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περιοδική έκδοση
του ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
«Ενώ καίγονται τα σπίτια σας, εσείς τραγουδάτε».
Ο συνεχής περιορισµός των ανθρωπιστικών σπουδών
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης επιδιώκει την αποκοπή των ανθρώπων από την ιστορική εµπειρία, από την ικανότητα αφαίρεσης και γενίκευσης, από τον
πλούτο της φιλοσοφικής σκέψης και της τέχνης. Επιδιώκει να αντικαταστήσει την παιδεία µε την κατάρτιση,
να εκφυλίσει αν είναι δυνατό τη σκέψη σε επίπεδο λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή: σε ναι-όχι, µεγαλύτερο-µικρότερο, συµφέρον-ασύµφορο. Να υποβαθµίσει
την απεικόνιση της ζωής σε ένα ιστόγραµµα, την απεικόνιση του µέλλοντος σε µια γραµµική προβολή, των
πάντων σε µιαν εικονική πραγµατικότητα. Πριν λίγα
χρόνια, µία πρωτοετής φοιτήτρια µου είχε πει: «Τα παιδιά φαίνονται σαν να έχουν την αυταπάτη ότι µπορούν
και στην πραγµατική ζωή να κάνουν Delete στις πράξεις τους, χωρίς να έχουν καµία συνέπεια, όπως συµβαίνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή». Μήπως αυτό ισχύει και για τους ενήλικες;

Αυτός ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους µισθωτούς
και ανάµεσα στα κοινωνικά στρώµατα, που σήµερα πιέζονται και θα πιεστούν στο άµεσο µέλλον ακόµη περισσότερο, επενδύεται µε τις έννοιες παραγωγικότητα»
«ανταγωνιστικότητα» και ιδιαιτέρως επιχειρηµατικότητα». Το τελευταίο είναι το ρηµέικ του αµερικάνικου ονείρου, που απευθύνεται σήµερα στους αφελέστερους από τους άπειρους Έλληνες «πιτσιρικάδες», είτε αυτοί
δουλεύουν σε κάποιο αρχιτεκτονικό γραφείο, ή σε µια
εταιρία κινητής τηλεφωνίας.
Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκε τεράστια συγκέντρωση κεφαλαίου στο χώρο των
κατασκευών. Στη θέση των χιλιάδων εργολάβων έχουµε
µια δεκάδα µεγάλων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων,
που δηµιουργούν καθαρά µονοπωλιακές συνθήκες και
συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος υπεργολάβων. Έχει
δηµιουργηθεί το ισχυρό µπλοκ Τράπεζες - Ασφαλιστικές - Κατασκευαστικές µε το παράρτηµά τους στα ΜΜΕ
και αυτό προωθεί πλήθος ειδικών νοµοθετηµάτων για
να ασφαλίσει και να διευρύνει τα συµφέροντα του στο

ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΥΜΩΝ ΕΜΠΙΜΠΡΑΜΕΝΩΝ
ΥΜΕΙΣ Α∆ΕΤΕ*
Καταιγίδα νοµοθετηµάτων για τον περιορισµό
του ανταγωνισµού στις κατασκευές
Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις επιχειρήσεις θεωρείται ότι αποτελεί ζωογόνο µηχανισµό του καπιταλισµού και από µία άποψη αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως ο
ανταγωνισµός µέσω της καταστροφής των ανταγωνιστών γεννά το µονοπώλιο, δηλαδή την κατάργηση του
ανταγωνισµού. Στις συνθήκες του µονοπωλιακού καπιταλισµού (ιµπεριαλισµού), µε κέντρο τη Νέα Υόρκη ή τις
Βρυξέλες, παράγεται και ανανεώνεται συνεχώς η ποικίλη «αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία».
Γενικά είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι µερικές δεκάδες των εταιριών, που ουσιαστικά ελέγχουν
την οικονοµία του πλανήτη, θα επιδίωκαν τον ανταγωνισµό ανάµεσά τους και την αλληλοεξόντωσή τους µε βάση κάποιους κανόνες και νόµους. ∆εν ήταν επίσης δυνατόν να τελεσφορήσει η αλλόκοτη ιστορία, που επί δύο
χρόνια παρακολουθήσαµε από τον τύπο, όπου, µε βάση τη νοµοθεσία των ΗΠΑ, ένα δικαστήριο είχε αναλάβει να σπάσει το µονοπώλιο της Microsoft. Με βάση την
ελληνική εµπειρία, κυρίως καταργείται το κρατικό Μονοπώλιο (ιδιωτικοποιήσεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ), ενώ
γιγαντώνεται το ιδιωτικό µονοπώλιο (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, όµιλοι κατασκευαστικών εταιριών, µέσα
µαζικής επικοινωνίας, πολυκαταστήµατα).
Τι γίνεται µε τον ανταγωνισµό στο χώρο των έργων;
Οι επιχειρήσεις, που κυριαρχούν στην οικονοµική
ζωή και µέσω των πολιτικών εκπροσώπων τους στην
πολιτική, επιθυµούν όντως σφοδρά την ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
και τους επαγγελµατίες για να επωφελούνται οι ίδιες από τη συµπίεση των τιµών µέχρι τον περιορισµό των
τελευταίων στον ελάχιστο αριθµό «ελεύθερων» επαγγελµατιών και στον ελάχιστο πραγµατοποιούµενο από
αυτούς κύκλο εργασιών, που ισχύουν στην υπόλοιπη
Ευρωπαική Ένωση. Γι’ αυτό στον τοµέα των µελετών
βάλλονται και ήδη εν µέρει (στις µελέτες του δηµοσίου)
έχουν καταργηθεί οι κώδικες αµοιβών. Οι µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες, όπως είναι φανερό, έχουν ενδιαφέρον για την ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα
στους υπεργολάβους τους, που εκτελούν τα διάφορα
τµήµατα των µεγάλων έργων.
Βεβαίως το µεγάλο κεφάλαιο στο σύνολό του και
διεθνώς ενδιαφέρεται για την ένταση του ανταγωνισµού
ανάµεσα στους µισθωτούς. Γι αυτό εδώ και µερικές δεκαετίες, µε αφετηρία τις ΗΠΑ και σήµερα µε σαρωτικό
τρόπο στην ΕΕ, προωθεί τις ατοµικές συµβάσεις στη
θέση των συλλογικών συµβάσεων, προσφέροντας µερικές φορές και υψηλές αµοιβές, γιατί ο πρωταρχικός
στόχος του στη φάση αυτή είναι η διάλυση κάθε συλλογικής συνείδησης και η κατάργηση κάθε συλλογικής
σύµβασης. Είναι γενικότερα η αποµόνωση του ενός από τον άλλον αυτών που παράγουν κάθε αξία, για να
παρατείνεται η ασφάλεια και η κυριαρχία αυτών που µόνο καταναλώνουν.

