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Το 60% των κατοίκων της χώρας μας στοιβάζεται σε δύο 

πόλεις, από αυτές που ο Χρήστος Γιανναράς σε μια 

παλαιότερη επιφυλλίδα του στην Καθημερινή 

αποκάλεσε επιτυχημένα «αποθήκες κτισμάτων», και 

που αποτελούν άμορφα σύνολα τσιμεντένιου πολτού. 

Και το υπόλοιπο ζη σε όχι πολύ καλύτερες, καθώς όλες 

σχεδόν οι ελληνικές επαρχιακές πόλεις ακολούθησαν το 

πρότυπο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το 

φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ελληνική 

αποκλειστικότητα. Αλλά σε εμάς η θρασύτητά του είναι 

ακόμη πιο προκλητική, λόγω της αντίθεσης με την 

ομορφιά και τις ευαίσθητες κλίμακες του ελληνικού 

τοπίου –δείτε πώς καταντήσαμε την Αττική -, για 

ορισμένες πόλεις από αυτές λόγω της ιστορικότητάς 

τους, αλλά και λόγω ότι μεθοδικά καταστρέψαμε τους 

ιστορικούς πυρήνες τους που μας κληροδοτήθηκαν από 

το παρελθόν. Πρόκειται για εν ψυχρώ έγκλημα αν 

συνειδητοποιήσει κανείς ότι οι ελληνικές πόλεις –σε 

απόλυτη αντίθεση με τις πόλεις της κεντρικής και της 

ανατολικής Ευρώπης, από το Μόναχο έως την Αγία 

Πετρούπολη, που όλες σχεδόν είχαν ισοπεδωθεί στον 

πόλεμο-  βγήκαν σχεδόν αλώβητες από τις μεγάλες 

συρράξεις του 20ού αιώνα κι ότι κακοποιήθηκαν 

βάναυσα και  παραμορφώθηκαν μετά το πέρας τους, 

έκτοτε και εφ εξής. 



Αν η πόλη, ως προς την αισθητική της ιδιαίτερα 

παράμετρο, μπορεί να οριστεί  ως «ένα σύνολο 

αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα κενά και στα γεμάτα, 

στα δομημένα και στα αδόμητα, ανάμεσα δηλαδή στις 

αρτηρίες και τα κτίσματα που τις πλαισιώνουν, 

ανάμεσα στους κήπους, τα πάρκα και τα μνημεία και 

τον αστικό ιστό που τα περιβάλλει, ανάμεσα στα 

μείζονα και εμβληματικά κτίσματα και στα κοινά, 

ανάμεσα στην ιδιωτική και την δημόσια διάσταση του 

χώρου», τότε αστικά μορφώματα όπως η Αθήνα, η 

Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, η Άρτα και το Ηράκλειο, διόλου 

ή εξαιρετικά δύσκολα ανταποκρίνονται στο 

περιεχόμενο του όρου «πόλη. Διότι φαίνεται να έχουν 

παραβλέψει το ότι κανένα κτίριο, είτε είναι δημόσιο 

είτε ιδιωτικό, δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Αφορά τους 

πάντες και αυτούς που θα έλθουν μετά από αυτούς, 

όσο αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Το πώς κτίζεται ένα 

κτίριο ή μία πόλις είναι πρωτίστως ζήτημα, όχι 

καλαισθησίας, αλλά κοινωνικού σεβασμού ή ορθότερα 

καλαισθησίας λόγω κοινωνικού σεβασμού. Και για να 

περιοριστούμε στα των Αθηνών, ας πούμε πως οι 

ανωτέρω σχέσεις και ισορροπίες σχεδιάστηκαν κάποτε 

για να ισχύσουν σε μια πόλη  300.000 κατοίκων: κι 

αυτός είναι ο λόγος που η ελληνική πρωτεύουσα 

έφθασε στο μέγιστο σημείο αισθητικής της αρτιότητας 

στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, έφθασε 

δηλαδή στο μέγιστο σημείο προσέγγισης με την ιδέα 



της πόλης, όπως αυτή πραγματώθηκε στην Ευρώπη από 

την Αναγέννηση και μετά.  

