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ΣYMΦΩNA ME TO NOMO

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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Ε. Λυρούδιας, «Βιο-οικονοµία και αρχιτεκτονική»  
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«Ανάπλαση του Ο.Τ. 106 στη Φιλοθέη Αττικής» 
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Σωτήρης ∆ηµακόπουλος
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Grosses Schauspielhaus, Βερολίνο, αρχ. HansPoelzig

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 τον Πρόεδρο ΤΕΕ

κ. Γ. Αλαβάνο 

Θέµα: Επιτροπή µελέτης τροποποίησης του τρόπου χορήγησης 

της άδειας άσκησης επαγγέλµατος

Αξιότιµε Πρόεδρε

Με την ευκαιρία της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής στα πλαίσια του ΤΕΕ, που θα εξετά-

σει την αναθεώρηση του τρόπου απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, θα θέλαµε να επιση-

µάνουµε ότι οποιαδήποτε συζήτηση και οριστική κατάληξη σε αυτό το θέµα πρέπει να έχει τα χρονικά

περιθώρια για µια ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη εξέταση και ανάλυση όλων των παραµέτρων

που σχετίζονται µε αυτό.

Οποιαδήποτε πρόταση δεν πρέπει να έχει την πίεση του χρόνου και σε κάθε περίπτωση οφείλει να

συνεκτιµήσει τη γνώµη και τις προτάσεις όλων όσων εµπλέκονται σ’ αυτό το θέµα (ΤΕΕ- Σύλλογοι- Σχο-

λές).

Ταυτόχρονα, µε την ευκαιρία αυτή, θα θέλαµε να σας αναφέρουµε ότι σε σχέση µε τα θέµατα των

ειδικοτήτων και εγγραφών των συναδέρφων µηχανικών στις διάφορες ειδικότητες του ΤΕΕ, είναι ανά-

γκη να γίνει µια συνολική συζήτηση, που δεν θα αφορά βέβαια µόνο τους Αρχιτέκτονες, αλλά θα πρέ-

πει να µπει και στην ουσία του θέµατος, που δεν είναι άλλο από το θεσµικό πλαίσιο άσκησης των τεχνι-

κών επαγγελµάτων.

Στα πλαίσια δηλαδή του επανακαθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών δεν έχει

νόηµα να προσθέσουµε νέες κατηγορίες (και κατ’ επέκταση νέες επιστηµονικές επιτροπές στα πλαί-

σια της λειτουργίας του ΤΕΕ) στις ήδη υφιστάµενες ώστε η «πίτα» να µοιράζεται σε περισσότερους. 

Με βάση τα παραπάνω πρέπει µέσα από έναν διάλογο –µε καθορισµένο χρονικό ορίζοντα– µε συνο-

µιλητές τα παραγωγικά υπουργεία, το Υπουργείο Παιδείας, τους συλλόγους των µηχανικών µαζί µε το

ΤΕΕ, να οριοθετηθούν όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε:

1. τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 

2. τις προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης των τεχνικών επαγγελµάτων 

3. την τήρηση της επαγγελµατικής και επιστηµονικής δεοντολογίας των παρεχοµένων από τους µηχα-

νικούς υπηρεσιών

Συµπερασµατικά: τα θέµατα,

α) των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των Πολυτεχνικών

σχολών και τµηµάτων λαµβανοµένων υπόψη και των οδηγιών για τα επαγγελµατικά προσόντα και τις

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και 

β) οι εξελίξεις στον ακαδηµαϊκό χώρο µε τις νέες σχολές και τµήµατα στα πανεπιστήµια και πολυτε-

χνεία, µε τις νέες ειδικότητες, τα θέµατα αξιολόγησης των ΑΕΙ και τα θέµατα της αναβάθµισης των

διπλωµάτων σπουδών πενταετούς διάρκειας απαιτούν συνολικές επιλύσεις στην κατεύθυνση της

αξιοποίησης όλων των διπλωµατούχων µηχανικών µε θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες και διακριτούς

ρόλους. 

Προς 1) ΤΕΕ και Περιφερειακά Τµήµατα 

2) ΚΕ∆ΚΕ

3) Τµήµατα ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ & Τοπικούς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων

Θέµα: Προϋποθέσεις επιλογής εκπροσώπων στις ΕΠΑΕ

Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη τη διαχρονική εξέλιξη και τα

προβλήµατα των ΕΠΑΕ, διατύπωσε το παρακάτω πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινούνται όλοι οι

εκπρόσωποι του κλάδου µας και εξέφρασε τις ακόλουθες θέσεις για τις οποίες προτείνεται όπως:

– υιοθετηθούν από την Πολιτεία και τους Φορείς 

– αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία των ΕΠΑΕ 

υπενθυµίζοντας επίσης ότι οι εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου των αρχιτεκτόνων που διορίζονται

στις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες ΕΠΑΕ, θα πρέπει να πληρούν πέραν των άλλων και ορισµένες

ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε την επαγγελµατική εµπειρία. 

Σας παραθέτουµε τα σχετικά αποσπάσµατα από τις διατάξεις της Απόφασης 31252/1530/87 «Σύ-

σταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου(ΕΠΑΕ)» (ΦΕΚ

482 ∆ της 29.5.1987) σχετικά µε την εµπειρία των µελών:

Α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ µελών πρωτοβάθµιων ΕΠΑΕ:

«Τα µέλη της πρωτοβάθµιας ΕΠΑΕ πρέπει να διαθέτουν εµπειρία τουλάχιστον 6 χρόνων από την κτήση

άδειας άσκησης του επαγγέλµατος ή διάκριση (τουλάχιστον “έπαινο”) σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό

διαγωνισµό, ανεξάρτητα από τον χρόνο κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλµατος».

Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ µελών δευτεροβάθµιων ΕΠΑΕ:

«Τα µέλη της δευτεροβάθµιας ΕΠΑΕ πρέπει να διαθέτουν εµπειρία τουλάχιστον 8 χρόνια από την

κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος ή διάκριση (τουλάχιστον βραβείο) σε πανελλήνιο αρχιτε-

κτονικό διαγωνισµό, ανεξάρτητα από τον χρόνο κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλµατος».

Θέσεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για την αναβάθµιση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ και βελτίωση της αποτελεσµατι-

κότητας και αποδοτικότητας τους.

Α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων πιστεύει καταρχήν, ότι η πιστή τήρηση της ισχύουσας

νοµοθεσίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία τους. Η σωστή ερµη-

νεία και τήρηση των Πολεοδοµικών διατάξεων και όχι οι υποκειµενικές ερµηνείες των νόµων και των

εγκυκλίων και ο έλεγχος πληρότητας των διαφόρων µελετών τόσο των ιδιωτών όσο και των δηµόσιων

φορέων και οργανισµών, πρέπει επίσης να αποτελούν µέληµα των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών.

01. Οι µελέτες διαβιβάζονται στην ΕΠΑΕ, ύστερα από έλεγχο πληρότητας και εφαρµογή των πολεοδο-

µικών διατάξεων από την Υπηρεσία. Η τήρηση των όρων αυτών αποτελούν την απαραίτητη προϋπό-

θεση για την ίδια τη κρίση των ΕΠΑΕ.

02. Λεπτοµερής καθορισµός προδιαγραφών των προς υποβολή ελέγχου µελετών. Για µια πιο ολοκλη-

ρωµένη εικόνα στην παρουσίαση κάθε µελέτης είναι απαραίτητος ο έλεγχος ένταξης της κατασκευής

στο περιβάλλον σε σχέση µε ύψη, όγκους, στοιχεία όψεων και τον εν γένει χαρακτήρα της περιοχής

και όχι µόνο η αντιµετώπιση της αισθητικής, κάθε µεµονωµένου κτηρίου. Πρέπει λοιπόν να ελέγχεται

∆ραστηριότητες
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µε την άρτια παρουσίαση της µελέτης µαζί µε την υποβολή ευκρινών φωτο-

γραφιών, αναπτυγµάτων, και άλλων στοιχείων (ανάλογα µε την κλίµακα και

τις απαιτήσεις του έργου) και η συνέπεια προς τις παρακάτω αρχιτεκτονι-

κές και πολεοδοµικές προδιαγραφές:

Αρχιτεκτονικές προδιαγραφές 

• Τήρηση βασικών αρχών της Αρχιτεκτονικής 

• Κλίµακα µεγέθους αναλογιών και σχηµάτων 

• Σχέσεις πλήρων και κενών

• Επιλογή υλικών και µέθοδοι κατασκευής

Πολεοδοµικές προδιαγραφές

• Σχέσεις κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου

• Σχέσεις τοπίου – ελεύθερων χώρων 

• Σχέσεις κτηρίου και κάλυψης στο οικόπεδο

• ∆ιαλεκτική ένταξη του κτηρίου (διατήρηση του υπάρχοντος πολεοδοµι-

κού ύφους ή ένταξη κατ’ αντίθεση µε το περιβάλλον πολεοδοµικό ύφος)

Πρέπει επίσης να εφαρµόζονται µε συνέπεια τα εδάφια στ και η του

άρθρου 3 της υπ. αριθµ. 31252/87 Υπουργικής απόφασης µε την οποία

«...οι µελέτες ελέγχονται από τις ΕΠΑΕ µε βάση την αρχιτεκτονική άποψη

που επέλεξε ο µελετητής, ο έλεγχος αφορά τη σωστή και ολοκληρωµένη

έκφρασή της, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση της ΕΠΑΕ πρέπει να αιτιο-

λογείται µε σαφήνεια...».

Σκοπός του ελέγχου είναι σύµφωνα µε την παραγρ. 4 43424/7604/88 της

Υπουργικής απόφασης «να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι δια-

βίωσης των χρηστών τόσο των υπαρχόντων όσο και των νεοανεγειρόµενων

κτηρίων, παράλληλα µε τη προστασία του περιβάλλοντος, την κατά το

δυνατό διατήρηση των φυτειών και τη λειτουργικότερη οργάνωση των ακα-

λύπτων χώρων του οικοπέδου και ολόκληρου του οικοδοµικού τετραγώ-

νου». Οι όροι διαβίωσης πρέπει να εκτιµώνται σύµφωνα µε τα σταθερό-

τυπα φωτισµού, αερισµού και ηλιασµού, τη λειτουργικότητα της κάτοψης

του νεοαναγειρόµενου κτηρίου, τη διατήρηση του υφιστάµενου πρασίνου

όχι µόνο γενικά αλλά και µε τη δυνατότητα να ενταχθεί λειτουργικά στη

συγκεκριµένη µελέτη και την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας.

03. Πρέπει να αναδειχθεί η αξία της αιτιολογικής έκθεσης σαν ουσιαστικό

στοιχείο της µελέτης. Η έκθεση αυτή πρέπει να επεξηγεί ολοκληρωµένα

την πρόταση, να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του οικοπέδου και του

ευρύτερου χώρου, τους περιορισµούς που αντιµετώπισε ο µελετητής και

τα αιτήµατα του εργοδότη, ώστε να αναπτυχθούν και να προβληθούν τα

κοινά σηµεία αναφοράς µεταξύ της επιτροπής και του µελετητή, να διευκο-

λυνθεί το ίδιο το έργο της και η προσέγγιση προς την κρινόµενη µελέτη. 

Β. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κοινή διαπίστωση αποτελεί επίσης ο έλεγχος των κατασκευών, που σήµερα

ουσιαστικά είναι υποτυπώδης, αρχής γενοµένης έστω από έργα που έχουν

ελεγχθεί από τις ΕΠΑΕ, πρέπει να εφαρµοστεί µε ευθύνη των Υπηρεσιών

αλλά και τη συνδροµή των ιδίων των ΕΠΑΕ, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των ΕΠΑΕ ως Επιτροπών αρχιτεκτονικού

αλλά και πολεοδοµικού ελέγχου µπορεί να ενισχυθεί µε την εστίαση του

αντικειµένου των στους τοµείς µείζονος σηµασίας όπως:

– την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και κυρίως των «υπό

κατεδάφιση» αξιόλογων κτηρίων που δεν καλύπτονται από χαρακτηρισµό

ως διατηρητέων

– τις κατασκευές σε περιοχές ιδιαίτερης σηµασίας για το φυσικό περιβάλ-

λον

– τις σηµαντικές οικιστικές περιοχές (πλατείες, βασικοί οδικοί άξονες,

περιοχές έντονης ανοικοδόµησης και επεκτάσεων σχεδίων πόλεων κ.ά.)

– τα έργα διαµόρφωσης υπαιθρίων χώρων και στοιχείων αστικού εξοπλι-

σµού.

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΕ 

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην επιλογή των εκπροσώπων του κλά-

δου στις ΕΠΑΕ αλλά και την ενδυνάµωση του θεσµού µε τη συµµετοχή όσο

το δυνατόν περισσότερο έµπειρων συναδέλφων προτείνουµε τα παρα-

κάτω:

01. Για την κατάρτιση του καταλόγου εκπροσώπων να εφαρµόζονται διαδι-

κασίες «αντικειµενικής επιλογής». Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει οι

διαδικασίες να γίνουν πιο συγκεκριµένες και η κρίση να στηρίζεται σε αντι-

κειµενικά δεδοµένα. Οι εκπρόσωποι πρέπει να εναλλάσσονται, να αποφεύ-

γονται δηλαδή φαινόµενα «µόνιµης εκπροσώπησης»  και στα κριτήρια που

ήδη υπάρχουν πρέπει να ζητείται η προσκόµιση σύντοµου βιογραφικού

σηµειώµατος του ενδιαφερόµενου. 

02. Να εξασφαλίζεται κυκλική εκπροσώπηση από συναδέλφους αρχιτέκτο-

νες του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και όχι µόνο από τα πολεοδοµικά γρα-

φεία. Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν οι σχετικές ενέργειες από το ∆Σ του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Η δε επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται µε αξιοκρατικά κριτή-

ρια, βάσει βιογραφικού και άλλων αξιόπιστων κριτηρίων.

03. Η συνολική προσωπική και επαγγελµατική πορεία των συναδέλφων που

επιλέγονται να εκπροσωπήσουν τους φορείς στις ΕΠΑΕ πρέπει να είναι από

τα πιο σηµαντικά κριτήρια και η τήρηση µια αψεγάδιαστης και κοινά αποδε-

κτής επαγγελµατικής δεοντολογίας είναι στοιχεία επιλογής που θα πρέπει

να λαµβάνονται σηµαντικά υπόψη.

∆. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΕ 

Η βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας των ΕΠΑΕ

καθώς και η επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων είναι στις άµεσες

προτεραιότητες του κλάδου µας. Το πλέγµα των θεµάτων που αναφέρο-

νται: 

01. Στο περιβάλλον εργασίας, στον φόρτο, στην εξυπηρέτηση των µελετη-

τών, στη δυνατότητα ύπαρξης πλήρους και λειτουργικού αρχείου, στην

τήρηση πρακτικών, κωδικοποίησης των αποφάσεων πρέπει να επιλυθούν

άµεσα.

02. Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του φακέλου µε τον ειδικό αύξοντα

αριθµό πρωτοκόλλου της ΕΠΑΕ και συσχέτιση µε το γενικό πρωτόκολλο της

υπηρεσίας. 

03. Αυστηρή τήρηση της προτεραιότητας στη συγκρότηση της ηµερήσιας

διάταξης και δηµοσιοποίησή της προς τους ενδιαφεροµένους. 

04. Τήρηση ουσιαστικών πρακτικών από τη γραµµατεία της ΕΠΑΕ και ενη-

µέρωση των ενδιαφεροµένων για την πορεία του ελέγχου.

05. Αυστηρή τήρηση της ώρας έναρξης των συνεδριάσεων και καθιέρωση

ανώτατου ορίου αριθµού µελετών που συζητούνται ανά συνεδρίαση. 

06. Επίσης, πρέπει να βρει λύση και το θέµα της αποζηµίωσης των µελών

των ΕΠΑΕ.

Συµπερασµατικά: 

Η αναβάθµιση του ρόλου των ΕΠΑΕ συναρτάται άµεσα µε την ουσιαστική

υιοθέτηση του θεσµικού ρόλου που καλούνται να υπηρετήσουν. Πρέπει

όµως, οι κανόνες άσκησης της αρχιτεκτονικής και της τήρησης των νοµίµων

διαδικασιών, να τηρούνται από όλους τους συντελεστές που παρεµβαίνουν

στο έργο των ΕΠΑΕ. 

Προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. ∆ωδεκανήσου

Θέµα: Μελέτη της πλατείας Αγ. Νικολάου Ρόδου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά µε το θέµα που προέκυψε µε τη µελέτη της πλατείας Αγ. Νικολάου

και µετά από ερωτήµατα – καταγγελίες συναδέλφων για το αντιδεοντολο-

γικό της όλης διαδικασίας «δωρεάς» µιας µελέτης στον ∆ήµο Ρόδου, σας

γνωρίζουµε τα εξής:

– Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκπροσωπώντας τα επαγγελ-

µατικά συµφέροντα αλλά και προασπίζοντας τον κώδικα δεοντολογίας των

Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, τόσο στα πλαίσια του κώδικα των Ελλήνων Μηχανι-

κών όσο και των Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων, υποστηρίζει σταθερά τις νόµι-

µες διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης µελετών κατά το ισχύον Εθνικό

και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, ήτοι, είτε τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνι-

σµών, είτε τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τον Ν.3316/05 ή το Π∆

60/2007.

– Είναι λοιπόν προφανές ότι τα καταγγελλόµενα από τους συναδέλφους

της Ρόδου γεγονότα σχετικά µε τις «διαδικασίες» εκπόνησης και ανάθεσης

µελέτης µε το σύστηµα της «δωρεάς», εκφεύγουν από τις ως άνω διαδικα-

σίες και παραβιάζουν ουσιαστικά τις αρχές του κλάδου.

Σας καλούµε λοιπόν να επέµβετε και να αποκαταστήσετε, τόσο µεταξύ των

συναδέλφων όσο και στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, την ορθή διαδικασία

εκπόνησης της µελέτης της πλατείας Αγ. Νικολάου σύµφωνα µε τις πάγιες

αρχές του κλάδου µας, ενηµερώνοντας µας σχετικά για τις ενέργειές σας.

Στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν συνεργασία ή συµπαράσταση.

Προς το ΤΕΕ Τµήµα ∆ωδεκανήσου

Θέµα: Μελέτη της πλατείας Αγ. Νικολάου Ρόδου

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σχετικά µε το θέµα της µελέτης της πλατείας Αγ. Νικολάου Ρόδου και µετά

από καταγγελίες συναδέλφων σχετικά µε το αντιδεοντολογικό της όλης

διαδικασίας, σας γνωρίζουµε ότι: 

– Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκπροσωπώντας τα επαγγελ-

µατικά συµφέροντα αλλά και προασπίζοντας τον κώδικα δεοντολογίας των

Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, τόσο στα πλαίσια του κώδικα των Ελλήνων Μηχανι-

κών όσο και των Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων, υποστηρίζει σταθερά τις νόµι-

µες διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης µελετών κατά το ισχύον Εθνικό

και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, ήτοι, είτε τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνι-

σµών, είτε τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τον Ν.3316/05 ή το Π∆

60/2007.

– Είναι λοιπόν προφανές ότι τα καταγγελλόµενα από τους συναδέλφους

της Ρόδου γεγονότα σχετικά µε τις «διαδικασίες» εκπόνησης και ανάθεσης

µελέτης µε το σύστηµα της «δωρεάς», εκφεύγουν από τις ως άνω διαδικα-

σίες και παραβιάζουν ουσιαστικά τις αρχές του κλάδου.

Επειδή µας έγινε γνωστό ότι η εν λόγω δωρεά περιεβλήθη της «σύµφωνης

γνώµης» της ∆Ε του ΤΕΕ Τµήµατος ∆ωδεκανήσου, παρακαλούµε να µας την

κοινοποιήσετε µαζί µε το αιτιολογηµένο σκεπτικό της, προκειµένου να ενη-

µερωθούµε σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση όµως θεωρούµε απαραίτητη την ανάκλησή της για την

αποκατάσταση, τόσο µεταξύ των συναδέλφων όσο και της τοπικής κοινω-

νίας, των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της επαγγελµατικής δεοντολο-

γίας στην άσκηση της αρχιτεκτονικής.

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε σχετικά για τις ενέργειές σας.

Στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν συνεργασία.

Κοινοποίηση: ΤΕΕ 

Προς την κα Χρ. Μαυραγάνη

Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Θέµα: Ενεργειακοί επιθεωρητές

Σε απάντηση του σχετικού σας γνωρίζουµε τα εξής:

Η ενσωµάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την «ενεργει-

ακή απόδοση των κτηρίων» στο Εθνικό µας ∆ίκαιο έγινε µε τον Ν.3661 του

2008 (ΦΕΚ89Α/19.05.08)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «επισπεύδον» Υπουργείο έχει αναλάβει πρω-

τοβουλία για τη θέσπιση και εφαρµογή των µέτρων που επιβάλλει ο

Ν.3661/08.

Ειδικότερα µε την ΚΥΑ του άρθρου 3 του Ν.3661/08 µε την οποία θα θεσπι-

στεί ο Τεχνικός Κανονισµός (ΚΕΝΑΚ) θα καθοριστούν οι ελάχιστες ενεργει-

ακές απαιτήσεις των κτηρίων, ο τύπος και το περιεχόµενο της ενεργειακής

µελέτης κ.ά.

Με την εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του Ν.3661/08 θα προωθηθεί προε-

δρικό διάταγµα για τη θεσµοθέτηση του «Σώµατος Ενεργειακών Επιθεωρη-

τών» που θα αναφέρεται µεταξύ άλλων στα προσόντα τους, στη διαπί-

στευσή τους, στο µητρώο τους, στο «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδο-

σης» κ.λπ.

Τα παραπάνω σχέδια τόσο της ΚΥΑ όσο και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος

των ενεργειακών επιθεωρητών ήταν σε διαβούλευση µέχρι πρότινος στην

ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.
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Μέχρις ότου οριστικοποιηθούν τα παραπάνω από τις αρµόδιες υπηρεσίες

του ΥΠΑΝ (µε συµµετοχή και του ΥΠΕΧΩ∆Ε), δεν µπορούµε να γνωρίζουµε

ακριβώς τα προσόντα, τις ειδικότητες, τα σεµινάρια που πρέπει να κάνουν

αυτοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ενεργειακοί επιθεωρητές και

προπαντός από ποιον φορέα θα γίνει η διαπίστευσή τους.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία που θα

µας γνωστοποιηθεί στο µέλλον.

Προς την οικογένεια

Χρήστου Παπουτσάκη, αρχιτέκτονα

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

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

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον πρόωρο θάνατο του εκλεκτού µαςσυ-

ναδέλφου Χρήστου Παπουτσάκη, που υπήρξε πολύτιµο και µε µεγάλη προ-

σφορά µέλος του Συλλόγου. 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Η ∆ιατήρηση του Ξενία Ναυπάκτου

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε τα ξενοδοχεία Ξενία και έχει

συµβάλλει στην προσπάθεια διατήρησής τους ως σηµαντικών νεώτερων

µνηµείων αρχιτεκτονικής και υποδειγµατικών κτηρίων τόσο ως προς την

τυπολογική και µορφολογική τους έκφραση όσο και ως προς την ένταξη

τους στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο.

Το Ξενία της Ναυπάκτου είναι µια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή περίπτωση

καθώς το κτήριο περιβάλλεται από έναν αστικό κήπο που ακουµπά στη

θάλασσα.

Θα θέλαµε να τονίσουµε την αξία του κτηρίου και να υποστηρίξουµε τη δια-

τήρησή του χωρίς επεµβάσεις ώστε να επανενταχθεί δηµιουργικά στις σύγ-

χρονες λειτουργίες της πόλης.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 15/03/09

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι ηµιυπαίθριοι χώροι θεσµοθετήθηκαν µε κριτήριο: 

• την αρτιότερη αρχιτεκτονική αντιµετώπιση,  

• τη λειτουργία των κατασκευών σε σχέση µε το ίδιο το κτήριο αλλά και µε

το περιβάλλον,

• τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας,

• την εξοικονόµηση ενέργειας.

Ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του µελετητή έγινε η αιτία να δηµιουργη-

θεί µια νέα γενιά αυθαιρέτων. 

