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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, θέσεων 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 παραποµπών ή των σηµειώσεων), για άρθρα επικαίρων 700 λέξεις και για επιστολές 400 λέξεις.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στην 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 εµφάνισή του από όλους τους συναδέλφους.

σηµείωµα της σύνταξης
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Στηρίξτε την έκδοση
του περιοδικού µας
R Εξοφλείστε τις συνδροµές σας στον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
R Εγγραφείτε στον Σύλλογο
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες επεµβαίνουν στη σύγχρονη πραγµατικότητα και επηρεάζουν τα
χωρικά και κοινωνικά φαινόµενα, προβάλλοντας έτσι την ανάγκη επαναπροσδιορισµού της ταυτότητας και της λειτουργίας τους.

Η ανταπόκρισή σας ήταν πολύ µικρή, στην επείγουσα πρόσκληση που σας απευθύναµε στο προηγούµενο τεύχος του περιοδικού, για εξόφληση των συνδροµών
σας στο Σύλλογο, έτσι ώστε να στηρίξετε µ’ αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη έκδοση και αποστολή του περιοδικού «Αρχιτέκτονες», το οποίο, µετά τις τεράστιες
αυξήσεις των ταχυδροµικών τελών αποστολής (από 3.000,00 € το τεύχος, σε
14.000,00 € !!!) αδυνατούµε πλέον να αποστείλουµε.

Ο ψηφιακός χώρος δύναται να ορισθεί παραµετρικά, βάσει αλγορίθµων, µεταβάλλοντας τον ρόλο
του αρχιτέκτονα, που επωµίζεται πλέον την ευθύνη συνδιαλλαγής µε τα αλγοριθµικά δεδοµένα.
Έτσι, το δοµηµένο περιβάλλον δεν αντιµετωπίζεται ως σταθερή οντότητα µε κλειστό περίγραµµα,
αλλά ως διαδικασία ανοιχτή, ευέλικτη, ρευστή, διαδραστική και ικανή να προσαρµόζεται σε µεταβαλλόµενες συνθήκες.
Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική, δεν αποτελεί επικουρικό σχεδιαστικό
ζήτηµα. Εισέρχεται από τα πρώτα στάδια της σύλληψης και του σχεδιασµού, ακολουθεί όλη τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής παραγωγής και ενσωµατώνεται στον τρόπο αντίληψης και χρήσης του κτισµένου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα, αποτελεί σηµαντικό πεδίο έρευνας νέων µορφών, κατασκευαστικών µεθόδων και δυνατοτήτων χρήσης του χώρου.

Σας καλούµε ν’ ανταποκριθείτε στο κάλεσµα µας, καταβάλλοντας στο λογαριασµό
του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 20,00 €, για ετήσια συνδροµή ή
30,00 € για εγγραφή και συνδροµή, ούτως ώστε να µπορέσουµε απρόσκοπτα να
συνεχίσουµε την έκδοση και την αποστολή του περιοδικού «Αρχιτέκτονες» σ’
όλους εσάς που θα ανταποκριθείτε.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν προτείνει ένα νέο κόσµο αρχιτεκτονικής
σκέψης και πρακτικής, αλλά ενσωµατώνεται στις υπάρχουσες δοµές τις οποίες εξελίσσει ή µεταβάλλει. Η ύφανση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθηµερινότητά µας, γίνεται σε τέτοιο βαθµό ώστε
σταδιακά παύει να γίνεται αντιληπτή και όσο συµβαίνει αυτό τίθεται όλο και περισσότερο στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών, τοποθετώντας στο περιθώριο την σχέση ανθρώπου - υπολογιστή.

Καταθέστε την συνδροµή σας στον Λογαριασµό 146/480197-02 της Εθνικής Τράπεζας δηλώνοντας απαραίτητα το ονοµατεπώνυµό σας ώστε να πιστωθεί η συνδροµή σας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σας επισυνάπτουµε σ’ αυτό το τεύχος ένα «απόκοµµα» προσωπικής υπενθύµισης, το οποίο εφόσον το αφαιρέσετε από το περιοδικό, µπορείτε να το έχετε µαζί σας, ώστε µε τις άλλες σας συναλλαγές στην Εθνική Τράπεζα, να θυµηθείτε να εξοφλήσετε τη συνδροµή σας στο Σύλλογο.

✂
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146/480197-02 της Εθνικής Τράπεζας
ΠΡΟΣ: ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΟΣΟ: 20,00 ή 30,00 €
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Ο σύγχρονος ορθόδοξος Nαός του Αποστόλου Παύλου στο Chambesy της Γενεύης (1974). Αρχιτέκτων Γεώργιος Λάββας

∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

∆ραστηριότητες

Προς τον Νοµάρχη Ζακύνθου
κ. ∆ιον. Γάσπαρο

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Θέµα: Καταγγελία σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΑΕ Ν. Ζακύνθο

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) δηλώνει ότι, οι µηχανικοί θίγονται βαρύτατα από όσα το Ν/Σ θεσπίζει, αλλά και από όσα διατηρεί από τις ρυθµίσεις των
προηγούµενων αντιασφαλιστικών νόµων της τελευταίας δεκατετραετίας. Εν όψει της απειλούµενης
προώθησης του στη Βουλή ως έχει, αποφάσισε να συντονίσει τη δράση του µε τους φορείς που εκπροσωπούν µηχανικούς και να κινητοποιήσει τους Αρχιτέκτονες.

Κύριε Νοµάρχη,
Από καιρού λαµβάνουµε αναφορές του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, σχετικά µε διάφορα
προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται κατά την λειτουργία της ΕΠΑΕ.στον Νοµό σας.
Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, απέφυγε να τοποθετηθεί στα τιθέµενα ζητήµατα θεωρώντας ότι αυτά θα είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα.
Το γεγονός αυτό οφείλεται µεταξύ άλλων και στο ότι τα µέχρι σήµερα έγγραφα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, είχαν την µορφή απλής αναφοράς. Αντιθέτως το τελευταίο έγγραφο αποτελεί
σαφή «Καταγγελία» σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΑΕ.
Αυτό καθ’ αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι κάποια ζητήµατα λειτουργίας της ΕΠΑΕ στον Νοµό σας, δεν
διευθετούνται µε την πρέπουσα και εύλογη «καλή θέληση», από την Πρόεδρο της ΕΠΑΕ.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου σε συνεδρίαση του, συζήτησε λεπτοµερώς τα προβλήµατα τα οποία τα οποία
αναφέρονται στην καταγγελία και διαπίστωσε ότι οι θέσεις του τοπικού Συλλόγου είναι απόλυτα εναρµονισµένες µε εκείνες της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Το δε πλαίσιο λειτουργίας το οποίο
επιδιώκει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου για τον τρόπο άσκησης του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
από την Ε.Π.Α.Ε. νοµού Ζακύνθου, αποτελεί πάγια θέση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
Για τον λόγο αυτό και προς διευκόλυνση σας, στην αντιµετώπιση των ορθώς καταγγελλοµένων περιστατικών από τον Τοπικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, σας επισυνάπτουµε αντίγραφο των
θέσεων µας όπως αυτές διατυπώθηκαν στο έγγραφο µας (αρ. πρωτ.: 27967/3-10-2001) προς τους
εκπροσώπους του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και τις ΕΠΑΕ της χώρας µε τίτλο: «Πλαίσιο θέσεων για την λειτουργία
των Αρχιτεκτονικών Επιτροπών».
Πέραν όµως από αυτό σας υπενθυµίζουµε ότι:
Α) Το νοµικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΕΠΑΕ είναι σαφώς προσδιορισµένο.
Β) Η ΕΠΑΕ είναι θεσµοθετηµένο όργανο, οι δε εκπρόσωποί του είναι όλοι αρχιτέκτονες µέλη του ΤΕΕ
και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
Γ) Ο ρόλος του Προέδρου είναι καθαρά συντονιστικός, οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
και µόνον σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
∆) Οι εκπρόσωποι του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του ΤΕΕ εκπροσωπούν τα θεσµοθετηµένα αυτά όργανα και κατά
συνέπεια για σοβαρά θέµατα µπορούν και πρέπει να ζητούν την γνώµη των φορέων που εκπροσωπούν.
Ε) Ο τρόπος λειτουργίας και άσκησης του Αρχιτεκτονικού Έλεγχου από τις ΕΠΑΕ προσδιορίζεται µε
σαφήνεια τόσο από το αρθ. 3 της Απόφασης 31252/1530/87 (ΦΕΚ 482/δ/29-5-87) όσο και από την
εγγ. 36222/7/7/92
Επειδή τα προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της ΕΠΑΕ οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ανάρµοστη,
αγενή, προσβλητική και αυταρχική συµπεριφορά της Προέδρου, της οποίας είσαστε Προϊστάµενος.
Παρακαλούµε να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις για να λειτουργεί η ΕΠΑΕ Ζακύνθου σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 εγγ. 36222/7/7/92
«5. Ο όλος διάλογος προφορικός ή γραπτός είναι αυτονόητο ότι θα γίνεται σε κλίµα συναδελφικό, µε
σεβασµό στην προσωπικότητα και την άποψη των διαλεγοµένων µε διάθεση για κατανόηση και σε
πλαίσιο αµοιβαίας εµπιστοσύνης».
Σε περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση δεν διορθωθεί και µας γίνουν νέες καταγγελίες από του
εκπροσώπους µέλη µας στην ΕΠΑΕ Ζακύνθου ή από το ΤΕΕ και τον τοπικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, θα
βρεθούµε στην δυσάρεστη θέση να σας ζητήσουµε την αντικατάσταση της Προέδρου.
Κοινοποίηση:
1) Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, 2) ΤΕΕ Τµήµα Ζακύνθου
3) Συλ. ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ζακύνθου
4) ΤΕΕ Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας
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Το «µίνι ασφαλιστικό», όσον αφορά τις ρυθµίσεις σχετικά µε το ΤΣΜΕ∆Ε, πρέπει να αποσυρθεί αν δεν
ικανοποιηθούν οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
• Να ενσωµατωθεί ο ισχύων τρόπος υπολογισµού της Κύριας Σύνταξής µας και να θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε την αµετάκλητη απόφαση 256/2005 του Συµβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), που προβλέπει διαµόρφωση της Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕ∆Ε στα 1.154,00 €, για το 2005 (1.200,00 € για το 2006).
• Να θεσµοθετηθεί ρητά ο τρόπος αναπροσαρµογής της Σύνταξης (όχι στην αρµοδιότητα Υπουργού
και ΤΣΜΕ∆Ε µόνο).
• Να ορισθεί το ύψος των παροχών για την Ειδική Προσαύξηση των µονοσυνταξιούχων, υπολογιζόµενο στο ανωτέρω ποσό, προσαυξηµένο επί 1,33.
• Να καταργηθεί ο διαχωρισµός νέων-παλιών ασφαλισµένων (αλλά και των νέων µεταξύ τους σε πλήθος κατηγοριών), µε ενιαία σύνταξη, και να καταργηθεί το απαράδεκτο «ανταποδοτικό» καθεστώτος
των κατηγοριών για τους µετά την 01.01.1993 ασφαλισµένους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση των νέων
συναδέλφων.
• Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που σχετίζονται µε την αύξηση των εισφορών.
• Να θεσµοθετηθεί η πλήρης απαλλαγή από εισφορές των στρατευµένων και των µεταπτυχιακών
σπουδαστών.
• Να θεσµοθετηθεί η κρατική συµµετοχή (τριµερής συµµετοχή).
• Να θεσµοθετηθεί η εργοδοτική εισφορά και στους κλάδους Μηχανικών του ιδιωτικού τοµέα.
• Να καθοριστούν τα όρια συνταξιοδότησης στα 55 χρόνια για τις γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες.
• Να διασφαλισθεί ο Κλάδος Ειδικών Παροχών (Κλάδος Προνοιακών Παροχών), χωρίς γενικόλογες
αναφορές και παραποµπή του σε Υπουργικές αποφάσεις, που περιλαµβάνονται στο Ν/Σ, µε κίνδυνο
να µη λειτουργήσει ποτέ στην πράξη.
• ∆ιασφάλιση και διάφανη διαχείριση της περιουσίας των Αποθεµατικών του Ταµείου και περιστολή
της εισφοροδιαφυγής.
Αν η Κυβέρνηση προωθήσει το Ν/Σ στην Ολοµέλεια, χωρίς τις πιο πάνω τροποποιήσεις, το ∆.Σ. του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ καλεί την ∆.Ε. του ΤΕΕ και το ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε, να επανέλθει µε επιµονή στο θέµα και να
ασκήσει δυναµικές πιέσεις µε κινητοποιήσεις και δράσεις.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου θα πάρει πρωτοβουλίες ενεργοποιώντας τους Αρχιτέκτονες και θα συµµετέχει
σε πρωτοβουλίες των φορέων των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, µε στόχο την διεύρυνση του µετώπου
προάσπισης και προώθησης των ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων.

Προς την Υπουργό Παιδείας
κ. Μ. Γιαννάκου
Θέµα: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το πεδίο της θεσµικής µεταρρύθµισης και κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων είναι το
µεγάλο και διαχρονικό πρόβληµα των Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.
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(2287/2001), άνισες σπουδές δεν µπορούν να παρέχουν ίσα επαγγελµατικά δικαιώµατα.

εις µνήµην

Η κατάσταση παραµένει συγκεχυµένη για ολόκληρη την τεχνική πυραµίδα
και συνεχώς διογκώνεται, παλινδροµώντας µεταξύ κοινοτικής και εθνικής
νοµοθεσίας.
Είµαστε ουσιαστικά χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες
συµµετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστηµόνων και επαγγελµατιών, στην παραγωγή των έργων.

Αποχαιρετώντας τον Ακαδηµαϊκό Γεώργιο Λάββα
Μιχάλης Λεφαντζής, αρχιτέκτων

Επί τη βάσει αυτών των δύο αρχών, θα πρέπει µε αυστηρά κριτήρια και
διαφανείς διαδικασίες να προχωρήσει η επαναθεσµοθέτηση, για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών, τόσο για τις Σχολές του εσωτερικού, όσο και για εκείνες του εξωτερικού.

Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.
Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που να καθορίζει τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των κλάδων, οριζόντια (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων κ.λπ.) και κάθετα (αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΤΕΙ) δηµιουργεί µια απίστευτη και απαράδεκτη
κατάσταση που βεβαίως εκτός ότι θίγει καίρια τα επαγγελµατικά µας
δικαιώµατα, υποβαθµίζει την παροχή επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων.
Έτσι λοιπόν σήµερα είµαστε παρατηρητές µια τραγικής εικόνας κυρίως
στο περιβάλλον, που καθηµερινά εξακολουθεί να συµπληρώνεται από την
επιτάχυνση της καταστρεπτικής και ανισόρροπης µεταπολεµικής αναπτυξιακής λαίλαπας.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
1. Νόµος 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09-05-1930)
«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού
νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα,
περιορισµένη ως καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές εργασίες».
2. 1950 έως σήµερα
∆εκάδες προεδρικά διατάγµατα που καθορίζουν αρµοδιότητες σε Σχολές
Υποµηχανικών – ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ, οι οποίες εµπλέκονται µε όλες τις αρµοδιότητες των Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς εκπαίδευσης.
3. 85/384
Κοινοτική Οδηγία που προσδιορίζει την αµοιβαία αναγνώριση στο επάγγελµα του Αρχιτέκτονα και την εκπαίδευση του από αναγνωρισµένες Σχολές (δηµιουργία καταλόγου) καθορίζει τα έτη σπουδών και ορίζει µεταβατικές διατάξεις σε Σχολές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις π.χ.
«fachhochsculen, Πολιτικοί Μηχανικοί Ελλάδος».
4. Π.∆. 107/93
Που ενσωµατώνει την 85/384 Κ.Ο. στο εθνικό δίκαιο.
5. Π.∆. 318/94
Που ρυθµίζει και αναβαθµίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων ΤΕΙ.
6. 670/05
Απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγµατικό το Π.∆. 318/94.
7. Π.∆. 165/2000 (Βασισµένο στην 89/48 Κ.Ο.)
Καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών Κοιν. Εταίρων
όπου ουσιαστικά αναγνωρίζει διπλώµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διάρκειας 3 (τριών) ετών. (Βεβαίως η οδηγία 85/384 για τους Αρχιτέκτονες
θεωρείται ότι υπερισχύει της άνω οδηγίας).
8. Α 1329/2003
Απόφαση του ΣτΕ που αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει την ισχύ του
165/2000 Π.∆. µε απαραίτητο όµως στοιχείο την βεβαίωση αναγνώρισης
σπουδών του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Ισοτιµιών (ΣΑΕΙ).
9. 2005/36/Ε.Κ.
Νέα Κοινοτική Οδηγία που ενσωµατώνει την 85/384 Οδηγία των Αρχιτεκτόνων και επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές άσκησης του επαγγέλµατος
του Αρχιτέκτονα.
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, δεν περιλαµβάνονται το περιεχόµενο διδασκαλίας, ούτε η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος.

Κατά συνέπεια τα επαγγελµατικά δικαιώµατα θα πρέπει να αντιστοιχούν
στις θεσµοθετηµένες ειδικότητες και να προκύπτουν από τους αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, µε βάση το γνωστικό αντικείµενο, που προκύπτει από το περιεχόµενο σπουδών, την δοµή και τη διάρκεια τους.

Σε ηλικία 71 ετών, «έφυγε» από κοντά µας, ο
Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Ακαδηµαϊκός, Αρχιτέκτονας και Αρχαιολόγος, Γεώργιος Λάββας.
Ο Γεώργιος Π. Λάββας γεννήθηκε στη Ρηχέα
Λακωνίας το 1935. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Αρχιτεκτονική στο Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο της
Ζυρίχης. Κατόπιν υπηρέτησε ως ερευνητής στο
Ινστιτούτο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής στο ίδιο Πολυτεχνείο, όπου εκπόνησε και
τη διδακτορική του διατριβή.

Καθορισµός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν βασική αρχή
προσδιορισµού των βασικών προσόντων άσκησης του επαγγέλµατος του
Αρχιτέκτονα, αποτελεί την προϋπόθεση και ελάχιστη διασφάλιση για την
απόδοση επαγγελµατικών ισοτιµιών.
Η παροχή ισοτιµιών από το ΣΑΕΙ, σε αποφοίτους τριετών και τετραετών
σπουδών Σχολών του εξωτερικού, δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα άνισης
µεταχείρισης τόσο των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας,
όσο και των αποφοίτων των ΤΕΙ Αυτή την διαδικασία την χαρακτηρίζουµε
απαράδεκτη και καταχρηστική.

Ο ερευνητής της Αρχαιολογίας και
της Αρχιτεκτονικής

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και µε δεδοµένο το νοµοθετικό πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της υπόθεσης των ισοτιµιών, η χώρα µας
θα πρέπει να προχωρήσει σε συνολικές λύσεις, µέσα από την δηµιουργία
ενός δικού της συστήµατος προσδιορισµού πιστοποίησης και καθορισµού
αρµοδιοτήτων διακριτών ρόλων στους επαγγελµατίες Μηχανικούς και
Αρχιτέκτονες.
Στα πλαίσια αυτού του συστήµατος θα προβλέπονται οι εξελίξεις των ειδικεύσεων στον Ακαδηµαϊκό Χώρο και θα εντάσσονται σε νοµοθετηµένες
αρµοδιότητες.
Με βάσει τα παραπάνω προτείνουµε:
1. Έναρξη σοβαρού διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας µε το ΤΕΕ, τους
κλαδικούς φορείς των Μηχανικών και των Τεχνολόγων Μηχανικών.
2. ∆ηµιουργία Φορέα Πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων.
3. ∆ηµιουργία Μητρώου Επαγγελµατικών Τίτλων που να αντιστοιχούν σε
συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
4. Αναδιάρθρωση επιστηµονικών περιοχών και επιστηµονικών τµηµάτων
του ΤΕΕ.
5. Αναδιατύπωση των εννοιών κάθε επιστηµονικής περιοχής ειδικότητας
και επανακαθορισµός αρµοδιοτήτων, σε σχέση και µε την Ακαδηµαϊκή
Εκπαίδευση.
6. Όχι στη πολυδιάσπαση και την υπερεξειδίκευση των τοµέων ειδικότητας.
7. Στήριξη της Οδηγίας 2005/36/ΦΕΚ.
Α) Επικαιροποίηση επ΄ αυτής, των Σχολών Αρχιτεκτονικής.
Β) Πρόγραµµα διεκδικήσεων και επί τη βάση των µεταβατικών διατάξεων
της κατευθυντήριας Οδηγίας.

κάτω: Η αποκάλυψη της θεµελίωσης ενός πρώϊµου οκταγωνικού προσκυνηµατικού ναού, του «Καθίσµατος της
Παναγίας», που οφείλει την ταύτισή της στον Γ. Λάββα

Ο ∆άσκαλος
∆ίδαξε Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
στις Η.Π.Α. (Virginia Polytechnic Institute, Virginia, 1968-69) και Αρχαία Ελληνική Πολεοδοµία στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης (1969-1973).
∆ιατέλεσε Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας, Ρυθµολογίας και Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (19731992) και Ιστορίας της Τέχνης και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου (1992-2002).

Κοινοποίηση:
1) Πρόεδρο και ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
2) Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
3) Βουλευτές Αρχιτέκτονες
4) Αρχιτέκτονες Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
5) Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ

Στη χώρα µας σύµφωνα µε το σύνταγµα και τις αποφάσεις του ΣτΕ
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Στην µακρά ερευνητική του πορεία µέσα στους
οµοπαράλληλους κόσµους της Αρχαιολογίας
και της Αρχιτεκτονικής, διαµόρφωσε το ευρύ
επιστηµονικό πεδίο προς το οποίο από την αρχή
της σταδιοδροµίας του, κατηύθυνε τις έρευνες
του – τόσο στη διατριβή του µε θέµα «Αρχαίο
Τέµενος: οικοδοµήµατα και διαµόρφωση χώρου–
ιδεόγραµµα της οργάνωσης αρχιτεκτονικών
συνόλων» όσο και µε το ανασκαφικό του έργο
στη Μαρώνεια Θράκης, όπου και ερεύνησε το
ζήτηµα της οργάνωσης του χώρου και της κατοικίας στην αρχαιότητα.
Παράλληλα, η συνεργασία του µε τον διεθνούς
φήµης ιστορικό Sigfried Giedion στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης έστρεψαν το ενδιαφέρον του
στη µελέτη και ανάδειξη της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (ιστορία νεότερης αρχιτε-

κτονικής. Προστασία µνηµείων και συνόλων, Πολιτιστική ∆ιαχείριση, ∆ιαχείριση Κληρονοµιάς),
εισάγοντας τα αντίστοιχα µαθήµατα για πρώτη
φορά στην Ελλάδα στο AΠΘ και στη συνέχεια στο
Τµήµα ΕΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η θητεία του ως εµπειρογνώµονα και υπευθύνου του Τεχνικού Γραφείου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων στην Παλαιστίνη από το 1984 µέχρι το 2006, του επέτρεψε
να διευρύνει τους προβληµατισµούς του στην
αποκαλούµενη από τον ίδιο «πολεοδοµία των
αγίων» κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο στην
οποία και επικεντρώνεται τελικά το κορυφαίο
ερευνητικό του έργο. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων προστασίας και αποκατάστασης των
ελληνορθόδοξων µνηµείων της Παλαιστίνης
που οργάνωσε και εκπόνησε την τελευταία
20ετία στους Αγίους Τόπους, έφερε εις πέρας
και την αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση της αποκάλυψης του Σηµείου της «Σταυρώσεως επί του Φρικτού Γολγοθά» που προήλθε
από ανασκαφική έρευνα. Ιδιαίτερα σηµαντική
στο ερευνητικό του έργο, ήταν η ανακάλυψη
ενός πρωτότυπου και πρώιµου οκταγωνικού
προσκυνηµατικού Ναού, του λεγόµενου «Καθίσµατος της Παναγιάς», που βρέθηκε µετά από
ανασκαφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Ισραήλ, στο δρόµο ανάµεσα στην Ιερουσαλήµ και
τη Βηθλεέµ, το 1993.
Αξιοσηµείωτη επίσης, υπήρξε και η δράση του
µε την ιδιότητα του δηµιουργικού Ναοδόµου
αρχιτέκτονα, όπως αποτυπώθηκε στην καινοτόµο πρόταση του για τον σχεδιασµό του Oρθόδοξου Nαού του Αποστόλου Παύλου Chambesy
Γενεύης (1972-74). Τα τελευταία χρόνια, είχε
εκπονήσει µε τον γράφοντα µελέτη για έναν
σύγχρονο ορθόδοξο ναό, βασισµένο στο οκταγωνικό σχήµα του «Καθίσµατος της Παναγίας»,
πρόταση που τελικά δεν υλοποιήθηκε.
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κάτω: Ο Γ. Λάββας κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών τοµών στο σηµείο του Γολγοθά, στον Ναό της Αναστάσεως,
Ιερουσαλήµ (1986-87). ∆ιακρίνεται η αποκαλυφθείσα
ρωγµή που βρέθηκε στην υψηλότερη στάθµη του βράχου
δίπλα πάνω: Αναπαράσταση της ανωδοµής του οκταγωνικού προσκυνηµατικού ναού του «Καθίσµατος της Παναγίας». Γ. Λάββας, Μ. Λεφαντζής (2002)
δίπλα µέση και κάτω: Πρόταση για έναν σύγχρονο ορθόδοξο Ναό, βασισµένη στο οκταγωνικό σχήµα του ναού του
«Καθίσµατος». Γ. Λάββας, Μ. Λεφαντζής (2003)

∆ιατέλεσε επίσης Κοσµήτωρ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (1981-82), Πρόεδρος του Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (1988-1991), ∆ιευθυντής του
Τοµέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού, Τοπίου και
Ιστορίας Αρχιτεκτονικής του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (1986-88) και Πρόεδρος και Συγκλητικός του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (1992-94).
Έδωσε πολυάριθµες διαλέξεις σε επιστηµονικά
ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αρχαιολογική
Εταιρεία, Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, Architectural Association (Λονδίνο), Dumbarton Oaks
(Ουάσιγκτον), Yale University, Institute of Fine
Arts (NY), University of Pennsylvania, Deutsches
Archaeologisches Institut Βερολίνου, Ουγγρικό
Ινστιτούτο Προστασίας Μνηµείων, Πανεπιστήµιο
Βιέννης, Εβραϊκό Πανεπιστήµιο Ιερουσαλήµ, κ.ά.

Προστατεύοντας τα µνηµεία και την πολιτιστική
κληρονοµιά
∆ιατέλεσε: Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών
Ερευνών του ΑΠΘ (1984-88), Πρόεδρος του
Εθνολογικού-Λαογραφικού Μουσείου Μακεδονίας (1984-85), Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης (1976-78), Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Παλιάς Πόλης Ξάνθης (1977), Μέλος Επιτροπής Αποκαταστάσεως
και Στερεώσεως Σεισµοπλήκτων Μνηµείων Θεσσαλονίκης (1978-1981), Μέλος του ∆ιοικητικού
συµβουλίου του Κέντρου ∆ιαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονοµιάς (ΚΕ∆ΑΚ) (1982-87), Μέλος
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) (1984-1993), Εµπειρογνώµων του
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων και µέλος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για τις
εργασίες στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως
Ιεροσολύµων (1985-2006), Επικεφαλής Αρχιτέκτων για την αποκατάσταση της «Βίλας Καπαντζή» στη Θεσσαλονίκη, νυν Πινακοθήκης της
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Εθνικής Τράπεζας (1982-89), Αναπληρωµατικό
Μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (ΚΑΣ) (1984-2006), Μέλος του Τεχνικού
Συµβουλίου της Ακαδηµίας Αθηνών (19942006), Μέλος Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµείων Νοτίας Κλιτύος Ακροπόλεως (ΕΝΚΑ) (19992002), Μέλος Επιτροπής στερέωσης και αποκατάστασης Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και Στοάς
Ευµένους Νοτίας Κλιτύος Ακροπόλεως.
Ως µέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, ασχολήθηκε τα
τελευταία χρόνια µε την προστασία των µνηµείων της περιοχής των Βαλκανίων.

σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά.
Βασικές µονογραφίες του ήταν οι : Altgriechisches Temenos: Baukoerper und Raumbildung.
Ideogramma der baulichen Gruppenorganisation (Birkhaeuser Verlag, Basel 1994), 19ος –
20ός αιώνας Σύντοµη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
(Θεσσαλονίκη 1986) και Επίτοµη Ιστορία της
Αρχιτεκτονικής µε έµφαση στον 19ο και 20ο
αιώνα (Θεσσαλονίκη 2002). Υπό έκδοση είναι ο
τόµος για την «Αρχιτεκτονική του Μνηµειακού
Συγκροτήµατος του Ναού της Αναστάσεως στην
Ιερουσαλήµ».