Ακολούθησαν οι δεκαετίες της συμφοράς, όπου έλεγες 

ότι ο Έλληνας μισούσε τις πόλεις του, με άλλα λόγια ότι 

μισούσε τον εαυτό του. Και φυσικά το Κράτος 

ενθάρρυνε για λόγους ιδιοτελείς –διότι συχνά στην 

χώρα μας το Κράτος έχει όνομα και επίθετο-, 

εισπρακτικούς και ψηφοθηρικούς την παραπάνω ροπή 

–ενίοτε δε και για λόγους ανάγκης- και συνεχίζει να την 

ενθαρρύνει αν κρίνει κανείς από τις πρόσφατες 

11όροφες πολυκατοικίες που αναγείρονται στα στενά 

του Παγκρατίου και που σου κρύβουν από μακριά τον 

Υμηττό, ή αν δει κανείς την άλλη εντελώς πρόσφατη 

πληγή των «πανωσηκωμάτων», ακόμη και στις πλέον 

εμβληματικές πλατείες, οδούς και λεωφόρους της 

Αθήνας, με πρώτιστο μέλημα να ξεπεράσουμε σε ύψος 

τον απέναντι για να έχομε θέα στην Ακρόπολη! Αφήνω 

ότι καμία δεν καταβάλλεται προσπάθεια αισθητικής αν 

όχι ομοιομορφίας τουλάχιστον προσαρμογής ή έστω 

σχέσης της προσθήκης αυτής με τους πιο κάτω 

ορόφους. Έτσι στις τόσες ασχήμιες προστίθεται και 

αυτή. 

Η ψυχή μιας πόλης είναι κυρίως το κέντρο της. Και το 

κέντρο της Αθήνας δεν φτάνει που κτίσθηκε όπως 

κτίσθηκε αφού κατεδαφίστηκε επιμελώς. Αλλά επί 

πλέον έχει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του που 



εναλλάσσεται συνεχώς. Άρριζο, περαστικό, προσωρινό, 

αδιάφορο και φυσικά ρυπαίνον και όχι μόνον οπτικά.  

Αλλά και δια του ραγδαίως εξαπλούμενου Airbnb, το 

ίδιο φαινόμενο απαντάται σε πολλά από τα επί μέρους 

κτίρια που δεν είναι ξενοδοχεία. Πώς λοιπόν να 

δημιουργήσεις μια πόλη από τον παραπάνω ρευστό και 

αενάως διαρρέοντα χυλό, κι όταν επί πλέον αντί να 

θεσμοθετήσεις μέτρα επαναφοράς της κατοικίας στο 

κέντρο, αποφασίζεις να μειώσεις ακόμη πιο πολύ το 

ποσοστό των «ιθαγενών», αυτών δηλαδή που έχουν 

κάποια προσωπική σχέση με την γειτονιά και τον δρόμο 

για λίγες έστω ώρες καθημερινά, επινοώντας την 

μαζική μετακίνηση όλων των υπουργείων από το κέντρο 

της πόλης; 

Πάνω σε αυτόν τον καμβά, έχομε και τα 

εγκαταλελειμμένα παλαιότερα κτίρια, αφημένα για 

ποικίλους λόγους στην τύχη τους, έχομε και εκείνα που 

παρέμειναν ημιτελή… Και φυσικά έχομε το 

αρνητικότατο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της 

ερήμου ασφάλτου και τσιμέντου, όπου όλα συντρέχουν 

–μαζί με τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τα περιαστικά 

δάση- για να προκαλέσουν και ήδη προκαλούν μια 

απόλυτα αβίωτη κατάσταση, με την βεβαιότητα, λόγω 

της κλιμακούμενης κλιματικής απορύθμισης, όλο και 

υψηλότερων θερμοκρασιών επί όλο και πιο μακρά 

χρονικά διαστήματα.     