Θα ήταν µεγάλο λάθος να καταργηθούν οι ηµιυπαίθριοι χώροι λόγω του

γεγονότος αυτού, όπως θα ήταν λάθος να µην τροποποιηθούν συγκεκριµέ-

νες διατάξεις του ΓΟΚ ώστε να ανακοπεί η τάση για συνέχιση της αυθαιρε-

σίας προς την κατεύθυνση αυτή, µιας και από το 1985, οπότε και εφαρµό-

ζεται ο ισχύων ΓΟΚ, πολλά πράγµατα έχουν αλλάξει.

Άµεση προτεραιότητα στις χωρίς αναβολή πλέον ενέργειές µας θα πρέπει

να έχουν:

• Η διαβούλευση για το πώς θα συνεχίσουµε µε βάση µια θλιβερή πραγµα-

τικότητα. 

• Η εγκατάλειψη των προεκλογικών εξαγγελιών και σκοπιµοτήτων.

• Η σθεναρή άρνησή µας σε νέες γενιές αυθαιρέτων.

Η άρνηση του χρήστη να δεχθεί νέα υπέρογκα χαράτσια πρέπει να είναι

δεδοµένη όταν µάλιστα στο µεγαλύτερο ποσοστό για τον ηµιυπαίθριο «ως

κλειστό χώρο'» έχει πληρώσει:

1. τον πωλητή 

2. την εφορία

3. το ΙΚΑ

4. τον ∆ήµο/∆ΕΗ κ.λπ.

Ο κλειστός ηµιυπαίθριος χώρος δεν µπορεί να νοµιµοποιηθεί αφού κάτι

τέτοιο θα ήταν αντισυνταγµατικό στον βαθµό που αυξάνει τον Σ∆ και θα

δηµιουργούσε πολλαπλά προβλήµατα και παρενέργειες σε σχέση µε ιδιο-

κτησίες στις οποίες εφαρµόζεται ο νόµος.

Η πολιτεία οφείλει να δώσει αυτή τη φορά συγκεκριµένες και σαφείς

κατευθύνσεις εφαρµόζοντας ένα πλέγµα αποφάσεων για την αποτροπή

της αυθαίρετης δόµησης.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 15/03/09

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟ∆. ΠΗΓΗΣ 

ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΕΕ 

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2009, κάτοικοι των Εξαρχείων και άλλων γειτονιών

της Αθήνας, κρίνοντας πως µε τη δηµιουργία πάρκου στον χώρο του πρώην

πάρκινγκ στη συµβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη, Ναυαρίνου και Ζωοδ.

Πηγής θα βελτιωθεί σηµαντικά η ποιότητα ζωής στην πόλη, οικειοποιήθη-

καν το οικόπεδο, φύτεψαν πορτοκαλιές, λεµονιές, ελιές και άλλα δέντρα,

δηµιουργώντας έναν ελεύθερο χώρο πρασίνου, έκφρασης και παιχνιδιού. 

Η δυνατότητα δηµιουργίας ενός δηµόσιου χώρου πρασίνου στον συγκεκρι-

µένο χώρο υπήρχε εδώ και δεκαεννιά χρόνια. Το οικόπεδο αυτό ανήκει στο

ΤΕΕ το οποίο το 1990 –σύµφωνα µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής

(1203/15.5.90)– είχε προσφέρει το οικόπεδο στον ∆ήµο Αθηναίων για να το

κάνει πλατεία, ζητώντας να αποζηµιωθεί µε τίτλο µεταφοράς συντελεστή

δόµησης και αυτός ο συντελεστής να µεταφερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας

του στο Μαρούσι. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αθηναίων (1673/7.11.90) αποφάσισε

οµόφωνα την αποδοχή της πρότασης του ΤΕΕ τονίζοντας ότι η προτεινόµενη

«µετατροπή του χώρου κρίνεται απαραίτητη επειδή το οικόπεδο αυτό είναι

κατάλληλο για τη δηµιουργία πλατείας, σε µια κεντρική πυκνοκατοικηµένη

περιοχή της Αθήνας, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από σηµαντικού µεγέ-

θους κοινόχρηστους χώρους». 

Ως συνήθως, όµως, ο ∆ήµος όλα αυτά τα χρόνια αδράνησε καθώς ποτέ

µέχρι σήµερα δεν προχώρησε στην υλοποίηση της δέσµευσης του. Το οικό-

πεδο λειτουργούσε ως υπαίθριο ιδιωτικό πάρκινγκ του οποίου η µίσθωση

έληξε. Έτσι βρεθήκαµε σήµερα αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο οικοδόµησης

του οικοπέδου. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Προς τον Υπουργό Πολιτισµού

κ. Αντ. Σαµαρά

τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΠΟ

κ. Θ. ∆ραβίλλα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(ΚΕΡΚΥΡΑ 29.03.09)

Το συντονιστικό όργανο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που

συνεδρίασε στην Κέρκυρα στις 29.03.2009 αποφάσισε να επισηµάνει την

υποχρέωση της πολιτείας για άµεση ίδρυση του εκκρεµούντος επί διετία

Φορέα ∆ιαχείρισης της Παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, η οποία από το 2007

έχει εγγραφεί στον κατάλογο των Μνηµείων της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς

της Unesco, µε τη µορφή και τις προδιαγραφές που ήδη βρίσκονται στις

Γενικές ∆ιευθύνσεις του ΥΠΠΟ για επεξεργασία, έτσι ώστε η παλιά πόλη

της Κέρκυρας να αποκτήσει εγκαίρως την υποδοµή και ετοιµότητα να αντα-

ποκριθεί στις υποχρεώσεις εγγραφής της στον Κατάλογο Μνηµείων της

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση ως Πανελλήνια Ένωση

Αρχιτεκτόνων θεωρούµε τη συµµετοχή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κερκύ-

ρας στον Φορέα ∆ιαχείρισης, ως ο κατεξοχήν φορέας που µπορεί να προ-

σφέρει την επιστηµονική του και κάθε άλλη σχετική συµβολή στην όλη

προσπάθεια.     

Κοινοποίηση: 

1. Σύλλογοι – Τµήµατα Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

2. ΜΜΕ

3. Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ

4. ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Προς τον Υπουργό Πολιτισµού

κ. Αντ. Σαµαρά

τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΠΟ

κ. Θ. ∆ραβίλλα

ΠΟΡΙΣΜΑ Σ.Ο.Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

(Συντονιστικού Οργάνου Πανελλήνιας Ένωσης)

Κέρκυρα 29-03-2009

Το Συντονιστικό Όργανο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων,

συνήλθε σε τακτική σύνοδό του στην Κέρκυρα στις 29.3.2009. Εξέτασε τη

µέχρι τώρα εφαρµογή του «Αρχαιολογικού νόµου» Ν.3028/02 «για την

προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».

Ειδικότερα ασχολήθηκε µε ό,τι αφορά τα νεώτερα και σύγχρονα αρχιτεκτο-

νικά µνηµεία, που χρονολογούνται από το έτος 1830 µέχρι σήµερα.

Με αφορµή την παρουσίαση απ' όλους τους συµµετέχοντες των δυσλει-

τουργιών, αλληλοεπικαλύψεων και συναρµοδιοτήτων, αποφασίστηκε το

σώµα των Αρχιτεκτόνων να απευθύνει παράκληση και πρόσκληση για συνά-

ντηση στον Υπουργό Πολιτισµού κ. Αντώνη Σαµαρά µε αντικείµενο τα ακό-

λουθα: 

– Την παρουσίαση των απόψεων των Αρχιτεκτόνων, ως καθ’ ύλη αρµόδιων

να σχεδιάζουν θεωρητικά και πρακτικά την προστασία και την ανάδειξη της

διαχρονικής Αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς.

– Την κατάλληλη διατύπωση –ώστε να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των

αρχιτεκτόνων– των αναγκαίων συµπληρώσεων και τροποποιήσεων του

καλώς και κακώς λεγόµενου «Αρχαιολογικού νόµου». Καλώς µεν, γιατί

πράγµατι µεριµνά κατ’ εξοχήν για τα αρχαιολογικά ερείπια µε προσεγγί-

σεις µουσειακές, που δεν αρµόζουν στα «ζωντανά» αρχιτεκτονικά νεώτερα

µνηµεία, κακώς δε, γιατί θα έπρεπε να προβλέπει άλλες εξειδικευµένες

προσεγγίσεις και διαδικασίες για τα µεν και άλλες για τα δε.

– Την επισήµανση της ανάγκης για την άµεση στελέχωση τόσο των Εφο-

ρειών Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όσο και των

νέων Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών (δηλαδή αναστηλωτι-

κών) Έργων στις 12 περιφέρειες της χώρας. Απαιτείται άµεσα η στελέχωση

των Τµηµάτων των υπηρεσιών αυτών για την ουσιαστική λειτουργία τους,

µε την πρόσληψη εντός της επόµενης 5ετίας των 300 περίπου Αρχιτεκτό-

νων και Μηχανικών που προβλέπει ο Οργανισµός του ΥΠΠΟ (Π∆ 191/03). 

– Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την άµεση κατάργηση των αλλη-

λοεπικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ ΥΠΠΟ και ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ένα πρώτο

βήµα θα ήταν ο διαχωρισµός των λεγοµένων «διπλοκηρύξεων» από το

ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αυτό θα ήταν για το καλό τόσο των Αρχιτεκτονικών

Μνηµείων, όσο και των πολιτών, των εµπλεκόµενων φορέων και βεβαίως

των Αρχιτεκτόνων, µελετητών και κατασκευαστών.

Κοινοποίηση: 

1. Σύλλογοι – Τµήµατα Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

2. ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 28 & 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τµηµάτων του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλή-

νιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, συνεδρίασε στην Κέρκυρα, το διήµερο 28-29

Μαρτίου 2009.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε Ηµερίδα µε θέµα: «Αποκατά-

σταση και επανάχρηση ιστορικών κτηρίων. Το παρελθόν ορίζει το µέλλον;»

που οργάνωσαν από κοινού η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας και τα

τοπικά Τµήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων
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Ο αρχιτέκτονας Hans Poelzig 1869-1936
∆ηµήτρης Αντωνακάκης, αρχιτέκτων

2277ε π ί κ α ι ρ α
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χνείου Κρήτης. Θέµα της ηµερίδας: «Ο Hans

Poelzig και το πνεύµα των καιρών. Εκφράσεις

του γερµανικού εξπρεσιονισµού στον καλλιτε-

χνικό χώρο».

Στην ηµερίδα µε τις εξαιρετικές παρουσιάσεις

όλων των όψεων του γερµανικού Εξπρεσιονι-

σµού εκτός από τον Dr Prof. Wolfgang Pehnt ο

οποίος µίλησε µε θέµα «Turm und Höhle. Zu

einem Motiv im Werk von Hans Poelzig - Πύργος

και σπήλαιο. Προς ένα θέµα στο έργο του Hans

Poelzig» συµµετείχαν: ο γνωστός καθηγητής

θεατρολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βάλ-

τερ Πούχνερ, µε µια σπάνιας εκφραστικότητας

«θεατρική» οµιλία µε θέµα «Oskar Kokoschka.

Λογοτεχνικές, θεατρικές και εικαστικές συζεύ-

ξεις στον γερµανικό εξπρεσιονισµό», ο Χρήστος

Σαµαράς, συνθέτης, καθηγητής Τµήµατος Μου-

σικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

«Ο γερµανικός εξπρεσιονισµός και η δεύτερη

Σχολή της Βιέννης», ο Γιώργος Προκάκης, αρχι-

τέκτων, τ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής

Technische Universität Berlin «Ο Hans Poelzig

και το πνεύµα των καιρών», ο Σωτήρη Μπαχτε-

τζή, ∆ρ Ιστορίας Τέχνης Technische Universität

Berlin «Γυάλινα Κάστρα: Η κριτική της πρωτοπο-

ριακής αρχιτεκτονικής του µεσοπολέµου στο

έργο του Kurt Schwitters» και ο Κωνσταντίνος

Μπάσιος, Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας

Πανεπιστηµίου Αθηνών «Γερµανικός εξπρεσιο-

νισµός: Μετα-θεωρήσεις στα λόγια και συσχετί-

σεις στην πράξη», ενώ η εισήγηση της Αµαλίας

Κωτσάκη επεχείρησε τη σύνδεση του θέµατος

µε τα καθ’ ηµάς έχοντας ως τίτλο «Αναζητώντας

αντικατοπτρισµούς του γερµανικού εξπρεσιονι-

σµού στη νεοελληνική αρχιτεκτονική».

Στην ηµερίδα αυτή παρουσίασαν επίσης µια

οργανωµένη αναφορά-εργασία στα πολιτισµικά

δρώµενα των πρώτων χρόνων του 20ού αιώνα

φοιτητές και φοιτήτριες του τµήµατος Αρχιτε-

κτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε µια πρώτη

δηµόσια παρουσίαση. Επίσης, προβλήθηκε η

ταινία Der Golem, wie er in die Welt kam (1920),

σε σκηνοθεσία Paul Wegener και σκηνικά του

Hans Poelzig, και εκδόθηκε από το ΚΑΜ κατά-

λογος µε έργα του Poelzig και εκτενές θεωρη-

τικό κείµενο του Dr. Prof. Wofgang Pehnt. Σύ-

ντοµα αναµένεται έκδοση µε τα πλήρη κείµενα

των εισηγήσεων στην ηµερίδα.

Εκτός, όµως, από αυτή τη συµπυκνωµένη συ-

Μια έκθεση διεθνούς επιπέδου 

στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)

Στις 29 Μαρτίου 2009 έκλεισε η έκθεση που πα-

ρουσίασε το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

στα Χανιά, στα Μεγάλο Αρσενάλι µε θέµα: «Hans

Poelzig, Αρχιτέκτων-∆άσκαλος-Καλλιτέχνης»,

µε το έργο του σηµαντικού Γερµανού αρχιτέκτο-

να του Μεσοπολέµου.

Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, που περιελάµ-

βανε 150 πίνακες µε αρχιτεκτονικά σχέδια του

αρχιτέκτονα αλλά και σχέδια για σκηνικά, κα-

θώς και µεγάλο αριθµό προπλασµάτων, και σε

συνδιοργάνωση µε το Goethe Zentrum Χανίων,

οργανώθηκε µια ηµερίδα-παράλληλη εκδή-

λωση µε την επιστηµονική επιµέλεια της Αµα-

λίας Κωτσάκη, επίκ. καθηγήτριας του Πολυτε-

της Ιονίου Ακαδηµίας µε µεγάλη επιτυχία, µε συµµετοχή αρχιτεκτόνων της

περιοχής και φορέων. 

Στην ηµερίδα παρευρέθησαν και µίλησαν διακεκριµένοι επιστήµονες που

υπηρετούν τον χώρο των αναστηλώσεων και της προστασίας των παραδο-

σιακών µνηµείων και συνόλων, χαιρέτησαν δε εκπρόσωποι της τοπικής

αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, παρουσιάσθηκε, στον χώρο της Νοµαρχίας Κέρκυρας, έκθεση

µε θέµα «Ερµηνεύοντας την πνοή των Ιστορικών κτηρίων», που συνδιοργά-

νωσαν το εργαστήρι οικοδοµικής της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΜΠ, η Νοµαρχία Κέρκυρας και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας.

Την Κυριακή 29-3-2009 έγινε η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου,

στην οποία συµµετείχαν οι Πρόεδροι και µέλη των ∆Σ από τους Περιφερει-

ακούς Συλλόγους και τα Τµήµατα:

– ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

– ΣΑ∆ΑΣ-Τµήµα Κορίνθου

– ΣΑ∆ΑΣ-Τµήµα Λευκάδας

– ΣΑ∆ΑΣ-Τµήµα Ρεθύµνου

– ΣΑ∆ΑΣ-Τµήµα Χανίων 

– ΣΑ∆ΑΣ-Τµήµα Χίου

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ωδεκανήσου

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ευβοίας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ζακύνθου

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χαλκιδικής «Νικόλαος Ζάχος»

Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στον χώρο της Νοµαρχίας και σηµείωσε

µεγάλη επιτυχία, τόσο όσον αφορά τη συµµετοχή (Συλλόγων αρχιτεκτόνων

από όλη την Ελλάδα), όσο και τα επιτυχή συλλογικά συµπεράσµατα-αποτε-

λέσµατα των προγραµµατισµένων εργασιών του.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε ενηµέρωση από τον Πρόεδρο για τα τρέχοντα

θέµατα του Συλλόγου καθώς και λεπτοµερής παρουσίαση των ακολούθων

θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

1. Ενηµέρωση πεπραγµένων ∆Σ και Αντιπροσωπείας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος – Θεσµικό πλαίσιο.

3. Αρµοδιότητες ΥΠΠΟ – ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠΜΑΘ – ΥΠΑΙΓ για περιοχές που ελέγ-

χονται από περισσότερα του ενός Υπουργεία.

Αντίστοιχα, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των τµηµάτων και των περιφε-

ρειακών συλλόγων ενηµέρωσαν για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν

τοποθετήθηκαν στα παραπάνω θέµατα και αντάλλαξαν απόψεις. 

Τα θέµατα για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος ανεπτύχθησαν από τη ΓΓ

του Συλλόγου Μαρία Κουρµπανά. Ενηµέρωσε για τα πεπραγµένα της

Συντονιστικής Επιτροπής Εξετάσεων, για τις εργασίες της ειδικής επιτρο-

πής που έχει συσταθεί από το ΤΕΕ για τους αρχιτέκτονες καθώς και τους

προβληµατισµούς που συνοδεύουν τη νέα διαδικασία που εισηγείται το

ΤΕΕ. Για το θεσµικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό τοπίο όσον αφορά την Οδηγία

36/2005 περί αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και ειδικότερα

τους όρους εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων, αναφέρθηκε λεπτοµερώς ο

Κων/νος Μπελιµπασάκης, µέλος του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ- ΠΕΑ. Τέλος, τα θέµατα

αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων παρουσιάσθηκαν από τον Ισίδωρο

Σέµψη, µέλος του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Ιδιαίτερα χρήσιµη ήταν η εµπειρία

του ΥΠΕΧΩ∆Ε που ανέπτυξε η Φούλη Κοσµόγλου καθώς και η εµπειρία του

ΥΠΠΟ που ανέπτυξε ο Νίκος Χαρκιολάκης. 

Μετά τη διατύπωση απόψεων από όλους τους παρευρισκόµενους Προέ-

δρους και εκπροσώπους Συλλόγων, συντάχθηκαν πορίσµατα-ψηφίσµατα

που αφορούν στη συµµετοχή των αρχιτεκτόνων της Κέρκυρας στον Φορέα

∆ιαχείρισης του ∆ήµου Κερκυραίων µετά την ένταξή του στα µνηµείο της

UNESCO καθώς και ειδικό πόρισµα-επιστολή προς το ΥΠΠΟ για την παρου-

σίαση των απόψεων των Αρχιτεκτόνων, ως καθ’ ύλη αρµόδιων να σχεδιά-

ζουν θεωρητικά και πρακτικά την προστασία και την ανάδειξη της διαχρονι-

κής Αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς.

Με αφορµή τη συνάντηση στην Κέρκυρα, το Προεδρείο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επι-

σκέφτηκε τον ∆ήµαρχο και τον Νοµάρχη Κέρκυρας και αντάλλαξαν σκέ-

ψεις και απόψεις για πιθανές συνεργασίες στο µέλλον. 

Το επόµενο συντονιστικό αποφασίστηκε να γίνει στην Καβάλα εντός του

Ιουνίου του 2009 και το µεθεπόµενο στη Ρόδο το Φθινόπωρο του 2009.



Επαναπροσδιορίζοντας το Περίπτερο
Στυλιανή ∆αούτη, Γιώργος Μητρούλιας, Μιχάλης Ραυτόπουλος, αρχιτέκτονες
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Η τοποθέτησή του χωρίζει την αυλή του µου-

σείου σε δύο µικρότερους χώρους που σχετίζο-

νται ο ένας µε την κεντρική είσοδο και ο δεύτε-

ρος µε το καφέ του Μουσείου. 

Με ζητούµενη επιφάνεια 35τµ και µέγιστο ύψος

4µ, η µικρή αυτή κατασκευή καλύπτει τρεις δια-

φορετικές προγραµµατικές χρήσεις: εκθεσιακό

χώρο για έργα αναρτηµένα στον τοίχο ή τοποθε-

τηµένα ελεύθερα, χώρο επίσηµων παρουσιά-

σεων 30 θέσεων και χώρο ανεπίσηµων συγκε-

ντρώσεων ή εορταστικών εκδηλώσεων.

Έτσι ανάλογα µε τις χρήσεις τα περιµετρικά τµή-

µατα του περιπτέρου ανοίγουν για να απαντή-

σουν στο άµεσο περιβάλλον και την κυκλοφο-

ρία. Κατά τη διάρκεια µιας παρουσίασης το Περί-

πτερο παραµένει κλειστό πέρα από το µεγάλο

ανυψωµένο άνοιγµα, που προσφέρει θέα προς

το κανάλι στο βόρειο όριο της αυλής. Για τις εκ-

θέσεις η κυκλοφορία στο Περίπτερο οργανώνε-

ται αξονικά κατ’ επέκταση της κύριας εισόδου

του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µια πιο ελεγχό-

µενη ορατότητα και ροή. Τέλος κατά τη διάρκεια

κοινωνικών εκδηλώσεων το Περίπτερο ανοίγει

σχεδόν τελείως και προς τις δύο πλευρές της

αυλής µεγιστοποιώντας την προγραµµατική δια-

Τον µήνα Μάρτιο διεξάχθηκε ∆ιεθνής Αρχιτε-

κτονικός ∆ιαγωνισµός µε τίτλο «The Art Fund Pa-

vilion» και θέµα τον σχεδιασµό ηµιυπαίθριας

προσωρινής gallery για τον προαύλιο χώρο του

νέου µουσείου Lightbox στο Woking της Αγ-

γλίας.

Ανάµεσα σε 610 συµµετοχές από 52 χώρες

ξεχώρισε και η πρόταση της αθηναϊκής οµάδας

AREA (Architecture Research Athens) που επι-

λέχθηκε ανάµεσα στους πέντε finalist µαζί µε

αρχιτέκτονες από τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασί-

λειο και την Αµερική. 

Οι αρχιτέκτονες της οµάδας Σ. ∆αούτη, Γ. Μη-

τρούλιας και Μ. Ραυτόπουλος πρότειναν µια

µεταβλητή περίπτερη κατασκευή από ξύλο,

προσαρµοσµένη στη σφηνοειδή γεωµετρία της

αυλής. Βασισµένο στο αρχέτυπο του αρχαιοελ-

ληνικού Περιπτέρου που χαρακτηρίζεται από

µια διαπερατή κατασκευή οριοθετηµένη από

περιµετρικές κολώνες, το προτεινόµενο περί-

πτερο επιτυγχάνει προγραµµατική ευελιξία

µέσω µιας διαπερατής περιµέτρου και µιας προ-

σαρµοσµένης στον χώρο της αυλής µορφολο-

γίας. 
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Παρουσίασε το µε-γάλο ενδιαφέρον του και τη

θετική εµπλοκή του σε όλες τις πολιτισµικές

δραστηριότητες της εποχής του –ζωγραφική,

θέατρο, κινηµατογράφο– ως ένα χαρακτηρι-

στικό του «σωστού και ολοκληρωµένου» δασκά-

λου, του οποίου το ήθος δοκιµάζεται συνεχώς

στη καθηµερινή πρακτική του. «Γνωρίζω καλά

ότι µε το παράδειγµά µου διδάσκω σε όλα τα

επίπεδα, χωρίς να επιχειρώ να οδηγήσω τους

φοιτητές µου σε αποµιµήσεις των δικών µου

πράξεων ή έργων», έλεγε ο Hans Poelzig.

Η έκθεση των έργων του Hans Poelzig, αφού

«ταξίδεψε» πριν από τα Χανιά στην Άγκυρα και

την Καισαρεία, είναι «κλεισµένη» για περισσό-

τερο από έναν χρόνο από διάφορα µεγάλα µου-

σεία του εξωτερικού, Ευρώπη, Ασία και Αµε-

ρική. Στην Ελλάδα δεν κατέστη δυνατόν να πα-

ρουσιαστεί σε άλλη πόλη εκτός από τα Χανιά.