Ο Άνθρωπος
Ο Ακαδηµαϊκός
Υπήρξε τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών
στην τάξη των Γραµµάτων και των Καλών Τεχνών
και ιδρυτής του Γραφείου Ερευνών Αρχιτεκτονικής (2003-2006).
Ήταν επίσης, αντεπιστέλλον µέλος του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, εµπειρογνώµων του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Ιστορίας της Πόλης και της
Πολεοδοµίας (1997-2000).
Μέλος επιστηµονικών εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού (Αρχαιολογική Εταιρεία,
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Εταιρεία Αισθητικής, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Swiss Association of Archtects,
Koldewey Gesellschaft, Gesellschaft ehemaliger Studierenden ETΗ, κ.ά.).

Ο Ιστοριογράφος της Αρχιτεκτονικής
Το πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει
αρκετές µονογραφίες και εκατοντάδες άρθρα

Ο Γιώργος Λάββας, αντιµετώπιζε πάντοτε τις
µικρές και µεγάλες µάχες της Ζωής και της Επιστήµης του, µε χαµόγελο και ακλόνητη πίστη
στη δύναµη του Θεού και των Ανθρώπων.
Αυτή η ακλόνητη πίστη τον οδηγούσε στη
φωτεινή πλευρά των πραγµάτων και αυτή τη
φωτεινή πλευρά, τόσο φυσική όσο και το ίδιο το
φως, προσπαθούσε να µεταδώσει στους
φίλους, τους συνεργάτες και τους µαθητές του.
Άλλο τόσο φωτεινή ήταν και η µέρα που µας
αποχαιρέτησε, µε το φως έντονο και εκτυφλωτικό, όπως πιστεύω και ο ίδιος θα ήθελε…
Στην τελευταία του, µεγάλη και άνιση µάχη για
τη ζωή, ο ∆άσκαλος προσπάθησε να δώσει αυτό
το φως ακόµη και σε αυτόν τον φρικτό Γολγοθά,
τον αιώνιο τόπο του Μαρτυρίου.
Ήταν πριν λίγους µήνες που καταπονηµένος πια
από την αρρώστια, µου ζήτησε να ξανακοιτάξουµε την αναπαράσταση του Γολγοθά, µε την
ευκαιρία µιας νέας έκδοσης για το συγκρότηµα
του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήµ.
Παλαιότερα, στην αναγόρευσή του στην Ακαδηµία Αθηνών, είχαµε παρουσιάσει το τοπίο που
προήλθε από τα ανασκαφικά δεδοµένα τραχύ
και υποφωτισµένο, σχεδόν σκοτεινό.
Μου είπε λοιπόν, πως το τοπίο αυτό είναι πιο
φωτεινό απ’ όσο φανταζόµαστε και ζήτησε να
αλλάξουµε το φωτισµό του τρισδιάστατου µοντέλου.
Καθίσαµε στο γραφείο όσο µπορούσε να αντέξει πια και διάλεξε το χρώµα και την ένταση του
φωτός που πίστευε πως αποδίδει καλύτερα το
τοπίο.
Φεύγοντας, κατάλαβα πως αυτό ήταν το φως
του δικού του Γολγοθά, τον οποίο αντιµετώπιζε
καιρό πια.
Οφείλουµε πολλά στο Γεώργιο Λάββα, ειδικότερα εµείς οι νεώτεροι συνεργάτες του, αλλά
και οι πολυάριθµοι µαθητές του.
Από εµάς, το έργο του και οι ιδέες του θα βρουν
τη φυσική τους συνέχεια µέσα στο χρόνο, όχι
µόνο ως µνήµη, αλλά ως εφαλτήριο µιας νέας
περιόδου για την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική, που θα αναδυθεί µέσα από το έντονο
και εκτυφλωτικό φως που τόσο αγαπούσε...

ε

π

ί

κ

α

ι

ρ

α

27

ΩSANAA!

Αµαλία Κωτσάκη, δρ αρχιτέκτων ΕΜΠ

Μιχάλης Α. Βιδάλης, αρχιτέκτων MArch

Η αρχιτεκτονική των δύο Γερµανιών 1949-1989
Η κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου είναι
ίσως η πλέον εµβληµατική έκφραση της νέας
τάξης πραγµάτων που σηµάδεψε τον 20ό αιώνα
και έκτοτε µονοπωλεί τη διεθνή σκέψη µε εµφανή αντίκτυπο και στην αρχιτεκτονική.
Η συγκριτική έκθεση «Η αρχιτεκτονική των δύο
Γερµανιών 1949-1989» που φιλοξενήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 12.10-12.11.2006 και
η άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη της ∆ρ Simone
Hain έρχεται να αποδείξει ότι η στροφή των
θεωρητικών αρχιτεκτονικών αναζητήσεων προς
τη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ αρχιτεκτονικής και πολιτικής έχει αρχίσει να αποδίδει
καρπούς. Στην προσπάθεια να διερευνηθεί η
αρχιτεκτονική έκφραση του ψυχροπολεµικού
κλίµατος, η Έκθεση παρουσίασε αντιπροσωπευτικά κτίρια της ∆υτικής και της Ανατολικής
Γερµανίας της περιόδου 1949-1989, όπου γίνεται αντίστοιχα εµφανής η επιρροή της αµερικανικής και της σοβιετικής αρχιτεκτονικής. Παρότι
όµως ο επισκέπτης της έκθεσης αντιλαµβάνεται
άµεσα τη διαφορά της αρχιτεκτονικής εξέλιξης

των δύο Γερµανιών ως αποτέλεσµα των εκ διαµέτρου αντίθετων πολιτικών συνθηκών, µε µια
δεύτερη πιο διεισδυτική µατιά ανακαλύπτει
έκπληκτος ότι υπάρχει ένα αόρατο νήµα που
συνδέει όλα αυτά τα έργα. Η κοινή ψυχοσύνθεση του γερµανικού λαού στάθηκε ικανή να
υπερβεί τις πολιτικοοικονοµικές επιρροές και
να τους αποδώσει, αν και δυσδιάκριτα, κοινά
χαρακτηριστικά.
Αν κάτι διαφοροποίησε έντονα το αστικό τοπίο
των δύο Γερµανιών είναι οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις σε σηµαντικές πόλεις τους. Κορυφαίο παράδειγµα αποτελεί το Βερολίνο, όπου,
π.χ.: στον ∆υτικό τοµέα ο αστικός ιστός δεν υπέστη αλλαγές και οι παρεµβάσεις περιορίστηκαν
σε σηµειακές διανοίξεις οδών που απλώς διαµερίζουν κάποια οικοδοµικά τετράγωνα, ενώ
αντίθετα στον Ανατολικό βρισκόµαστε µπροστά
σε µεγάλες επεµβάσεις, οι οποίες σήµερα θεωρούνται από πολλούς πολεοδοµικά επιτεύγµατα(;), όπως ο σχεδιασµός της Stalin Allee,
γνωστότερης αργότερα ως Karl Marx Allee, αποδεικνύοντας ότι οι πολιτικές επιλογές µπορούν
να βρουν εύγλωττη έκφραση κυρίως στην πολεοδοµία και τον αστικό σχεδιασµό και λιγότερο
στην αρχιτεκτονική κλίµακα.
Η αναφορά σε αυτά τα θέµατα σίγουρα θα
εµπλούτιζε την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση και
την προβληµατική των άρθρων τού εκδοτικά
άρτιου καταλόγου που τη συνόδευε.

πάνω:Οι αρχιτέκτονες Kazuyo Sejima και Ryue Nishizawa
κάτω: Kanazawa Museum of Contemporary Art, Ishikawa,
Ιαπωνία (1999-2004)

διάλεξη

έκθεση

Το ψυχροπολεµικό κλίµα στη τέχνη του οικοδοµείν

Την Πέµπτη, 12 Οκτωβρίου, 2006, έγινε η διάλεξη των Ιαπώνων αρχιτεκτόνων Kazuyo Sejima
και Ryue Nishizawa, γνωστών και ως SANAA
(όταν συµπράττουν σε έργα µεγάλης κλίµακας ή
λαµβάνουν µέρος σε διαγωνισµούς), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράµµατος Megaron Plus.

νων, ατελείωτες γυάλινες επιφάνειες ενώ άλλοτε το κέλυφος θυµίζει ελβετικό τυρί, σχηµατικά σκαριφήµατα που υλοποιούνται ως αυτούσιες κατόψεις ένεκα της αυστηρής τήρησης του
λειτουργικού σκέλους του προγράµµατος, διάλογος µε το περιβάλλον όπου το έξω έρχεται
µέσα και αντίστροφα…

Η γνήσια νεοτερικότητα, η ονειρικότητα, η διαφάνεια και η µορφοπλαστική ποιητική του
έργου τους είναι αξιοσηµείωτη, ενός έργου που
δεν επιδέχεται εύκολα ταξινόµηση ή κατηγοριοποίηση στυλιστικά, όπως εξάλλου διατυπώθηκε και σε ερώτηση που τους απευθύνθηκε
στο πέρας της οµιλίας τους. Πολλοί θα συµφωνήσουν ότι το έργο τους, τόσο ποιοτικά όσο και
ποσοτικά είναι εκπληκτικό, παρά το νεαρό της
ηλικίας τους. Το έργο τους καθ’ εαυτό διακρινόταν από µία ειλικρίνεια, η οποία ήταν διάχυτη
και στη σχέση τους µε το ακροατήριο.

Αρχιτεκτονική που προκαλεί συναισθηµατικές
φορτίσεις. Εµπειρία ανανεωτική και αποκαλυπτική, τουλάχιστον για τον υπογράφοντα. Η
αρχιτεκτονική τελικά «είναι µία υπαρξιακή
εκδήλωση», όπως εξάλλου δήλωνε το προηγούµενο απόγευµα από το ίδιο βήµα η Γερµανίδα
∆ρ Simone Hain («Η γερµανική αρχιτεκτονική
µετά το 1945: µια διπλή πρόκληση». Προλόγισε
ο Ανδρέας Γιακουµάτος, καθηγητής ΑΠΘ).

Κατασκευές που θυµίζουν µακέτες, φαινοµενικά παντελής έλλειψη υποστυλωµάτων πλην
των λίγων εµφανών λευκών και ισχνών σωλή-

Όσο αναλογίζεται κάποιος το έργο τους αναπόφευκτα αναδύονται συλλογιστικές και ερωτήµατα, όπως:
Μήπως εν τέλει, ο Έλληνας εντολέας της αρχιτεκτονικής είναι συντηρητικός ή µόνο εξοικειωµένος µε τη γνωστή αστική αρχιτεκτονική νόρµα,
γιατί δε θα αποδεχθούµε ότι η χώρα µας στερείται αξιόλογων σχεδιαστών, νεαρών ή µη;
Σίγουρα δε τίθεται θέµα διαθέσιµης γης προς
εκµετάλλευση, εφόσον το Τόκιο συγκαταλέγεται στις ακριβότερες πόλεις, αν όχι την ακριβότερη, όσον αφορά στις τιµές διάθεσης ανά
τετραγωνικό µέτρο. Μήπως οι Ιάπωνες ως λαός
είναι ουσιαστικά νεοτεριστές;
Μήπως δεν υποστηρίζουµε σθεναρά τις όποιες
εναλλακτικές µας προτάσεις που ξεφεύγουν
από τις γνωστές, αποδεκτές επιλύσεις; Ή µήπως απλά, είναι το αποτέλεσµα της εσωστρέφειας ή τελµάτωσης του κλάδου;
Έχει επέλθει de facto η περιθωριοποίηση του
αρχιτέκτονα από τις γνωστές δυνάµεις παραγωγής κτιρίων στη χώρα;
Τέλος, µήπως στη χώρα µας οι αρχιτέκτονες
είµαστε µειονότητα συγκριτικά µε όσους θεσµικά έχουν το δικαίωµα από την Πολιτεία να
παράγουν «αρχιτεκτονική»;

µέση:Η Ευαγγελική Εκκλησία της Συµφιλίωσης. Dachau,
1967
κάτω αριστερά: Ο κινηµατογράφος «Κόσµος». ΒερολίνοFriedrichshain, 1961-62
κάτω δεξιά: Το διοικητικό κτίριο της Olivetti στη Γερµανία.
Φραγκφούρτη, 1969-1972
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Ερωτήµατα όπως τα παραπάνω καλούνται να
απαντηθούν κάποια στιγµή οριστικά και ικανοποιητικά… αλλιώς, η πολυπόθητη αισθητική
αναβάθµιση των πόλεων µας φαντάζει ως ουτοπία...
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Ένα νέο µουσείο γεννιέται - Ένα ακόµη µουσείο…

Ναταλία Μπαζαίου, αρχιτέκτων

Μανώλης Ντούρλιας, αρχιτέκτων, ανταποκριτής Παρισιού

Στις 5 και 6 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε στην
Αθήνα, στο κτίριο ∆ιοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, το 2ο παγκόσµιο συνέδριο
του ΙΕΤ (Institution of Engineering and Technology) µε θέµα τα Ευφυή Περιβάλλοντα.1 Το συνέδριο οργανώθηκε και υποστηρίχτηκε από την
αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ και τη σχολή
Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), υπό την
αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας. Την προεδρία του συνεδρίου είχαν
ο ∆. Παπαλεξόπουλος, επίκουρος καθηγητής
αρχιτεκτονικής ΕΜΠ και ο Α. Καµέας, επίκουρος
καθηγητής Πληροφορικής ΕΑΠ.
Η πραγµατοποίηση βιώσιµης Περιβαλλοντικής
Ευφυΐας, απαιτεί τη σύγκληση διαφορετικών
επιστηµονικών πεδίων: Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής των Υλικών, Τεχνητής Νοηµοσύνης, Κοινωνιολογίας.
Για το λόγο αυτό, οι 18 ενότητες του συνεδρίου,
προσπάθησαν να αναδείξουν τα συστήµατα
περιβαλλοντικής ευφυΐας από πολλαπλές οπτικές και συσχετισµένα µε διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς. Στόχος του συνεδρίου, να χρησιµέψει ως τόπος συνάντησης ερευνητών από
φαινοµενικά πολύ διαφορετικά πεδία, ανοίγοντας νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και προωθώντας µια πιο ολοκληρωµένη οπτική της κάθε
ερευνητικής µονάδας.
Οι 78 επιστηµονικές ανακοινώσεις προσέγγισαν
τάσεις που κυριαρχούν στο διεθνές προσκήνιο
και παρουσίασαν εφαρµοσµένο έργο, στοχεύοντας στην κατανόηση του παρόντος, αλλά και
στην ανάδειξη της ικανότητας της ψηφιακής
τεχνολογίας να προβλέπει και να αντιµετωπίζει
πιθανές αλλαγές στα σενάρια χρήσης της.
Στα πλαίσια αυτά, έγινε προσπάθεια ανίχνευσης του ισχυρού δεσµού µεταξύ αρχιτεκτονικής
και τεχνολογίας. Αντικείµενο η κοινή ερευνητική
και επαγγελµατική τους πορεία, οι δυνατότητες
αντίληψης, χρήσης και δράσης στον ψηφιακό
χώρο, αλλά και τα κενά, οι συγκρούσεις και οι
τεχνολογικοί περιορισµοί που προκύπτουν κατά
τη σύζευξή τους.2 Εξετάστηκαν ζητήµατα όπως:
συστήµατα διάδρασης µε ευφυή περιβάλλοντα
στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, συστήµατα
αυτοµατισµού στην κατοίκηση, πιθανές µέθοδοι βελτιστοποίησης της χρήσης των τεχνολογικών εφαρµογών, εικονικά περιβάλλοντα. Επίσης, αναφορές έγιναν σε σχεδιαστικά ζητήµατα
που προκύπτουν κατά τη χρήση ευφυούς τεχνολογίας σε διάφορες χωρικές κλίµακες και στην
ανάγκη διερεύνησης τρόπων απόδοσης ταυτότητας στα ευµετάβλητα και ασταθή δεδοµένα
των ψηφιακών χωρικών ποιοτήτων.
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Οι εισηγήσεις αφορούσαν το χώρο ως το υβριδικό προϊόν του ψηφιακού και του πραγµατικού
κόσµου, µε ταυτόχρονα εντοπισµένο και διάχυτο χαρακτήρα, µε ελαστικά όρια και ρευστό
χαρακτήρα. Το χωρικό αυτό είδος, διασυνδεδεµένο µε πολλαπλούς και απρόβλεπτους τρόπους δηµιουργεί νέες ανάγκες χωροθέτησης
των συστατικών του και κατά συνέπεια νέα
αρχιτεκτονικά ζητήµατα για αντιµετώπιση,
δηµιουργώντας, κατά τον ∆ρ Norbert Streitz3
ένα παράδοξο. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ο
βαθµός στον οποίο οι υπολογιστές θα εξαφανίζονται, ισοδυναµεί µε τον βαθµό στον οποίο η
τεχνολογία της πληροφορίας θα εισχωρεί σταδιακά στο περιβάλλον και στη ζωή µας.
Tην τελευταία ηµέρα έλαβε χώρα ανοικτή συζήτηση γύρω από το αντικείµενο του συνεδρίου.
Εκεί τονίστηκε η ανάγκη δηµιουργίας νέων
ερευνητικών προγραµµάτων και στενότερης
σύνδεσης έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και ο
κίνδυνος προβολής νέων δυνατοτήτων που δεν
κάνουν άλλο από την ανακύκλωση ζητηµάτων
που η ιστορία και η παράδοση έχουν ήδη ορίσει
ως αυτονόητα.
Προϊόν του συνεδρίου και η διατύπωση ερωτηµάτων, σχετικά µε τη σχέση του ανθρώπου-χρήστη µε τα ευφυή περιβάλλοντα και τον βαθµό
που επηρεάζουν την ανθρώπινη ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, όπως και το ερώτηµα σχετικά µε το ποια είδη χωρικής εµπειρίας µπορούν
να αναµετρηθούν µε τα νέα ψηφιακά «ευφυή»
δεδοµένα.
Κοινός τόπος του συνεδρίου ήταν η ανάγκη διατήρησης ενός βαθµού ελέγχου και λήψης αποφάσεων απέναντι στα συστήµατα αυτοµατισµού. Κατά τον ίδιο τρόπο, τονίστηκε η ανάγκη
µετατόπισης της προσοχής από την αλληλεπίδραση µε τα ευφυή περιβάλλοντα, στη χρήση
τους για την αλληλεπίδραση µε τα χωρικά και
κοινωνικά δεδοµένα, ώστε η τεχνολογία να
κατευθύνεται από το χρήστη σε µεγαλύτερο
ποσοστό από ότι κατευθύνει αυτόν.

Με αφορµή την έναρξη λειτουργίας του «Μουσείου του Ανθρώπου»1 το ενδιαφέρον και η
συζήτηση γύρω από τη µουσειολογική πολιτική
στο Παρίσι εντείνεται.
Χωρίς αµφιβολία, το νέο µουσείο, έργο του διάσηµου Γάλλου αρχιτέκτονα, Jean Nouvel, που
εγκαινιάστηκε τον περασµένο Ιούνιο, αποτελεί
το αρχιτεκτονικό γεγονός της χρονιάς στη γαλλική πρωτεύουσα.
Παρά τη θερµή υποδοχή του κοινού δεν λείπουν
οι αρνητικές κριτικές, θυµίζοντας έντονα τις
πολεµικές συζητήσεις που συνόδεψαν τις µεγάλες παρεµβάσεις των δεκαετιών του ’70 του ’80
και του ’90.
Καθόλου τυχαία, καθώς το «Mουσείο του
Ανθρώπου» εξαρχής προσδιοριζόταν από επίσηµα2 και ανεπίσηµα χείλη ως η απάντηση του J.
Chirac στα «µεγάλα» έργα που σηµάδεψαν ανεξίτηλα την προεδρία του Fr. Mitterrand.
Η παραπάνω απάντηση βέβαια θα δοθεί σε
βάθος χρόνου οπότε και θα καταδειχθεί πέρα
από την αρχιτεκτονική ποιότητα του έργου και η
µουσειολογική του αξία.
Το στοίχηµα πάντως που συνοδεύει το νέο αυτό
µουσείο είναι ιδιαίτερα µεγάλο αν αναλογιστεί

ανταπόκριση

συνέδριο

Αρχιτεκτονική και Περιβαλλοντική Ευφυΐα

κανείς ότι φυτρώνει στην καρδιά του Παρισιού
σε απόσταση αναπνοής από το απόλυτο σύµβολο του Πύργου του Eiffel και απέναντι από
άλλα σηµαντικά µουσεία.3
Σε κάθε περίπτωση, το νέο µουσείο µοιάζει ως
η κορύφωση µιας πολιτιστικής δραστηριότητας
που λαµβάνει χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα τα
τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της οποίας µια
σειρά από γερασµένες υποδοµές επιστρέφουν
ενδεδυµένες την αύρα του καινούργιου που
τους προσδίνουν οι επεµβάσεις µιας πλειάδας
γνωστών αρχιτεκτόνων.
Μια δραστηριότητα τόσο δυναµική που προκαλεί απορίες αναφορικά µε την ύπαρξη ή όχι µιας
ενιαίας στρατηγικής και τους ενδεχόµενους
στόχους της.
Επιγραµµατικά αναφέρουµε την εντυπωσιακή
αποκατάσταση του γυάλινου θόλου του Grand
Palais (αρχ. A. Perrot), την αναγέννηση του Petit
Palais (αρχ. Chaix-et-Morel), την τολµηρή αποκατάσταση της Orangerie (αρχ. Ο. Brochet), τον
επανασχεδιασµό των αιθουσών των Invalides
(αρχ. Moatti-Rivière), την µεταφορά της Cinémathèque από το Palais Chaillot στο κτίριο του
πρώην Aµερικανικού ινστιτούτου στο Bercy
(αρχ. F. Gehry), την ανακαίνιση του µουσείου
Μοντέρνας Τέχνης (αρχ. P. Rubin) ή αυτήν του
ωκεανογραφικού µουσείου στο Trocadéro (αρχ.
C. Marina).
Στις παραπάνω παρεµβάσεις προστίθενται
γεγονότα µικρότερης σηµασίας αλλά ενδεικτικά του κλίµατος ανανέωσης που επικρατεί
στον πολιτιστικό χάρτη του Παρισιού όπως ο
επανασχεδιασµός της αίθουσας της Mona Lisa
στην Salle-des-Etats στο Λούβρο (αρχ. L. Piqueras) αλλά και η οργανική µεταστροφή στην
φιλοσοφία έκθεσης της µόνιµης συλλογής του
Centre Pompidou.
Είναι άραγε τυχαίος ο τίτλος της τελευταίας,
«Big-Bang», που παραπέµποντας στην γνωστή
θεωρία φυσικής γύρω από τη γενεσιουργό
έκρηξη του σύµπαντος, µοιάζει να επικαλείται
µία αντίστοιχη αναγέννηση;
Ίσως καθόλου αν αναλογιστούµε ότι, παρά τη
διεθνή αναγνώριση, το κέντρο Pompidou χρειάζεται να συναγωνίζεται καθηµερινά τα υπόλοιπα µουσεία όπως επίσης ότι ένα ιδιαίτερα
µεγάλο µέρος των επισκεπτών των µουσείων
της πόλης αποτελείται από του ίδιους τους Παριζιάνους – γεγονός που επιβάλλει την τακτική
ανανέωση του περιεχοµένου τους.

Σηµειώσεις
1. Για περισσότερες πληροφορίες: http://conferences.
iee. org/ie06/index.htm
2. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Antonino Saggio
(Αρχιτέκτων, καθηγητής στο Universita di Roma, La
Sapienza, www.arc1.uniroma1.it/saggio), η έννοια του
ευφυούς περιβάλλοντος αντιπροσωπεύει ένα πεδίο
κρίσης για την εποχή µας, καθώς σε ένα βαθµό ζούµε
ακόµα τη µετάβαση από τις βιοµηχανικές κοινωνίες
στην κοινωνία της πληροφορίας, γεγονός που γεννά
δυσκολίες αλλά και λύσεις σε πολλά χωρικά ζητήµατα.
3. Fraunhofer IPSI, Darmstadt, Γερµανία
(http://www.ipsi.fraunhofer.de/streitz)
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Ταυτόχρονα, ποια είναι άραγε η µοίρα όσων
µουσείων δεν εντάσσονται στους παραπάνω
πόλους αλλά λειτουργούν αυτοµάτως περιφερειακά µολονότι παραµένουν στο τυπικό κέντρο
του Παρισιού;
Κι αν το νέο δέρµα που προσφέρει η αρχιτεκτονική σε µουσεία όπως οι Invalides ή η Cinémathèque µοιάζει να υπόσχεται µια απροσδιόριστη παράταση ζωής, αξίζει να αναρωτηθούµε
ποια είναι η σηµερινή θέση στο µουσειολογικό
χάρτη του Παρισιού της πολλά υποσχόµενης
Cité-des-Sciences στο πάρκο της Villette (αρχ. A.
Fainsilber) ή ακόµη και της ίδιας της Fondation
Cartier.
Θα µπορούσε τελικά η πληθώρα χώρων υψηλής
ποιότητας να στραφεί ενάντια στην ίδια την
πολιτιστική δραστηριότητα;

Σηµειώσεις
1. Γνωστό ως Musée de l’Homme ή Μusée des Arts Premiers, αποτελεί τη συνένωση των δυο παλαιότερων
οµώνυµων µουσείων ενώ ταυτόχρονα είναι γνωστό και
ως Μusée du Quai Branly εξαιτίας της τοποθεσίας
στην οποία χτίσθηκε.
2. Les Grands Travaux des présidents de la Ve République, Georges Poisson, Parigramme, Paris, 2002
3. Στην απέναντι όχθη του Σηκουάνα βρίσκονται το Palais de Tokyo, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης το Μουσείο Μόδας, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης κ.ά.
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Άραγε πίσω από τη µαζική επανεµφάνιση πολιτιστικών χώρων υψηλής ποιότητας κρύβεται µια
συνειδητή και ελεγχόµενη στρατηγική ανανέωσης ενός πολιτιστικού προϊόντος που µοιάζει να
γερνά ή µια χωρίς πυξίδα πρακτική που αν και
τροφοδοτεί για κάποιο διάστηµα παράλληλες
αγορές όπως τον κατασκευαστικό κλάδο εντούτοις εγκυµονεί κινδύνους γι’ αυτό κάθ’ αυτό το
πολιτιστικό προϊόν;
Ας µην ξεχνάµε ότι η έλλειψη, από την πολιτιστική αγορά, χώρων, όπως το µουσείο Μοντέρνας Τέχνης, έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί
το «εναλλακτικό» Palais de Tokyo όπως επίσης
ότι το κλείσιµο της Orangerie αποδείχθηκε σωτήριο για το άγνωστο εν πολλοίς, µουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας Jeu-de-Pomme
(αρχ. Ant. Stinco).

Πριν δοθεί µια απάντηση θα πρέπει να µας προβληµατίσουν οι ουρές που σχηµατίζονται,
κυρίως τα Σαββατοκύριακα, µε τα εγκαίνια
κάθε νέου χώρου ή κάθε νέας έκθεσης. Ουρές
που συνήθως διαρκούν όσο και οι καταχωρίσεις
που τα ίδια τα µουσεία πληρώνουν στα περιοδικά και στις αφίσες του µετρό.
Τι άλλο όµως είναι πιο ενδεικτικό του άγριου
συναγωνισµού και των συνθηκών αγοράς που
εγκαθίστανται;
Κι αν το φιλότεχνο κοινό του Παρισιού εµφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυµο να δοκιµάσει ό,τι καινούργιο και συρρέει µαζικά, εντούτοις αποδεικνύεται ιδιαίτερα απρόθυµο στο να επιστρέψει
σε κάτι που έχει ήδη δει.
Στην διαµόρφωση του παραπάνω πλαισίου η
αρχιτεκτονική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είτε
εισάγει το καινούργιο είτε αφορά επέµβαση
αποκατάστασης αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα σηµασιοδότησης κάθε νέου χώρου.
Ωστόσο δεν εγγυάται την επισκεψιµότητα σε
βάθος χρόνου.
Ας ελπίσουµε ότι το νεότευκτο «Μουσείο του
Ανθρώπου» πέρα από σηµαντική επένδυση
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής θα αποδειχθεί
πλήρες περιεχοµένου και έτοιµο για σύγκριση
(ή σύγκρουση) µε το βαρύ πυροβολικό του
χώρου.

