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Σχεδιασµοί για το κέντρο της Αθήνας στη συγκυρία της κρίσης.   

Μία πρώτη κριτική προσέγγιση των προτάσεων, µεθοδεύσεων και πρακτικών παρέµβασης  

 

Μαίρη Ζήφου, Μαρία Καλαντζοπούλου, Πασχάλης Σαµαρίνης, Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου 

 

Αθήνα 14 Μαϊου 2011 

 

Πώς να µιλήσει κανείς για το σχεδιασµό σε µία περίοδο έντονων µεταβολών και ρήξεων, σε µία 

περίοδο κρίσιµης ταλάντευσης των προϋφιστάµενων κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών 

ισορροπιών; Ακόµα, πώς να µιλήσει κανείς για το σχεδιασµό σε µία πόλη όπου οι 

παρεκκλίσεις, οι καταπατήσεις και οι διαδικασίες έµπρακτης ακύρωσης των σχεδιασµών 

αποτελούν σταθερό στοιχείο της ιστορίας της; Το κείµενο που ακολουθεί επιχειρεί να 

διερευνήσει πώς το ελληνικό σύστηµα σχεδιασµού, µε τις αδυναµίες, τις ανεπάρκειες και τις 

ιστορικές και κοινωνικές του ιδιαιτερότητες, ανταποκρίνεται στα δραστικά µεταβαλόµενα 

κοινωνικοχωρικά και οικονοµικά δεδοµένα της συγκυρίας. Παράλληλα, µέσα από µια πρώτη 

κριτική ανάλυση των προτάσεων, των προθέσεων και των πρακτικών παρέµβασης στο κέντρο 

της Αθήνας αναζητά το ρόλο του σχεδιασµού στη διαµόρφωση της νέας κατάστασης.  

 

 

Ο ρόλος του σχεδιασµού από τη µεταπολεµική περίοδο µέχρι σήµερα 

Στην Ελλάδα, για µία σειρά από λόγους, δεν έχουν διαµορφωθεί αποτελεσµατικές διαδικασίες  

ρύθµισης του χώρου και εφαρµογής του σχεδιασµού. Βασικά δεδοµένα των κοινωνικών 

σχέσεων συγκρότησαν τον αστικό χώρο µε τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που κυριαρχούν 

σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Σταδιακά, διαµορφώθηκε µία ευρεία κοινωνική 

συναίνεση γύρω από την παραγωγή του χώρου και την έλλειψη ή / και την ευκαιριακή 

εφαρµογή του σχεδιασµού.  

 

Πρόκειται για ένα πλέγµα πολιτικών και κανονιστικών ρυθµίσεων σε διαφορετικά επίπεδα και 

τοµείς, πχ από τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, µέχρι τη φορολογική πολιτική, που 

στηρίχθηκε στη µικρή ιδιοκτησία και το µικρό επιχειρηµατικό / κατασκευαστικό κεφάλαιο και 

προώθησε µια ιδιόµορφη αστική ανάπτυξη. Αυτή η πολιτική – µε την ευκαµψία και 

προσαρµοστικότητα που επέδειξε στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς γης και κατοικίας –  

κατάφερε να καλύψει άµεσες στεγαστικές ανάγκες, να ενεργοποιήσει µικρές ή µεγάλες 

αποταµιεύσεις, να παράξει εκ νέου οικονοµικές αποδόσεις και να εξασφαλίσει την, σε ένα 

βαθµό, διάχυσή τους στο κοινωνικό σώµα. Η αντιπαροχή, η µικρή εργολαβία, η πολλαπλή 

κοινωνική και οικονοµική λειτουργικότητα της αστικής πολυκατοικίας, µε το εµπόριο, την 

παραγωγή και τις υπηρεσίες συγκρότησαν τις πυκνοδοµηµένες, συµπαγείς, συνεκτικές και 

πολυλειτουργικές κεντρικές γειτονιές της Αθήνας. Η, για δεκαετίες, οικονοµική βιωσιµότητα 

και διατήρηση του συγκεκριµένου µοντέλου αστικής ανάπτυξης βασίστηκε σε µια απαραίτητη 

προϋπόθεση: την καθιέρωση υψηλών συντελεστών εκµετάλλευσης της αστικής γης, η οποία µε 

τη σειρά της κατέστησε αποδοτική την εκµετάλλευση των µικρών αστικών οικοπέδων, κυρίως 

µέσω της αντιπαροχής. Από την άλλη, αυτό το µεταπολεµικό µοντέλο αστικής ανάπτυξης 

οδήγησε στη σταδιακή υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος (έλλειψη ελεύθερων 
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χώρων/πρασίνου, ατµοσφαιρική ρύπανση κ.ο.κ.) και στη συσσώρευση λειτουργικών 

προβληµάτων (π.χ. µετακινήσεις, στάθµευση) µε άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων στις γειτονιές του κέντρου. Έτσι, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, 

παρατηρούνται τάσεις οικονοµικής και κοινωνικής απαξίωσης εκτεταµένων περιοχών του 

κέντρου, ακόµα και κάποιων παραδοσιακά «καλών» γειτονιών των µεσοαστικών στρωµάτων. 

