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αλλά θα προσπαθούσαν να λειτουργήσουν ως διασυνδε-

δεμένες οντότητες. Ο συγκεκριμένος προβληματισμός 

παρουσιάστηκε στο Βrighton UK, το Νοέμβριο του 2005 

κατά τη διάρκεια συνάντησης εθνικών αντιπροσώπων του 

δικτύου easa, όπου και προτάθηκε στο πείραμα να συμμε-

τέχουν φοιτητές αρχιτεκτονικής από όλη την Ευρώπη. Η 

κοινότητα ανταποκρίθηκε θετικά και η συνάντηση ορί-

στηκε να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2007. Στη 

διάρκεια προετοιμασίας του πειράματος και προκειμένου 

να δημιουργηθούν τα σενάρια των αστικών δια-δράσεων 

που θα πραγματοποιούνταν στη συνάντηση του δικτύου 

easa, σχεδιάστηκε ένα «εργαλείο» που είχε τη μορφή 

δια-δραστικού χάρτη-δικτυακής εφαρμογής [elefsina:city_

map, εικ. 1, 2]. Η εφαρμογή στηρίχτηκε σε ένα αφαιρετικό 

μοντέλο που οργάνωνε την πόλη σε τρία επάλληλα ιστο-

ρικά επίπεδα [αρχαίο, βιομηχανικό, σύγχρονο]. Σε κάθε 

ένα από αυτά αντιστοιχούσε ένα σύνολο αστικής πληρο-

φορίας, για την ταξινόμηση της οποίας χρησιμοποιήθηκε 

η έννοια του ευρετηρίου. Μεμονωμένες αλλά διασυνδε-

δεμένες πληροφορίες, που οδηγούσαν σε ευρύτερα σύ-

νολα δεδομένων και εμπλουτισμένες αφηγήσεις αποτέλε-

σαν το ευρετήριο πόλης, που συλλειτουργώντας με το 

χάρτη της Ελευσίνας συνιστούσαν τη δικτυακή εφαρμογή. 

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν 

μέσω του διαδικτύου, πριν την άφιξή τους στην πόλη, να 

εμπνευστούν και να προτείνουν δράσεις-παρεμβάσεις σε 

σημεία που έκριναν ενδιαφέροντα ή προβληματικά. Το 

δοσμένο σύστημα μπορούσε να επηρεάζεται από τους 

χρήστες του, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να τροποποι-

ούν το περιεχόμενό του με την προσθήκη νέας πληρο-

φορίας, την επεξεργασία της υφιστάμενης και την πρό-

ταση διαφορετικών διασυνδέσεων, δημιουργώντας νέα 

νοήματα. Οι παρεμβάσεις δεν θα περιορίζονταν στο 

ψηφιακό ανάλογο, για να συμβούν εκεί προϋπέθεταν 

δράσεις στον πραγματικό χώρο. Tα 27 workshop που 

προτάθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το δίκτυο της 

easa, τροφοδοτήθηκαν και ανατροφοδότησαν το Elefsina: 

city_map. Οι προτάσεις [workshop] σχολίασαν με διαφο-

ρετικούς τρόπους την αστική πραγματικότητα της Ελευσί-

νας. Οι παρεμβάσεις ήταν ήπιες, υλικές ή άυλες, με 

έμφαση στην οικονομία και την οικολογία και προσπάθη-

σαν να εμπλέξουν δημιουργικά, όχι μόνο τους νέους 

αρχιτέκτονες-συμμετέχοντες στα workshop, αλλά και 

τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Πρότειναν 

έναν εναλλακτικό τρόπο κατοίκησης και επανοικειοποίη-

σης τόπων που έμεναν μέχρι τότε αναξιοποίητοι. Παρα-

τηρώντας τα αποτελέσματα των workshop, διακρίνει 

ανενεργό - ενεργώ

των Έλενας Αντωνοπούλου, Φωτεινής Σετάκη, Τίνας Τζόκα, αρχιτεκτόνων

Η Ελευσίνα αποτελεί αντικείμενο μελέτης της ομάδας 

city_index από το Σεπτέμβριο του 2005: η γεωγραφική 

της θέση και η τοπογραφία της, το έντονο ιστορικό 

παρελθόν της, η ενεργή και ανενεργή βιομηχανία, οι νέες 

υποδομές και διασυνδέσεις κέντρισαν αρχικά το ενδιαφέ-

ρον της ομάδας των νέων αρχιτεκτόνων. Η πόλη χαρα-

κτηρίζεται από την πολυπλοκότητα της αστικής πληροφο-

ρίας που φέρει, λόγω της επίθεσης αλλεπάλληλων επιπέ-

δων [ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά κ.ά.]. Οι 

προσπάθειες βελτίωσης των αστικών συνθηκών και ο 

επαναπροσδιορισμός της σχέσης της με τη μητρόπολη 

Αθήνα, τείνουν να μετασχηματίσουν σήμερα το ρόλο της. 