24ο συνέδριο eCAADe, «Χώροι Επικοινωνίας»

συνέδριο

Με την επανεµφάνιση των παραπάνω µουσείων
διαµορφώνονται στο Παρίσι δυο υπερφορτισµένοι πόλοι µουσειολογικού ενδιαφέροντος. Ο
πρώτος µε επίκεντρο τον κήπο των Tuileries και
ο δεύτερος γύρω από το Trocadéro. Τίθεται
άραγε θέµα κορεσµού στους δύο αυτούς πόλους;
Με δεδοµένο ότι στη βάση κάθε επένδυσης
αποκατάστασης, ακόµα κι αν αυτή αφορά σ’ ένα
χώρο πολιτισµού, βρίσκεται η προσδοκία µιας
κερδοφόρου απόδοσης, αναρωτιέται κανείς
ποια µουσεία θα αντέξουν τον άµεσο συναγωνισµό σε σχέση µε τα γειτόνικά τους. Όσο µεγάλος και αν είναι ο αριθµός των επισκεπτών, θα
ασκηθούν πιέσεις, ιδίως δε, όταν οι επισκέπτες
αυτοί µοιάζουν να κινούνται µαζικά.

∆ελτίο Τύπου

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τµήµα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Οργανωτές ήταν ο επ. καθ. του ΤΜΧΠΠΑ
Βασίλης Μπουρδάκης και ο λέκτορας του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ηµήτρης Χαρίτος. Ο οργανισµός eCAADe (education
and research in computer aided architectural
design in Europe - εκπαίδευση και έρευνα στη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό στην Ευρώπη) προάγει την
εφαρµογή και ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα
που σχετίζονται ευρύτερα µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην έρευνα και εκπαίδευση αρχιτεκτόνων και συναφών επαγγελµάτων. (http://www.ecaade.org/)

Παράλληλα µε την οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου, ο οργανισµός eCAADe µαζί µε τους αντίστοιχους οργανισµούς της Βόρειας Αµερικής
(ACADIA) Νότιας Αµερικής (SIGRADI) και
Αυστραλασίας (CAADRIA) και τον διεθνή οργανισµό CAADFutures διατηρεί και εµπλουτίζει µια
σηµαντική βάση δεδοµένων µε πλήρη καταγραφή των συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων των µελών, την CUMINCAD (http://cumincad.
scix.net). Η online αυτή βάση αριθµεί 8000
άρθρα (µε δυνατότητα εύρεσης λέξεων κλειδιών, συγγραφέων, κοκ). Η τελευταία αξιοσηµείωτη δραστηριότητα των πέντε αυτών οργανισµών είναι η έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού International Journal of Architectural Computing (http://www.architecturalcomputing.org)
το πρώτο επιστηµονικό περιοδικό που καλύπτει
αυτόν το συγκεκριµένο τοµέα της επιστήµης.

Ο οργανισµός έχει µέλη από όλη την Ευρώπη,
οργανώνει ετήσια ένα διεθνές συνέδριο από τις
αρχές της δεκαετίας του ’80 και φέτος ήταν η
πρώτη φορά που οργανώθηκε στην Ελλάδα.
Υποβλήθηκαν 210 εκτενείς περιλήψεις άρθρων,
αριθµός ρεκόρ για το συνέδριο και µετά από
διαδικασία τριπλής ανώνυµης κρίσης από διεθνή οµάδα 55 κριτών, επιλέχθηκαν τα 135 άρθρα
τα οποία και παρουσιάστηκαν στις 6-9 του
Σεπτέµβρη στο Βόλο. Τα επιλεγµένα εικονογραφηµένα άρθρα, εκδόθηκαν σε τόµο 930 σελίδων µε την επιµέλεια των Β. Μπουρδάκη και ∆.
Χαρίτου, συνοδευµένα από CD-ROM µε τα
πλήρη άρθρα σε ψηφιακή µορφή.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι περίπου τριάντα από τις
περιλήψεις που υποβλήθηκαν είχαν γραφεί από
Έλληνες ερευνητές είκοσι πέντε από τις οποίες
τελικά παρουσιάστηκαν. Ελπίζουµε ότι το ενδιαφέρον των Ελλήνων αρχιτεκτόνων/ερευνητών
και η εµπειρία που αποκόµισαν από τη συµµετοχή τους στις τρεις ηµέρες των συνεδριών θα
βελτιώσουν την εκπροσώπηση της χώρας µας
στα επόµενα συνέδρια – 2007 στη Φρανκφούρτη
και το 2008 στην Αµβέρσα.
Η θεµατολογία των συνεδριών κάλυψε ένα
ευρύ πεδίο µε έµφαση στα θέµατα επικοινωνίας και χώρου. Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα
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µε τη προγραµµατισµένη δοµή, τα άρθρα οργανώθηκαν στις κατωτέρω θεµατικές ενότητες:
• Χώροι επικοινωνίας: πειράµατα µε διαπροσωπική επικοινωνία µελετώντας τη σχέση σχεδιαστικού λεξιλογίου και προφορικής έκφρασης,
µουσειακές εφαρµογές υβριδικών επικοινωνιακών περιβαλλόντων, µελέτη των δυνητικών περιβαλλόντων ως πλαισίων επικοινωνίας και φαινοµενολογία της εικόνας ως αισθητικού µηχανισµού πειραµατικών τοπιογραφιών.
• ∆υνητικά Περιβάλλοντα: διαδραστικές προσοµοιώσεις σε δυνητικά µοντέλα, δηµιουργουµένη
αίσθηση παρουσίας, συστήµατα επαυξηµένης/µεικτής πραγµατικότητας, σχεδιασµός εσωτερικών χώρων και τοπίων σε computer games.
• Μεθοδολογίες υποστήριξης σχεδιασµού:
µέθοδοι βελτίωσης των αρχικών σταδίων σχεδιασµού, µοντελοποίηση κτιρίων για περιβαλλοντική προσοµοίωση, µεταφορά τρισδιάστατης κίνησης σε µορφή, τρισδιάστατα ηχητικά
τοπία στον ψηφιακό σχεδιασµό.
• Τεχνολογίες περιβάλλουσας νοηµοσύνης –
πανταχού παρόντων Η/Υ: έξυπνες µέθοδοι αλληλεπίδρασης, χωρικοποίηση του διαδικτύου,
υβριδικά συστήµατα επικοινωνιακών περιβαλλόντων, εκπαίδευση.
• Εκπαίδευση στον ψηφιακό σχεδιασµό: µέθοδοι
διδασκαλίας ψηφιακού σχεδιασµού, ανάλυση
παραµετρικού σχεδιασµού, ερµηνεία χωρικών
αναπαραστάσεων, κατανόηση και σχεδίαση µε
υποστήριξη υπολογιστή, σηµασία του σκίτσου
στα αρχικά στάδια σχεδιασµού – προβλήµατα
που εισαγάγει η χρήση Η/Υ.
• Πληροφοριακά Συστήµατα: κτιριακά πληροφοριακά µοντέλα – στρατηγικές υλοποίησης, επιπτώσεις στο σχεδιασµό, ΤΠΕ και πολιτιστική
κληρονοµιά.
• Συστήµατα παραγωγής και κατασκευής µε υποστήριξη Η/Υ: µορφολογία CNC και συµβατές
µέθοδοι σχεδιασµού, εφαρµογές αρχιτεκτονικής τοπίου.
• Ψηφιακά σχεδιαστικά µέσα: όρια µεταξύ αναλογικών και ψηφιακών αναπαραστάσεων, τυπολογία και αναπαράσταση, πλοήγηση περίπλοκων βάσεων δεδοµένων, ενσωµάτωση τρισδιάστατων οπτικοποιήσεων και ψυχολογίας/φυσιολογίας, τεχνικές µετάβασης από την καταγραφή
στην αναπαράσταση µνηµείων.
• Συµµετοχικός Σχεδιασµός: δυνητικό ερευνητικό campus για σχεδιασµό συνθετικών περιβαλλόντων, παιδαγωγικές µέθοδοι χρήσης τρισδιάστατων δυνητικών χώρων στην αρχιτεκτονική σύνθεση, νέα αναλυτικά προγράµµατα στο
ευρύτερο πεδίο του δυνητικού σχεδιασµού.
• Θεωρίες σχεδιασµού και Η/Υ: ψηφιακά περι34
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βάλλοντα και αρχικά στάδια σχεδιασµού, συστηµατοποίηση αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µέσα
από τις εξελίξεις των ΤΠΕ, τρισδιάστατα συστήµατα αλληλεπιδραστικής µορφογένεσης αρχιτεκτονικού χώρου.
• Οπτικοποίηση, µέσα γραµµικής αφήγησης:
προσοµοίωση αρχιτεκτονικού φωτισµού σε
δυνητικά περιβάλλοντα, µέθοδοι ψηφιακού
animation στηριγµένες σε τεχνικές αναλογικής
κινηµατογράφησης, επανεξέταση σχεδιαστικών επιλογών µε τεχνικές γραµµικής αφήγησης.
• Παραµετρικός σχεδιασµός και µοντελοποίηση/προσοµοίωση: αναλυτικές υπολογιστικές
µέθοδοι σε υψηλά κτίρια, η δυναµική της υστέρησης σε ψηφιακά µοντέλα, µετα-δεδοµένα και
χρήσεις τους, σχεδιασµός µε έξυπνα νέφη σηµείων (point clouds).
• Γενετικά σχεδιαστικά συστήµατα: εργαλεία σχεδιασµού κατόψεων και όψεων κτιρίων, µεθοδολογία µοντελοποίησης µε isosurfaces, αυτοµατοποιηµένη µέθοδος ενεργειακού σχεδιασµού
προσόψεων.

αφιέρωµα

Chris Marker, Zapping Zone, Proposals for an imaginary television, ¶ÔÏ˘ÌÂÛÈÎ‹ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË, °ÎÚ·Ù˜, 1998
[·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Future Cinema, The cinematic imaginary after film, ÂÎ‰. ∑∫ª Î·È MIT Press, 2003]

Αρχιτεκτονική
και ψηφιακή τεχνολογία
Επιµέλεια: Όλγα Βενετσιάνου, Ναταλία Μπαζαίου

πτων συνθηκών λειτουργίας, σχεδιάζουµε όχι για να ικανοποιήσουµε προσδιορισµένες σήµερα απαιτήσεις αλλά
κυρίως για να πείσουµε ότι µπορεί το κτίριο να αντιµετωπίσει την όποια µελλοντική αλλαγή προσδοκιών. Χρησιµοποιώντας µια πρόσφατη απλοϊκή µεταφορά από τον ψηφιακό
κόσµο, το κτίριο θεωρείται ως «αλγόριθµος» που ορίζεται
κάθε φορά ανάλογα µε τις τιµές που παίρνουν οι παράµετροί του. Ο νέος ρόλος του αρχιτέκτονα είναι να ορίσει
αυτόν τον ιδιότυπο αλγόριθµο. Το βασικό σχεδιαστικό
πρόβληµα είναι πλέον ο προσδιορισµός αυτών των στοι-

Η δυνητικοποίηση
του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα
του ∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλου, αρχιτέκτονα, επίκουρου καθηγητή ΕΜΠ

Για πολλά χρόνια αποδόθηκε στις ψηφιακές τεχνολογίες
µια σχεδόν µεταφυσική ικανότητα πλήρους και άµεσης
ανατροπής του υφιστάµενου, επιτρέποντας την καλλιέργεια ψευδαισθήσεων για ένα νέο «µοντερνισµό», που θα
επέβαλε απότοµα, ριζικά διαφορετικές δοµές αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής, ριζικά νέες µορφές χώρου,
άλλες αντιλήψεις σε ρήξη µε τις προηγούµενες. Στην
πραγµατικότητα οι ψηφιακές τεχνολογίες λειτούργησαν
πάντα µέσα στο υπάρχον, σε στενή σχέση µε αυτό, αλλάζοντας το σταδιακά. Ακόµα και αυτό που διαβάζουµε
τώρα ως ριζικά νέο, έχει προέλθει µέσα από διαδοχικές
αλλαγές του ήδη γνωστού.
Οι αλλαγές που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στο
επάγγελµα του αρχιτέκτονα είναι δυνατόν να εντοπιστούν
σε δύο συνδυασµένα πεδία συζήτησης. Το πρώτο αναφέρεται στο ίδιο το αντικείµενο του επαγγέλµατος. Τα δεύτερο αναφέρεται στα λεγόµενα ψηφιακά «εργαλεία» σχεδιασµού. Και τα δύο συγκλίνουν σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον επαναπροσδιορισµό του επαγγέλµατος του
αρχιτέκτονα και, ταυτόχρονα φέρνουν στην επιφάνεια
θεσµικά αδιέξοδα που τον εµποδίζουν.
Η δυνητικοποίηση του αρχιτεκτονικού αντικειµένου
Σχετικά µε το πρώτο πεδίο, µπορούµε να σηµειώσουµε ότι
τις τελευταίες δεκαετίες κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές, όπου οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας ενέ-
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Θα τοποθετούσαµε στο κέντρο των αλλαγών το γεγονός
ότι µε τις ψηφιακές τεχνολογίες η πληροφορία σχεδιασµού είναι πλέον πληροφορία κατασκευής και παραγωγής.6 Το ψηφιακό σχέδιο αποτελεί κοινό υπόβαθρο για
τον αρχιτέκτονα, τον µηχανολόγο και τον πολιτικό µηχανικό, αλλά και για τον κατασκευαστή και τον βιοµήχανο
δοµικών προϊόντων. Με αυτή την έννοια, ο αρχιτέκτονας
µπορεί να αξιολογήσει κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού
κατασκευαστικές αποφάσεις εισάγοντας δεδοµένα από τη
βιοµηχανία. Ταυτόχρονα, ορισµένες αποφάσεις είναι
δυνατόν να παρθούν αργότερα κατά την κατασκευή µε
τροποποιήσεις, που εγκρίνει ο αρχιτέκτονας σε ελάχιστο
χρονικό διάστηµα. Η κατατετµηµένη µέχρι σήµερα διαδικασία µετατρέπεται σε ένα συνεχές σχεδιασµού – κατασκευής µε αλλεπάλληλες αναδράσεις.

χουν ρόλο καταλύτη,1 τείνουν να µεταβάλλουν όχι µόνο
την αντίληψη για το τι είναι πόλη, δηµόσιος χώρος, κτίριο,
αλλά κυρίως να µεταβάλλουν το περιεχόµενο των ζητούµενων από τον αρχιτέκτονα έργων. Η εισαγωγή των
ψηφιακών τεχνολογιών έφερε τους αρχιτέκτονες αντιµέτωπους µε δύο νέα δεδοµένα: Η δραστηριότητα που
προτίθενται να στεγάσουν είναι σχεδόν πάντα κόµβος
δικτύων και ταυτόχρονα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την
µεταβολή της στον χρόνο.
Κόµβος δικτύων: Το αρχιτεκτονικό έργο ορίζεται µε βάση
τα χαρακτηριστικά του τόπου και συγχρόνως εξαρτάται
από τον λειτουργικό προσδιορισµό χώρων µε τους οποίους συνδέεται µέσω δικτύων. Τα παραδείγµατα πληθαίνουν. Το µουσείο στεγάζει συλλογές και διαθέτει χώρους
διασυνδέσεις µε συναφή εκθέµατα αλλού. Η βιβλιοθήκη
δεν συλλαµβάνεται ανεξάρτητα από τη συµµετοχή της στο
παγκόσµιο δίκτυο βιβλιοθηκών. Το πανεπιστήµιο εντάσσει
χώρους τηλεκπαίδευσης. Κάθε κτίριο είναι δυνατόν να
συµµετέχει όχι µόνο σε ένα αλλά σε πολλαπλά διατοπικά
δίκτυα. Μια δραστηριότητα µπορεί να διασπαστεί στον
χώρο ενώ αποµακρυσµένες δραστηριότητες είναι δυνατόν
να συνεργαστούν µόνιµα ή περιστασιακά. Ο σχεδιασµός
του «χώρου ροών» (πληροφορίας) θεωρείται εξίσου
σηµαντικός µε τον σχεδιασµό του «χώρου των τόπων».2
Οι σχέσεις γειτνίασης δεν έχουν τον απόλυτα καθοριστικό
ρόλο. Στο ίδιο αρχιτεκτονικό έργο ενεργεί µια «κατακόρυφος» συνιστώσα που το συνδέει µε τον τόπο και πολλαπλές «οριζόντιες» που το συνδέουν µε άλλους τόπους
αλλού. Κάθε τοπικότητα διατρέχεται από µια δυσεπίλυτη
ένταση µεταξύ αυτοπροσδιορισµού (σε αναζήτηση ταυτότητας) και ετεροπροσδιορισµού (µέσω της συµµετοχής
της σε δέσµες δικτύων).
Μεταβολή στον χρόνο: Ο προγραµµατισµός στοχεύει πλέον
σε µικρούς χρονικούς ορίζοντες. Σπάνια συναντάµε
θεσµό, επιχείρηση ή ακόµα και άτοµα που θέλουν να ορίζουν σήµερα και στη λεπτοµέρειά τους, τις δραστηριότητές τους µετά την επόµενη τριετία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν την πρόσληψη και επεξεργασία δεδοµένων µε στόχο τη δηµιουργία πλήθους σεναρίων δυνητικών
δράσεων σε ριζωµατική διάταξη, από τις οποίες είναι
δυνατόν να επιλεχτεί ανά πάσα στιγµή µια επιθυµητή, αξιολογώντας ακαριαία την σχέση της µε τις άλλες. Βρισκόµαστε στην εποχή, όχι των προσδιορισµένων από τα πριν
αναγκών, αλλά της µεταβαλλόµενης προσδοκίας.3 Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το κτίριο που σχεδιάζουµε σήµερα θα
πρέπει να έχει, έστω και µερικά, µεταβληθεί τη στιγµή των
εγκαινίων του. Αν ο σχεδιασµός είναι η απάντηση στην
αγωνία για το µέλλον και, τουλάχιστον για τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, η εξασφάλιση των µελλοντικών απρόσκο-

για τη σχέση τους µε τη «δηµιουργικότητα» του αρχιτέκτονα. Πολλές από αυτές τις συζητήσεις, χωρίς να στερούνται ενδιαφέροντος, έχουν ηµεροµηνία λήξης. Και
αυτό γιατί η πρόσφατη κατεύθυνση εξέλιξής των ψηφιακών τεχνολογιών φαίνεται να µετατοπίζει το πεδίο συζήτησης από τη σχέση του αρχιτέκτονα µε το αντικείµενο σχεδιασµού στις σχέσεις του µε τους άλλους συµµετέχοντες
(εργοδότης, πολιτικοί µηχανικοί, µηχανολόγοι, σύµβουλοι
µηχανικοί, κατασκευαστές, παραγωγοί δοµικών υλικών και
προϊόντων) και από αυτή την άποψη αγγίζει άµεσα και κρίσιµα τον επαγγελµατικό προσδιορισµό του.

Χωρίς να υποστηρίζει κανείς ότι αυτή η στενή σχέση σχεδιασµού – κατασκευής δεν υφίσταται σήµερα και χωρίς τη
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ή µε ατελή εφαρµογή τους,
πρέπει να παραδεχτούµε ότι σε νοµικό επίπεδο, η κατατετµηµένη διαδικασία είναι η µόνη επίσηµα αποδεχτή και
αυτό είναι βασικό για τον επαγγελµατικό προσδιορισµό του
αρχιτέκτονα κυρίως στα δηµόσια έργα. Η µελέτη εφαρµογής και τα τεύχη δηµοπράτησης ορίζουν ένα σηµείο τοµής
ώστε να µπορέσει να υπάρξει συµβόλαιο (κατασκευής).
Κάθε αλλαγή, έστω και µικρή, που θα γίνει στη συνέχεια,
θεωρείται πρόβληµα. Η ασάφεια δεν είναι δυνατόν να
θεσµοθετηθεί, έστω και αν είναι αποδεκτό ότι µπορεί να
έχει θετικά αποτελέσµατα, µε την έννοια της δυνατότητας
ένταξης αλλαγών που είναι πιο κοντά στις µεταβαλλόµενες
προσδοκίες του χρήστη (οικονοµικές και λειτουργικές).

χείων που παραµένουν σταθερά και αυτών που εν δυνάµει
µεταβάλλονται και παράγουν σειρές αποδεκτών «λύσεων».
Ένα σηµαντικό θέµα που ανοίγεται διαµέσου αυτής της
προοπτικής είναι το «κόστος» µιας τέτοιας παροχής υπηρεσιών, αφού πρόκειται για την εξασφάλιση της δυνατότητας ύπαρξης πληθυσµού αρχιτεκτονικών λύσεων και όχι
ενός µοναδικού αντικειµένου.4
Το αρχιτεκτονικό αντικείµενο, χωρίς να εξαφανίζεται, µοιάζει να διαφεύγει στον χώρο (διασύνδεση) και στον
χρόνο (µεταβολή). Μπορεί να µιλήσει κανείς για «περίπου
αντικείµενο».5
Η δυνητικοποίηση του σχεδιασµού
Το δεύτερο πεδίο συζήτησης αναφέρεται στα ψηφιακά
«εργαλεία» του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Πρέπει να
σηµειώσουµε ότι έχουν απορροφήσει το ενδιαφέρον τα
τελευταία χρόνια και έχουν οδηγήσει σε προβληµατισµούς

Ωστόσο, αν όλη η πληροφορία σχεδιασµού και κατασκευής συγκροτηθεί σε ένα παραµετρικό µοντέλο του κτιρίου,7 όπου τα επιµέρους δοµικά στοιχεία ορίζονται κατ’
ιδίαν και µέσα από τις σχέσεις τους, κάθε αλλαγή µπορεί
να εκτιµηθεί σε σχέση µε τις επιπτώσεις της στο σύνολο
του έργου. Ένα τέτοιο τρισδιάστατο παραµετρικό µοντέλο
αποτελεί το ψηφιακό υπόβαθρο της διαδικασίας του σχεδιασµού – κατασκευής στην εξέλιξή της στον χρόνο από
τα πρώτα σχέδια µέχρι τα as built σχέδια και συνιστά
περαιτέρω στοιχείο της ταυτότητας του κτιρίου για τις µελλοντικές αλλαγές από τον χρήστη. Τα κατασκευαστικά
σχέδια αναιρούνται ως τοµή στον χρόνο, αφού παράγονται συνεχώς σε διάφορες χρονικές στιγµές. Συγχρόνως
το µοντέλο αποτελεί µνήµη της διαδικασίας καθώς συνιστά βάση δεδοµένων όλων των αλλαγών. Τέλος είναι
εργαλείο – καταλύτης της συλλογικότητας όλων αυτών
που συµµετέχουν στον σχεδιασµό – κατασκευή – χρήση.
Ταυτόχρονα µε τη δυνατότητα που δίνουν οι ψηφιακές
τεχνολογίες να µετατοπιστούν χρονικά αποφάσεις σχεδιασµού προς τα εµπρός, τίθεται το ερώτηµα: Ποιος συγκροα
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Σηµειώσεις
1. Έχει σηµασία να µην δούµε τις ψηφιακές τεχνολογίες ως υποκείµενο αλλά ως καταλύτη των αλλαγών, συνυφασµένο µε κοινωνικές και οικονοµικές νέες πραγµατικότητες. Σε αυτή την προοπτική
σηµαντική βοήθεια παρέχει ο Manuel Castells. Βλ. Manuel Castells,

The Information Age, Economy Society and Culture, Vol. I-II,
Blackwell, 2004, 2nd edition, 1st edition 1997.
2. Ο Manuel Castells θεωρεί ότι ο χώρος ροών είναι ο τόπος της

Η πραγµατική διάσταση
της ψηφιακής τεχνολογίας
στην αρχιτεκτονική σύνθεση

εξουσίας και ο χώρος των τόπων ο χώρος της εµπειρίας. Βλ. Manuel Castells, ibid.
3. Παναγιώτης Κονδύλης, Ισχύς και Απόφαση, Η διαµόρφωση των

των Νίκου Γεωργιάδη, αρχιτέκτονα, ερευνητή στην ψυχαναλυτική θεωρία
και Βάϊου Ζητωνούλη, αρχιτέκτονα

κοσµοεικόνων και το πρόβληµα των αξιών, Αθήνα Στιγµή, 2001,
µετ, γερµανικής έκδοσης, Macht und Entscheidung. Die Herausbildung de Welbilder und die Wertfrage, Ernst Klett Verlag

Confusion of goals and perfection
of means seems, in my opinion, to characterize our age.
Albert Einstein

Fur Wiessen und Bimdung GmbH, Stuttgart, 1984. Αναφορά στην
µεταβαλλόµενη η προσδοκία γίνεται µέσα από τη διπλωµατική
εργασία στο ∆ΠΜΣ Σχεδιασµός – Χώρος – Πολιτισµός, του
Νεκτάριου Κεφαλογιάννη, «Η αρχιτεκτονική ως διαδικασία µετα-

τεί και ελέγχει την τρισδιάστατη αναπαράσταση της δοµής
της πληροφορίας του σχεδιασµού – κατασκευής; Η προφανής απάντηση ότι είναι ο αρχιτέκτονας, δεν σηµαίνει ότι
δεν µπαίνουµε σε µια περίοδο αντιπαραθέσεων, αφού ήδη
προτείνεται η συγκρότηση ιδιαίτερου επαγγέλµατος διαχειριστών σχεδιασµού – κατασκευής, διακριτών από
όλους τους άλλους συµµετέχοντες στη διαδικασία.
Ωστόσο, προς το παρόν, τα εργαλεία συνένωσης όλων
των συµµετεχόντων κάτω από µια ενιαία ψηφιακή
«οµπρέλα»8 αναπτύσσονται µέσα στα αρχιτεκτονικά γραφεία. Αναφέρεται για τον Frank Gherry9 ότι αυτό που έχει
προσφέρει δεν είναι τόσο ένα νέο µορφολογικό ιδίωµα
αλλά ένας νέος τρόπος οργάνωσης της διαδικασίας σχεδιασµού – κατασκευής µε τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.10
∆υνητικοποίηση του επαγγέλµατος σηµαίνει ότι διαµέσου
των ψηφιακών τεχνολογιών ανοίγεται ένα πεδίο συσχετισµών όπου διάφορες νέες εκδοχές επαγγελµατικού προσδιορισµού είναι πλέον δυνατές. Σηµειώνουµε ότι τα παραµετρικά εργαλεία σχεδιασµού και η αναζήτηση ενός κοινού πεδίου διαχείρισης της πληροφορίας, υποστηρίζουν
την απαίτηση για σχεδιασµό κτιρίων που µπορούν να
µεταβάλλονται στον χρόνο ανάλογα µε τους συνεχείς
επαναπροσδιορισµούς της λειτουργικής τους διάρθρωσης. Με αυτή την έννοια συγκλίνουν η δυνητικοποίηση του
αντικειµένου και αυτή του σχεδιασµού, ενώ ορίζεται ένα
νέο πεδίο διατύπωσης απόψεων για το επάγγελµα του
αρχιτέκτονα.

βαλλόµενων προσδοκιών», Αθήνα, 2004, υπεύθ. διδ. ∆. Παπαλεξόπουλος.
4. Η κοστολόγηση θα πρέπει να ιδωθεί µε την ευρεία έννοια:
–ποιο είναι το «κόστος» της Αρχιτεκτονικής– και µε αυτή την
έννοια αποτελεί και αντικείµενο του Συλλόγου.
5. Dimitris Papalexopoulos, «Quasi Objects and Design Education
in Architecture», Tales of the Disappearing Computer, CTI
Press – Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σ. 201-209.
6. Branco Kolarevic, «Digital Production», στο Branko Kolarevic
(επιµ.), Architecture in the Digital Age – Design and manufac-

turing, Spon Press, 2003, σ. 30-53.
7. Spiro Pollalis, «CAO et Communication en Reseau», Techniques et Architecture, No 445, Οκτ.-Νοεµ. 1999, σ. 46-49.
8. Jim Glymph, «Evolution of the Digital Process» στο Branko Kolarevic (επιµ.), Architecture in the Digital Age – Design and
manufacturing, Spon Press, 2003, σ. 102-120.
9. Branco Kolarevic, op.cit., σ. 32.
10. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, «Η αναπαράσταση του συνεχούς
σχεδιασµός – κατασκευή – χρήση», Η αναπαράσταση ως όχηµα

αρχιτεκτονικής σκέψης, Εκδόσεις Futura, 2003, σ. 95-102.
Βλ. Επίσης Gehry Technologies, Digital Project, pdf file, στο
http://www.gehrytechnologies.com/ (τελευτ. επίσκ. 15.11.2006).