Σηµείωση

1. Το Ifa (Institut für Auslands) είναι ένα Ινστιτούτο που

εξαρτάται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερµα-

νίας, και είναι αυτό που είχε την ευθύνη για τις τρεις

εξαιρετικές εκθέσεις που ήδη παρουσιάστηκαν τα

τελευταία χρόνια στο Μεγάλο Αρσενάλι µε την πρωτο-

βουλία του ΚΑΜ. Πρόκειται για τις εκθέσεις του Erich

Mendelson το 2003, της ∆ιεθνούς Νέας Αρχιτεκτονι-

κής το 2005, και τώρα του αρχιτέκτονα Hans Poelzig

το 2009.

γκέντρωση των εξαιρετικών οµιλιών, ιδιαίτερη

αναφορά ανήκει στον Dr Prof. Wolfgang Pehnt,

διεθνούς εµβελείας Ιστορικό της Τέχνης και της

Αρχιτεκτονικής, έναν άνθρωπο που ακτινοβολεί

ευγένεια, προσήνεια και ειλικρίνεια, τα χαρα-

κτηριστικά του σεβαστού δασκάλου, και που

έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε το έργο του

Hans Poelzig. Ο καθηγητής Pehnt µας τίµησε µε

την παρουσία του στα Χανιά τις τελευταίες µέ-

ρες χάρις στη συνεργασία του ΚΑΜ µε το Ifa1 και

τη γενναιόδωρη συµβολή του Goethe Zentrum

Χανίων και των ανθρώπων του. 

Ο καθηγητής W. Pehnt έδωσε δύο διαλέξεις και

µια εξαιρετικά εµπνευσµένη ξενάγηση στην έκ-

θεση όπου δεν ανέλυσε µόνο τα έργα του Poelzig,

αλλά επεσήµανε και την αξία του ως δασκάλου

της αρχιτεκτονικής, ενός δασκάλου του οποίου

το έργο δεν ήταν τα συγγράµµατα και οι τίτλοι,

αλλά η σχέση του µε τους φοιτητές, τα χτισµένα

έργα και η πλούσια εµπειρία του από την κατα-

σκευή τους. Παρουσίασε τον δάσκαλο Poelzig

που συνεργάστηκε µε την εξουσία χωρίς να της

παραδοθεί και χωρίς να προδώσει για χάρη της

τους συναδέλφους του σε δύσκολα χρόνια.

Τόνισε ιδιαίτερα την επιρροή που άσκησε o Poel-

zig από τη µια µεριά µε την αρχιτεκτονική του

την εποχή της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, και

από την άλλη µε τη διδασκαλία του, που συνεχί-

στηκε µέχρι τον θάνατό του. Προέβαλε δε τον

εκπαιδευτικό ρόλο του Poelzig ως αρχιτέκτονα,

δασκάλου και καλλιτέχνη στον κοινωνικό χώρο.

πάνω: Γενική άποψη του Περιπτέρου από την είσοδο του

Μουσείου

σελ. 27 και κάτω: Grosses Schauspielhaus, Βερολίνο. H.

Poelzig 1919
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µπερότητα και επανενώνοντας τον εξωτερικό

αυτό χώρο (είσοδος και καφέ). Η εσωτερική δια-

µόρφωση του Περιπτέρου προσαρµόζεται και

στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Οι βαθµίδες που

καταλήγουν στο ψηλότερο σηµείο κατάλληλο

για να θαυµάζει κανείς τη θέα προς το κανάλι

χρησιµοποιούνται είτε ως καθίσµατα για το

κοινό, είτε ως σηµεία ανάδειξης των εκθεµάτων

τέχνης. 

Ενδιαφέρον στοιχείο του διαγωνισµού αποτελεί

ο περιορισµός στον τρόπο κατασκευής του. Η

κατασκευάστρια εταιρεία Facit, που θα αναλά-

βει την υλοποίηση της gallery έχει αναπτύξει

ένα σύστηµα τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδια-

σµού και παραγωγής συναρµολογούµενων κοµ-

µατιών από µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται

κυρίως στον βιοµηχανικό χώρο. Με τον τρόπο

αυτό επιτυγχάνεται µια οικονοµική και γρήγορη

κατασκευή αφού τα επιµέρους κοµµάτια µετα-

φέρονται και συναρµολογούνται εύκολα. 

Ο τρόπος δόµησης της Facit, λειτουργεί στατικά

ως ένα εννιαίο σύστηµα-πλαίσιο από ξύλο. Το

Περίπτερο της οµάδας AREA αποτελείται σχεδόν

αποκλειστικά από ξύλινα κουτιά που συνδέονται

µε ξυλοδοκούς εγκάρσιας διατοµής τύπου Ι (I-

beam) και συνδυάζει το σύστηµα-πλαίσιο µε το

παραδοσιακό σύστηµα των περιπτέρων,  «δοκού

επι στύλου», δηµιουργώντας ένα υβρίδιο και

των δύο στατικών δοµών: ο χώρος που πατάει

στο έδαφος και χαρακτηρίζεται από ανοιγόµενα

τµήµατα, λειτουργεί µε τον παραδοσιακό τρόπο,

ενώ το σηκωµένο προς τη θέα τµήµα, σε πρό-

βολο, λειτουργεί σαν πλαίσιο. Επίσης, όλα τα

κοµµάτια που χρησιµοποιούνται για τις κατακό-

ρυφες και οριζόντιες επιφάνειες του Περιπτέ-

ρου έχουν µέγιστο µήκος 2400µµ και πλάτος

600µµ για γρήγορη εγκατάσταση και αποσυναρ-

µολόγιση (εντός 72 ωρών όπως έχει ζητηθεί)

αλλά και αποθήκευση. Η εξωτερική του επιφά-

νεια επενδύεται από βαµµένες ξύλινες πλάκες

ενώ η επιλογή του έντονου πράσινου χρώµατος

για τη συνολική επιφάνεια του Περιπτέρου, πα-

ραπέµπει τόσο στον οικολογικό χαρακτήρα των

υλικών όσο και στην «τεχνητή φύση» µιας προ-

σωρινής κατασκευής.

Με την πρόταση αυτή οι αρχιτέκτονες διερευ-

νούν τη δυνατότητα µετατροπής ενός αφηρηµέ-

νου δοµικού συστήµατος, όπως αυτό της Facit,

σε µια συγκεκριµένη υλική πρόταση. Μέσα από

τη διερεύνηση αυτή της µορφολογίας και του

προγράµµατος, η ζητούµενη πρόταση αποκτά

νόηµα σε σχέση µε το περιβάλλον και την κοινό-

τητα στην οποία ανήκει. 

Ο διαγωνισµός για το «Art Fund Pavilion» οργα-

νώθηκε από την Tent London και το Μουσείο

Lightbox και αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία

να αποκτήσει η κοινότητα έναν νέο χώρο εξε-

ρεύνησης και ψυχαγωγίας. Οι επιλεγµένες προ-

τάσεις εκτείθονται από τις 31 Μαρτίου εώς τις 12

Απριλίου 2009 στο Lightbox, στο Woking της Αγ-

γλίας.

κάτω αριστερά: Η τελική γεωµετρία του Περιπτέρου χωρί-

ζει την αυλή σε δύο περιοχές: της εισόδου και του καφέ

κάτω δεξιά: Το Περίπτερο ανοίγει προς τις αυλές του κατά

τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων

δίπλα πάνω: Ενδεικτική κατά µήκος τοµή

δίπλα µέση: Αξονοµετρικό µε κατασκευαστικές λεπτοµέ-

ρειες

δίπλα κάτω δεξιά: ∆ιαγράµµατα κυκλοφορίας ανάλογα µε

τις τρεις χρήσεις του Περιπτέρου

δίπλα κάτω αριστερά: Το Περίπτερο κατά τη διάρκεια έκ-

θεσης
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Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτηρίων. Το παρελθόν ορίζει το µέλλον
∆ελτίο Τύπου
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εξηγήσει το νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας

των Νεωτέρων Μνηµείων στην Ελλάδα που ξεκι-

νάει µε τον Ν.1469/1950 και φτάνει στον σηµε-

ρινό Ν.3028/2002. Επίσης αναφέρθηκε στην

περίπτωση της πόλης της Κέρκυρας, που πρό-

σφατα εντάχθηκε στον κατάλογο της Παγκό-

σµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, και πρότεινε

δράσεις αφενός µεν, για την αναβάθµιση της

παρεχόµενης προστασίας στα διατηρητέα Νεώ-

τερα Μνηµεία της πόλης, αφετέρου δε, για τη

διευκόλυνση των ιδιοκτητών –πολιτών ή φο-

ρέων– στη διαδικασία της εκπόνησης και έγ-

κρισης των αναγκαίων µελετών, της εκτέλεσης

των εγκεκριµένων εργασιών και γενικότερα της

ανάδειξης της πόλης.

Με motto «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ-

ΣΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»,

η Φούλη Κοσµόγλου, τµηµατάρχης της διεύθυν-

σης οικιστικής πολιτικής της κατοικίας του

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ανέπτυξε το θέµα «Ειδικές ρυθµίσεις

σε διατηρητέα κτήρια» , και τόνισε ότι ο αρχιτέ-

κτονας πρέπει να δώσει µεν το στίγµα της επο-

χής του, αλλά τον µεγαλύτερο παράγοντα επιτυ-

χίας έχει η επίβλεψη υλοποίησης της µελέτης

και ο αποτελεσµατικός έλεγχος από τις αρµό-

διες πολεοδοµικές υπηρεσίες. Η αρµόδια υπη-

ρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε κάνει προσπάθεια ώστε η

προστασία των διατηρητέων κτηρίων να έχει

δυναµικό και όχι µουσειακό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη µνεία έγινε από τους οµιλητές για την

πόλη της Κέρκυρας, λόγω του µείζονος θέµατος

προστασίας της από την UNESCO και ειδικά:

Ο Αρσένης Ρίγγας, αρχιτέκτων µηχανικός, εκ-

πρόσωπος ΤΕΕ-Τµήµα ΚΕΡΚΥΡΑΣ, µε θέµα «Η

σκόνη του χρόνου και το σύνδροµο της ηλεκτρι-

Ο τ. καθηγητής του ΕΜ Παναγιώτης Τουλιάτος,

εστιάστηκε στη φιλοσοφία της παρέµβασης

στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά, στη σπουδαιό-

τητα της αποτύπωσης, της κατασκευαστικής

ανάλυσης και της καταγραφής παθολογίας στη

σωστή συντήρηση και αποκατάσταση ενός ιστο-

ρικού κτηρίου. Παρουσίασε σχετικό παρά-

δειγµα τον ναό της ∆οχυαρίου στο Άγιο Όρος.

Επίσης τόνισε τη σπουδαιότητα ύπαρξης µελέ-

της του τοπικού δοµικού συστήµατος κάθε πε-

ριοχής.

Η Ειρήνη Εφεσίου, αρχιτέκτων µηχανικός, ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια ΕΜΠ, ανέπτυξε το θέµα

«Προστασία και Επανάχρηση Ιστορικών Κατα-

σκευών στη σύγχρονη Ελληνική πραγµατικό-

τητα. Εκπαίδευση και παιδεία, θεωρία και πρά-

ξη», µε παραδείγµατα από την κατασκευαστική

Ανάλυση κτηρίων του οικισµού Ανάβατου Χίου,

και την επανάχρηση του Τεχνολογικού Πολιτι-

στικού Πάρκου Λαυρίου. Προβληµατισµός ανα-

πτύχθηκε στον ρόλο που µπορεί να διαδραµατί-

σουν οι ∆ηµόσιες Αρχιτεκτονικές Σχολές της

χώρας µας στην εκπαίδευση ικανών νέων επι-

στηµόνων σε προπτυχιακό αλλά και µεταπτυ-

χιακό επίπεδο όσο αφορά το θέµα της προστα-

σίας των µνηµείων. 

Ο επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ Χάρης Μουζάκης,

πολιτικός µηχανικός, ανέλυσε την πρόταση της

αντισεισµικής προστασίας των ιστορικών κτη-

ρίων µε εφαρµογή της παθητικής σεισµικής

µόνωσης µε χρήση εφεδράνων. Παρουσίασε

παραδείγµατα εφαρµογής για µνηµεία από τη

διεθνή εµπειρία. 

Ο Νίκος Χαρκιολάκης, αρχιτέκτονας µηχανικός,

διευθυντής Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγ-

χρονων Μνηµείων του ΥΠΠΟ, προσπάθησε να
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µητων αρχιτεκτονικά επεµβάσεων σε ιστορικά

κτήρια, που προκύπτουν από την ενίσχυση του

φέροντα οργανισµού, ειδικών ρυθµίσεων σε

διατηρητέα κτήρια.

Προβληµατισµοί αναπτύχθηκαν από τον Ολ-

λανδό J.A. van der Made, χωροτάκτη πολεο-

δόµο, καθηγητή στην Academie van Bouwkunst

Amsterdam σχετικά µε το εάν οι µικρής ή µεγά-

λης κλίµακας προσθήκες σε ιστορικά κτήρια ή

σύνολα πρέπει να είναι έκφραση της εκάστοτε

εποχής ή σκηνικά του παρελθόντος. Παρου-

σίασε την περίπτωση του Άµστερνταµ όπου και-

νούργιες κατασκευές «συνεργάζονται» µε τις

παλιές, συνυπάρχει το σήµερα µε το χθες, η επο-

χή µας εκφράζεται µε σύγχρονα υλικά και µορ-

φές δίπλα στα ιστορικά κτήρια τηρουµένων

αναµφισβήτητα κανόνων τυπολογίας και σεβα-

σµού στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρο-

νοµιά. Τελειώνοντας είπε ότι σε µερικές περι-

πτώσεις ο καλύτερος σεβασµός στο παρελθόν

είναι µια µοντέρνα λύση. Μας εξέπληξε σε

σχέση µε τη χώρα µας η επισήµανση ότι εντός

τριών µηνών είναι υποχρεωτική η χορήγηση

οποιασδήποτε άδειας επισκευής, συντήρησης,

προσθήκης σε ιστορικά κτήρια ή σύνολα.

∆εν έλειψαν βέβαια και άσχηµα παραδείγµατα

κακοποίησης και πλήρους αδιαφορίας προς το

παρελθόν που πλαισιώνουν την ιστορική πόλη

του Άµστερνταµ.

Ένας από τους βασικούς στόχους των αρχιτε-

κτόνων είναι η προστασία, ανάδειξη και βιώ-

σιµη επανάχρηση των ιστορικών κτηρίων και

συνόλων µε απώτερο σκοπό την ποιότητα ζωής

σε αυτά τα κτήρια η σύνολα.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ηµερίδα µε θέµα

«Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτη-

ρίων. Το παρελθόν ορίζει το µέλλον;» , οργάνω-

σαν από κοινού η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Κέρκυρας και τα τοπικά Τµήµατα του Τεχνικού

Επιµελητηρίου Ελλάδας και του Συλλόγου Αρχι-

τεκτόνων το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 στην

αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας

στην Κέρκυρα στα πλαίσια συνεδρίασης του

Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας Ένω-

σης Αρχιτεκτόνων (Σ.Ο.Π.Ε.) στις 29 Μαρτίου

2009.

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη

συµµετοχή αρχιτεκτόνων µηχανικών από όλη

την Ελλάδα, µηχανικών άλλων ειδικοτήτων αλλά

και κοινού που κατέκλυσαν την αίθουσα για να

παρακολουθήσουν τις τόσο ενδιαφέρουσες ει-

σηγήσεις σχετικές µε θέµατα προστασίας, συν-

τήρησης και επανάχρησης ιστορικών κτηρίων

γενικά αλλά και ειδικά για την Κέρκυρα, προ-

σθηκών σε ιστορικά κτήρια, εκπαίδευσης και

παιδείας νέων αρχιτεκτόνων από τις αρχιτεκτο-

νικές σχολές της χώρας σε θέµατα ανάλογα,

αντιµετώπισης του προβλήµατος των ανεπιθύ-
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αρχήν, του µνηµειακού πλούτου της χώρας, η

ιεραρχική αξιολόγησή του, η επιλογή και ο σχε-

διασµός πολιτικής προστασίας και ανάδειξης

και παράλληλα η προστασία του κοινωνικού

περιεχοµένου του διατηρητέου µνηµείου ή

συνόλου. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι, σε

περιόδους οικονοµικής κρίσης, λανθασµένες

πολιτικές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε

συµπίεση του βιοτικού επιπέδου και επακόλου-

θες κοινωνικές εντάσεις. Σε όλα τα στάδια της

αναστήλωσης και προστασίας υπεισέρχεται η

αξιολογική κρίση. Η αξιολογική κρίση δεν είναι

απλή τεχνολογική γνώση για εφαρµογή. Αγγίζει

τα όρια του ταλέντου και απαιτεί υψηλότατου

επιπέδου παιδεία και εκπαίδευση. Σε όλη τη

διαδικασία της προστασίας και ανάδειξης του

µνηµειακού πλούτου υπάρχουν διλλήµατα,

τόσο στον σχεδιασµό όσο και στις αποφάσεις

της ακολουθητέας πολιτικής προστασίας. 

Οι προσκεκληµένοι οµιλητές της ηµερίδας θα

παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσµα των δραστηριο-

τήτων που αφορούν στην προστασία των µνη-

µείων µε έµφαση στην τεχνολογία αλλά και

στους γενικότερους προβληµατισµούς που

συνοδεύουν την αναστήλωση και την προστα-

σία. Ζούµε στην περίοδο που η προστασία των

µνηµείων έχει κατακτηθεί ως γνώση και έχει

καταστεί κοινωνική συνείδηση. Περαιτέρω, η

περιβαλλοντική ευθύνη πρέπει να χαρακτηρίζει

την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα.

Η ενεργειακή κρίση και η περιβαλλοντική υπο-

βάθµιση είναι οι νέοι περιορισµοί που θα επη-

ρεάσουν στο µέλλον τον σχεδιασµό. Ήδη ένα

µεγάλο κεφάλαιο της έρευνας για την προστα-

σία των µνηµείων, και ιδιαίτερα των «ζωντα-

νών» µνηµείων, ανοίγει, το οποίο έχει σχέση µε

την εφαρµογή των συστηµάτων εξοικονόµησης

ενέργειας στον παραδοσιακό ιστό της πόλης

αλλά και στο ιστορικό διατηρητέο τοπίο, π.χ. οι

ανεµογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, οι σοφίτες

στη Βιέννη και η προσθήκη ορόφου στη Ρώµη. Η

διαφαινόµενη συγκεντροποίηση του πλούτου

οδηγεί σε µεγάλες επενδύσεις και µεγάλα έργα

αφενός (π.χ. ολυµπιακά έργα, Mall κ.λπ.), ενώ η

γήρανση των υφιστάµενων µεταπολεµικών

οικοδοµών στις µεγάλες πόλεις, φαίνεται να

οδηγεί τον κλάδο των αρχιτεκτόνων στο άµεσο

µέλλον σε µια νέα απασχόληση που λέγεται «ο

επανασχεδιασµός και η λειτουργική αποκατά-

σταση των παλαιών κτηρίων» αφετέρου. Είναι

ένα νέο αντικείµενο που θα απασχολήσει

µαζικά συναδέλφους στο µέλλον. 

Τι γίνεται τώρα µε τους παραδοσιακούς µας

οικισµούς, τα νησιά και την άµορφη οικοδό-

µηση των 10ετιών του ’60 και ’70, µε τις άκριτες

προσθήκες, µε τα µπαλκόνια που στενεύουν

τους δρόµους, µε την καταπάτηση του δηµο-

σίου χώρου για τοποθέτηση σκαλών, ραµπών

και εισόδων και γενικώς την κακοποίηση της

αυθεντικής εικόνας των οικισµών πριν τη γενί-

κευση της χρήσης του αυτοκινήτου και της

µοτοσικλέτας; Είναι άραγε πολύ αργά; Εµείς

πιστεύουµε πως όχι. Κάθε στιγµή είναι κατάλ-

ληλη για να βάλουµε αρχιτεκτονική, δηλαδή

ποιότητα, στη ζωή µας και στις κατασκευές µας.

Ας γίνει σύνθηµα και αυτής της ηµερίδας ότι το

διατηρητέο πλούτο της Ελλάδας θα πρέπει να

τον εµπιστευθούµε στα χέρια της γνώσης και

στο ταλέντο των ειδικών. 

∆εν αρκούν µόνο καλοί αρχιτέκτονες, που

αναµφισβήτητα είναι η κυρίαρχη ειδικότητα για

την αποτύπωση, διάσωση, αναστήλωση και

αξιοποίηση, αλλά χρειάζονται και ειδικευµένοι

στατικοί που να αντιλαµβάνονται την ασφάλεια

και τη στατική επάρκεια των κτηρίων µέσα από

το πρίσµα της αξίας του µνηµείου καθώς και

µηχανολόγοι που να εντάσσουν τις εγκαταστά-

σεις για τις νέες χρήσεις µε τρόπο πολιτισµικά

ορθό. Με άλλα λόγια, χρειάζονται οι οµάδες

όλων των ειδικοτήτων, όπου ο καθένας γνωρίζει

τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, από

τον επικεφαλής αρχιτέκτονα µέχρι τον τελευ-

ταίο τεχνίτη.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων,

παραδοσιακά υποστηρίζει κάθε προσπάθεια

ανάδειξης, συντήρησης και λογικής-ήπιας εκµε-

τάλλευσης των ιστορικών κτηρίων και του ιστο-

ρικού περιβάλλοντος, ανταποκρινόµενος έτσι

σε µια ευρύτερη κοινωνική απαίτηση και επι-

ταγή. Στο µέλλον, προγραµµατίζει και επιδιώ-

κει, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς (ΥΠ-

ΠΟ), να διατυπώσει θέσεις πολιτικής για την

προστασία και ανάδειξη µνηµείων και συνόλων

καθώς και όρους άσκησης του επαγγέλµατος

του αρχιτέκτονα-αναστηλωτή-συντηρητή.

Τελικά το παρελθόν της ασέβειας προς τα µνη-

µεία µας θα αποκατασταθεί από τους άξιους

επιστήµονες που ασχολούνται σήµερα µε αυτό

το αντικείµενο. Και όπως έλεγαν οι παλαιότε
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– Η αναγνώριση της συνεισφοράς του στον

χώρο και τον χρόνο, χωρίς µιµητισµούς.

– Ο συντονισµός των προσπαθειών, συνεργασία

ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΠΟ, φορέων, συλλόγων, κατοί-

κων.

– Ο περιορισµός διαδικασιών αδειοδοτήσεων.

– Η συστηµατική παιδεία από την παιδική ηλι-

κία.

Με σκοπό ο πολίτης να ευαισθητοποιηθεί, συ-

νειδητοποιήσει, συµµετέχει ενεργά ο ίδιος στη

διάσωση και επανάχρηση των ιστορικών κτη-

ρίων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

του Προέδρου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

Ευάγγελου Λυρούδια

Η αποκατάσταση και επανάχρηση των ιστορι-

κών κτηρίων της πόλης αποδίδεται λεπτοµερέ-

στερα µε τέσσερεις ξεχωριστούς όρους: ανα-

στήλωση (restoration), ανακαίνιση (renovation),

επανάχρηση (reutilization) και επανακατοίκηση

(rehabilitation). Η έννοια λοιπόν της απόδοσης

σε νέα χρήση ή η διαιώνιση της παλαιάς εµπε-

ριέχει την επικαιροποίηση, δηλαδή την έννοια

του καινούργιου-σύγχρονου. Το καινούργιο

πρέπει να εξυπηρετεί απόλυτα τις νέες ανάγκες

χωρίς να χαθεί η ιστορική, αισθητική και υπο-

µνηστική ή συναισθηµατική αξία που κουβα-

λάει το µνηµείο ή συνοδεύει κάποιο γειτονικό

του µνηµείο, που συγκριτικά είναι δυνατόν να

είναι µεγαλύτερου ενδιαφέροντος. 

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη καταγραφής, κατ’

κής σκούπας», αναφέρθηκε στις συνέπειες του

«µιµητισµού» αντί του σεβασµού στα ιστορικά

κτήρια, στην έννοια της προστασίας της Παλιάς

Πόλης της Κέρκυρας, που είναι ταυτόχρονα ένα

ζωντανό Μνηµείο. Περιέγραψε πώς αντιλαµβά-

νονται την έννοια της προστασίας ο αρχιτέκτο-

νας, ο αρχαιολόγος, ο πολίτης κάτοικος, ο πολι-

τικός. Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης

µητρώου κτηρίων, και στον ρόλο της «δυαρ-

χίας» (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠΠΕ). 

