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Μια σηµαντική στιγµή της Θεσσαλονίκης πέρασε και χάραξε ανεξίτηλα τη
σύγχρονη πόλη, τους θεσµούς, τους φορείς τους πολίτες .
Είµαστε σε καθεστώς µετάβασης που απαιτείται περίσκεψη, συλλογική επεξεργασία
και προβληµατισµός για την πολιτεία της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστική πρωτεύουσα έτους
1997. Άλλωστε το υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι µνηµειώδες.
Η µεθοδολογία συνάρθρωσης των παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε την αποδόµηση
ή αναδόµηση κεντρικών επιλογών αποτελεί το µέσον για να συντελεστεί η αποκάλυψη.
Και η αποκάλυψη είναι πως δεν θεµελιώνεται η αντίληψη, ώστε η πόλη θα
αλλάξει µέσω της αρχιτεκτονικής. ∆εν εµφορούνται οι αρµόδιοι φορείς και παράγοντες
από την άποψη πως τα έργα, οι προτάσεις, η υλοποίηση των σχεδίων πρέπει να
υπακούουν σε µια λογική· αυτή του να µετασχηµατίσουν τον αστικό χαρακτήρα της
πόλης.
Ωστόσο υπήρξαν παρεµβάσεις και έργα µε εργαλείο την αρχιτεκτονική, που
πρέπει έστω τώρα να τεθούν στο επίκεντρο του προβληµατισµού. Η αρχιτεκτονική που
εκφεύγει από τη καθηµερινότητα και το συντηρητισµό των «καθηµερινών απαιτήσεων» µε
κάθε βεβαιότητα συµβάλει στην προσπάθεια για ξανακοίταγµα του στικού χώρου σε κάθε
κλίµακα, ο οποίος δυστυχώς έχει διαβρωθεί αρκετά. Η προβολή εποµένως των
προτάσεων, των έργων των συναδέλφων και ο διάλογος επί όλων των θεµάτων που
συνθέτουν τον αρχιτεκτονικό προβληµατισµό σήµερα, δίδει την ευκαιρία για νηφάλια
κρίση αλλά και για την απαραίτητη στοιχειοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου
αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας που θα διευκολύνουν δράσεις για άλλες

δραστηριότητες, µε στόχο την ανασυγκρότηση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος
ως οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων έχει κατά καιρούς εκφράσει την άποψή του για
κεντρικά θέµατα, παραµένει όµως προσκολληµένος επιπλέον σε δύο (2) βασικές θέσεις :
9 Στην αναγκαιότητα αλληλοτροφοδότησης αρχιτεκτονικής και αστικού πολιτισµού.
9 Στην αποφυγή του πειρασµού να ξορκίζονται οι χαµένες ευκαιρίες και να ισοπεδώνονται
τα πάντα.
Με αυτή την έννοια διατηρεί στο ακέραιο τις θέσεις του, όµως δεν ακολουθεί την
αγαπηµένη πρακτική της στρουθοκαµήλου ούτε αποχωρεί τροµαγµένος από την εξέλιξη
της πόλης.
Η συµβολή του συνίσταται και µέσα από τις εκθέσεις, εκδηλώσεις διαλόγου,
προβολής της αρχιτεκτονικής στο να παρεµβαίνει στα δρώµενα µε στόχο να δοµηθεί
κάποτε ο αντίλογος στην άποψη του Ντίνου Χριστιανόπουλου πως « ... για την κατάσταση
της πόλης µετά το κράτος ... το µεγαλύτερο µερτικό πέφτει στους αρχιτέκτονες ».
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