* Οι εικόνες είναι από τις διπλωµατικές εργασίες των Άντζελα Κουβέλη/Γιούκι Νικητάκι, Γιάννη Ορφανού/∆ηµήτρη Παπαδόπουλου,
Μανόλη Καλαιτζόγλου/Νίκου Παπαρούνα στην Σχολή Αρχιτεκτόνων
ΕΜΠ, πρόκειται για συνολικά ψηφιακά τρισδιάστατα µοντέλα της κατασκευαστικής πρότασης των εργασιών.
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Οι αρχιτεκτονικές ουτοπίες φαίνεται να ανήκουν στο µέλλον
γιατί απλά δεν ανήκουν στο παρόν. Ουσιαστικά είναι αµφίβολο
κατά πόσο θέλουν να αλλάξουν το παρόν. Περιγράφουν τρόπους και µοντέλα χωρίς διαδικασίες. Προτείνουν κατασκευές
τεχνολογικών φαντασιώσεων για αόριστα προβλήµατα. Ανάγουν
τη συνθετότητα των υπαρχόντων προβληµάτων σε απλές και
απόλυτες αρχές. Χαρακτηριστικό των ουτοπιών αυτών είναι ότι
υποκαθιστούν την επιστηµονική προσέγγιση συγκεκριµµένων
προβληµάτων και ταυτόχρονα βρίσκονται σε αντίθεση µε αυτήν.
Αντί οι προτάσεις τους να βασίζονται στην ανάλυση του πραγµατικού, κατασκευάζουν ιδεώδη σχήµατα κατευθυνόµενα από γενικές ιδεολογικές αντιλήψεις για τον κόσµο. Ο ουτοπικός χώρος,
είναι ταυτόχρονα συµβολικός και περιγραφικός. Η ιδεαλιστική
αφαίρεση που τον χαρακτηρίζει γίνεται βάση για τη δηµιουργία
ενός φορµαλιστικού σύµπαντος στο οποίο το µοντέλο έρχεται να
υποκαταστήσει την ανάλυση. Κι ενώ το σύµπαν αυτό είναι εξιδανικευµένο, το µοντέλο καταξιώνεται µέσα από τον απλοϊκό
εµπειρισµό ιδεολογικών σχέσων «υποκειµένου-αντικειµένου»
δεδοµένων της εκάστοτε εποχής. Necdet Teymur1
Το παρόν άρθρο* γιά την ψηφιακή τεχνολογία (ΨΤ) και
την εικονική («δυνητική») πραγµατικότητα (ΕΠ, Ε∆Π)
στην αρχιτεκτονική γίνεται σε µια διεθνή συγκυρία, όπου η
διεκδίκηση του πραγµατικού γίνεται ολοένα και πιο πιεστική. Ο καφές χωρίς καφεΐνη, (ο πόλεµος χωρίς θύµατα!),
ο άλλος χωρίς ετερότητα,2 η (εικονική) πραγµατικότητα
χωρίς πραγµατικό..., η «τοπολογική αρχιτεκτονική» χωρίς
τόπο, είναι µερικά από µια σειρά προϊόντων που στερούνται τις κακοήθεις ιδιότητές τους που περιζήτητες πλέον
γίνονται πόλος επιθυµίας και αιτήµατος.
Στον αρχιτεκτονικό θεωρητισµό γύρω από την Ε∆Π η
κεντρική έννοια «virtuality» (αποδίδεται ως «δυνητική
πραγµατικότητα’»),3 αναπόφευκτα εµπλέκει ψυχαναλυτικούς όρους, θετικιστικά και άστοχα. Ήδη το φαντασιακό ή
το πέραν της αρχής της πραγµατικότητας (Lacan), παρερµηνεύονται ως φιλοσοφικά προτάγµατα (Deleuze), αλλά και
ως «ενδεχοµενικότητα’», «πεδίο», «ενσωµάτωση του
άλλου», «χωρίς όρια ή ουτοπική» πραγµατικότητα..., ενώ η
αρχιτεκτονική αντιµετωπίζεται όχι ως προβληµατική (κριτική, έρευνα, τεχνική) αλλά ως «µεταφυσική της παρουσίας».4 Οµοίως, η έννοια «virtual», δανεισµένη από το στάδιο του καθρέφτη,5 από αδρανής εικονική πραγµατικότητα
ειδώλου (υπεύθυνη γιά την ναρκισσιστική συγκρότηση του
εγώ ως παντοδύναµο και ιδεώδες) γίνεται φιλοσοφικό
πλαίσιο µιας «ευφάνταστης», «εν δυνάµει», φιλελεύθερης

οπτικής συνείδησης. Έτσι αποκλείεται η προβληµατική της
αληθοφάνειας του αρχικού ψυχαναλυτικού όρου, µιας
αρχέγονης/δοµικής εικονικής πλάνης όπου το πραγµατικό
εισάγεται ως απωθηµένη, και ετερογενής συνθήκη, κάθε
άλλο παρά δυνητική.
Στα ίδια πλαίσια, η έννοια «κυβερνοχώρος» συχνά χρησιµοποιείται αποκοµµένα από την αρχική της θεµελίωση. Ας
θυµηθούµε πως ο βασικός στόχος της κυβερνητικής δεν
είναι τα γεγονότα ούτε η σηµασία τους, αλλά η πληροφορία γι αυτά. Ο χώρος, εάν στην αναλογική προσέγγιση είναι
βιωµατικό γεγονός, ενέργεια, επικοινωνιακός τρόπος στην
κυβερνητική και γενικά στη ψηφιοποίηση ορίζεται ως πληροφορία και µετα-επικοινωνιακό, µη βιωµατικό πεδίο ή δίκτυο.
Εδώ, η διαφορά αντικαθίσταται από τη διακριτότητα, η πληρότητα του πραγµατικού από την πληροφορία για το πραγµατικό, το «σχεδόν»/«λίγο-πολύ» της αντιληπτικής αναλογικής πραγµατικότητας από το «είτε-είτε» µιας διπολικής αναπαράστασης «αποδεκτού-µη αποδεκτού» (on-off, 0-1) µε
σκοπό τον καθορισµό της ταυτότητας διακριτών στοιχείων.6
Ο κυβερνοχώρος ορίζει έναν αληθοφανή, αναστρέψιµο και
ανάδροµο χώρο (π.χ. βιντεοπαιχνίδια) που αντί να τον επισκεφτούµε εµείς (ενεργά υποκείµενα), έρχεται αυτός προς
εµάς (ανήµπορα υποκείµενα) όπως όταν φωνάζει κανείς
τον σκύλο του.7
Η οντολογική θεώρηση της εικονικότητας/δυνητικότητας,
ως «νέα συνείδηση» του «νέου µέσου»,8 ταυτότητα του
«νέου ανθρώπου»9 κ.λπ., ανδρώνεται (και πάλι) µε εξωαρχιτεκτονικά, κυρίως τηλεοπτικά και λογοτεχνικά κριτήρια.10
Το Ιδεώδες Εγώ11 της Ε∆Π είναι «ευφάνταστο», «παντοδύναµο», «πανθορόν», «χωρίς όρια», «αναστρέψιµο»,
«άϋλο»,3,9 χωρίς συµπτώµατα..., καθαρό πια από κάθε
άµεση σχέση µε το πραγµατικό. Αναπόφευκτα, η ναρκισσιστική ταύτιση του υποκειµένου µε τη νέα τεχνολογία
ουσιαστικά την αποεργαλειοποιεί, µετατρέποντάς την σε
απλό µέσο εξυπηρέτησης αόριστων (εικονικών, δυνητικών) «νέων αναγκών». Η εξιδανίκευση του µέλλοντος
(φουτουρισµός, ουτοπία) απέχει από το πραγµατικό όσο
και η εξιδανίκευση του παρελθόντος και της µνήµης (µεταµοντερνισµός), δυο αρχιτεκτονικές ιδεολογίες που αποτελούν τις όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η τάση της «τοπολογικής αρχιτεκτονικής» αδυνατεί να συγκροτήσει θεωρία η
τεχνοτροπία,12 ενώ η πολυπροβαλλόµενη ενσωµάτωση του
«χρόνου» και των «ν-διαστάσεων» στις νέες «τοπολογικές» προτάσεις δεν ξεφεύγει από την κλασσική διαισθητική τοπολογία (Leibniz) και την πολυκεντρική γεωµετρία
κατά βάση Καρτεσιανή (και αντι-Ευκλείδια, όµως η ανατροπή της Ευκλείδιας γεωµετρίας δεν συντελείται µε την
άρνησή της), εξωτερικές θεωρήσεις του χώρου µε επίκεντρο τώρα τον κινούµενο (στατικό άλλοτε) παρατηρητή.13
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Είναι αλήθεια πως Ε∆Π και τεχνητή νοηµοσύνη (ΤΝ) µας
προσκαλούν στον κόσµο των µορφών, στην ενοποίηση
νου και σώµατος κ.λπ.14 Αλλά, όσο η νέα τεχνολογία χρησιµοποιείται ως µέσο και όχι ως εργαλείο, οι προτεινόµενες
(προ-υπολογιστικές) συνθετικές µορφές παραµένουν
αδρανείς αναπαραστάσεις και ψυχολογισµοί (behaviourism) που σύντοµα ακυρώνονται απο το ενεργό πραγµατικό
της αρχιτεκτονικής σύνθεσης/κατασκευής, αλλά και την
εικαστικότητα της τέχνης (υπενθύµιση του πραγµατικού).
Όµως ως «πιστά/αυτόµατα» υποκατάστατα του πραγµατικού, τα νέα µέσα, απωθούν το πραγµατικό ολοκληρωτικά,
και αναπόφευκτα γίνονται φορείς συµπτωµάτων. Η θεωρία/πρακτική της αναµόρφωσης (Α)15 ερευνά κάτω από την
απώθηση αυτή, ως σύµπτωµα πλέον, έναν άλλο, µη διαισθητικό, µορφικό λογισµό και λογικό χρόνο – χρόνο που σχετιζεται
αµεσα µε το χωρικό βίωµα παρά µε το «timing» του εγώ
και την ατοµοκεντρική έννοια του χρόνου.5,13 Κάτω από τις
απλοϊκές, χωρικά ελάχιστες, παραδοχές της ΤΝ, τη συνθετότητα του απλού/συγκεκριµµένου (συνθετότητα ήδη γνωστή στη δοµική ανθρωπολογία (L. Strauss) και την ψυχανάλυση (Lacan). Κάτω απο τη διαισθητική πολυκεντρική
τοπολογία µίαν άλλη αντίρροπη, εκ-κεντρική τοπολογία.13
Κάτω από τον αυτοµατισµό της «εντολής», έναν άλλον
αυτοµατισµό, αυτόν της µορφικής αυτοδήλωσης.

τη µονοσήµαντη απεικόνιση σχεδιαστικών φαντασιώσεων,
ανοίγει τη συνθετική διαδικασία προς µία διευρυµµένη διαχείρηση µορφών συνδυάζοντας παλαιά και νέα εργαλεία.
Προγράµµατα του Η/Υ (2D, 3D απεικόνισεις, modelers,
επεξεργασία εικόνων κ.ά.), φυσικά προπλάσµατα, σχέδια,
κείµενα κ.λπ., εντάσσονται από κοινού σε µια λογική επεξεργασίας της αρχιτεκτονικής πρότασης µε στόχο α) την
επιτάχυνση της σύνθεσης και β) την κατασκευαστική τεκµηρίωση (προτυποποίηση, άµεσα µετρήσιµη κατασκευή,
συντεταγµένες κ.λπ.). Η ΕΠ κατανοείται οχι ως µέσον,
αυτοσκοπός ή κλειστό σύστηµα αναφοράς/πλοήγησης
αλλά ως ένα εργαλείο ανάµεσα στα άλλα. Το νέο αυτό
εργαλείο προσφέρει ταχύτερη επίγνωση και ανακύκλωση
του πραγµατικού ως δια-εργαλειακή διαδικασία (interface)
επαναπροσδιορίζοντας έτσι τον ρόλο και των παλαιότερων εργαλείων (σκίτσο, µακέτα, σχέδιο...), που έτσι καλούνται να συµµετέχουν ενεργά, πέραν της δικής τους εικονικής/δυνητικής αυτοαναφοράς.
Μέσω της ΨΤ το πραγµατικό µπορεί, από τελικό προϊόν,
να µετατραπεί σε εργαλείο σύνθεσης, πρώτη ύλη για τον
σχεδιασµό της πραγµατικότητας όπου το πραγµατικό συνθέτει το πραγµατικό, αλλάζοντας έτσι ριζικά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Εδώ, η αληθοφάνεια της ΕΠ χρησιµοποιείται ως δυνατότητα ταχείας εισαγωγής του πραγµατικού (ήδη
σε αρχικά στάδια του σχεδιασµού) ως συντελεσµένο
γεγονός παρά εξιδανικευµένο αποτέλεσµα, ως ενόραση
παρά φωτορεαλισµό, ως ενεργό αποτέλεσµα, παρά πορεία
προς το αποτέλεσµα. Αξιοποιούνται γρήγορες 3D προσεγγίσεις, προσοµοιώσεις, φωτογραφικές συνθέσεις, πολλαπλά πραγµατικά σηµεία παρατήρησης, και κύρια η δυνατότητα ταυτόχρονων επεξεργασιών της σύνθεσης (λειτουργικό, κλίµακα, υλικά, φωτισµός, γραφιστική, κίνηση
µέσα στο χώρο (συνθετικά), εισαγωγή εικαστικών στοιχείων, ακόµη και θορύβου) ενεργές επεξεργασίες που
αλληλοπληροφορούνται άµεσα – µια σχεδιαστική αµεσότητα/ταχύτητα, αντίρροπη στην έννοια της ανοικτής δυνητικής σύνθεσης.
Τα ψηφιακά προγράµµατα, δουλεύονται ως πραγµατικά/φυσικά (non-immersive) εργαλεία, συµπληρωµατικά
µεταξύ τους, προς αποφυγή µονοσήµαντων (µονοπρογραµµατικών) κωδικοποιήσεων του χώρου. Έτσι αποκαλύπτονται και οι φυσικές αδυναµίες/όρια των προγραµµάτων
και προκύπτουν ιδέες για νέα interfaces (χρήσιµη γνώση
για την επανακατασκευή του λογισµικού). Άλλωστε, η
ψηφιοποίηση, ως παρατήρηση/µέτρηση της αναλογικής
πραγµατικότητας, αποδίδει µία πραγµατικότητα δέσµια της
µεθόδου παρατήρησης που υιοθετείται (Heisenberg).
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στεί σε διαλέξεις, δηµοσιεύσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ανα-

magazine, No 204, Φεβρουάριος 2003, σ. 42-44.

µόρφωσις Αρχιτέκτονες: Ν. Γεωργιάδης, Κ .Κακογιάννης, Τ.

9. Άϋλος Κόσµος, Έκθεση και µανιφέστο, Φούρνος/Highlights, 11-12

Μαµαλάκη, Β. Ζητωνούλης, βλ. και www. anamorphosis-archi-

∆εκεµβρίου 2004.

tects.com

10. Π.χ. ο όρος «cyberspace», πρωτοεισάγεται στο Neuromancer
του William Gibson 1984.

Η ταυτόχρονη, πολλαπλή και ταχεία επεξεργασία/βίωση
της σύνθεσης µέσα από την εκ-κεντρική, α-συνείδητη µορφική χρήση των προγραµµάτων και των άλλων εργαλείων,
παραπέµπει στον τρόπο βίωσης της ίδιας της αρχιτεκτονικής εµπειρίας. Έτσι αναδεικνύει έναν αδιάστατο χώρο,
δυναµικό-πραγµατικό, δεκτικό προς τις νέες τεχνολογίες,
αλλά αρκετά διαφορετικό από το δυνητικό πολυδιάστατο
πεδίο της «τοπολογικής» αρχιτεκτονικής.
* Το παρόν άρθρο παρουσιάζεται σε εκτενέστερη µορφή στο:

Κριτικά στην «τεχνητή νοηµοσύνη», η Α ερευνά και αξιοποιεί την νοηµοσύνη του τεχνήµατος. Στην ιδεώδη, «τελειοποιηµένη µορφή» (αληθοφάνεια απευθυνόµενη στον αποδέκτη/ζωγραφική Ζεύξιδος), αντιτείνει την προβληµατική
της συντελεσµένης µορφής15 (χωρική τεχνική απευθυνόµενη
στον δηµιουργό/ζωγραφική Παρράσιου). Αντίθετα προς

http://www.anamorphosis-architects.com/academic/writings/writing_
Real_in_Digital.html
Σηµειώσεις
1. Teymur Necdet, 1982, Environmental Discourse, Question Press,
Λονδίνο, σ. 105-106.
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Snapshots ·ﬁ ÙÔ Second Life

Οι πρώτες 1200 λέξεις από το
κείµενο «Second Life: Αρχιτεκτονική
και Ψηφιακή Πραγµατικότητα»
του Ανδρέα Αγγελιδάκη, αρχιτέκτονα

Το να γράφει κανείς άρθρο για την αρχιτεκτονική και την
ψηφιακή τεχνολογία σηµαίνει ότι ή έχει γεράσει, ή ότι έχει
µείνει πίσω. Για µένα σίγουρα ισχύει το πρώτο γιατί ανήκω
στη γενιά αρχιτεκτόνων που είναι µετανάστες στην τεχνολογία, και δεν µεγάλωσαν µε αυτήν ούτε ήταν απολύτως
απαραίτητη για τις σπουδές τους, σε αντίθεση µε τους
νέους σήµερα που µαθαίνουν να χειρίζονται υπολογιστή
πολύ πριν σκεφτούν τι θέλουν να γίνουν όταν µεγαλώσουν.
Και µπορώ να υποπτευθώ ότι αυτή η νέα γενιά δεν θα
ενδιαφερθεί τόσο να αναλύσει αυτή τη µετάβαση της αρχιτεκτονικής ή ακόµα και της ζωής στον ψηφιακό χώρο γιατί
πολύ απλά θα τον θεωρεί δεδοµένο και απόλυτα φυσιολογικό. Οπότε τελικά αποµένει σε εµάς τους λίγο µεγαλύτερους ή λίγο πιο οπισθοδροµικούς να αναλύσουµε και να
εξετάσουµε τις διαφορές µεταξύ ψηφιακής και αναλογικής δηµιουργίας, µεταξύ της αρχιτεκτονικής που σχεδιάζεται µε µολύβι και της αρχιτεκτονικής µε εντολές, και
τελικά µεταξύ του πραγµατικού χώρου και της αναπαράστασης.
Υπολογίζοντας την Αρχιτεκτονική Παραγωγή
Η αρχιτεκτονική είναι από τις επιστήµες όπου η χρήση των
υπολογιστών αφοµοιώθηκε πολύ γρήγορα στο επάγγελµα,
ειδικά όσον αφορούσε την παραγωγή σχεδίων, µιας και
αυτή γίνεται πολύ πιο γρήγορα στο AutoCAD παρά στο
χέρι. Η ατελείωτη επανάληψη των w.c. στις πανοµοιότυπες
κατόψεις πολυκατοικιών που κατακλύζουν το ελληνικό
τοπίο, έγινε ξαφνικά µε ένα απλό copy-paste και place
from library ένα παιχνίδι στα χέρια άπειρων σχεδιαστών µε
µεγάλη εµπειρία στο AutoCAD, ένα πρόγραµµα που το
όνοµα του τα λέει όλα. Και έτσι η ψηφιακή τεχνολογία εξαπλώθηκε σαν αστραπή στα απανταχού αρχιτεκτονικά γραφεία σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτό ήταν το πρώτο βήµα
και σχεδόν έγινε πριν ακόµα πολλοί από µας ξεκινήσουν
τις σπουδές τους, µιας και ήταν µια κίνηση που δεν είχε
καµιά σχέση µε την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα ή την
αρχιτεκτονική σκέψη, αλλά µε την γρήγορη και οικονοµική
παραγωγή κτιρίων, µια επανάληψη της ιστορίας µιας και το
ίδιο συνέβη µε τις αρχές του Μοντέρνου Κινήµατος στην
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Ελλάδα: χρησιµοποιηθήκαν και αυτές για να κατεβάσουν
το κόστος και να ανεβάσουν την ταχύτητα κατασκευής
απαίσιων κτιρίων. Και εδώ έχουµε το πρώτο ενδιαφέρον
στοιχείο: Ενώ η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι
ήδη ευρέως διαδεδοµένη εδώ και δεκαετίες, η ακαδηµαϊκή
σκέψη πάνω στις αλλαγές που θα φέρει αυτή η τεχνολογία
ακολουθεί µε καθυστέρηση τουλάχιστον 10 ετών. Σε αυτό
το σηµείο έχουµε τη διάκριση µεταξύ της λαϊκής και της
ακαδηµαϊκής προσέγγισης σε όσον αφορά την τεχνολογία. Η µια πλευρά χρησιµοποιεί την τεχνολογία για να
φτιάξει τα ίδια κτίρια που έφτιαχνε και πριν, αλλά πιο γρήγορα και πιο εύκολα, ενώ η άλλη πλευρά απασχολείται µε
το τι είδος αρχιτεκτονικής µπορεί να προκύψει µέσα από
ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το πρώτο είδος αφοµοιώνει
την τεχνολογία που του είναι χρήσιµη και απορρίπτει
αυτήν που δεν βολεύει, ενώ το δεύτερο ψάχνει να βρει όλο
και πιο εξειδικευµένες µορφές τεχνολογίας για να παράγει
εξειδικευµένα κτίρια που χρειάζονται εξειδικευµένες µεθόδους κατασκευής. Τελικά βέβαια οι ουσιαστικές διαφορές
είναι µικρότερες από ότι φαίνεται αρχικά, γιατί τα κτίρια
που παράγουν και οι µεν και οι δε είναι τελικά επηρεασµένα από τον σχεδιασµό σε υπολογιστή. Οι copy-paste
πολυκατοικίες αποκτούν και αυτές σιγά σιγά λεπτοµέρειες
που είναι γέννηµα θρέµµα του AutoCAD και γίνονται σταδιακά εξίσου αυθεντικά ψηφιακές όσο και τα περίπλοκα
ψηφιακά πειράµατα σε δυσεύρετα software. Αντίστοιχα
µπορεί να δει κανείς στην καθηµερινότητα αντίστοιχα
παραδείγµατα όπου η «λαϊκή» χρήση της τεχνολογία
συναγωνίζεται την εξειδικευµένη, όπως το παράδειγµα της
επικοινωνίας µε µηνύµατα SMS τα οποία εφευρέθηκαν και
αυτόµατα υιοθετηθήκαν από τους χρηστές πολύ πριν
κανείς ειδικός φανταστεί ότι θα έχουν εµπορική απήχηση,
ενώ τεχνολογίες σαν την video-κλήση που υποτίθεται ότι
είναι ένα επίτευγµα κατευθείαν από το µέλλον ποτέ δεν
προκάλεσαν το παραµικρό ενδιαφέρον στον κόσµο, ενώ
προωθηθήκαν µε τεραστία διαφηµιστικά budget.
Στη Σύγχρονη αρχιτεκτονική παραγωγή µπορούµε να
δούµε αυτές τις δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα: Η
ακαδηµαϊκή προσέγγιση ίσως χαρακτηρίζεται καλύτερα

από τα Blobs της δεκαετίας του ’90 τα οποία επικράτησαν
µαζικά στις διάσηµες σχολές αρχιτεκτονικής όπως το
Columbia, το UCLA κ.ά. Τα blobs είναι σχεδιασµένα σε
υπολογιστή χρησιµοποιώντας κυρίως επαγγελµατικά προγράµµατα animation και 3D όπως Rhino, Maya και 3ads
Max, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να φτιάξει καµπύλες προερχόµενες από δυναµικές καταστάσεις
όπου το κτίριο αντιδράει σε τάσεις σαν να ήταν ζωντανός
οργανισµός. Συνήθως τα κτίρια που προκύπτουν από
τέτοιου είδους τεχνικές απαιτούν και αντίστοιχα εξελιγµένες τεχνικές κατασκευής όπως τις τρισδιάστατες εκτυπώ-

τους εκεί, και αντί να πουλάνε µεζονέτες στη Φλόριντα,
πουλάνε νησιά στο Second Life.

σεις και το rapid prototyping, και σαν αντικείµενα είναι
εξαιρετικά πολύπλοκα και µοναδικά. Στον αντίποδα αυτής
της τάσης έχουµε ακραία παραδείγµατα όπως την ανάπτυξη στην Κίνα όπου ολόκληρες πόλεις σχεδιάζονται εν
µία νυκτί από έτοιµες ψηφιακές βιβλιοθήκες τρισδιάστατων
αντικειµένων και κατασκευάζονται εξίσου γρήγορα αντιπροσωπεύοντας την απόλυτη παγκοσµιοποίηση.
Φυσικά αυτά τα δυο παραδείγµατα αποτελούν τα δύο
άκρα του φάσµατος στο οποίο η αρχιτεκτονική επηρεάζεται από τους υπολογιστές, και ουσιαστικά προΰπαρχαν
σαν τάσεις οι οποίες απλώς επιταχυνθήκαν και εξελιχθήκαν σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, αλλά τελικά µπορούµε
να µιλάµε για ψηφιακή αρχιτεκτονική; Οι copy paste πολυκατοικίες δεν διαφέρουν τελικά και τόσο πολύ από τις
παλιότερες, τα avant-garde ακαδηµαϊκά πειράµατα έχουν
χάσει τη φρεσκάδα της ψηφιακής ανακάλυψης, και το
ίντερνετ µέρα µε τη µέρα µοιάζει όλο και περισσότερο µε
τη ζωή εκτός υπολογιστή. ∆εν είναι τυχαίο ότι σήµερα
έχουµε πλέον τον πρώτο εµπορικά πετυχηµένο εικονικό
κόσµο στη σύντοµη ιστορία του µέσου, to Second Life.
Second Life
Σε αντίθεση µε τους παλιότερους Κόσµους (Active
Worlds, Adobe Atmosphere κ.λπ.) το Second Life είναι
ένας κόσµος και όχι πολλοί. Έχει τη δική του οικονοµία,
και τα πάντα είναι προς πώληση, τίποτα δεν είναι δωρεάν
εκτός από τον βασικό avatar τον οποίο µπορείς να ντύσεις
µε απλά ρούχα και να πας µια βόλτα πάνω από νησιά και
παραλίες. Αν θες να φορέσεις κάτι καλύτερο µπορείς να
αγοράσεις ρούχα αλλά και τατουάζ ή ακόµα και χειρονοµίες από τα δεκάδες καταστήµατα. Αν είσαι δε αρχιτέκτονας και θέλεις να χτίσεις ένα σπίτι, τότε αλλάζουν ραγδαία
οι προϋπολογισµοί γιατί η γη πουλιέται πλέον αρκετά
ακριβά: Ένα µικρό νησάκι στο οποίο µπορείς να φτιάξεις 12 εξοχικά σπίτια κοστίζει πλέον πάνω από $1300 ενώ έχει
επιπρόσθετα µηνιαίο ενοίκιο γύρω στα $170. Η ∆εύτερη
Ζωή δεν είναι πια παιχνίδι, όπως έχουν καταλάβει πολλοί
κτηµατοµεσίτες στην Αµερική όπου για πλακά ξεκίνησαν
να πουλάνε γη στο «νέο αυτό κόσµο του ίντερνετ» και
κατέληξαν να µεταφέρουν µεγάλο βαθµό των εργασιών

µέρος της η αρχιτεκτονική που παράγεται εκεί δεν διαφέρει καθόλου από την αρχιτεκτονική εδώ.

Το Second Life πολλές φορές περιγράφεται λανθασµένα
σαν παιχνίδι ενώ δεν έχει κανένα σκοπό εκτός από την
ύπαρξη. Είναι µια κοινότητα, µια προσοµοίωση ζωής η
οποία λειτουργεί σαν διάλλειµα από την κυρίως ζωή,
ακόµα και σαν προσωρινή αντικατάσταση της, σαν µία
εναλλακτική η οποία λίγο τελικά διαφέρει στον τρόπο λειτουργίας: απλά στο Second Life δεν πεινάς, δεν παχαίνεις,
δεν πεθαίνεις και δεν έχεις βαρύτητα. Και στο µεγαλύτερο

Πλανήτης Google
Ακόµα και αν η τεχνολογία έχει µπει τόσο πολύ στην
καθηµερινότητά µας που να µην αποτελεί πια είδηση, και
να µην µπορούµε τόσο εύκολα να πούµε ποια ακριβώς
µπορεί να είναι η ψηφιακή αρχιτεκτονική, ίσως χρειαστεί
να κοιτάξουµε καλυτέρα την καθηµερινότητα αυτή και µε
ποιους τρόπους έχει αλλάξει.
Αν κάνουµε ένα γρήγορο zoom out σήµερα, βλέπουµε ότι
οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί υπολογιστή αποκτάει σιγά
σιγά και µια δεύτερη ζωή µαζί µε µια νέα ταυτότητα και ένα
καινούργιο κοινωνικό κύκλο, κυρίως χάρη...