Οι τάσεις αυτές ενισχύθηκαν και από τη συστηµατική προώθηση αλλεπάλληλων επεκτάσεων 

της πόλης και οδήγησε  βαθµιαία σε κύµατα µαζικής φυγής κατοίκων και δραστηριοτήτων προς 

τα προάστια. Αυτή η πολυετής και εντεινόµενη διαδικασία προαστιοποίησης, δεν αποτέλεσε 

αντικείµενο πολεοδοµικής πολιτικής, µετάλλαξε ωστόσο τα κοινωνικά και οικονοµικά 

χαρακτηριστικά του χώρου της πόλης και την καθηµερινότητα των κατοίκων του σε 

διαφορετικές κλίµακες και επίπεδα.  

 

Αυτή την περίοδο, από τα τέλη δηλ. της δεκαετίας του ’70 µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 

’80, επιχειρείται ουσιαστικά η πρώτη συστηµατική µεταρρύθµιση στις διαδικασίες σχεδιασµού 

και παραγωγής του αστικού χώρου. Ο σχεδιασµός συνδέθηκε πρωταρχικά µε την «επούλωση» 

των πληγών από την ανεξέλεγκτη µεταπολεµική ανάπτυξη, προβάλλοντας ως βασικούς στόχους 

τη βελτίωση και ανάδειξη του δηµόσιου χώρου, τον εξορθολογισµό της λειτουργίας της πόλης, 

την κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικές υποδοµές και την περιβαλλοντική προστασία. 

Κυρίαρχο ιδεολόγηµα που φαίνεται να διατρέχει όχι µόνο τους σχεδιασµούς, αλλά και τη 

δηµόσια συζήτηση για την πόλη είναι η «βελτίωση της ποιότητας ζωής», ενώ δεν λείπουν και οι 

επικλήσεις στη συµµετοχή των πολιτών και τη δηµοκρατικότητα των θεσµών. Αντίθετα, οι 

αναφορές στον αστικό σχεδιασµό ως µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης είναι περιθωριακές. Με 

δεδοµένη εξάλλου την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος γης - οικοδοµής στην κάλυψη 

στεγαστικών αναγκών και στην παραγωγή πλούτου, αυτό ουδόλως αµφισβητείται. Για την 

Αθήνα, το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα της δεκαετίας του ’80 αποτυπώθηκε σε σχεδιασµούς 

όπως το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας του 1985, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του 1988 και οι 

Πολεοδοµικές Μελέτες των αρχών της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο, τόσο οι προβλέψεις τους για 

το κέντρο, όσο και οι στρατηγικές επιλογές για την πόλη παρέµειναν πρακτικά ανεφάρµοστες.  

Ακόµα λιγότερα εφαρµόστηκαν στις περιοχές που εντοπίζονταν τα οξύτερα προβλήµατα και 

δυσλειτουργίες του αστικού χώρου: στις γειτονιές κατοικίας και µικτών χρήσεων του κέντρου 

της πόλης.  

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και στα πλαίσια του εκσυγχρονιστικού εγχειρήµατος, οι 

προγραµµατικές και ιδεολογικές συνιστώσες του σχεδιασµού γνωρίζουν µια σηµαντική στροφή 

που σηµατοδοτείται από µια «ψευδή» / τεχνητή αντίφαση. Σε επίπεδο διακηρύξεων και 

«επίσηµου» θεσµικού λόγου, ο χωρικός σχεδιασµός συνδέεται µε την προώθηση της «βιώσιµης 

ανάπτυξης», µία στρατηγική επιλογή µε επικλήσεις στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών συνιστωσών της οικονοµικής διεύρυνσης. Στο επίπεδο όµως της «ρεαλιστικής» / 

πραγµατικής πολιτικής, η υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων στις αστικές πολιτικές – 

που ηγεµονεύουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο – συγκροτεί ένα νέο παράδειγµα 

παρέµβασης και ένα νέο κυρίαρχο λόγο που στρέφεται γύρω από τις έννοιες της 

«ανταγωνιστικότητας», της «επιχειρηµατικότητας», της «αναπτυξιακής προοπτικής» και του 

«διεθνούς προσανατολισµού της πόλης». Ο κυρίαρχος αυτός λόγος, ο οποίος στην Ελλάδα της  
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περιόδου διαπλέκεται µε τις δυνατότητες και προοπτικές που διαµορφώνονται την περίοδο της 

Ολυµπιάδας και συσπειρώνει ευρύτερες κοινωνικές οµάδες και επιχειρηµατικά συµφέροντα, 

σήµανε και τον επανα-προσδιορισµό των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδιασµού και 

συνακόλουθα των σχεδιαστικών παρεµβάσεων προς µια «αναπτυξιακή» κατεύθυνση. Η 

κατεύθυνση αυτή, παρά τις επικλήσεις και αναφορές στην αναβάθµιση του διεθνούς ρόλου της 

Αθήνας, σε πολλές περιπτώσεις, επικεντρώθηκε µονοµερώς στην κατανάλωση και αναψυχή και 

σε µεγάλα έργα βιτρίνας ή µεγάλα έργα υποδοµών χωρίς να δηµιουργεί προοπτικές για νέες 

παραγωγικές δραστηριότητες.  

