδιώ-
κει τον χαρακτήρα ενός δηµόσιου κτηρίου πολύχρηστου, κοι-
νόκτητου και συλλογικά βιωµένου.

Βασικές αρχιτεκτονικές επιλογές
– ∆ηµιουργία ενός γραµµικού, διαµπερούς όγκου, που σηµα-
τοδοτεί την παρουσία του κτηρίου στον κεντρικό οδικό άξονα
και ταυτόχρονα υποδέχεται το κοινό στο εσωτερικό σώµα
του. 
– ∆ηµιουργία µιας διαβάθµισης υπαίθριων χώρων, που διαρ-
θρώνουν τη σύνθεση, οδηγώντας τις πορείες στην προσπέ-
λαση και βίωση του κτηρίου. Μέσω των υπαίθριων χώρων οι
κλίσεις του εδάφους εισχωρούν και το διαπερνούν, ενώ
παράλληλα πραγµατοποιείται η διασύνδεση και συνέχεια µε
τους υπαίθριους χώρους του περιβάλλοντος. Οι υπαίθριοι
χώροι αλληλεπιδρούν µε τους εσωτερικούς και επεκτείνονται
στα βατά δώµατα. Οι κύριες υπαίθριες λειτουργικές ενότητες
είναι: Η πλατεία υποδοχής προς τον κεντρικό δρόµο. Η εσωτε-
ρική κεντρική πλατεία, σε χαµηλότερο επίπεδο. Ο πεζόδρο-
µος ΒΝ που διασχίζει τον χώρο του ∆ηµαρχείου. Το δώµα της
Αίθουσας Συγκεντρώσεων.

Μελετητές:
Θεώνη Ξάνθη, Γεράσιµος Ζακυνθινός

Θεόδωρος Ανδρουλάκης, Μιχάλης Αναστασιάδης

Γιώργος Κουµερτάς, Στέλλα Μακαρόνα, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
∆. Σούσης, πολιτικός µηχανικός
Η/Μ ΕΠΕ, µηχανολόγοι µηχανικοί

Μελετητές:
Πάνος Κόκκορης, Ρούλη Πρινιανάκη, 

Μαριλίνα Μεταξογένη, αρχιτέκτονες

Προτείνεται ένα κτηριακό σύµπλεγµα διατεταγµένο σαν αρ-
θρωτή τεθλασµένη γραµµή «Ζ» , ούτως ώστε:

1. Να ανταποκριθεί στο αντίστοιχου σχήµατος οικόπεδο αλλά
και να προσαρµοσθεί οµαλά στην κατωφέρεια προς τα ανατο-
λικά.
2. Να παράξει µεγάλους, αξιοποιήσιµους, ειρηνικούς υπαί-
θριους χώρους, προσανατολισµένους, επίσης ανατολικά,
προς την πανοραµική θέα του τοπίου, διακριτικά αποτραβηγ-
µένους από την αγοραία και τροχαία κίνηση της οδού Ελ. Βενι-
ζέλου, κεντρικού άξονα προσπέλασης στην πόλη.
3. Να προτάξει ένα συνεκτικό (και «επίσηµο») µέτωπο κατά
µήκος της µεγάλης όψης – που αναφέρεται σ’ αυτόν ακριβώς
τον «αστικό» άξονα.
4. Ν’ αποδώσει διακριτές θέσεις (σε κάθε ένα από τα σκέλη
της τεθλασµένης γραµµής) για τη χωροθέτηση των λειτουργι-
κών ενοτήτων του προγράµµατος – Υπηρεσίες, ∆ηµοτικές
Αρχές, Πολιτιστικές δραστηριότητες.
5. Ν’ αξιοποιήσει τις ποικίλες δυνατότητες κυκλοφορίας των
επισκεπτών ή/και των διερχοµένων ως βασικό στοιχείο οργά-
νωσης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
6. Να διαχειρισθεί πειστικά τα δύο αλληλένδετα και κρίσιµα

ζητούµενα, αφενός για σταδιακή κατασκευή και αφετέρου
για χώρο στάθµευσης δυναµικότητας 250 θέσεων. 
7. Nα συνδυάσει, να συγκεράσει και να εκφράσει την προσέγ-
γιση όλων των προαναφερόµενων στόχων υιοθετώντας ένα
ύφος – τόσον ως προς τις χωροπλαστικές όσο και ως προς τις
κατασκευαστικές επιλογές– πρόσφορο και δεκτικό, τόσο
προς την ηµιαγροτική φυσιογνωµία του οικισµού όσο και προς
την εύλογη απαίτηση οικονοµικής βιωσιµότητας του έργου.
Με την τελευταία εννοείται όχι µόνο η στοιχειώδης κατασκευ-
αστική και µορφοπλαστική απλότητα αλλά και η ενσωµάτωση
στη λύση δυνατοτήτων πού να διασφαλίζουν µελλοντική ευε-
λιξία και να προσφέρουν ευκαιρίες αύξησης των ωφέλιµων
χώρων του συγκροτήµατος χωρίς να προϋποτίθεται η µετάλ-
λαξη της συνολικής µορφής και διάταξής του. 
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αποτελεί ένα µέρος της συνολικής πρότασης που υποβάλ-

λεται).