Αλλά όπως ένα σπίτι έτσι και μία πόλη είναι κέλυφος 

ζωής.  Είναι  ενσαρκωτής και κομιστής αξιών:  με άλλα 

λόγια αποτυπώνουμε τον βαθύτερο εαυτό μας στο 

τεχνητό περιβάλλον που πλάθομε γύρω μας, το οποίο 

με την σειρά του επιδρά πάνω μας και μας 

διαμορφώνει.  Πρόκειται για μια κυκλική διαδικασία 

που μας διαπλάθει κατ’ εικόνα του αισθητικού 

περιγύρου μας. Στην περίπτωσή μας μπορούμε άφοβα 

να μιλήσουμε για έναν φαύλο κύκλο τον οποίο 

καλούμεθα με αποφασιστικότητα να σπάσουμε αν 

θέλομε έστω και από απόσταση να προσεγγίσομε το 

σύνθετο πρότυπο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. 

Θεμελιώδης είναι ο ρόλος της παιδείας, στον οποίο 

κοινωνία και πολιτεία πρέπει να δώσουν τα χέρια, να 

συνεργαστούν. Πώς απαντούμε στο ερώτημα τι ήταν 

αυτό που μεταπολεμικώς τόσο εκτροχίασε αισθητικά 

τον Έλληνα, αυτό που τόσο απόλυτα σε σχέση με 

ολόκληρο το μακραίωνο παρελθόν του ανέτρεψε τα 

αισθητικά του κριτήρια; Η απάντηση να αποτελούσε 

ίσως απαρχή θεραπείας.  

Η πρόστυχη υλοφροσύνη της ελληνικής κοινωνίας, 

στραμμένη αποκλειστικά σε άμεσα εισπρακτικά οφέλη, 

στο άμεσο προσωπικό εισπρακτικό συμφέρον, στην 

περιφρόνηση του άλλου είτε αυτός είναι ο συμπολίτης 

μας, είτε το δημόσιο του οποίου επίσης η νοοτροπία 

δεν είναι διαφορετική, έχουν ως προϋπόθεση μια 

υποβιβασμένη αντίληψη περί ανθρώπου, στον οποίο 



προσφέρεται περιφρονητικά μια  τέτοια δομημένη 

δυστοπία και ο οποίος την δέχεται ως κάτι φυσικό, την 

επεκτείνει και την κάνει χειρότερη. Δεν χρειάζεται να 

τονίσω το πόσο μια τέτοια απαξίωση του ανθρώπου, 

είναι επικίνδυνη για την επιβίωση της Δημοκρατίας. 

Εδώ βλέπομε την βαθειά σχέση ανάμεσα στην 

Δημοκρατία, την φιλοπεριβαλλοντική έγνοια και την 

αισθητική. 

Οι οργανωτές αυτής του τριήμερου φεστιβάλ κάλεσαν 

την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

μαζί με συνεργάτες που αυτοί και η ίδια επέλεξαν, για 

να σκεφτούν το πώς θα απαλύνομε την παραπάνω 

ζοφερή πραγματικότητα, ακολουθώντας τις 

κατευθύνσεις και εφαρμόζοντας τις αρχές του Νέου 

Ευρωπαϊκού Bauhaus, με την εισαγωγή στοιχείων που 

θα επιφέρουν βελτίωση της αισθητικής και που θα 

ελαφρύνουν κάπως το περιβαλλοντικό φορτίο. Γι αυτά 

όλα θα μιλήσουν άλλοι κατά πολύ ειδικότεροι εμού, 

στους οποίους θα δώσω αμέσως τον λόγο αφού τους 

παρουσιάσω ταχύτατα.  