Στο σώμα της πόλης, εντοπίζεται ένα δίκτυο χώρων, με 

λανθάνον δυναμικό, το οποίο συνίσταται κυρίως από 

ανενεργά βιομηχανικά κελύφη, αχρησιμοποίητους ελεύ-

θερους χώρους και το αναξιοποίητο θαλάσσιο μέτωπο. 

Η πολλαπλότητα επιλογών που εν δυνάμει προσφέρουν 

αυτοί οι χώροι, παρότρυνε την ομάδα city_index, να 

σχεδιάσει ένα πείραμα ενεργοποίησής τους με πολλές 

–μικρής κλίμακας– παράλληλες δράσεις, οι οποίες δεν θα 

εντάσσονταν σε κάποιο κεντρικό σχεδιασμό [masterplan], 

κανείς τη γενική διασπορά τους μέσα στην πόλη. Παρόλα 

αυτά σημειώνεται μία πυκνότητα δράσεων κυρίως στο 

παραλιακό μέτωπο, με έμφαση στους ελεύθερους χώρους 

και τα ανενεργά βιομηχανικά κελύφη που το συστήνουν, 

γεγονός που φανερώνει το έντονο ενδιαφέρον για την 

ιδιαιτερότητα της σημερινής του κατάστασης αλλά και τη 

διάθεση αξιοποίησης της δυναμικής του [εικ. 3].

Πιο αναλυτικά, μέρος των εργαστηρίων που επικεντρώθη-

καν στην πρώην βιομηχανία, προσπάθησαν να ανασκευά-

σουν την εγκαταλελειμμένη μορφή των κτηρίων, παρεμ-

βαίνοντας κυρίως στην επιδερμίδα τους. Παράδειγμα 

αποτελεί το workshop Colorful deconstruction [εικ. 4], το 

οποίο χρωμάτισε τις όψεις του διατηρητέου τμήματος 

του παλιού εργοστασίου χρωμάτων Ίρις. Με αφορμή τη 

συγκεκριμένη δράση, ο χώρος έγινε ξανά «προσβάσι-

μος» και χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές για προβολές 

και εκθέσεις. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το 

workshop Βeam που τροποποίησε για τη διάρκεια της 

συνάντησης, τη νυχτερινή εικόνα του κτηρίου της Παλιάς 

Ελαιουργικής με εναλλασσόμενες προβολές στις εξωτερι-

κές και εσωτερικές όψεις του.

Ένας διαφορετικός τύπος παρεμβάσεων σε ανενεργά 

βιομηχανικά κελύφη προτάθηκε από τα workshop Cross-

town και Fashion and architecture [εικ. 5], τα οποία αξιο-

ποίησαν τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος του 

Παλιού Ελαιουργείου εγκαθιστώντας εκεί site specific 

κατασκευές, σε κλίμακα 1:1. Ο ευρύτατος πρώην βιομηχα-

νικός χώρος, απέκτησε νέα σημεία αναφοράς, τα οποία 

συνδιαλεγόμενα με τα εναπομείναντα κελύφη, λειτούργη-

σαν ως πόλοι έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέ-

πτες. Παράλληλα, άλλα workshop, επέλεξαν να επικε-

ντρωθούν στην ενεργοποίηση των ελεύθερων χώρων που 

συνθέτουν την ακτογραμμή της Ελευσίνας και το δυνα-

μικό τους λανθάνει. Οι προτάσεις των workshop Indexing 

invisible scapes, Inductive ecosystem prototypes, Site sea και 

Float’d [εικ. 6], αφορούσαν κυρίως στον εμπλουτισμό του 

θαλάσσιου μετώπου με αστικό εξοπλισμό, που χρησιμο-

ποιήθηκε τόσο από τα μέλη της easa κατά την προσωρινή 

κατοίκησή τους όσο και από τους κατοίκους της πόλης. 