Είναι προφανές ότι κανείς µπορεί εδώ να ανοίξει µια συζή-

τηση σχετικά µε τον ορισµό του αρχιτεκτονικού έργου και

τις πτυχές που το απαρτίζουν, ιδίως σε ό,τι αφορά στην

αξιολόγηση µιας πρότασης σαν καλύτερη µιας άλλης. Η

εµπειρία των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στην Ελλάδα4

καταδεικνύει ότι η απάντηση δεν είναι τόσο απλή και ότι

τόσο οι γενικότητες, όσο και οι τεχνοκρατικά υπερ-παρα-

µετροποιηµένες προδιαγραφές, δεν µπορούν από µόνες

τους να δώσουν αποτέλεσµα. Στα πλαίσια του συµποσίου

παρουσιάστηκαν δύο παραδείγµατα κτηρίων µε δηµόσιο

χαρακτήρα στην Αθήνα: από τη µία το Μουσείο της

Ακρόπολης, σαν µια ιστορία τεσσάρων (4) διαφορετικών

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών (1 πανελλήνιος, 2 ανοικτοί

διεθνείς, και 1 διεθνής σε δύο φάσεις), ενώ από την άλλη η

αποκατάσταση και επέκταση του κτηρίου του Εθνικού

Θεάτρου, σαν παράδειγµα διαγωνισµού ολοκληρωµένης

προσφοράς έργου.

Συνοψίζοντας επιγραµµατικά τις παρατηρήσεις που προέ-

κυψαν κανείς µπορεί να επισηµάνει τα εξής:

1. Παρότι, όπως σηµειώθηκε νωρίτερα, ο διαγωνισµός

εµφανίζεται εννοιολογικά σαν εργαλείο παραγωγής συναί-

νεσης, ο δηµόσιος και µόνο χαρακτήρας των δύο κτηρίων

τα καθιστά αντικείµενο κριτικής: και ενώ στην περίπτωση

του κτηρίου του Εθνικού Θεάτρου οι αρχιτέκτονες απλώς

απέτυχαν να εδραιώσουν τη δηλωµένη τους πεποίθηση

για την αξία ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισµού (βλ. π.χ. UIA

«Why an International Competition»5), στην περίπτωση

του Μουσείου της Ακρόπολης κάθε αποτέλεσµα ενέτεινε

τη δηµόσια συζήτηση, τις περισσότερες φορές σε βαθµό

που το έργο αποτύγχανε να προχωρήσει.

2. Η προδιαγραφή του διαγωνισµού δεν ήταν αρκετή για

να στοιχειοθετήσει κάποια αναµφισβήτητη τεκµηρίωση.

Τις περισσότερες φορές, ιδίως στο παράδειγµα του δια-

γωνισµού για το Μουσείο της Ακρόπολης, οι αντιρρήσεις

βρήκαν πρόσφορο έδαφος σε κενά της προκήρυξης, ενώ

όσον αφορά στο κτήριο του Εθνικού Θεάτρου, και µόνο η

πρόκριση, από τη φύση του διαγωνισµού,6 των «τεχνικών

παραµέτρων» σε βάρος της αισθητικής ποιότητας του

κτηρίου το καθιστά αντικείµενο επιφύλαξης ως προς την

αρχιτεκτονική ποιότητά του.

3. Παρ’ όλα αυτά, ιστορικά παραδείγµατα αναφοράς όπως

ο διαγωνισµός για το Κέντρο Georges Pompidou (το

οποίο και αναλύθηκε στα πλαίσια της εισήγησης) καταδει-

κνύουν ότι η αρχιτεκτονική αξία του κτηρίου δικαιώνεται

στα πλαίσια της σχέσης που εγκαθιστά µε τον κοινωνικό

και τον ιστορικό ιστό στον οποίο αντανακλά. Σε αυτό το

επίπεδο η δηµόσια συζήτηση ενσωµατώνεται στον χαρα-

κτήρα του κτηρίου. Αντίστοιχα πάντα προϋποτίθεται (και

πολύ συχνά παραβλέπουµε) η ευφυΐα των µελετητών προ-

κειµένου να µετατραπούν µια σειρά από τεχνικές περιγρα-

φές σε µία εξαιρετική πρόταση. 