µέλλον. Για όσον καιρό ίσα-ίσα θα προλαβαίνουν τις
δουλειές (ολυµπιακά, 3ο ΚΠΣ κλπ), ανάµεσά τους ο νόµος της ζούγκλας θα τελεί «εν αναστολή» και θα ασχολούνται µε την εξαφάνιση όσων µπορούν να τους στερήσουν έστω και ένα µικρό µέρος από το µελλοντικό
τζίρο των κατασκευών. Αν περάσει το σύνολο των νόµων και λοιπών διατάξεων, ακόµη και ο ιδιώτης που θα
θέλει να κατασκευάσει µια διπλοκατοικία ή ένα βιοτεχνικό κτίριο, θα πρέπει να παραδοθεί ως όµηρος στις κατασκευαστικές εταιρίες. Ήδη προτάθηκε το µέγεθος του
κτρίου που θα υπάγεται στις διατάξεις να µειωθεί στα
60 m2. (Στην Ελβετία, αν πας να µαστορέψεις κάτι στο
σπίτι σου χωρίς να το αναθέσεις σε εταιρία, είσαι παράνοµος και ο γείτονάς σου ειδοποιεί την αστυνοµία).
Ποιοι άδουν
Φαίνεται ότι µόνο οι οργανώσεις των υδραυλικών
και των ηλεκτρολόγων έχουν καταλάβει τι προετοιµάζεται στην οικοδοµή και γενικότερα στα ιδιωτικά έργα.
ΤΕΕ, σύλλογοι, επίσης µερικοί έµπειροι και έντιµοι συνδικαλιστές, νοµίζεις ότι ψάχνουν να βρουν κάποια θετική πλευρά ή διάταξη, µια δυνατότητα επιµέρους τροποποίησης στους πρόσφατους νόµους, τα νοµοσχέδια, τα
προεδρικά διατάγµατα και τις τροπολογίες, που, αν εφαρµοστούν, θα έχουν ως αποτέλεσµα τη βίαιη και ολοκληρωτική καταστροφή της µεγάλης πλειοψηφίας των
επαγγελµατιών της οικοδοµής, την επιδείνωση των όρων απασχόλησης όλων των εργαζόµενων σ’ αυτή (δες
την εντατικοποίηση και τα ατυχήµατα στα ολυµπιακά
και άλλα µεγάλα έργα).
Πριν µερικά χρόνια ο Σύλλογος αρχιτεκτόνων είχε
απειλήσει µε απόσυρση των εκπροσώπων του από τις
ΕΠΑΕ, µε αποτέλεσµα να υποχρεώσει τον τότε υπουργό του ΥΠΕΧΩ∆Ε να αποσύρει επίµαχη διάταξη τροποποίησης του ΓΟΚ, είχε κάνει µαζί µε άλλους συλλόγους
καταλήψεις σε πολεοδοµικά γραφεία, είχε δώσει εντολή
στα µέλη του για αύξηση κατά 80% των και τότε συρρικνωµένων αµοιβών των αρχιτεκτονικών µελετών. Σήµερα, που προετοιµάζεται η αποβολή των συναδέλφων
από την παραγωγή, η πλειοψηφία του ∆.Σ. εισηγείται
αλλαγές καταστατικού και εισαγωγή της
«επιχειρηµατικότητας» στο Σύλλογο.
Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων από τις αρχές Νοεµβρίου του 2003 ανακοίνωσε ορισµένα συµπεράσµατα
για τους προωθούµενους νόµους (δηµοσιεύονται σε άλλη σελίδα αυτού του φύλλου του Εκτός Σχεδίου), που
δεν έχουν ουσιαστικά αµφισβητηθεί από καµιά πλευρά,
όµως η αµηχανία και η παθητικότητα συνεχίζεται. Οι
συνάδελφοι που δυσκολεύονται να αποσπαστούν, από
τον καθηµερινό αγώνα της επιβίωσης, από την οθόνη
του υπολογιστή τους, όταν θα έρθουν τα αποτελέσµατα
και της δικής τους αδράνειάς, δεν θα µπορέσουν να τα
µαρκάρουν και να κάνουν Delete.
Χρήστος Σελιανίτης
* Αίσωπος

ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ;
Με την είσοδο του 2004 αρχίζει η εφαρµογή του νόµου
για τα πολεοδοµικά γραφεία, τα αυθαίρετα κλπ, που οι πρακτικές συνέπειές του, σε συνδυασµό και µε το δασοκτόνο
νόµο, θα φανούν σταδιακά. Η πλειοψηφία του ∆.Σ. του Συλλόγου τήρησε τη στάση: στα λόγια αντίδραση, επί της ουσίας αποδοχή των σχεδίων της κυβέρνησης.
Όπως είχαµε προβλέψει, έχει ξεκινήσει µια εκστρατεία
οικοδόµησης και των τελευταίων ελεύθερων χώρων των
πόλεων, ενώ, µε στήριγµα τη νέα νοµοθεσία για τα δάση
και τα ιδιωτικά έργα, µε «αναπλάσεις» των κεντρικών περιοχών των πόλεων, ετοιµάζεται η έφοδος στη δηµόσια γη
και τις δασικές εκτάσεις (µε εκκίνηση την πόλη που ετοιµάζονται να χτίσουν στο Ελληνικό, τα ιδρύµατα της Εκκλησίας
και τους «ναούς» των ΠΑΕ). Σ’ αυτά τα πλαίσια εντάσσεται
και η απειλούµενη κατασκευή χιλιάδων εξοχικών κατοικιών
στη Σιθωνία (πρόκειται για τη σηµερινή έξαρση του διαρκούς 35ετούς εγκλήµατος του Πόρτο Καράς, που, ενώ γραφόταν αυτό το άρθρο, ξεδιπλώθηκε αποκρουστικό στις εκποµπές της τηλεόρασης σε «εθνικό δίκτυο»). Για µας, όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς και από τις εκτιµήσεις
του Νοεµβρίου του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων (σελ. 2
στο παρόν φύλλο), η υπόθεση της Σιθωνίας καθόλου δεν
αποτελεί παραφωνία ή περιστασιακή «κοµπίνα». Αποτελεί
ένα απλό βήµα της επιχειρηµατικής στρατηγικής των µεγάλων κατασκευαστικών εταιριών και των τραπεζών, όπως
θα την αντιµετωπίζουµε στο εξής καθηµερινά. Γι αυτό από
τους εκπροσώπους των µεγάλων συµφερόντων το βάρος
του σχολιασµού περιορίστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις στα ζητήµατα της κοινοβουλευτικής τάξης.
Κυρίως λόγω της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης έχει ανασταλεί ο ρυθµός της καταστροφής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, όµως εκδηλώνεται µεγάλη ένταση
της δραστηριότητας, που έχει ως στόχο την καταστροφή
της πρόσφατης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της χώρας.
Μετά την κατεδάφιση του µισού κτιρίου του ΦΙΞ και της κατοικίας στο Καβούρι του Ζενέτου, βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο το σύνολο των Ξενία καθώς και µια σειρά σηµαντικών
µουσείων, όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων του Άρη Κωνσταντινίδη.
Η αλλαγή του συσχετισµού των δυνάµεων στο Σύλλογο επηρεάζει ήδη την εσωτερική δραστηριότητα του Συλλόγου και έχει βελτιώσει σε ένα βαθµό την εµβέλειά του, όπως
και την εγχώρια αλλά και διεθνή συµπαράσταση στα ζητήµατα της αρχιτεκτονικής και της πόλης. Ακόµη, τα αποτελέσµατα των πρόσφατων εκλογών του ΤΕΕ έφεραν στην πανελλαδική αντιπροσωπεία, µέσω των ψηφοδελτίων της ∆ηµοκρατικής Πανεπιστηµονικής Κίνησης Μηχανικών, δύο
δραστήρια µέλη του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων. Τη Μαριλένα Τσαµαντά από την Πελοπόννησο και τον καθηγητή
Γιώργο Σαρηγιάννη µέσω της Επιστηµονικής Επιτροπής
των Αρχιτεκτόνων. Η εκλογή και πάλι εκπροσώπου της Πανεπιστηµονικής στην πενταµελή Επιστηµονική Επιτροπή
Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ, µετά από δεκαετή απουσία από αυτή, δηµιουργεί πιο ευνοϊκούς όρους για ουσιαστική επαναδραστηριοποίηση της επιτροπής σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο. Όµως µένουν πολλά να γίνουν κυρίως για την ενηµέρωση και κινητοποίηση του µεγάλου αριθµού των αρχιτεκτόνων που, όπως και τόσοι άλλοι κλάδοι, απειλούνται πολλαπλώς, µε βάση τις γενικότερες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις.
Είναι φανερό ότι σ’ αυτές τις προσπάθειες πολύ µεγάλο ρόλο παίζουν οι γενικότερες κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες. Το µορφωτικό επίπεδο και η κοινωνική εµπειρία
των αρχιτεκτόνων ευνοούν, νοµίζουµε, τη συνειδητοποίηση
της βαθύτερης ουσίας των άµεσων προβληµάτων τους.
Σχεδόν το σύνολο του κλάδου των αρχιτεκτόνων, αλλά και
η ίδια η ουσία της αρχιτεκτονικής, δέχονται και θα συνεχίσουν να δέχονται σκληρά πλήγµατα, αν τα πολιτικά σχέδια
των οικονοµικών δυνάµεων που κυριαρχούν στη χώρα εξελιχθούν ανεµπόδιστα.
Τη νύχτα της 7ης Μαρτίου θα ξέρουµε αν θα έχει προκύψει ή όχι από τις εκλογές ένα νέο πολιτικό περιβάλλον
ανάσχεσης της πληµµυρίδας του δικοµµατισµού. Φυσικά
αυτό θα εξαρτηθεί και από εµάς. Είναι γνωστό πως όποιος
δεν παλεύει τα χάνει όλα. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται να πεισθούµε για το αντίθετο, εµείς εξακολουθούµε να
πιστεύουµε ότι ένα τέτοιο µέλλον δεν µας αξίζει.
■