Λόγω περιορισµένου χώρου το υπόλοιπο κείµενο µπορείτε να το
βρείτε στο www.angelidakis.com/text35.html
α

φ

ι

έ

ρ

ω

µ

α

59

¿Óˆ: ∂ÈÎﬁÓ· 3. Ÿ„Ë/™Ù·ÙÈÎﬁ ™‡ÛÙËÌ·/∂È‰ÂÚÌ›‰·
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Έρευνα και σχεδιασµός
µέσω ψηφιακών µεθόδων

‰›Ï· Ì¤ÛË: ∂ÈÎﬁÓ· 1. ∆ÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

του Στέλιου ∆ρίτσα, αρχιτέκτονα, διδάσκοντος στην Architectural Assosiation

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζω µερικές ιδέες για τον
ψηφιακό σχεδιασµό, όπως προέκυψαν από την έρευνα
των τελευταίων χρόνων σε επαγγελµατικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, θα αναφερθώ στον σχεδιασµό µε οδηγό την
απόδοση και στην επίτευξη µιας µορφής ψηφιακής οικονοµίας/οικολογίας µέσω της χρήσης δυναµικών αναπαραστάσεων.
Η συγκεκριµένη έρευνα βρίσκεται αυτή τη στιγµή υπό εξέλιξη και πραγµατοποιείται στο αρχιτεκτονικό γραφείο
Kohn Pedersen Fox στο παράρτηµα του Λονδίνου. Το
αρχιτεκτονικό έργο πρόκειται για τον σχεδιασµό του
µεγαλύτερου κτιρίου γραφείων στην Ευρώπη. Το κτίριο
«Bishopsgate Tower» βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνού σε µια περιοχή η οποία έχει αναδειχθεί σε πυρήνα
ανάπτυξης ψηλών κτιρίων. Όπως είναι φυσικό, οι προκλήσεις και προοπτικές έρευνας υπό αυτή την κλίµακα είναι
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εντελώς πρωτοφανείς σε όγκο και υφή. Το γενικό πλαίσιο
του σχεδιασµού ορίζεται µέσα από ένα πυκνό πλέγµα
παραµέτρων που κυµαίνονται από πολιτικές και οικονοµικές µέχρι λειτουργικές και κατασκευαστικές.
Η µορφολογική έκφραση του κτιρίου προήλθε ως αποτέλεσµα του σχετικού αντίκτυπου στον αστικό ιστό σε τοπική
κλίµακα αλλά και στο ευρύτερο πολεοδοµικό περιβάλλον
του Λονδίνου [εικ. 1], λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις πολλαπλές αναπλάσεις που έχουν προβλεφθεί σε ένα ορίζοντα
δεκαετιών για τον συγκεκριµένο κόµβο ανάπτυξης. Κατ'
αυτόν τον τρόπο ο όγκος βρίσκεται ως αποτέλεσµα τις ανάγκης εκλέπτυνσης της µορφής ενός κτιρίου µε ύψος λίγο
µικρότερο των τριακοσίων µέτρων και συνολικό εµβαδού
ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων [εικ. 2α, 2β].
Η έρευνα επικεντρώθηκε στον σχεδιασµό µε οδηγό την
απόδοση. Η έννοια της αρχιτεκτονικής απόδοσης είναι
εντυπωσιακά ευρεία και έρχεται στο προσκήνιο για πρακτικούς λόγους σχετικούς µε την κλίµακα του αρχιτεκτονικού
εγχειρήµατος. Η απόδοση µπορεί να περιγράψει οποιαδήποτε πτυχή µιας διαδικασίας υπό τον όρο ότι µπορεί να
µετρηθεί κάποιο χαρακτηριστικό ποσοτικά. Είναι εµφανές
ότι τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να είναι συµβατικά,
όπως για παράδειγµα το εµβαδόν και κόστος, αλλά µπορούν να είναι και ενδεχοµένως περισσότερο δηµιουργικά
περιλαµβάνοντας ανθρώπινες παραµέτρους, αισθητικές
πτυχές της διαδικασίας κτλ. Μέσω των ψηφιακών µεθόδων
είναι πλέον δυνατόν να ελέγχεται η απόδοση του σχεδιασµού σε πραγµατικό χρόνο, κατά τη διάρκεια του, και όχι
σποραδικά ή αφού έχει παγιωθεί.
Το πρώτο µέρος της έρευνας είχε να κάνει µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος σχεδιαστικής αναπαράστασης.
Χρησιµοποιήσαµε την παραµετρική γεωµετρία ως µέθοδο
επίλυσης πολλών προβληµάτων διαχείρισης και επικοινωνίας σχεδιασµού σε αρχιτεκτονικό και µη επίπεδο. Ενδεικτικά, είναι δυνατόν να καταγράψουµε και ανατρέξουµε σε
όλες τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται κατά την πολυετή προσπάθεια. Επίσης είναι η
δυνατή απόσπαση εξειδικευµένων αναπαραστάσεων, για
παράδειγµα στατικών µοντέλων, και η οµαλή τους επαναενσωµάτωση µετά τη µελέτη των πολιτικών µηχανικών.
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον επί της έρευνας επικεντρώθηκε
στον σχεδιασµό του εξωτερικού περιβλήµατος του κτιρίου
[εικ. 3]. Για της ανάγκες µελέτης του δηµιουργήθηκε µια
ενσωµατωµένη µέθοδος αυτοµατοποίησης και βελτιστοποίησης σχεδιασµού. Η όψη αποτελείται από ένα διπλό
σύστηµα φίλτρων: το εσωτερικό το οποίο ορίζει τον λειτουργικό χώρο του κτιρίου και το εξωτερικό το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο βιοκλιµατισµού. Η εσωτερική όψη επιλύει λειτουργικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα την ευέλικτη εσωτερική διαρρύθµιση του γραφειακού προγράµµατος (το οποίο µπορεί να επαναπροσδιοριστεί ανάλογα µε

της ανάγκες του χρήστη). Το εσωτερικό πάνελ της όψης
είναι συνεχές και κατακόρυφο κατ' ύψος, ενώ το εξωτερικό
είναι ασυνεχές και χωρικά στραµµένο σε δυο διευθύνσεις
[εικ. 4]. Το αποτέλεσµα είναι τα οι εξωτερικές µονάδες να
αλληλοεπικαλύπτονται κατά σειρά αλλά και κατά όροφο.
Τα κενά της εξωτερικής επιδερµίδας επιτρέπουν τον
φυσικό αερισµό του κτιρίου και την εξοικονόµησης ενέργειας.
Παρ’ όλα αυτά, το περίβληµα του κτιρίου αποτελείται από
µονό ένα έξυπνο τύπο/µονάδα, η οποία επαναλαµβάνεται
σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αν και όλες οι µονάδες είναι

όµοιες, κάθε µια από τις περίπου οχτώ χιλιάδες από αυτές
έχει ελάχιστα διαφορετική τοποθέτηση και άνοιγµα µεταξύ
των γειτονικών πάνελ. Η αλγοριθµική διαδικασία αναπτύχθηκε αρχικά µε µόνο στόχο την επίλυση της τοποθέτησης και της διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει πρόσκρουση
µεταξύ κανενός από τα πάνελ. Ταυτόχρονα, οι περιορισµοί ως προς τα ανοίγµατα προσδιορίζονται από λειτουργικές ανάγκες (καθαρισµός, αντικατάσταση, σκίαση κτλ.),
κατασκευαστικές προδιαγραφές (µεγέθη υαλοπινάκων και
πλαισίων, µεταφορά και συναρµολόγηση κτλ.), βιοκλιµατικές (ταχύτητα προσπέλασης και εναλλαγής αέρα κτλ.),
αισθητικές (συνολική οπτική συνέχεια της όψης σε σχέση
µε την κίνηση του παρατηρητή ή της αλλαγής συνθηκών
φωτισµού κτλ.).
Η προσέγγιση έγινε µέσω του µετασχηµατισµού των
παραπάνω ερωτηµάτων υπό µορφή περιορισµών και επαγωγικών κανόνων. Η περιγραφή έγινε µέσω γεωµετρίας και
η επίλυση µέσω της έκφρασης των παραπάνω ως φυσικές
δυνάµεις οι οποίες ασκούν πιέσεις επί της παραµετρικής
περιγραφής. Κατά την εκτέλεση της ψηφιακής προσοµοίωσης, τα πάνελ αποκτούν δυναµική κίνηση στον χώρο µέχρι
να βρεθούν σε κατάσταση ισορροπίας ελαχιστοποιώντας
ή µεγιστοποιώντας τις παραπάνω προδιαγραφές.
Σε αριθµητικό επίπεδο καταφέραµε να επιτύχουµε τη βελτιστοποίηση του διπλού περιβλήµατος ελαχιστοποιώντας
το διάκενο της όψης κατά τριάντα περίπου τοις εκατό,
µέγεθος το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση του συνολικού
εµβαδού του κτιρίου κατά περίπου δυο τοις εκατό (επί
σταθερού όγκου). Αν οι αριθµοί αυτοί παρακινούν την
σκέψη προς τα οικονοµικά οφέλη της έρευνας, πιστεύω
πως οι θεωρητικές προεκτάσεις της µελέτης είναι εξίσου
ενδιαφέρουσες.
Για να αντιληφθούµε τις συνέπειες του ψηφιακού σχεδιασµού µε οδηγό την απόδοση θα πρέπει να δούµε τη δια-

δικασία σε πιο αφαιρετικό επίπεδο από µια συγκεκριµένη
κτιριακή µελέτη. Παρ’ όλα αυτά το παραπάνω παράδειγµα
έκανε εµφανή τα αποτελέσµατα λόγω του όγκου και της
πολυπλοκότητας του. Χαρακτηριστικά, χωρίς την ψηφιακή
αποτύπωση η επίλυση της όψης χωρίς βέλτιστη τοποθέτηση πάνελ χρειαζόταν τυπικά δυο µε τρεις εβδοµάδες
σχεδιασµού. Μετά την υλοποίηση της ψηφιακής µεθόδου
χρειάζονται µερικά δευτερόλεπτα επεξεργασίας.
Παρ’ όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση σχεδιασµού, για
λόγους στενά συνδεδεµένους µε τη χρονική διάσταση της
ανάπτυξης του, είναι απαραίτητο να στηθούν πολλαπλά
επίπεδα αφαιρετικής σκέψης τα οποία παρέχουν συνέχεια
και συνοχή ανάµεσα σε ένα πολυδιάστατο σύνολο προδιαγραφών. Η τεχνολογική παρέµβαση υπό µορφή καταγραφής διαδικασιών έναντι στατικών αναπαραστάσεων
επιτρέπει σε πρώτη φάση να αναθεωρήσουµε τοπικές
ακολουθίες αποφάσεων που συνέβησαν σε παρελθοντικές
φάσεις. Το επόµενο λογικό βήµα είναι η εκµετάλλευση της
δυνατότητας καταγραφής και αξιολόγησης. Τελικά, εφόσον περιγραφούν κανόνες και περιορισµοί οι οποίοι
θέτουν σε ενέργεια τις περιγραφές γίνετε δυνατή η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.
Η αντικατάσταση της στατικής αναπαράστασης σε δυναµική έχει αποτελέσµατα τα οποία είναι ενδιαφέροντα επί
της πράξης αλλά και κατ' επέκταση κατανόησης. Η παραπάνω µελέτη παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία τα οποία
µιλούν για µια νέα συνολική µορφή οικονοµίας και κατά
συνέπεια οικολογίας η οποία προέρχεται κατά τη διάρκεια
του σχεδιασµού αλλά και λειτουργίας του κτιρίου και έχει
να κάνει µε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της κτιριακής
απόδοσης µέσω της διατύπωσης απλών αρχιτεκτονικών
αναζητήσεων και τη µετατροπή τους σε κινητήριες δυνάµεις αναζήτησης.
Η αλλαγή από αναπαραστατική τυπολογία επί των λύσεων,
η οποία έχει οµολογουµένως τεράστια ιστορική παρουσία
στην αρχιτεκτονική σκέψη και πράξη, στην αναζήτηση
τυπολογίας µεθόδων αποτελεί τον πιο ενδιαφέροντα
πυρήνα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έρευνας. Επί των
µετρικών στοιχείων υπάρχει ήδη αρκετό φόντο ανάπτυξης
το οποίο έρχεται από τους τοµείς των επιστηµών. Για
παράδειγµα η έκφραση της κτιριακής επιδερµίδας ως
ζωντανό δυναµικό σύστηµα το οποίο «παλεύει» να βρεθεί
σε κατάσταση ισορροπίας δανείζεται έννοιες από στατικές
και φυσικές µεθόδους προσοµοίωσης. Σε επίπεδο συνθετικής σκέψης υπάρχουν και εκεί πολλαπλές νέες προοπτικές πειραµατισµού και ένα έδαφος το οποίο είναι ακόµα
σχετικά ανεξιχνίαστο.
Συνολικά, αντιλαµβάνοµαι πως η στροφή των τελευταίων
χρόνων από τα τεχνολογικά µέσα, στις τεχνολογικές
µεθόδους σχεδιασµού, βοήθησαν την έρευνα να ξεπεράσει το πρώιµο στάδιο της ανίχνευσης της επιφάνειας του
φαινοµένου αρχιτεκτονική και ψηφιακές τεχνολογίες. Η
«αλλαγή παραδείγµατος» τελικά, δεν προήλθε αποκλειστικά από τη διεύρυνση των δυνατοτήτων έκφρασης και
τον αυτοµατισµό της παραγωγής µέσω ροµποτικών µεθόδων κατασκευής. Πιθανώς, η ευκαιρία να ανατρέξουµε
στις αξιωµατικές δοµές περί του πώς είναι σήµερα και πώς
διαφορετικά µπορεί να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός ως
σκέψη και πράξη, υπήρξαν πιο ουσιαστικές συνέπειες που
αιτιολογούν την επένδυση τόσης δηµιουργικής ενέργειας
στον ψηφιακό τρόπο. Οι δυνατότητες και προοπτικές είναι
ανοιχτές για περαιτέρω κριτική σκέψη και δηµιουργική
έρευνα.
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Αναδυόµενες ιδιότητες
υλικών, σηµερινές δυνατότητες
και προοπτικές
της Αθηνάς Σταυρίδου, αρχιτέκτονος Msc, διδάσκουσας στο ΕΜΠ

Αφορµή το βιβλίο Smart materials and technologies
των Michelle Addington και Daniel Schodek1

«Building design absorbs, controls, almost invents an existence, an event... The architecture of the past used a static
language. The architecture of the recent past had to invent a
language that will absorb dynamics and change. Logically
someone may predict that architecture of the future will
embody such dynamic». Peter Cook2

Î¿Ùˆ: 2002 E-motive House – ONL, Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È
·ÏÏ¿˙ÂÈ Û¯‹Ì· ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ [¶ËÁ‹:
http://www.oosterhuis.nl/]

Η σηµερινή τεχνολογική επανάσταση γίνεται στο «πολύ
µικρό».3 Η έρευνα αιχµής ασχολείται µε τις µοριακές ιδιότητες των υλικών. Οι τοµείς που περιλαµβάνει εκτείνονται
από τη διάγνωση της σεισµικής συµπεριφοράς, την αναχαίτιση υλικών καταστροφών, τη βελτίωση των µηχανικών
ιδιοτήτων παραδοσιακών υλικών έως τη διάδραση µε τον

χρήστη για τη δηµιουργία µεταβαλλόµενων – ευφυών περιβαλλόντων4 διαβίωσης µε τη χρήση έξυπνων υλικών.
Μετά τα κτίρια-high-tech, τους εικονικούς χώρους και τα
κτίρια-blobs της δεκαετίας του ’90, όλα δείχνουν ότι επιστρέφουµε5 στην υλικότητα µέσα όµως από µία διαφορετική προσέγγιση.
Η ψηφιακή διάσταση της αρχιτεκτονικής υποστηρίζει
παρά καθορίζει τη µορφή καθώς αυτή αποτελεί µια µόνη
εκδοχή ανάµεσα σε πολλαπλούς µορφογενετικούς µετασχηµατισµούς. Επεµβαίνει στη δοµή µια και παραµετρικοποιεί τα αντικείµενά της, δηµιουργώντας «πραγµατικούς»
χώρους που αλληλεπιδρούν µε τον χρήστη. Τέλος µε τη
δυνατότητά της για διασύνδεση και δηµιουργία ad hock
καταστάσεων ωθεί στη διεπιστηµονική συνεργασία. Υπολογιστές διασκορπισµένοι παντού και πουθενά δηµιουργούν µικροµεταβολές, µεταφέρουν δεδοµένα, επεξεργάζονται πληροφορία, θυµούνται για µελλοντική ανάγκη.

¿Óˆ: 1997 Saltwater Pavillion – ONL, ÛÒÌ·
ÛÙÔ ¯ÚﬁÓÔ – ·ÓÙÈ‰Ú¿ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ
[¶ËÁ‹: http://www.oosterhuis.nl/]
Ì¤ÛË: 1999 – Aegis Hypo-Surface – dECOI
architects, ·ﬁ ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎﬁ Î·È ·Î·ıﬁÚÈÛÙÔ [¶ËÁ‹: digital tectonics,
(ÂÈÌ.) Neil Leach, David Turnbull, Chris Williams, Wiley – Academy, 2004]
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Στόχος η δηµιουργία κτιρίων-περιβαλλόντων µε λειτουργίες και ιδιότητες που πλησιάζουν αυτές ενός ζωντανού
οργανισµού ίσως ακόµα και εµπλουτισµένες µε ανθρώπινη
νοηµοσύνη. Περιβάλλοντα που λειτουργούν µε πολλαπλούς τρόπους και ταυτόχρονα διαντιδρούν µε τις µεταβαλλόµενες συµπεριφορές και επιθυµίες των ανθρώπων. Η
ευφυΐα τους είναι ροϊκή και ελεύθερη για αυτό και δεν αποτελούν ένα ιδανικό σύστηµα αλλά «µια ρευστή διάδραση
ανάµεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον».
Τα υλικά ως δυναµικά συστήµατα
Τα υλικά σήµερα δεν περιορίζονται στις δύο διαστάσεις,
δεν αποτελούν µόνο επιφάνειες που καλύπτουν το κτίριο.
Είναι 3-διαστάσεων, καταλαµβάνουν χώρο. Είναι 4-διαστά-

σεων, εξελίσσονται στον χρόνο. Είναι ακόµα και 5-διαστάσεων καθώς µεταφέρουν ή µεταδίδουν πληροφορία.
«Ήδη εδώ και δεκαετίες έχουν αρχίσει να κοιτάνε τα
υλικά ως δυναµικά συστήµατα και όχι µε στατικούς
όρους».6 Και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια διαφορετική
αντίληψη για τη σχέση υλικού και µορφής καθώς αυτή δεν
επιβάλλεται απέξω αλλά αναδύεται µέσα από ένα ενεργό
υλικό. «Οποιοδήποτε υλικό, ανεξάρτητα από το πόσο
απλή είναι η συµπεριφορά του, έχει ενδογενείς τάσεις και
ικανότητες».7 Μέσα από σηµεία κρίσης, περνώντας από
µία κατάσταση σε µία άλλη αυτό το οποιοδήποτε υλικό
γίνεται ενεργό. Αναδύονται δηλαδή ιδιότητες που ανταποκρίνονται κάθε φορά σε µία πολύπλοκη δυναµική συµπεριφορά των συστατικών του.
Έως τώρα αντιλαµβανόµασταν το κτίριο σαν το όριο ανάµεσα σε ένα εσωτερικό και σε ένα εξωτερικό περιβάλλον.
Αυτό µας οδήγησε στο σχεδιασµό πολύπλοκων συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας κυρίως για τις όψεις, τα δάπεδα
και τις οροφές που διαχειρίζονται –περιφρουρούν µε σταθερότητα κάθε είδους διαφορά– µεταβολή των συνθηκών
ανάµεσα στο έξω και το µέσα, εξασφαλίζοντας ένα ενιαίο
και ισότροπο εσωτερικό περιβάλλον.
Για τους φυσικούς όµως το όριο δεν είναι πράγµα αλλά
δράση. Τα περιβάλλοντα θεωρούνται ως ενεργειακά πεδία
και τα όρια ανάµεσά τους ως ενεργές ζώνες µεσολάβησης, ως τόποι των αλλαγών και όχι απεικόνισης.
Έτσι «η εικόνα του κτιριακού ορίου ως την οριοθέτηση
ανάµεσα σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα –ένα οµοιογενές εσωτερικό και ένα περιρρέον εξωτερικό– µπορεί ενδεχοµένως να αντικατασταθεί από την ιδέα των πολλαπλών
ενεργειακών περιβαλλόντων ροϊκά αλληλεπιδρώντας µε το
κινούµενο σώµα».8
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• Αυτο-ενεργοποίηση (self-actuation) – η ευφυΐα τους
είναι εγγενής
• Επιλεκτικότητα (selectivity) – η απόκρισή τους είναι
ξεχωριστή και προβλεπόµενη
• Ευθύτητα (directness) – η απόκρισή τους είναι τοπική σε
ένα ενεργοποιηµένο γεγονός

¿Óˆ: 2003 – π∆∂™∫ – archsign, ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· – Ë ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·Ì˘ÏﬁÌÔÚÊË
·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
ÙÔÌ‹˜ ‰‡Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ [¶ËÁ‹ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ: www.archsign.gr]
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Τα έξυπνα υλικά
Τα έξυπνα υλικά «έχουν µεταβλητές ιδιότητες και ανταποκρίνονται σε εφήµερες ανάγκες. Έχουν την ικανότητα να
αποκρίνονται σε πολλαπλές καταστάσεις αντί να βελτιστοποιούνται για µία µοναδική κατάσταση».9 Σε αντίθεση µε
τα καθιερωµένα στατικά υλικά που αντέχουν στις δυνάµεις,
«τα έξυπνα υλικά είναι δυναµικά, δηλαδή συµπεριφέρονται
σε απόκριση των ενεργειακών πεδίων».
∆εν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς ένα τελικό αποτέλεσµα, καθώς αυτά τα υλικά υπόκεινται σε συνεχείς µετασχηµατισµούς δράσης και αλληλεπίδρασης. Θα µπορούσε
ενδεχοµένως να πει κανείς πως µιλάµε περισσότερο για
σειρές ενεργειών, για ένα σύνολο ή συναρµογή ιδιοτήτων
παρά για υλικά αναγνωρίσιµα και ποσοτικοποιήσιµα από
τη µοριακή δοµή τους.
Είναι αρκετά δύσκολο να ορίσει κανείς τι είναι αυτό που
κάνει ένα υλικό έξυπνο τη στιγµή που ό,τι µπορεί να κάνει
ένα έξυπνο υλικό µπορεί να το κάνει και ένα συµβατικό.
Πολλές φορές η εξυπνάδα ταυτίζεται µε την αυτοµατοποίηση και τα καθολικά έµµεσα κατασκευαστικά συστήµατα
που είχαµε έως τώρα για τη διαχείριση των µεταβολών
θερµοκρασίας, φωτός κτλ. Συστήµατα που κάθε άλλο από
ξεχωριστά και άµεσα δεν είναι.
Τα έξυπνα υλικά µας αναγκάζουν να σκεφτούµε σε µικρή
κλίµακα: τι χρειάζεται το σώµα και όχι τι χρειάζεται το κτίριο. ∆ίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουµε άµεσα και
ξεχωριστά περιβάλλοντα για το σώµα, αλλά «δεν έχουµε
οδηγό για την εφαρµογή τους σε αυτή τη σηµαντική
αρένα».10
Για τους Michelle Addington και Daniel Schodek11 οι πιο
σπουδαίες σκέψεις για τα έξυπνα υλικά είναι αυτές που
σταχυολογούνται από τη συµπεριφορά τους.«Είτε πρόκειται για µόριο, για υλικό, για συνδυασµό ή για ένα σύστηµα,
τα «έξυπνα υλικά» θα παρουσιάσουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Αµεσότητα (immediacy) – αποκρίνονται σε πραγµατικό
χρόνο
• Παροδικότητα (transiency) – αποκρίνονται σε περισσότερες από µία περιβαλλοντικές καταστάσεις

Είναι µάλλον αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό, η ευθύτητα, που θέτει τη µεγαλύτερη πρόκληση στους αρχιτέκτονες και οδηγεί στη σκέψη της χρήσης των έξυπνων υλικών,
επιλεκτικά και στρατηγικά. Έτσι αντί να επιλέγονται αφού
έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός, τα υλικά και οι ιδιότητές
τους αποτελούν το σηµείο εκκίνησης. Το κτίριο δεν αποτελεί πια ένα αυτόνοµο αντικείµενο αλλά έναν τόπο µεταβαλλόµενο στον οποίο συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν
πολλαπλά συστήµατα, όχι απαραίτητα όλα αρχιτεκτονικά.
Τα έξυπνα υλικά δεν φαίνονται και δεν σχεδιάζονται σαν
να ήταν γνωστά αντικείµενα εγκαταστηµένα σε έναν τόπο.
Και αυτό επηρεάζει και τον ίδιο τον σχεδιασµό που πρέπει
να εστιάζει περισσότερο στο τι θέλουµε να κάνουν αυτά
τα υλικά και όχι στο πως φαίνονται τελικά.
Έχοντας πια τη δυνατότητα να σχεδιάζουµε αρχίζοντας
από το πολύ µικρό, από µια µόνη κίνηση και να δηµιουργούµε τοπικά και διασυνδεδεµένα γεγονότα, το πρόβληµα
της εµπειρίας, του τι αισθάνονται οι χρήστες και πώς θα
µπορούσαν να διαντιδρούν µε το περιβάλλον τους, επιστρέφει στο προσκήνιο της αρχιτεκτονικής.