Η Μαίρη Μητροπία, αρχιτέκτων µηχανικός

Εκπρόσωπος του Γραφείου Πόλης Κέρκυρας,

µιλώντας µε θέµα «Κτηριακό δυναµικό παλιάς

πόλης Κέρκυρας. Προοπτικές προστασίας και

ανάπτυξης», παρουσίασε τις δράσεις του προ-

τεινόµενου Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Πόλης.

Η σηµασία της παιδείας σε σχέση µε την ιστορία

του τόπου µας, τον σεβασµό στην αρχιτεκτονική

µας κληρονοµιά, που πρέπει να αρχίζει από τα

πρώτα σχολικά χρόνια επισηµάνθηκε ιδιαίτερα

από τη Βάντα Αλεκτορίδου, αρχιτέκτονα µηχα-

νικό ΥΠΠΟ, υπεύθυνη για την πόλη της Κέρκυ-

ρας εδώ και 25 χρόνια, που µίλησε µε θέµα «Μα-

θαίνοντας την Πατριδογνωσία της Πόλης µας –

Κέρκυρα»… «Είναι πολύ σηµαντικό να µαθαί-

νεις την “πατριδογνωσία” του τόπου σου, να τον

“διαβάζεις”, να ρωτάς για αυτόν, να τον ανακα-

λύπτεις, να γράφεις µια εργασία για αυτόν, να

τον ζωγραφίζεις και γιατί όχι να τον καταγρά-

φεις και στον υπολογιστή σου... Η γνώση είναι

αυτή που θα σε κάνει να αναρωτηθείς τι κρύβει

η µισάνοιχτη πόρτα του αρχοντικού στα Μουρά-

για».

Στον χώρο έξω από την αίθουσα που έγινε η

ηµερίδα υπήρχε έκθεση φωτογραφιών από

ιστορικά κτήρια και µνηµεία της Κέρκυρας µε

εύστοχα σχόλια των µαθητών της τρίτης τάξης

του 3ου δηµοτικού σχολείου. Η δασκάλα Σοφία

Τάτα µαθαίνει στους µαθητές της την αγάπη στο

παρελθόν που πρέπει να συνυπάρχει µε το µέλ-

λον. 

«Το διατηρητέο πλούτο της Ελλάδας θα πρέπει

να εµπιστευθούµε στα χέρια της γνώσης και στο

ταλέντο των ειδικών», ακούσαµε από τον πρόε-

δρο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ∆ρ Ευάγγελο Λυρούδια στην

εισαγωγική οµιλία του.

Μετά τις οµιλίες ακολούθησε µια πολύ ενδια-

φέρουσα συζήτηση όπου από τις ερωτήσεις και

απαντήσεις φάνηκε ότι η συµβολή όλων των

οµιλητών µε την αναλυτική παρουσίαση των

εισηγήσεών τους αποτελεί ουσιαστική βοήθεια

σε όσους ασχολούνται µε την αποκατάσταση,

συντήρηση και επανάχρηση των ιστορικών κτη-

ρίων.

Συµπερασµατικά κρίνεται απαραίτητη:

– Η σωστή ισορροπία ανάµεσα στην άυλη διά-

σταση του ιστορικού κτηρίου. 
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∆ιαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ο ρόλος του αρχιτέκτονα

Πάνε 30 ακριβώς χρόνια από το 1979, όταν η

«αστική µόλυνση» είχε αποκτήσει µια επίκαιρη

αίγλη. Ήταν η εποχή που το νέφος της Αθήνας

αποτελούσε το κεντρικό σύνθηµα στην πολιτική

αντιπαράθεση της εποχής. Κάθε τόσο, ένα κι-

τρινοπράσινο πηχτό νέφος παγιδευόταν πάνω

από το λεκανοπέδιο της Αθήνας και προκαλού-

σε δύσπνοια, ανησυχία και ως συνήθως πολιτι-

κές έριδες, όχι για το πώς θα αντιµετωπισθεί αλ-

λά κυρίως για το ποιος θα το αντιµετωπίσει. 

Η πολύ παλαιότερη εµπειρία του smog του Λον-

δίνου, που σε διάρκεια µιας εβδοµάδας το 1952

είχε δολοφονήσει 4.000 ανθρώπους, προσανα-

τόλισε τους επιστήµονες στην προστασία της

ατµόσφαιρας από την εκποµπή και διάχυση

βλαβερών σωµατιδίων, ρυπαντών και µολυντών

καθώς και από τις επακόλουθες επιβλαβείς χη-

µικές αντιδράσεις. Οι καθηγητές της µετεωρο-

λογίας (Ζαµπάκας, Μαριολόπουλος) στο πανε-

πιστήµιο Αθηνών, µε κύρια βιβλιογραφική ανα-

φορά στον διεθνή οργανισµό µετεωρολογίας

WMO, ξεκίνησαν τότε να ερευνούν την επίδρα-

ση των κλιµατολογικών συνθηκών και παραγό-

ντων στη διάχυση και διάδοση της ατµοσφαιρι-

κής ρύπανσης. Επειδή όλα αυτά συνέβαιναν

πάνω από την πόλη, η ανάγκη για ανάµειξη των

πολεοδόµων και των αρχιτεκτόνων προέκυψε

ευθέως και προφανώς. 

Σαν συνέπεια όλων αυτών, η πρώτη «Εισαγωγή

στην Αστική Μόλυνση» (Γιώργος Σαρηγιάννης)

εκδίδεται στην έδρα της πολεοδοµίας του ΕΜΠ

το 1979. Ακολούθησαν διάφορες σπουδαστικές

εργασίες µεταξύ των οποίων και η «Αστική µό-

λυνση και µικροκλίµα» (Ιωαννίδου, Καβάλα,

Λυρούδιας), µε εφαρµογή στην Αθήνα και ανα-

ζήτηση στοιχείων κλιµατολογικού σχεδιασµού.

Ήταν µια επιτυχηµένη σπουδαστική εργασία

που ταυτόχρονα αποτέλεσε αφορµή για την

πρώτη συνεργασία µου µε το περιοδικό Τεχνικά,

όταν δηµοσίευσε περίληψή της. 

Ο κλιµατολογικός σχεδιασµός είναι δυνατόν να

επηρεάσει την κατεύθυνση των αγωγών εξαερι-

σµού της πόλης, τον προσανατολισµό των κτη-

ρίων τις περιοχές υγιεινής διαβίωσης, την έλ-

λειψη ή την παρουσία ανθυγιεινής υγρασίας

κλπ. Για παράδειγµα, είναι απλή λογική το να

θεωρήσουµε ότι η πόλη αερίζεται καλύτερα,

όταν οι δρόµοι προσανατολίζονται στην κατεύ-

θυνση των κυρίως πνεόντων ανέµων. Αν δε οι

δρόµοι αυτοί έχουν και φυτά, τότε εµπλουτί-

ζουν σε οξυγόνο τον αέρα και φιλτράρουν τα

αιωρούµενα σωµατίδια από την ατµόσφαιρα

της πόλης. 

Και όµως, η κοινή λογική καταστρατηγήθηκε

υποτασσόµενη σε διαφορετικά κίνητρα: Ήταν

τότε που εµείς, ως Αρχιτέκτονες και διοίκηση,

αποφασίσαµε στο Παλαιό Φάληρο να ορθώσου-

µε ένα τείχος οκταόροφων κατασκευών ώστε να

δηµιουργήσουµε ένα φράγµα τέτοιο, ώστε η

πόλη να δυσκολεύεται να αεριστεί. Ήταν πάλι,

όπως σήµερα, µια περίοδος δύσκολη οικονο-

µικά που έπρεπε να κινηθεί η αγορά και η οικο-

δοµή είχε, όπως πάντα συµβαίνει σε παρόµοιες

συνθήκες, την τιµητική της.

Περιβαλλοντικά δεδοµένα

Την ίδια εποχή, άνθησε η επεξεργασία µετρή-

σεων. Οι υπολογιστές εµφανίσθηκαν στην αρχή

σαν main frames και αργότερα σαν desktops,

στη δεκαετία του ’80, δίδοντας τη δυνατότητα

νέων µαθηµατικών προσεγγίσεων και ερευνών

κυρίως για την κατεργασία χρονοσειρών µετρή-

σεων. Πιστεύαµε ότι µετρώντας τη µόλυνση θα

µπορέσουµε να καθορίσουµε και τον τρόπο διά-

χυσής της και πέρα από τη διαπίστωση του τι

συµβαίνει, να µπορέσουµε να επηρεάσουµε

τον σχεδιασµό της πόλης και του κτηρίου έτσι,

ώστε να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής και

γενικότερη οικονοµία. 

Μετρήσαµε λοιπόν τη θερµή νήσο στο κέντρο

της Αθήνας, κατανοήσαµε τι θα πει θερµοκρα-

σιακή αναστροφή και θερµή νήσος και τελικά

κλείνοντας τα εργοστάσια και τοποθετώντας

καταλύτες στα αυτοκίνητα περιορίστηκε το φω-

τοχηµικό νέφος. Το ξεχάσαµε, αλλά αρχίσαµε

σιγά σιγά να ακούµε το βουητό από τα κλιµατι-

στικά και πρακτικά σε κάθε υπνοδωµάτιο να

τοποθετούµε έναν ψύκτη µέσα και µια σόµπα

το κατακαλόκαιρο απ’ έξω, γιατί, όπως όλοι

γνωρίζουµε, τα κλιµατιστικά αποβάλλουν θερ-

µό αέρα στον εξωτερικό χώρο. Οι, έτσι κι αλλιώς,

ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
θλιβεροί ακάλυπτοι έγιναν αβίωτοι και το όνει-

ρο του κάθε µικροαστού της Κυψέλης ήταν να

δραπετεύσει σε υγιεινότερο περιβάλλον στα βό-

ρεια και στα νότια προάστια.

Πρωτοποριακές σκέψεις είχαν καταγραφεί

εκείνη την εποχή, πλην όµως η οικολογία και η

αειφορία, µε την έννοια ότι αξίζει να πληρώσεις

κάτι παραπάνω, δηλαδή να προκαταβάλεις το

τίµηµα του optimum και όχι το minimum για το

µέλλον, δεν είχε ακόµη ωριµάσει. Το φθηνότε-

ρο ήταν και το προτιµητέο. 

Οι θεωρητικοί επιστήµονες (scientists) επιµέ-

νουν στην αναζήτηση τάσεων, εµµονών, περιο-

δικοτήτων και τυχαίου µέρους στις χρονοσειρές

των διαφόρων µεγεθών, κατά κάποιο τρόπο στις

επιστήµες «πολυτελείας», όπου δεν αναζητού-

νται επιτακτικές λύσεις αλλά γενικώς βελτιώ-

σεις, ενδείξεις και προγνώσεις πάσης φύσεως,

από σεισµούς µέχρι πληµµύρες. Οι µηχανικοί

όµως, που επιµένουν να θεωρούν εαυτούς επι-

λυτές προβληµάτων, ερωτοτροπούν, εκόντες

άκοντες, µε γενικότερες έννοιες όπως marketing,

οικονοµία, φιλοσοφία και αειφορία, αναζητώ-

ντας εφαρµογές πρακτικά σε όλους τους τοµείς

του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ένας από

τους πρώτους στόχους της «αειφορικής» συνεί-

δησης και σκέψης απετέλεσε η ενεργειακή δια-

χείριση.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η αειφορία έχει

αποτελέσει τη λέξη κλειδί για την παγκόσµια

αγορά ενέργειας. Ο τρόπος µε τον οποίο η αν-

θρωπότητα σήµερα παράγει και χρησιµοποιεί

την ενέργεια, οδηγεί σε υποβάθµιση και εξά-

ντληση των παγκόσµιων πηγών ενέργειας µέσα

σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Η ενέργεια

είναι απαραίτητη για τη ζωή και παρόλο που η

τεχνολογική πρόοδος έχει καταστήσει εφικτή

την αξιοσηµείωτη µείωση στο ενεργειακό ισο-

ζύγιο ανά µονάδα παραγωγής και χρήσης τελι-

κού προϊόντος, η εξάντληση των αποθεµάτων

υδρογονανθράκων είναι αναµενόµενο γεγονός.

Το ερώτηµα είναι πότε θα συµβεί. Όποια κι αν

είναι η απάντηση, χρειάζεται να ληφθούν υπ’

όψη οι συνθήκες για µια µακροπρόθεσµη

εκδοχή υπό την παρούσα ενεργειακή κατά-

σταση που οδηγεί σε επείγουσα ανάγκη για

πρωτοποριακές λύσεις για το µέλλον της παγκό-

σµιας ενέργειας.

Ο αρχιτέκτονας και η κατανάλωση 

της ενέργειας

Ερώτηµα: Μπορούν οι µικρές οικονοµίες στην

κατανάλωση της ενέργειας να αποτρέψουν τις

µεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για να

παρακολουθήσουν την ολοένα και αυξανόµενη

απαίτηση σε ενέργεια της σύγχρονης κοινωνίας;  

Επισήµως, όλοι λέµε ναι. Ενστικτωδώς, βέβαια,

το αµφισβητούµε. Ποιοι είναι αυτοί που θα πε-

ριορίσουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις προ-

κειµένου να περιοριστούν οι εκποµπές και να

σωθεί ο πλανήτης; Εµείς θα περιορίσουµε το

περιττό του περιττού; Η Ινδία και η Κίνα είναι

δυνατόν να έχουν ώριµη αντίδραση, µη έχοντας

γευτεί ακόµα ούτε τα απαραίτητα καταναλω-

τικά αγαθά, που πλουσιότερες κοινωνίες θεω-

ρούν δεδοµένα (π.χ. ιδιωτικά αυτοκίνητα); 

Ο πολιτισµένος κόσµος και την επένδυση στις

ανανεώσιµες πηγές θα ενθαρρύνει και την ενερ-

γειακή κατανάλωση θα προσπαθήσει να περιο-

ρίσει µε µακράς απόδοσης επενδύσεις. Ακόµα

και µείωση γεννήσεων έχει πραγµατοποιήσει. 
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µετοχή του αρχιτέκτονα στη βιο-οικονοµία είναι

οι ακόλουθοι:

– Το «ηθικόν γήρας» του κτηρίου - Η µοίρα του

κάθε κτηρίου. Ο αρχιτέκτων ως κοινωνικός επι-

στήµονας ή ακόµη και ως κοινωνικός εγκληµα-

τίας πολλές φορές καταδικάζει ευρύτερα σύ-

νολα να ζήσουν σε ένα κακό οικιστικό περιβάλ-

λον.

– Η βιο-οικονοµική διάσταση του αρχιτεκτονι-

κού-πολεοδοµικού σχεδιασµού για µια βέλτι-

στη εκµετάλλευση-χρήση των πόρων µε συνεί-

δηση αειφορίας. Από την εκσκαφή µέχρι την απο-

περάτωση υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η

βελτίωση της διαδικασίας µπορεί να καταστεί

βιο-οικονοµικά ορθή. Στις ανεπτυγµένες χώρες

της Ευρώπης, εάν τα ανάπιπτα, δηλαδή η παρα-

γόµενη σκόνη από την οικοδοµική δραστηριό-

τητα, υπερβούν κάποια όρια, τότε η ανοικοδό-

µηση περιστέλλεται. 

– Ο αρχιτέκτονας πρέπει να εγγυάται την ασφά-

λεια και την υγιεινή των χρηστών-πελατών του

καθώς και την ελάχιστη επίπτωση στο φυσικό

περιβάλλον.

– Η µέγιστη οικολογική ανταποδοτικότητα όλων

των κατασκευών που σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας

συναρτάται µε τη µείωση των επικίνδυνων εκ-

ποµπών και αποβλήτων, τόσο κατά τη διάρκεια

της οικονοµικής ζωής του κτηρίου όσο και κατά

τη φάση της κατασκευής του. 

– Ο σχεδιασµός της άνεσης, της χρηστικότητας

και της κατοικισιµότητας για κάθε χρήστη, από

τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µέχρι τα παιδιά και

τους ηλικιωµένους, σε όλες τις κλίµακες του σχε-

διασµού, από το shop mobility µέχρι την ελεύ-

θερη πρόσβαση και τη χρηστικότητα των αντι-

κειµένων που σχεδιάζονται και κατασκευάζο-

νται είναι βιο-οικονοµική παράµετρος που ανε-

ξάρτητα του πόσο στοιχίζει, η ανεπτυγµένη κοι-

νωνία οφείλει να την προσφέρει.

– Η πολιτιστική εναρµόνιση των κτηριακών µορ-

φών στις τοπικές συνθήκες είναι επίσης δου-

λειά του αρχιτέκτονα. Ο σχεδιασµός της «έντα-

ξης», για να εξασφαλίζεται η συνέχεια, πρέπει

να είναι σύµφωνος µε τα οράµατα της κοινωνίας.

∆ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων

είναι η κοινωνική πλευρά της βιο-οικονοµίας. 

– Τέλος, ο αρχιτέκτονας πρέπει να συµµετάσχει

θεσµικά σύµφωνα µε τις γνώσεις του, τη σπου-

δή του και την εµπειρία του στο µέρος των µελε-

τών που του αναλογούν ώστε να εξασφαλίζεται

το αναµενόµενο από την κοινωνία αποτέλεσµα.

Το κύκλωµα παραγωγής της οικοδοµής

Στο κύκλωµα της παραγωγής των έργων, ο αρχι-

τέκτονας αναµιγνύεται από κοινού µε άλλες ει-

δικότητες στην έρευνα για την ανάπτυξη των πα-

ρακάτω κατευθύνσεων:

– Βιοµηχανία παραγωγής οικοδοµικών υλικών,

προκατασκευών, µηχανοποίηση κατασκευής κ.λπ.

– Αναλογιστές και οικονοµολόγους για τον προσ-

διορισµό του βέλτιστου κόστους κατασκευής.

– Περιβαλλοντολόγους, πολεοδόµους και πολι-

τικούς επιστήµονες για τον προσδιορισµό των κοι-

νωνικών αναγκών.

– Το Real Estate, για να καθορισθεί το βέλτιστο

οικονοµικό πρόγραµµα εξόδου από την κρίση.

– Άλλες µονοδιάστατες κοινωνιολογικά ειδικό-

τητες, όπως διακοσµητές, διαµορφωτές κοινής

γνώµης, διασκεδαστές, οι οποίοι αναµιγνύονται

µέσω των ΜΜΕ και µοιραίως διεκδικούν ρόλο

στην παραγωγική διαδικασία.

Όλα τα παραπάνω σαν διαδικασία συνεργασίας

και συνύπαρξης πρέπει να εισαχθούν στην εκ-

παίδευση και µάλιστα από τα πρώτα στάδια.

Παράλληλα, πρέπει να χρηµατοδοτηθούν και να

αναπτυχθούν παραδείγµατα πειραµατικών-

πιλοτικών κτηρίων ώστε να αναπτυχθεί εµπει-

ρία και γνώση. Πρέπει να αναληφθούν πρωτο-

βουλίες από κοινού µε άλλες ειδικότητες για τη

διάχυση της γνώσης σε ευρύτερες κοινωνικές

οµάδες.

Προχωρώντας τώρα σε πιο πρακτικά θέµατα, ο

αρχιτέκτονας καλείται να συµβάλλει στην αλ-

λαγή συνηθειών όσον αφορά την ενεργειακή

κατανάλωση, τόσο του µεµονωµένου κατανα-

λωτή όσο και των βιοµηχανικών διαδικασιών, µε

στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και

τη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης.

Κτήρια - δέντρα - ανακύκλωση

Στις µέρες µας σηµατοδοτείται σχεδιαστικά

ένας ποιητικός νατουραλισµός. Μια επιστροφή

κατασκευή της είναι µεγαλύτερη από αυτό που

πραγµατικά προσφέρει κατά τη διάρκεια της

οικονοµικής ζωής της; 

Η σύνθετη, πολυκριτηριακή αυτή ανάλυση οδη-

γεί σε νέα αντιµετώπιση των «φιλικών προς το

περιβάλλον», «οικολογικών» και «αειφορικών»

πρακτικών. Σήµερα καθίσταται αναγκαίο η υιο-

θέτηση οποιασδήποτε «λύσης» να εξετάζεται

τόσο από «αειφορική» όσο και από οικονοµική

σκοπιά. Έτσι γεννιέται µια νέα έννοια-οµπρέλ-

λα, που θα την ακούσουµε όλο και περισσότερο

στο µέλλον: Η έννοια της βιο-οικονοµίας. 

Η βιο-οικονοµία είναι ένα σύνολο από οικονοµι-

κές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την επι-

νόηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρή-

ση βιολογικών προϊόντων και διαδικασιών.

Παρόλο που οι δραστηριότητες αυτές παραµέ-

νουν σχετικά περιορισµένες, αναπτύσσονται

ραγδαία και αναµένεται στο µέλλον να επηρεά-

σουν σηµαντικά την οικονοµία και την κοινωνία,

βελτιώνοντας την υγεία, τη διατροφή, την ενερ-

γειακή απόδοση, το περιβάλλον, τη βιοµηχανι-

κή παραγωγή, την αειφορία και εντέλει να συµ-

βάλουν στη γενικευµένη ευζωία.

Ανοιχτά ερωτήµατα

Τα ερωτήµατα που παραµένουν ανοιχτά είναι το

(α) εάν και πώς εµφανίζεται η βιο-οικονοµία

στις κυβερνητικές προτεραιότητες, (β) τι έχει

πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα, ποια είναι τα

κίνητρα για την ανάπτυξη της βιο-οικονοµίας,

(γ) ποιοι είναι οι αρµόδιοι προς τούτο, (δ) ποιες

είναι οι βασικές αρχές µιας τέτοιας πολιτικής,

(ε) τι νοµοθετικό πλαίσιο απαιτείται και τέλος

(στ) ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον; 

Το σύνολο των ερωτηµάτων ανάγονται και πα-

ραπέµπονται στο µελλοντικό Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, ασχέτως εάν βασίµως µπορούµε να

θεωρήσουµε ότι ακόµα και αν υπήρχε αυτό το

Υπουργείο, η αποτελεσµατικότητά του δεν θα

µπορούσε να είναι διαφορετική από των υπο-

λοίπων.

Οι αειφόρος ανάπτυξη και ο περιβαλλοντικός

σχεδιασµός δεν είναι µια επέκταση της αρµο-

διότητας του αρχιτέκτονα. Ήταν πάντα το πεδίο

της επαγγελµατικής και κοινωνικής ευθύνης

του αρχιτέκτονα, εποµένως η συµµετοχή του σε

δραστηριότητες που διέπονται από βιο-οικονο-

µικές αρχές θεωρείται αναγκαία, ιδιαίτερα αν η

στροφή σε παραδοσιακότερες προαιώνιες πρα-

κτικές προβάλλει ως σηµαντικός παράγοντας της

σύγχρονης βιο-οικονοµίας. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον ρόλο-συµ-

Το ερώτηµα παραµένει: είναι δυνατόν και για

πόσο χρόνο µόνο ο ανεπτυγµένος κόσµος να κα-

θορίσει το ενεργειακό µέλλον του πλανήτη; Και,

για να εντοπιστούµε στο ειδικό θέµα αυτής της

εισήγησης: Κάτω από αυτό το γενικό κλίµα της

µείωσης των εκποµπών, του ελέγχου των γεννή-

σεων, του φόβου για αυτοκαταστροφή, ποιος

είναι ο σύγχρονος και µελλοντικός ρόλος του

αρχιτέκτονα; 

Ιστορικά, ο αρχιτέκτονας παραµένει ένας σχε-

διαστής, designer, οραµατιστής που µε µολύβι ή

µε Η/Υ σχεδιάζει, επιλύει-θεραπεύει ανάγκες,

αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνει την ανθρώπινη

φιλοδοξία, το κοινωνικό όραµα, την υπερβολή

και τη µαταιοδοξία. Σήµερα καλείται να προσαρ-

µόσει τον παραδοσιακό του ρόλο στις νέες ανά-

γκες. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, ο καλύ-

τερος τρόπος «προσαρµογής» στο µέλλον είναι

εν µέρει η στροφή σε παραδοσιακότερες πρα-

κτικές, λύσεις και εφαρµογές. 

Για παράδειγµα, οι αρχέγονες γνώσεις, έχοντας

καταστεί ένστικτο, οδηγούσαν τη φυλή στην

επιλογή του τόπου κατοικίας, η οποία πολλές

φορές διαφοροποιείτο σε χειµερινή ή θερινή.