Εκτός Σχεδίου, φύλλο 15, Φεβρουάριος 2004

σελίδα 2

ΠΟΙΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
(µητρώο, πολεοδοµικά, αυθαίρετα, δάση)
Ανακοίνωση της Γραµµατείας του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
Στις µέρες µας η κυβέρνηση προωθεί ένα σύνολο νοµοθετηµάτων, που, αν
ψηφιστούν και εφαρµοστούν, θα επιταχύνουν ραγδαία την πλήρη ανατροπή του τρόπου παραγωγής του δοµηµένου περιβάλλοντος στη χώρα µας. Πρόκειται για:
Α. Το σχέδιο νόµου για τα δάση
Β. Το σχέδιο νόµου για τις «άδειες
δόµησης» και τα αυθαίρετα του ΥΠΕΧΩ∆Ε
Γ. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα για το
µητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
Το ενδεχόµενο εφαρµογής αυτών των
νοµοθετηµάτων θα έχει ως αποτελέσµατα:
1. Την οριστική καταστροφή πολύ
µεγάλου µέρους των δασικών εκτάσεων και τη µετατροπή τους σε
οικόπεδα. Η γη αυτή, είτε ανήκει σε
φυσικά πρόσωπα είτε σε εταιρίες ή
συνεταιρισµούς, θα αποτελείται
από εκτάσεις ικανού µεγέθους για
την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των τραπεζών (Τ) των ασφαλιστικών (Α) εταιριών και των µεγάλων κατασκευαστικών (Κ) επιχειρήσεων στον τοµέα της κατασκευής των ιδιωτικών έργων. (Το
µπλοκ των τριών αυτών τοµέων
του µονοπωλιακού κεφαλαίου θα
το ονοµάζουµε στη συνέχεια συντοµογραφικά ΤΑΚ).
2. Μέσω της καθιέρωσης του µητρώου (ΜΗΚΙΕ), θα αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης στην κατασκευή µε κριτήρια οικονοµικής ισχύος, ενώ απαγορεύεται η αυτεπιστασία για έργα µε εµβαδόν µεγαλύτερο από 250 τ.µ. (Ήδη έχει
προταθεί η µείωση του ορίου). Όσοι είχαν την αυταπάτη ότι το ΜΗΚΙΕ θα απέκλειε από την κατασκευή όλους πλην των µηχανικών,
θα θυµούνται ίσως ότι υποστηρίζαµε ότι οι καπιταλιστές δε φτιάχνονται µε διατάγµατα. Σήµερα αποδεικνύεται ότι στόχος του ΜΗΚΙΕ
είναι να υποτάξει πλήρως όσους
µηχανικούς δεν είναι οι ίδιοι ισχυροί επιχειρηµατίες στο ΤΑΚ, δίνοντας το πολύ σε ελάχιστους από
αυτούς ένα µισθό στελέχους ή κάποια χιλιοστά εταιρικών µεριδίων.
Κάθε δίοδος διαφυγής πρέπει να
κλειστεί.
3. Την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ελέγχου των µελετών και των κατασκευών των ιδιωτικών έργων µε
την ουσιαστική µεταβίβαση της
αρµοδιότητας των πολεοδοµικών
γραφείων και των άλλων αρµόδιων
υπηρεσιών του δηµοσίου στις ασφαλιστικές εταιρίες. Ως πρόσχηµα
χρησιµοποιείται η απλοποίηση των
διαδικασιών. Η εισαγωγή της διαδικασίας «τροποποίησης της άδειας» που εισάγεται µόλις στο
τελευταίο σχέδιο του νόµου, επιτρέπει να χτίζεις εµπορικό κέντρο
µε άδεια περιπτέρου και στη συνέχεια να κάνεις τροποποίηση. Σε
συνδυασµό µε το χάος που δηµιουργούν οι διατάξεις για τα αυθαίρετα, έχουµε ένα περιβάλλον
ασυδοσίας των ισχυρών και κυρίως του ΤΑΚ.
4. Το γεγονός ότι η υποχρεωτική ασφάλιση εισάγεται τόσο µέσα από
το Ν/Σ για τις άδειες, όσο και µέσα
από το ∆/γµα για το µητρώο, δείχνει ότι για την κυβέρνηση, η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των
ασφαλιστικών εταιριών, άρα και
των τραπεζών, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Εκπρόσωπος
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-

ριών Ελλάδος προβλέπεται να
συµµετέχει στην επιτροπή του ΜΗΚΙΕ, που αποφασίζει σχεδόν για τα
πάντα. Αυτό δείχνει απροκάλυπτα
το ρόλο που η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει αυτός ο τοµέας του ΤΑΚ
στις κατασκευές και των ιδιωτικών
έργων. Το ότι σήµερα οι ασφαλιστικές εταιρίες αρνούνται να ασφαλίσουν µελέτες ιδιωτικών έργων
δείχνει την αδιαφορία τους να ασχοληθούν µε το θέµα περιµένοντας τους µελετητές να βρεθούν
πρώτα
σε
θέση
οµηρίας
(υποχρεωτική ασφάλιση). Είναι
φανερό
ότι
σε
συνθήκες
«ελεύθερης» αγοράς δεν θα είναι
για όλους ίδια τα ασφάλιστρα
(ακόµη και οι προϋποθέσεις ασφάλισης). Τα µελετητικά γραφεία του
ΤΑΚ, είτε αποτελούν ιδιοκτησία
των εταιριών είτε είναι στενά συνδεµένα µαζί του, είναι φανερό ότι
θα έχουν µεγάλα πλεονεκτήµατα
στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού.
Οι πιο πολλοί νόµοι διατυπώνουν
σε άρθρα την έκβαση µιας µάχης για τη λύση µιας κοινωνικής αντίθεσης.
Σήµερα το µονοπωλιακό κεφάλαιο
του ΤΑΚ έχει γίνει πανίσχυρο, µέσα από µια
διαδικασία που επιταχύνθηκε από τις αναθέσεις των …επειγόντων «µεγάλων» και
«ολυµπιακών» έργων. Έχει εκτελέσει τα
περισσότερα από τα έργα χωρίς τον έλεγχο
των υπηρεσιών πολεοδοµίας (π.χ. αεροδρόµιο Σπάτων, µετρό), ή αντίθετα προς
την ισχύουσα νοµοθεσία (π.χ. Μέγαρο Μουσικής). Έχει εκµηδενίσει τους µελετητές, π.
χ. ουδείς γνωρίζει τους αρχιτέκτονες των
έργων αυτών (εκτός του Καλατράβα), ενώ
είχε προηγηθεί για προετοιµασία η διαδικασία της µελετοκατασκευής σε µικρότερης
κλίµακας έργα. Το ΤΑΚ πρέπει στο µέλλον
να εξασφαλίσει τους όρους της ύπαρξης και
της συνεχούς διόγκωσής του µέσω και της
διεύρυνσης του επιχειρηµατικού αντικειµένου του. Έχει ήδη κάνει δοκιµές στη µαζική
παραγωγή κατοικίας (ολυµπιακό και δηµοσιογραφικά χωριά).
Έχοντας κατισχύσει οικονοµικά το
ΤΑΚ, προετοιµάζεται για την µετά το 20042008 εποχή. Για το µπλόκ Τράπεζες—
Ασφαλιστικές—Κατασκευαστικές και τους
υπεργολάβους του, κατασκευαστές και µελετητές, είναι απαραίτητο να µονοπωλήσει
τον τοµέα των ιδιωτικών έργων. Πρέπει
πρώτα- πρώτα να «παραγάγει» µεγάλες
εκτάσεις οικοδοµήσιµης γης. Όλα όσα γίνονταν έως σήµερα κατά παρέκκλιση, µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις ή απλώς σκανδαλωδώς (και µε φασαρίες και Συµβούλια Επικρατείας), πρέπει να καλύπτονται στο µέλλον από το προωθούµενο θεσµικό πλαίσιο.
Το πόσο τα περί εκσυγχρονισµού είναι υποκριτικά φαίνεται και µόνο από το ότι µιλούν
για ποιότητα µελετών, ενώ στη χώρα µας
διατηρείται άθικτο π.χ. το καθεστώς του δικαιώµατος εκπόνησης αρχιτεκτονικών µελετών από χιλιάδες µη αρχιτέκτονες.
Ως συµπέρασµα θα έλεγε κανείς
ότι δεν έχουµε να αντιµετωπίσουµε άσχετους υπουργούς, ανίκανους συµβούλους ή
ασυνάρτητες διατάξεις (όταν έχουµε τέτοιες,
συνήθως αυτές οφείλονται σε πιέσεις ή συµβιβασµούς της τελευταίας στιγµής ανάµεσα
στις δυνάµεις των νικητών). Έχουµε µια ολοµέτωπη επίθεση εκµηδένισης της µικρής
επιχείρησης του µικρού µελετητικού γραφείου, αλλά και κάθε δυνατότητας σχετικά ανεξάρτητης παραγωγής και κατά συνέπεια
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, µετά το δηµόσιο, και στον ιδιωτικό τοµέα.
Αθήνα 06.11.03
Η γραµµατεία
του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων

Οµοσπονδιοποίηση του ΤΕΕ
µε βάση τους κλάδους
και Πανελλήνιος Σύλλογος
(Σχετικά µε µια πολύ παλιά πρόταση)
Μετά το περυσινό συντονιστικό των Χανίων, σε αυτό του Βόλου του Οκτωβρίου
του 2003 επανήλθε µια πρόταση για νέο καταστατικό του Συλλόγου. Η πρόταση σκιαγραφεί έναν σύλλογο ανάµεσα σε επιχείρηση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και περίπου επιµελητήριο, ίσως µη κυβερνητική οργάνωση, µε συγκεντρωτική διοίκηση (ακόµη
και µε αριστίνδην µέλη).
Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων (ΝΚΑ) πιστεύει ότι η µόνη επείγουσα τροποποίηση
που χρειάζεται στο καταστατικό είναι αυτή που θα επιτρέπει την ίδρυση Τµήµατος στην
περιοχή της Πρωτεύουσας, για την αναζωογόνηση του Συλλόγου σε ένα χώρο που φιλοξενεί πάνω από το 50% του κλάδου. Όπως είναι επίσης γνωστό, το ΝΚΑ αρνείται σε
κάθε περίπτωση την εγκατάλειψη της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ανεξαρτησίας από
το κράτος, που έχει σήµερα ο Σύλλογος ως σωµατείο εθελοντικής συµµετοχής. Κάθε
ιδέα για δηµιουργία οργάνωσης επιµελητηριακού χαρακτήρα θα πρέπει όχι απλώς να
µην θίγει το καθεστώς ανεξαρτησίας του Συλλόγου (στην Ελλάδα ζούµε, να µην το ξεχνάµε), αλλά, όσο είναι δυνατόν σε κάθε εποχή, θα πρέπει να µπορεί το επιµελητήριο
να χρησιµοποιείται για την υποστήριξη του Συλλόγου. Για το λόγο αυτό το ΝΚΑ επανέφερε στη συζήτηση την από δεκαετίας πρότασή του περί «οµοσπονδιοποίησης του ΤΕΕ σε κλαδική βάση».
Όπως αναφέρεται σε επιστολή που στάλθηκε στα Τµήµατα του Συλλόγου και τους
Συλλόγους της περιφέρειας, «η πρόταση αυτή αποσιωπάται από τα κατά καιρούς µέλη
του ∆Σ του Συλλόγου, που έχουν βλέψεις για αναρρίχηση στη ∆Ε του ΤΕΕ, ως δεύτερο
σκαλί για την πολιτική τους ανέλιξη. Και αυτό γιατί το κατεστηµένο των µεγαλοεργολάβων κατασκευαστών και των «εργολάβων» µελετών του ∆ηµοσίου πάντα θα αντιµετωπίζει εχθρικά, ή τουλάχιστον µε καχυποψία, οποιαδήποτε πρόταση αυτοδιαχείρισης,
που θα περιόριζε την κυριαρχία του και τη δυνατότητά του για παρασκηνιακούς χειρισµούς στα πλαίσια του σηµερινού γραφειοκρατικού και δυσκίνητου πλέον ΤΕΕ.»
Η συγκεκριµένη πρόταση του Νέου Κινήµατος είχε για πρώτη φορά υποβληθεί
στο ∆.Σ. του Συλλόγου και την τότε επιτροπή καταστατικού (που ονοµαζόταν Επιτροπή
Αυτοτέλειας) στις 12.05.1992. Έχει κατ’ επανάληψιν αναφερθεί, µαζί µε την εκτίµησή
µας για τους λόγους της απόρριψής της, σε συνεδριάσεις τόσο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όσο και της Αντιπροσωπείας. Αρκετές φορές επίσης έχει φιλοξενηθεί σχετικό δηµοσίευµα στο «Εκτός Σχεδίου» (φύλλο 4, Μάιος 97, σελ. 2, φύλλο 8, Ιανουάριος 2000,
σελ. 3). Παρά την «ηλικία» της η πρόταση φαίνεται εντυπωσιακά επίκαιρη και ίσως σήµερα πιο ρεαλιστική. Καλούµε τους συναδέλφους, φυσικά πρόσωπα, Τµήµατα και Συλλόγους, σε διάλογο γύρω από αυτή.
∆ηµοσιεύουµε σήµερα το αρχικό κείµενο της πρότασης, όπως υποβλήθηκε το
1992, αφού σηµειώσουµε ότι τότε δεν είχε τότε ακόµα αρχίσει η κυκλοφορία του
«Εκτός Σχεδίου».

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Οι αρχιτέκτονες είχαν πάντα πολύ
σοβαρά προβλήµατα εκπροσώπησης
µέσω του ΤΕΕ. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός της ταυτόχρονης σχεδόν ίδρυσης
ΤΕΕ-ΣΑ∆ΑΣ, ούτε το µεταπολεµικό εγχείρηµα αποχώρησης των αρχιτεκτόνων από το ΤΕΕ, που όµως ανεστάλη.
Σε µιαν έξαρση της πολιτικοποίησης της µεταχουντικής περιόδου, η µέχρι τότε καθιερωµένη σε ένα βαθµό
διακλαδική διάρθρωση του ΤΕΕ, υποχώρησε µπροστά στις ανάγκες της έκφρασης των ιδεολογικοπολιτικών απόψεων (απλή αναλογική των ψηφοδελτίων εκτός της ∆.Ε.), και της εκπροσώπησης των περιφερειών (απόπειρες αποκέντρωσης).
Μετά από 18 χρόνια και µέσα από µια διαδικασία αργής αλλά σταθερής επιδείνωσης, έχουµε µιαν ουσιαστική περιθωριοποίηση των αρχιτεκτόνων στα πλαίσια της λειτουργίας του
ΤΕΕ. ∆είγµατα της περιθωριοποίησης
αυτής είναι η υποβάθµιση του ρόλου
του «τµήµατος» αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ,
ακόµη και ως οργάνου εισηγητικού
προς τη ∆.Ε., η δυσανάλογα µικρή εκπροσώπηση των αρχιτεκτόνων στα αποφασιστικά όργανα του επιµελητηρίου,
η κηδεµόνευση των διεθνών εκπροσωπήσεων του κλάδου από µια ∆.Ε. που
αποτελείται από συναδέλφους άλλων
ειδικοτήτων, κλπ.
Χαρακτηριστική της σηµασίας αυτών των γεγονότων είναι η στάση της ∆.
Ε. του ΤΕΕ, που αρνήθηκε να επικυρώσει τη γνωστή συµφωνία των συλλόγων αρχιτεκτόνων και πολιτικών µηχανικών για τη διευθέτηση των αρµοδιοτήτων των κλάδων. Θυµίζουµε ότι ο τότε υπουργός
Ε. Κουλουµπής
(πολιτικός µηχανικός) είχε κρυφτεί πίσω από τη ∆.Ε. του ΤΕΕ, δηλώνοντας
ότι θα έκανε νόµο τη συµφωνία αν την
επικύρωνε το ΤΕΕ.
Αντί της παλιάς σκέψης για αποχώρηση από το ΤΕΕ και δηµιουργία
Αρχιτεκτονικού Επιµελητηρίου, που

