
"ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ" 
1ο βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
του πανεπιστήμιου Αιγαίου  
στα ταμπάκικα Σάμου

Μια νέα "ανασυγκρότηση" 
διαφαίνεται να γεννιέται  
μέσα στην πανδημία στην Ελλάδα!

Άρθρο του Γ. Τσακούμη,
πρόεδρου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες 
για τις ιστορικές περιόδους της 
κατασκευαστικής επιτάχυνσης στην 
Ελλάδα. Αφενός για την περίοδο της 
"ανασυγκρότησης" στη μεταπολε-
μική Ελλάδα ως την ολοκλήρωση της 
απορρόφησης του Σχεδίου Μάρσαλ 
και αφετέρου για τα πρώτα χρόνια 
της μεταπολίτευσης, κατά την οποία 
είχαμε επίσης μια επιτάχυνση στο 
πεδίο των υποδομών.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες 
για την ανάπτυξη, για τις οικιστικές 
και δημογραφικές παραμέτρους, για 
την αστυφιλία, για τα "θαύματα" εκεί-
νων των περιόδων –με τα κριτήρια 
της εποχής πάντα– ή ακόμη και για 
τα λάθη που κληροδοτήθηκαν στο 
σήμερα. Ο απολογισμός σίγουρα 
έχει θετικό πρόσημο. Σημαντική 
παράμετρος αυτού του θετικού προ-
σήμου ήταν η διάχυτη ψυχολογία 
της προσδοκίας, που αποτελούσε 
ένα αναμφισβήτητο στοιχείο εκείνων 
των περιόδων. Εκείνη η αίσθηση ότι η 
χώρα "φεύγει μπροστά" μετά από μια 
σημαντική περίοδο με κρίσεις, στερή-
σεις και εθνικές πληγές. Η αίσθηση 
της προοπτικής, σε μια χώρα που 

εξελίσσεται, αναβαθμίζεται, εκσυγ-
χρονίζεται, "κυνηγάει" την εποχή της, 
ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
Από πολλές απόψεις, θα μπορού-
σαμε σήμερα, να μιλάμε για μια 
αντίστοιχη περίοδο "νέας ανασυ-
γκρότησης" στην Ελλάδα, μετά από 
μια μακροχρόνια κρίση. Αυτήν τη 
φορά, ο στόχος είναι ο ψηφιακός 
και ο ενεργειακός μετασχηματισμός 
της χώρας, αλλά και η ανάγκη για μια 
νέα γενιά υποδομών, προσαρμοσμέ-
νων στις προκλήσεις που θέτουν η 
κλιματική αλλαγή και η αδυσώπητη 
φθορά των υφιστάμενων υποδομών, 
υπό το βάρος των δεκαετιών που 
έχουν παρέλθει.
Το ξέσπασμα της πανδημίας βρήκε 
την Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την 
οποία ξεκίνησε να ανακάμπτει μετά 
τη χρηματοοικονομική κρίση, αλλά 
τα χαρακτηριστικά και οι παθογένειες 
του οικονομικού μοντέλου της χώρας 
αποτέλεσαν σημείο προβληματισμού, 
δημιουργώντας αβεβαιότητα και 
αρνητικές προσδοκίες για τις επι-
πτώσεις, που θα είχε στην οικονομία 
η νέα κρίση.
Παρ' όλες τις ανησυχίες η χώρα 