Όχι για λόγους αναψυχής, αλλά για λόγους επι-

βίωσης. Αλλού ήταν το «µιτάτο» και αλλού το

«χειµαδιό», ακόµα και για τα ζώα. Με αντίστοι-

χα κίνητρα τα παραδοσιακά σπίτια έχουν µικρά

ανοίγµατα και ασβεστωµένους τοίχους για να

περιορίζουν τις συνέπειες της αυξηµένης ηλια-

κής ακτινοβολίας, ενώ µαζεύουν νερό σε στέρ-

νες για να διαχειριστούν την εποχιακή διακύ-

µανση της βροχόπτωσης.

Και όµως, στην πρώτη έκθεση της αµερικάνικης

EPA το 1970, δεν περιλαµβάνονται πολλά πράγ-

µατα πέραν των παραδοσιακών µεσογειακών

γνώσεων περί ηλιασµού, σκιασµού και εξοικο-

νόµησης ενέργειας, ενώ σήµερα κάθε γραµµή

που σχεδιάζεται, πρέπει να αντιστοιχεί σε υλικό

και µορφή, στη σύνθεση των οποίων η ενεργει-

ακή ταυτότητα πρέπει να είναι πλέον προσε-

κτικά επιλεγµένη. 

Πρόκειται για µια πολυδιάστατη προσέγγιση

στον σχεδιασµό, όπου ο εµβάτης-module της

κατασκευής και του σχεδιασµού, θα πρέπει να

έχει παραχθεί µε την ελάχιστη ενεργειακή κα-

τανάλωση και να αναπτύσσεται έτσι, ώστε να

προκαλεί την ελάχιστη ενεργειακή επιβάρυνση:

∆εν ωφελεί να έχουµε ένα σπίτι άριστα ενεργει-

ακά και κλιµατολογικά σχεδιασµένο και τα

υλικά που χρησιµοποιούµε στην κατασκευή του

να είναι ενεργοβόρα στην παραγωγή τους. Πό-

σο οικολογική µπορεί να είναι µια ανεµογεννή-

τρια, εάν η επιβάρυνση στο περιβάλλον για την

Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Σκύδρα του Νοµού Πέλλας

Φωτοβολταϊκό πάνελ στη Βαρκελώνη, Ισπανία
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Η αειφορία στην αρχιτεκτονική δεν προσδιορί-

ζεται αποκλειστικά µε standards. Είναι ένα κοι-

νωνικό όραµα που πρέπει να µεταφραστεί µε

βιο-οικονοµικούς όρους. Η τεχνολογία, η πρά-

σινη αρχιτεκτονική, το οικολογικό σπίτι, το «έξυ-

πνο σπίτι», το «φιλικό προς το περιβάλλον» και

το πολιτικά ορθό είναι θέµατα, όχι για ανταγω-

νισµό, αλλά για συνέργεια µε τις άλλες ειδικό-

τητες µηχανικών, που πρέπει να οδηγήσουν την

κοινωνία στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων και στην καλύτερη ζωή. 

Ο αρχιτέκτονας καλείται να είναι ο εφευρετικός

και ο δηµιουργικός επαγγελµατίας µεταφράζο-

ντας τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες σε

πράξη αλλά και οραµατιζόµενος το µέλλον για

τις επόµενες δεκαετίες. Εξάλλου, η αρχιτεκτο-

νική σκέψη είναι κατ’ εξοχήν συνθετική, σε

έναν κόσµο γεµάτο περιορισµούς και αντιφά-

σεις. 

Γνωρίζουµε ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν ακόµη

πολλά πράγµατα και πρέπει να δουλέψουµε

ώστε η αειφορία να αποτελέσει εθνικό προσα-

νατολισµό. Η διατύπωση µιας εθνικής πολιτικής

για την πράσινη αρχιτεκτονική στα πλαίσια της

βιο-οικονοµίας είναι στους άµεσους στόχους της

Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. 

Ευάγγελος Λυρούδιας

∆ρ αρχιτέκτων, Πρόεδρος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

στη φύση. Παράλληλα µε τα «έξυπνα κτήρια»,

όπου όλα γίνονται αυτόµατα, παράγεται µια

φύτευση στους τοίχους και στα δώµατα τόσο

στα χαρτιά όσο και σε αρκετά κατασκευασµένα

παραδείγµατα που εµπνέονται από τους νόµους

της φύσης. Οι προσεγγίσεις αυτές δηµιουργούν

έναν ενθουσιασµό στον χρήστη όταν τις βλέπει

στο χαρτί ή ακούει περιγραφές από γοητευτι-

κούς οµιλητές. ∆εν πρόκειται για επιστηµονική

φαντασία. 

Είναι άγνωστο προς το παρόν πόσο εύκολα και

αν η συγκυρία θα αναγκάσει τον άνθρωπο να

επιστρέψει στη φύση και να συνυπάρξει µε ζώα

και πουλιά, έντοµα και τρωκτικά, όπως τη δεκα-

ετία του ’50 και να ανακυκλώνει τα υλικά που

καταναλώνει µε παραδοσιακούς τρόπους, τότε

που η αλυσίδα της επιβίωσης περιελάµβανε την

κότα, τον χοίρο, την κατσίκα και την αυλή µε το

περιβόλι και τα οπωροφόρα δένδρα.

Επανερχόµενοι στη διαχείριση της περιβαλλο-

ντικής µεταβολής και στον ρόλο που καλείται να

παίξει ο αρχιτέκτονας, πρέπει να αναφερθούµε

στα φυτεµένα δώµατα, που τελικά δεν είναι

τόσο απλή υπόθεση. Υπάρχουν ήδη κατασκευα-

σµένα παραδείγµατα που απέτυχαν πλήρως. Η

µεν φύτευση δεν ευδοκίµησε, οι δε εξωτερικές

επιφάνειες από ξύλο απορρόφησαν άλατα και

δηµιούργησαν αντιαισθητική εµφάνιση. Όταν

αυτό συµβεί, η κοινή γνώµη απογοητεύεται και

η αειφορία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό δοκι-

µάζεται. 
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Ανάπλαση της πλατείας Νικοτσάρα
στην Καβάλα



Κατευθυντήριος άξονας για τη νέα χάραξη της περιοχής απο-

τέλεσε η πρόθεση απόδοσης χώρου υπέρ του µνηµείου, µε

σκοπό την ανάδειξή του, εξασφαλίζοντας παράλληλα µια οµα-

λή ροή για το οδικό δίκτυο. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ρεύµα εξόδου από την πόλη –

οδός Παλαιού Υδραγωγείου– µετατοπίζεται προς το ρεύµα ει-

σόδου –οδός Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού–, ώστε τελικά

να εξασφαλίζεται ένας ενιαίος χώρος µπροστά από την πε-

ριοχή του Υδραγωγείου. 

Ο χώρος αυτός αποτελεί µια υπόβαση για την ανάδειξή του,

καθώς και τόπο συνάντησης, από όπου µπορεί κάποιος να

προσεγγίσει άµεσα το µνηµείο, ενσωµατώνοντάς το στην κα-

θηµερινότητα της πόλης. 

Η ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων σε µια ενιαία πλατεία,

δεν λειτουργεί µόνο στην κατεύθυνση της ανάδειξης του µνη-

µείου ως τοπόσηµο για ολόκληρη την πόλη, αλλά συνδέει και

γειτονιές της πόλης που µέχρι σήµερα ήταν αποκοµµένες

Οι κοινόχρηστοι χώροι µεταξύ του υδραγωγείου και της οδού

Κουντουριώτη, από την οδό Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού,

έως και την οδό Πιπίνου, ενοποιούνται σε έναν ενιαίο λειτουρ-

γικά και αντιληπτικά δηµόσιο χώρο που διασχίζεται από την

πεζοδροµηµένη οδό Π. Υδραγωγείου. Οι έντονες κλίσεις από

τον πεζόδροµο µέχρι την οδό Πιπίνου παραλαµβάνονται µε τη

διαµόρφωση αναβαθµών που λειτουργούν και ως καθιστικά.

Βόρεια του πεζόδροµου αναπτύσσεται ο κυρίως χώρος της

πλατείας µε µαλακά δάπεδα (ξύλο, χαλίκι και γρασίδι), φύ-

τευση και καθιστικά. Σε όλη την έκταση της πλατείας, στον πε-

ζόδροµο Π. Υδραγωγείου, καθώς και ανάµεσα στους αναβαθ-

µούς, αναπτύσσεται ένα δίκτυο από αυλάκια νερού.
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H πλατεία Νικοτσάρα έχει έναν πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα.

Περίκλειστη, περιβεβληµένη από οικοδοµές που παρουσιά-

ζουν µεγάλη ανοµοιοµορφία και πολλά ετερόκλητα µορφολο-

γικά στοιχεία, η πλατεία σήµερα µοιάζει περισσότερο µε έναν

επιβαρηµένο από κίνηση κυκλοφοριακό κόµβο, ο οποίος βρί-

σκεται στα όρια του παλιού µε το νέο, ανάµεσα στον παραδο-

σιακό συνοικισµό του «βράχου της Παναγίας» και την άµορφη

µάζα των πυκνών οικοδοµών χωρίς αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Οι «Καµάρες», το παλιό υδραγωγείο που προµήθευε κάποτε

µε νερό τη συνοικία της Παναγίας, δεσπόζει στο φόντο της πλα-

τείας και επιβάλλεται στον χώρο µε την κλίµακα και την ισχυ-

ρή του λιτότητα, αποτελώντας ένα από τα πιο σηµαντικά µνη-

µεία της πόλης. Η συσχέτιση του χώρου της πλατείας µε τις

Καµάρες και µε το νοηµατικό περιεχόµενό τους, το νερό, απο-

τέλεσε την κεντρική ιδέα της πρότασης µε στόχο τη δηµιουρ-

γία ενός διαδραστικού αστικού υπαίθριου χώρου που θα ενί-

σχυε τη συλλογική µνήµη. Βασική συνθήκη για την ιδέα αυτή

ήταν η επέκταση του κεντρικού τµήµατος της πλατείας για την

ανάκτηση κατά το δυνατόν µεγαλύτερου ενοποιηµένου χώ-

ρου µε τη µετατόπιση και τη µείωση των γύρω δρόµων. Έτσι, η

πλατεία αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα µε ατρακτοειδές

σχήµα και υψοµετρική διαφορά µεταξύ τους 0,5 µ. ώστε να

ακολουθεί την κλίση της οδού Κουντουριώτη, που είναι και

δεσµευτική. Η ιδέα µε την οποία εξελίχθηκε η πρόταση είναι

η δηµιουργία µίας φανταστικής µηχανής νερού, που, καθώς

διανέµει το νερό µε καταρράκτες ανάµεσα από τις καµάρες

στην πλατεία, κυκλοφορεί µικρότερες ποσότητες σε γλυπτικά

στοιχεία από µάρµαρο και τούβλο, δίνοντας δροσιά και κί-

νηση σε ολόκληρο τον χώρο.

Μελετητές:
Πέτρος Βερικούκης, Σοφία Μαυρογιαννάκη,

Σάββας Τσελεπίδης, αρχιτέκτονες

Ειδικοί συνεργάτες:
Λάµπρος Αντάρας, Ελευθερία Ζωγράφου, Ειρήνη Ηλιοπούλου,

Ευγένιος Μπαλάσης, αρχιτέκτονες

Βοηθοί:
Τάνια Κάτσιου, Ελευθερία Ξενικάκη, αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Κωνσταντίνος Λολίδης, αρχιτέκτων 

Παναγιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτων-αρχ. τοπίου

Ειδικοί συνεργάτες:
Ηλίας Λολίδης, αρχιτέκτων τοπίου, ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΟΕ, στατικές µε-

λέτες, ΕΥ∆ΟΞΟΣ ΑΤΜΕ ΑΕ, µελέτες συγοινωνιακών έργων

Βοηθοί:
Σπ. Παπασπύρου, Ε. Καρυπίδη, Η. Λολίδης, αρχιτέκτονες,

Τ. Τσοµπανίδου, σχεδιάστρια



δηµιουργείται ένας δηµόσιος χώρος ανοιχτός στον αστικό

ιστό, επεκτάσιµος και συνεχής στις δύο πλευρές του παλαιού

Υδραγωγείου, που ενισχύει και αξιοποιεί τη διάτρητη φύση

του µνηµείου.

Ο περαιτέρω σχεδιασµός της µελέτης γίνεται µε βάση συγκε-

κριµένες προτεραιότητες: Για την κυκλοφορία των οχηµάτων

προτείνονται συνεχείς ροές, ενώ η πεζή κυκλοφορία ιεραρ-

χείται σε κύριες διαδροµές που εξυπηρετούν τις βασικές

κινήσεις και σε δευτερεύουσες διαδροµές που λειτουργούν

ως χώροι στάσης και περιπλάνησης. Οι κινήσεις ορίζονται από

τα φίλτρα πρασίνου, φυτεµένες λωρίδες που παρακολουθούν

τη γεωµετρία του µνηµείου. Τέλος, ο ρυθµός αποτελεί τη µορ-

φική γλώσσα επεξεργασίας του δηµόσιου χώρου και αφορά

την επιλογή των υλικών και τον σχεδιασµό των δαπέδων. Η

ύπαρξη του ρυθµού βοηθά στην απόδοση της κλίµακας και

ορίζει την αισθητική εµπειρία του επισκέπτη.
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Ρυθµικές λωρίδες
Η πλατεία Νικοτσάρα χαρακτηρίζεται από την επιβλητική

παρουσία του παλαιού Υδραγωγείου, που αποτελεί φορέα

ιστορικής µνήµης και σύµβολο της Καβάλας. Η µελέτη αντιµε-

τωπίζει τη σχέση της πόλης µε το µνηµείο ως το θεµελιώδες

ερώτηµα του διαγωνισµού. Ουσιαστικά ερευνάται η σχέση

της σύγχρονης πόλης µε την ιστορική της ταυτότητα και ο ρό-

λος των µνηµείων στον επανασχεδιασµό του δηµόσιου χώ-

ρου. Παράλληλα, µε τον σχεδιασµό ενός κυκλικού κόµβου

επιχειρείται η απλοποίηση της κυκλοφορίας και η ελαχιστο-

ποίηση του οδοστρώµατος προς όφελος της επιφάνειας της

πλατείας.

Η πλατεία Νικοτσάρα προκειµένου να ενταχθεί στο έντονα

ιστορικό περιβάλλον σχεδιάζεται ως µικρός αστικός κήπος. Οι

κήποι αποτελούν κοινό τµήµα της βυζαντινής, της ισλαµικής

αλλά και της νεοελληνικής παράδοσης. Η πρόταση εξελίσσει

το αρχετυπικό σχήµα του Κήπου από περίκεντρο σε γραµµικό,

ακολουθώντας τον ρυθµό ανοιγµάτων του µνηµείου. Έτσι

Μελετητές:
Αναστασία Καντιδάκη, ∆ηµήτριος-Ίφιτος Ζησιµόπουλος,

αρχιτέκτονες

Ειδικοί συνεργάτες:
Αθανασία Κικίδου, γεωπόνος, αρχιτέκτων τοπίου

Αικατερίνη Ζησιµοπούλου, αρχιτέκτων

Μελετητής:
Claudio Conenna, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Ελισάβετ Πεφάνη, Κυριάκος Ρωµανίδης, αρχιτέκτονες

Ειδική συνεργάτρια:
Βασιλική Τσιούµα, αρχιτέκτων τοπίου

Η πρόταση επιδιώκει την ανάκτηση του χαρακτήρα δηµόσιου

χώρου της πλατείας Νικοτσάρα και την ανάδειξη του Ρωµαϊ-

κού Υδραγωγείου. Βασικό χειρισµό αποτελεί η βύθιση τµήµα-

τος της οδού Π. Κουντουριώτη και η λειτουργική λύση για το

κυκλοφοριακό της περιοχής, προκειµένου να διαµορφωθεί

ένας συνεχής χώρος πλατείας πάνω από αυτήν, µε γνώµονα

τις ανάγκες των πεζών.

Η λύση συνίσταται σε µια χειρονοµία που αρθρώνει το Ρω-

µαϊκό Υδραγωγείο, το ∆ικαστικό Μέγαρο και το υφιστάµενο

σύστηµα δρόµων και πεζοδροµίων. 

Στην πλατεία που δηµιουργείται πάνω από τον υποβαθµι-

σµένο δρόµο και οριοθετείται από κεκλιµένες επιφάνειες, οι

οποίες επιτρέπουν ταυτόχρονα την είσοδο και έξοδο των

αυτοκινήτων, διαµορφώνεται χώρος συνάθροισης και στάσης,

ξεκούρασης, παιχνιδιού και θέασης των Μνηµείων. 

Η επεξεργασία των οριζοντίων επιφανειών της περιοχής

µελέτης αποτελείται από το πράσινο (φυσική επιφάνεια), το

έγχρωµο σκυρόδεµα (τεχνητή επιφάνεια) και τον γρανιτένιο

κυβόλιθο (φυσικό-τεχνητή) ως µεταβατική ζώνη της πρότα-

σης µε τον περιβάλλων αστικό ιστό. Στην επιλογή των υλικών

συνηγορούν η οικονοµία και ευκολία κατασκευής και συντή-

ρησης. 

Ο εξοπλισµός:

Τα παγκάκια, είτε ως ανεξάρτητα στοιχεία του χώρου είτε ως

όρια πρασίνου, ως οργανική παραµόρφωση του δαπέδου υλο-

ποιούνται επίσης από σκυρόδεµα.

Τα φωτιστικά στοιχεία τοποθετούνται γραµµικά δηλώνοντας

πιο έντονα τις πορείες που η γεωµετρία της κίνησης και της

στάσης ορίζουν. 

∆ιαχωριστικές µαύρες µεταλλικές σφαίρες, στην τοµή της

οδού Οµονοίας µε την πλατεία, συµβάλλουν στη κατά το

δυνατό µικρότερη διαίρεση της πλατείας.
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Προτεινόµενες διαµορφώσεις
Η διαµόρφωση περιλαµβάνει φύτευση µε δενδροστοιχίες

περιµετρικά των οδών που περικλείουν τον χώρο και χαµηλή

φύτευση στην κυρίως έκταση, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζε-

ται η θέα προς τις Καµάρες.

Η δηµιουργία δύο µικρών επιπέδων στο κέντρο περίπου του

χώρου και πάνω στο ίχνος του δρόµου που καταργήθηκε,

δίνει τη δυνατότητα της στάσης και της παρατήρησης του τεί-

χους των Καµαρών από απόσταση που ποτέ δεν είναι δυνατή

µε την παρούσα κατάσταση.

Η δαπεδόστρωση των δύο µικρών επιπέδων γίνεται µε τη

χάραξη οµόκεντρων κύκλων µε κέντρο µία εγκατάσταση µε

αναφορά στην παλαιά λειτουργία του τείχους των Καµαρών,

σαν υδραγωγείο.

Η κίνηση στη βάση του τείχους γίνεται σε όλο το µήκος του και

στις δύο όψεις του µε τη δηµιουργία ξύλινου καταστρώµατος,

έτσι ώστε να δηµιουργείται η αίσθηση της εύρεσης του επι-

σκέπτη «σε αρχαιολογικό χώρο ανασκαφής».

Περιγραφή Κατασκευών
Ολες οι κατασκευές των διαµορφώσεων που αφορούν στα

σκληρά υλικά των δαπέδων θα γίνουν από κτυπητό µάρµαρο

Καβάλας, κυβόλιθους και άσηπτη ξυλεία.

Ο εξοπλισµός των χώρων θα γίνει µε ξύλινα παγκάκια σε βάση

από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε φωτιστικά σώµατα σε ιστούς,

µε ξύλινους κυλινδρικούς κάδους απορριµάτων και φωτιστικά

δαπέδου στο ξύλινο κατάστρωµα γύρω από το τείχος. 
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Η περιοχή της πλατείας Νικοτσάρα σηµατοδοτεί την ανατο-

λική είσοδο στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. 

Η προτεινόµενη διαµόρφωση προσπαθεί να αναδείξει το

σηµαντικότερο µνηµείο της πόλης το τείχος των Καµαρών,

προσδίδοντας του τη χαµένη του αίγλη, επαναφέροντας τη

«χαµένη γη» κάτω από τις ασφάλτινες επιφάνειες, τις απο-

σπασµατικές πλακόστρωτες διαµορφώσεις και τις άναρχες

δοµήσεις κτηρίων.

Η πρόταση παρέµβασης περιλαµβάνει συνοπτικά τα κάτωθι:

1. Ενοποίηση του οικοδοµικού τετραγώνου των ∆ικαστηρίων

µε τµήµα της πλατείας Νικοτσάρα µε κατάργηση τµήµατος

της οδού Ελληνικής ∆ηµοκρατίας από την οδό Οµονοίας µέχρι

και την οδό Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η ενοποίηση στοχεύει να προσδώσει στην τόσο φορτισµένη

κυκλοφοριακά περιοχή µία ηπιώτερη κίνηση των οχηµάτων

αλλά κυρίως να αναδείξει το τείχος των Καµαρών σαν µνηµείο

και όχι σαν «πύλη» εισόδου και εξόδου από το κέντρο της

πόλης.  

2. Επίσης προτείνεται, αν και δεν είναι στην περιοχή επέµβα-

σης του διαγωνισµού, η αποµάκρυνση όλων των κτισµάτων

που βρίσκονται στο οικοδοµικό τετράγωνο που έχει χαρακτη-

ρισθεί από τις χρήσεις γης ως «χώρος ∆ικαστηρίων».

3. Απαλλοτρίωση των κτισµάτων πίσω από τις Καµάρες (εκτός

περιοχής παρέµβασης) Στον ελεύθερο χώρο προτείνεται η

κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων και

υπέργειου χώρου στάθµευσης µικρού αριθµού τουριστικών

λεωφορείων. µε διάνοιξη νέας οδού κυκλοφορίας.

Μελετητής:
Ελευθέριος Ελευθεριάδης, αρχιτέκτων
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Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου
στην Καβάλα



Το ζήτηµα της κλίµακας και του χαρακτήρα του νέου αστικού

υπαίθριου χώρου αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για τη δια-

µόρφωση της πρότασης. Από τη µια πλευρά ο χώρος όφειλε

να αποτελεί το έµβληµα που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη

Καβάλα, απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και προσελ-

κύει τους επισκέπτες ως χωρόσηµο υπερτοπικού χαρακτήρα.

Αυτό σήµαινε ότι ο χώρος έπρεπε να διαθέτει ισχυρή µορφή

και κλίµακα ικανή να εξυπηρετεί τόσο την κίνηση των διερχό-

µενων οχηµάτων όσο και τις συγκεντρώσεις επισκεπτών µε

πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Από την άλλη, ως αστικός

υπαίθριος χώρος, έπρεπε να δίνει στους επισκέπτες την

ευκαιρία για επαφή µε τα στοιχεία της φύσης –ιδιαίτερα το

νερό– και να διαθέτει πράσινο και στοιχεία διαµόρφωσης που

να τους προτρέπουν να χαλαρώσουν και να δράσουν µε έναν

τρόπο πιο ελεύθερο απ’ ότι στους κλειστούς χώρους. Εξίσου

σηµαντικά στάθηκαν τα κριτήρια της ασφάλειας και της δυνα-

τότητας προσπέλασης του χώρου από κατά το δυνατό περισ-

σότερους χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστα-

σης, οποιαδήποτε εποχή ή ώρα της ηµέρας.

Ταυτόχρονα, ως µια παρέµβαση σε ένα ήδη διαµορφωµένο

αστικό περιβάλλον, δόθηκε ιδιαίτερη µέριµνα στην ενσωµά-
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τωση του νέου αστικού υπαίθριου χώρου στο περιβάλλον του.

Η συσχέτιση µε την παραλία της Ραψάνης και το «Πάρκο Φα-

λήρου», που επισκέπτονται καθηµερινά εκατοντάδες πολι-

τών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, δεν περιορίζεται στη δυνατότητα

πρόσβασης, αλλά της ουσιαστικής σύνδεσης στα πλαίσια ενός

ενιαίου παραλιακού περιπάτου, ώστε οι δραστηριότητες και

οι διαφορετικές λειτουργίες να µη συναγωνίζονται η µία την

άλλη. Επίσης, η δηµιουργία µεταβατικών χώρων στα όρια των

νέων κατασκευών και στα όρια µε τη θάλασσα, µε γεωµετρία

που αναφέρεται στον υφιστάµενο σχεδιασµένο περιβάλλον,

συµβάλλει στην αντιληπτική συνέχεια του χώρου.