έχει τις γνωστές αδυναµίες, αλλά και
φαίνεται σχεδόν ουτοπική στην εφαρµογή της, εισηγούµαστε την αλλαγή
του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ µε
στόχους:
Το ΤΕΕ να λάβει µορφή οµοσπονδίας επιµελητηρίων των ειδικοτήτων
που το συναποτελούν.
Να υπάρχουν ∆.Ε. των ειδικοτήτων
και ∆.Ε. του ΤΕΕ (όργανο οµοσπονδίας
µε ειδικές διαδικασίες λήψης απόφασης, π.χ. περιπτώσεις αρνησικυρίας,
απαίτησης οµοφωνίας, κλπ).
∆ιαχείριση των κλαδικών υποθέσεων σε επίπεδο ∆.Ε. της ειδικότητας.
Αυτοτέλεια οικονοµική του κάθε
κλαδικού επιµελητηρίου, αλλά και
πρόβλεψη πόρων για τη ∆.Ε. της οµοσπονδίας (θεσµοθετηµένα).
Λειτουργία αντιπροσωπείας κατά
ειδικότητα, αλλά και τακτικών κοινών
συνόδων µε ειδική ηµερήσια διάταξη
(π.χ. εγκρίσεις προϋπολογισµών, πρόγραµµα ΤΕΕ σε επίπεδο διακλαδικού
ενδιαφέροντος, ζητήµατα οικονοµίας
και ανάπτυξης, κλπ).
Για τη διερεύνηση του ζητήµατος
στις λεπτοµέρειές του και για το συντονισµό µε τους άλλους κλάδους των µηχανικών, προτείνουµε τη συγκρότηση
επιτροπής από µέλη του ∆.Σ. και άλλους έµπειρους συναδέλφους, µε τη
µέγιστη δυνατή εκπροσώπηση των διαφορετικών απόψεων. Φυσικά και αυτή
η επιτροπή του συλλόγου πρέπει να
είναι ανοιχτή.
Το ζήτηµα πρέπει να εισαχθεί
στην "Α" του ΤΕΕ αν είναι δυνατό µε
κοινή διακλαδική εισήγηση, όσο το δυνατό περισσότερων κλάδων και µετά
την καλύτερη δυνατή επεξεργασία. Μέχρι το στάδιο αυτό εκτιµούµε ότι απαιτείται εργασία περίπου 6 µηνών.
ΑΘΗΝΑ 12.5.92
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένα περίπου χρόνο µετά την εκλογή
του σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου (και ενάµιση από τις τελευταίες
εκλογές) µπορεί να γίνει µια πρώτη αποτίµηση της δράσης τόσο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όσο και της δικής µας παράταξης
στα πλαίσια του Συλλόγου γι’ αυτό το διάστηµα.
Θα πρέπει εισαγωγικά να υπενθυµίσουµε τα δυο κύρια στοιχεία των τελευταίων
εκλογών, που ήταν αφενός η αµφισβήτηση
των παρατάξεων που µε διάφορους συνδυασµούς τα τελευταία χρόνια είχαν την
πλειοψηφία στο Σύλλογο (ΠΑΣΚ-∆ΑΚΑΣΑΕ), αφετέρου η σηµαντική ενίσχυση του
Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων και η επανάκτηση της δεύτερης έδρας στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µετά από 12 χρόνια.
Η διαδικασία της εκλογής προεδρείου
του σηµερινού ∆.Σ. επιβεβαίωσε την προσπάθεια αυτών των παρατάξεων, ενισχυµένων και από την ΕΛΕΜ και το Κοινό ψηφοδέλτιο Κεντρικής Μακεδονίας, να συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο του Συλλόγου.
Οι διαφοροποιήσεις και κριτικές, που
ακούγονταν λίγο πριν τις εκλογές από πολλές από αυτές τις παρατάξεις, αποδείχθηκε
ότι ήταν µια τεχνητή διαφοροποίηση. Γεγονός είναι ότι στο προεδρείο δεν συµµετέχει
το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων και η Συσπείρωση.
Σ’ όλο αυτό το διάστηµα είχαµε την
έκδοση σωρείας νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων από το κράτος,
που αλλάζουν το τοπίο στην άσκηση του
επαγγέλµατος, επιδεινώνοντας τη θέση των
συναδέλφων που ασχολούνται µε τη µελέτη
και επίβλεψη των ιδιωτικών και των δηµόσιων έργων.
Έτσι
- ψηφίστηκε ο νόµος για την αναθεώρηση του Ν. 716/77, χωρίς ο Σύλλογος να
παρέµβει ουσιαστικά, παρά την καταληγµένη και µε απόφαση της αντιπροσωπείας
θέση του
- ψηφίστηκε, µετά από ένα πρωτοφανές πήγαινε έλα νοµοσχεδίων, ο νόµος για
την αλλαγή του τρόπου έκδοσης των οικοδοµικών αδειών και της λειτουργίας των
πολεοδοµικών γραφείων και για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων
- ψηφίστηκε ο νόµος για τα δάση
- ψηφίστηκαν διάφορα άρθρα, κυρίως
στον νόµο για την «Ολυµπιακή προετοιµασία», ή υπογράφτηκαν υπουργικές αποφάσεις, όπου το υπουργείο, για να παρακάµ-

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Είναι αλήθεια ότι το συνέδριο του
Μαΐου µας κούρασε (ήταν φυσικά η πιο
ευχάριστη κούραση). Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο καθυστέρησε το παρόν φύλλο, παρά τις δραµατικές εξελίξεις
στα ζητήµατα του χώρου µας.
Από το επόµενο φύλλο θα επιδιώξουµε µιαν ανανέωση της εφηµερίδας στο
εικαστικό, το τεχνικό επίπεδο αλλά και
στην ποικιλία της ύλης. Υπενθυµίζουµε ότι
το Εκτός Σχεδίου είναι βήµα έκφρασης
του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων, µέσω
της δηµοσίευσης των ανακοινώσεών του
αλλά και των ανυπόγραφων άρθρων, ενώ
είναι παραλλήλως ελεύθερο βήµα έκφρασης προσωπικών απόψεων και σχολίων
µέσω των ενυπόγραφων κειµένων. Είναι
εποµένως ευπρόσδεκτα κείµενα, ιδέες και
φυσικά κάθε προσφορά τεχνικής δουλειάς.
Η Γραµµατεία
του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων

Εκτός Σχεδίου
Περιοδική έκδοση του
Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
τηλ. 36.33.506
Φύλλο αρ. 15 - Φεβρουάριος 2004
Υ̟εύθυνος σύµφωνα µε το νόµο
Μ̟αρδάκης Κώστας
∆αφνοµήλη 49Α, 11471 Αθήνα
∆ιανέµεται δωρεάν

ψει αντιδράσεις ή προσφυγές, σε ρόλο πολεοδοµικού γραφείου, υπογράφει και εκδίδει
οικοδοµικές άδειες (για το νέο µουσείο Ακρόπολης, το χωριό τύπου στο Μαρούσι, τη
λειτουργία ξενοδοχείου στην Εκάλη, τη λειτουργία τουριστικών λιµένων στη Ζέα και το
Φλοίσβο κ.α.)
- δηµοσιοποιήθηκαν σχέδια προεδρικών διαταγµάτων για το µητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) και για
το µητρώο µελετητών δηµοσίων έργων.
Η άποψή µας για τη φιλοσοφία και τις
συνέπειες αυτών των νοµοθετηµάτων είναι
διατυπωµένη σε άλλα άρθρα σ’αυτό εδώ το

είτε είναι ανοιχτά, είτε προκύπτουν από την
επικαιρότητα.
Οποιαδήποτε προσπάθεια για καλύτερο συντονισµό των διαφόρων οργάνων που
λειτουργούν στα πλαίσια λειτουργίας του
Συλλόγου (αντιπροσωπεία, συνέλευση Αττικής), αν δεν προκύπτει ως απόφαση της
συγκεκριµένης πλειοψηφίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δεν βρίσκει την υποστήριξή του
(για παράδειγµα τα διαδικαστικά κωλύµατα
µε το προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τη
σύγκλησή της, που θα συζητούσε το καλοκαίρι, τα τότε σχέδια νόµου για τα πολεοδοµικά γραφεία και την έκδοση των οικοδοµι-

Το Ξενία Καλαµπάκας του Άρη Κωνσταντινίδη

τεύχος του «Εκτός Σχεδίου».
Η εκτίµησή µας, σε συνδυασµό µε τη
στάση του Συλλόγου σε όλα αυτά τα νοµοθετήµατα, είναι ότι ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ συνεχίζει
να αναλώνεται σε εσωτερικές συζητήσεις,
χωρίς να προσανατολίζεται στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων, οι οποίες θα επέτρεπαν στους συναδέλφους να συµµετέχουν ενεργά στην επεξεργασία και διαµόρφωση των θέσεων του Συλλόγου. Η επικαιρότητα καθορίζει, σχεδόν σε απόλυτο βαθµό, τα θέµατα που συζητάει ο Σύλλογος,
αφού λείπει οποιοσδήποτε προγραµµατισµός σε βάθος χρόνου.
Παράλληλα, η σε αραιά διαστήµατα
πλέον σύγκληση συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου (έχουµε περάσει µετά το
καλοκαίρι σε συνεδριάσεις σχεδόν ανά δεκαπενθήµερο) υποβαθµίζει ουσιαστικά το
ρόλο και τη δράση του, αφού έτσι δεν µπορεί να έχει έγκαιρα θέσεις σε θέµατα που