4. Τέλος, η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ευφυΐας στα πλαί-

σια ενός διαγωνισµού προϋποθέτει και µια «ευτυχή συγκυ-

ρία»7 ανάµεσα στο νεφέλωµα των δυνάµεων που την προ-

κρίνουν: σε αυτό το νεφέλωµα συµµετέχουν όχι µόνο η

κριτική επιτροπή αλλά και οι φορείς που σχετίζονται µε το

έργο, το εκάστοτε περιβάλλον των εξωγενών παραγόντων,

αλλά ακόµα και αυτή η τεχνική επιτροπή που µε το έργο

της συντάσσει περισσότερο ένα «έδαφος» παρά ένα τεύ-

χος διαγωνισµού για την αρχιτεκτονική δηµιουργία.

Συνοπτικά θα κλείναµε λέγοντας ότι το ίδιο το αρχιτεκτο-

νικό προϊόν εγκαθιστά την «ανάδροµη» (ιστορική) προο-

πτική και την ενσωµάτωσή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι

του περιβάλλοντός του σαν κριτήριο: η «συνταγογρά-

φηση» του κτηρίου, όσο ευφυής κι αν είναι δεν µπορεί να

δικαιώσει εκ των προτέρων το τελικό αποτέλεσµα.

Σηµειώσεις

1. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kth.se/abe/Competition/

1.12618

2. Η πρόταση της πρακτικής του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιστορικά

σαν φορέα ποιότητας αναλύθηκε διεξοδικά στο εν λόγω συµπόσιο από

την κεντρική εισηγήτρια Helene Lipstadt.

3. Ο νόµος 3316/2005, άρθρο 5, παρ. 6, δηλώνει µε σαφήνεια ότι:

«Όταν πρόκειται περί µελετών αξιόλογων τεχνικών έργων του ευρύτε-

ρου δηµόσιου τοµέα, που έχουν ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική,

πολεοδοµική και περιβαλλοντική σηµασία και η λειτουργία τους, ο όγκος

τους ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους έχουν επίδραση στο ευρύ-

τερο δοµηµένο ή φυσικό περιβάλλον, όπως είναι ιδίως σηµαντικά κτη-

ριακά έργα, έργα επαναλαµβανόµενου τύπου, µνηµεία ή µνηµειακά

έργα, έργα διαµόρφωσης ή ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων

χώρων µε υπερτοπικό ή ιστορικό χαρακτήρα ή παρεµβάσεων πολεο-

δοµικού επιπέδου ιδιαίτερης σηµασίας η επιλογή του αναδόχου διε-

νεργείται µε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ή διαγωνισµό µελετών.»

4. ΓΓΕΤ–ΤΕΕ, Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί και Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτο-

νική, Ερευνητικό πρόγραµµα 92 ΣΥΝ 90, επιστηµονικός υπεύθυνος ∆.

Φιλιππίδης.

5. http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-3/1-pourquoi.html
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Μερικά συµπεράσµατα από τη σύγχρονη εµπειρία

των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στην Ελλάδα

Το παρόν αφορά στην εισήγηση που έγινε στα πλαίσια

Συµποσίου στη Στοκχόλµη, 16-18 Οκτωβρίου στο KTH

Royal Institute of Technology µε θέµα την εµπειρία των

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στις Ευρωπαϊκές χώρες1 και

ιδίως σε σχέση µε την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας

2004/18/EC ως προς την αξιολόγηση και ανάθεση δηµο-

σίων έργων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι αρχιτε-

κτονικοί διαγωνισµοί, οι οποίοι αναγνωρίζονται ιστορικά2

σαν µία πρακτική που εξασφαλίζει την ποιότητα του τελι-

κού αποτελέσµατος. Το συµπόσιο οργανώθηκε πάνω σε

τέσσερεις θεµατικές: την ιστορία της πρακτικής των αρχι-

τεκτονικών διαγωνισµών, τη διαδικασία της κρίσης στους

αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς, την εµπειρία της επαγγελ-

µατικής πρακτικής, και την πολιτική ισχύ και τον αστικό

σχεδιασµό.