αντέδρασε με πολύ δυναμικό τρόπο 
κατά την πανδημία, ξαφνιάζοντας 
ευχάριστα και έδειξε απρόσμενη 
ανθεκτικότητα, προωθώντας ταυτο-
χρόνως πολιτικές εκσυγχρονισμού 
της οικονομίας της, με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το άλμα που 
έγινε στον τομέα της ψηφιοποίησης 
μεγάλου αριθμού λειτουργιών του 
κρατικού μηχανισμού.
Μετά το αρχικό σοκ που ζήσαμε 
όλοι στις αρχές του 2020, ο κατα-
σκευαστικός τομέας άρχισε σταδιακά 
να επανέρχεται στην κατάσταση ανά-
καμψης, που είχε αρχίσει να βρίσκεται 
πριν να αρχίσει η υγειονομική κρίση 
και σιγά σιγά οι ταχύτητες ανέβηκαν, 
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για 
τον ελληνικό τεχνικό κόσμο.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ογκώ-
δες πρόγραμμα δημοσίων επεν-
δύσεων με τα μελετητικά γραφεία 
και τις κατασκευαστικές εταιρείες να 
βρίσκονται σε δημιουργικό οργασμό. 
Μεγάλα έργα ξεκινούν ή βρίσκονται 
σε τελικό στάδιο ωρίμανσης σε κάθε 
γωνιά της χώρας. Ως παράδειγμα 
θα αναφέρω το αεροδρόμιο στο 
Καστέλι Ηρακλείου, το βόρειο οδικό 

άξονα Κρήτης, το νέο "flyover" αυτο-
κινητόδρομο στη Θεσσαλονίκη, τα 
φράγματα, που θα υλοποιήσει με τη 
μεθοδολογία των Σ.Δ.Ι.Τ. το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, τα μεγάλα σιδηροδρομικά 
έργα, που έχουν προκηρυχθεί από 
την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και καλύπτουν το 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας κι άλλα 
πολλά μεγάλα και μικρά έργα, τα 
οποία παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο 
της υλοποίησης. Είναι ολοφάνερο 
ότι με το ρυθμό που εξελίσσεται η 
κατάσταση, το μεγάλο πρόβλημα, 
το οποίο διαφαίνεται για το μέλλον, 
είναι ότι θα δοκιμαστούν τα όρια και 
οι αντοχές του ελληνικού τεχνικού 
κόσμου για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών.
Σε παρόμοια κατάσταση με τις δημό-
σιες επενδύσεις μπορούμε να πούμε 
ότι βρίσκεται και ο χώρος της κατα-
σκευής ιδιωτικών έργων, με ναυ-
αρχίδα των ιδιωτικών επενδύσεων 
το έργο, το οποίο βρίσκεται πλέον 
σε εξέλιξη στο πρώην αεροδρόμιο 
του Ελληνικού και σηματοδοτεί και 
μια τεράστια αναβάθμιση στο χώρο 
που ονομάζεται Αθηναϊκή Ριβιέρα, με 
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τεράστιες οικονομικές κι επενδυτικές 
προεκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή. 
Μεγάλα τουριστικά έργα βρίσκονται 
σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα και η 
εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει να επι-
κρατεί ένας αναβρασμός ωρίμανσης 
και για πολλά άλλα ακόμη. Η κατα-
σκευή κατοικίας, επίσης, η οποία 
για πολλά χρόνια στη διάρκεια της 
κρίσης βρισκόταν σε ύπνωση, έχει 
την τελευταία τριετία δείξει σημάδια 
εμφανούς ανάκαμψης. Χωρίς να έχει 
τους ρυθμούς του παρελθόντος έχει 
αρχίσει να αποκτά μια σταθερότητα 
και σ' αυτό βοηθάει και η επανεμφά-
νιση χρηματοοικονομικών εργαλείων 
δανεισμού για την απόκτηση κατοι-
κίας. Μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται 
επίσης να έχει και ο τομέας της κατα-
σκευής επαγγελματικών χώρων και 
κτιρίων γραφείων με αρκετά μεγάλα 
έργα σε εξέλιξη.
Μεγάλο κομμάτι στον τομέα της 
κατασκευής ιδιωτικών έργων συνε-
χίζουν να κατέχουν οι εργασίες 
ανακαίνισης και αναβάθμισης 
υπαρχόντων κτισμάτων και φυσικά 
οι ενεργειακές αναβαθμίσεις του 
κτιριακού αποθέματος της χώρας. 