 

Παράλληλα, η ηγεµονία νέο-φιλελεύθερων πολιτικών, και τώρα του µνηµονίου, εδραίωσε 

ευρύτερους µηχανισµούς και διαδικασίες αποµείωσης του ήδη περιορισµένου ρόλου που 

διαδραµατίζει ο σχεδιασµός στην ανάπτυξη και παραγωγή του χώρου. Οι «κατά παρέκκλιση» 

πρακτικές και µηχανισµοί παράκαµψης των χρονοβόρων διαδικασιών που εφαρµόστηκαν 

συστηµατικά στην περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, και που πρόσφατα µετουσιώθηκαν σε 

διαδικασίες και δοµές τύπου «fast track» και «Invest in Greece» συναρτώνται µε δύο κυρίως 

τάσεις: α) τη µεγαλύτερη εµπέδωση της συγκέντρωσης εξουσιών στην κεντρική διοίκηση σε 

σχέση µε ζητήµατα χωρικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο που ακυρώνουν στην πράξη 

προθέσεις ή πολιτικές αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση 

µε ζητήµατα χωρικού σχεδιασµού, και β) την ενίσχυση του ρόλου που διαδραµατίζει ο 

ιδιωτικός τοµέας στην ανάπτυξη και παραγωγή του χώρου. Αυτός ο ρόλος δε συγκροτείται 

απλά στη βάση υποστήριξης της υλοποίησης δηµόσιων χωρικών πολιτικών (π.χ. στροφή 

κεφαλαίων στο κέντρο της πόλης στην κατεύθυνση περιορισµού της αστικής διάχυσης) ή της 

«απόδοσης» κοινωνικών / αντισταθµιστικών οφελών σε συνάρτηση µε αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες (π.χ. παραγωγή κοινωνικής στέγης ή παροχή κοινωνικής υποδοµής). Αντίθετα, ο 

ρόλος αυτός επεκτείνεται στην καθιέρωση του ιδιωτικού τοµέα ως προνοµιακού συνοµιλητή 

στη διαδικασία διαµόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών και στρατηγικών επιλογών για την 

ανάπτυξη της πόλης, βάσει των επενδυτικών του συµφερόντων.  

 

Τέλος, η νοµιµοποίηση των αυξανόµενων «κατά παρέκκλιση» παρεµβάσεων καθιερώνει και 

θεσµικά ένα ιδιότυπο σύστηµα λήψης αποφάσεων, ακυρώνοντας στην πράξη τόσο άρθρα του 

Συντάγµατος και νόµων σχετικών µε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες των 

παρεµβάσεων, όσο και τις προοπτικές ουσιαστικής δηµοκρατικής διαβούλευσης και 

συµµετοχικού σχεδιασµού για τα ζητήµατα της πόλης.  

 

 

Στη συγκυρία της κρίσης 

Στη σηµερινή εικόνα «κρίσης του κέντρου της Αθήνας» δεσπόζουν δύο βασικές µεταβλητές: 

Η ευρύτερη οικονοµική κρίση που αναδεικνύει µε ξεκάθαρο τρόπο, πέρα από τις αδυναµίες του 

πολιτικού συστήµατος, την αποτυχία του µέχρι σήµερα «αναπτυξιακού» µοντέλου της χώρας, 

που παρά τις εντεινόµενες συνέπειές του, συνεχίζει να προωθείται και να αναπαράγεται. Οι 

επιπτώσεις της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης και της αποτυχίας των µέχρι σήµερα 

κοινωνικοχωρικών πολιτικών είναι εµφανείς σε όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα και 

περιοχές της πόλης. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα εµφανείς στην εντεινόµενη «κρίση του κέντρου» 
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και στις προοπτικές των κατοίκων του, καθώς εκεί παρουσιάζονται και πιεστικές ανάγκες και 

έλλειψη στοιχειωδών πολιτικών και υλοποιηµένων υποδοµών που θα µπορούσαν σε ένα βαθµό 

να µετριάσουν τις επιπτώσεις αυτές: Η ραγδαία αύξηση αστέγων και ευάλωτων κοινωνικά 

οµάδων που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η 

νέα φτώχεια, η ανεργία και η ανασφάλεια, η ρατσιστική βία, διαπλέκονται µε ευρύτερες 

παραγωγικές αναδιαρθρώσεις σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την απαξίωση 

σηµαντικού τµήµατος του κτιριακού και στεγαστικού αποθέµατος, την ανεπάρκεια των 

κοινωνικών υποδοµών και την κακή ποιότητα του δηµόσιου χώρου.  

 

Η πραγµατικότητα του κέντρου της Αθήνας είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Κενά κελύφη παράλληλα 

µε εντατικά αιτήµατα στέγης από συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες αντανακλούν µια δυναµική 

εντεινόµενης χωροκοινωνικής πόλωσης. Κάποιες περιοχές του κέντρου είναι 

εγκαταλελειµµένες από κατοικία σχεδόν σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο αναπτύσσοντας 

κεντρικές χρήσεις (π.χ. Γεράνι), ενώ κάποιες άλλες (πλ. Βάθης, Αγ. Παντελεήµονας κλπ) 

πρακτικά δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ, γεγονός που ίσως καθόλου τυχαία παραγνωρίζεται στις 

«επίσηµες» αναλύσεις του σχεδιασµού. Οι τελευταίες γνώρισαν, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 

30ετία ανα-κατοικήσεις από διαδοχικά ρεύµατα µεταναστών, εσωτερικών και εξωτερικών. Κάτι 

