Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Φάγαµε το βόδι και … µας πείραξε η ουρά
∆ε γνωρίζω αν µπορεί να ερµηνευτεί το παράδοξο φαινόµενο απ’ τη µια πλευρά διάφορες
απόψεις και δηµοσιεύµατα να αναφέρουν πως «. . . .αρχίζει επιτέλους η ανέγερση του µεγάρου
Μουσικής … » κι από την άλλη, µόλις τελειώνει και αρχίζει τις λειτουργίες του να εξαπολύονται
µύδροι. κατά της απόφασης για την κατασκευή του κτιρίου Β (!) από τους ίδιους σχεδόν µε γενική
επικεφαλίδα «… σωρεία αντιδράσεων για το νέο κτίριο …».
Επειδή η ιστορία κάνει κύκλους πρέπει κανείς να υπενθυµίσει πως «οι φορείς της πόλης»
είχαν συµφωνήσει να χωροθετηθεί στη νέα παραλία στην περιοχή της παλιάς ηλεκτρικής, πριν
εκδηλωθεί στα 1992 η σφοδρή αντίδραση του Τεχνικού Επιµελητηρίου, το οποίο παρά τις
ειληµµένες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αντιπρότεινε ως «βέλτιστη λύση» την περιοχή
του Ποσειδωνίου µε την εκτίµηση πως :
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Η κατασκευή του αποτελούσε αναγκαιότητα για τη Θεσ/νίκη καθώς έπρεπε να
δηµιουργηθεί ένας πολιτιστικός πυρήνας µητροπολιτικής σηµασίας ανταγωνιστικός
προς το κέντρο της πόλης.
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Η έκταση των χώρων ήταν επαρκής και στην ιδιοκτησία του δηµοσίου, µε δυνατότητα
άµεσης πρόσβασης τόσο οδικά όσο και από τη θάλασσα.

Προτάθηκε τότε κυρίως η πραγµατοποίηση πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού
ώστε µε συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και ιδεών να επιλεγεί η καλύτερη – µε το καλύτερο
σύστηµα – και να αποφευχθεί η περίπτωση µεταφοράς της προµελέτης που υπήρχε, από θέση σε
θέση.
∆υστυχώς έγινε δεκτή η µισή πρόταση του ΤΕΕ, µε τα αποτελέσµατα να είναι ορατά από τη
στεριά και αποκαρδιωτικά από τη θάλασσα.
Ακολουθήθηκε η διαδικασία της «µελέτης - κατασκευής» µε βάση τη «δωρεά προµελέτη»
που «βελτιώθηκε» για να προκύψει τελικά ο σηµερινός όγκος.
Ογκος που κατασκευάστηκε και συνθέτει τη νέα πραγµατικότητα για τα πολιτιστικά
δρώµενα της µητροπολιτικής Θεσ/νίκης.
Σε όλη αυτή τη διαδροµή υπήρχε και το κτίριο Β – που δεν κατασκευάστηκε µε την πρώτη
εργολαβία – στο οποίο προβλεπόταν η δηµιουργία συνεδριακού κέντρου – βιβλιοθήκης –
βοηθητικών χώρων και χώρων στάθµευσης 400 θέσεων.

Όταν λοιπόν αποφασίζεται η κατασκευή του κτιρίου αυτού το οποίο από πλευράς
ογκοπλασίας είναι απείρως µικρότερο από τον δηµιουργηµένο όγκο, πλην όµως απαραίτητο για τις
λειτουργίες, ξεσηκώνεται θύελλα διαµαρτυριών και επιστρατεύονται επιχειρήµατα του τύπου
«είναι ακριβό το εισιτήριο» ή «δεν έχουµε λεφτά για σχολεία »κ.λ.π.
Τίθεται εποµένως το ερώτηµα. Αυτή η πόλη θα αναλάβει τα ρίσκα για την ανάπτυξή της ;
Θα αποφασίσει µε σαφήνεια τι επιθυµεί ; η θα διεµβολίζεται από αποφάσεις τρίτων
συµπεριλαµβανοµένης και της κρατικής εξουσίας;
Όταν έπρεπε να επιβληθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για την κατασκευή ενός
κτιρίου – συµβόλου για την πόλη, ενός αρχιτεκτονήµατος που θα έπρεπε να θαυµάζουν οι άλλες
πόλεις ακολουθήθηκε στα µουλωχτά η µελετοκατασκευή µε τα θαυµαστά αποτελέσµατα. Τότε γιατί
δεν αντέδρασε η πόλη, οι φορείς, οι παράγοντες;
Στις σηµερινές πραγµατικότητες µε βάση την ιστορία του µεγάρου είναι βέβαιο πως το
κοµβικό σηµείο ήταν και συνεχίζει να είναι η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η ένταξή του στο
περιβάλλον, η σχέση του µε την πόλη και τη θάλασσα. Η κατασκευή του συνεδριακού κέντρου, ως
κτίσµα, ως όγκος, ως παρέµβαση αποτελεί παρωνυχίδα – κτίριο συνοδείας- ενός µορφώµατος που
σηµάδεψε τη Θεσ/νίκη και θα την ακολουθεί επί µακρόν.
Γι’ αυτό λέµε και ξαναλέµε πως η αρχιτεκτονική αποτελεί τη λυδία λίθο για την αισθητική
των πόλεων, των κτιρίων και συνιστά τη στέρεη βάση για συγκριτική αξιολόγηση. Ας προσπαθήσει
λοιπόν κάποιος να συγκρίνει από τη µια πλευρά το αρχαιολογικό και το βυζαντινό µουσείο(προϊόν
αρχιτεκτονικής ενασχόλησης) και από την άλλη το συνεδριακό της έκθεσης και το µέγαρο
µουσικής (προϊόν µελετοκατασκευής).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε λοιπόν πως για το κτίριο Β προέχει η αρχιτεκτονική του ( που
όµως δυστυχώς εξαρτάται και επηρεάζεται από τον κατασκευασµένο όγκο) που πρέπει να
ελεγχθεί και όχι η σκοπιµότητα για την κατασκευή του.
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