Σηµειώσεις
1. Michelle Addington & Daniel Schodek, Smart materials and
technologies, Architectural Press, 2005, µετάφραση δική µου.
2. Peter Cook, Architecture: action and plan, Studio Vista. Reinhold
Publishing Corporation, Λονδίνο 1967, σ. 41.
3. http://www.fabrication.ald.utoronto.ca/papers_presentations/research/
hanna.htm

Μερικές παρατηρήσεις
πάνω στην έννοια
της βελτιστοποίησης
του Philippe Morel, EZCT Architecture & Design Research,
καθηγητή στην Architectural Assosiation

Ì¤ÛË: ªÔÓÙ¤ÏÔ Î·Ú¤ÎÏ·˜ «Test 1-860M» ÌÂÙ¿
·ﬁ 860 ÁÂÓÈ¤˜ (generations) [86.000 ‰ÔÌÈÎ¤˜
ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜]
Î¿Ùˆ: ¢È·Ó˘ÛÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ EZCT Architecture & Design Research

Η µελέτη του ρόλου που παίζει η βελτιστοποίηση (optimization) αποτελεί µέρος µιας εργασίας που έχει ξεκινήσει
εδώ και κάποια χρόνια ενόψει ενός αυστηρού θεωρητικού
ορισµού της υπολογιστικής αρχιτεκτονικής (computational
architecture). Μπορούµε να ορίσουµε πολλούς τύπους
βελτιστοποιήσεων. Έναν τύπο «θεωρητικό», µε τάση λίγο
ή πολύ πολιτική και λίγο ή πολύ µαθηµατική ή φιλοσοφική,
και έναν τύπο «πρακτικό», στο βαθµό που η βελτιστοποίηση, παρότι είναι για µένα πρώτα απ’ όλα ένα επιστηµονικό
πρόβληµα, είναι επίσης ένα πρακτικό ζήτηµα που αποτελεί
ένα πραγµατικό διακύβευµα στη σύγχρονη παραγωγή.
Αλλά η ιδιαιτερότητα της σύγχρονης βελτιστοποίησης
είναι ότι είναι ταυτόχρονα σαφώς θεωρητική και µαθηµατικοποιηµένη και σαφώς πρακτική, τεχνολογική και εφαρµοσµένη. ∆εν θα αναλύσω εδώ παρά κάποια στοιχεία σχετικά µε την αντίληψη της βελτιστοποίησης στη βιοµηχανία,
προτού κάνω κάποιες διευκρινίσεις σχετικά µε τις έρευνες
των EZCT Architecture & Design Research που παρουσιάζονται σ’ αυτό το τεύχος του περιοδικού Αρχιτέκτονες.
Καταρχήν, κάθε θεώρηση σχετικά µε τη βελτιστοποίηση
θα έπρεπε να συνδέεται µε άλλες, που να σχετίζονται µε
την κατασκευή, το εργαλείο και την ύλη, αλλά επίσης µε
την ακρίβεια και την περίπου εκτίµηση. Στην ουσία, από τη
στιγµή που αντιλαµβανόµαστε το ρόλο της βελτιστοποίησης σαν ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της σύγχρονης
βιοµηχανικής παραγωγής, θα έπρεπε να οριστούν οι σχέσεις της µε αυτά που την καθιστούν δυνατή. Θα έπρεπε να
µελετήσουµε µε ποιο τρόπο η εγγενής ανάπτυξη της ακρίβειας που οφείλεται στις ψηφιακές διαδικασίες και την
τυποποίηση των πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδοµένων,
καθιστά δυνατή από θεωρητική και πρακτική άποψη τη
µαζική χρήση της βελτιστοποίησης, κι έτσι να αποδώσουµε ίση σηµασία στις δηλώσεις ενός µαθηµατικού όπως
ο John Von Neumann και στις δηλώσεις των διαφόρων
εταιριών που µιλούν για τη βελτιστοποίηση και το δίκτυο
κατανεµηµένων υπολογιστικών ενεργειών που απαιτείται.
Ο Von Neumann σε µια διάλεξη που έδωσε στην Πασα-

ντένα, µε τίτλο «Η γενική θεωρία και λογική των αυτόµατων»1 εκφράζεται ως εξής:
«Η σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη στάθµη θορύβου
µιας ψηφιακής µηχανής έτσι όπως περιγράφεται παραπάνω και µιας αναλογικής µηχανής δεν είναι ποιοτική, αλλά
ποσοτική. Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η στάθµη θορύβου
µιας αναλογικής µηχανής δεν είναι ποτέ χαµηλότερη από
ένα στις εκατό χιλιάδες, και σε πολλές περιπτώσεις φτάνει
στο ένα τοις εκατό. Σε µια ψηφιακή µηχανή 10 δεκαδικών,
η στάθµη σχετικού θορύβου (που οφείλεται στα λάθη
στρογγυλοποίησης) είναι της τάξεως του ενός δισεκατοµµυριοστού. Έτσι, η πραγµατική σηµασία της ψηφιακής διαδικασίας είναι η ικανότητά της να µειώσει το θόρυβο του
λογισµικού σε ένα επίπεδο που είναι εντελώς άπιαστο για
κάθε άλλο αναλογικό µέσο [...]. Είναι σαφώς ένας χώρος
τελείως διαφορετικός από αυτόν µιας φυσικής διαδικασίας, από την σκοπιά της µείωσης του περιβάλλοντος
θορύβου,. Εδώ είναι –κι όχι σε µια πρακτικά αδύνατη απόλυτη αξιοπιστία– που βρίσκεται η σηµασία της ψηφιακής
διαδικασίας».
Όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται οι
βιοµηχανικές εταιρίες όταν αναφέρονται στη βελτιστοποίηση και στην υποδοµή πληροφορικής µε τη γενικής χρήσης ονοµασία «Grid Computing», από την οποία είναι
σήµερα αναπόσπαστη, παραθέτουµε δύο παραδείγµατα:
1) Clusters µεγάλης κλίµακας µας επιτρέπουν να χειριζόµαστε και να µοιραζόµαστε υπολογιστικές πηγές µέσω ολόκληρης της Λειτουργίας Ανακάλυψης (Discovery Function),
επιταχύνοντας την ανακάλυψη, το σχεδιασµό και το χρόνο
προώθησης στην αγορά των φαρµάκων, και να πετυχαίνουµε στην επένδυση σε hardware. Η πλατφόρµα LSF έχει
ήδη αποδείξει µακράν έως τώρα τις δυνατότητές της και
είναι πλέον η προτιµώµενη λύση για τη διαχείριση των οµίλων (compute farms) της AstraZeneca».2
2) «Το Plateform Computing, πρόγραµµα για το Grid

4. Μετάφραση του όρου intelligent environments. [intelligentia – Intelligere – διακρίνω ή επιλέγω, inter (between) and leger (to choose)].
5. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, «Επιστροφή στην υλικότητα»,
Highligths, τεύχος 13, 2004, σ. 116.
6. Manuel DeLanda, «Material Complexity», digital tectonics, (επιµ.)
Neil Leach, David Turnbull, Chris Williams, Wiley-Academy, 2004,
σ. 14, µετάφραση δική µου.
7. Ibid.
8. Michelle Addington & Daniel Schodek, Smart materials and
technologies, Architectural Press, 2005, σ. 7, µετάφραση δική µου.
9. Ιbid, σ. 3.
10. Ιbid, σ. 10.
11. Ιbid, σ. 10.
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Ì¤ÛË: ªÔÓÙ¤ÏÔ Bolivar, Û˘ÏÏÔÁ‹ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Pom-

pidou
‰ÂÍÈ¿: ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ·ﬁ Î·Ú¤ÎÏÂ˜ ÌÂ
ÙËÓ ›‰È· ÌË¯·ÓÈÎ‹ ·ﬁ‰ÔÛË
Î¿Ùˆ: ∞Ó¿Ï˘ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ Bolivar,
Û¯¤‰È· «Mathematica», Û˘ÏÏÔÁ‹ ∫¤ÓÙÚÔ Pompidou

που αναφέρθηκαν παραπάνω, συνεχίζοντας το ήδη
µακρόχρονο ενδιαφέρον µας για το πρόγραµµα
Mathematica, κινηθήκαµε προς ένα «πλεγµατικό» µοντέλο
–χρησιµοποιώντας το Grid Mathematica– που µας επιτρέπει να ενισχύσουµε τη µακρά συνεργασία µας µε τον
φυσικό Bruno Autin (δηµιουργός του πακέτου Geometrica,
πρώην φυσικός στο CERN) και τη µαθηµατικό Maryvonne
Teissier (καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Παρίσι VII). Το
Grid Mathematica οδηγεί σε µια αποτελεσµατικότερη πρακτική συνεργασίας ενώ µας απελευθερώνει επίσης από
τους περιορισµούς της υπολογιστικής ισχύος των υπολογιστών. Βέβαια, το Grid Mathematica δεν είναι ο µόνος τρόπος να επιτύχουµε την κατανεµηµένη υπολογιστική ικανότητα. Το καλοκαίρι του 2004, ένα σύµπλεγµα 12 υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής (Ecole Polytechnique) του
Παρισιού ελεγχόταν από τον Hatem Hamda, από ένα
εργαστήριο γεωγραφικά µακριά (INRIA), µε σκοπό να
κατανεµηθεί η υπολογιστική εργασία της διαδικασίας βελτιστοποίησης (µε τη βοήθεια γενετικών αλγορίθµων) ενός
συνόλου από καρέκλες (βλ. εικόνες).
Μετάφραση από τα γαλλικά: Λήδα ∆ηµητριάδη

Computing που υπάρχει στην αγορά της ψηφιακής προσοµοίωσης από το 1992, έχει αποκαλύψει την ευκαιρία να
εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες του ξεπερνώντας τα
όρια της αγοράς της Προσοµοίωσης και επεκτείνοντας
την προσφορά του σε ολόκληρη την αγορά του PLM. Στο
πλαίσιο αυτής της επέκτασης της αγοράς, η εταιρία ανακοινώνει το λανσάρισµα της Platform LSF για V5 PLM, µια
προσφορά που επιτρέπει την ενσωµάτωση της λειτουργίας
Grid στα συστήµατα διαχείρισης του κύκλου ζωής των
προϊόντων της Dassault Systèmes. Η αυτοµατοποίηση
όλων των εφαρµογών CAO, IAO, FAO και GDT για να σχηµατίσουν µια µόνο αλυσίδα βελτιστοποίησης που να απευθύνεται σε πολλούς τοµείς θα απλοποιήσει την παραγωγή και θα
απαιτήσει χιλιάδες CPU προκειµένου να διαχειριστεί αυτό το νέο
σύνολο ενεργειών. Η Platform LSF για V5 PLM επιτρέπει, µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος, να βελτιστοποιηθεί η
χρήση των πηγών και να λυθούν οι δυσκολίες στην υποδοµή της πληροφορικής που συναντούν οι πελάτες των
τοµέων της αεροναυπηγικής και της αυτοκινητοβιοµηχανίας για την αποτελεσµατική διαχείριση των εντατικών υπολογιστικών ενεργειών».3

¿Óˆ: 7 Î·Ú¤ÎÏÂ˜ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Ì¤Û·
·ﬁ Ì›· mono-objective ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË˜, 2 Î·Ú¤ÎÏÂ˜ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Ì¤Û·
·ﬁ Ì›· multi-objectives ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹. ¢È·‰ÈÎ·Û›· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ «∆est-2»
‚·ÛÈÛÌ¤ÓË ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Voronoi
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Αυτά τα παραδείγµατα, που προέρχονται από τα καθαρά
µαθηµατικά (Von Neumann) ή τη βιοµηχανία – άρα τα
εφαρµοσµένα µαθηµατικά (Astra Zeneca και Dassault
Systèmes), δείχνουν κατά τη γνώµη µου από µόνα τους τον
τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να παράγουµε σήµερα,
σύµφωνα και µε τα παρακάτω κριτήρια:
1) Αποκεντρωµένη και κατανεµηµένη παραγωγή.
2) Παραγωγή που δεν στηρίζεται στην ανθρώπινη δηµιουργία µε την παραδοσιακή έννοια αλλά που στηρίζεται σε
µια παραγωγή µε χρήση υπολογισµών στην οποία ο
άνθρωπος δε συµµετέχει παρά µε τη δηµιουργία εννοιών
(concepts). Άλλωστε αυτή η διαδικασία παραγωγής
εννοιών και η επικύρωσή τους µέσα από πολυάριθµους
υπολογισµούς είναι που δίνει τη σηµασία του σε αυτό που
οι Αγγλοσάξονες ονοµάζουν «Proof of concept». Έτσι,
ένα προϊόν είναι η επικύρωση βάσει υπολογισµών µιας υπόθεσης πολύ περισσότερο απ’ ό,τι µια «παραγωγή». Πρόκειται
για µια βαθιά αλλαγή αυτού που ονοµάζαµε παραγωγή
στο βαθµό που ακόµα και οι πιο κλασικές βιοµηχανικές

δραστηριότητες πλησιάζουν, για παράδειγµα, σήµερα τον
τρόπο παραγωγής ενός χρηµατιστή.
3) Παραγωγή που στηρίζεται εσωτερικά σε ένα είδος
οικολογίας των µαθηµατικών µοντέλων (αυτό που ο Γάλλος επιστηµολόγος Franck Varenne ονοµάζει «οικολογία
των αντικειµενικοποιηµένων διατυπώσεων»).

Σηµειώσεις
1. 20 Σεπτεµβρίου.
2. Sandra McLaughlin, AstraZeneca's senior systems administrator
for physical and structural sciences.
3. «Une solution Grid destinée à la gestion du cycle de vie des
produits avec V5 PLM», Communiqué de Dassault Systèmes du

Στην ουσία, η βελτιστοποίηση και η υπολογιστική ισχύς
που απαιτεί (αντιστρόφως, αυτή η ισχύς εκµεταλλεύεται µε
τη σειρά της τη βελτιστοποίηση) δεν στηρίζονται πλέον σε
µεµονωµένα µαθηµατικά µοντέλα, αλλά σε ένα συνδυασµό
ενός µεγάλου αριθµού µοντέλων που χρησιµοποιούνται
τοπικά, το καθένα βέλτιστο στη µερική εργασία που έχει
να εκπληρώσει. Αυτά τα τρία κριτήρια, που δεν είναι τα
µοναδικά, είναι κοινά στο σύνολο της βιοµηχανικής παραγωγής. Από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, έχουν σαν
αποτέλεσµα την ενίσχυση της σηµασίας των εννοιών/
ιδεών (concepts). Ο όρος «concept» χάνει κάθε δεσµό µε
πιθανές χωρικές ιδέες κ.λπ. για αποκτήσει µια σηµασία που
τον φέρνει πιο κοντά σε µια επιστηµονική υπόθεση. Το να
δουλέψει κανείς µια ιδέα στην αρχιτεκτονική σήµερα ανάγεται πολύ περισσότερο στο να υποθέσει ότι το τάδε
σύστηµα είναι πιο αποδοτικό από ένα άλλο (σύµφωνα µε
κριτήρια που προφανώς δεν µπορούν να συζητηθούν εδώ,
ξεκινώντας από την καθαρά τεχνική επίδοση µέχρι κριτήρια βαθύτατα έξω-επιστηµονικά), άρα στο να υποθέσει ότι
η τάδε διαδικασία θα οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα για το οποίο δε γνωρίζουµε εξαρχής παρά µόνο
πολύ λίγα πράγµατα. Ακολουθώντας τις διαφορετικές επιλεγµένες διαδικασίες βελτιστοποίησης (για παράδειγµα
αυτές που στηρίζονται στους γενετικούς αλγορίθµους), το
αποτέλεσµα γενικά δεν είναι παρά µερικώς προβλέψιµο.
Παρ’ όλ’ αυτά αυτό το οποίο επιδιώκεται δεν είναι ένα
αποτέλεσµα «τύχης», και δη ανάδυσης, αλλά µάλλον η
µεγαλύτερη κατανόηση µιας αλυσίδας παραγωγής της
οποίας η βασική σηµασία είναι πρώτα απ’ όλα να παρουσιαστεί σαν ένα νέο παράδειγµα της βιοµηχανικής παραγωγής.
Ως συµπέρασµα, θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς η δραστηριότητά µας, η EZCT Architecture & Design Research,
σχετίζεται µε αυτά που µόλις σηµείωσα. Στα πλαίσια αυτών

19/07/2006.
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‰›Ï·: ∂ÈÎﬁÓ· 1. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Roomware: DynaWall, InteracTable, Comm-Chair, ConnecTables

Σχεδιάζοντας Συνεργατικά
Κτίρια: Έξυπνα Περιβάλλοντα και

Î¿Ùˆ: √ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÂ ÛÎ›ÙÛÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÙˆÓ «∞mbient Agoras»

ο «Υπολογιστής υπό Εξαφάνιση»
του ∆ρ ∆ρ Norbert Streitz, senior scientist και συµβούλου στρατηγικής
Ινστιτούτου Fraunhofer IPSI και πολυτεχνείου του Ντάρµσταντ, Γερµανία

Μοιάζει παράδοξο αλλά σύντοµα θα γίνει πραγµατικότητα: Ο
ρυθµός µε τον οποίο οι υπολογιστές εξαφανίζονται,
θα αντιστοιχεί ολοένα και περισσότερο µε τον ρυθµό µε τον
οποίο η τεχνολογία της πληροφορικής θα διεισδύει
στο περιβάλλον και τις ζωές µας. (Streitz και Nixon, 2005)

Εισαγωγή
Παρακολουθώντας την αυξανόµενη εξάπλωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους
τοµείς της προσωπικής και κοινωνικής µας ζωής, πρέπει
παράλληλα να διερευνήσουµε τις επιπτώσεις τους στους
αρχιτεκτονικούς χώρους που µας περιβάλλουν και που
καθορίζουν τις προσωπικές και κοινωνικές µας δραστηριότητες. Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας έχει
επιφέρει µια σηµαντική µεταστροφή: Την αποµάκρυνση
από τα πραγµατικά αντικείµενα του φυσικού περιβάλλοντος ως πηγές πληροφορίας, προς τις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως «τις» νέες πλατφόρµες επαφής µε την πληροφορία, µε αποτέλεσµα την αυξανόµενη
έµφαση στα εικονικά περιβάλλοντα. Η προσέγγισή µας
είναι να επιστρέψουµε στον πραγµατικό κόσµο ως αφετηρία για τον σχεδιασµό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που

µας παρέχουν τα αντικείµενα και οι χώροι του. Ταυτόχρονα, εκµεταλλευόµαστε τις δυνατότητες τις οποίες µας
παρέχει η βασιζόµενη στους υπολογιστές υποστήριξη και
µας προσφέρει ο ψηφιακός κόσµος. Η πρότασή µας µας
είναι να αντλήσουµε τα καλύτερα στοιχεία και από τους
δύο αυτούς κόσµους, συνδυάζοντας και ενσωµατώνοντας
τον πραγµατικό και τους εικονικούς κόσµους, καταλήγοντας σε υβριδικούς κόσµους.
Συνεργατικά Κτίρια [Cooperative Buildings]
Το 1998, παρουσιάσαµε για πρώτη φορά την έννοια
«Συνεργατικά Κτίρια» (Streitz et al., 1998). Χρησιµοποιήσαµε τον όρο «κτίρια» (και όχι «χώροι») για να τονίζουµε
το γεγονός ότι η αφετηρία του σχεδιασµού θα πρέπει να
είναι το πραγµατικό, αρχιτεκτονικό περιβάλλον. Χαρακτηρίζοντας το κτίριο «συνεργατικό», θελήσαµε να υποδηλώσουµε ότι το κτίριο εξυπηρετεί το σκοπό της συνεργασίας
και της επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, είναι «συνεργατικό»
προς στους χρήστες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες
του, καθώς παρέχει ενεργά, επιµεληµένα και προσαρµοζόµενα στοιχεία. Σύµφωνα µε το όραµά µας, το κτίριο θα
είναι «έξυπνο» και ικανό να προσαρµόζεται σε µεταβαλλόµενες καταστάσεις και να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες ενηµερωµένες κατά περίπτωση.

O «Υπολογιστής υπό Εξαφάνιση»
[Disappearing Computer]
Η έννοια του «Υπολογιστή υπό Εξαφάνιση» αποτελεί
συνέπεια της διατύπωσης του Weiser (1991): «Οι πλέον
έξυπνες τεχνολογίες είναι εκείνες που εξαφανίζονται.
Υφαίνονται στον ιστό της καθηµερινής ζωής µέχρι που
πλέον δεν διακρίνονται από αυτόν». Βασιζόµενος σε αυτό,
υποστηρίζω τα ακόλουθα (βλ. επίσης Streitz et al., 2001).
Οι υπολογιστές έγιναν κυρίαρχα αντικείµενα της προσοχής µας, δηµιουργώντας παράλληλα έναν τοµέα που ονοµάζεται «αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή». Σήµερα,
ωστόσο, χρειάζεται να αναρωτηθούµε: Μας ενδιαφέρει
πράγµατι η αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές; Άραγε ο
στόχος µας δεν είναι η αλληλεπίδραση µε την πληροφορία, η επικοινωνία και η συνεργασία µε τους ανθρώπους;
∆εν θα έπρεπε ο υπολογιστής να µεταβεί στο παρασκήνιο
και να εξαφανιστεί;
Αυτή η «εξαφάνιση» µπορεί να πάρει διάφορες µορφές:
µπορεί να είναι φυσική ή νοητική. Η φυσική εξαφάνιση
αναφέρεται στη σµίκρυνση των συσκευών και στην ενσωµάτωσή τους σε άλλα καθηµερινά αντικείµενα, όπως, για
παράδειγµα, τα ρούχα. Στην περίπτωση της νοητικής εξαφάνισης, τα αντικείµενα µπορούν να εξακολουθήσουν να
είναι µεγάλα, όµως δεν γίνονται αντιληπτά ως υπολογιστές,
επειδή οι άνθρωποι τα αναγνωρίζουν, λόγου χάρη, ως διαδραστικούς τοίχους ή διαδραστικά τραπέζια.
O «Υπολογιστής υπό Εξαφάνιση» [«The Disappearing
Computer» (DC)] είναι επίσης η ονοµασία µιας ερευνητικής πρωτοβουλίας που χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
(www.disappearing-computer.net). Στόχος της ήταν «να
διερευνήσει πώς η καθηµερινή ζωή µπορεί να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί µέσω της χρήσης συνόλων διαδραστικών, έξυπνων συσκευών». Μαζί, οι συσκευές αυτές θα
σχηµατίσουν νέα, φιλικά προς τον άνθρωπο περιβάλλοντα,
όπου «ο υπολογιστής όπως τον ξέρουµε» δεν έχει κανένα
ρόλο. Οι στόχοι αυτοί εξετάστηκαν µέσω ενός συνόλου 17
σχετικών εφαρµογών.

Έξυπνα Περιβάλλοντα [Ambient Intelligence]
Το έξυπνο περιβάλλον (AmI) αντιπροσωπεύει ένα όραµα
του (όχι και τόσο µακρινού) µέλλοντος, όπου τα «νοήµονα» ή «έξυπνα» περιβάλλοντα αντιδρούν µε έναν επιµεληµένο, προσαρµοστικό και ενεργό (µερικές φορές προληπτικό) τρόπο στην παρουσία και στις δραστηριότητες
των ανθρώπων και των αντικειµένων, έτσι ώστε να παρέχουν νοήµονες/έξυπνες υπηρεσίες στους κατοίκους τους.
Σχετικοί τοµείς έρευνας είναι γνωστοί ως ολοκληρωτική
και πανταχού παρούσα υπολογιστική υποστήριξη.
Οι έξυπνοι χώροι κάνουν τους ανθρώπους εξυπνότερους
Η ενσωµάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας και της αισθητηριακής τεχνολογίας στα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης που έχει σαν αποτέλεσµα τα
«Έξυπνα Περιβάλλοντα», µας κάνει να αναρωτηθούµε
πόσο έλεγχο έχουν οι άνθρωποι. Σε αυτό το σηµείο, είναι
χρήσιµος ο ακόλουθος διαχωρισµός (Streitz et al, 2005).
Προσανατολισµένη στο σύστηµα, εξυπνάδα που µπορεί να γίνει
ενοχλητική
Ένα περιβάλλον είναι «έξυπνο» εφόσον καθιστά εφικτές
συγκεκριµένες αυτό-κατευθυνόµενες (αντι)δράσεις µεµονωµένων συσκευών (ή µέσω του περιβάλλοντος στην περίπτωση συνόλου συσκευών) που βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν και που συλλέγονται διαρκώς. Ο χώρος θα ήταν ενεργός ή ακόµα και προληπτικός και θα είχε τον έλεγχο της κατάστασης λαµβάνοντας αποφάσεις, παίρνοντας µέτρα και εκτελώντας τα.
Κάποια από αυτά τα µέτρα ενδεχοµένως να ήταν ενοχλητικά, όπως, π.χ. ένα έξυπνο ψυγείο που παραγγέλνει τροφές τις οποίες δεν επιθυµούµε ή δεν χρειαζόµαστε.
Προσανατολισµένη στον άνθρωπο, εξυπνάδα που προσφέρει
δυνατότητες
Η παραπάνω άποψη αντιπαραβάλλεται µε µια άλλη οπτική
που µπορεί να συνοψισθεί ως εξής: «οι έξυπνοι χώροι
κάνουν τους ανθρώπους εξυπνότερους». Αυτό επιτυγχάνεται διατηρώντας τον άνθρωπο σε θέση ελέγχου και
δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους τη δυνατότητα να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις και να
προβαίνουν σε ενέργειες, ως ώριµα και υπεύθυνα άτοµα
που έχουν τον έλεγχο.
Ασφαλώς, οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν υπάρχουν στην
αµιγή, ξεκάθαρη µορφή τους. Αποτελούν ακραία σηµεία
µιας κλίµακας προσδιορισµού σταθµισµένων συνδυασµών.
Εξοπλισµός για Συνεργατικά Κτίρια
Προκειµένου να κατοικηθούν τα Συνεργατικά Κτίρια αναπτύξαµε εξαρτήµατα Εξοπλισµού (Roomware®) (Streitz
et al., 1998, 2001) [www.roomware.de]. Ορίσαµε ως Εξοπλισµό το αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας
της πληροφορίας και επικοινωνίας σε εξαρτήµατα δωµατίων, όπως πόρτες, τοίχοι και έπιπλα. Αποτελούν µέρος
της προσέγγισής µας, σύµφωνα µε την οποία ο «κόσµος
γύρω µας» είναι η πλατφόρµα επαφής µε την πληροφορία
και για τη συνεργασία των ανθρώπων. Ο σχεδιασµός των
εξαρτηµάτων Εξοπλισµού µας και του σχετικού λογισµικού, αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν τα πραγµατικά αντικείµενα. Παραδείγµατα της δεύτερης γενιάς εξαρτηµάτων Εξοπλισµού φαίνονται στην εικ. 1.
Περιβαλλοντικές Αγορές
Το πρόγραµµα «Περιβαλλοντικές Αγορές» (www.ambient-
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¿Óˆ: ∂ÈÎﬁÓ· 2. ∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ Â›‰ÂÈÍË
(ambient display) «Hello.Wall»
Ì¤ÛË: ∂ÈÎﬁÓ· 4. ∞›ıÔ˘ÛÂ˜ ÌÂ Hello.Walls ÛÙÔ
¡Ù¿ÚÌÛÙ·ÓÙ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ
‰›Ï·: ∂ÈÎﬁÓ· 3. ¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
ÌÂ ÙÔ ViewPort ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ «Hello.Wall»

ντα κατοικιών. Ο χώρος των Περιβαλλοντικών Αγορών
εξοπλίστηκε µε ένα σύνολο έξυπνων συσκευών (Streitz et
al, 2005).

agoras.org) ήταν ένα από τα προγράµµατα της πρωτοβουλίας «ο Υπολογιστής υπό εξαφάνιση». Συνολικός του στόχος ήταν να αυξήσει το αρχιτεκτονικό πλαίσιο έτσι ώστε
να δηµιουργήσει έναν κοινωνικό αρχιτεκτονικό χώρο που
να υποστηρίζει τη συνεργασία, την άτυπη επικοινωνία και
την κοινωνική συνειδητοποίηση. Οι Περιβαλλοντικές Αγορές παρείχαν εγκατεστηµένες υπηρεσίες, πληροφορίες σε
σχέση µε τον χώρο και αίσθηση του χώρου («genius loci»)
στους χρήστες, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν για
βοήθεια, καθοδήγηση, εργασία, ή ψυχαγωγία, µε στόχο τη
βελτίωση της συνεργασίας και της ποιότητας ζωής στα
µελλοντικά περιβάλλοντα γραφείων. Η µεταφορά που
χρησιµοποιήθηκε ήταν η Ελληνική «αγορά», ερευνώντας
το πώς να µετατρέψουµε καθηµερινούς χώρους σε κοινωνικές αγορές ιδεών και πληροφοριών. Εξετάσαµε το περιβάλλον του γραφείου ως µια συνολική οργάνωση, τοποθετηµένη σε ένα φυσικό περιβάλλον που έχει συγκεκριµένες
ανάγκες πληροφορίας σε συλλογικό, οργανωτικό και προσωπικό επίπεδο. Μολονότι ο τοµέας εφαρµογής ήταν ο
εργασιακός χώρος γραφείου, τα αποτελέσµατα είναι αντίστοιχα για δηµόσιους χώρους και δικτυωµένα περιβάλλο70
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Hello.Wall
Το «Hello.Wall» είναι η εκδοχή µας για µία περιβαλλοντική επίδειξη. Είναι ένα µεγάλο (1,80 µέτρα πλάτος και 2
µέτρα ύψος) σύνθετο εξάρτηµα µε ενσωµατωµένα φωτοκύτταρα και τεχνολογία µε αισθητήρες. Η διαβίβαση της
πληροφορίας διευκολύνεται µέσω δυναµικά εναλλασσόµενων µοτίβων φωτός (βλ. εικ. 2 και 3).
Το «Hello.Wall» προσφέρει πληροφορίες και ειδοποιήσεις στους ανθρώπους που περνούν ή που το κοιτούν.
∆ιαφορετικά µοντέλα φωτός αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους πληροφορίας. Καθώς συνδυάζει τη διακριτική, ήρεµη τεχνολογία µε την αισθητική ποιότητα των
φωτεινών σχεδίων του, θεωρείται επίσης «πληροφοριακή
τέχνη».
Συνδέοντας Οµάδες εξ Αποστάσεως
Μία σηµαντική εφαρµογή ήταν το σενάριο «Συνδέοντας
Οµάδες εξ Αποστάσεως», το οποίο παρείχε επαφή και
άτυπη επικοινωνία µεταξύ κατανεµηµένων τοποθεσιών
µέσω δύο περιβαλλοντικών επιδείξεων και των αντίστοιχων
υποδοµών µε αισθητήρες (βλ. εικ. 4). Η προσέγγιση δοκιµάστηκε σε ζωντανή εργαστηριακή αξιολόγηση ανάµεσα
στο Παρίσι (Γαλλία) και το Ντάρµσταντ (Γερµανία).
Σχετικές δραστηριότητες στην Ελλάδα
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής [Institute of Computer
Science (ICS)] του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας
στην Ελλάδα [Foundation for Research and Technology –
Hellas (FORTH)] βρίσκεται στη διαδικασία δηµιουργίας
µιας ευρείας κλίµακας, προηγµένης τεχνολογίας Ευρωπαϊκής Μονάδας Έξυπνα Περιβάλλοντα, η οποία θα λειτουργεί ως ερευνητικός σύνδεσµος για τη µελέτη και την ανά-