Τόσο στην Ευρωπαϊκή εµπειρία, όσο και στην ιδιαίτερη

εµπειρία της Ελλάδας, η πρακτική των διαγωνισµών γεννά

µια σειρά από ερωτήµατα σε σχέση µε την προδιαγραφή

τους, που αφορά σε δύο φαινοµενικά αντιθετικά ζεύγη: την

ποιοτική σε αντίθεση µε την ποσοτική πλευρά του σχεδια-

σµού και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις σε αντίθεση µε την

αρχιτεκτονική καινοτοµία. Ήδη από την αρχή της ενσωµά-

τωσης της κοινοτικής οδηγίας στον νόµο 3316/2005 (ανα)

γεννήθηκε µία ισχυρή αντιπαράθεση σε σχέση µε τις πρα-

κτικές δυσκολίες του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού: παρότι

αναγνωρίζεται ότι έχει ένα ποιοτικό πλεονέκτηµα ως προς

το τελικό αρχιτεκτονικό προϊόν, την ίδια στιγµή θεωρήθηκε

προβληµατικός σε σχέση µε την έγκαιρη ολοκλήρωση ενός

τεχνικού έργου εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών που

προϋποθέτει. Έτσι πολύ γρήγορα σχηµατίζεται η άποψη

ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός σπάνια αποδεικνύεται

πρακτικός όταν πρόκειται για έργα µε επείγοντα χαρα-

κτήρα, ωστόσο όταν η συζήτηση στρέφεται προς την ίδια

την αρχιτεκτονική δίνει το καλύτερο αποτέλεσµα.

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της ίδιας επιχειρηµατολογίας εί-

ναι η παρατήρηση ότι µέσα από τη διαδικασία ενός διαγω-

νισµού το «καλύτερο» δικαιώνεται και µόνο µέσα από την

ιδέα της συγκριτικής αντιπαραβολής ενός ικανού αριθµού

προτάσεων, κάτι που αποδίδει µια επίφαση συναίνεσης ως

προς την τελική επιλογή. Σε αυτή τη λογική είναι φαινοµενι-

κά προφανές ότι όταν το αντικείµενο του διαγωνισµού προ-

κρίνει κατά βάση τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του έργου η

τελική επιλογή τεκµηριώνεται µε έναν µάλλον πιο «αντικει-

µενικό» τρόπο, ενώ όταν η συζήτηση στρέφεται προς ένα

περισσότερο ασαφές πεδίο, όπως είναι αυτό της αρχιτε-

κτονικής σύνθεσης, η τελική επιλογή συνήθως αποτελεί και

την απαρχή µιας περιόδου έντονης δηµόσιας συζήτησης

και κριτικής. Βεβαίως, σε έναν µακροπρόθεσµο ορίζοντα η

έννοια της αρχιτεκτονικής ποιότητας εµφανίζεται σαν ένα

κρίσιµο διακύβευµα, ιδίως όταν το ίχνος της παραγωγής του

χώρου αφορά σε δηµόσια αγαθά όπως η εικόνα του το-

πίου, ο χαρακτήρας και η ιστορία του τόπου, η κοινωνική

ταυτότητα του χώρου3 ωστόσο είναι φανερό ότι πολύ εύ-

κολα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός µπορεί την ίδια στιγµή

να παρεξηγηθεί σαν ένα µεγάλο επιχειρηµατικό ρίσκο.

Εδώ ακριβώς υποκρύπτεται και η συνδήλωση ενός σηµείου

τριβής, ανάµεσα στην παραγωγή του χώρου και την αρχιτε-

κτονική δηµιουργία. Αυτή η (φαινοµενική;) τριβή αποτελεί και

το σηµείο αναφοράς στην τεκµηρίωση των επιλογών του

κάθε φορέα για την επιλογή της προδιαγραφής του έργου,

είτε αφορά σε καθαυτό το είδος του διαγωνισµού που

πρόκειται να ακολουθηθεί (ανοιχτός διαγωνισµός, διαγω-

νισµός µε προσκλήσεις, σε ένα ή δύο στάδια, διαγωνισµός

ιδεών, ή, από την άλλη µεριά, µελετοκατασκευή), είτε, αντί-

στοιχα, στην περιγραφή των δεδοµένων του έργου στα

σχετικά τεύχη. Εύκολα µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι

στα τελευταία περιγράφονται πολύ συχνότερα µε ακρίβεια

οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενώ οι αισθητικές

αιτιάσεις παραµένουν αφενός µεν σε µεγάλο βαθµό υπο-

κείµενες στην αυθεντία της κριτικής επιτροπής, αφετέρου

δε µε σηµαντικά µικρότερο ποσοστό συµµετοχής επί της

τελικής αξιολόγησης, όταν πρόκειται για ένα ολοκληρω-

µένο τεχνικό έργο (δηλαδή όταν η αρχιτεκτονική µελέτη
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