Η δυνατότητα για περιορισμένης χρονικής διάρκειας 

παραμονή των παρεμβάσεων στην παραλία της Ελευσί-

νας, ισχυροποίησε την απόφαση για ανακυκλώσιμα ή 

χαμηλού κόστους υλικά και τη δυνατότητα αποσυναρμο-

λόγησης και μεταφοράς τους σε άλλα σημεία. Μια άλλη 

κατηγορία workshop, όπως τo Landmarks και το Small 

interventions με διάσπαρτες κατασκευές κλίμακας 1:1 σε 

ελεύθερους χώρους είχαν σκοπό να λειτουργήσουν συ-

μπληρωματικά στο κυρίως σώμα της πόλης, σχολιάζο-

ντας προβληματικά σημεία του δημόσιου χώρου της. 

Ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα αποτελέσματα των θεω-

ρητικών workshop τα οποία ανέπτυξαν υποθετικά σενά-

ρια της πόλης που βασίστηκαν στην επί τόπου πολεοδο-

μική έρευνα και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Τέλος, 

κάποια workshop στόχευσαν στην άμεση συνδιαλλαγή 

και προσωπική διά-δραση συμμετεχόντων-κατοίκων, μέ- 

σω της διοργάνωσης μικρών και απροσδόκητων event 

στην πόλη. Η επιλογή του βασικού χώρου διεξαγωγής 

της συνάντησης λειτούργησε συμπληρωματικά στην πρό-

πάνω: Εικ. 1. Επεξηγηματικό διάγραμμα της δι-

κτυακής εφαρμογής Elefsina: City_Map 

[easa007_editors + Λέανδρος Κατσούρης] 

δίπλα: Εικ. 2. Στιγμιότυπα από τη δικτυακή εφαρ-

μογή Elefsina: City_Map στην ιστοσελίδα www.

easa007.gr, η οποία ήταν αναρτημένη έως 12/2008 

[easa007_team + Re:oksis] 
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1981 και από τότε κάθε χρόνο πραγματοποιεί συναντήσεις σε 

διαφορετικές Ευρωπαϊκές πόλεις. Στη διάρκειά τους διεξάγονται 

workshop, συζητήσεις, εκθέσεις, διαλέξεις γύρω από θέματα που 

αφορούν στην πόλη και την αρχιτεκτονική.

Tutors: Nikolaj Friis,Goncalo Manteigas και Daniel Wahl tutor: 