Εδώ, ειδικά στο κομμάτι των ενερ-
γειακών αναβαθμίσεων, καταλυτικό 
ρόλο παίζουν τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που έχουν θεσπιστεί και 
κυρίως το πρόγραμμα "Εξοικονομώ" 
σε όλες τις μέχρι τώρα εκδοχές του. 
Τα προγράμματα χρηματοδότησης 
ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων 
θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρό-
νια με αυξανόμενους ρυθμούς και θα 
συνδυαστούν με δράσεις σχετικές με 
την αναβάθμιση και διατήρηση του 
γηρασμένου κτιριακού αποθέματος, 
κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό 
για τη χώρα μας, μιας και αφορά 
σε ποσοστό περίπου το 70% του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.
Μέσα σε όλο αυτό το θετικό κλίμα 
ανασυγκρότησης του κατασκευα-
στικού χώρου, μελανό σημείο και 
σοβαρό παράγοντα προβληματισμού 
προκαλεί η κούρσα ανατιμήσεων 
των δομικών υλικών, η οποία οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στα προβλή-
ματα μεταφορών και logistics που 
εμφανίστηκαν με την πανδημία και 
τώρα ενισχύεται και από την ενερ-
γειακή κρίση, η οποία πρόσφατα 
έκανε την εμφάνισή της. Αποτελεί 

μία σοβαρή παράμετρο αστάθειας, 
η οποία έχει πλήξει τόσο τα ιδιωτικά, 
όσο και τα δημόσια έργα, με τους 
κατασκευαστές να βρίσκονται σε ένα 
συνεχή προβληματισμό. Στην ιδιω-
τική κατασκευή υπάρχει η λύση της 
μετακύλισης του επιπλέον κόστους 
στον πελάτη, όταν βέβαια δεν υπάρ-
χει δεσμευτική συμφωνία τιμών, αλλά 
στα δημόσια έργα η κατάσταση είναι 
δύσκαμπτη, κυρίως λόγω θεσμικού 
πλαισίου, με πολλούς κατασκευαστές 
αυτήν την περίοδο να είναι όμηροι 
τέτοιων καταστάσεων. Είναι, λοιπόν, 
εμφανές ότι πρέπει να αποκτήσει 
ευελιξία το θεσμικό πλαίσιο, όσον 
αφορά στις αναθεωρήσεις τιμών.
Παρ' όλο το κλίμα αστάθειας και 
προβληματισμού, που δημιουργούν 
οι ανατιμήσεις των υλικών κατα-
σκευής, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 
που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έχει τη 
δυναμική να σπρώξει τη χώρα σε 
ένα αναπτυξιακό άλμα με όλες τις 
προδιαγραφές μιας σύγχρονης και 
ευέλικτης ευρωπαϊκής χώρας. Αναφέ-
ρομαι στην εκπόνηση των τοπικών 
πολεοδομικών σχεδίων, πρόγραμμα 
που φιλοδοξεί να ολοκληρώσει το 