Οι ευεργέτες του μέλλοντος θα είναι εκείνοι που θα 

χρηματοδοτούν κατεδαφίσεις είχε πει κάποτε ο Γιάννης 

Τσαρούχης. Γνωρίζοντας ότι καμιά ουσιαστική 

αναγέννηση πόλεων δεν έγινε χωρίς δραστικές 

αναπλάσεις, θα τολμούσα να εισηγηθώ ως αθεράπευτα 

αφελής, την εκπόνηση σχεδίου εκτεινόμενου σε βάθος 



πολλών δεκαετιών, σκοπός του οποίου θα ήταν αφ’ 

ενός η αναβίωση των κτισμάτων που πλαισίωναν 

ορισμένες από τις εμβληματικές πλατείες και οδούς 

της Αθήνας, όπως η πλατεία Συντάγματος τουλάχιστον 

στην κάτω της και πιο άσχημη πλευρά, και η πλατεία 

Κλαυθμώνος, ή η οδός  Φιλελλήνων ανάμεσα στην 

Ξενοφώντος και την αγγλικανική εκκλησία, καθώς και 

δρόμοι που διασώζουν συστάδες νεοκλασικών, ώστε να 

ξαναβρεί μικρό τουλάχιστον μέρος του κέντρου της 

πόλης τις ποικίλες ορθές αναλογίες του. Να 

αναπνεύσει. Και αφ’ ετέρου πρέπει να μειωθεί η 

επιθετικότητα των κτιρίων που γειτνιάζουν με 

εμβληματικά κτίρια των Αθηνών, αρχής γενομένης από 

τα δύο ιδιαίτερα αποκρουστικά που πλαισιώνουν την 

αθηναϊκή Τριλογία. Και να πραγματοποιηθούν 

σταδιακά όλα αυτά κατ’ απομίμηση είτε των κέντρων 

των βομβαρδισμένων ευρωπαϊκών πόλεων που 

ξανακτίσθηκαν πανομοιότυπα μετά τον πόλεμο, κατ’ 

απομίμηση επίσης των νέων πόλεων Poundbury και 

Nasledan που ίδρυσε στην Κορνουάλλη ο πρίγκιπας της 

Ουαλίας. Αναφέρω επίσης την εκ του μηδενός 

πρόσφατη ανέγερση του παλαιού βασιλικού 

Stadtschloss στο Βερολίνο ή την επίσης εκ βάθρων 

επαναδημιουργία μέρους του κέντρου του παλαιού 

Koenigsberg, ώστε να αποκτήσει το άθλια κτισμένο 

σοβιετικό Καλίνινγκραντ κάποιο ενδιαφέρον….  



  Το ότι -επανερχόμενος στα καθ’ ημάς - σχεδόν 

παραλογίζομαι, δεν χρειάζεται να μου το πείτε εσείς! 

Γνωρίζω πού ζω. Το αποδεικνύει η διάγνωση που 

έκαμα. 

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, Α’ αντιπρόεδρος Ελληνικής 

Εταιρείας.  

1. Ε. Μαμιδάκη, Μέλος και νομικός σύμβουλος του 

Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων και Μνημείων: 

Αρχιτεκτονικός πλούτος και κλιματική αλλαγή: 

αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και σύγχρονες λύσεις. 

 

2. Ελένη Μαϊστρου, Ομότιμη καθηγήτρια 

Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π., πρόεδρος ΣΑΚ: 

Το όφελος της ενεργοποίησης του παλαιού 

κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα. 

 

3. Αμαλία Ανδρουλιδάκη, αρχιτέκτων, Προϊσταμένη 

της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης του ΥΠΠΟΑ: 

Οι πρωτοβουλίες του ΥΠΠΟΑ σε σχέση με το New 

European Bauhaus και ο ρὀλος του National 

Contact Point. 

 

4. Α. Αναστασόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ, αρχιτέκτων: 

Προς μια αλλαγή αρχιτεκτονικού παραδείγματος. 

 



5. Καίτη Κρεμέζη, ομότιμη καθηγήτρια 

Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π, πρόεδρος της Ελλ. Εταιρείας 

Αισθητικής:  

Επίλογος/σχολιασμός της συζήτησης υπό το 

πρίσμα της αισθητικής. 

         

…………………………………………………………………………………….   

                                                   

 

  

   

 

  

  

      