Sandor Lilienberg tutors: Noe Simmonet,Joe Myara, Philippe 

Charpentier, Cyril Fontaine, Δέσποινα Ζαχαροπούλου, Simon de 

Jong, Max Rink, Βασίλης Ντόβρος, Χρυσοκώνα Μαύρου, Fabiano 

Spano, Γρηγόρης Στασινόπουλος, Άρης Petrioli, Frederik De 

Smedt, Giuseppe Lanfranchi, Eros Laini, Enise Burcu Karacizmeli, 

John Murray, Arvid Wölfel, Hicham Bou Akl 

θεση για ενεργοποίηση των δημόσιων χώρων. Η παλιά 

αποθήκη λαδιού της Ελαιουργικής [εικ. 7], που ως τότε 

παρέμενε ανενεργό κέλυφος, χρησιμοποιήθηκε για να 

στεγάσει τις βασικές δραστηριότητες της συνάντησης 

[εργασία, διαλέξεις, φαγητό, εκθέσεις, events]. Αν και 

επρόκειτο για ένα κτήριο που βρίσκεται σε προνομιακό 

σημείο της πόλης, η έως τότε χρήση του ήταν περιορι-

σμένη. Οι μικρής κλίμακας επεμβάσεις αποκατάστασης 

και η προσθήκη ευέλικτων προσωρινών κατασκευών 

[σκαλωσιές, containers, οθόνες, κινητός εξοπλισμός] από 

την ομάδα city_index, επέτρεψαν την προσωρινή κατοί-

κησή του από τους συμμετέχοντες της easa007 ενώ 

αργότερα άρχισε σταδιακά να χρησιμοποιείται και από 

την πόλη για πολιτιστικές κυρίως δραστηριότητες. Αν και 

η Ελαιουργική αποτέλεσε το βασικό πυρήνα της διοργά-

νωσης, οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν σε όλη την πόλη, 

οργανώνοντας επιμέρους χώρους εργασίας, event και 

χώρους εκθέσεων. Η ενεργοποίηση των δημόσιων χώ-

ρων της Ελευσίνας έγινε μέσω της προσωρινής κατοίκη-

σης και των αστικών δράσεων που συνεργατικά παράχθη-

καν από το δίκτυο φοιτητών αρχιτεκτονικής easa και την 

ομάδα city_index. Οι παρεμβάσεις είχαν πολλές εκφρά-

σεις και έδωσαν διαφορετικά αποτελέσματα, προέκυψαν 

δε ως αλληλεπίδραση του ψηφιακού εργαλείου και των in 

situ δράσεων στον πραγματικό χώρο. Τα δύο μέσα λει-

τούργησαν συμπληρωματικά χωρίς το ένα να μπορεί να 

αντικαταστήσει το άλλο. Το πείραμα δεν στόχευσε σε 

λύσεις τυχόν προβλημάτων, ίσως ούτε καν στην πρότασή 

τους. Σκοπός του ήταν τα συμβάντα με την ενέργεια που 

περικλείουν και οι μικρές επεμβάσεις που προστίθενται 

στο σώμα της πόλης με τη μορφή σχολίων, να προκαλέ-

σουν την ενεργοποίηση της σκέψης προς μια κατεύθυνση 

νέων πιθανών εκβάσεων της παρούσας αστικής πραγμα-

τικότητας.

 

Σημείωση

Η υλοποίηση του πειράματος διήρκεσε 2 εβδομάδες [22.07.007-

05.08.007], ενώ ο σχεδιασμός του, περίπου δύο χρόνια [Νοέμ-

βριος 2005 - Σεπτέμβριος 2007]. Οι επεμβάσεις στην Ελαιουρ-

γική για τη διεξαγωγή του easa007 παρουσιάστηκαν στην 6η 

biennale νέων αρχιτεκτόνων [Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2010] 

στην Αθήνα [Νέο Μουσείο Μπενάκη], ενώ το σύνολο της διορ-

γάνωσης, στο βιβλίο με τίτλο city_index, μία έκδοση της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. 

 

City_index: Αντωνοπούλου Έλενα, Λινάρδου Όλγα, Παπαθανα-

σίου Ευτυχία, Σετάκη Φωτεινή, Τζόκα Τίνα, Συνεργάτες:Μαύρος 

Πάνος, Σακκάς Πάνος, Σπανάκης Γιάννης, Φραντζή-Γούναρη 

Δανάη, Σταματοπούλου Αθηνά.

Με τον όρο Λανθάνον Δυναμικό χαρακτηρίζονται τμήματα 

χώρου μέσα στον αστικό ιστό, που είτε δεν έχουν χρήση [αστικά 

κενά], είτε η χρήση τους δεν είναι αποδοτική με οικονομικούς και 

κοινωνικούς όρους [S. Anderson, 1978].

Το easa [European Architecture Students Assembly] αποτελεί 

ένα δίκτυο Ευρωπαίων φοιτητών αρχιτεκτονικής που ιδρύθηκε το 

δίπλα πάνω: Eικ. 3. Χάρτης διασποράς των workshop στην πόλη [easa007_

editors + Λέανδρος Κατσούρης] 

δίπλα κάτω: Eικ. 4. Workshop Colorful Deconstruction [tutors: Nikolaj  

Friis,Goncalo Manteigas, Daniel Wahl] 

πάνω: Eικ. 5. Workshop Fashion and architecture: ένα λευκό φόρεμα «βιομη-

χανικής κλίμακας» ως συμβολική αναφορά στο βιομηχανικό παρελθόν και τη 

μυθολογία της Ελευσίνας στον χώρο του Παλιού Ελαιουργείου [tutor: Δέσποι-

να Ζαχαροπούλου]

μέση: Eικ. 6. Workshop float’d: πλωτή αποσυναρμολογούμενη κατασκευή από 

σκαλωσιές, παλέτες και βαρέλια [tutors: Frederik De Smedt, Giuseppe Lan-

franchi, Eros Laini, Enise Burcu Karacizmeli] 

κάτω: Eικ. 7. Eσωτερική άποψη του χώρου διεξαγωγής [Παλιά Ελαιουργική]