που επίσης παραγνωρίζεται στις επίσηµες αναλύσεις είναι το ότι αυτοί οι νεότεροι κάτοικοι του 

κέντρου, κατά κανόνα έχουν ήδη αναπτύξει πολύπλευρες σχέσεις και έχουν συµβάλει 

ουσιαστικά στη διατήρηση του οικονοµικού και κοινωνικού δυναµισµού, στη συντήρηση και 

χρήση σηµαντικού µέρους του κτιριακού αποθέµατος µε απόδοση εσόδων στους ιδιοτήτες του, 

και στη ζωντάνια του δηµόσιου χώρου. Πολλοί από αυτούς σε συνθήκες άρνησης ακόµα και 

στοιχειωδών πολιτικών, νοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 

 

Ωστόσο, απασχολεί ή οφείλει να απασχολεί αυτή η εντεινόµενη κοινωνικοχωρική πόλωση και 

αυτή η απαξίωση του κέντρου και των κατοίκων του και το σχεδιασµό; Ποιά είναι η πολιτική 

για το κέντρο και το σχεδιασµό του, τουλάχιστον όπως διατυπώνεται από επίσηµους φορείς, ή 

αποτυπώνεται στους κρατικούς σχεδιασµούς που δηµοσιοποιούνται; Αναγνωρίζεται η σηµασία 

αυτών των χωρικών και κοινωνικών παρεµβάσεων και η επείγουσα ανάγκη για στροφή στις 

πολιτικές για το κέντρο; Πώς απαντά η ρητορική «επανάκτησης του κέντρου», η προσδοκία 

«στροφής της επενδυτικής δραστηριότητας προς το κέντρο» και οι επιµέρους (συχνά 

αντιφατικές) διατυπώσεις και προτάσεις στα πραγµατικά προβλήµατα του κέντρου της Αθήνας;   

 

 

 Ποιός σχεδιασµός; 

Η παρουσίαση των πρόσφατων και σε εξέλιξη σχεδιασµών για το κέντρο της Αθήνας που 

ακολουθεί, παραµένει σε επίπεδο ανάλυσης προθέσεων, καθώς δεν υπάρχει ακόµα τίποτα 

υλοποιηµένο. Εκτός από αυτό καθεαυτό το περιεχόµενο των προτάσεων, καλούµαστε να 

σχολιάσουµε το αν και κατά πόσο διακρίνεται πραγµατική πρόθεση για παρέµβαση στο κέντρο 

της πόλης, ή αν πρόκειται απλώς για µια ανακυκλούµενη συζήτηση για αποκλειστικά 

επικοινωνιακούς λόγους. Αν δηλαδή πρόκειται για τη στοιχειοθέτηση ενός συγκροτηµένου 

πλαισίου παρεµβάσεων που επιδιώκουν να λύσουν τα κρίσιµα και εντεινόµενα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν όσοι ζουν, κινούνται και δραστηριοποιούνται στο κέντρο ή αν προβάλλεται ως 
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απάντηση σε ζητήµατα επικαιρότητας που σχετίζονται µε το κέντρο, ως ανάγκη προβολής του 

έργου από συγκεκριµένους φορείς ή ακόµα αν πρόκειται για απαντήσεις που σχετίζονται µε το 

«κλίµα» στην αγορά και µε τους κύκλους των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων». 

Με µια πρώτη µατιά στους τρέχοντες σχεδιασµούς, διαπιστώνεται µία πρωτόγνωρη διασπορά 

εκ µέρους της πολιτείας προγραµµάτων και επιµέρους παρεµβάσεων σε διαφορετικές κλίµακες 

και φορείς. Συνοπτικά θα µπορούσαν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

 

• Σηµειακές και εξαιρετικά περιορισµένης κλίµακας προτάσεις αναπλάσεων του αστικού 

χώρου µε πρόδηλα εξωραϊστική λογική. Αναφερόµαστε κυρίως στους αρχιτεκτονικούς 

διαγωνισµούς ιδεών (πλατεία Θεάτρου, ΑθήναΧ4) και στις αρχιτεκτονικές µελέτες του 

ίδιου του ΥΠΕΚΑ για την ανάπλαση τριών επιλεγµένων συνοικιακών πλατειών του 

κέντρου της Αθήνας (Άγιος Παντελεήµονας, Αττική και Άγιος Νικόλαος) µε µεγάλο 

«πολιτικά» επικοινωνιακό βάρος στην τρέχουσα συγκυρία. 

• Επεµβάσεις µητροπολιτικού χαρακτήρα που φαίνεται να «πιάνουν το νήµα» της 

Ολυµπιακής περιόδου, όπως αυτή της πεζοδρόµησης της οδού Πανεπιστηµίου, 

συνθέτοντας αναπτυξιακούς στόχους µε τη ρητορική της βιώσιµης κινητικότητας, της 

βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και της ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων. 

• Αναθέσεις επιµέρους ερευνητικών προγραµµάτων και επεξεργασίες περιοχών µε στόχο 

την παραγωγή ιδεών ή / και την παρέµβαση στις διαδικασίες µετασχηµατισµού του 

χώρου (π.χ. ερευνητικό του ΕΜΠ για το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά µελέτη της 

ΜΚΟ Sarcha για την περιοχή Γεράνι στην Οµόνοια).  