σχεδιασμό χρήσεων γης σε όλη 
την ελληνική επικράτεια στα επό-
μενα 5 χρόνια, γεγονός το οποίο θα 
προσδώσει διαφάνεια και ασφάλεια 
δικαίου σε οποιαδήποτε αναπτυξι-
ακή κι επενδυτική προσπάθεια μετά 
την υλοποίησή του και θα αλλάξει 
τη δυναμική της αναπτυξιακής προ-
οπτικής της χώρας. Σε συνδυασμό 
με τον ψηφιακό χάρτη, ο οποίος 
εκπονείται ήδη από το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας, αυτά τα δύο 
έργα θα αυξήσουν το βαθμό ευκο-
λίας και την ταχύτητα αναζήτησης 
χωρικών δεδομένων, τα οποία είναι 
απαραίτητα κατά το σχεδιασμό κάθε 
επένδυσης. Εδώ φυσικά σημαντικό 
παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι 
πρέπει να απλοποιηθεί και να εκσυγ-
χρονιστεί περισσότερο το σύστημα 
έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς 
και να ενισχυθούν με το απαραίτητο 
ανθρώπινο δυναμικό οι υπηρεσίες 
δόμησης ανά τη χώρα, διότι, παρ' 
όλες τις βελτιώσεις των τελευταίων 
χρόνων, η κατάσταση απαιτεί αρκετή 
δουλειά ακόμη, έτσι ώστε να φτάσει 
στο επιθυμητό επίπεδο. Άλλωστε, η 
ταχεία και άρτια ανταπόκριση των 
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1. Ο νέος "flyover" αυτοκινητόδρομος  
στη Θεσσαλονίκη.

2. To νέο πανεπιστημιακό Παιδιατρικό  
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.).  
Αρχιτεκτονική μελέτη: RPBW Architects.

3. Project "Χ", ερευνητικό, εκπαιδευτικό,  
συνεδριακό και αθλητικό κέντρο της Elpen Α.Ε. 
στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. 
Αρχιτεκτονική μελέτη: Potiropoulos+Partners.

4. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου.
5. Το έργο στο Ελληνικό σηματοδοτεί  

μια τεράστια αναβάθμιση στην "Αθηναϊκή Ριβιέρα".  
Αρχιτεκτονική μελέτη: Foster+Partners.
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υπηρεσιών είναι καταλυτικός παρά-
γοντας επιτυχίας των επενδυτικών 
προσπαθειών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, ο 
κατασκευαστικός τομέας έρχεται 
να αποτελέσει "όχημα" εξέλιξης 
και εργαλείο επίτευξης στόχων και 
προοπτικών. Ο τεχνικός κόσμος 
της χώρας είναι πάντα έτοιμος να 
πρωταγωνιστήσει. Και μπορεί να 
το πράξει με το βέλτιστο δυνατό 
τρόπο, έχοντας στη διάθεσή 
του περισσότερα εργαλεία, τόσο 
τεχνικά, όσο και θεσμικά, που υπο-
στηρίζουν αυτόν το ρόλο. Φυσικά, 
οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις 
του κλάδου, χρειάζονται "καθαρούς" 
κανόνες και σωστές προϋποθέσεις 
για την άσκηση αυτού του ρόλου 
χωρίς αιφνιδιασμούς.
Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν 
πως η "μηχανή" της ανάπτυξης 
έχει πάρει μπρος και αναμένει την 
ανοιχτή λεωφόρο για να πατήσει 
γκάζι. Το πόσο... "λεωφόρος" και 
πόσο "ανοιχτή" θα είναι αυτή η 
οδός κρίνεται σήμερα με μια σειρά 
από θεσμικές προϋποθέσεις που 
διαμορφώνονται, εγχειρήματα που 

δρομολογούνται, έργα που "ωριμά-
ζουν", μελέτες που καταρτίζονται.
Για τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, 
μερικά από τα σημαντικότερα "κεφά-
λαια" του νέου βιβλίου που θα γραφεί 
τα επόμενα χρόνια, είναι:
• Η αναμόρφωση του παραλιακού 

μετώπου της Θεσσαλονίκης, από 
το Αγγελοχώρι έως το Καλοχώρι. 
Ένα στοίχημα με χρονικό ορίζοντα 
δεκαετίας, που θα αλλάξει κατά 
100% το πρόσωπο της πόλης.

• Η ανάπλαση της Δ.Ε.Θ. και η 
παράλληλη δημιουργία μητρο-
πολιτικού πάρκου. Ένα έργο με 
χαρακτηριστικά όχι μόνο αναπτυ-
ξιακά, αλλά και αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής.