πτυξη σχετικών τεχνολογιών, υπό ανθρωποκεντρική
οπτική, καθώς και για την εκτίµηση της επίδρασής τους
στο µεµονωµένο άτοµο, αλλά και στην κοινωνία ως
σύνολο. Η µονάδα αυτή θα προσφέρει επίσης µία βιτρίνα
για την επίδειξη της ενδεχόµενων τρόπων µε τους οποίους τα Έξυπνα Περιβάλλοντα προσθέτουν αξία και ωφελούν σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής και των
καθηµερινών δραστηριοτήτων. Ξεκινώντας µε τη δηµιουργία ενός προσοµοιωτή έξυπνης κατοικίας, η µονάδα Έξυπνα Περιβάλλοντα θα επεκταθεί ώστε να εξετάσει εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, αντίστοιχους τοµείς
εφαρµογής (π.χ. στέγαση, εργασία, υγεία, ασφάλεια, εκπαίδευση, µεταφορά και ψυχαγωγία), καθώς και τα σχετικά
φυσικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους.
Αναφορές
1. Streitz, N. Geißler, J., Holmer, T. (1998) «Roomware for
Cooperative Buildings: Integrated Design of Architectural
Spaces and Information Spaces». Στο: N. Streitz, S. Konomi, H. Burkhardt, H. (επιµ.) Cooperative Buildings - Integrat-

ing Information, Organization, and Architecture. Proceedings of
the First International Workshop (CoBuild '98). Springer
LNCS, τόµος 1370, σ. 4-21.
2. Streitz, N.A., Nixon, P. (2005) The Disappearing Computer. Communications of the ACM, Μάρτιος 2005, σ. 3335.
3. Streitz, N., Röcker, C., Prante, T., van Alphen, D., Stenzel,
R., Magerkurth, C. (2005) Designing Smart Artifacts for
Smart Environments. IEEE Computer, Μάρτιος 2005, σ. 4149.
4. Streitz, N.A., Tandler, P., Müller-Tomfelde, C., Konomi,
S. (2001) Roomware: «Towards the Next Generation of
Human-Computer Interaction Based on an Integrated Design of Real and Virtual Worlds». Στο: J. Carroll (επιµ.),
Human-Computer Interaction in the New Millennium,
Addison-Wesley, σ. 553-578.
5. Weiser, M. (1991) The Computer for the 21st Century.
Scientific American, Σεπτέµβριος 1991, σ. 94-104.
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Ì¤ÛË: ∂ÈÎﬁÓ· 1. ∆Ú›· Â›Â‰· ÌÈ·˜ ¤Í˘ÓË˜
ﬁÏË˜: Komninos (2006)2

Έξυπνες πόλεις

Î¿Ùˆ: ∂ÈÎﬁÓ· 2. ∂›Â‰Ô πππ - ∏ „ËÊÈ·Î‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¤Í˘ÓˆÓ ﬁÏÂˆÓ [¶ËÁ‹: Tsarchopoulos (2006)3]

Συστήµατα καινοτοµίας και τεχνολογίες
πληροφορίας στην ανάπτυξη των πόλεων
του Νίκου Κοµνηνού, αρχιτέκτονα, καθηγητή ΑΠΘ,
διευθυντή της ερευνητικής οµάδας URENIO

Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν τµήµα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για µετάβαση στην κοινωνία
και οικονοµία της γνώσης. Περιγράφουν περιβάλλοντα
που βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δηµιουργικότητας, µάθησης και καινοτοµίας. ∆ηµιουργούνται από την
συνένωση τοπικών συστηµάτων καινοτοµίας που λειτουργούν µέσα στις πόλεις (τεχνολογικές συνοικίες, τεχνολογικά πάρκα, πόλοι καινοτοµίας, clusters) µε ψηφιακά δίκτυα
και εφαρµογές της κοινωνίας της πληροφορίας. Η αξία
τους βρίσκεται στη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να
συνδυάζουν τρεις µορφές ευφυΐας: ανθρώπινη του πληθυσµού των πόλεων, συλλογική των θεσµών καινοτοµίας, και
τεχνητή των ψηφιακών δικτύων και εφαρµογών.
∆ύο επιστηµονικά παραδείγµατα (cyber cities vs. ευφυείς
κοινότητες) ανταγωνίζονται στη δηµιουργία έξυπνων
πόλεων. Οι κυβερνοπόλεις (cyber cities) αντιµετωπίζουν
τις έξυπνες πόλεις ως πρόβληµα ψηφιακής δικτύωσης,
αισθητήρων, intelligent agents, και αυτοµατοποίησης της
συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι θεωρίες
για τις ευφυείς κοινότητες κατανοούν τις έξυπνες πόλεις
ως αποτέλεσµα συνδυασµού ανθρώπινων ικανοτήτων,
θεσµών µάθησης, και ψηφιακής τεχνολογίας, που οδηγεί
σε νέες λειτουργίες των πόλεων, όπως στρατηγική ευφυΐα,
µεταφορά τεχνολογίας, καινοτοµία µέσω συνεργασίας, και
ψηφιακή παροχή υπηρεσιών.
1. Έξυπνες πόλεις
Οι «έξυπνες πόλεις» δηµιουργούνται από τη σύγκλιση δύο
µεγάλων ρευµάτων της σύγχρονης σκέψης για την πόλη
και την αστική ανάπτυξη: αφενός του επαναπροσδιορισµού της πόλης µέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας,
την ψηφιακή δικτύωση και αναπαράστασή της, και αφετέρου από την κατανόηση της πόλης ως περιβάλλοντος
δηµιουργικότητας και καινοτοµίας.
Ο όρος (intelligent cities/smart cities) χρησιµοποιείται για
να χαρακτηρίσουµε περιοχές (πόλεις, περιφέρειες, συνοικίες πόλεων, clusters) στις οποίες το τοπικό σύστηµα καινοτοµίας υποστηρίζεται και αναβαθµίζεται µέσω ψηφιακών
δικτύων και εφαρµογών. Με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας το σύστηµα καινοτοµίας αποκτά
µεγαλύτερο βάθος και εµβέλεια, ενώ οι λειτουργίες του
γίνονται περισσότερο διαφανείς και αποτελεσµατικές. Η
πόλη κερδίζει σε ικανότητα καινοτοµίας, που µεταφράζεται σε ανταγωνιστικότητα και ευηµερία. ∆ύο βασικές συνιστώσες των έξυπνων πόλεων είναι:
• Το σύστηµα καινοτοµίας (τοπικό/περιφερειακό), το οποίο
καθοδηγεί την ανάπτυξη γνώσεων και τεχνολογιών στους
οργανισµούς της περιοχής (επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
τεχνολογικά κέντρα, θερµοκοιτίδες, κ.ά.), και
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• Οι ψηφιακές εφαρµογές διαχείρισης πληροφορίας και γνώσεων, που διευκολύνουν την πληροφόρηση, την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, τη µεταφορά και εφαρµογή
τεχνολογιών, τη συνεργασία στην καινοτοµία, κ.ά.
Παρά τη σαφή διασύνδεση µε την κοινωνία της δηµιουργικότητας και την κοινωνία της πληροφορίας, η έννοια της
«έξυπνης πόλης» είναι ακόµη αµφιλεγόµενη. Σ’ αυτό συµβάλλουν τρεις λόγοι. Ταυτίσθηκε µε ψηφιακές αναπαραστάσεις των πόλεων, τις ψηφιακές πόλεις, και χρησιµοποιήθηκε
ισοδύναµα και εναλλακτικά µε τους όρους «digital city» και
«cyber city». Εντούτοις, είναι βέβαιο ότι δεν αρκεί η επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρει µια
ψηφιακή πλατφόρµα ή µια ψηφιακή αναπαράσταση της
πόλης για να χαρακτηρισθεί ένα αστικό σύστηµα ως
ευφυές. Μια δεύτερη πηγή σύγχυσης δηµιουργήθηκε από
τη µεταφορική χρήση του όρου ως κοινός τόπος ποικίλων
ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστηµάτων και ψηφιακών
εφαρµογών επί των λειτουργιών των πόλεων. Το MIMOS
(Malaysian Institute of Microelectronic Systems) για παράδειγµα, σηµειώνει ότι στις µεταφορικές χρήσεις του όρου
«intelligent city» συµπεριλαµβάνονται οι έννοιες «invisible
city», «information city», «wired city», «telecity», «knowledge-based city», «virtual city», «electronic communities», «electronic spaces», «flexicity», «teletopia», «cyberville», etc., στις περισσότερες από τις οποίες λείπουν
στοιχεία ευφυΐας. Μια τρίτη πηγή σύγχυσης προέρχεται
από την επικάλυψη µε εφαρµογές ευφυούς περιβάλλοντος,
όρος που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει διαδραστικούς χώρους που ενσωµατώνουν υπολογιστικά συστήµατα
στο φυσικό χώρο και στους οποίους η υπολογιστική ισχύς
χρησιµοποιείται απρόσκοπτα για να υποβοηθήσει τις
καθηµερινές δραστηριότητες.
2. Τρία επίπεδα µιας έξυπνης πόλης
Η ευφυής πόλη είναι ένα πολυεπίπεδο περιοχικό σύστηµα
καινοτοµίας. Συνθέτει ανθρώπινες ικανότητες και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, θεσµούς τεχνολογικής µάθησης, και ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να µεγιστοποιείται η ικανότητα καινοτοµίας της περιοχής αναφοράς
της. Αποτελεί την πιο εξελιγµένη µορφή περιοχικών συστηµάτων καινοτοµίας που γνωρίζουµε σήµερα, ένα σύστηµα
τρίτης γενιάς, µετά τα καινοτόµα clusters και τις µαθησιακές
περιφέρειες. Συγκροτείται από την επαλληλία σειράς επιπέδων, σε αντιστοιχία µε την εξέλιξη των διεργασιών της καινοτοµίας σε φυσικό, θεσµικό, και ψηφιακό χώρο.
Επίπεδο Ι: Είναι το επίπεδο βάσης και περιλαµβάνει τις
δραστηριότητες έντασης-γνώσεων της πόλης. Πρόκειται
για δραστηριότητες µεταποίησης και υπηρεσιών που
(συνήθως) αυτό-οργανώνονται σε συστάδες και συνοικίες

(clusters). Η εγγύτητα στο φυσικό χώρο είναι το άµεσο
συνδετικό στοιχείο που ενοποιεί τις επιµέρους µονάδες
και οργανισµούς σε ένα ενιαίο σύστηµα παραγωγής και
καινοτοµίας. Η ικανότητα καινοτοµίας βασίζεται στην εξειδίκευση, την ατοµική δηµιουργικότητα, και τη συνεργασία
µέσα στο cluster. Το επίπεδο αυτό συνδέεται άµεσα µε
τους ανθρώπους της πόλης: την ευφυΐα, εφευρετικότητα
και τη δηµιουργικότητά τους. Ταυτίζεται µε ότι περιέγραψε
ο Richard Florida1 ως «νέα δηµιουργική τάξη», επιστηµόνων, καλλιτεχνών, επιχειρηµατιών, επενδυτών κινδύνου, και
άλλων ταλαντούχων και δηµιουργικών ατόµων που συγκε-

ντρώνονται σε µια πόλη και καθορίζουν τη διαδροµή ανάπτυξής της.
Επίπεδο ΙΙ: Ένα δεύτερο επίπεδο περιλαµβάνει τους θεσµικούς µηχανισµούς κοινωνικής συνεργασίας για µάθηση και
καινοτοµία: θεσµοί και µηχανισµοί στρατηγικής πληροφόρησης, συγκριτικής αξιολόγησης, χρηµατοδότησης κινδύνου, µεταφοράς τεχνολογίας, συνεργατικής ανάπτυξης
νέων προϊόντων. Το επίπεδο αυτό σχετίζεται µε τη συλλογική ευφυΐα του πληθυσµού της πόλης, η οποία απορρέει
από τους θεσµούς κοινωνικής συνεργασίας. Είναι η ευφυΐα
ενός πληθυσµού, όπως αυτή κωδικοποιείται µέσα σε καθιερωµένες πρακτικές και καθηµερινές ρουτίνες εργασίας.
Επίπεδο ΙΙΙ: Ένα τρίτο επίπεδο περιλαµβάνει τα ψηφιακά
εργαλεία και εφαρµογές υποστήριξης της καινοτοµίας, τα
οποία δηµιουργούν ένα εικονικό περιβάλλον χειρισµού της
πληροφορίας και των γνώσεων. Το επίπεδο αυτό αφορά
στο σύστηµα τεχνητής ευφυΐας που είναι στη διάθεση του
πληθυσµού της πόλης για να υποστηρίξει τόσο τις ατοµικές επιλογές του, όσο και τη συλλογική επικοινωνία και
συνεργασία. Πρόκειται για το δηµόσιο σύστηµα ψηφιακής
επικοινωνίας, µε ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες, εφαρµογές
τεχνητής ευφυΐας, ψηφιακούς χώρους και εργαλεία επίλυσης προβληµάτων, την επικοινωνία σε εικονικό περιβάλλον, το δηµόσιο ψηφιακό περιεχόµενο που είναι στη διάθεση του πληθυσµού της πόλης [εικ. 2].
Η έννοια της «έξυπνης πόλης» και το σχέδιο για την
πραγµατοποίησή της παραπέµπει και στις τρεις παραπάνω
διαστάσεις του φυσικού, θεσµικού, και ψηφιακού χώρου
της σύγχρονης πόλης: στους ανθρώπους, στους θεσµούς
συνεργασίας, και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γνώσεων και καινοτοµίας.4 Μιλώντας εποµένως κυριολεκτικά
και όχι µεταφορικά, ο όρος ‘ευφυής πόλη’ χαρακτηρίζει
ένα οργανισµό (κοινότητα, συνοικία, πόλη, περιφέρεια):
1. µε αναπτυγµένες δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, σε
σχέση µε τις οποίες αυτή µεταβάλλεται, προσαρµόζεται,
και εξελίσσεται,
2. µε θεσµούς και εµπεδωµένες ρουτίνες κοινωνικής
συνεργασίας για την απόκτηση, προσαρµογή και ανάπτυξη
γνώσεων και τεχνογνωσίας,
3. µε αναπτυγµένο σύστηµα επικοινωνίας και διαχείρισης
γνώσεων, το οποίο επιτρέπει να συγκεντρώνει πληροφορία από το περιβάλλον, να την επεξεργάζεται, να µαθαίνει,
και να προσαρµόζει ανάλογα τη δράση της,
4. µε αποδεδειγµένη ικανότητα καινοτοµίας, διαχείρισης
και επίλυσης προβληµάτων που τίθενται για πρώτη φορά,
καθώς η καινοτοµία, η διαχείριση της αβεβαιότητας, η επίλυση νέων προβληµάτων, αποτελούν κρίσιµα µέτρα κάθε
µορφής ευφυΐας.
3. Εφαρµογές: Κυβερνοπόλεις vs έξυπνες κοινότητες
∆ύο µεγάλες πρωτοβουλίες δηµιουργίας έξυπνων πόλεων
είναι σε εξέλιξη, υποστηριζόµενες από τα κινήµατα για
«Smart Communities» και «Intelligent Communities».
Το World Foundation for Smart Communities ξεκίνησε το
1997 και αποτέλεσε την πρώτη συστηµατική προσπάθεια
σύνδεσης των πόλεων µε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και
πληροφορίας. «Μια έξυπνη κοινότητα είναι η κοινότητα
που κάνει µια συνειδητή προσπάθεια να χρησιµοποιήσει
τεχνολογίες πληροφορικής ώστε να µετασχηµατίσει τη
ζωή και εργασία στη περιοχή της µε σηµαντικό και ουσιαστικό τρόπο» (http://www.smartcommunities.org). Τα
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του κυβερνοχώρου δεν είναι η κατανάλωση πληροφορίας
και διαδραστικών υπηρεσιών, αλλά η συµµετοχή στις κοινωνικές διεργασίες της συλλογικής ευφυΐας».

Ì¤ÛË: ∂ÈÎﬁÓ· 3. ¶¤ÓÙÂ Ï·ÙÊﬁÚÌÂ˜ ÁÈ· ¤Í˘ÓÂ˜ ﬁÏÂÈ˜ [¶ËÁ‹: www.urenio.org}
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δοµικά στοιχεία µιας Smart Community είναι τέσσερα: (1)
Οµάδα διοίκησης/χρήστες, που περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους managers, και τους χρήστες. Οι ρόλοι τους διαφέρουν, όπως επίσης τα καθήκοντά και τα κίνητρά τους
για την υλοποίηση της έξυπνης κοινότητας. (2) Τεχνική
δικτυακή υποδοµή: Το δίκτυο περιλαµβάνει τα στοιχεία που
κάνουν την επικοινωνία εφικτή, τις οπτικές ίνες, τις ασύρµατες υποδοµές, τις συνδέσεις, τα σηµεία εισόδου, τις
πλατφόρµες για τις εφαρµογές. (3) Θεσµοί διαχείρισης, µε
τους κανονισµούς λειτουργίας της κοινότητας, τους στόχους που κινητοποιούν τα άτοµα, τη ρύθµιση των προβληµάτων, τη συµφωνία στη διαχείριση της υποδοµής. (4)
Εφαρµογές: Είναι ο πυρήνας της έξυπνης πόλης που διευκολύνει/υποστηρίζει τις λειτουργίες της πόλης, τη διακυβέρνησή της, την επιχειρηµατικότητα, την τηλε-εργασία,
την εκπαίδευση από απόσταση, και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.
Τα Smart Communities είναι τυπικές κυβερνοπόλεις
(cyber cities). ∆ηµιουργούν ένα ψηφιακό χώρο, πάνω σε
µια δικτυακή υποδοµή, που προσφέρει υπηρεσίες διακυβέρνησης στον πληθυσµό της πόλης. Η έµφαση βρίσκεται
στην ψηφιακή τεχνολογία και στον τρόπο που συνδέεται
µε τον φυσικό χώρο της πόλης. Περιγράφοντας τις σχέσεις ανάµεσα σε πόλεις και κυβερνοπόλεις, ο Pierre Levy5
οριοθετεί τέσσερις αρχές που διέπουν το νέο σύστηµα
διαδραστικής επικοινωνίας:
1. Αναλογία στη µοντελοποίηση της cyber city, που οφείλει να
απορρίψει την εύκολη αντιγραφή του φυσικού χώρου
προς όφελος µιας αποτελεσµατικής οργάνωσης του
ψηφιακού χώρου.
2. Υποκατάσταση λειτουργιών της πόλης, καθώς στις ψηφιακές πόλεις δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των ανθρώπων.
3. Ενσωµάτωση των νέων δικτύων µέσα σε παλιές υποδοµές
(σιδηροδρόµους, οδικές αρτηρίες, ενεργειακά και τηλεφωνικά δίκτυα).
4. Άρθρωση πόλης και κυβερνοπόλης, καθώς οι διεργασίες
µέσα στους δύο χώρους διαφέρουν ριζικά. «Ο πυρήνας

Παράλληλη, αλλά και σηµαντικά διαφορετική, είναι η πρωτοβουλία των Intelligent Communities. Υποστηρίζεται από
το Intelligent Community Forum (ICF) που βραβεύει κάθε
χρόνο τις καλύτερες εφαρµογές Ευφυών Πόλεων από όλο
τον κόσµο (http://www.intelligentcommunity.org/).
Παράλληλα έχει συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός συστήµατος µέτρησης που επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση
του «βαθµού ευφυΐας» µιας πόλης. Η πιο σηµαντική συµβολή του ICF βρίσκεται στη διασύνδεση της έννοιας της
ευφυούς κοινότητας αφενός µε την κοινωνία της πληροφορίας και αφετέρου µε την οικονοµία της γνώσης και της
καινοτοµίας. Για την επιλογή των καλύτερων περιπτώσεων
χρησιµοποιεί πέντε κριτήρια αξιολόγησης: (1) επίπεδο
ευρυζωνικών δικτύων, (2) εργασίας που βασίζεται στη
γνώση, (3) ικανότητας καινοτοµίας, (4) ψηφιακής
σύγκλιση, και (5) προβολή και προώθηση της πόλης. Τα
πέντε κριτήρια κατανέµονται σε δύο κατηγορίες: δύο στο
πεδίο της ευρυζωνικότητας, και τρία στο πεδίο της καινοτοµίας και κοινωνίας της γνώσης. Με τα κριτήρια αυτά
γίνεται σαφές ότι η δηµιουργία µιας ευφυούς κοινότητας
δεν είναι µόνο θέµα ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά ενός
συνθετότερου συστήµατος γνώσεων και καινοτοµίας. Εδώ
βρίσκεται και η βασική διαφορά µε τα cyber cities. Στην
περίοδο 2000-2006 βραβεύθηκαν 23 πόλεις ως
«Intelligent Communities»: έντεκα στην Ασία (Bario,
Singapore, Bangalore, Seoul, Taipei, Victoria, Yokosuka,
Mitaka, Tianjin, Gangnam District Seoul, Ichikawa), εννέα
στην Αµερική (LaGrange, Nevada, New York, Calgary,
Florida high tech corridor, Spokane, Pirai, Toronto,
Cleveland, Waterloo) και τρεις στην Ευρώπη (Ennis,
Sundeland, Issy-les-Moulineux).

TERMINATOR II:
Η τελική κρίση
της Πολυξένης Μάντζιου, αρχιτέκτονος, επίκ. καθηγήτριας ∆ΠΘ
και του ∆ηµήτρη Πολυχρονόπουλου, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ∆ΠΘ

Η ταινία Terminator II του James Cameron είναι ένα έξοχο
παράδειγµα1 του δυϊσµού που καλλιεργείται ανάµεσα στο
ψηφιακό και το αναλογικό. Ενώ στο Terminator I (1984) η
µάχη δίνεται ανάµεσα σε µια µηχανή αναλογική και το
ανθρώπινο είδος, στο Terminator II (1991) η αναλογική
µηχανή συµπράττει µε το ανθρώπινο είδος ενάντια σε µια
άλλη µηχανή, την ψηφιακή. Αν και καµιά από τις δυο δεν
είναι ανθρώπινη, η οντολογία τους είναι εντελώς διαφορετική. Η µηχανική, που εδώ αντιπροσωπεύει το καλό, είναι
ογκώδης, χειροπιαστή, ευάλωτη, βαριά, τα γρανάζια στο
εσωτερικό της έχουν ένα ρυθµό ανάλογο µε εκείνο µιας
καρδιάς, αν και όχι εντελώς. Η άλλη η ηλεκτρονική που
αντιπροσωπεύει το κακό, είναι ρευστή, µεταµορφώνεται
και αναγεννάται συνεχώς και το µόνο που πάλλεται στο
εσωτερικό της είναι ο αλγόριθµος, του οποίου η µαθηµατική δοµή παραµένει κρυφή κι αινιγµατική για τους περισσότερους από εµάς. Η ψηφιακή τεχνολογία εγείρει ζητήµατα που απασχολούν την αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική και που αφορούν συνήθως τις αλλαγές που επιφέρει
στις αρχιτεκτονικές αναπαραστάσεις αλλά την ίδια ώρα και
στην κατασκευή του αρχιτεκτονήµατος. Τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής τεχνολογίας είναι καινοφανή σε σχέση

µε όλες τις προηγούµενες τεχνολογίες και η επίδρασή της
στην αρχιτεκτονική δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή
νέων εργαλείων αλλά επηρεάζει τη σχεδιαστική διαδικασία
και µέθοδο, τη θεωρία και την αντίληψη του χώρου και εν
τέλει το σύστηµα αξιών και την αισθητική αποτίµηση.
Το ζήτηµα των αναπαραστάσεων έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την αρχιτεκτονική και πολύ πριν την εµφάνιση των
ψηφιακών µέσων, ήδη στην εποχή της µηχανικής αναπαραγωγής απασχόλησε την αρχιτεκτονική διανόηση. Τα
µέσα αναπαράστασης δε χρησιµοποιούνται µόνο για να
παρουσιασθεί ένα κτισµένο έργο αλλά και για να σχεδιασθεί ένα έργο που ακόµα δεν υπάρχει ή και δεν θα υπάρξει. Και λέµε «σχεδιασθεί», αλλά το σχέδιο είναι ένα µέσο
αναπαράστασης. Η επί τόπου χάραξη, η µονόφθαλµη
προοπτική, η τοµή στον κώνο της όρασης και σταδιακά η
εξάπλωση της τοµής ως νοµιµοποιηµένη ενσάρκωση των
αρχιτεκτονικών ιδεών, τα δυο σηµεία φυγής και η εισαγωγή
της παραστατικής γεωµετρίας, που επιτρέπει την συστηµατική αναγωγή των τρισδιάστατων αντικειµένων σε δισδιάστατες αναπαραστάσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται ο
έλεγχος και η ακρίβεια, απαραίτητες στη βιοµηχανική

Η δηµιουργία µιας έξυπνης πόλης είναι θέµα ανθρώπινων
ικανοτήτων, θεσµών και ψηφιακών υπηρεσιών στο πεδίο
της µάθησης, γνώσης, και καινοτοµίας. Η ψηφιακή υποδοµή στην οποία επενδύουν πολλές πόλεις είναι προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών, αλλά δεν είναι απαραίτητο κάθε πόλη να κατασκευάσει το δικό της καλωδιακό ή
ασύρµατο δίκτυο. Πάνω στην καλωδιακή ή ασύρµατη υποδοµή τρέχουν οι ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης γνώσεων. Αυτές συγκροτούν τον πυρήνα της συλλογικής
ευφυΐας της πόλης. Στο URENIO έχουµε αναπτύξει πέντε
πλατφόρµες για τη οργάνωση ψηφιακών υπηρεσιών για
έξυπνες πόλεις σε κρίσιµα πεδία, όπως στρατηγική πληροφόρηση, απόκτηση τεχνολογίας, καινοτοµία σε συνεργασία, νέα επιχειρηµατικότητα, προβολή και ψηφιακή παράδοση υπηρεσιών [εικ. 3].
Εντέλει η ευφυΐα µιας πόλης βρίσκεται στην ολοκλήρωση
των τριών επιπέδων που περιγράψαµε: των ικανοτήτων του
πληθυσµού, των θεσµών συνεργασίας, και των ψηφιακών
υπηρεσιών διαχείρισης γνώσεων και καινοτοµίας. Εδώ
τοποθετούνται και οι προκλήσεις σχεδιασµού έξυπνων
πόλεων: στις µεθόδους και τεχνικές διασύνδεσης της
ανθρώπινης, συλλογικής, και τεχνητής ευφυΐας που διαθέτει µια κοινότητα, µε στόχο τη δηµιουργικότητα και καινοτοµία.
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παραγωγή, δεν είναι παρά µέσα αναπαράστασης που
καθορίζουν την αρχιτεκτονική πρακτική και διανόηση2 όλο
τον προηγούµενο αιώνα. Η διάδοση της αρχιτεκτονικής
στην εποχή της µηχανικής αναπαραγωγής χάρη στα µέσα
αναπαράστασης είτε αυτά σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου είτε όχι, δηµιουργούν νέες
συνθήκες σε ότι αφορά την πρόσληψη της αρχιτεκτονικής
από το κοινό της που την καταναλώνει τώρα ως εικόνα.
Αυτό το γεγονός, όπως παρατήρησε ο Loos αρκετά νωρίς,
επηρεάζει και το σχεδιασµό της αρχιτεκτονικής αφού σύµφωνα µε την κριτική του η αρχιτεκτονική γίνεται ένα µε την
εικόνα της. Από την άλλη ο Le Corbusier αναγνωρίζει στα
µέσα ένα άλλο πλαίσιο παραγωγής παράλληλο µε αυτό
της επί τόπου κατασκευής. Τα µέσα δηλαδή δεν είναι
απλώς το όχηµα πολιτιστικής διάδοσης αλλά ένας καθρέφτης που, όπως λέει ο Lacan, κατασκευάζει το εγώ, το
οποίο οργανώνεται σύµφωνα µε την κατοπτρική του
εικόνα, σύµφωνα δηλαδή µε το είδωλό του. Από κει και
µετά η σχέση του υποκειµένου µε τον εαυτό του είναι
πάντα διαµεσολαβηµένη από την ολοκληρωτική εικόνα
που έρχεται από το εξωτερικό του. Αντίστοιχα τα µέσα
σηµατοδοτούν για το Le Corbusier ένα σηµείο καµπής για
τη σύσταση του αρχιτεκτονικού εγώ.3
Η αρχιτεκτονική που παράγεται µε τη χρήση των ψηφιακών µέσων δε µπορεί παρά να αναπαράγει χαρακτηριστικά
των µέσων που χρησιµοποιεί.4 Τα ψηφιακά µέσα µε τη διαδικασία της διακριτοποίησης5 µετασχηµατίζουν το αναλογικό, το κωδικοποιούν σε δυαδική µορφή, επιτρέποντας
στη συνέχεια την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
µετάδοσή του αλλά και την αποκωδικοποίηση του ώστε να
µετατραπεί σε οπτικοακουστική συνήθως, χωροχρονική
εµπειρία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες καταργούν το πλαίσιο
των παραδοσιακών αναπαραστάσεων καθώς επιτρέπουν
την αναπαράσταση σε τέσσερις διαστάσεις εµπεριέχοντας
και τη διάσταση του χρόνου. Η έννοια της κλίµακας χάνει

τη σηµασία της και δίνει τη θέση της στην έννοια της ανάλυσης (resolution).6 Στη διαδικασία της διακριτοποίηση
που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση του ίδιου κώδικα για την
κωδικοποίηση εικόνας, λόγου, ήχου, ένας κοινός χρήστης
της ψηφιακής τεχνολογίας δε µπορεί να παρέµβει. Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση αφορούν µόνο τη
µηχανή, µε αποτέλεσµα το κοινό να παρακολουθεί αµέτοχο τα αποτελέσµατα των διαδοχικών µετατροπών.7 Τα
χαρακτηριστικά του ψηφιακού είναι µεταβλητότητα, πολυµορφικότητα, πολλαπλότητα, ρευστότητα, ελαστικότητα,
εξαΰλωση, διαδραστικότητα. Η αναγωγή όλων των δεδοµένων µέσω της διακριτοποίησης σε έναν εξαιρετικά
αφαιρετικό κώδικα όπως το 0/1 επιτρέπει τη θεαµατική κι
αδιάκοπη µεταµόρφωση του ψηφιακού, τη ρευστότητα και
το διαρκή επαναπροσδιορισµό των ορίων. Η διαδραστικότητα που θεωρείται ίσως η πιο πολλά υποσχόµενη ιδιότητα
των ψηφιακών τεχνολογιών δεν αποτελεί αποκλειστικό
χαρακτηριστικό τους, αφού πάντα η σχέση του υποκειµένου µε τον κόσµο ήταν διαδραστική, βασιζόταν δηλαδή
στο δίπολο δράση-αντίδραση.8 Όλα τα αντικείµενα είναι
διαδραστικά, η µορφή για παράδειγµα µιας καρέκλας
καθορίζει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί κανείς να
καθίσει σε αυτήν, είναι δηλαδή η µορφή της ένα παγωµένο
διαδραστικό πρόγραµµα που εκφράζεται αναλογικά. Στην
περίπτωση των µηχανικών αντικειµένων το καθένα εµπεριέχει στα µέρη του και στις µεταξύ τους συνδέσεις τον
τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν µε τον χρήστη ή το περιβάλλον. Η ψηφιακή διαδραστικότητα9 λοιπόν συνίσταται
στο ότι το διαδραστικό πρόγραµµα δεν εγγράφεται στη
µακροσκοπική µορφή των αντικειµένων αλλά στο ηλεκτρονικό τους υπόβαθρο, επιτρέποντας έτσι µια εντυπωσιακή
πολυπλοκότητα δυνατοτήτων η οποία οδηγεί σε επαναπροσδιορισµό της σχέση αντικειµένων-υποκειµένου. Η
παθητικότητα που χαρακτήριζε τα αντικείµενα υποχωρεί
και η ασύµµετρη διαδραστικότητα ανάµεσα σε αντικείµενα
και υποκείµενο επαναπροσδιορίζεται καθώς τα αντικείµενα

αποκτούν όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά υποκειµένου εγκαθιδρύοντας µια ανοικτή διαλεκτική σχέση µε το
υποκείµενο αλλά και µε το περιβάλλον.