• Προγράµµατα παρεµβάσεων από διαφορετικούς δηµόσιους φορείς (π.χ . Πρόγραµµα 

Στρατηγικών Παρεµβάσεων του Οργανισµού Αθήνας για την περιοχή από την πλατεία 

Βάθης µέχρι τα Πατήσια), που, µεταξύ άλλων, αναδεικνύουν και εδραιώνουν το θεσµικό 

κατακερµατισµό (αρµοδιοτήτων και ευθυνών) και την έλλειψη συντονισµού.  

• Ακόµα, «προγράµµατα - οµπρέλες» των επιµέρους παρεµβάσεων, όπως είναι το «Αθήνα 

2014» ή και το «Στρατηγικό Σχέδιο τριών σταδίων για το Ιστορικό Κέντρο Αθηνών» της 

οµάδας εργασίας «∆ράση για την Αθήνα» που συστάθηκε µε πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα περιλαµβάνουν 

τόσο εστιασµένες παρεµβάσεις και µέτρα, όσο και ευρύτερες κατευθύνσεις και αστικές 

πολιτικές για την Αθήνα και το κέντρο της. Ειδικότερα για το Αθήνα 2014 είναι 

περισσότερο από σαφής η πρόθεση ενός εκ των υστέρων συντονισµού των πιο 

ετερόκλητων παρεµβάσεων. 

 

Αν η αποσπασµατικότητα και η διασπορά σχεδιασµών και προτάσεων είναι ένα στοιχείο που 

χαρακτηρίζει την περίοδο, δύο επιπλέον στοιχεία είναι ακόµα πιο ανησυχητικά:  

Το πρώτο, είναι η θορυβώδης απουσία προγραµµάτων που να ενσωµατώνουν και να ρυθµίζουν 

τις κοινωνικές επιπτώσεις των χωρικών παρεµβάσεων συνθέτοντάς τες παράλληλα µε ευρύτερα 

κοινωνικά µέτρα και πολιτικές. Παρά την αξιόλογη εµπειρία από πόλεις του εξωτερικού, αλλά 

και τη συσσωρευµένη γνώση για την Αθήνα, η εφαρµογή τέτοιων πολιτικών στο επίπεδο των 

γειτονιών του κέντρου της Αθήνας µένει ως πρόθεση έξω από την ατζέντα της διοίκησης. 

Ακόµα χειρότερα, είναι σε απόλυτη σύγκρουση µε τις επιλογές για αποδιάρθρωση και διάλυση 

των όποιων υφιστάµενων προνοιακών πολιτικών. 
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Το δεύτερο, είναι οι κραυγαλέες αντιφάσεις µεταξύ επίσηµου λόγου και πραγµατικών 

πολιτικών επιλογών. Το παράδειγµα της διάλυσης των δηµόσιων συγκοινωνιών, εν µέσω ύµνων 

στη βιώσιµη κινητικότητα είναι τουλάχιστον αποκαλυπτικό. 

(σχεδιασµός) Από ποιους; 

Από την ανάλυση των προωθούµενων προγραµµάτων και παρεµβάσεων, προκύπτει µία σειρά 

από ζητήµατα που σχετίζονται µε τις υιοθετούµενες διαδικασίες παραγωγής των προτεινόµενων 

ρυθµίσεων και παρεµβάσεων που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν τον συντονισµό µεταξύ των 

διαφορετικών επιπέδων και φορέων σχεδιασµού, την παράκαµψη των παραδοσιακών τους 

συσχετίσεων και την απουσία νέων θεσµικά προσδιορισµένων / κατοχυρωµένων διαδικασιών 

διαβούλευσης που να διασφαλίζουν τη δηµοσιότητα και την ουσιαστική κοινωνική συµµετοχή. 

 

Ένα πρώτο ζήτηµα αφορά στο γεγονός ότι τα παραπάνω προγράµµατα ανακοινώνονται, 

υλοποιούνται και παρουσιάζονται, την ίδια στιγµή που το Ρυθµιστικό Σχέδιο για την Αθήνα 

και, ευρύτερα, την Αττική, βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Με τον τρόπο αυτό, 

παράλληλες επεξεργασίες από διαφορετικούς φορείς, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την 

κλίµακα, τους στόχους και την προσέγγισή τους, αποτυπώνουν και διαµορφώνουν µια 

στρατηγική παρεµβάσεων για το κέντρο της Αθήνας που προηγείται των υπό διαµόρφωση 

κατευθυντήριων αρχών και προτεραιοτήτων του σχεδιασµού. Σε κάποιες περιπτώσεις, µάλιστα, 

επιµέρους προτάσεις ενσωµατώνονται σε ευρύτερους σχεδιασµούς εκ των υστέρων και 

αυτούσιες. Πριµοδοτούνται µε τον τρόπο αυτό ορισµένες παρεµβάσεις έναντι άλλων χωρίς 

αιτιολόγηση, ένταξη σε ευρύτερες κατευθυντήριες αρχές για την πόλη ή  κοινωνική συµµετοχή, 

µε τον κίνδυνο να προωθούνται αποκλειστικά οι προτεραιότητες αλλά και οι ενδεχόµενα 

ευκαιριακές επιλογές της κεντρικής εξουσίας.  