Η περιοχή του Φαλήρου αντιµετωπίστηκε από την οµάδα των

µελετητών σα µια φυσική προεξοχή της ξηράς στο παραλιακό

µέτωπο της Καβάλας, η οποία κατά τη δεκαετία του ’60

αµβλύνθηκε σηµαντικά µε διαδοχικές αποξηράνσεις παρα-

λιακών εκτάσεων, προκειµένου να εξασφαλιστεί περισσότε-

ρος χώρος για δόµηση. Έτσι, κεντρική ιδέα της πρότασης απο-

τελεί η αναδηµιουργία του «βράχου του Φαλήρου» και η δηµι-

ουργία ενός νέου πολυεπίπεδου αστικού υπαίθριου χώρου µε

χαρακτήρα κόµβου σε ένα ευρύτερο δίκτυο. Επειδή η πε-

ριοχή σήµερα παρουσιάζει την εικόνα ενός βεβαρηµένου

κυκλοφοριακά κόµβου, µια υπόγεια σήραγγα µήκους 300

µέτρων παραλαµβάνει µέρος της όχλησης των διερχόµενων

οχηµάτων και εξασφαλίζει αρκετό χώρο για την άνετη κίνηση

των πεζών και µια πολυλειτουργική πλατεία στο ανώτερο επί-

πεδο Εκεί πράσινοι χώροι µε καθιστικά και στοιχεία νερού

διαµορφώνουν στάσεις για ξεκούραση και κοινωνικής συνα-

ναστροφής για τους επισκέπτες. Χώροι στάθµευσης και πολι-

τιστικές δραστηριότητες µε άµεση πρόσβαση στον παραλιακό

περίπατο στεγάζονται στο υπόγειο επίπεδο κίνησης των οχη-

µάτων, ενώ ένα γυάλινο γλυπτό µε νερό δεσπόζει στο κέντρο

της σύνθεσης ενοποιώντας τα δύο επίπεδα. Μια εντυπωσιακή

σπονδυλωτή κατασκευή µε διαδοχικά τόξα αναπτύσσεται

δυτικά της πλατείας, διαµορφώνοντας µια δροσερή στοά για

τη διέλευση πεζών και ποδηλάτων. Το νερό σε κίνηση µε τη

µορφή καταρρακτών συµπληρώνει την εµπειρία του επισκέ-

πτη στη διαδροµή του δίπλα στη θάλασσα. 

Μελετητές:
Κωνσταντίνος Λολίδης, αρχιτέκτων 

Παναγιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτων-αρχ. τοπίου

Ειδικοί συνεργάτες:
Ηλίας Λολίδης, αρχιτέκτων τοπίου, ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΟΕ, στατικές µε-

λέτες, ΕΥ∆ΟΞΟΣ ΑΤΜΕ ΑΕ, µελέτες συγοινωνιακών έργων,

CONCEPT-i, 3d animators

Βοηθοί:
Σπ. Παπασπύρου, Ε. Καρυπίδη, Η. Λολίδης, αρχιτέκτονες,

Τ. Τσοµπανίδου, σχεδιάστρια



Συνέχειες στις ασυνέχειες
Η περιοχή ανάπλασης, αλλά και το σύνολο του παραλιακού

µετώπου της Καβάλας, χαρακτηρίζεται από ασυνέχειες και

εµπόδια, διαφοροποιήσεις τόπων και χαρακτηριστικών.

Στόχος της πρότασης είναι να βρει συνέχειες στις ασυνέχειες,

να οργανώσει και να διευθετήσει την ασφαλή κίνηση των οχη-

µάτων και να εξασφαλίσει παράλληλα ασφαλείς και βιώσι-

µους χώρους κίνησης των υπολοίπων χρηστών ώστε να επα-

να-οικειοποιηθούν το τοπίο.

Με επίκεντρο τη λύση σχεδιασµού ενός κυκλικού κόµβου

(roundabout), η πρόταση ανάπλασης συνοψίζεται στα παρα-

κάτω.

∆ιαδροµές πολιτισµού: ένας περίκλειστος προστατευµένος
κήπος
Αξιοποίηση της νησίδας που βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε

το κτήριο Πυθαγόρας, για την εκτόνωση των χρήσεων ενός

δηµόσιου κτηρίου, το οποίο µάλιστα συγκεντρώνει µεγάλο

αριθµό χρηστών. Αξιοποιώντας τις υφιστάµενες υψοµετρικές

διαφορές προτείνεται δηµιουργία ενός περίκλειστου εσω-

στρεφούς κήπου που απευθύνεται στο δηµόσιο κτήριο και

βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. Υπάρχει δυνατότητα εσό-

δου στον εσωτερικό κήπο από τα περιµετρικά πεζοδρόµια

είτε µε ράµπα είτε µε κλίµακες, οι οποίες επιτρέπουν επίσης

σε έναν πεζό να διασχίσει απλά τον κήπο για να περάσει απέ-

ναντι.

∆ιαδροµές του ουρανού: ένα βυθισµένο «αστικό δωµάτιο»
Η κεντρική νησίδα του κόµβου είναι βυθισµένη σε σχέση µε

τους δρόµους κίνησης των οχηµάτων και εκµεταλλευόµενη

τις υψοµετρικές διαφορές µε το επίπεδο της θάλασσας, απο-

τελεί έναν ενδιάµεσο χώρο όπου ο πεζός µπορεί να κινηθεί

παράλληλα και κάτω από την κίνηση των αυτοκινήτων και να

φτάσει µε κλίµακες και ράµπες µέχρι το επίπεδο του πάρκου

του Φαλήρου. Ο πεζός µπορεί να κινηθεί κάτω από το επίπεδο

των αυτοκινήτων χωρίς να χρειαστεί να κατέβει και να ξανα-

νέβει όπως συµβαίνει στις συνήθεις υπόγειες διαβάσεις. Πρό-

κειται για ένα προστατευµένο «αστικό δωµάτιο», περίκλει-

στο, µε αποκλειστική επαφή µε τον ουρανό, ένας ιδιαίτερος

χώρος, για µια πόλη, που λόγω θέσης, η ανοικτή θέα προς τη

θάλασσα και τον ανοικτό ορίζοντα είναι συνήθεις.

Η σχεδιαστική οργάνωση που βασίζεται στο σύστηµα διαδρο-

µών και συνέχειας δίνει στον χώρο της νησίδας φυγές και

διευρυµένη έξοδο προς τη θάλασσα.
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Συνθετικές αρχές
Για την αξιοποίηση της περιοχής του Φαλήρου είναι αναγκαία

η συγκοινωνιακή επίλυση και συγχρόνως η δηµιουργία της

λειτουργικής συνέχειας του παραλιακού µετώπου µε τον

αστικό ιστό.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνεται η κατα-

σκευή ενός κυκλικού κόµβου, του οποίου το κεντρικό τµήµα

βυθίζεται, επιτρέποντας την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών

από την πόλη προς το παραθαλάσσιο µέτωπο και αντίστροφα.

Με αυτό τον τρόπο, ο κόµβος λειτουργεί ως τοπόσηµο της

παραλιακής ζώνης.

Οι συνθετικές χειρονοµίες αφορούν στις εξής ενότητες:

1. Ροή αυτοκινήτων

Ο κυκλικός κόµβος επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση των

αυτοκινήτων χωρίς τη χρήση φωτεινής σηµατοδότησης. 

2. Ροή πεζών

Η βύθιση του κεντρικού τµήµατος του κυκλικού κόµβου και η

διοχέτευση της ροής των πεζών σε αυτόν, µέσα από δύο µε-

γάλες διαβάσεις, διαχωρίζουν τις κινήσεις πεζών και αυτοκι-

νήτων. Oι πεζοί, µέσα από ένα χαµηλότερο από τη στάθµη

των οδών, υπαίθριο χώρο-πέρασµα, έχουν άµεση θέαση και

έξοδο προς τη θάλασσα. Συγχρόνως δίνεται διέξοδος στην

παραλιακή βόλτα του Πάρκου Φαλήρου.

3. Στάσεις – Θεάσεις

Το παραθαλάσσιο µέτωπο επιλύεται σε τρεις στάθµες:

O εξώστης, επιτρέπει στους διερχόµενους από τον κόµβο, τη

θέαση της θάλασσας και της παλιάς πόλης. 

O βυθισµένος χώρος-πέρασµα οδηγεί τους επισκέπτες στο

παραθαλάσσιο µέτωπο. 

Η στάθµη της ακτής, αντιστοιχεί στην παραθαλάσσια σύνδεση

µεταξύ του πάρκου του Φαλήρου και της παραλίας Καλαµί-

τσας, επιτρέποντας µια βιωµατική σχέση του διερχόµενου µε

τη θάλασσα. 

4. Τοπογραφία

Αποκαλύπτεται το φυσικό ανάγλυφο της τοπογραφίας και

επανασχεδιάζεται το πράσινο. Με αυτόν τον τρόπο η σύσταση

µιας βραχώδους ακτής επεκτείνεται και καταλαµβάνει τα

πρανή του βυθισµένου κόµβου, συστήνει µια νέα σχέση του

χώρου µε το νερό, προτείνει διαδροµές και περιοχές στάσης

και θέασης. 

Μελετητές:
Πρόδροµος Νικηφορίδης, Μπερνάρ Κουόµο, 

Παρασκευή Ταράνη, Μαρία ∆ούση, Μιχαήλ Νοµικός, 

Άγγελος Τασολάµπρος, Ιωάννης Ανδρουλιδάκης, 

Στυλιανή Ψυλλάκη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
∆έσποινα Παυλοπούλου, Θεοφανή Βαλσάµη, αρχιτέκτονες

Σύµβουλος:
Απόστολος Παπαγιαννάκης, ∆ρ συγκοινωνιολόγος

Μελετητές:
Χρυσόστοµος Θεοδωρόπουλος, Έλενα Κουρή, 

Μαρία Μαρλάντη, αρχιτέκτονες

Θάνος Βλαστός, ∆ηµήτριος Μηλάκης, συγκοινωνιολόγοι

Κώστας Λαλένης, πολεοδόµος

Συνεργάτες:
∆ώρα Μπαλτά, Βασίλης Μουστάκης, 

Ανδρέας Καραβάνας, αρχιτέκτονες



τον σχηµατισµό λωρίδων στο έδαφος, επιτυγχάνεται µια έντο-

νη πλαστικότητα. 

Το άνοιγµα της πόλης προς τη θάλασσα εντοπίζεται στην πρό-

ταση στον σχεδιασµό λωρίδων από τον ιστό προς τη θάλασσα,

µε κατάληξη στο νερό σε διάφορα επίπεδα. Η αίσθηση αυτή

ενισχύεται µε ένα σταδιακό κατέβασµα όλης της περιοχής

προς το νερό, ενώ σε κάποια σηµεία η οριογραµµή υποχωρεί,

σχηµατίζοντας ρήγµατα νερού, όπου εξασφαλίζεται η οπτική

και ακουστική επαφή µε το νερό.

Η διαπλοκή του φυσικού µε το τεχνητό προσφέρει µια έντονη

αίσθηση αλληλεπίδρασης του νερού µε το έδαφος, ενώ συγ-

χρόνως καθορίζει τις δραστηριότητες αναψυχής και χαλάρω-

σης, µε κύριο στόχο την ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου του

νερού. 
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Ο κόµβος του Φαλήρου αποτελεί ένα νευραλγικό σηµείο της

πόλης της Καβάλας, που σήµερα χρησιµοποιείται κυρίως για

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Η περιοχή εµφανίζει έλλειψη ταυ-

τότητας και ασάφεια δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικά που

την καθιστούν, µη τόπο. Τα βασικά προβλήµατα που εντοπίζο-

νται είναι η διάσπαση του ενιαίου παραλιακού µετώπου της

πόλης και η αποκοπή του αστικού ιστού από τη θάλασσα.

Η πρόταση προϋποθέτει την αποκατάσταση των χαρακτηρι-

στικών και της ταυτότητας της περιοχής και την ενοποίηση

του υπαίθριου χώρου, µέσω της ενότητας του σχεδιασµού και

της προβολής των κοινών αναγνωρίσιµων µορφολογικών στοι-

χείων. Επίσης την αποκατάσταση των φυσικών στοιχείων (χώ-

µα, νερό, πράσινο) και τέλος την ενίσχυση του δηµόσιου χα-

ρακτήρα της περιοχής και τη διευκόλυνση λειτουργιών, που

θα προσφέρουν τόνωση στην περιοχή, µε νέες ήπιες δραστη-

ριότητες αστικού χαρακτήρα, οι οποίες πλέον θα απευθύνο-

νται σε ολόκληρη την πόλη της Καβάλας.

Κεντρική ιδέα αποτελεί το άνοιγµα της πόλης προς τη θά-

λασσα και η διαπλοκή του φυσικού µε το τεχνητό, ώστε να

υπάρξει µια σχέση αλληλεπίδρασης. Η µορφή και η λειτουργι-

κότητα εκφράζονται µέσω της ενιαίας διαµόρφωσης, ενώ µε

Μελετητές:
∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος,Γιώργος ∆έλιος, 

Κάλλια Ψύκου, αρχιτέκτονες

Μαρία Γρηγοριάδου, Μικελάντζελο Μπεβιλάκουα, 

Γιάννης Τσοσκούνογλου, φοιτητές αρχιτεκτονικής

Μελετητές:
Γιάννης Πατρώνης, αρχιτέκτων, αναπλ. καθηγητής 

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών

Χρήστος Πατρώνης, Γιάννα Πανδή, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Γιάννα Λαζαρίδη, Γιάννης Καρράς, αρχιτέκτονες

Χρήστος Κλείτου, Άννα Τατσιώνη, Χάρης Χριστούλης,

φοιτητές αρχιτεκτονικής

Μητροπολιτικό Πάρκο
Κύριος νοηµατικός κανόνας για την αναβάθµιση της ευρύτε-

ρης περιοχής είναι ο µετασχηµατισµός της και η ενσωµάτωση

όλων των ετερόκλητων στοιχείων της παρέµβασης ως ένα

Μητροπολιτικό Πάρκο και µια «Πράσινη» Πύλη Εισόδου για

τους εισερχόµενους στην πόλη.  

Ο σχεδιασµός του Μητροπολιτικού Πάρκου διευρύνεται ως

αντικείµενο «σύνθεσης», παράγεται και σχηµατοποιείται ως η

συνισταµένη τριών υφιστάµενων πεδίων:

– του αστικού µετώπου (οικοδοµικά τετράγωνα επί της 7ης

Μεραρχίας). Το αστικό πεδίο εισβάλει ως τεκτονική πλάκα-

πρόβολος επί του νέου πάρκου,

– του πράσινου λόφου (µπροστά από το κτήριο του Πυθαγό-

ρα). Ο πράσινος λόφος εισβάλει επί του «κενού» χώρου (που

προκύπτει µε την ταπείνωση του αυτοκινητοδρόµου) και συ-

ναντά την κίνηση «αναρρίχησης» που πραγµατοποιείται από

το υφιστάµενο πάρκο Φαλήρου, και

– του υφιστάµενου πάρκου του Φαλήρου. 

Σκοπός της πρότασης είναι η δηµιουργία ενός ευρύτερου

πάρκου και όχι ο αποσπασµατικός σχεδιασµός ενός αποκοµ-

µένου χώρου πρασίνου. Έτσι η ανάπλαση αυτού βασίζεται

στη µορφολογική υιοθέτηση και στη συνέχεια, την προέκταση

του υφισταµένου µοτίβου «pattern» των επιµέρους χαράξεων

του σηµερινού πάρκου Φαλήρου µε στόχο τη δηµιουργία ενός

«γνώριµου» τοπίου, µιας φυσικής «αναρρίχησης» του πα-

λαιού «pattern» επί του νέου πάρκου.

Η είσοδος των οχηµάτων στην πόλη σηµατοδοτείται µε τη

δηµιουργία υπόγειου ρεύµατος κυκλοφορίας το οποίο ουσια-

στικά δε βυθίζεται αλλά «σκεπάζεται» από έναν πράσινο

λόφο. Όσοι εισέρχονται στην πόλη µε ιδιωτικό όχηµα µπο-

ρούν να παρκάρουν το όχηµά τους (στο προτεινόµενο υπόγειο

χώρο στάθµευσης 260 περίπου οχηµάτων) και να κινηθούν

πεζοί ή µε τη χρήση ποδηλάτων προς το κέντρο της πόλης.

Επιδιώκεται η απρόσκοπτη προσπέλαση του χώρου µέσω

ενός δικτύου πεζοδρόµων σε όλο το φάσµα του νέου πάρκου

(µε έµφαση στις περιοχές µε σηµαντική προσέλευση κοινού).

Παράλληλα ο παραλιακός περίπατος που σήµερα κατέληγε

σε αδιέξοδο, συνδέεται οργανικά λαµβάνοντας υπόψη τις κλί-

σεις των εδαφών που αντιµετωπίζονται µε τις πιο ήπιες και

προφανείς χαράξεις, δηµιουργώντας ένα «κύκλωµα» ενοποί-

ησης. Σηµαντικό χώρο στάσης και αναψυχής αποτελεί η Πλα-

τεία-Belvedere, µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η βέλτιστη

οπτική ενοποίηση και εποπτεία του συνόλου της πόλης της

Καβάλας.
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µών πεζών και ποδηλάτων παράλληλα µε την παραθαλάσσια

γραµµή.

– Όλες οι διαβάσεις είναι προσβάσιµες από άτοµα µε ειδικές

ανάγκες.

– Ενθάρυνση των πολιτών να περπατούν και να χρησηµοπιούν

ποδήλατα.

– Με τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµων και χώρων για περίπατο

προσφέρονται στους πολίτες περισσότερες επιλογές περιπά-

του.

Στη θέση ενός απόλυτα σφραγισµένου χώρου όπου κυριαρχεί

η άσφαλτος και ο θόρυβος η πρόταση επαναφέρει τη βλά-

στηση και τις µαλακές επιφάνειες και τη δυνατότητα απόλαυ-

σης της θέας του νερού. Ο νέος περίπατος κλιµακώνεται µέχ-

ρι την παραλία µε εξέδρες και ράµπες καθόδου που φέρνουν

τον κόσµο κοντά στο νερό µε κατάληξη σε έναν µόλο που προ-

στατεύει µια µικρή µαρίνα και ένα µικρό παράκτιο βιότοπο.
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Η πρόταση αντιµετωπίζει έναν χώρο αλωµένο από δρόµους

που αποκόπτουν το αστικό µέτωπο από την παραλία. 

Στοχεύει στην αποκατάσταση συνέχειας του αστικού ιστού µε

την ακτή, και µε το ήδη χαµηλότερο υφιστάµενο παράκτιο

πάρκο και την υπάρχουσα δηµοτική ακτή λουοµένων.

Τούτο απαιτεί τη διαµόρφωση ενός νέου ενδιάµεσου κοινό-

χρηστου χώρου και πεδίου κίνησης των πεζών από το αστικό

µέτωπο που βρίσκεται πολύ ψηλότερα από την ακτή και το

οποίο θα αξιοποιήσει τη σηµαντική από ψηλά θέα της θάλασ-

σας στη θέση που σήµερα κατακλύζεται από την κυκλοφορία

αυτοκινήτων .

∆ιαµορφώνεται ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

Η κύρια αλλαγή που σηµειώνεται στην περιοχή του Φαλήρου

είναι η υπογειοποίηση της οδού Χρ. Σµύρνης και επιφέρει µία

σειρά από αλλαγές στην κυκλοφοριακή λειτουργία του τοπι-

κού οδικού δικτύου:

– Η υπογειοποίηση του ενός ρεύµατος διαµπερούς κυκλοφο-

ρίας δίνει την ευκαιρία για ένα νέο σχέδιο τοπίου και διαδρο-

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

Γιώργος Κουφάκης, αρχιτέκτων, ΜPhil σχεδιασµού χώρου

Γιάννης Γιούνης, Εύα Πουλοπούλου, αρχιτέκτονες

Αλεξάνδρα Αυγεροπούλου-Καρύδη, αρχιτέκτων-πολεοδόµος

Ειδικοί σύµβουλοι:
Κώστας Μωραϊτης, αρχιτέκτων, καθηγητής ΕΜΠ

Χριστόφορος Βεϊνόγλου, συγκοινωνιολόγος

Άννα Κεφάλα, χηµικός περιβαλλοντολόγος
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Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς 
στο Κιλκίς



Σαλάτς ονοµάζεται µιά παλιά τούρκικη βρύση καί η ευρύτερη

περιοχή της στις ανατολικές παρυφές του Κιλκίς, περιοχή που

σήµερα οικοδοµείται µαζικά (αδιάφορες πολυκατοικίες µε

πιλοτή και κεραµοσκεπές) και επεκτείνεται γοργά πρός το

τριγύρω πλατύ, ράθυµο αγροτικό τοπίο.

Η υπό ανάπλαση ζώνη (45 στρέµµατα), 

– ορίζεται, δυτικά, από την οδό Μεσηµβρίας (σήµερα ανατο-

λική περιµετρική οδό της πόλης) και, ανατολικά, από τη νέα,

αδιάνοικτη ακόµη, περιφερειακή οδό·   

– συνίσταται σε δίκτυο κοινόχρηστων πλατωµάτων και δρό-

µων, αλλού ακόµη ασχηµάτιστων και αλλού υποτυπωδώς δια-

µορφωµένων·  

– περιλαµβάνει ποικίλες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (από

νηπιαγωγείο µέχρι ΤΕΙ) –και προορίζεται να υποδεχθεί µελλο-

ντικά νέες–, καθώς και έναν ηµιδιαµορφωµένο χώρο αθλητι-

σµού διαστάσεων ποδοσφαιρικού γηπέδου·  

– περιέχει δύο εγκαταλελειµµένα κτήρια (σφαγεία και κτηνια-

τρείο), απόηχους µιας µέχρι πρότινος αγροτικής τοποθεσίας·  

– σηµατοδοτείται, πέραν της βρύσης, από έναν χαµηλό πευ-

κοφυτεµένο γήλοφο καθώς και από ένα µακρύ, ίσιο εξοχικό
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δρόµο που συνδέει τη βρύση Σαλάτς µε το µοναχικό ξωκλήσι

του Προφήτη Ηλία, τρία χιλιόµετρα ανατολικά (εκ παραδό-

σεως, θερινή βόλτα τών Κιλκισιωτών).

Όλες ετούτες τις συνθήκες, η προτεινόµενη λύση προτίθεται

να τις αφοµοιώσει και, µέσω µιας δέσµης κατάλληλων συνθε-

τικών χειρισµών, εφικτών και ωφέλιµων, να τις ανατάξει σ’

έναν δηµόσιο ιστό µε ευκρινή χαρακτήρα. Τέτοιον που,  

– αφενός θα οργανώσει χωρικά τα πραγµατιστικά ζητούµενα

της περιοχής καθαυτής (κυκλοφορίες, σχέσεις µεταξύ πόλων

που συνυπάρχουν στο θέµα, πρόσδοση νέων χρήσεων και

χωρικών αξιών συµβατών µε την τοποθεσία)·

– αφετέρου θα συνδέσει ενεργά το θέµα µε το –προς δυσµάς

ευρισκόµενο– κέντρο του Κιλκίς, προσδίδοντας, συνεπώς,

έναν θελκτικό, υπερτοπικό ρόλο στην ανάπλαση· 

– τέλος, και το κυριότερο, θα µετέρχεται ισόρροπα των δύο

κυρίαρχων (αλλά και αντιµαχόµενων) καταστάσεων που θεµε-

λιώνουν την υπόσταση του τόπου: της αστικής (εξάπλωσης)

και της αγροτικής (περιρρέουσας ατµόσφαιρας).

Με κορµό (και αφετηρία) την οδό Μεσηµβρίας συγκροτείται

ένα ιεραρχηµένο πλέγµα πλατειών και πλατωµάτων διαφό-

ρων µεγεθών και σηµασιών, συνδεδεµένων µε δρόµους ποικί-

λων διαβαθµίσεων ως προς τη χρήση, τον φόρτο και την ατµό-

σφαιρα.

Το πλέγµα αυτό αγκαλιάζει, εξυπηρετεί και εµπλουτίζει κυ-

ρίως όλες τις δηµόσιες εστίες του θέµατος, ενώ, παραλλήλως

επηρεάζει ευεργετικά και τους διάσπαρτους θύλακες κατοι-

κίας.