• Τα εγχειρήματα της καινοτομίας 
και της ψηφιακής εποχής με επίκε-
ντρο το Thess Intec, την κεκτημένη 
εμπειρία, που προσδίδουν στην 
πόλη θεσμοί όπως το ΕΚΕΤΑ, η 
Τεχνόπολις και η Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας και τη νέα 
δυναμική από επενδύσεις ξένων 
εταιρειών στο συγκεκριμένο πεδίο.

• Η ολοκλήρωση του μετρό. Η 
επιτάχυνση των εργασιών και η 

απεμπλοκή από τη γνωστή κακο-
δαιμονία των προσφυγών είναι 
κρίσιμος παράγοντας μετάβασης 
σε ένα πραγματικά σύγχρονο 
πλέγμα αστικών συγκοινωνιών στη 
Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, η παρέ-
λευση 20-ετίας για την κατασκευή 
9,5 χιλιόμετρων ενός έργου, που 
συζητούσαμε άλλα 20 (και περισ-
σότερα) χρόνια νωρίτερα, δεν τιμά 
κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

• Οι σιδηροδρομικές υποδομές 
και η σύνδεση του λιμανιού της 
πόλης με αυτές. Ενθαρρυντικό το 
γεγονός ότι η σύνδεση του 6ου 
προβλήτα με το σιδηροδρομικό 
δίκτυο έχει μπει στις "ράγες" από 
την ΕΡΓΟΣΕ.

• Η ολοκλήρωση ενός νέου πλέγ-
ματος οδικών έργων με κορυφαίο 
το νέο "flyover "αυτοκινητόδρομο 
έργο που αποτελεί εν πολλοίς μια 
λύση - πρόταση του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

• Η ολοκλήρωση των αναγκαίων 
αντιπλημμυρικών υποδομών και η 
διαμόρφωση της επόμενης γενιάς 
υποδομών θωράκισης του αστικού 
περιβάλλοντος.

Και βέβαια, σημαντικά συστατικά 

της συγκυρίας είναι η ωριμότητα 
όλων έναντι των προκλήσεων που 
θέτει η κλιματική αλλαγή, αλλά και 
η σύμπτωση απόψεων στη σημασία 
των υποδομών υποστήριξης της νέας 
εποχής που "ξημερώνει" για τη χώρα 
και τη Θεσσαλονίκη.
Η "μετά COVID περίοδος" παραμέ-
νει προς το παρόν ένα στάδιο μετα-
γενέστερο αυτού που διανύουμε και 
κατά το οποίο, η αντιμετώπιση και 
εξάλειψη της υγειονομικής απειλής 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σε 
ισορροπία όμως με την ανάγκη για 
ανασύνταξη της οικονομίας.
Όμως η συγκυρία μοιάζει καλύ-
τερη από ποτέ. Και όλες οι παρά-
μετροι συγκλίνουν σε μια ευκαιρία 
για τη χώρα σε δέκα χρόνια από 
σήμερα. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 2030, η πρωταγωνίστρια ενός 
κατασκευαστικού "θαύματος", που 
θα της προσδώσει νέα ψυχολογία 
και νέα δυναμική, θα την καταστήσει 
"έξυπνη" και "ανθεκτική", διαμορφώ-
νοντας για τις επόμενες γενιές μια 
χώρα με ακτινοβολία αντάξια της 
θέσης, της ιστορίας και της δημι-
ουργικότητας των ανθρώπων της.
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6. Το νέο κτίριο της γενικής γραμματείας 
υποδομών. Αρχιτεκτονική μελέτη:  
Arsis Architects.

7. Ανάπλαση της Δ.Ε.Θ. και παράλληλη 
δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου. 
Αρχιτεκτονική μελέτη: Sauerbruch Hutton.

8. Αποκατάσταση και ανάδειξη της αγοράς 
Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη.  
Αρχιτεκτονική μελέτη: SPARCH Sakellaridou / 
Papanikolaou Architects.