Σηµειώσεις

Αυτή η αλλαγή σε ότι αφορά τη συµπεριφορά των αντικειµένων αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος είναι µια
αλλαγή ουσιαστική για τη θέση του υποκειµένου στο περιβάλλον αφού αυτό είναι πια ένα λιγότερο στατικό, πιο διαδραστικό και µεταβλητό. ∆ηλαδή ένα περιβάλλον όπου τα
όρια υποχωρούν προς όφελος µιας αδιάλειπτης επικοινωνίας. Υπάρχει βέβαια πάντα το ενδεχόµενο η µεταβλητότητα, η ρευστοποίηση των ορίων όπως κι ο επαναπροσδιορισµός των παραδοσιακών δίπολων για τα οποία αυτά
µεσολαβούν, υποκείµενο-αντικείµενο, εσωτερικό-εξωτερικό, κλειστό-ανοικτό, εγώ-κόσµος, να έχει επιπτώσεις
τόσο στη συγκρότηση της ταυτότητας του αρχιτεκτονήµατος, όσο και στην συγκρότηση της ταυτότητας του υποκειµένου. Ακριβώς όπως η κακή ψηφιακή µηχανή στο
Terminator II δεν έχει σταθερή µορφή και µπορεί να µεταµορφώνεται σε ότι αγγίζει, οι ψηφιακές τεχνολογίες προδιαγράφουν ένα µέλλον στο οποίο το περιβάλλον µεταβάλλεται και αλληλεπιδρά, είναι πολυµορφικό, ρευστό και
«άυλο» ή ακριβέστερα προτείνει µια διαφορετική εκδοχή
της υλικότητας, ενώ και το υποκείµενο δεν κατορθώνει µε
ευκολία να συγκροτήσει και να συγκρατήσει την ταυτότητά
του κάτω από την πίεση µιας συνεχούς συνδεσιµότητας κι
επικοινωνίας µε ότι το περιβάλλει, που αµφισβητεί τα όρια,
την αυτοτέλεια κι εν τέλει ακόµη και την ίδια την αυθυπαρξία του.

και Quéau, Philippe: Lo Virtual Virtudes y Vértigos, εκδ. Paidοs, Βαρ-

1. Zielinski, Siegfried: «Maquinas buenas y malas. Alegato por una
hetereogeneidad vivaz en las artes audiovisuales», στο Arte en la era
electrοnica, εκδ. ACC L’ Angelot, Goethe-Institut, Βαρκελώνη, 1997
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κελώνη, 1995, Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen. Historia de
la mirada en Occidente, εκδ. Paidοs, Βαρκελώνη, 1994, Dery, Mark:
Velocidad de escape, εκδ. Siruela, Μαδρίτη, 1998.
2. Alberto Pérez-Gοmez, «The relevation of order: perspective
and architectural representation», στο Kester Rattenbury, This is
not architecture, εκδ. Routledge, Νέα Υόρκη 2002.
3. Beatriz, Colomina: «Architecture production», στο Rattenbury ό.π.
4. Kalay, Yeluda: Architecture's New Media: Principles, Theories and
Methods of Computer-Aided Design, εκδ. MIT, Μασαχουσέτη, 2004.
5. ∆ιακριτοποίηση (Discretization): Στα µαθητικά αφορά την διαδικασία της µεταφοράς µοντέλων που χαρακτηρίζονται ως συνεχή,
σε διακεκριµένα τµήµατα µε συναφείς ιδιότητες (discrete
counterparts). Αυτή η διαδικασία συχνά συντελείται σαν ένα
πρώτο βήµα προκειµένου να καταστούν (τα ασυνεχή τµήµατα)
κατάλληλα για αριθµητική αποτίµηση και εφαρµογή σε ψηφιακούς
υπολογιστές.
6. Tschumi, Bernard & Berman Matthew: Index Architecture, εκδ.
MIT, Μασαχουσέτη, 2003.
7. Moles, Abraham: La comunicaion y los mass media, εκδ.
Mensajero, Μπιλµπάο, 1975.
8. Manzini, Ezio: Artefactos. Hacia una nueva tecnologia del ambiente
artificial, εκδ. Celeste, Μαδρίτη, 1992.
9. Prestinenza Puglisi, Luigi: HyperArchitecture, Spaces in the
Electronic Age, εκδ. Birkhauser, Βασιλεία, 1999.
α

φ

ι

έ

ρ

ω

µ

α

77

βαλλοντικού σχεδιασµού και της επικοινωνίας, µε τις
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας:
– Οι αρχιτέκτονες-δηµιουργοί µπορεί να «επικοινωνούν
χώρους», δηλαδή να δηµιουργούν και να µεταδίδουν αναπαραστάσεις των αρχιτεκτονικών συνθέσεών τους.
– Στην συνέχεια, µπορεί να σχεδιάζουν «χώρους επικοινωνίας», δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία λειτουργούν ως
πλαίσια µέσα στα όρια των οποίων λαµβάνει χώρα και διαµεσολαβείται διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ των
ανθρώπων που τα βιώνουν. Τα περιβάλλοντα αυτά µπορεί
να είναι είτε συνεχή και ενοποιηµένα ή απόµακρα τοποθετηµένα, οπότε και επικοινωνούν µέσω κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας.
– Πιο πρόσφατα, οι τεχνολογίες «πανταχού παρόντων»
υπολογιστών και «περιβάλλουσας νοηµοσύνης» υποστηρίζουν την έλευση «νοηµόνων» περιβαλλόντων τα οποία, ως
ένα βαθµό, παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης
µεταξύ του ανθρώπου που τα κατοικεί και των ίδιων των
χώρων, οι οποίοι πλέον λαµβάνονται υπόψη ως οντότητες
που κατανοούν, αποφασίζουν και «δρουν».

Χώροι Επικοινωνίας
Communicating Space(s)
του Βασίλη Μπουρδάκη, ∆ρ αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
και του ∆ηµήτριου Χαρίτου, ∆ρ αρχιτέκτονα, λέκτωρα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η αρχιτεκτονική και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός αποτελούν πηγές παραγωγής χωρικών και πολιτισµικών σηµασιών, σε ένα αστικό περιβάλλον στο οποίο είναι επιτακτική
η ανάγκη νέων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και τρόπων
αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των πολιτών που το
βιώνουν καθηµερινά. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν καλύτερα
οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόµοι να αντλήσουν γνώση
αλλά και έµπνευση από την κοινωνική θεωρία και να
αισθανθούν περισσότερο συνειδητά το σηµαντικό τους
ρόλο, ως ενεργοί και µη εφησυχασµένοι πολίτες. (Castels,
2004).

µέσων και της επικοινωνίας, της πολιτικής επιστήµης, των
πολιτισµικών σπουδών και της κοινωνικής ανθρωπολογίας.

Aντικείµενο του συνεδρίου eCAADe 2006 αποτελεί η
προϋπάρχουσα και αέναα εξελισσόµενη σχέση µεταξύ
δύο σηµαντικών περιοχών της επιστηµονικής έρευνας:
• από τη µία πλευρά, της αρχιτεκτονικής, του πολεοδοµικού σχεδιασµού, της χωροταξίας, του περιβαλλοντικού
σχεδιασµού και της γεωγραφίας, και
• από την άλλη της κοινωνικής θεωρίας, των πεδίων των

Παράλληλα, κάποια κτίρια ή και ολόκληρες αστικές περιοχές έχουν κατά καιρούς προσεγγισθεί µε στόχο την ερµηνεία τους, ως πολιτισµικά «κείµενα». Οι κοινωνικές και
πολιτισµικές σπουδές έχουν µελετήσει τα αστικά περιβάλλοντα, ως πλαίσια κοινωνικών και πολιτισµικών δραστηριοτήτων και ως περιβάλλοντα στα οποία εξελίσσεται η
ανθρώπινη ζωή και ο πολιτισµός, από την «ταπεινή» πρακτική της καθηµερινής ζωής (Highmore, 2001) ως τις
περισσότερο «υψηλές» µορφές καλλιτεχνικής δηµιουργίας
και έκφρασης που συναντάµε µέσα σε αυτά.

Η διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µπορεί ως
ένα βαθµό να θεωρηθεί και ως επικοινωνιακή δραστηριότητα. Τόσο οι ίδιοι οι δηµιουργοί των αρχιτεκτονικών συνθέσεων όσο και εκείνοι οι οποίοι απλά προσεγγίζουν ένα
αρχιτεκτονικό έργο µε στόχο την ανάλυση και κατανόησή
του, αντιλαµβάνονται το αποτέλεσµα του αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού ως φορέα πληροφορίας και συµβολικού
περιεχοµένου.

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
(ΤΠΕ) µπορούν να υποστηρίξουν και τις δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις της επιστηµονικής έρευνας µε πολλούς
τρόπους. ∆ιαπιστώνεται όµως συγχρόνως και η ανάγκη
που έχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για να αντλήσουν γνώση από πεδία όπως ο αρχιτεκτονικός και ο οπτικός σχεδιασµός, η γραφιστική, η κοινωνική θεωρία και οι πολιτισµικές σπουδές, σε µία προσπάθεια να οδηγηθούν στη δηµιουργία πιο ολοκληρωµένων,
λειτουργικών, εργονοµικά και αισθητικά άρτιων αλλά και
πιο ευχάριστων στη χρήση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. Αυτή η ανάγκη για µία περισσότερο
διεπιστηµονική προσέγγιση, καταδεικνύεται από τη χαµηλή
ποιότητα µεγάλου µέρους του περιεχοµένου που συναντά
κανείς στο διαδίκτυο σήµερα.

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. Castels, M.: 2004, «Space of Flows,
Space of Places: Materials for Theory of
Urbanism in the Information Age», στο S.
Graham (επιµ.), The Cybercities Reader,
Urban Reader Series, Routledge, Λονδίνο.
2. ∆εµερτζής, Ν.: 2002, Πολιτική Επικοινωνία: ∆ιακινδύνευση, ∆ηµοσιότητα, ∆ιαδίκτυο,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
3. Highmore, B. (επιµ.): 2001, The
Everyday Life Reader, Routledge.
3. Μπουρδάκης, Β., Χαρίτος, ∆., Πεχλι-

Οι ΤΠΕ και τα µέσα που υποστηρίζουν, έχουν εδώ και
µερικές δεκαετίες χρησιµοποιηθεί από τους αρχιτέκτονες
για τη δηµιουργία χωρικών αναπαραστάσεων µε στόχο
την επικοινωνία του αποτελέσµατος της συνθετικής διαδικασίας καθώς και γενικότερα τη µετάδοση χωρικών
εννοιών. Τέτοιες αναπαραστάσεις έχουν επίσης ενταχθεί
από δηµιουργούς σε χωρικές συνθέσεις, µε στόχο τη
δηµιουργία τεχνολογικά ενισχυµένων περιβαλλόντων, στο
πλαίσιο των οποίων διαµεσολαβείται η διαπροσωπική επικοινωνία. Μπορούµε τελικά να διατυπώσουµε την εξής
υπόθεση: υπάρχουν τρεις τρόποι σύµφωνα µε τους οποίους συσχετίζονται οι διαδικασίες του αρχιτεκτονικού/περι78
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Τα πληροφοριακά συστήµατα, τα µέσα που βασίζονται
στο χρόνο (time-based media) και τα δίκτυα επικοινωνίας
µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία και τη µετάδοση περιβαλλοντικών αναπαραστάσεων και χωρικών συνθέσεων. (Μπουρδάκης, κ.ά., 2001) Επιχειρώντας να κατηγοριοποιήσουµε τις αναπαραστάσεις αυτές, µπορούµε να
τις διακρίνουµε σε αλληλεπιδραστικές (π.χ. πολυµεσικές
εφαρµογές ή αναπαραστάσεις δυνητικής πραγµατικότητας) ή µη αλληλεπιδραστικές (π.χ. animation, video), στατικές (εικόνες) ή δυναµικά εξελισσόµενες (π.χ. video) και ο
δέκτης της εµπειρίας µπορεί να της προσλάβει είτε στον
ίδιο τον τόπο που παράγονται ή απόµακρα αφού µεταδοθούν προς αυτόν µέσω κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας. Η κλίµακα της αναπαράστασης ποικίλει από αντικείµενα µικρού µεγέθους για εφαρµογές βιοµηχανικού σχεδιασµού έως και µεγάλης κλίµακας αστικές περιοχές ή
προσοµοιώσεις τοπίων. Η δηµιουργία τέτοιων αναπαραστάσεων µπορεί να υποστηρίζει τη διαδικασία τους σχεδιασµού σε διάφορά της στάδια όπως: καταγραφή και
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, δηµιουργία οπτικοποιήσεων του υπό σχεδιασµό αντικειµένου ή της διαδικασίας του σχεδιασµού, επικοινωνία του σχεδιασµένου
περιβάλλοντος µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
δυνατότητα παροχής ρεαλιστικής και πολυαισθητηριακής
εµπειρίας εµβύθισης στο σχεδιασµένο περιβάλλον για
λόγους αξιολόγησης, πριν την κατασκευή του.

βανίδου, Α. Και Κάβουρας, Μ.: 2001,
«Time-Based Media as a means to enhance spatial environmental perception:
Teaching case studies in Greece», Πρακτικά του 19ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου
eCAADe για την εκπαίδευση αρχιτεκτόνων σε υπολογιστές, Ελσίνκι.
4. Χαρίτος, ∆.: 2005, «∆υνητική πραγµατικότητα: ένα νέο σύστηµα διεπαφής
ανθρώπου-υπολογιστή ή ένα νέο µέσο
επικοινωνίας;», Ζητήµατα Επικοινωνίας,
τεύχος 2, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη.

Οι ΤΠΕ και τα νέα µέσα µπορούν επίσης να ενσωµατωθούν σε φυσικά περιβάλλοντα µε στόχο την ενίσχυση ή
επέκταση της υπάρχουσας χωρικής εµπειρίας και την υποστήριξη διαπροσωπικής διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας
µεταξύ των ανθρώπων που υπάρχουν και κινούνται µέσα
σε αυτά. Το σύγχρονο αστικό περιβάλλον ήδη ενσωµατώνει διαφόρων µορφών αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας, που µεταδίδονται, µε κατάλληλα µέσα και συσκευές
απεικόνισης.1 Οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνίας και η ραγδαία διείσδυσή τους, έχουν ήδη µεταβάλλει το τρόπο µε τον οποίο κοινωνικοποιούµαστε και
γενικότερα τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουµε και αντιλαµβανόµαστε το σύγχρονο αστικό τοπίο στην καθηµερινή
µας ζωή. Τα περιβάλλοντα επικοινωνίας στο διαδίκτυο
υποστηρίζουν νέους τρόπους κοινωνικής αλληλόδρασης,
νέες κοινωνικές συλλογικότητες που οδηγούν στη δηµι-

ουργία δυνητικών κοινοτήτων. Οι κοινότητες αυτές αποτελούν νέας µορφής κοινωνικά περιβάλλοντα, που αναδύονται από τη δικτυακή αλληλεπίδραση που καθίσταται εφικτή µε τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη µιας αίσθησης διαπροσωπικής επαφής και µίας
εσωτερικής οργάνωσης (∆εµερτζής, 2002, σ. 396). Μία
περίπτωση δυνητικών κοινοτήτων είναι και τα δικτυακά
δυνητικά περιβάλλοντα στα οποία συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται άνθρωποι από όλο το κόσµο,
επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της διαµεσολαβηµένης
επικοινωνίας, µέσω εµβύθισης των συµµετεχόντων τους σε
ένα συνθετικό, δυνητικό χωρικό πλαίσιο.
Η σύγκλιση των νέων τεχνολογιών και δικτύων ασύρµατης
τηλεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας, των συστηµάτων
GPS και των τεχνολογιών απεικόνισης (στις 2 ή 3 διαστάσεις) στις φορητές συσκευές επικοινωνίας οδηγεί σε νέες
µορφές διαπροσωπικής και διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας, οι οποίες µπορούν να µεταβάλλουν σηµαντικά το
βίωµα του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και τη σχέση του
φυσικού περιβάλλοντος µε το τεχνολογικά διαµεσολαβηµένο χώρο, όσον αφορά την καθηµερινή εµπειρία του
πολίτη που χρησιµοποιεί αυτά τα επικοινωνιακά συστήµατα.
Το συνέδριο eCAADe 2006 είχε ως κεντρικό θέµα το
ζήτηµα των «χώρων επικοινωνίας/επικοινωνίας χώρων»
και προς την κατεύθυνση αυτή προσπάθησε να διερευνήσει τα παρακάτω ζητήµατα:
• Επικοινωνώντας χωρικές αναπαραστάσεις και χωρικές εµπειρίες, κάνοντας χρήση ΤΠΕ και νέων µέσων:
– Υπολογιστικές εφαρµογές στατικών, δυναµικών ή και
αλληλεπιδραστικών αναπαραστάσεων, σε όλες τις κλίµακες, µε έµφαση στα αστικά µοντέλα.
– Χωρικές αναπαραστάσεις που βιώνονται από τον
άνθρωπο µέσω διαφόρων τύπων συστηµάτων διεπαφής.
– Χώροι οπτικοποίησης πληροφοριών (Information
(visualization) spaces).
• Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την δηµιουργία χώρων για
επικοινωνία, δηλαδή υποστηρίζοντας επικοινωνία µέσα στο
χωρικό πλαίσιο τεχνολογικά διαµεσολαβηµένων περιβαλλόντων (mediated spaces):
– Περιβαλλόντα οποιασδήποτε κλίµακας, οι επικοινωνιακές δυνατότητες των οποίων ενισχύονται και επεκτείνονται
από τη ενσωµάτωση ΤΠΕ.
– Συνεργασιακά πολυχρηστικά δυνητικά περιβάλλοντα
(Collaborative virtual environments).
– Υβριδικά τεχνολογικά διαµεσολαβηµένες χωρικές εµπειρίες, που παρέχονται από συστήµατα ενισχυµένης ή µικτής
πραγµατικότητας (augmented or mixed reality systems)
(Χαρίτος, 2005).
– Ή µετάλλαξη του σύγχρονου αστικού τοπίου µε την
σύγκλιση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και µε έµφαση στην έλευση των ασυρµάτων και
κινητών δικτύων επικοινωνίας.

Σηµείωση
1. Π.χ. γιγαντοαφίσσες, βιντεοπροβολές, κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, graffiti, οθόνες αφής κ.λπ.
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ειδήσεις
«Call for papers»
Από τον Ιανουάριο, το Fundacion
Politécnica de Catalunya (εκπαιδευτικό σκέλος του Universitat
Politécnica de Catalunya για την
συνεχιζόµενη εκπαίδευση) σε συνεργασία µε την πρωτοβουλία Intelligent
Coast, θα προσφέρει ένα νέο Master
µε αντικείµενο τη µελέτη της επίδρα-

σης του τουρισµού στις παράλιες
περιοχές, που κυρίως τον υποδέχονται, ως ένα σύγχρονο κοινωνικόοικονοµικό φαινόµενο. Το Master:
«Intelligent Coast, new tourist
strategies, new territorial structures»
θα διεξαχθεί από τις 19 Ιανουαρίου
µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2007. Στόχο
του έχει να αναπτύξει ένα ικανό παραλιακό σύστηµα, που να αφοµοιώνει
λειτουργικά το φαινόµενο του τουρισµού και να εξοµαλύνει τις αρνητικές
του τάσεις για το περιβάλλον.
Στα πλαίσια αυτού του Master (µέρος
των πολλαπλών δράσεων-πρωτοβουλιών της επιστηµονικής οµάδας
Intelligent Coast) θα αναπτυχθούν
και θα παρουσιαστούν µελέτες (case
studies) που αφορούν το αντικείµενο
του τουρισµού και τις επιδράσεις του
στο τοπίο και στις επικράτειες). Το
κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην
περιοχή της Μεσογείου, φυσικά και
στον ελληνικό χώρο, ως ένας σηµαντικός τουριστικός πόλος στην ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου, εξού και η
παρούσα επιστολή. Η επιστηµονική
οµάδα που οργανώνει αυτό το Master,

τούν τις παράκτιες περιοχές και τη
σχέση τους µε το τουριστικό φαινόµενο. Κάθε κείµενο που θα κατατίθεται θα πρέπει να αφορά έρευνα ή/και
πρόταση (project) σχετιζόµενη µε µια
από τις «τουριστικές τοπογραφίες»
που προτείνονται στην προκήρυξη και
που αποτελούν περιοχές µελέτης του
Master. Οι µελέτες (case studies) θα
πρέπει να αναφέρονται σε πραγµατικές καταστάσεις.
Οι 24 πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις
θα περιληφθούν σε βιβλίο που θα
εκδοθεί από τις εκδόσεις Actar. Από
αυτές, 6 που θα επιλεγούν µε κριτήριο το επιστηµονικό τους ενδιαφέρον,
θα προσκληθούν στη Βαρκελώνη για
να παρουσιαστούν στο Master, µε
έξοδα της διοργάνωσης.
Η αναλυτική προκήρυξη και περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Master:
www.intelligentcoast.es
Manuel Gausa
Silvia Banchini
Luis Falcοn
Νεκτάριος Κεφαλογιάννης

Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών,
1522-1947. Αρχιτεκτονική – Πολεοδοµία, Έκδοση του ΤΕΕ–Τµήµα ∆ωδεκανήσου σε συνεργασία µε την υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τ.Ε.
του ΥΠΠΟ, Ρόδος 2005

Ένα βιβλίο αφιερωµένο στην αρχιτεκτονική της Ρόδου αποτελεί κάτι
ελκυστικό, όχι µόνο για τους «ειδικούς» της πολιτιστικής µας παράδοσης, αλλά και για τους πολλούς ενδιαφερόµενους γι’ αυτό το σηµαντικό
νησί. Ένα νησί που τόσο ξεχωρίζει
–από τα άλλα του Αιγαίου– σε ποικιλία ιστορικών φάσεων και πολιτισµι-

εκφράζοντας τη διάθεση και το ενδιαφέρον να ενσωµατώσει και άλλες
µελέτες σχετικά µε τον τουρισµό στο
πρόγραµµά της, προκηρύσσει επιστηµονικό διαγωνισµό (call for paper)
κατάθεσης προτάσεων.
Η προαναφερθείσα προκήρυξη συµµετοχής αναζητεί µελέτες (case
studies) που θα προσεγγίζουν συγκεκριµένες «τουριστικές τοπογραφίες»
(έτσι όπως αναφέρονται αναλυτικά
στην ιστοσελίδα του Master) και θα
µελετούν την επίδρασή του τουριστικού φαινοµένου στο χώρο. Η «τουριστική τοπογραφία» είναι ένα µοντέλο
που βασίζεται στη σχέση της τουριστικής προσφοράς ως πόλος έλξης δράσεων και των επιδράσεών της στις
χωρικές συγκροτήσεις.
Η προκήρυξη αυτή αφορά ερευνητές,
ειδικούς και επαγγελµατίες που µελε80
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κών ρευµάτων, σε πυκνότητα µνηµειακού πλούτου, είτε αυτός εκφράζεται
σε κτίρια, είτε σε οικιστικά σύνολα. Το
βιβλίο είναι επικεντρωµένο στο νεώτερο αρχιτεκτονικό απόθεµα της Ρόδου.
∆ίνει δηλαδή, σε ένα είδος αντιπαράθεσης, πρώτα στην πλουσιότατη αρχιτεκτονική κληρονοµιά που καλλιεργήθηκε επί πολλούς αιώνες από την
αστική τάξη του νησιού, µε αποκορύφωµα τις πολυτελείς νεοκλασικές
κατοικίες του 19ου αιώνα και ακολούθως την µεταγενέστερη –κατά τον 20ο
αιώνα– ιδιωµατική ανοικοδόµηση
(χρηστικών κτιρίων κυρίως) των χρόνων της Ιταλοκρατίας. Μέσα από ιστορικές αναφορές, επεξηγηµατικούς
χάρτες, εντυπωσιακή εικονογράφηση
και –κυρίως– σχεδιαστική τεκµηρίωση, παρουσιάζεται (µε τη συνοδεία συνοπτικών και περιεκτικών κριτικών περιγραφών) ένα µοναδικό
«µητρώο» κτιριακού πλούτου, ανταποκρινόµενου –κατά κανόνα– στους
καταλόγους «διατηρητέων» του
ΥΠΠΟ, του ΥΠΕΧΩ∆Ε στα περιεχόµενα
ιδιωτικών και δηµοσίων Αρχείων,
καθώς και σε πρωτότυπες αποτυπώσεις ορισµένων εκ των συνεργατών
του τόµου. Πρέπι εδώ να αναφέρουµε
την κ. Ειρήνη ∆ιακοσταµατίου, την κ.
Βασιλικλη Ελευθερίου, τον κ. Εύθυµιο Αναστασιάδη, την κ. Αικατερίνη
Κακακιού, την κ. Ευαγγελία Κακά, την
κ. Ευαγγελία Μουστάκη, την κ. Μαρία
Τέττη, τον κ. Νικόλαο Οικονόµου, επίσης τον Παναγιώτη Βενέρη (Πρόεδρο
ΤΕΕ–Τµήµα ∆ωδεκανήσου), τον κ.
Γιώργο Καρυδάκη (Προιστάµενο 3ης
ΕΦΝΜ του ΥΠΠΟ), την φωτογραφική
δηµιουργία των Ερίκου και Κώστα
Χατζηνικήτα και την γενική επιµέλεια
της κ. Γιώτας Καζάζη Υπέυθυνης τµήµατος των Εκδόσεων ΤΕΕ.

Μάνος Μπίρης
Καθηγητής ΕΜΠ