κών αδειών ή η µη αποστολή προσκλήσεων
για την ενηµέρωση των συναδέλφων για την
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Αττικής για
το ίδιο θέµα).
Εκτίµησή µας είναι ότι η πλειοψηφία
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θέλει καµία
σύγκρουση µε τα υπουργεία και την κυβέρνηση, που νυχθηµερόν νοµοθετούν σε βάρος του περιβάλλοντος, της πόλης, της αρχιτεκτονικής, της ποιότητας ζωής των πολιτών και της άσκησης του επαγγέλµατος για
την µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Η
αποφυγή του να πάρει µια ξεκάθαρη θέση
στο θέµα που είχε προκύψει µε τα αποτελέσµατα των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών για
τις πλατείες της Αθήνας και κυρίως µε το
πρόβληµα της πλατείας Οµόνοιας δείχνει τη
θέλησή του να αποφεύγει να µιλήσει επί
της ουσίας του προβλήµατος, αποδυναµώνοντας έτσι στην πράξη απέναντι και στην
κοινωνία τους αρχιτεκτονικούς διαγωνι-

σµούς
Η επιλογή της έκδοσης ανακοινώσεων
και δελτίων τύπου ως µόνης αντίδρασης σ’
αυτή την επίθεση του κράτους επιβεβαιώνει
ότι η όλη στάση του είναι η αποδοχή επί της
ουσίας των επιλογών της κυβέρνησης παρά τις φραστικές αντιδράσεις. Οι συναντήσεις και οι επαφές µε τα υπουργεία, το ΤΕΕ
ή άλλους φορείς είναι χρήσιµες. Αυτό όµως
που είναι αναντικατάστατο και από το οποίο
κρίνεται τελικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
η κάθε παράταξη είναι ο σταθερός προσανατολισµός και η προσπάθεια για την ένταξη των αρχιτεκτόνων στη διαµόρφωση των
προτάσεων.
Το ΝΚΑ, στο χρόνο που πέρασε, προσπάθησε παρ’ όλα αυτά να αλλάξει τη νοοτροπία και την πρακτική σε µια σειρά από
θέµατα, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα τη
βελτίωση της δηµόσιας εικόνας του Συλλόγου. Έτσι προώθησε αποφάσεις για την
άµεση προστασία και χαρακτηρισµό των
περισσότερων Ξενία, ζήτησε την άµεση διακοπή των εργασιών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ιωαννίνων.
Εξίσου σηµαντική είναι η πρωτοβουλία
του ΝΚΑ για τη συγκρότηση και τη στήριξη
δύο νέων επιτροπών, για την αναδιοργάνωση του θεσµού των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και της αρχιτεκτονικής προστασίας
και περιβάλλοντος.
Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων θα συνεχίσει την προσπάθειά του σ’ αυτή την κατεύθυνση. ∆εν θα κάνει σε καµία περίπτωση στείρα αντιπολίτευση, όπως άλλωστε
δεν το έκανε ποτέ µέχρι τώρα, θα προσπαθήσει για περαιτέρω αλλαγή του συσχετισµού υπέρ εκείνων των δυνάµεων που
θεωρούν το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ως χώρο ουσιαστικής επεξεργασίας των θέσεων που αφορούν την αρχιτεκτονική, σε θεσµικό και πρακτικό επίπεδο, και επιπλέον ως χώρο αντίστασης στην πολύπλευρη επίθεση που δέχονται σήµερα οι αρχιτέκτονες που ζουν
από την εργασία τους.
Παράλληλα θα συνεχίσει να παίρνει
πρωτοβουλίες και να συµµετέχει ενεργά σε
διάφορες κινήσεις πολιτών ή φορέων, που
δραστηριοποιούνται σε θέµατα προστασίας
σηµαντικών ελεύθερων δηµόσιων χώρων
και του περιβάλλοντος γενικότερα
(Ελληνικό, Γουδί, πάρκο Ριζάρη κ.α.) και
στην αποτροπή δυσµενούς εξέλιξης για το
νέο µουσείο Ακρόπολης.

□

Ψήφισµα της Γ.Σ. του ICOMOS για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης
∆ηµοσιεύουµε το σηµαντικό ψήφισµα που εξέδωσε η Γ.Σ. της 26/01/2004
του Ελληνικού ICOMOS σχετικά µε τα γεγονότα της ανέγερσης του Νέου
Μουσείου Ακρόπολης:
«Σχετικά µε τα γεγονότα της ανέγερσης Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και της επιστροφής των αρχιτεκτονικών µελών του Παρθενώνα το
ICOMOS έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
1. Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη της UNESCO στο Μεξικό το 1982, αποφάσισε
έπειτα από πρόταση της Υπουργού Πολιτισµού της Ελλάδας Μελίνας
Μερκούρη, ότι τα τµήµατα µνηµείων που βρίσκονται για διαφόρους
λόγους εκτός της Εθνικής τους επικράτειας επιστρέφονται άµεσα στη
θέση τους.
2. Έκτοτε αλλεπάλληλοι λανθασµένοι χειρισµοί αυτοπαγίδευσαν την
ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ. και αντέστρεψαν το θετικό εκείνο κλίµα. Επαναδιατυπώθηκε το αίτηµα για επιστροφή των αρχαίων στην Ελλάδα, για
τη στέγαση των οποίων θα ανεγείρετο Νέο Μουσείο. Όµως, η πραγµατικότητα της Ενωµένης Ευρώπης, µε τη δηµιουργία ενιαίου νοµίσµατος και Συντάγµατος, αµβλύνει την αναγκαιότητα δηµιουργίας
ενός µουσείου «εθνικού συµφέροντος» και δικαιολογεί την παρουσία
των αρχαίων σε οποιοδήποτε µουσείο.
3. Η επιστροφή των µαρµάρων του Παρθενώνα πρέπει να συνδυαστεί µε
την επανατοποθέτησή τους στο µνηµείο. Σήµερα όλες οι διεθνείς
«Χάρτες» αποδέχονται και επιβάλλουν την αναστήλωση των µνηµείων
µε επαναχρησιµοποίηση των αυθεντικών τους µελών. Τα προβλήµατα
που προκαλούν οι ατµοσφαιρικοί ρύποι -γενικά στα µνηµεία και ειδικότερα στα µάρµαρα- µε τη γνωστή διαδικασία της «θείωσης», δεν
µπορούν να αποτελούν εµπόδιο για τη σωστή αναστήλωση του µνηµείου! Η κατασκευή του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών
αποτελεί το άλλοθι στην ανεπάρκεια της Πολιτείας για την απορρύπανση της αθηναϊκής ατµόσφαιρας, για το καλό και των µνηµείων και
των κατοίκων της.
4. Ταυτόχρονα διατυπώνεται από ανώτατα όργανα του ελληνικού κράτους µια ανιστόρητη και αντιεπιστηµονική άποψη για ανέγερση του
Νέου Μουσείου Ακρόπολης πάνω σε σηµαντικές για την ιστορία της
Αθήνας αρχαιότητες, που χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή
µέχρι τον 7ο µ.Χ. αι. Η καταστροφή των µνηµείων, για τη στέγαση
κάποιων άλλων αρχαιοτήτων είναι απαράδεκτη! Ούτε είναι δυνατόν να
υιοθετηθεί η αντίληψη των «καλών» και «κακών» αρχαιολογικών ευρηµάτων, δηλαδή της αυθαίρετης ταξινόµησης σε –από ιστορικής άπο-

ψης- σηµαντικά και µη σηµαντικά και µάλιστα σε οικόπεδο του δηµοσίου!
5. Οι προαναφερθέντες κακοί χειρισµοί οδήγησαν σε αντισυσπειρώσεις
στο διεθνές πεδίο, φτάνοντας έτσι στην κοινή ∆ιάσκεψη το ∆εκέµβρη
του 2002, όπου οι διευθυντές των 20 µεγαλύτερων µουσείων της γης,
αποφάσισαν τη µη επιστροφή των αρχαίων στις χώρες προέλευσής
τους, µε αιτιολογία το δήθεν οικουµενικό τους χαρακτήρα και τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητά τους στα µουσεία όπου βρίσκονται! Η αδικαιολόγητη αλλαγή της ελληνικής πρότασης που αρχικά ζητούσε την τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών µελών του Παρθενώνα πάνω στο µνηµείο και στη συνέχεια την τοποθέτησή τους «εντός µουσείου», δηµιουργεί σοβαρές ευθύνες που κάποτε θα πρέπει να αναζητηθούν.
Κατόπιν αυτών, το Ελληνικό Τµήµα του ICOMOS, έχοντας στο πλευρό του το σύνολο της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας και κυρίως τους
ειδικούς σε θέµατα προστασίας και αναστήλωσης απαιτεί:
1. Την άµεση παύση όλων των παράνοµων εργασιών για την ανέγερση
του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, που έχουν ως συνέπεια την καταστροφή και εξαφάνιση σοβαρών µνηµείων
της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
2. Την αλλαγή των χειρισµών από ελληνικής πλευράς µε σκοπό την αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος στο διεθνή χώρο. Η άµεση επιστροφή
και τοποθέτηση στον Παρθενώνα των αρχιτεκτονικών µελών του, που
βρίσκονται στο εξωτερικό, θα συµβάλει όχι µόνο στην αισθητική αναβάθµιση αλλά και στη στατική επάρκεια του µνηµείου.
3. Τη δηµιουργία, επιτέλους, αξιόπιστων και αποτελεσµατικών συνθηκών
καθαρισµού της ατµόσφαιρας των Αθηνών, που θα καταστήσουν ικανή την επανατοποθέτηση των µαρµάρων στον Παρθενώνα και όχι τη
µουσειακή τοποθέτησή τους ως µεµονωµένων εκθεµάτων!
Το Ελληνικό Τµήµα του ICOMOS κάνει έκκληση σε όλους τους αρµόδιους φορείς, τις επιστηµονικές ενώσεις και τα πολιτικά κόµµατα, και ιδιαίτερα στους έλληνες πολίτες, να ενώσουν µαζί µας τη φωνή τους, για να
σταµατήσει η καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Να αντιταχθούµε στην εξαφάνιση τµήµατος της ιστορίας της Αθήνας, µε πρόσχηµα
το κτίσιµο ενός µουσείου που δεν διασφαλίζει την επιστροφή των µαρµάρων του Παρθενώνα, αντίθετα θα βάλει την οριστική ταφόπλακα στο δίκαιο ελληνικό και παγκόσµιο αίτηµα: την αναστήλωση και αισθητική αποκατάσταση του µεγάλου αυτού Μνηµείου της Ανθρωπότητας».

Εκτός Σχεδίου, φύλλο 15, Φεβρουάριος 2004

σελίδα 4

ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με αφορµή το πρόβληµα «πλατεία Οµονοίας»
Στην έντονη κοινωνική αντίδραση,
που δικαίως δηµιουργήθηκε σχετικά µε το
πρόβληµα «Πλατεία Οµονοίας», το ΝΚΑ
τοποθετήθηκε εγκαίρως µε µιαν ανακοίνωση που παραθέτουµε εδώ. Η έµπρακτη δυσφήµιση της αρχιτεκτονικής αντιµετωπίζεται µόνο µε καθαρές θέσεις. Η στάση που
υπονοεί ότι «η σιωπή είναι χρυσός» δεν
κάνει τίποτε άλλο, παρά να απαξιώνει και
τους φορείς των αρχιτεκτόνων.
Απόφαση της Ολοµέλειας του Νέου
Κινήµατος Αρχιτεκτόνων της 5ης Μαΐου
2003 για το θέµα των διαγωνισµών µε
αφορµή το πρόβληµα «πλατεία Οµονοίας»
(Εισήγηση προς το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ)

Είναι γνωστός ο προβληµατισµός που
έχει δηµιουργηθεί, όχι µόνο στους ειδικούς
αλλά και στον απλό πολίτη, σε σχέση µε τις
τέσσερις πλατείες της Αθήνας (Οµόνοια,
Μοναστηράκι, Σύνταγµα, Κουµουνδούρου).
Οι αντιδράσεις µάλιστα για το αισθητικό και
λειτουργικό αποτέλεσµα της πλατείας Οµονοίας έχουν πάρει ιδιαίτερη οξύτητα και µεγάλη δηµοσιότητα.
Το Ελληνικό κράτος ακολουθεί τα
τελευταία χρόνια µια πολιτική αποφυγής και
απαξίωσης των πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών. Πολλές φορές οι διαγωνισµοί χρησιµοποιούνται υποκριτικά, για να
καλυφθούν βαρύτατες ευθύνες της δηµόσιας διοίκησης (π.χ. Νοµοθέτηση της ασυδοσίας της Αττικό Μετρό Α.Ε.), που αφορούν τη διαχείριση µεγάλων ζητηµάτων της
πόλης, ή για να προβληθεί η δηµόσια εικόνα του φορέα που τους προκηρύσσει.
Το παράδειγµα του διαγωνισµού
της Οµόνοιας είναι χαρακτηριστικό:
Έχουµε µια πλατεία δεσµευµένη, υπονοµευµένη µε κατασκευές της Αττικό Μετρό Α.Ε., που έχουν προηγηθεί οποιασδή-

ποτε µελέτης ή διαγωνισµού.
Έχουµε µια διακήρυξη διαγωνισµού δίχως θεωρητικό υπόβαθρο σε επίπεδο ιδεολογικό και λειτουργίας της πόλης. Ενός διαγωνισµού που µεταθέτει την ευθύνη της
κυκλοφοριακής λειτουργίας της πλατείας
στους διαγωνιζόµενους µε µια µόνο ενδεικτική αναφορά στη «µελέτη» της Αττικό Μετρό Α.Ε. µέσω ενός τεύχους µε τίτλο
«Προκαταρκτική Υποβολή»(;).
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων έχει κάνει
αγώνες για τους διαγωνισµούς και οφείλει
να συνεχίσει. Γιατί µια αξιόπιστη διοργάνωση διαγωνισµού αποτελεί διεθνώς τον πλέον αποτελεσµατικό και λιγότερο διαβλητό
τρόπο ανάθεσης µελέτης και παραγωγής
αρχιτεκτονικού έργου. Επίσης αποτελεί, εφ’
όσον εφαρµόζεται σωστά, ευκαιρία ανάθεσης σηµαντικών έργων σε νέους συναδέλφους.
Στον συγκεκριµένο διαγωνισµό
βαρύτατες είναι οι ευθύνες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.
Ε, µε τον τρόπο που διαχειρίζεται το δηµόσιο χώρο και τα δηµόσια έργα. Ειδικότερα
στην περίπτωση των πλατειών έχουµε ολοφάνερες τις επιπτώσεις στην πόλη των ασύδοτων επεµβάσεων της Αττικό Μετρό Α.
Ε., ενώ δεν υπήρξε καν ένας συντονισµός
για τις µελέτες και τις εργασίες κατασκευής
του σταθµού και της πλατείας. Επίσης ο
ΕΑΧΑ Α.Ε. πού είναι και αγωνοθέτης,
(επεκτεινόµενος άλλωστε µέσω της επέµβασης στην Οµόνοια εκτός του εύλογου
αντικειµένου του) διενήργησε ένα διαγωνισµό καταδικασµένο να αποτύχει.
Ο ΣΑ∆ΑΣ, που εντόπισε βασικές
αδυναµίες της διακήρυξης του διαγωνισµού, συµβιβάστηκε µε τη διεξαγωγή του
ορίζοντας εκπρόσωπο στην επιτροπή κρίσεως και εποµένως έµµεσα ενθάρρυνε
τους συναδέλφους να συµµετάσχουν σ’
αυτόν.
Τα µέλη της επιτροπής κρίσεως
του διαγωνισµού έχουν κι αυτά ευθύνη για-

τί, µπορεί να ήταν υποχρεωµένα από το
θεσµό να προβούν στη συγκριτική αξιολόγηση των µελετών, όφειλαν όµως επίσης
να προστατεύσουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
την πόλη της Αθήνας και τον ίδιο το θεσµό
των διαγωνισµών από τα προβλήµατα, που
ήταν φανερό ότι θα ανέκυπταν.
Ο Σύλλογος, παρά τις προθέσεις
του, έχει υστερήσει όχι µόνο στην κατά περίπτωση επέµβαση σε επιµέρους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς αλλά, πράγµα που
είναι και το πιο σηµαντικό, έχει καθυστερήσει πολύ στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας των προτάσεων βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου των διαγωνισµών, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται
τις πιο πολλές φορές σε παρατηρητή–
σχολιαστή των γεγονότων αντί να είναι ο
κύριος ρυθµιστικός παράγοντας. Κυρίως
όµως ο Σύλλογος έχει καθυστερήσει στον
αγώνα που απαιτείται για τη δηµιουργία του
καταλλήλου πλαισίου αξιοποίησης των διαγωνισµών και της αρχιτεκτονικής γενικότερα στη µελέτη σηµαντικών έργων όπως και
στην παραγωγή τους.
Η εκτενής αναφορά στο σύλλογο
δεν έχει να κάνει µε το µερίδιο της ευθύνης
του, που είναι και το µικρότερο, αλλά µε την
ανάγκη να αρθεί στο ύψος των υποχρεώσεών του απέναντι στην ελληνική κοινωνία
αναλαµβάνοντας το βάρος της αναµόρφωσης του θεσµού των διαγωνισµών και την
ίδια τη διοργάνωσή τους στο µέλλον.
Μετά την αποτυχία αυτή, η πλατεία της Οµόνοιας είναι απαραίτητο να µελετηθεί εκ νέου και επί της ουσίας. Ταυτοχρόνως, επιβάλλεται να επανεξεταστούν σε
βάθος τα προκύψαντα όπως και τα ενδεχόµενα προβλήµατα και των άλλων τριών
πλατειών.
Αθήνα 05.05.2003

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
Ανακοίνωση της Γραµµατείας του Συνεδρίου:
«Μετασχηµατισµοί της ελληνικής πόλης, σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθηµερινή πράξη»
Ενώ τα πρακτικά του συνεδρίου ετοιµάζονται, σύµφωνα µε την υποχρέωση που είχαµε αναλάβει, ανακοινώνουµε τον οικονοµικό απολογισµό του Συνεδρίου µέχρι το τέλος του 2003:

ΕΞΟΔΑ
Χαρτικά σφραγίδες κλπ

252,00 €

Φωτοαντίγραφα

1.030,00 €

Αγορά CD

35,00 €

Έξοδα αποστολών

12,00 €

Μπουφές διαλειμμάτων

820,00 €

Φύλαξη

120,00 €

Σύνολο εξόδων

2.269,00 €

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ:

ΕΣΟΔΑ

Κείµενα για την πόλη,
για τη γη,

Από δικαίωμα συμμετοχής

Το βιβλίο «Κ. Μάρξ- Φ. Ένγκελς,
Κείµενα: Για τις πόλεις, για τη γη, για
την αρχιτεκτονική» Σε αποδελτίωσηµετάφραση Νίκου Τριάντη, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Τυποεκδοτικη», µε
την επιµέλεια του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων, σηµειώνει την αναµενόµενη
κυκλοφοριακή επιτυχία. ∆ιατίθεται από
τα βιβλιοπωλεία της «Σύγχρονης Εποχής» και από το βιβλιοπωλείο «Εκτός
των τειχών» στην τιµή των 15€.

109x20,00 € =

Από κλασέρ εισηγήσεων κλπ
Ενίσχυση για ισοσκελισμό
Σύνολο εισπράξεων

2.180,00 €
50,00 €
130,00 €
2.360,00 €

Η αίθουσα προσφέρθηκε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, γι αυτό
θα θέλαµε και από εδώ να ευχαριστήσουµε τον τότε πρόεδρο της Σχολής, καθηγητή Γιάννη Πολύζο. Οι γραµµατειακές ανάγκες του συνεδρίου καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από εθελοντική δουλειά µελών του Νέου Κινήµατος και φοιτητών της αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και του ΑΠΘ.
Η µαγνητοφώνηση των πρακτικών ήταν προσφορά προς την οργανωτική
επιτροπή του συνεδρίου, ενώ η αποµαγνητοφώνηση γίνεται από µέλη του Νέου
Κινήµατος Αρχιτεκτόνων.
Για τη γραµµατεία του συνεδρίου
Κώστας Σκλιας

“είδαµε...
ακούσαµε”
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Λιγότεροι στο επάγγελµα!
Πριν µια δεκαετία µεγάλο ποσοστό
των αρχιτεκτόνων των ΗΠΑ διέκοπταν την
άσκηση του επαγγέλµατος, γιατί δεν µπορούσαν να πληρώσουν τα υποχρεωτικά υπέρογκα ασφάλιστρα.
Όποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει
ακόµη τι σηµαίνει υποχρεωτική ασφάλιση
για τις µελέτες και τις κατασκευές σε συνθήκες «ελεύθερου ανταγωνισµού» και
στην Ελλάδα (όπως π.χ. ο σχολιαστής µας
του Ε.∆. του ΤΕΕ αρ. 2277, της
29.12.2003, σελ. 83), δεν έχουν παρά να
διαβάσουν το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας
«Τα Νέα Σαββατοκύριακο» 8-9 Νοεµβρίου
2003. «Ράβουν … ασφάλιστρα για κάθε οδηγό, κατά φύλο, ηλικία, επάγγελµα, µάρκα Ι.Χ.» λέει ο τίτλος, «στα πρότυπα των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών» λέει το εισαγωγικό κείµενο. Ποιος αφελής πιστεύει ότι
θα ασφαλίζεται µε τους ίδιους ή έστω παραπλήσιους όρους ένα γραφείο του Χολαργού ή των Ιωαννίνων, ή µια µικρή πολυκατοικία, µε ένα συγκρότηµα µερικών χιλιάδων κατοικιών (π.χ. Πόρτο Καράς) ή µε το
τµήµα µελετών µιας µεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας; Όσο για τη δηµιουργία ασφαλιστικού φορέα από το ΤΣΜΕ∆Ε για
καλύτερους όρους ασφάλισης των µελετών
και των έργων(;), ας µην ξεχνάµε ότι, διεθνώς και στη χώρα µας, πολλές ασφαλιστικές εταιρίες χρεοκοπούν (σε όφελος φυσικά των υπόλοιπων). Φανταστήκατε τη χρεοκοπία µιας ασφαλιστικής εταιρίας που θα
στηρίζεται στα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε;
∆εν µας έφτασε δηλαδή η τράπεζα Αττικής.
Χ.Σ.

Η ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Η πρόσφατη Γ. Σ. του ICOMOS κατήγγειλε τον υπουργό Πολιτισµού, Ε. Βενιζέλο,
«γιατί, παρά τις επανειληµµένες µας αιτήσεις αρνείται συστηµατικά να παράσχει την
καθιερωµένη ετήσια οικονοµική ενίσχυση»
στο φορέα, «ενώ παρέχονται πακτωλοί
χρηµάτων σε πλήθος οργανώσεων και σωµατείων, τα οποία έχουν πολύ µικρότερη
δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Η συνέλευση συνέδεσε τη στάση
του υπουργού µε την αντίθεση του
ICOMOS για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στου Μακρυγιάννη, για
το κωπηλατοδρόµιο στο Μαραθώνα, κ.ά.
και σηµειώνει ότι «επιβάλλεται µια αναχρονιστική τιµωρία που θυµίζει άλλες εποχές και περασµένες νοοτροπίες».
Εµείς σκεπτόµαστε: Απλώς ο υπουργός µε
τη στάση του προσαρµόζει παλιές µεθόδους στις ανάγκες της Νέας Τάξης. Όταν ο
Ζ. Μπρεζίνσκι υποστηρίζει ότι η µελλοντική Παγκόσµια Κυβέρνηση πρέπει να χρησιµοποιεί ως διεθνή µηχανισµό διοίκησης
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και να
στηρίζεται σ’ αυτές, προφανώς δεν εννοεί
οργανώσεις που να ασκούν κριτική, πολύ
δε λιγότερο πολεµική. Κανείς σήµερα δεν
µπορεί να αυταπατάται ότι αξιοποιεί τις
«ρωγµές του συστήµατος», όταν η δραστηριότητα ενός φορέα στηρίζεται στην χρηµατοδότηση του «συστήµατος». Η αυτονοµία των φορέων από τις επιχειρήσεις
(«χορηγούς») και το κράτος τους πρέπει
στις µέρες µας να είναι το πρώτο τους µέληµα.
Αυτό βεβαίως αφορά και τις σχετικές
«καινοτόµες» προτάσεις για αναδιοργάνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.
Χ.Σ.