Οι βασικοί του «κρίκοι» είναι:

– Η κεντρική πλατεία µε τόν πευκόκηπο, τη βρύση Σαλάτς και

τα παλιά κτήρια κτηνιατρείου και σφαγείων αναµορφωµένα,

αντιστοίχως, σε παιδική βιβλιοθήκη και αναψυκτήριο («σηµα-

δεύεται» από τα αιχµηρά χαµηλά πρανή που αναδιαµορφώ-

νουν το περιβάλλον της βρύσης, το κανάλι που συνδέει τη

βρύση µε την κυκλική υδροδόχο στον πυρήνα της πλατείας

και τις καµπυλόµορφες κερκίδες που οργανώνουν την υψοµε-

τρική διαφορά ανάµεσα στον πυρήνα αυτόν και στον πευκό-

κηπο).

– Τα τρία µικρότερα πλατώµατα-παιδότοποι τοπικής κλίµα-

κας.

– Οι τρεις δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας (εκπορεύονται από την

κεντρική πλατεία και «πλευρίζουν» το σύµπλεγµα τών εκπαι-

δευτηρίων).

– Τα µονοπάτια που διασχίζουν το τελευταίο («µοιράζουν»

κυκλοφορία και «αναγγέλλουν» τη χωροθέτηση δύο προ-

γραµµατιζόµενων σχολείων).

– Ο εµπλουτισµός και η οργάνωση του χώρου άθλησης (κερκί-

δες, αποδυτήρια, διελεύσεις).

– Ο εξοπλισµός της εξοχικής διαδροµής πρός τόν Προφήτη

Ηλία µε θέσεις ανάπαυσης.

– Ποικίλα ελαφρά στέγαστρα (σηµατοδοτούν χαρακτηριστι-

κές θέσεις περασµάτων-εισόδων και φιλοξενούν καθιστικά).

– Το Κέντρο Νεότητας, βόρεια απόληξη της κεντρικής πλα-

τείας (εργαστήρια, εκδηλώσεις, αναγνωστήριο, στέγη του διε-

θνούς φεστιβάλ κουκλοθέατρου).

Πλούσια ιεραρχηµένη φύτευση, ελαφρές κατασκευές και

υλικά που συµβιώνουν µε τη γη, αναδεικνύοντας την «ανα-

πνοή» και το ανάγλυφο του εδάφους, προσδίδουν στην πρό-

ταση την επιδιωκόµενη φυσικότητα. 

Μελετητές:
Κέλλη Βρεττού, Πάνος Κόκκορης, ∆ηµήτρης Λουκόπουλος,

Λώρα Σολοµών, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Μυρτώ Επιφανίου, Κων/να Θεοδώρου, Χριστιάννα Καραγιώργη,

Μαρία Παπαδοπούλου, Ναταλία Ρούσου, αρχιτέκτονες

Συνεργάστηκαν επίσης:

Ρούλη Πρινιανάκη, Στέλλα Γρηγοριάδου, αρχιτέκτονες 

Στέλιος Πανταζόπουλος, διακοσµητής

Αντώνης Κουτρουµπής, συγκοινωνιολόγος
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Η λύση προτείνει µια απλή στη βάση της σύνθεση, µε πολλα-

πλές αναγνώσεις. 

– Επαναπροσδιορίζει το ύφος και τον χαρακτήρα της περιο-

χής και ανανεώνει την αντιληπτική και συναισθηµατική σχέση

του πολίτη µε αυτή.

– Αναφέρεται στην ιστορικότητά της εισάγοντας ταυτόχρονα

στοιχεία σύγχρονου αρχιτεκτονικού λεξιλογίου. 

– Αναιρεί την αποσπασµατική και ετερόκλιτη εικόνα της,

εισάγοντας µια ενιαία ελεύθερη σύνθεση, αναπτυγµένη στις

τρεις διαστάσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

αντίληψης και κλίµακας του χώρου.

– Συνδέει την περιοχή µελέτης µε τον άµεσό της περίγυρο.

Πέντε σηµεία συγκροτούν τον σκελετό γύρω από τον οποίο

αναπτύσσεται η πρόταση.

– Η επαναφορά του υδάτινου στοιχείου στο επίπεδο κίνησης

των πεζών. Ένα αβαθές επιφανειακό υδάτινο δίκτυο, παρα-

πέµπει συνειρµικά στο δίκτυο των ανοικτών πέτρινων αγωγών

που µε αφετηρία τη βρύση Σαλάτς υδροδοτούσε την περιοχή.

Στατικά και κινητικά νερά, δηµιουργούν ένα µικροκλίµα που

βελτιώνει τις συνθήκες παραµονής στους υπαίθριους δηµόσι-

ους χώρους.  

– Η συνάρθρωση ενός πολυδιάστατου κοινωνικού χώρου ανά-

παυλας, αναψυχής και πολιτισµού, που ξετυλίγεται από το

Γ324Α προς το παλιό κτηνιατρείο, µέσω ενός υπαίθριου «εκ-

θεσιακού περίπατου».

Το νέο ανοικτό κτήριο βιβλιοθήκης – internet cafe στη θέση

των παλιών σφαγείων, συνδέεται µε το αλσύλλιο µε ελαφρά

µεταλλική γέφυρα που µπορεί να φιλοξενήσει υπαίθριες

εκθέσεις ορατές από απόσταση και καταλήγει σε πύργο-

παρατηρητήριο µε θέα στον Προφήτη Ηλία.

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στα όρια της πόλης του Κιλκίς

και περνά σήµερα µια µεταβατική φάση: από εξοχική –σχε-

δόν αγροτική– µορφή οδηγείται σε πλήρη αστικοποίηση. Στό-

χος της πρότασής µας µέσα από τον ανασχεδιασµό της, είναι

να διατηρηθεί ο µεταβατικός της χαρακτήρας ανάµεσα στην

πόλη και την εξοχή ώστε να αποτελέσει λειτουργικά και µορ-

φολογικά τον τόπο συνάντησης του αστικού µε το φυσικό

στοιχείο.

Οι ήπιες λειτουργίες της περιοχής (κατοικία-αναψυχή-πολιτι-

σµός-εκπαίδευση) συνδέονται µέσα από κινήσεις πεζών οι

οποίες έχουν ως τόπο αναφοράς έναν ζωτικό πυρήνα στον

σηµαντικότερο οδικό άξονα: την οδό Μεσηµβρίας, όπου δια-

µορφώνεται ένας επιµήκης ελεύθερος δηµόσιος χώρος µέσα

από τον οποίον οι κάθετες κινήσεις που φθάνουν από το

κέντρο της πόλης οργανώνονται, µε σαφήνεια σε δύο βασικές

διαδροµές: µια γραµµική κίνηση προς την εξοχή και το εκκλη-

σάκι του Προφήτη Ηλία, και µια κλειστή πορεία προς τα σχο-

λικά συγκροτήµατα, η οποία διαµορφώνεται µε µικρές ή µεγα-

λύτερες διαπλατύνσεις (πλατεία σχολείων), πάνω στις οποίες

βρίσκουµε τις προσβάσεις στα σχολεία.

Ο κεντρικός πυρήνας, που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως

«νέα κεντρική πλατεία του Σαλάτς», απαντά, επιπλέον, σε

δύο βασικά ζητήµατα που µας απασχόλησαν:

– λειτουργικά συνδέει σφιχτά σε έναν και µόνο περίπατο τις

σηµαντικές λειτουργίες αναψυχής και πολιτισµού που βρί-

σκονται εκεί και, 

– µορφολογικά, δίνει µια ανάσα στο αυστηρό αστικό ανάγλυφο,

που διαµορφώνεται από τα µέτωπα των πολυκατοικιών. 

Ο σχεδιασµός του προκύπτει από τη δυναµική συνύπαρξη των

κινήσεων που τον διασχίζουν, έτσι ώστε στα όριά του να εξε-

λίσσεται σε γραµµικές κινήσεις που εισχωρούν στους κοινό-

χρηστους χώρους των οικοδοµικών τετραγώνων, και παρέ-

χουν τη συνέχεια του χώρου. 

Σηµαντικό εργαλείο για τον χειρισµό του υπαίθριου χώρου

είναι το πράσινο, το οποίο εισχωρεί από την εξοχή στην πόλη

µε δενδροστοιχίες, και διαµορφώνει συγκεντρώσεις τόσο

στον κεντρικό χώρο της πλατείας, όσο και στους υπόλοιπους

χώρους στάσης που σχεδιάζουµε. 

Μελετητές:
Θόδωρος Πολίτης, Θάλεια Καβύρη, αρχιτέκτονες

Στο πρανές προς την οδό Ευθυµιάδου – η οποία µετατρέπεται

σε ήπιας κυκλοφορίας– διατάσσονται ελεύθερα κερκίδες, για

ανάπαυλα, διάβασµα στη σκιά, και παρακολούθηση αυτοσχέ-

διων ή προγραµµατισµένων εκδηλώσεων. Ένας κεκλιµένος

κόκκινος τοίχος ορίζει την «πλάτη» στην υποτυπώδη σκηνή.

Μία υπερµεγέθης επιδαπέδια σκακιέρα δηµιουργεί προϋπο-

θέσεις για υπαίθριους διαγωνισµούς σκακιού.

Το παλιό κτηνιατρείο µετατρέπεται σε παραδοσιακό καφε-

νείο. Στο αλσύλλιο που το περιβάλει τοποθετούνται ελεύ-

θερα, πακτωµένα στο έδαφος, καθίσµατα.

– Η διαφοροποιηµένη «θεµατική» επίλυση των επιµέρους

διάσπαρτων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 

Πίστες skate board (Γ311), Βοτανικός κήπος-λαβύρινθος (Γ309),

Παιδική χαρά (Γ325), Υδάτινη επιφάνεια µε έργα τέχνης µέσα

στο νερό (Γ313 και Γ324) 

– Η αναβάθµιση της διαδροµής προς την εκκλησία του προ-

φήτη Ηλία.

Προτείνεται νέα χάραξη στην αφετηρία της διαδροµής, και

δηµιουργία πεζογέφυρας πάνω από την περιφερειακή οδό.

Με πρόβλεψη  κατάλληλου εξοπλισµού, διατήρηση των υφι-

στάµενων δένδρων και φύτευση νέων, δηµιουργείται  µια

ελκυστική πράσινη ζώνη περιπάτου για τους πολίτες.

– Η αναβάθµιση των προσβάσεων σε υφιστάµενα κτήρια.

Εξασφαλίζεται διευκόλυνση των προσβάσεων µε τις κατάλλη-

λες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και την πρόβλεψη θέσεων

στάθµευσης. Οι περιοχές των εισόδων –όπως αυτή του Λυ-

κείου στην οδό Ευθυµιάδου– διαπλατύνονται, και επανασχε-

διάζονται. Προτείνονται επιλεκτικές δενδροφυτεύσεις, σηµα-

τοδότηση και τοποθέτηση  του κατάλληλου εξοπλισµού.

Μελετητές:
Ελισσάβετ Κοντοµιχάλη, Χριστίνα Φραγκούλη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Θεοδώρα Βαρδούλη, σπουδάστρια αρχιτεκτονικής

Μαρία Τσάκαλη, σχεδιάστρια

Μαργαρίτα Κοντοµιχάλη, γραφίστρια-αρχαιολόγος

Αδελαΐς Αράπογλου, γραφίστρια
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Η περιοχή της βρύσης του Σαλάτς έχει σύνθετο χαρακτήρα,

τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο, µε πολλές

δυναµικές ανάπτυξης λόγω της συνύπαρξης διαφορετικών

στοιχείων. Για την οργάνωσή τους, θεωρήθηκε απαραίτητη η

ανάπτυξη ενός πυρήνα, στην ευρύτερη ζώνη των σφαγείων τα

οποία κατεδαφίζονται, ως σηµείο αναφοράς της περιοχής.

Προτείνεται µία πλατεία η οποία ακολουθεί τη µορφολογία

του εδάφους. Το επάνω τµήµα της, στο επίπεδο του δρόµου,

γραµµικό, σηµατοδοτείται από δύο ισχυρά άκρα: από τη µία η

βρύση, από την άλλη το άλσος µε το κτηνιατρείο το οποίο

µετατρέπεται σε αναψυκτήριο. Μέσω ενός υπαίθριου αµφι-

θεάτρου, η πλατεία µεταβαίνει στο κατώτερο σηµείο της απ’

όπου επιτυγχάνεται «ασφαλής» πρόσβαση στο συγκρότηµα

του Λυκείου και στα λοιπά κοινωφελή ιδρύµατα. Η πεζοδρό-

µηση τµήµατος της Οδησσού ευνοεί αυτήν τη µετάβαση και

ταυτόχρονα οδηγεί σε ένα δεύτερο νευραλγικό σηµείο που

συµπληρώνει την κεντρική πλατεία: έναν υπαίθριο κινηµατο-

Μελετητής:
Ελένη Κουσκούτη, αρχιτέκτων

Συνεργάτης:
Ελένη Μαλαχία, αρχιτέκτων

Μελετητές:
Αλεξάκη Αρχοντία, Κοκκίνη Αποστολία, Κυριάκου Μαγδαληνή,

Ταραπέρας Χαράλαµπος, Τάσιος ∆ηµήτριος, Τσιώρης ∆ηµήτριος,

Χίου Μαλαµατένια, Χρυσανθοπούλου Παρθενόπη, αρχιτέκτονες

Ειδικός συνεργάτης:
Μύθη Αγγελική, περιβαλλοντολόγος

Σύµβουλος:
Γιάννης Πατρώνης, αρχιτέκτων, καθηγητής Τµήµατος 

Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών

γράφο µε µικρό αναψυκτήριο σε παρακείµενο δηµοτικό οικό-

πεδο. 

Από την κεντρική πλατεία, ένα δίκτυο πεζοδρόµων-πεζοδρο-

µίων οδηγεί σε επιµέρους πλατείες µε κοινή λογική αντιµετώ-

πισης και σχεδιασµού, οι οποίες οργανώνουν τους υφιστάµε-

νους κοινόχρηστους χώρους. Αυτές λειτουργούν σε επίπεδο

γειτονιάς, για την εκτόνωση της αναπτυσσόµενης περιοχής

κατοικίας και συνδυάζουν τον αστικό χώρο µε ευρείες ζώνες

φύτευσης και µε περιοχές περιπάτου, καθιστικών και παιδι-

κών χαρών. 

Η οργάνωση λοιπόν του δεδοµένου χώρου µέσω της ιεράρχη-

σής του σε περιοχές υπερτοπικού ενδιαφέροντος και σε ζώ-

νες γειτονιάς, και η µετατροπή του σε ένα ενιαίο συνεχές

δίκτυο µε ισορροπία ανάµεσα στο αστικό και φυσικό περιβάλ-

λον αποτελεί τη βάση για τη µετατροπή του κενού σε ζωτικό

στοιχείο της νέας περιοχής, µε σεβασµό στις ήδη εµφανείς

δυναµικές που αυτός φέρει.

Ροές Τοπίου Μνήµες Νερού – Ροές Νερού Μνήµες Τοπίου
«Ροές Τοπίου» δηµιουργούνται µε την ενοποίηση του αστικού

χώρου, την όσµωση µεταξύ αστικού και αγροτικού τοπίου.

«Μνήµες Νερού» ανασύρονται αναδεικνύοντας τις παλιές,

φυσικές πορείες του νερού στην πόλη του Κιλκίς.

Το αγροτικό τοπίο και ο αστικός χώρος, ρέουν όπως το νερό,

κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης. Το νερό ανασύρεται στη

µνήµη και επανέρχεται στο προσκήνιο, όπως το κυρίαρχο

αγροτικό τοπίο διεισδύει στα όρια της πόλης και την τροφοδο-

τεί.

Το νερό µέσω ενός υπόγειου δικτύου λιθόκτιστων αγωγών,

διέσχιζε την πόλη και την υδροδοτούσε. Κατά µήκος αυτής

της υδάτινης διαδροµής υπήρχαν κρήνες, µε σηµαντικότερη

τη Σαλάτς, το µόνο εναποµένον στοιχείο που φέρνει στη

µνήµη µας εικόνες του παρελθόντος. Παράλληλα, η θέση της

περιοχής µελέτης σε χώρο άµεσης γειτνίασης µε αγρούς που

κάποτε αποτελούσε και η ίδια τµήµα τους, µας έδωσε το

έναυσµα να επιχειρήσουµε µια όσµωση µεταξύ αγροτικού και

αστικού περιβάλλοντος, επαναφέροντας µνήµες και δηµιουρ-

γώντας ροές, τοπίου αυτή τη φορά.   

Οι τεθλασµένες γραµµές και τα σφηνοειδή σχήµατα είναι

αυτά που υπερισχύουν στις χαράξεις της περιοχής και στα

όριά της. Η πρόταση εκµεταλλεύεται αυτήν την ιδιαιτερότητα,

επιστρατεύοντάς τα ώστε να δώσουν ταυτότητα στην περιοχή

µε τη δηµιουργία ενός δικτύου από πεζοδρόµους, δρόµους

ήπιας κυκλοφορίας και υπερυψωµένες πορείες, που συνδέει

τους διάσπαρτους διαθέσιµους προς επέµβαση χώρους. Στη

σύνθεση κυριαρχεί το δυναµικό σχήµα της σφήνας, όχι µόνο

εκεί όπου ήδη υπήρχε, αλλά και στις διαδροµές που χαράχθη-

καν, στους όγκους, ακόµα και στον αστικό εξοπλισµό που προ-

τείνεται, και είναι αυτό τελικά που ενοποιεί την όλη περιοχή

και της δίνει τη ζητούµενη αναγνωσιµότητα και ταυτότητα. 

Πέρα από τις χρήσεις πολιτιστικού και κοινωφελούς χαρα-

κτήρα που προτείνονται, ιδιαίτερο στοιχείο της πρότασης

είναι οι φυτεύσεις ορισµένων περιοχών µε σιτηρά, που αποτε-

λούν το µεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργειών της περιοχής.

Έτσι, στα σφηνοειδή σχήµατα που ορίζουν όρια, σπέρνονται

σιτηρά προσφέροντας ποικιλία εικόνων και χρωµάτων κατά τη

διάρκεια του έτους σηµατοδοτώντας έτσι την αλλαγή των επο-

χών.
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Επιχειρείται µια περιβαλλοντική επανόρθωση, που επαναφέ-

ρει τους εσωτερικούς µηχανισµούς διαµόρφωσης του φυσι-

κού τοπίου και εγκαινιάζει µια νέα πολιτιστική ιστορία στην

περιοχή.

Με άξονα τη διεπιστηµονική στρατηγική της Πολεοδοµίας

Τοπίου (Landscape Urbanism) η µεταφορά των όρων παραγω-

γής –βελτίωσης– και αποκατάστασης του φυσικού τοπίου

µέσα στον πολεοδοµικό σχεδιασµό αποτελούν θεµέλιο αντι-

µετώπισης και προσέγγισης του θέµατος.

Στα ζητούµενα του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προτάσσο-

νται ο περιβαλλοντικός έλεγχος και ο βιώσιµος σχεδιασµός

του πάρκου. 

Προτείνονται:

Συστατικά διαχείρισης του νέου φυσικού τοπίου µε ρόλο στον

δροσισµό, ηλιασµό και σκιασµό, και την αντιµετώπιση της

ηχορύπανσης. 

– Αντιδιαβρωτική διαµόρφωση εδάφους, εξοικονόµηση δρά-

σεων για φυσική αναγέννηση της βλάστησης, ελκυστική πρό-

σβαση και παραµονή ανθρώπων κάθε ηλικίας στον χώρο. 

– Επαναφορά του στοιχείου του νερού ως «ενσωµατωµένου

αστικού γεγονότος») δηλαδή ως λειτουργικού και αισθητικού

στοιχείου εξοπλισµού  του πάρκου µε κατασκευή:  

1. συστήµατος περισυλλογής των επιφανειακών υδάτων σε

υδροκριτικές λεκάνες και διοχέτευσής τους σε ρηχό κανάλι

χαµηλής ροής µε µεταβαλλόµενη στάθµη νερού µε την κατάλ-

ληλη υποδοµή (διαµόρφωση όχθης σε κλιµακωτά επίπεδα µε

χρήση συρµατοκιβωτίων που θα καλυφθούν από βλάστηση

υδροχαρών και στα ανώτερα τους τµήµατα καλυµµένα µε

ειδικό µίγµα άµµου και χαλικιών θα προσφέρονται για παρό-

χθια διαδροµή), και

2. ενός ταµιευτήρα εξοπλισµένου για τη δυνατότητα ανακύ-

κλωσης του νερού µε αντλία που αξιοποιεί ενέργεια από φω-

τοβολταϊκά 

Η αποκατάσταση της ροής του νερού υποµιµνήσκει –σηµατο-

δοτεί– και εξοικειώνει µε την αρχέγονη παρουσία του Ποδονί-

φτη το ίχνος του οποίου ακολουθεί.

(Στην περιοχή µελέτης το ρέµα έχει εγκιβωτιστεί σε κλειστό

αγωγό και συµπεραίνεται ότι έχει εξαιρεθεί από τις αντιδια-

βρωτικές εργασίες που περιέλαβε η µελέτη του ΕΜΠ για το

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

Γιώργος Κουφάκης, αρχιτέκτων, ΜPhil σχεδιασµού χώρου

Ιωάννης Γιούνης, αρχιτέκτων

Συνεργάτης:
Μαρία Κατσαγιαννάκη, αρχιτέκτων

Σύµβουλος υδραυλικών:
Νίκος Μαυρονικολάου, πολιτικός µηχανικός
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Ανάπλαση του Ο.Τ. 106 
στη Φιλοθέη Αττικής
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Βασικές παράµετροι που καθόρισαν την πρόταση ήταν αφε-

νός οι συγκεκριµένες δεσµεύσεις που επέβαλε ο αγωνοθέ-

της, και αφετέρου η πρόθεση να δηµιουργηθεί ένας χώρος, ο

οποίος να διατηρεί την αίσθηση και την ανθρώπινη κλίµακα

ενός αστικού περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω:

– Η διάταξη ανοίγεται προς τον αστικό ιστό, και ορίζεται από

τον άξονα-όριο προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου, και τον κά-

θετο προς αυτόν άξονα, ο οποίος εκτείνεται παράλληλα προς

την οδό Κριεζή. Οι άξονες αυτοί καθορίζουν τη διεύθυνση του

καννάβου, βάσει του οποίου οργανώνεται η όλη σύνθεση.

– Η σύνθεση διατάσσεται κατά κύριο λόγο στην ελεύθερη

βλάστησης περιοχή του οικοπέδου, µε τρόπο τέτοιο, ώστε να

διατηρηθεί το υφιστάµενο πυκνό υψηλό πράσινο.

– Προτείνονται λειτουργίες, οι οποίες θα καταστήσουν το

πάρκο προσιτό και ελκυστικό για κάθε ηλικία και κατηγορία

επισκεπτών. Η βασικότερη λειτουργία, αυτή της κεντρικής

πλατείας, αποτελεί το κέντρο βάρους της σύνθεσης, και συν-

δέεται απευθείας µε τις υπόλοιπες προτεινόµενες χρήσεις του

πάρκου, την παιδική χαρά και το πάρκο τροχοσανίδας (skate-

board), µε τις οποίες ο χώρος καθίσταται φιλικός προς τα παι-

διά και τους εφήβους.

– Οι παραπάνω λειτουργίες ενοποιούνται µέσω του, αυστη-

ρής γραµµικής µορφής, υδάτινου στοιχείου, που διασχίζει τη

σύνθεση, εξασφαλίζοντας παράλληλα, ως φυσικό όριο, την

αποµόνωση της παιδικής χαράς από το πάρκο τροχοσανίδας.

– ∆ηµιουργείται ένα δίκτυο περιπάτου, το οποίο αναπτύσσε-

ται είτε ανάµεσα στην κεντρική πλατεία και το πάρκο τροχο-

σανίδας, είτε κατά µήκος του άξονα-ορίου προς την Καποδι-

στρίου.

– Προτείνεται η δηµιουργία ήπιων κατασκευών µε τη µορφή

στεγάστρων, τα οποία τοποθετούνται στην κεντρική πλατεία,

που αποτελεί τον κυρίως τόπο στάσης, και στην παιδική χαρά,

ως χώροι ελέγχου των παιδιών από τους συνοδούς τους.

Μελετητές:
Γιάννης Αθανασόπουλος, Γιώργος Αθανασόπουλος, 

αρχιτέκτονες

Σύµβουλος:
Χρήστος Αθανασόπουλος, ∆ρ αρχιτέκτων, καθηγητής ∆ΠΘ
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ακάλυπτο τµήµα του ρέµατος, εποµένως η παρούσα πρόταση

συµπληρώνει το έργο του ∆ήµου τοπικά) 

– Υποδοµές για προστατευµένο ήπιο περίπατο και παραµονή

επισκεπτών – σύστηµα ξύλινου δαπέδου (deck) και µεταλλι-

κού περσιδωτού στέγαστρου εξοπλισµένου µε µικρά φωτο-

βολταϊκά στοιχεία που υπηρετούν την κίνηση της αντλίας ανα-

κύκλωσης του νερού.