 

Το ποιοί, µέσα από ποιές σχέσεις και συνέργειες σχεδιάζουν είναι ένα δεύτερο ζήτηµα. Οι 

προωθούµενοι σχεδιασµοί µοιάζει, όλο και περισσότερο, να επαφίονται σε «ειδικούς» 

(ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, άτοµα επιλογής της κεντρικής εξουσίας, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις), εν τέλει οµάδες οι οποίες συγκροτούνται στη βάση συγκεκριµένων projects. Με 

τον τρόπο αυτό, όµως, δεν διαµορφώνονται µηχανισµοί και διαδικασίες προώθησης του 

σχεδιασµού µε συνέχεια και διάρκεια και χάνεται η σχετική εµπειρία και τεχνογνωσία, µαζί και 

µε πολύτιµο χρόνο. Ταυτόχρονα, και πιο σηµαντικά, η συµπύκνωση της εξουσίας του 

σχεδιασµού ανάµεσα στην κεντρική κυβέρνηση, σε «ειδικούς» του κλάδου και σε 

επιχειρηµατικά κέντρα, µπορεί φαινοµενικά να αντιµετωπίζει τα τεχνικά ζητήµατα υλοποίησης 

πολιτικών και αναπτυξιακών στόχων, καταλύει ωστόσο ουσιαστικά κάθε έννοια δηµοκρατικού 

– συµµετοχικού σχεδιασµού, αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα ένταξης εναλλακτικών λόγων και 

συνακόλουθα στοχεύσεων στη διαµόρφωση των προτάσεων  και των παρεµβάσεων. Η 

κυριαρχία του λόγου των «ειδικών» ενισχύεται τόσο από την έλλειψη θεσµοθετηµένων 

διαδικασιών και µηχανισµών ουσιαστικής διαβούλευσης όσο και από τις «σύγχρονες» µορφές 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης που, παρά τις επικλήσεις στο άνοιγµα προς την κοινωνία, 

αποκλείουν την πρόσβαση σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και αµβλύνουν τη δυνατότητα 

επεξεργασίας αντιθέσεων και συγκρούσεων. Ο σχεδόν ολοκληρωτικός αποκλεισµός από τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για βασικές προτεραιότητες και ανάγκες του κέντρου και της 
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πόλης είναι εµφανής για ευρύτατα κοινωνικά στρώµατά, συµπεριλαµβανοµένων και όσων ζουν 

στις περιοχές οι οποίες σχεδιάζονται και επανασχεδιάζονται. 

 

Παράλληλα, και ενώ υπάρχει αυτή η διασπορά των µελετών, η κεντρική διοίκηση αντί του 

επιτελικού και συµβουλευτικού της ρόλου σε σχέση µε τον σχεδιασµό και υλοποίηση αστικών 

αναπλάσεων (παραδοσιακά µέσω της αντίστοιχης διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ και πιο πρόσφατα 

µε την επέκταση του αντικειµένου της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.), 

«κατεβαίνει» στο επίπεδο επιλογής / προσδιορισµού και προώθησης σηµειακών παρεµβάσεων 

χωρίς τον απαιτούµενο συντονισµό µε τον δήµο, αναλαµβάνοντας µέχρι και τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασµό συνοικιακών πλατειών. Αντίθετα, σε απόσταση από την παραπάνω συζήτηση 

βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικότερα ο ∆ήµος Αθήνας, στην αρµοδιότητα του οποίου 

βρίσκεται η επιλογή και υλοποίηση αστικών αναπλάσεων. Η δηµοτική αρχή εκφράζει, ωστόσο, 

σαφή λόγο σχετικά µε την κατάσταση κρίσης του κέντρου, υποστηρίζοντας από τη µια πλευρά 

την ανάγκη ενίσχυσης των προνοιακών δοµών (π.χ. ξενώνες φιλοξενίας αστέγων, συσσίτια, 

κέντρα αποτοξίνωσης κ.ο.κ.), και από την άλλη την αποµάκρυνσή των δοµών αυτών από το 

κέντρο. Την ίδια στιγµή, η άµεση πρόθεση διεύρυνσης της συµµετοχής της δηµοτικής 

αστυνοµίας στα κλιµάκια της ΕΛΑΣ δείχνει πως η αντιµετώπιση των ζητηµάτων κοινωνικού 

αποκλεισµού εκ µέρους της δηµοτικής αρχής αναζητείται κυρίως στην ένταση της καταστολής 

εις βάρος µάλιστα των κοινωνικών οµάδων που την υφίστανται. Η πρόσφατη προσπάθεια του 

δηµάρχου να προσελκύσει όσους ενδιαφέρονται «να κατοικήσουν αλλά και να 

δραστηριοποιηθούν σε µία πανέµορφη σήµερα αλλά παραµεληµένη ζώνη της πόλης», προχωράει 

ένα βήµα παραπέρα. Αντιµετωπίζει το χώρο της πόλης ως αναξιοποίητο οικονοµικό πόρο 

µετατοπίζοντας απλώς τα υφιστάµενα προβλήµατα σε περιοχές που δεν εµποδίζουν την 

επιθυµητή «αξιοποίηση του κέντρου».  

Όσον αφορά τέλος, σε αυτούς που (συν)διαµορφώνουν σήµερα τη συζήτηση για το κέντρο της 

πόλης, προτείνοντας και τους αντίστοιχους τρόπους παρέµβασης, πρέπει να περιλάβουµε και 

ορισµένους νέους, πέρα από το τοπική και κεντρική διοίκηση, παίκτες. Ενδεικτικά αναφέρουµε:  

 

• τον αυξηµένο ρόλο παραγόντων που δεν συνδέονταν παραδοσιακά µε το σχεδιασµό, όπως 

το ΥΠΡΟΠΟ που στο πλαίσιο ανάδειξης της «ασφάλειας» σε βασικό ζητούµενο της 

παρέµβασης στον αστικό χώρο, προτείνει συγκεκριµένες δράσεις (βλ. πόρισµα της οµάδας 

εργασίας «∆ράση για την Αθήνα»). 

• την εµφάνιση νέων επιχειρηµατικών µορφωµάτων (όπως η εταιρία ανάπτυξης ακινήτων 

OLIAROS), που αναθέτουν  µελέτες, ιδρύουν µη κερδοσκοπικές εταιρίες για την οργάνωση 

εικαστικών εκθέσεων και την προβολή της περιοχής, συµµετέχουν σε συνέδρια και 

ερευνητικά προγράµµατα και υποβάλλουν προτάσεις στη διοίκηση για την «αναβάθµιση» 

συγκεκριµένων περιοχών, από το επίπεδο της αστυνοµικής φύλαξης και επιτήρησης, µέχρι 

τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό κτιρίων και ελεύθερων χώρων.  

 

Ταυτόχρονα, προτάσεις µε ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον και πεδίο αναφοράς τα ζητήµατα 

του κέντρου, διατυπώνουν και φορείς, κινήµατα ή οµάδες πολιτών που δεν συγκαταλέγονται 

στους προνοµιακούς συν-διαµορφωτές του σχεδιασµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε προτάσεις 

οργανώσεων όπως το ΚΕΘΕΑ, οι Γιατροί του Κόσµου κ.ά. για την κατάσταση στο κέντρο, που 
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αν και δεν έχουν πολεοδοµικό χαρακτήρα, έχουν εντούτοις ουσιαστικές χωρικές και 

πολεοδοµικές διαστάσεις. Η έκθεση του ΚΕΘΕΑ π.χ. εµπεριείχε µια ενδιαφέρουσα ανάλυση 

για το ζήτηµα αποκέντρωσης των κέντρων υποστήριξης.  

 

Η αξιολόγηση του τρέχοντος σχεδιασµού γίνεται επί της ουσίας δίκην προθέσεων. Οι επιλογές 

και προτεραιότητες στην υλοποίηση αυτών των σχεδιασµών, θα αποκαλύψει µε µεγαλύτερη 

σαφήνεια τις πραγµατικές στοχεύσεις. 

 

(σχεδιασµός) Για ποιους;  

Ο σχεδιασµός για το κέντρο φαίνεται να αφορά, ρητά ή άρρητα, εκείνους που «θέλουµε» να 

παραµείνουν, εκείνους που «δεν θέλουµε» να παραµείνουν, καθώς και κάποιους που «θέλουµε 

να έρθουν» είτε ως κάτοικοι, είτε ως επιχειρηµατίες, είτε ως επισκέπτες – τουρίστες. Το πλήθος 

των φορέων σχεδιασµού και των προτάσεών τους, δεν µοιάζει ωστόσο να αντανακλά µια 

ανάλογη ποικιλία προσεγγίσεων για το επιθυµητό µέλλον του κέντρου της πόλης. Αντίθετα, 

διακρίνεται αγαστή σύµπνοια µεταξύ ανεξάρτητων µεταξύ τους φορέων (∆ήµος, ΥΠΕΚΑ, 

ΥΠΡΟΠΟ) στο επίπεδο των βασικών επιδιώξεων.  

 

Κοινός τόπος των κυρίαρχων σχεδιαστικών και προγραµµατικών προσεγγίσεων είναι η 

«επανακατοίκηση» του κέντρου (από ποιούς;), η αποκατάσταση του αισθήµατος «ασφάλειας» 

(για ποιούς;), η ενίσχυση της «επιχειρηµατικότητας» (για ποιούς;), η εκ νέου δηµιουργία 

υπεραξίας από τη ζωή και δραστηριοποίηση στο κέντρο της Αθήνας (για ποιούς;).  

 

Αυτό που σαφώς υπονοείται ή ρητά δηλώνεται και συχνά επιχειρείται είναι η εκκαθάριση του 

κέντρου από συγκεκριµένες οµάδες: µετανάστες που αναζητούν καταφύγιο και εργασία στο 

κέντρο, ανθρώπους εξαρτηµένους από ουσίες και αστέγους των οποίων προτείνεται η µαζική 

µεταφορά σε χώρους εκτός κέντρου. Ωστόσο, ούτε η αιτιολόγηση της µετεγκατάστασης, ούτε ο 

χώρος µετεγκατάστασης, ούτε οι απαιτούµενες κοινωνικές υποδοµές που θα αντιµετωπίσουν τα 

προβλήµατά τους προσδιορίζονται. Ταυτόχρονα, το κέντρο της πόλης αποδυναµώνεται από 

παραδοσιακές του λειτουργίες µε την αποµάκρυνση ή το κλείσιµο χώρων στους οποίους 

δραστηριοποιούνταν έµποροι µικρής ή τοπικής κλίµακας, βιοτέχνες και τεχνίτες παραδοσιακών 

επαγγελµάτων. Αντίστροφα, ο κυρίαρχος λόγος υπονοεί την ύπαρξη επιθυµητών κοινωνικών 

οµάδων που συνήθως ανήκουν στη µεσο-αστική, «δηµιουργική» τάξη των νέων 

επιχειρηµατιών, των καλλιτεχνών και των διαχειριστών του πολιτισµού, οι οποίες µε την 

έλευσή τους θα προσφέρουν το οικονοµικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναζωογόνηση 

του κέντρου και τη θριαµβευτική «επανάκτησή» του από την πόλη. 

