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νου έργου, παρόλο που νοµίζω ότι το µεγαλύ-

τερο βάρος της έπεφτε περισσότερο στην επι-

λογή της θέσης και στο µέγεθος του κτηρίου, 

παρά στην αρχιτεκτονική πρόταση. 

Είµαι αρχιτέκτων και τα τελευταία χρόνια επι-

σκέπτοµαι πολύ τακτικά τη Θεσσαλονίκη. Η 

παρέµβαση, λοιπόν, την οποία επιχειρώ εδώ, 

αποτυπώνει προφανώς τη µατιά ενός αρχι-

τέκτονα, αλλά συγχρόνως και τη µατιά ενός 

επισκέπτη της πόλης, ο οποίος καθώς διασχί-

ζει την περιοχή εισπράττει την εικόνα ενός 

κτηρίου, το οποίο, όχι µόνο δεν είναι ένα 

«έκτρωµα», όπως περιγράφεται στο µυθιστό-

ρηµα που ανέφερα στην αρχή, αλλά αποτελεί, 

κατά τη γνώµη µου ένα εξαιρετικό δείγµα σύγ-

χρονης αρχιτεκτονικής. 

Θα ήθελα εξαρχής να αναφέρω ότι κατανοώ 

τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της 

θέσης του κτηρίου. Θεωρώ ότι απόλυτη προ-

τεραιότητα, και µάλιστα σε µία πόλη σαν τη 

Θεσσαλονίκη, είναι η διατήρηση των ελάχι-

στων ανοιχτών ελεύθερων χώρων πρασίνου 

που διαθέτει. Επίσης, τα προβλήµατα που θα 

έχει η «βαριά» χρήση που ένα τέτοιο κτήριο 

συνεπάγεται, θα απαιτήσουν ειδική αντιµετώ-

πιση. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνω το πασιφα-

Η ανέγερση του νέου δηµαρχιακού µεγάρου 

της Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει τόσες πολ-

λές αντιδράσεις, ώστε, γεγονός µάλλον πρω-

τόγνωρο, να έχουν ήδη περάσει ακόµα και στη 

λογοτεχνία, και κατ’ επέκταση και στη λογοτε-

χνική κριτική. 

(Απόστολος Λυκεσάς, Το τσίρκο των ψύλλων, 

βλ. κριτική Μάρη Θεοδοσοπούλου, Κατ’ επί-

φασιν αστυνομικό, εφ. Ελευθεροτυπία, Βιβλιο-

θήκη, αρ. φύλλου 591, 19-2-2010).

Οι διαστάσεις που έχει πάρει το θέµα θα περί-

µενε κανείς ότι θα είχαν πρώτα αποτυπωθεί 

επαρκώς σε µια µεγάλη δηµόσια συζήτηση, 

µέσα από την οποία, όχι µόνο η επιστηµονι-

κή κοινότητα, αλλά και το ευρύτερο κοινό 

θα είχε τη δυνατότητα να διαµορφώσει µια 

συγκροτηµένη άποψη. Η συζήτηση αυτή, κατά 

τη γνώµη µου, περιορίστηκε σε κρίσεις κυρίως 

δηµοσιογραφικού χαρακτήρα και λιγότερο 

σε παρεµβάσεις των ειδικών και έγινε συχνά 

µε ιδιαίτερη φόρτιση, καθώς τα θέµατα που 

έθετε η ανέγερση ενός τόσο µεγάλου δηµό-

σιου κτηρίου και µάλιστα στη συγκεκριµένη 

θέση ήταν πολλά και ποικίλα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί µια σύγ-

χυση ως προς το ακριβές αντικείµενο της κρι-

τικής, η οποία εκφράστηκε συνήθως µε τη 

µορφή της ακραίας άρνησης του συγκεκριµέ-

Το νέο δηµαρχιακό µέγαρο της Θεσσαλονίκης: Μια συνηγορία για την αρχιτεκτονική 
Κώστας Μαυρακάκης, αρχιτέκτων
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Αεξάνδρα Μωρέτη, αρχιτέκτων

Να λοιπόν που έγινε πραγµατικότητα το νέο 

Μουσείο της Ακρόπολης!

Ένα µεγάλο σύγχρονο κτήριο που ισορροπεί µε 

τις τεράστιες κολώνες του επάνω στα ερείπια 

µιας πανάρχαιης Αθηναϊκής γειτονιάς απένα-

ντι στο πιο γαλήνιο αρµονικό και µεγαλοπρε-

πές αρχιτεκτονικό Μνηµείο.

Ένα Μουσείο για να στεγάσει τα γλυπτά του 

Παρθενώνα, τα αγάλµατα και τα άλλα ευρή-

µατα της περιοχής της Ακρόπολης.

Όµως, ταλαίπωρα αγάλµατα, Κόρες και Κού-

ροι!

Πού χάθηκε η µαγεία της αρχαϊκής τέχνης σας 

που σε τύλιγε σαν µουσική αρµονία στο µικρό 

υπόσκαφο µουσείο επάνω στον Ιερό Βράχο 

και που φεύγοντας σε ακολουθούσε και σε 

γέµιζε µε ψυχική ευφορία που µόνο η Τέχνη 

µπορεί να σου δώσει;

Σας έµελλε στο νέο Μουσείο να εκτεθείτε σε 

βάρβαρο ανταγωνισµό, Εσείς µε την αρµονική 

σας καθετότητα,την νωχελική δυναµική και 

χαρίεσσα στάση σας, την ιστορική σας µαγευ-

τική αύρα, να ανταγωνίζεστε την κραυγαλέα 

ιαχή της νίκης της βαρύτητας από τις δυναµικές 

κολώνες της στατικής επιστήµης!

Φωνάζουν, ωρύονται αυτές οι κολώνες και σβή-

νουν την ψιθυριστή µουσική που εκπέµπουν τα 

αρχαϊκά αγάλµατα…

Ευτυχώς το τεράστιο σύγχρονο κτήριο έχει µε-

γάλα ολάνοιχτα µάτια, τα υαλοπετάσµατά του 

που αντικρίζουν την Ακρόπολη και φέρνουν 

µέσα στο πολύβουο πλήθος των επισκεπτών 

την εικόνα του Παρθενώνα µε την γαλήνη της 

ήρεµης στατικότητάς του, την ρυθµικήν οµορ-

φιά της κιονοστοιχίας του,την χρωµατική χρυ-

σαφένια διαβάθµιση φωτός και σκιάς στις γλυ-

φές των κιόνων του που κόβουν το φως µε τις 

ακµές τους και υλοποιούν δυναµικά και ανάλα-

φρα την καθετότητά τους. 


