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Είναι γνωστό ότι η Ελληνική πραγµατικότητα παρουσιάζεται µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά, που τη διαφοροποιούν από την αντίστοιχη χωρών όπου κυρίως
εκδηλώνονται οι νέες τάσεις και πραχτικές.
Το ασφυκτικό και περιοριστικό µοντέλο αναπαραγωγής κτιρίων και πόλεων, η
περιορισµένη εφαρµογή νέων υλικών δόµησης αλλά και το οικονοµικό µοντέλο κατασκευής
έργων ( παράλληλα µε την απουσία εφαρµογής νέων αντιλήψεων κατοίκησης και την
παντελή έλλειψη πρόθεσης δηµιουργίας νεωτεριστικών χώρων δηµοσίου χαρακτήρα )
συµβάλλουν στην αναπαραγωγή του ίδιου µοντέλου.
Αρκεί να ανατρέξουµε στα παραδείγµατα διαµόρφωσης δηµοσίων χώρων και κτιρίων,
υλοποίησης νέων τρόπων κατοίκησης στην Ισπανία, στη Γαλλία για παράδειγµα και ας
προσπαθήσουµε τις όποιες συγκρίσεις µε την ελληνική πραγµατικότητα.
Η µονοµέρεια λοιπόν στην κατασκευή έργων και την παραγωγή του δοµηµένου
περιβάλλοντος µε την ίδια συνταγή ( παρότι γίνονται σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα )
συνθέτουν ένα τοπίο οµοιόµορφο, γκρίζο και απωθητικό.
Σε αυτό το περιβάλλον και σε ένα κοινωνικό περίγυρο, που έχει επιβάλει τη φτηνή
παραγωγή και την αναζήτηση της έκφρασης σχεδόν ολοκληρωτικά σε δευτερεύοντα στοιχεία,
πρέπει να αντιταχθεί η προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, σαν µια ελάχιστη
προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός ποιοτικού χώρου, που θα δίνει στους ανθρώπους τη
δυνατότητα για µια καλύτερη ζωή.
Η αρχιτεκτονική πρέπει

να αναζητήσει νέους τρόπους δράσης και παρέµβασης

διεισδύοντας σε µια πραγµατικότητα · τη σηµερινή πόλη.
Η σύγχρονη πόλη, δοχείο αστικής ζωής µε πολύπλοκες αλληλοεξαρτώµενες δοµές,
γίνεται τώρα όχι µόνο δέκτης αλλά και δότης των κυρίαρχων τάσεων και δράσεων.
Σε µια τέτοια προοπτική το ευοίωνο είναι πως η αρχιτεκτονική και η ύπαρξή της δε
βρίσκεται στην ωφελιµιστική σχέση

του ανθρώπου µε το δοµηµένο περιβάλλον και στις

ανάγκες που δηµιουργούνται αλλά απαντά σε µια πιο βαθιά ανάγκη · να κατασκευάζει την
ποιότητα του κατοικείν σε όλες τις εκφάνσεις του.
Οι

αρχιτέκτονες

πιστεύουν

ότι

η

αναζήτηση

ενός

συνεκτικού

δοµηµένου

περιβάλλοντος και ο συντονισµός της µελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας είναι η
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βασική εργασία και καθήκον

και οι θεσµοί πρέπει να ενθαρρύνουν την προσπάθεια

επίτευξης του στόχου αυτού ( Λευκή Βίβλος για την αρχιτεκτονική ) .
Στις σηµερινές πραγµατικότητες όµως δεν έχει ωριµάσει η ιδέα πως η πόλη θα
αλλάξει µέσω της αρχιτεκτονικής και της αντικατάστασης της πολιτικής των κατασκευών µε
αυτήν της ποιότητας του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου . ∆υστυχώς δεν 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 το
χαρακτήρα της πόλης.
Προκύπτει εποµένως ως αναγκαιότητα η αλληλοτροφοδότηση της σχέσης µεταξύ
αρχιτεκτονικής και αστικού πολιτισµού.
Οι εκθέσεις αρχιτεκτονικής των αρχιτεκτονικών Συλλόγων, η προβολή της
δηµιουργίας , η προώθηση

διαγωνισµών και η υλοποίηση των έργων των

δηµοσίων

φορέων µέσω του θεσµού αυτού, δηµιουργούν προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας
του παραγόµενου έργου, για αναβάθµιση της πολιτιστικής υποδοµής στις πόλεις µας.
Η προσπάθεια των συλλογικών φορέων των αρχιτεκτόνων συνίσταται ακριβώς στη
διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής και στη διάχυση των ιδεών της στην ελληνική
κοινωνία.
Πρέπει να ενθαρρύνονται οι παραγωγοί της αρχιτεκτονικής που αξιοποιούν «τους
αδύνατους κρίκους» όταν εκφεύγουν από τις συµβατικές απαιτήσεις και το στερεότυπο τρόπο
παραγωγής. Αναδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση όσον
αφορά τα αρχιτεκτονικά δρώµενα, την ποιότητα της αρχιτεκτονικής παρουσίας και τη σηµασία
της στην καθηµερινή ζωή και τον πολιτισµό.
Μεγάλη σηµασία έχει οι φορείς του ∆ηµοσίου, ο τύπος αλλά και τα ΜΜΕ να λάβουν
συγκεκριµένα

µέτρα

προβολής

της

αρχιτεκτονικής

δηµιουργίας,

της

ιστορίας

της

αρχιτεκτονικής, ως ελάχιστο µέτρο βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών που επιδρούν
και διαµορφώνουν το περιβάλλον ζωής και κατοικίας. Ο λόγος για την αρχιτεκτονική, η
προβολή των δηµιουργών, οι εκποµπές ποιότητας ( απ’ όπου θα απουσιάζει ο µέσος όρος,
η µορφοκρατία, το κιτς ) θα ενθαρρύνουν την προσπάθεια για την υπέρβαση της
καθηµερινότητας και την ουσιαστική προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας.
Το µέσον εποµένως για την άµβλυνση

των δοµικών – αισθητικών και λειτουργικών

προβληµάτων είναι :
•

η προώθηση – προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας

•

η πραγµατοποίηση αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και

•

η υλοποίηση τολµηρών προτάσεων για την ανασύνθεση του αστικού ιστού.
Ετσι θα καταστεί δυνατή η δηµιουργία µιας νέας σχέσης µεταξύ των φορέων του

∆ηµοσίου, της Πολιτείας και των αρχιτεκτόνων, οι οποίοι, µπορούν να βλέπουν το
διαφορετικό , τις νέες προτάσεις
συµφωνίας στο να µετασχηµατίσουν

και ιδέες και να καταπιαστούν µέσω µιας εθνικής
την πόλη, διδασκόµενοι απ’ τις αρνητικές εµπειρίες,
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που εύκολα λέγονται πλην όµως δύσκολα αντικαθίστανται ως εργαλείο παραγωγής του
δοµηµένου περιβάλλοντος και όχι µόνο.

Θανάσης Κ. Παππάς
Αρχιτέκτων
Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης

