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Τα θερινά εργαστήρια του KAM οργανώνουν από το 
καλοκαίρι του 2000 προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής 
και της τέχνης. Οι προσεγγίσεις γίνονται με μέσον τις 
συγχρονες τεχνολογίες αναπαράστασης με ιδιαίτερη 
επιμονή στη θεωρία που αφορά τη χρήση τους. Τα 
θερινά εργαστήρια συνιστούν έτσι ένα διεπιστημονικό 
πρόγραμμα πρόσεγγισης της αρχιτεκτονικής και 
της τέχνης με πρακτική αιχμή. Συμμετέχουν σε αυτό 
καθηγητές καί φοιτητές σχολών αρχιτεκτονικής και 
καλών τεχνών και τιμώμενοι προσκεκλημένοι, που 
επιλέγονται ανάλογα με το εκάστοτε ετήσιο project. Το 
project κάθε χρόνου συνίσταται στην θεματοποίηση 
κάποιου τόπου (πού συγκεντρώνει ιδιαίτερα 
αφηγηματικά χαρακτηριστικά) και στην προσπάθεια 
παραγωγής παραστάσεων και αναπαραστάσεων του 
τόπου αυτού.
Αντίθετα από τα κλασσικα θερινά σχολεία, τα 
εργαστήρια του ΚΑΜ επιχειρούν μια δομή όσο το 
δυνατον λιγότερο ιεραρχημένη όπου οι γνωστικές 
κατακτήσεις δεν επιτυγχάνονται με άμεση και 
ομοιότροπη προσφερόμενη διδασκαλία. Η 
συμμετοχή των φοιτητών στην κατασκευή του έργου 
που φτιάχνεται συλλογικά από κάθε εργαστήριο 
παρακολουθείται με διαφορετικά κριτήρια που 
αναλογούν στην εκάστοτε προσέγγιση. 
Οι ομιλίες και 
οι συζητήσεις 
στα πλαίσια 
των θερινών 
εργαστηρίων συνοδεύουν την 
εργασία ως παράλληλες εμπειρίες 
όλων των συμμετεχόντων στα 
Χανιά. Η ενασχόληση με το εκάστοτε 
συμμετοχικό project καθορίζει λοιπόν 
τις εργασίες, τις συζητήσεις και τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις: όχι κάποια 
άκαμπτη οργάνωση διδασκαλίας.
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To concept της οργάνωσης των θερινών εργαστηρίων (με επιμονή εξ αρχής σε συγκεκριμένους 

τόπους και  επί  τόπου εργασίες) ανήκει  στον Αριστε ίδη Αντονά, τον Ζάφο Ξαγοράρη και τον 

Φίλιππο Ωραιόπουλο. Τον τρίτο χρόνο της διοργάνωσής του το εργαστήριο επεκτάθηκε 

σε ένα τετραπλό project με τ ίτλο “παραδείγματα” και  εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 9η 

biennale αρχιτεκτονικής της Βενετ ίας*.  Μετά από την biennale των “παραδειγμάτων” 

χρησιμοποιήθηκε ο όρος ΚΤΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ (Bui l t  Event) γ ια να προσδιορίσει  την περιοχή 

ανάμεσα στη διαδικασία και  στο αποτέλεσμα της διαδικασίας**:  η κτ ισμένη διαδικασία, 

το ίχνος, το περίσσευμα, το υπόλοιπο 

της διαδικασίας, το ντοκουμέντο της 

διαδικασίας έχουν, στις εργασίες 

των θερινών εργαστηρίων, ιδ ιαίτερη σημασία. Κάθε συνεισφορά παρουσιάζει  ένα διπλό 

ενδιαφέρον σε σχέση με την δράση που αναλαμβάνεται  γ ια αυτήν και  το ίχνος της δράσης 

που καταθέτε ι .  Το ε ίδος της συμμετοχής κάθε φοιτητή, όπως και κάθε προσκεκλημένου, 

καθορίζεται  από την συγκρότηση του έργου ως “θεατρικού συμβάντος”, που συγκεντρώνει 

όμως σχεδιασμένα αποτελέσματα. Οι τόποι που επιλέγονται να θεματοποιηθούν από τα 

εργαστήρια συμπυκνώνονται ως αφηγηματικά περιστατικά.

Οι προσκαλεσμένοι των θερινών εργαστηρίων καταθέτουν ιδέες σχετ ικές με το εκάστοτε 

project (τον εκάστοτε τόπο) και  την δική τους εναλλακτική κατασκευή για κάποιο αποβλέπειν 

στο project:  με αυτόν τον τρόπο οι  προσκεκλημένοι συμβάλουν στο πολυφωνικό έργο. Οι 

καταθέσεις τους αποτελούν σημαντικά αποκτήματα του εκάστοτε project.

Οι ανθρωποι που προσκαλούνται γ ια να μιλήσουν και  να εργαστούν στο ΚΑΜ προέρχονται 

από διαφορετικές περιοχές του επιστημονικού και  του ε ικαστικού κόσμου: σε αυτούς 

περιλαμβάνονται θεωρητικοί  της αρχιτεκτονικής, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, 

σκηνοθέτες ιστορικοί ,  φιλόλογοι,  φιλόσοφοι,  περιβαλλοντολόγοι,  κ ινηματογραφιστές και 

γενικά άνθρωποι που ε ίναι  σε θέση να δώσουν κάποια δόκιμη περιγραφή του εκάστοτε 

τόπου, καθένας από την δική του μεριά.

Τα θερινά εργαστήρια του ΚΑΜ δεν αποσκοπούν απλώς να δοκιμάσουν τ ις δυνατότητες 

των συμμετεχόντων στην υπέρβαση των ορίων μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών και 
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καλλιτεχνικών περιοχών, ούτε μόνο στην εξοικείωση με τ ις τεχνολογίες της αναπαράστασης. 

Με δεδομένη την εγκατάσταση όλων των ανθρώπων του κάθε εργαστηρίου στην 

ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές (όπου φαίνονται τα όρια κάθε 

ξεχωριστής προσέγγισης) τα θερινά εργαστήρια αποβλέπουν στην παραγωγή υλικού που 

περιγράφει  με ακρίβε ια και  δ ιερευνητικό τρόπο τους εκάστοτε θεματοποιημένους τόπους. 

Η περιγραφή συμβαίνε ι  ως εγκατάσταση νέων κατασκευών. Οι κατασκευές επανεκτ ιμούν 

και  σχολιάζουν τ ις δυνατότητες και  τα όρια της αρχιτεκτονικής σήμερα. Οι εργασίες 

των θερινών εργαστηρίων, επειδή διαρκούν λίγο, προσανατολίζονται  αμέσως προς την 

κατασκευή των έργων, με ομαδική δουλειά στο εργαστήριο του ενετ ικού λιμανιού στο 

Μεγάλο  Αρσενάλι  αλλά και  με εξόδους στην πόλη για κατασκευή υλικού in s i tu. 

*Στην διοργάνωση της Biennale της Βενετίας το 2004 στην ομάδα εργασίας του ΚΑΜ προστέθηκε η Χαρίκλεια Χάρη.

**Τα projects που ακολούθησαν την διοργάνωση <island_BuiltEvent, 2Bridges_BuiltEvent καθώς και το τελευταίο Watertank and Riverbed_

Βuilt Event> σχεδιάστηκαν από τον Αριστείδη Αντονά και τον Φίλιππο Ωραιόπουλο. 



Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ  Τ Ο Υ  Κ Τ Ι Σ Τ Ο Υ 
Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ο Σ *

Ιωάννης Ζαβολέας

Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Όπως ορίζεται ήδη στην περιγραφή του εργαστηρίου, 
πρωταρχικό ζήτημα είναι η θεματοποίηση, δηλαδή η 
ανάδειξη μιας μάλλον ασαφούς κατάστασης και η 
αναδιατύπωσή της σε συγκεκριμένο θέμα. Μια τέτοια 
διαδικασία αφορά καταρχήν στον καθορισμό των 
δεδομένων, την αξιολόγησή τους, κατόπιν τη διατύπωση 
ζητούμενων και την οριοθέτηση του πλαισίου δράσης. 
Είναι ήδη σαφές ότι κατά την αρχιτεκτονική έρευνα όπως 
αυτή εκτυλίσσεται στο εργαστήριο αποφεύγουμε να 
αγκιστρώσουμε τις όποιες προτάσεις σε διαπιστώσεις, 
διατυπώσεις, αρχές, πολύ δε περισσότερο κυρίαρχες 
μεθοδολογίες και αισθητικές με περιεχόμενο αυτονόητα 
αναγνωρισμένο ως αρχιτεκτονικό. Αντίθετα, μέσα από 
τον όρο θεματοποίηση διαφαίνεται ως αναγκαίο να 
επιστρέψουμε στην πλέον αρχική φάση καθορισμού του 
αρχιτεκτονικού προβλήματος, δηλαδή στην αναζήτηση του 
ίδιου του θέματος. Κι αν μια τέτοια προσπάθεια φαντάζει 
αρχικά ασαφής, σύντομα ανακαλύπτουμε ότι η διαδικασία 
που ακολουθείται μπορεί να είναι η πλέον επιστημονική, 
καθώς αφορά συγκεκριμένα στην αναγνώριση των 
δεδομένων και απόδοση σχετικών σημασιών σε αυτά μέσω 
καταγραφής, περιγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης, 
με σκοπό να προσδιορισθεί το θεματικό πλαίσιο στο 
οποίο θα αναπτυχθεί κάθε αρχιτεκτονική πρόταση.

Ο όρος θεματικό πλαίσιο περιγράφει τη διατύπωση των 
χαρακτηριστικών εκείνων που περιγράφουν το θέμα με 
επαρκή ευρύτητα και που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες 
οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον σημαντικές αναφορικά 
με αυτό. Μια τέτοια αναζήτηση διατυπώνεται διαρκώς 
στο πλαίσιο του εργαστηρίου ως αναζήτηση του τόπου. 
Επισημαίνω ενδεικτικά, «ο τόπος στήνεται ως ετερόκλητο-

πολυφωνικό άθροισμα απρόβλεπτων εγκαταστάσεων με 
αστάθμητο και ασταθές κέντρο αναφοράς»: με άλλα λόγια 
το θέμα αναδεικνύεται μέσα από τη μοναδικότητά του, τα 
διαφοροποιητικά και ταυτοποιητικά του χαρακτηριστικά, 
χωρίς διάθεση επιφανειακού εναρμονισμού με 
προϋπάρχουσες θέσεις, παρά σε συνάρτηση με το 
ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο όπου συμβαίνει 
μια τέτοια διαδικασία.

Μετά τον καθορισμό του θεματικού πλαισίου, επινοούνται 
στρατηγικές δράσης επάνω σε ζητήματα που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί κατά την εξοικείωση με το αντικείμενο της 
έρευνας και την ανάλυση των δεδομένων. Κατ’ επέκταση, 
έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος με τον οποίο εκτίθενται 
τα δεδομένα, καθώς η διαδικασία αυτή ήδη προϊδεάζει 

πώς αυτά θα αξιολογηθούν, ακόμα και τις στρατηγικές 
δράσης που θα ακολουθηθούν – μια και έχει γίνει πλέον 
κοινή πεποίθηση ότι καμία περιγραφή δεν είναι άμοιρη 
υποκειμενισμού, παρά συμπυκνώνει, έστω συγκαλυμμένες, 
τις απόψεις αυτού που τις διατυπώνει.

Προσδιορισμός του Θεματικού Πλαισίου: Κτιστό Συμβάν



Ως προς το αντικείμενο του εργαστηρίου, το θεματικό 
πλαίσιο ορίζεται με τη διατύπωση κτιστό συμβάν. Συμβάν 
είναι ένα αντιληπτό γεγονός. Ο προσδιορισμός του 
συμβάντος ως κτιστό είναι μια έκφραση με χαρακτήρα 
μάλλον ρητορικό, αφού μπορεί να ερμηνευθεί με 
διαφορετικούς τρόπους: για παράδειγμα το κτιστό 
ως συμβάν, το συμβάν του κτίζειν, αλλά ακόμα και το 
κτίσιμο ως η κατασκευή ενός συμβάντος. Αυτό που έχει 
σημασία είναι οι νοηματικές σχέσεις που μπορεί κανείς 
να διακρίνει μεταξύ των δύο όρων, με άλλα λόγια πώς 
είναι δυνατόν το κτιστό – με την ευρύτερη σημασία του ως 
κτισμένο – να ορισθεί και ως συμβάν, δηλαδή ως προς 
τα χαρακτηριστικά ενός συμβάντος, είτε ως διαδικασία 
του κτίζειν, είτε ως αποτέλεσμα με ορισμένη διάρκεια 
ζωής μετά την περάτωση της διαδικασίας του κτίζειν αλλά 
και πώς το συμβάν προσδιορίζεται ως κατασκεύασμα 
με ιδιότητες του κτιστού. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
νοηματικής σύναψης οι δύο όροι επαναπροσδιορίζονται 
και αλληλοτροφοδοτούνται με σημασίες, με στόχο τον 
καθορισμό του νοηματικού κοινού τους τόπου αλλά και 
ορίων που τις διαχωρίζουν.

Ορισμένες ιδιότητες του κτιστού μας ενδιαφέρουν ειδικά 
ως προς τη σχέση τους με ιδιότητες του συμβάντος 
και αντίστροφα. Ο προσδιορισμός κτιστό αναφέρεται 
συνήθως σε μια κατασκευή η οποία χρονικά είναι 
περισσότερο μόνιμη. Αντίθετα το συμβάν αναφέρεται σε 
κάτι το οποίο είναι χρονικά περιορισμένο και φευγαλέο. 
Το κτιστό είναι κατασκευασμένο με στέρεα υλικά, και 
με δομή προμελετημένη ως προς τις στατικές της 
ιδιότητες, ακόλουθα έχει κατασκευαστική λογική και 
στις περιπτώσεις χωρικών κατασκευών έχει σταθερή 
χωρική διάταξη. Αντίθετα, το συμβάν προκύπτει, 
αναδύεται ή πλαισιώνεται μέσα, επάνω ή και ως προς 
το κτιστό, καθώς είτε το αναδεικνύει, είτε το ανατρέπει, 
είτε υποτάσσεται και γενικά αναπτύσσει κάποια σχέση με 
αυτό. Ήδη μέσα από τις δεδομένες σημασίες των όρων 
κτιστό και συμβάν διαφαίνεται μια σχέση εξάρτησης 
και αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ τους. Η σχέση όμως 
αυτή αποκτάει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον όταν 
επιχειρήσουμε να αποδώσουμε τον έναν όρο συναρτήσει 
του άλλου, οπότε και προκύπτουν ερωτήματα όπως:

• Μπορεί το κτιστό να διαβαστεί ως συμβάν;
• Μπορεί το συμβάν να διαβαστεί ως κτιστό;

Στη συνέχεια θα δειχθεί πως είναι πράγματι δυνατή 
μια τέτοια ανάγνωση, με ταυτόχρονη διεύρυνση των 
σημασιών των δύο όρων. Πρώτα όμως χρειάζεται να 
γίνει αναφορά στις χαρακτηριστικές ιδιότητες του κτιστού 
και του συμβάντος. Η περιγραφή επικεντρώνεται στις 
ιδιότητες εκείνες που είναι σε άμεση συνάρτηση της 
φυσικής κατάστασης του κτιστού και του συμβάντος, 
δηλαδή ως προς την ύλη και τις φυσικές της ιδιότητες, 
κατ’ επέκταση το χώρο, το χρόνο και τις μεταβολές τους.

Οι Ιδιότητες του Κτιστού
Το χαρακτηριστικό της μονιμότητας του κτιστού στο χώρο 
και το χρόνο συνίσταται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της στερεάς ύλης. Ως τέτοια μπορούν να αναφερθούν 
οι φυσικές ιδιότητες των στερεών όπως το βάρος και το 
σχήμα που παραμένουν πρακτικά σταθερές, ή με άλλη 
διατύπωση οι ιδιότητες που 



παραμένουν πρακτικά ανεπηρέαστες σε ήπιες εξωτερικές 
επιδράσεις.  Ως συνέπεια της διατήρησης των ιδιοτήτων 
του κτιστού προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις. Το κτιστό 
είναι αναγνωρίσιμο ακριβώς επειδή οι ιδιότητές του 
παραμένουν σταθερές στο χρόνο και συνεπώς επαναφέρει 
συγκεκριμένες μνήμες. Ακόλουθα αποδίδεται στο κτιστό η 
ταυτότητα με την οποία αναγνωρίζεται. Η ταυτότητα του 
κτιστού αντίστροφα συμβάλλει στην απόδοση ταυτότητας 
στον τόπο όπου βρίσκεται. Αναφορικά με την εφαρμογή 
του κτιστού αξίζει να αναφερθεί ότι οι συνθήκες και 
απαιτήσεις διαβίωσης σε ένα κτιστό σύνολο επιβάλλουν 
μετατροπές, προσθήκες και τροποποιήσεις. Παρά 
ταύτα, στις περισσότερες περιπτώσεις κτιστού μπορεί 
να θεωρηθεί ότι υπάρχει ένα τμήμα το οποίο παραμένει 
αναλλοίωτο ή έστω αναγνωρίσιμο, ένα υπόβαθρο όγκου 
κτιρίου, σταθερής πλατφόρμας ή κτιριακής υποδομής 
επάνω ή ως προς το οποίο αναπτύσσονται ανθρώπινες 
δραστηριότητες, με ταυτόχρονη μερική προσαρμογή του 
κτιστού αλλά και ανάπτυξη προσωρινών καταστάσεων 
ως προς αυτό, προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να 
εξυπηρετηθούν.

Οι Ιδιότητες του Συμβάντος
Αναφερόμενοι στις ανθρώπινες δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται επάνω στο κτιστό, περνάμε στην 
απόδοση σημασιών στο συμβάν. Το συμβάν εμφανίζει 
καταρχήν μεγαλύτερη ασάφεια και συνθετότητα κύρια 
ως προς τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται και 
γίνεται αντιληπτό. Ένα συμβάν μπορεί να είναι προϊόν 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και άλλων φαινόμενων. 
Είναι σύνηθες διαφορετικά συμβάντα να εκδηλώνονται 
είτε ταυτόχρονα είτε σε συνδυασμό και σχέση εξάρτησης 
μεταξύ τους. Ένα συμβάν χαρακτηρίζεται από 
προσωρινότητα και γενικά προσδιορίζεται συναρτήσει 
του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είναι σε ισχύ, με 
άλλα λόγια έχει αρχή, διάρκεια και τέλος, ενώ μπορεί να 
περιγράφεται μαζί με άλλα συμβάντα που εμφανίζονται 
και δρουν σε σχέση μεταξύ τους. Πρόσθετα, ένα συμβάν 
είναι αντιληπτό όχι μόνο με την αισθητηριακή καταγραφή 
στερεάς ύλης, αλλά επεκτείνεται σε ύλη κάθε μορφής, 
όπως αυτή ορίζεται στη Φυσική. Με την επισήμανση 
αυτή υπό τον όρο συμβάν εντάσσονται φαινόμενα και 
κατ’ επέκταση δραστηριότητες που καταγράφονται από 

κάθε αισθητήριο όργανο, έως και από τεχνητά όργανα 
καταγραφής. Επίσης, ένα συμβάν είναι αναγνωρίσιμο 

και ταξινομείται καθώς εμφανίζει ομοιότητες με άλλα 
συμβάντα, τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί στη μνήμη. 
Προκειμένου να αποδοθεί ταυτότητα σε ένα συμβάν, 
ακόμα κι αν το ίδιο δεν είναι απόλυτα όμοιο με άλλα, 
χρειάζεται να αναπτυχθούν συγκριτικοί συσχετισμοί 
ομοιότητας ή και διαφοροποίησης με αυτά.

Σύζευξη Κτιστού και Συμβάντος: Το κτιστό ως Συμβάν, το 
Συμβάν ως Κτιστό
Επιχειρώντας τη διασταύρωση των δύο εννοιών, η κάθε 
έννοια θα ερμηνευθεί συναρτήσει των σημασιών που 
αποδίδονται στην άλλη. 
Καταρχήν, ένα συμβάν προσδιορίζεται σε συνάρτηση 
με τις ιδιότητες του κτιστού. Πράγματι, το συμβάν έχει 
χαρακτήρα περισσότερο εφήμερο από το κτιστό, καθώς 
διαρκεί συγκεκριμένο, συγκριτικά μικρότερο χρονικό 
διάστημα. Επιπλέον, το συμβάν δεν προσδιορίζεται χωρικά 
με σαφήνεια από μόνο του, παρά συχνά σε συνάρτηση με 
τα όρια του κτιστού με το οποίο συσχετίζεται, οπότε και η 
επαναληψιμότητα ενός συμβάντος σε συγκεκριμένο κτιστό 
περιβάλλον προσδίδει στο ζεύγος συμβάν-κτιστό μια 
ιδιαίτερη σχέση ταυτότητας. Ακόλουθα, διαπιστώνονται 
διαφορές ως προς την υλικότητα κτιστού και συμβάντος. 
Ενώ το κτιστό είναι στερεό, το συμβάν μπορεί να 
εμφανίζεται με οποιαδήποτε υλική κατάσταση, ή και να 
συνδυάζει στοιχεία διαφορετικής υλικής δομής. Έτσι, ένα 



συμβάν μπορεί να υποστηρίζεται από στερεά στοιχεία, 
επιπλέον από υγρά, αέρια ή και από ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα. Η δυναμική του συμβάντος οφείλεται ανάλογα 
στη γενική αίσθηση του φευγαλέου και στην ένταση των 
ερεθισμάτων με τα οποία καταγράφεται αισθητηριακά, 
όπως είναι ένα οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα, ή μια 
μυρωδιά. Είναι επόμενο οι ιδιότητες ενός συμβάντος 
να μεταβάλλονται σημαντικά στο χώρο και το χρόνο 
ανάλογα με τις μεταβολές στην πηγή του συμβάντος, 

αντίθετα με τις ιδιότητες του κτιστού που παραμένουν 
συγκριτικά σταθερές επειδή ακριβώς το ίδιο το κτιστό 
είναι στερεό. Η δομή ενός συμβάντος δεν περιορίζεται 
ως προς τις χωρικές σχέσεις των επιμέρους στοιχείων με 
τα οποία περιγράφεται, αλλά περιγράφει και τις σχέσεις 
εξάρτησης και χρονικής αλληλουχίας μεταξύ τους.

Αντίστοιχα το κτιστό προσδιορίζεται συναρτήσει εννοιών 
που περιγράφουν ένα συμβάν. Αντίθετα με την ασάφεια 
των ορίων και τη συνθετότητα που χαρακτηρίζει συνήθως 
ένα συμβάν, το κτιστό ως απόρροια της στερεάς φυσικής 
του κατάστασης παρουσιάζει ευκρίνεια και σταθερότητα 
ως προς τον όγκο και τη μορφή του, ενώ γίνεται 
αντιληπτό κύρια μέσω της όρασης αλλά και της αφής. 
Πρόσθετα, το κτιστό είναι προϊόν ειδικά της συνειδητής και 
πολυδιάστατης δραστηριότητας του κτίζειν. Η διαδικασία 
αυτή περιλαμβάνει τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής 

του κτιστού και ενδέχεται να επεκτείνεται σε περιπτώσεις 
μετατροπής του. Επίσης, αναφορικά με ζητήματα δομής, 
η δομή του κτιστού καθορίζει τις σχέσεις τόσο μεταξύ των 
στοιχείων που το απαρτίζουν, όσο και ως προς το σύνολο, 
κυρίαρχα ως προς τους τρόπους σύνδεσης, σύνθεσης, 
στήριξης, κατασκευαστικής λογικής, επίσης ως προς 
τη συγκρότηση και ταυτοποίηση των επιμέρους χώρων 
τους οποίους ορίζει. Ακόμα, το κτιστό χαρακτηρίζεται 
από χωροχρονική σταθερότητα και διάρκεια, εκτός από 

περιπτώσεις όπου προσαρμόζεται 
για να υποστηρίξει συμβάντα, 
όπως παροδικά γεγονότα, οπότε 
και περιγράφεται σε σχέση με 
αυτά. Επιπλέον, εξίσου σημαντικός 
για το κτιστό είναι ο εξοπλισμός 
του με κατάλληλη υποδομή, όπως 
φωτισμός, ανοίγματα, πόρτες, 
κινητά σκίαστρα και άλλα στοιχεία 
τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα 
κάποιες από τις ιδιότητές του 
να μετατρέπονται περιοδικά και 
ελεγχόμενα. Τέλος, το κτιστό είναι 
αναγνωρίσιμο καταρχήν εξαιτίας 
της σχετικής του μονιμότητας στο 
χώρο και το χρόνο σε αντίθεση 
με ένα συμβάν, ενώ αποδίδεται 

ταυτότητα σε αυτό με διαδικασίες συσχετισμού και 
επισήμανσης των διαφορών του με άλλα ως προς τη 
μορφή, τη δομή και άλλα τους χαρακτηριστικά.
 

Προεκτάσεις του Κτιστού Συμβάντος μέσα από την Ειδική 
Σχέση «Κοίτη και Δεξαμενή»
Ειδικά ως προς τη σχέση της κοίτης με τη δεξαμενή, 
το πρόβλημα εντάσσεται καταρχήν σε μια γενικότερη 
αναζήτηση της σχέσης του φυσικού με το τεχνητό και 
μέσα από αυτήν, στη σχέση της αρχιτεκτονικής με το 



φυσικό περιβάλλον. Στη σχέση μεταξύ φυσικού και 
τεχνητού υπεισέρχονται συγκριτικοί χαρακτηρισμοί 
αναφορικά με τη δεξαμενή ως τεχνητή υποδομή αλλά και 
την κοίτη κατά ένα τρόπο ως φυσική υποδομή, καθώς 
και τα δύο αυτά στοιχεία συνεργάζονται προκειμένου να 
υποστηρίξουν τη διαχείριση και τον έλεγχο στη 
διαφύλαξη και ροή του νερού. Το νερό, τόσο 
στην κοίτη όσο και τη δεξαμενή, φυλάσσεται 
και ανανεώνεται καθώς είναι λιγότερο ή 
περισσότερο σε διαρκή κίνηση, είναι συνεπώς το 
στοιχείο εκείνο το οποίο καλείται να τιθασεύσει 
ο άνθρωπος ενάντια σε φυσικές δυνάμεις με 
κατάλληλες υποδομές, είτε τεχνητές (δεξαμενή, 
αγωγοί, μηχανικές αντλίες νερού), είτε φυσικές 
(κοίτη). Οι παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται 
στη διασφάλιση του περιβάλλοντος υποδομής 
είναι άμεσα εξαρτημένοι από τα δύο μέρη της 
σχέσης άνθρωπος και περιβάλλον. Η σχέση 
αυτή αναπτύσσεται ειδικά ως προς τις ζωτικές 
ανάγκες του ανθρώπινου σώματος σε νερό από 
τη μία και από την άλλη για την προστασία του ίδιου του 
περιβάλλοντος ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή νερού.

Επιχειρώντας την αναγωγή του ζητήματος 
στην αρχιτεκτονική, κύριο ζητούμενο είναι η 
επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και 
φύσης με την παρεμβολή ενός τεχνητού περιβάλλοντος 
μεταξύ τους. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση δεν 
ορίζεται επαρκώς μέσα από της διάκριση κτιστού και 
φυσικού, όπου για παράδειγμα το κτιστό θα αναδεικνυόταν 
ως αντικείμενο τοποθετημένο σε φυσικό φόντο. Πολύ 
περισσότερο από μία φορμαλιστική εκζήτηση, η 
συνειδητοποίηση αυτή της ανεπάρκειας στη σχέση κτιστού 
και φυσικού οφείλεται περισσότερο στη μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος της αρχιτεκτονικής από την αισθητικά 
άρτια αρχιτεκτονική φόρμα στην αναζήτηση εκείνων των 
βιωματικών εμπειριών που συμβαίνουν μέσα, γύρω και σε 
συνάρτηση με αυτήν.
Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη φόρμα στο 
βίωμα μας επιστρέφει στο δίπολο μεταξύ κτιστού και 
συμβάντος και μπορεί να παρομοιασθεί με τη μετατόπιση 
του ενδιαφέροντος από το στατικό χώρο στο ρέοντα 
χρόνο. Η αντίληψη αυτή δεν είναι χωρίς προηγούμενο. 

Για παράδειγμα αναφέρονται οι έρευνες καταγραφής και 
απόδοσης του χώρου από τους Καταστασιακούς, όπου ο 
χώρος καταρχήν αποϋλοποιείται για να ερμηνευθεί ξανά, 
αποκλειστικά ως προϊόν συμβάντων τα οποία υποστηρίζει, 
οι αναζητήσεις του Tschumi για τη σύλληψη του χώρου 

μέσα από συμβάντα, που μπορεί να φτάνουν όπως ο 
ίδιος αναφέρει ως και ένα έγκλημα, ή οι προγραμματικές 
προσεγγίσεις του χώρου από τους αρχιτέκτονες Rem 
Coolhaas και MVRDV. Κατά τρόπο ανάλογο, η σημασία 
ήδη κατά τη φάση της αναζήτησης του αρχιτεκτονικού 
προβλήματος μετατοπίζεται στην καταγραφή των 
ποικίλων δράσεων, συμβάντων και φαινομένων και την 
προγραμματική τους οργάνωση σε ένα σύνθετο σχήμα 
με δυνατότητες ευελιξίας στο χώρο και εξέλιξης στο 
χρόνο. Ως κύριος στόχος διαφαίνεται η παραγόμενη 
αρχιτεκτονική να εξυπηρετεί κατά το δυνατό περισσότερο 
τις απαιτήσεις συμβάντων ως προς τα οποία γεννήθηκε 
το όποιο παραγόμενο σχήμα, συνιστώντας περισσότερο 
ένα χαλαρό πλαίσιο σχέσεων και ελεύθερων δράσεων κι 
όχι ένα σύστημα με αυστηρά προκαθορισμένη ταυτότητα, 
επίσης σχέσεις και λειτουργίες.
Σε πρόσθετη εμβάθυνση των σκέψεων αυτών, η 
αρχιτεκτονική σύλληψη τείνει να αναπτύσσεται όλο 
και λιγότερο επάνω στην απαίτηση κατακερματισμού 
του χώρου, παρά στη βάση της επικοινωνίας και 
συνένωσης διαφορετικών χώρων μεταξύ τους. Ανάλογα 
επανακαθορίζονται τα βασικά διαχωριστικά στοιχεία 
δόμησης και οριοθέτησης του χώρου, όπως ο τοίχος, η 



οροφή και το δάπεδο. Το συμπαγές όριο μεταλλάσσεται 
πλέον ως διαφανές πέτασμα ή διαπερατή μεμβράνη, η 
μετάβαση μεταξύ δύο σημείων στο χώρο ερμηνεύεται ως 
ροή, οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα περιστρέφονται 
και συναντιόνται νοηματικά ως κεκλιμένες επιφάνειες, 
ενώ οι παραγόμενοι χώροι φέρουν περισσότερο σύνθετη 
και ασαφή ταυτότητα, με δυνατότητες ανάληψης 
περισσότερων χαρακτηρισμών και δράσεων.

Αναφορικά με το χώρο και τη σύλληψή του τέτοιες 
διαπιστώσεις ανάγονται στη γενικευμένη αγωνία 
επαναδιαπραγμάτευσης της διαδικασίας του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η αναζήτηση της διαδικασίας 
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δεν μπορεί παρά να 
επιστρέφει στη βάση της σκέψης, δηλαδή πριν την 
αρχιτεκτονική, στις έννοιες τις οποίες πραγματεύεται 
ο σχεδιασμός. Ακόλουθα, διαφαίνεται επιτακτικό να 
επαναπροσδιορισθούν ως και θεμελιώδεις έννοιες, που 
σε πρόσφατους χρόνους ίσως θεωρήθηκαν αυτονόητες 
ή δεδομένες και να τεθούν ξανά ερωτήματα τα οποία 
ίσως φάνταζαν και αφελή: τι είναι τοπίο, τι είναι τόπος, 

σε τι συνίσταται η αρχιτεκτονική διερεύνηση και πρακτική, 
ποιο είναι το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, 
τι είναι η κατασκευή και πώς συγκροτείται σε συνάρτηση 
με το τοπίο, πώς συνδιαλέγεται το φυσικό με το τεχνητό 

και ούτω καθεξής. Παρά την απλή διατύπωση κάθε 
επιμέρους ερωτήματος, εξαιτίας του συνδυασμού 
τους στον καθορισμό του αρχιτεκτονικού ζητήματος, 
ολιστικές αντιμετωπίσεις και αναγωγές σε γενικές αρχές 
και εννοιολογικές σταθερές παύουν πλέον να έχουν 
πρακτικό νόημα. Αντίθετα, οι απαντήσεις προκύπτουν 
τις περισσότερες φορές αναγκαστικά σύνθετες και μέσα 
από τη συστηματική ανάλυση των παραμέτρων που 
περιγράφουν τις συχνά αντικρουόμενες συνιστώσες με 
τις οποίες περιγράφεται κάθε περίπτωση. Όποιο όμως 
και να είναι το ζητούμενο, η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να 
προσδιορίζεται μέσα από την αυτονομία του κτιστού και 
τους όρους που αυτό θέτει. Αντιστρέφοντας το αρνητικό 
πρόσημο μιας τέτοιας διατύπωσης, η αρχιτεκτονική 
ως πεδίο αντλεί πλέον το νόημα και τη σημασία της 
από άλλα πεδία: για να διατυπωθεί αυτό περισσότερο 
άμεσα, η αρχιτεκτονική φαίνεται πως έχει πλέον πάψει 
να έχει νόημα από μόνη της. Ακόλουθα, το διακύβευμα 
της αρχιτεκτονικής έρευνας είναι να αποσπαστεί η 
ίδια η αρχιτεκτονική από το ίδιο το αρχιτεκτονικό της 
κατεστημένο (τόσο το ακαδημαϊκό, όσο και το κοινωνικό) 
και να εφεύρει ξανά τη σχέση της με την κοινωνία, τη 
φύση και τον κόσμο. Η σχέση όμως αυτή, αντίθετα με 
τις θέσεις προηγούμενων εποχών, χρειάζεται πλέον να 
θεμελιώνεται στην απαιτούμενη ευρηματικότητα για την 
επίλυση πολυδιάστατων ζητημάτων, με ανάδειξη τόσο 
της μοναδικότητας του κάθε αρχιτεκτονικού προβλήματος 
όσο και της απαίτησης για δημιουργία ευέλικτων χωρικών 
πλαισίων δράσης, όχι σε προσπάθειες συρρίκνωσης 
της διαφορετικότητας σε τυποποιημένες ιδεολογίες και 
μορφολογίες, τέτοιες που ενώ πιθανά εξακολουθούν να 
απαντούν σε απαιτήσεις που κάποτε θεωρήθηκαν ως 
αμιγώς αρχιτεκτονικές, διαφαίνονται πως είναι όλο και 
περισσότερο κενές καίριων νοημάτων.

* Το κε ίμενο γράφτηκε επί  τη ευκαιρία της συμμετοχής του Ιωάννη Ζαβολέα 

στο Κτ ιστό Συμβάν Ι Ι Ι  Κοίτη και  Δεξαμενή



Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο  Α Β Ε Α  2 0 0 2 Ένα εργοστάσιο σαπουνιού (το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ), που 
δεν ήταν ούτε εγκαταλελειμμένο ούτε εν λειτουργία αλλά στην 
ενδιάμεση κατάσταση πριν από την εγκατάλειψη, αποτέλεσε 
τον τόπο όπου έγινε για πρώτη φορά το εργαστήριο του 
ΚΑΜ. Η προσήλωση στον τόπο παρουσίαζε προγραμματική 
δέσμευση στην αναζήτηση ανάμεσα στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής και της τέχνης. Η προσέγγιση του εργοστασίου 
ισοδυναμούσε με κάποια προσπάθεια περιγραφής του με 
κατασκευές. Αρχιτέκτονες, Εικαστικοί Καλλιτέχνες, Σκηνογράφοι, 
Ανθρωπολόγοι κατέθεσαν την σκέψη τους τη θέση του κτίσματος 
στην πόλη και για το μέλλον του κτιριακού όγκου. Η διαδικασία 
προσέγγισης (που καθόριζε την κίνηση της προσέγγισης ως 
ενιαίο έργο) παρέμεινε παρόμοια στα επόμενα εργαστήρια.



17/0 8/02 Το σεμιναριο ωσ πε ιραμαΤικο εργασΤηριο αρχιΤεκΤονικησ δημιουργιασ Φιλι π π ος Ωρα ι ο π ουλος 18/0 8/02  Τα σΤερεοΤυπα ωσ κοινωνικεσ 
αναπαρασΤασε ισ Ε.ρι κου 19/08/02 η εννοια Τησ δρασησ σΤην Τεχνη και Την αρχιΤεκΤονικη 2 0/0 8/02 οι πολυΤροπικεσ αναπαρασΤασε ισ σΤην 
Τεχνη και Την αρχιΤεκΤονικη ςπυρος παπα δο π ουλος 21/0 8/02  η εννοια Τησ αφηγησησ σΤην αρχιΤεκΤονικη δημιουργια αρι ς τΕ ι δης αντο να ς 2 2/0 8/02 η 
εννοια Του ερε ιπιου σΤην ερμηνευΤικη και δημιουργικη προσεγγιση Τεχνησ και αρχιΤεκΤονικησ παν ος κουρος 23/0 8/02 η εννοια Τησ καΤοικησησ 
σΤην αρχιΤεκΤονικη Γι Ω ρΓος τζ ι ρ τ ζ ιλ ακης 24/0 8/02 η εννοια Τησ συνθεσησ σΤον κινημαΤογραφο και Την αρχιΤεκΤονικη δη μ η τ ρης αντΩ νακ ακης 25/0 8/02 
η σκηνογραφια σΤην αρχιΤεκΤονικη συνθεση λιλη πΕ ζ αν ου 26/0 8/02 η λογοΤεχνια σΤην μουσικη συνθεση Β.λΕ ο νταρη 27/0 8/02 αθηνα 2002: 
απολυΤοσ ρεα λισμοσ Θανα ςης μου τ ςο π ουλος

σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ε σ





Βάσια Λύρη

Δ Ι Ο Δ Ο Σ



'Αλκηστις Δανιήλ, Ε ιρήνη Ωραιοπούλου

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Γ Ι Α  Λ Α Ϊ Κ Η  Α Γ Ο Ρ Α 



Θ Η Κ Ε Σ  Σ Α Π Ο Υ Ν Ι Ω Ν Έλσα Κιουρτσόγλου



Τ Ε Ι Χ Ο Σ  Τ Ω Ν  Χ Α Ν Ι Ω Ν  2 0 0 3

Ένα απόσπασμα του τείχους των Χανίων  τέθηκε ως τόπος 
αναφοράς στο δεύτερο εργαστήριο του ΚΑΜ. Τα θέματα του ορίου 
και της υπέρβασής του ως συνθήκης του χώρου, η καταστροφή 

του τείχους και η μνημειοποίησή του, η παρουσία 
του και η απουσία του στην σύγχρονη πόλη 
αποτέλεσαν τον πυρήνα του προβληματισμού 

αυτή τη χρονιά. Οι καταθέσεις στο εργαστήριο αποκτούν 
περισσότερο την λογική ψηφιακών κατασκευών, η επεξεργασία 
τους γίνεται από υπολογιστές και τα προϊόντα του εργαστηρίου είναι 
περισσότερο επεξεργασμένες φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατα 
σχέδια και τρισδιάστατα μοντέλα.



02/08/03 Το καμ και Το θερινο εργασΤηριο αρχιΤεκΤονικησ in situ Φιλι π π ος 

Ωρα ι ο π ουλος, η εννοια Του οριου σΤην περιπΤωση Των Τε ιχων και Τησ Ταφρου Των 
χανιων δη μ η τ ρης αντΩ νακ ακης, η εννοια Του οριου σΤην Τεχνη. παρουσιαση 5 
διπλωμαΤικων εργασιων απο Το εμπ, απθ και Το πανεπισΤημιο Τησ ναπολησ 
ζαΦ ος ΞαΓο ραρης, Το οριο σΤη φιλοσοφικη σκεψη Του Heideger και Του sieμmel αρι ς τΕ ι δης 

αντο να ς, η συγχρονη Τεχνολογια Του internet σΤη δημιουργικη πραξη δη μος δη μ η τ ρ ι ου 

, παν ος κουρος 04/08/03 η εννοια Του οριου σΤον ευρωπαϊκο κινημαΤογραφο  
Χρυ ς ανΘ η ςΩτ η ρο π ουλου 05/08/03 η eννοια Των οριων σΤην ισΤορικη Τουσ διαδρομη 
και σΤα συγχρονα μαθημαΤικα κΩς τα ς Χατ ζη κ υρ ι ακου, η εννοια Του οριου σΤον 
ελ ληνικο κινημαΤογραφο Χρυ ς ανΘ η ςΩτ η ρο π ουλου, η εννοια Του οριου σΤο χρονο και 
Την αρχιΤεκΤονικη παναΓ ι Ωτ ης παΓ κ α λος Το οριο σΤο φανΤασΤ ικο ςπυρος παπα δο π ουλος η 
εννοια Του οριου σΤο σωμα και Την αρχιΤεκΤονικη 06/08/03 Βα ς ιλης ςτ ρουμ πακος Το 
οριο σΤο χορο και σΤο χωρο Ευα μαν ι δ ακη  07/08/03 απο Τα Τε ιχη σΤην υπερβαση 
Τουσ. η εκδοχη Των χανιων Βιλ μ α Χα ς ταο Γλου 08/08/03 Τα ορια Των πολεων Χαρι κ λΕ ι α 

Χαρη , Mat teo Ghidoni Τα ορια Τησ περιφερε ιασ Γι Ω ρΓος τζ ι ρ τ ζ ιλ ακης διαπολιΤ ισμικα ορια: 
η περιπΤωση Τησ εγναΤιασ Lorenzo roMito,  εργασΤηριο θεαΤρικησ αναπαρασΤασησ 
‘ανΤικε ιμενο και χωροσ’ αι κ ατΕ ρ ι ν η αντΩ νακ ακη Paysages – Το μαυρο που μασ ξερε ι  
παρα ς τα ςη τ ης ομ α δ α ς ecLats d’ etats

σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ε σ







Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Τ Ε Ι Χ Ο Υ Σ  Τ Ω Ν  Χ Α Ν Ι Ω Ν 

Αξιώτη Ελίνα, Κουκά Ειρήνη, Σαγιά Βίκυ
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Κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου με οδήγησαν μέσα από τους δρόμους των Χανίων που 
έσφυζαν από ζωή, μέσα από τις υπερβολικά κιτς πετσέτες που είχαν τυπωμένες πάνω τους σε 
λαμπρό τεχνικολόρ γυναίκες με επικά στήθη, μέσα από τη γενναιόδωρη πλατεία όπου οι άνθρωποι 
έμοιαζαν να θέλουν να τραγουδήσουν, μέσα από σκηνές τουριστικές και σκηνές φλύαρης ζωής της 

πόλης, μέχρι που φτάσαμε σε ένα 
πάρκινγκ. Λέω πάρκινγκ αν και 
ήταν ένα μπάλωμα ξεχασμένου 

εδάφους κρυμμένο πίσω από κάτι κτίρια. Κατά μήκος της μίας πλευράς αυτού του terrain vague 
εκτεινόταν το εναπομείναν σπάραγμα του παλιού τείχους της πόλης των Χανίων. Λίγα δέντρα, 
λίγα αγριόχορτα. Καταπώς φαινόταν, τα αυτοκίνητα δεν ήταν παρκαρισμένα εκεί επειδή ο χώρος 
ήταν ξεκάθαρα ένα πάρκινγκ, αλλά επειδή κανείς δεν ήξερε για ποια χρήση ήταν προορισμένος: 
τα αυτοκίνητα περιμένουν τους ιδιοκτήτες, αγνοώντας αδέξια τον ήχο και την όψη του παλαιού 
τείχους που αγωνίζεται να κρατηθεί ζωντανό. Η λευκή σιωπή του τείχους γινόταν εμφανής από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα αχρησίας. Το τείχος ήταν εκτός χώρου. Το τείχος δεν είχε χώρο. Το τείχος 
δεν ελάμβανε χώρα.

Shumon Basar



27-07-04 συζηΤηση περι οριων πανω σε και μεσα απο ενα αποσπασμα Τησ 
Ταινιασ «κλεφΤησ ή η πραγμαΤικοΤηΤα» Τησ ανΤουανεΤ Τα αγγελιδη ρΕ α Βα λντ Ε ν 

- αντουαν Ε τ τα αΓ Γ Ε λ ι δη 28-07-04  terrain vague caroLine raspé, η θεαΤρικη αυλ αια 
ωσ οριο πΕ τ ρος μαρ τ ι ν ι δης 29-07-04 οι σχεδιασΤ ικεσ διαπραγμαΤευσε ισ ενοσ 
οριακα ενΤοπισμενου αρχιΤεκΤονικου διασκορπισμου Χρης τος παπ ουλι α ς, 1973-
1975: σΤοιχε ια για Τη ψυχωση Του Τοπιου Γι Ω ρΓος τζ ι ρ τ ζ ιλ ακης 30-07-04 to οριο ωσ 
δυναΤοΤηΤα μιασ 'εμπε ιριασ Του απορε ιν' σΤον ασΤ ικο χωρο δη μ η τ ρης πολυ Χρο ν ο π ουλος, 

Το παρaδειγμα ωσ νοημαΤικoσ μηχανισμoσ αναγωγHσ Του Τοπικοy σΤο εν γeνε ι 
και Το ανΤiσΤροφο Φιλι π π ος Ωρα ι ό π ουλος 31-07-04 ηλιθιοσ, κουΤοσ, ασΤοχασΤοσ, 
κενοσ! μια θεωρια για Την καΤανοηση Τησ παρανοησησ shuMon Basar, παρουσιαση 
εργασιων αρχιΤεκΤονων που συμμεΤε ιχαν σΤο προγραμμα leonardo da vinci 
σΤο πανεπισΤημιο βαρκελωνησ με Τ ι Τλο 'αρχιΤεκΤονικη Τοπιου και διαχε ιριση 
περιβα λ λονΤοσ' 02-08-04 Το παιχνιδι Τησ Τεχνησ με Την αληθεια Γι Ω ρΓος 

Ξη ρο πα ϊ δης, ακολουθωνΤασ Την πα λιρροια MicheLe BruneLLo 

σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ε σ 









Βασιλούλης Γιαννίκος, Δημοπούλου Νίκη, Ζούλιας Στάθης, Κιουρτσόγλου Έλσα, 
Οικονόμου Λεωνίδας, Σταματίου Δήμητρα, Τσιόντση Στέλλα , Χρονάκη Αλεξάνδρα
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Το έργο συντάσσεται και οργανώνεται γύρω από τον τόπο της μεταλλικής στρατιωτικής γέφυρας και της 
παράλληλης, σε μικρή απόσταση, γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα του ποταμού Ταυρωνίτη. Δύο 
γέφυρες, μία εγκατελειμμένη και μία χρησιμοποιούμενη από σημερινό αυτοκινητόδρομο, η κοίτη του ποταμού 
και οι γύρω εγκαταστάσεις αποτελούν την τοποθεσία προς την οποία στρέφεται το συγκεκριμένο έργο. Ο 
ποταμός περνά από τον ομώνυμο οικισμό, 20 χιλ. δυτικά των Χανίων και βρίσκεται κοντά στο στρατιωτικό 

αεροδρόμιο του Μάλεμε της Κρήτης. 
Στην περιοχή έγινε η προσγείωση των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών και οι πιο 
γνωστές συμπλοκές της λεγόμενης 

μάχης τής Κρήτης. Οι κάτοικοι του χωριού Ταυρωνίτης που βρίσκεται κοντά στις γέφυρες τιμωρούνται στις 
3 Ιουλίου του 1941 όταν οι Γερμανοί εκτελούν 12 άνδρες ως αντίποινα για την εκτέλεση του πληρώματος 
και των αλεξιπτωτιστών ενός γερμανικού αεροπλάνου που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση δίπλα 
στη Γέφυρα του ποταμού. Πολύ πιό πρόσφατα, 50 μέτρα πριν την είσοδο του ΚΤΕΟ, στον Ταυρωνίτη, 
καρφώθηκε ρουκέτα Ρ.Τ.W. (Patriot) που έφυγε από πολεμικό αεροσκάφος τύπου A-7 CORSAIR πιθανόν 
από το Πεδίο Βολής της Σούδας, συμφωνα με δημοσίευμα της 3ης Ιουλίου του 1998 της τοπικής εφημερίδας 
Μεσόγειος. Στο πρόγραμμα της αειφόρου ανάπτυξης περιφέρειας Κρήτης ο Ταυρωνίτης παρουσιάζεται 
ως οικισμός σε τουριστική εξέλιξη (παραλία, αρχαιολογικοί χώροι) και ο ποταμός του θεωρείται ένας από 
τους κυριότερους υγρότοπους της Κρήτης. Ο οικισμός αποτελεί κόμβο στο βασικό δίκτυο της Κρήτης 
που την διατρέχει από ανατολή προς δύση στην βόρειά της πλευρά. για τις αναγκες αυτού του δικτύου 
έχει κατασκευαστεί η μεγάλης κυκλοφορίας γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, δίπλα στην μεταλλική 
στρατιωτική.



Οι 2 γέφυρες, ως κτιστό συμβάν, συνιστούν έναν χωρικό πλεονασμό: η μία υποκαθιστά την άλλη. Η κατασκευή της 
μπετονένιας μετατρέπει την μεταλλική γέφυρα σε ερείπιο. Στην μεταψηφιακή κατάσταση η γέφυρα άγει στην εννοια του 
link και στην άχωρη σύναψη την οποία το δικτυακό link υπενθυμίζει. Η γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου ανακαλεί αυτό 
το “χωρίς τοπικό ενδιαφέρον” συνδετικό συμβάν. Ακόμα, η παλιά μεταλλική γέφυρα στήθηκε εκεί από στρατιωτικούς 
μηχανικούς και εισάγει στον τόπο την θεματική του πολέμου και της κοινωνικής παρουσίας του στρατού. Δίπλα 
στίς 2 γέφυρες εντοπίζεται ένα μεγάλο στρατόπεδο και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μαλεμε διακρίνεται στα 
βορειοανατολικά.
Η διπλή εγκατάσταση των γεφυρών όπως παρουσιάζεται σήμερα λειτουργεί ως γραπτό δοκίμιο: εισάγει στα ιδιαίτερα 
τοπικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή με την παράθεσή τους, στον κόσμο των συνδέσεων και των 
γεφυρώσεων, στον κόσμο των στρατιωτικών κατασκευών και των κοινοτικών έργων. 
Ακριβώς εδώ, στις εκβολές του Ταυρωνίτη αναζητάται η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης σύνδεσης με κατασκευές 
που ενεργοποιεί το εκάστοτε βλέμμα. Η περιγραφή των συνδέσεων και των ακυρώσεών τους στηρίζει με λόγο και με 
έργα κατασκευές του βλέμματος. Το έργο συλλέγει έργα γιά τις 2 γέφυρες και τα έργα σχολιάζουν, κτίζουν, προτείνουν 
δοκιμές αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων εν είδει σχολίων για το συγκεκριμένο μέρος και τις 2 γέφυρες.
Το έργο 2 Γέφυρες_ΚΤΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ αποτελεί ένα είδος πλατφόρμας για την επινόηση κατασκευών (που σχεδιάζονται ή 
γράφονται): οι κατασκευές περιγράφουν, εγείρονται, παρασιτούν, προσχεδιάζουν, επισυνάπτονται, υπογραμμίζουν, 
διαγράφουν ή σχολιάζουν, χωρίς να εξαντλούν τον επιλεγμένο τόπο με τις δύο υφιστάμενες γέφυρες. Ο τόπος δομείται 
από το έργο ως νοηματικός χώρος για τον προγραμματισμό ιδιαίτερων εγκαταστάσεεων: ο τόπος γίνεται έργο όταν 
κτίζεται η υπομονή για τις κατασκευές που του οφείλονται.





17/08/05 η αμφισημια Τησ εννοιασ 'ιδιον' (ΤαυΤοΤηΤα και 
καθολικοΤηΤα) σΤην καΤασκευη Του κΤ ισΤου συμβανΤοσ Φιλι π π ος Ωρα ι ο π ουλος, 
εισ ήγηση αρισΤε ίδη ανΤονά αρι ς τΕ ι δης αντο να ς 18/08/05 really deeP 
tHougHts on tHe Power PrinciPle in tHe envious excHange between art 
and arcHitecture. or, How scale is a big issue schuMon Basar 20/08/05 
εισHγηση λoη παπαδoπουλου λο ης παπα δο π ουλος 21/08/05 ενισχυΤεσ 
ζαΦ ος ΞαΓο ραρης, γεφυρεσ:  απο Την αρχιΤεκΤονικη Των ανΤικε ιμενων 
σΤην αρχιΤεκΤονικη Των ενεργημαΤων ζηςης κοτ ι Ω ν ης 22/08/05 difficult 
breatHs νι κος ναυρι δης 23/08/05 ΤιΤλοσ ε ισηγησησ? δη μ η τ ρης πολυ Χρο ν ο π ουλος 

24/08/05 ΤιΤλοσ ε ισηγησησ Bert de Muynck 25/08/05 ΤιΤλοσ ε ισηγησησ? 
παν ος κουρος

σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ε σ
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Το έργο συντάσσεται και οργανώνεται γύρω από δυο τόπους που ορίζονται 
συμμετρικά: πρόκειται για την κοίτη του χειμάρρου γερανιου, που είναι ξερος 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την δημοτική υδατοδεξαμενή  του Αγίου 
Ιωάννου στα Χανιά. Υδατοδεξαμενές και κοίτες χειμάρρων στο εσωτερικό και 
γύρω από την πόλη των Χανίων συγκροτούν ένα οικοσύστημα τόπων της 
ευρύτερης περιοχής.   
Το έργο η κοίτη και η δεξαμενή _ κτιστό συμβάν αποτελεί ένα είδος πλατφόρμας 
για την επινόηση κατασκευών (που σχεδιάζονται ή γράφονται): οι κατασκευές 
εγείρονται, παρασιτούν, προσχεδιάζουν, επισυνάπτονται, υπογραμμίζουν, 
περιγράφουν, διαγράφουν η σχολιάζουν, χωρίς να εξαντλούν τους επιλεγμένους 
τόπους. Οι τόποι δομούνται από το έργο ως πεδία για τον προγραμματισμό 
και την επινόηση ιδιαίτερων εγκαταστάσεων που γίνονται σαν συμβάντα.
Η δεξαμενή αποτελεί μέρος κάποιου σημείου της πόλης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το δίκτυο του νερού. Μιλά έτσι για την κρυμμένη αστική υποδομή (το 
αόρατο και ταυτόχρονα αυτονόητο πεδίο της σημερινής πόλης). Η κοίτη του 
χειμάρρου μιλά για την ροή και την ρύθμιση της, για το θέμα της εξάντλησης 
του νερού και των αποθεμάτων του. Κι ωστόσο δεν είναι οποιαδήποτε κοίτη για 
την οποία μιλάμε εδώ, είναι η συγκεκριμένη κοίτη του χειμάρρου του γερανίου. 
Δεν είναι οποιαδήποτε δεξαμενή. Είναι η δεξαμενή άγιου Ιωάννου πάνω από 
τα δικαστήρια. Περισσότερο από κάθε γενίκευση στο έργο έχει σημασία η 
προσπάθεια εξειδίκευσης, η ανίχνευση της μοναδικότητας κάθε επιλεγμένου 
τόπου. Και, παρότι οι τόποι επιλέγονται με βάση κάποια θεματική που μας 
τους προσφέρει μέσα από τις έννοιες τους, επιλέγονται επίσης έτσι ώστε να 
αλλοιώνουν με την συγκεκριμένη παρουσία τους την ίδια την εννοιολόγηση 
τους.

17/08/06 Το  κΤισΤο συμβαν  ωσ νεο- ποιηΤ ικο (με Την εννοια Τησ καΤασκευησ) 
ε ιδοσ Φιλι π π ος Ωρα ι ο π ουλος, ροη και συγκραΤηση αρι ς τΕ ι δης αντο να ς 18/08/06 strategy of art 
between ParticiPation and tHe central question of tHe form ricardo caLdura 19/08/06 
ο ηχοσ Τησ ακρησ ζαΦ ος ΞαΓο ραρης 21/08/06 προβολη Ταινιων Ευα ςτΕ Φαν η, διαδρασιακεσ 
εγκαΤασΤασε ισ - περιβα λ λονΤα με ρομποΤ (Τρεχουσεσ ε ικασΤ ικεσ εγκαΤασΤασε ισ iPo _
03/ _ 04, cibo _ 05, ciPo _ 06) κΩς τα ς νταΦλος robert smitHson: to παραδειγμα Του site/
νon-site νaντ ι α κα λ αρa 22/08/06 η συγκρoΤηση Τησ ανΤiληψησ Του Τοπiου ωσ μeροσ μιασ  
ανοικΤHσ διαδικασiασ σΤην αρχιΤεκΤονικH δη μhτ ρης πολυ Χρο νoπ ουλος 23/08/06 περι Τησ 
αρχιΤεκΤονικησ μεθοδου Του κΤ ισΤου συμβανΤοσ ιΩαν ν ης ζαΒολΕ α ς 24/08/06 συλ λεγονΤασ 
Το ασημανΤο: η δημιουργια νοημαΤοσ σΤ ισ εγκαΤασΤασε ισ Του mark dion και Τησ 
susan Hiller αΓ Γ Ε λ ι κη αυΓ η τ ι δου 25/08/06 Το αποσπασμα σαν εργα λε ιο αναγνωσησ Του 
χωρου. διαθεμαΤικη προσεγγιση :κε ιμενα και εφαρμογεσ σΤα πεδια Τησ λογοΤεχνιασ, 
Τησ Τεχνησ και Τησ αρχιΤεκΤονικησ ΦΩτΕ ι ν η μαρΓαρι τ η

σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ε σ
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Ησαΐας Θεοδόσης, Κοροβέση Χρυσούλα, Μαραγκός Αριστοτέλης, 
Μουλαρά Στέλλα, Φωτοπούλου Φερενίκη
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Παπαγιαννάκης Γ ιάννης, Σουγκάρα Εύη
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ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ   σκηνοθέτης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝΑΣ   αρχιτέκτων, συγγραφέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ   αρχιτέκτων, επισκέπτης καθηγητής ΜΙΤ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ   σκηνοθέτης, σκηνογράφος 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ   διδάκτορας του Central Saint Martins College of Art and Design ΡΕΑ ΒΑΛΝΤΕΝ  αρχιτέκτων 

SHUMON BASAR  καθηγητής της Architectural Association του Λονδίνου MICHELLE BRUNELLO  διδάσκων IUAV 

Βενετίας RICARDO CALDURA  καθηγητής Ακαδημίας Καλών Τεχνών Βενετίας ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  εικαστικός  

MATTEO GHIDONI , αρχιτέκτων, μέλος ομάδας MULTIPLICITY ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΟΛΕΑΣ  επίκουρος καθηγητής  Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης MANUEL JORANT BRIQUET  ηθοποιός ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΡΑ 
εικαστικός, διδάσκουσα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΖΗΣΗΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ  αρχιτέκτων, αναπληρωτής 

καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ  αρχιτέκτων, αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΑΝΟΣ 
ΚΟΥΡΟΣ  αρχιτέκτων, εικαστικός Β.ΛΕΟΝΤΑΡΗ   Ν ΜΗΞΚ ΕΥΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ  αρχιτέκτων, σκηνογράφος  ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  διδάσκουσα στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ  καθηγητής από 

την Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣαρχιτέκτων ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ 

επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας BERT DE MUNCK  διδάσκων στο Berlage Institute, Rotterdam ΝΙΚΟΣ 
ΝΑΥΡΙΔΗΣ  εικαστικός ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΦΛΟΣ  διδάσκων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΖΑΦΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ  εικαστικός ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ  φιλόσοφος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου 

Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ  αρχιτέκτων ΛΟΗΣ ΠAΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  αναπληρωτής καθηγητής, 

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θες/νίκης ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  αρχιτέκτων, εκδότης περιοδικού  METALOCUS   ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ  αρχιτέκτων  ΛΙΛΗ ΠΕΖΑΝΟΥ  σκηνογράφος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  επίκουρος 

καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης CAROLINE RASPE  επιμελήτρια   εκθέσεων  
ΕΛΠΙΔΑ ΡΙΚΟΥ Κοινωνική  ανθρωπολόγος   LORENZO ROMITO μέλος ομάδας Stalker & Οsservatorio Νomade 

ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ  σκηνοθέτης ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ  αρχιτέκτων,  καθηγητής της Architectural 

Association του Λονδίνου, μέλος ομάδας RAM TV ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  επίκουρη καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Πατρών ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ  επιμελητής, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΡΗ  αρχιτέκτων - εικαστικός ΒΙΛΜΑ ΧΑΣΤΑΟΓΛΟΥ  αρχιτέκτων, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θες/νίκης ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ  μαθηματικός, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ  αρχιτέκτων, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   