Η πρόταση τιτλοφορείται «Τοπίο σε Μεταβολισµό», όπου το

κυρίαρχο σήµερα «αστικό» µεταβάλλεται και αναµορφώνεται

µέσα από τη «συµφιλίωση µε το φυσικό». 

Η κατασκευή του τοπίου του πάρκου:

Ένα «αυτοσυντηρούµενο τοπίο γραµµικού υγροβιότοπου στο

ίχνος της διαδροµής του ρέµατος» όπου κυριαρχούν οι «µαλα-

κές επιφάνειες» και το ελκυστικό µικροπεριβάλλον χάρη στον

δροσισµό που προσφέρει η επανένταξη του υγρού στοιχείου. 

Προτεινόµενα µέσα:

– ∆ιαχείριση-πτύχωση του φυσικού εδάφους, αναχώµατα και

κοιλότητες, ζώνες κατά υψοµετρικές στάθµες προστατευ-

µένα – κάτω από τη ζώνη θορύβου της διαµπερούς κυκλοφο-

ρίας της οδού Καποδιστρίου.

– ∆ιατηρούµενο –και νέο– πράσινο βάσει λειτουργικών χαρα-

κτηριστικών για παραρεµάτιο σύστηµα. Ένταξη 1000τµ νέο

πρασίνου.

– Υψοµετρικές στάθµες µε ζώνες βλάστησης και διακριτές

θεµατικές και λειτουργικές διαδροµές.

(Υπάρχων πευκώνας-ευκαλυπτιώνας. Όχθη 1 – ∆ιαδροµή µε

ανθοφόρα δένδρα και υποδοχείς για νέα βλάστηση ως εξε-

λισσόµενο-αυτοσυντηρούµενο τοπίο προσφερόµενη για τρέ-

ξιµο/jogging, ποδήλατο και περίπατο. Όχθες 2 – Μεταβλητό

τοπίο νερού. ∆ιαδροµή µεταβλητή ανάλογα µε τη στάθµη του

νερού, µε χαµηλή βλάστηση προσφερόµενη για εναλλακτικό

περίπατο, τοπίο ησυχίας µε καθιστικά περιτριγυρισµένα από

βλάστηση).

– Κανάλι χαµηλής ροής.

– Κατασκευή «αστικού διαδρόµου» περιορισµένης έκτασης.

(Κατασκευή µεταλλικού στέγαστρου λιτής µορφής, αποσυ-

ναρµολογούµενου, εξοπλισµένου µε φωτοβολταϊκά στοιχεία

για την ηλεκτροδότηση της ανακύκλωσης νερού και κατα-

σκευή δαπέδου περιπάτου και εκδηλώσεων).

– ∆ιαµόρφωση «κάµπου» µε φυσικό έδαφος κατάλληλο για

ελεύθερες δραστηριότητες παιχνιδιού-άθλησης.



Κύριες ιδέες που συγκροτούν τον σύνθετο χαρακτήρα του
χώρου
Α. Η πολλαπλή αξιοποίηση και ανάδειξη του κεντρικού επιµή-

κους άξονα του «οικοπέδου»

Ως στοιχείου «µνήµης» του υποκείµενου ρέµατος που ακο-

λουθεί την ίδια γραµµή περίπου. Η µνήµη της κρυµµένης φυ-

σικής παρουσίας του νερού ενισχύεται:

– από τεχνητή ανακυκλούµενη υδάτινη ροή, σε ρηχό αύλακα,

– από µια κυµαινόµενου σχήµατος, διεύρυνση του αύλακα εν

είδη ανοιχτού και ήπιου «µαχιά», που είναι ταυτοχρόνως και η

επιφάνεια κίνησης και περιπάτου. 

– Τέλος, η µνήµη του «κρυµµένου» ρέµατος ενισχύεται και

από τις συνεχείς τούφες καλαµιών που ακολουθούν την

τεθλασµένη γραµµή του «µαχιά».

Β. Η τοπιογραφία του χώρου

– Αξιοποιείται το φυσικό ανάγλυφο, το οποίο σχηµατικά, λει-

τουργεί στο σύνολό του ως φυσικός υποδοχέας, καθώς οι φυ-

σικές κλίσεις οδηγούν τις κινήσεις και δράσεις προς το κε-

ντρικό και ανατολικό τµήµα του οικοπέδου.

– Επεµβάσεις γίνονται µε µέγιστη οικονοµία τεχνικών δοµι-

κών έργων, µόνο στο χέρσο τµήµα του χώρου, όπου αναδια-

τάσσεται το χώµα και διαµορφώνεται ήπιος γήλοφος στο όριο

µε τη λεωφόρο Καποδιστρίου.

– Το ισχυρό «µπάζωµα» προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου λει-

τουργεί µαζί µε το προτεινόµενο πράσινο, ως φυσικό ηχητικό

φράγµα προστασίας.

– Οι πλακοστρώσεις περιορίζονται στις απολύτως απαραίτη-

τες. Κυριαρχούν τα απλά χωµάτινα µονοπάτια. 

Γ. Η υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, το γλυπτό-«σήµα» στη λεω-

φόρο Καποδιστρίου

∆. Η δυνητική συνέχεια του περιπάτου προς το Αδριάνειο

Υδραγωγείο µέσω της υπερυψωµένης ξύλινης «γέφυρας»,

εντός των ορίων του ∆ήµου
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Ο επιθυµητός χαρακτήρας της πρότασης
Α. Η κοινωνική-ψυχαγωγική διάσταση

Ένας χώρος ανοιχτός σε όλους, στάσης, αλλά και περιπάτου

που ενσωµατώνεται στο γενικότερο περιπατητικό δίκτυο που

διατρέχει τη Φιλοθέη µε δυνητική κατάληξη στα ερείπια του

Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Β. Η πολιτισµική-διδακτική διάσταση

Επιπλέον, µέσα στον χώρο αυτό ο δηµότης εκπαιδεύεται:

– Για τη σηµασία της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος 

– Για την οικονοµία στην αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων,

και τη σηµασία των αρχών αειφορίας.

– Για τη σηµασία της φυσικής γης, της ανεπιτήδευτης αυτοφυ-

ούς φύτευσης, του νερού.

– Για τη σηµασία της Τέχνης «εν υπαίθρω» (ιδιαιτέρως της

γλυπτικής, που εδώ λειτουργεί ως συµπλήρωµα της φύσης).

Η λειτουργία λοιπόν του χώρου και ως «µόνιµης υπαίθριας

έκθεσης γλυπτικής» αποτελεί το πιο ευκρινές στοιχείο διαφο-

ροποίησης και διάκρισης από τους υπόλοιπους υπαίθριους

χώρους του προαστίου.

Μελετητές:
Βασιλική ∆ήµα, Σοφία Τσιράκη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Γιώργος Αναγνωστάκης, Χρυσούλα Κουµάντου, 

φοιτητές αρχιτεκτονικής

Σύµβουλοι αρχιτεκτονικής τοπίου:
Ελένη Κούλη, αρχιτέκτων-αρχ. τοπίου

John MacCleary, αρχιτέκτων τοπίου
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Το οικόπεδο, µε την ιδιότυπη θέση που καταλαµβάνει στον

αστικό ιστό, συνιστά ένα πολλαπλό όριο αποτελώντας σύ-

ζευξη ανάµεσα στο φυσικό και το τεχνητό τοπίο της Φιλο-

θέης. 

Εκεί καλούµαστε να διαµορφώσουµε έναν δηµόσιο χώρο

αξιοποιώντας τον φυσικό πλούτο και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά της περιοχής. ∆ικός µας στόχος είναι ο σχεδιασµός ενός

τοπίου µικρής κλίµακας, ενός κήπου για τη γειτονιά, χωρίς

εξειδικευµένη χρήση, φιλόξενου σε όλες τις οµάδες του τοπι-

κού πληθυσµού, µε έµφαση στην κίνηση του πεζού αλλά και

του ποδηλάτη.

Επίκεντρο του σχεδιασµού είναι η φύση. Με βασικά εργαλεία

τα φυσικά υλικά που βρίσκουµε στην περιοχή (βλάστηση,

χώµα και νερό) δηµιουργούµε ένα οργανωµένο σύστηµα, στα

πλαίσια της έννοιας του κήπου: όχι µόνο διατηρώντας το φυ-

σικό, αλλά αναδιοργανώνοντάς το και εµπλουτίζοντάς το,

προκειµένου να παραχθεί ένα εντελώς νέο και σχεδιασµένο

σύστηµα. 

Με βάση αυτή τη λογική οι κατασκευές  είναι ελαφριές, ακου-

µπούν στο φυσικό αυτό πεδίο συµµετέχοντας στην καινούρια

διάρθρωση. Η χάραξη µιας πλατφόρµας κινήσεων και δρά-

σεων επιδιώκει να στρέψει τον κήπο προς τη γειτονιά, να ορ-

γανώσει µια ποικιλία οπτικών, να καταστήσει ορατή και προ-

σπελάσιµη, µια σειρά από επιµέρους περιοχές (λόφος, πλά-

τωµα, πολλαπλές κλίσεις, παιχνίδι νερού, µικρό φυτώριο

κ.ά.), σαν διαφορετικές εκδοχές ενός σχεδιασµένου-φυσικού

τοπίου. Σε ένα τέτοιο τοπίο η βλάστηση, εκτός από παράγοντα

σκιασµού, δροσισµού ή και ηχοπροστασίας, αποτελεί βασικό

εργαλείο ογκοπλασίας και χειρισµού των οπτικών, παράγει

διαβαθµίσεις στην κλίµακα και ποικιλία στις υφές, σε έναν

κήπο που θέλουµε να είναι επισκέψιµος και φιλόξενος όλες

τις µέρες του χρόνου αλλά και όλο το 24ωρο.
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Μελετητές:
∆ήµητρα Μαράντη, Ελένη Μητάκου, 

Στεργία Σαραντοπούλου, Αγγελική-Βασιλική Σιδέρη,

αρχιτέκτονες
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2. Η δηµιουργία δύο κυρίαρχων αξόνων περιπάτου ανάµεσα

από τα υπάρχοντα δέντρα χωρίς καθόλου να θίγεται η βιολο-

γική ζωή τους, κατασκευασµένους από υλικά φιλικά προς το

περιβάλλον.  

3. Η δηµιουργία µιας οµοειδούς πορείας τύπου «ελισσόµενου

µονοπατιού» για ήσυχη βόλτα ή jogging που διασχίζει τον

χώρο από άκρη σε άκρη και συνδέει-οδηγεί νοητά στα σηµεία

ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (Αδριάνειο Υδραγω-

γείο, γειτονικό αλσύλλιο κ.λπ.). Η οφιοειδής αυτή πορεία σχε-

διάστηκε σε «µνήµη» του υπόγειου ρέµατος του Ποδονίφτη

και τονίζει τη σηµασία του ως φυσικού στοιχείου του ευρύτε-

ρου περιβάλλοντος.

4. Η µόνωση της Καποδιστρίου µε έντονη αναµόρφωση του

εδαφικού ανάγλυφου. Αυτό εξασφαλίζεται µε τη δηµιουργία

τεχνητού λόφου που θα έχει απότοµη κλίση (60%) προς την

οδό Καποδιστρίου και ήπια κλίση προς το πάρκο. Η δηµιουρ-

γία του λόφου αυτού έχει διπλή χρηστική σηµασία. Αποµονώ-

νει ακουστικά την οχλούσα χρήση και «στρέφει» τη συνολική

πρόταση αναβάθµισης του χώρου προς το εσωτερικό του

∆ήµου Φιλοθέης, αποδίδοντας λειτουργικά, αισθητικά και

οπτικά το σύνολο του χώρου στους δηµότες.

Σκοπός της µελέτης είναι η ανάπλαση του υπαίθριου χώρου

µε γνώµονα τη διατήρηση και προστασία της φυσιογνωµίας

του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται. Ο σχεδια-

σµός στοχεύει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του

χώρου, και διέπεται από τις εξής αρχές:

1. Η δηµιουργία µιας κεντρικής «πράσινης πλατείας» ως στοι-

χείου υποδοχής και κεντρικού θέµατος, ή «κεντρικού ξέφω-

του» του πάρκου. Η πλατεία αυτή διαθέτει µία σηµαντική

ποσότητα νερού ως στοιχείου δροσισµού και αισθητικής ανα-

κούφισης των χρηστών. Η σχεδιαστική προσέγγισή της έγινε

µε οµόκεντρους κύκλους σε αναφορά στο χωρικό µοντέλο της

κηπούπολης, σύµφωνα µε το οποίο αναπτύχθηκε η περιοχή

της Φιλοθέης.  

Μελετητές:
Μιχαήλ Ροΐδης, Αναστασία Τσολάκη, 

Ευσταθία Χατζηαγόρου, αρχιτέκτονες
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Η περιοχή µελέτης ενώ αποτελεί ένα τοπικό πάρκο µε ήπιο

χαρακτήρα, καλείται µε την όψη της προς την οδό Καποδι-

στρίου να «αποκρούσει» την όχληση, µε τον ίδιο γαλήνιο τρό-

πο, που θα φανερώνει και την εσωτερική λειτουργία του πάρ-

κου.

Η προτεινόµενη λύση βασίζεται στη φυσική διάσταση του

τοπίου, όπου η ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση προσθέτει

ζωή και ενέργεια, καθώς και χαλαρή οργάνωση στη λειτουρ-

γία του χώρου. Ο περίπατος είναι η σπονδυλική στήλη στην

οποία αναφέρονται και στηρίζονται όλα τα ζωτικά επίσης

στοιχεία του πάρκου, (πλατεία, λίµνη, είσοδοι, περιοχές δρα-

στηριοτήτων), µε σκοπό την ήπια και αειφόρο λειτουργία του

σαν ένας αυτοτελής και ζωντανός οργανισµός. Οι αρχές αυτής

της λογικής είναι η έµφαση στο φυσικό στοιχείο, η ελαχιστο-

ποίηση τεχνικών έργων, η οικονοµία. 

Τα συνθετικά στοιχεία της πρότασης είναι: α) το εµπλουτι-

σµένο µε νέα φύτευση τοπίο που δηµιουργεί µικροκλίµα µε

σκιερές και ηλιόλουστες περιοχές, β) η εσωτερική χωµάτινη

διαδροµή κατά µήκος της περιοχής µελέτης, γ) Οι πολλοί και

ποικίλοι χώροι στάσης και δραστηριοτήτων, δ) Το πράσινο τεί-

χος προς την οδό Καποδιστρίου, ε) Οι περιµετρικές πορείες

µε πεζοδροµήσεις, στ) οι είσοδοι σε καίρια σηµεία του πάρ-

κου, ζ) το κεντρικό στοιχείο νερού µε πρανή επίπεδα χαλάρω-

σης στο βασικό ξέφωτο της περιοχής, η) ο νυκτερινός φωτι-

σµός που τονίζει την ήπια λειτουργία αυτού του χώρου πρασί-

νου. Οι αρχιτεκτονικές επεµβάσεις είτε σαν τρισδιάστατες

κατασκευές είτε σαν λιτές γραµµικές και κυκλικές χαράξεις

οργάνωσης του χώρου γίνονται µε τρόπο τέτοιο ώστε να

συµπληρώνουν τα φυσικά στοιχεία και όχι να τα ανταγωνίζο-

νται. 

Μελετητές:
ONOFFICE environmental architecture

∆ηµήτρης Αντωνίου, Ελένη Κατσούφη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Αγγέλα ∆άγλα, Νταίζη ∆ίτσα, αρχιτέκτονες
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Μελετητής:
dARCHstudio

Ελένη ∆ρόσου, αρχιτέκτων

Ειδικοί συνεργάτες:
Eυτυχία Μαλανδράκη, Νικόλαος Καρκατσέλας, αρχιτέκτονες

Βοηθός:
Παρασκευή ∆ρόσου

H ανάδειξη της περιοχής µελέτης στο υπάρχον φυσικό και

οικιστικό περιβάλλον της Φιλοθέης, προτείνεται µέσα από:

– την οργάνωση της προσβασιµότητας µέσω φυσικής και

τεχνητής οριοθέτησης του οικοπέδου και την πεζοδρόµηση

της οδού Λουκή Ακρίτα στο τµήµα που γειτνιάζει µε το οικό-

πεδο,

– τη χάραξη διαδροµών (ελεύθερες και γραµµικές πορείες

από πέτρα και µπετόν) και τη δηµιουργία ήπιων κατασκευών

(ξύλινες πρισµατικές επιφάνειες ,πέργκολα που αναδιπλώνε-

ται σε καθιστικά), συµβατών µε τη φυσιογνωµία της περιοχής,

– την εισαγωγή του υγρού στοιχείου,

– τη διατήρηση και τον εµπλουτισµό του φυσικού ανάγλυφου,

και

– τον χειρισµό εργαλείων όπως προσανατολισµός,φυσικός

και τεχνητός φωτισµός, δεντροφύτευση, µε στόχο την κά-

λυψη των αναγκών για ηλιασµό, σκίαση και φωτισµό.

H πρόσβαση στην περιοχή µελέτης οργανώνεται µέσα από

την οριοθέτηση τεσσάρων εισόδων από τις παρακείµενες

οδούς, αποκλείοντας κάθε πρόσβαση από την πλευρά της

λεωφόρου Καποδιστρίου, µέσω της δηµιουργίας φυσικού και

τεχνητού φράγµατος. Το φυσικό φράγµα, ένα εκ νέου ανά-

χωµα της τάξεως των 2,50 µέτρων,κατά µήκος της οδού Κα-

ποδιστρίου, λειτουργεί συµπληρωµατικά στη διατήρηση του

υπάρχοντος φυτεµένου αναχώµατος κατά µήκος της οδού Λ.

Ακρίτα, στοχεύοντας στη διατήρηση και την ενδυνάµωση του

υπάρχοντος πρασίνου και την ηχοπροστασία.Οι δύο αυτές

φυσικές διαµορφώσεις δηµιουργούν ένα περίκλειστο από

υψοµετρικές καµπύλες, προστατευµένο περιβάλλον στην

«καρδιά» του οποίου συγκεντρώνονται ποικίλες δραστηριότη-

τες, µε την ελάχιστη δυνατή τεχνητή παρέµβαση, όπως στά-

ση, περίπατος, παιχνίδι.

Η εκ νέου φύτευση περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο είδη δέν-

τρων που αποτελούν κοµµάτι της υφισταµένης βιοποικιλότη-

τας της Φιλοθέης, δεν χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και

ανταποκρίνονται πλήρως στο µικροκλίµα της περιοχής.

Μέσω των παραπάνω, επιχειρείται ο επαναπροσδιορισµός

της σχέσης των κατοίκων της περιοχής µε το φυσικό τους

περιβάλλον, µιας σχέσης που ξεπερνά την οπτική εµπειρία,

και οδηγεί σε µια ουσιαστικότερη βιωµατική προσέγγιση του

χώρου.



Το Συµπόσιο Intelligent Coast

«Tourism XXL»

Το ερευνητικό κέντρο Intelligent

Coast, στα πλαίσια των ερευνητικών

και εκπαιδευτικών δράσεών του,

διοργανώνει το II ∆ιεθνές Συµπόσιο

Intelligent Coast «Tourism XXL»,

στις 28 και 29 Μαΐου 2009, στη

Βαρκελώνη. Στόχος αυτού του

Συµποσίου, που θα πραγµατοποιη-

θεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Μουσείου Picasso, είναι να προω-

θήσει την έρευνα για τον τουρισµό

σε σχέση µε το παράκτιο περιβάλ-

λον και να δηµιουργήσει ένα κοινό

τόπο συνεργασίας, συζήτησης και

κατάθεσης απόψεων όσο αφορά τα

κριτήρια και τις στρατηγικές ανά-

πτυξης των ευρωπαϊκών µητροπό-

λεων του 21ου αιώνα.

Ένα µέρος του συµποσίου θα επι-

κεντρώσει το ενδιαφέρον του στην

πόλη της Βαρκελώνης, µια σύγ-

τον Τουρισµό της Βαρκελώνης, ο

Oriol Nello, γενικός διευθυντής του

Χωροταξικού Σχεδιασµού της Αυτό-

νοµης Κυβέρνησης της Καταλονίας,

ο Alfonso Vegara, πρόεδρος του

ιδρύµατος Metropolis, ο Josep

Francesc Valls, καθηγητής της Του-

ριστικής Οικονοµίας της ESADE, ο

John Urry, κοινωνιολόγος, ο Pere

Duran, διευθυντής του Οργανισµού

Τουρισµού της Βαρκελώνης και ο

Ramon Prat, διευθυντής του

Disseny Hub Barcelona και εκδότης

των εκδόσεων Actar.

Το ερευνητικό κέντρο Intelligent

Coast, παράλληλα µε τις υπόλοιπες

δράσεις του, διοργανώνει, σε

συνεργασία µε το κρατικό Πολυτε-

χνείο της Καταλονίας (Universitat

Politecnica de Catalunya), το

Master Intelligent Coast, που

µελετά την επίδραση του τουρι-

σµού στις παράκτιες περιοχές και

στον σχεδιασµό του χώρου και της

αρχιτεκτονικής. 

Περισσότερες πληροφορίες µπο-

ρείτε να βρείτε στο website:

www.intelligentcoast.es 

Εκ µέρους του Intelligent Coast

Manuel Gausa

Silvia Banchini

Luis Falcon

Νεκτάριος Κεφαλογιάννης

χρονη µεσογειακή µητρόπολη.

Συγκεκριµένα, στα θέµατα των

ορίων, των στρατηγικών και των δει-

κτών που ορίζουν την ανταγωνιστι-

κότητα µιας ευρωπαϊκής µητρόπο-

λης. Η Βαρκελώνη θα χρησιµοποιη-

θεί ως σηµείο αναφοράς για την

ανάλυση αστικών, παραγωγικών,

στρατηγικών, επιχειρησιακών και

τουριστικών µοντέλων.

Κατά τη διάρκεια του Συµποσίου θα

παρουσιαστούν αναλύσεις σχετικά

µε τα επίπεδα διασύνδεσης των

σύγχρονων πόλεων, τον βαθµό

ανταγωνιστικότητας των τουριστι-

κών προορισµών και τη δυνατότητά

τους να καινοτοµούν µέσω της

εφαρµογής νέων στρατηγικών

βασισµένων στην οικονοµία της

γνώσης.

Τρεις θα είναι οι βασικές ενότητες

του Συµποσίου: 1) Όρια και δίκτυα/

Επίπεδα διασύνδεσης και αστική

περιπλοκότητα, 2) Η κοινωνία της

ψυχαγωγίας/Τουριστική ανταγωνι-

στικότητα, 3) Η Μητρόπολη και η

γνώση/Η δυναµική της καινοτοµίας.

Στο Συµπόσιο, µεταξύ άλλων, θα

συµµετέχουν: ο Enric Truno, διευ-

θυντής του Στρατηγικού Σχεδίου για

8844 ε ι δ ή σ ε ι ς

ειδήσεις

Η σειρά των επόµενων

αφιερωµάτων του περιοδι-

κού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

• Νο 76 Ιούλιος/Αύγουστος

2009 «Ανακατασκευή και

προσθήκη» (επιµ. Σ.Ε.)

• Νο 77 Σεπτέµβριος/Οκτώ-

βριος 2009 «Κατοικία: ιδε-

ογράµµατα και διαγράµµα-

τα» (επιµ. Α. Κωτσάκη)

• Νο 78 Νοέµβριος/∆εκέµ-

βριος 2009 «Ξενοδοχεία –

τουρισµός» (επιµ.Α. Κω-

τσάκη, Ν. Κεφαλογιάννης)

• Νο 79 Ιανουάριος/Φεβρου-

άριος 2010 «Popular

spaces – ∆ηµοφιλείς χώ-

ροι» (επιµ.Ο. Βενετσιάνου,

Ν. Μπαζαίου)

• Νο 80 Μάρτιος/Απρίλιος

2010 «Η Αρχιτεκτονική ως

υπεραξία» (επιµ. Ε. Λαϊνά)

• Νο 81 Μάιος/Ιούνιος

2010 «Παράκτια θέµατα

(εντός και εκτός πόλεων)»

(επιµ. Ν. Κεφαλογιάννης)