 

Το πρώτο ερώτηµα που αναφύεται αφορά στην επάρκεια των αναλυτικών δεδοµένων / 

επεξεργασιών / προσεγγίσεων για το σχεδιασµό παρεµβάσεων στο κέντρο της Αθήνας σε µια 

περίοδο πρωτόγνωρης οικονοµικής συρρίκνωσης. Ιδιαίτερα κρίσιµη είναι η έλλειψη των  

δεδοµένων εκείνων που εξετάζουν τα προβλήµατα του κέντρου σε συνδυασµό µε τα 

προβλήµατα της κοινωνικής και οικονοµικής βάσης στο σύνολό της. Κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο ώστε να εξειδικευτεί  ο σχεδιασµός για το κέντρο, αλλά και να συντείνει στις 
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ευρύτερες παρεµβάσεις κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες ειδικά 

στην παρούσα φάση.  

 

Το δεύτερο ερώτηµα αφορά τους βασικούς πρωταγωνιστές του αθηναϊκού κέντρου, που εξ’ 

αντικειµένου επηρεάζονται από το σχεδιασµό. Είναι κυρίως τα απειλούµενα «µεσαία 

στρώµατα» γηγενών κατοίκων ή εσωτερικών µεταναστών των µεταπολεµικών δεκαετιών που 

παρέµειναν στο κέντρο; Είναι τα µικρο-µεσαία στρώµατα  του πρώτου κύµατος των 

εξωτερικών µεταναστών (ορίζεται συµβατικά ως η µετανάστευση προ του 2000) που 

εγκαταστάθηκαν σε ενοικιαζόµενες και ιδιόκτητες κατοικίες του κέντρου; Είναι τα πιο ευάλωτα 

στρώµατα µεταναστών της δεύτερης φάσης (κυρίως µετά το 2000) που αντικατέστησαν µε 

ακόµα χειρότερους όρους τους µετανάστες του πρώτου κύµατος και τους προηγούµενους 

εσωτερικούς µετανάστες στα ίδια υπόγεια και ισόγεια διαµερίσµατα ή ακόµα και (παράνοµα) 

σε εγκαταλελειµµένους πρώην επαγγελµατικούς χώρους; Είναι κάποιοι από τα µεσαία 

στρώµατα των ιδιοκτητών που ενώ έφυγαν,  συνεχίζουν να καρπούνται αιµατηρά ενοίκια «µε 

τη µέρα» και «µε το κεφάλι», κυρίως από τους µετανάστες χωρίς χαρτιά της δεύτερης γενιάς; Ή 

από τις κατά τα λοιπά «ανεπιθύµητες» χρήσεις ‘υγιειονοµικού ενδιαφέροντος’; Είναι οι 

επενδυτές που ανυποµονούν να καρπωθούν τα οφέλη από την αναβάθµιση; Είναι οι 

επιχειρηµατίες του κέντρου που προφανώς δεν στενάζουν µόνο από τους µικροπωλητές; Είναι 

οι άστεγοι που συγκεντρώνονται κυρίως στα κέντρα πόλεων είτε γιατί εκεί µπορούν οριακά να 

επιβιώσουν, είτε γιατί εκεί οδηγούνται αναγκαστικά; Είναι οι οµάδες οργανωµένου εγκλήµατος 

που λυµαίνονται εξαθλιωµένους ανθρώπους και ακατοίκητες γωνιές του κέντρου για τις 

δραστηριότητές τους;  

 

Ειδικά σε µια τέτοια συνθήκη οριακής επιβίωσης και συνύπαρξης σε περίοδο γενικευµένης 

κρίσης, ο σχεδιασµός (και εκ του ορισµού του και εκ των επιπτώσεών του) παίρνει θέση, είτε 

ρητά είτε άρρητα. Και στοχεύει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων όπως τα αναδεικνύουν οι 

προτεραιότητες που θέτει και η ανάγνωση των δεδοµένων στα οποία στηρίζεται. 

 

Μόνο που οι διατυπώσεις προθέσεων παρέµβασης που έχουν ως τα τώρα γνωστοποιηθεί δεν 

φαίνεται να ανταποκρίνονται ξεκάθαρα στην πραγµατικότητα της συγκυρίας. Εξετάζοντας ένα 

οποιοδήποτε παράδειγµα σχεδιαστικών διατυπώσεων, αναρωτιόµαστε πώς απαντάνε αυτές οι 

διατυπώσεις σε αυτές καθαυτές τις –συχνά έστω εµπειρικές– διαπιστώσεις εντεινόµενων 

κοινωνικοχωρικών ανισοτήτων και πολώσεων σε συγκεκριµένες περιοχές του κέντρου. Ποιά 

ανάλυση κοινωνικών δεδοµένων π.χ. ερµηνεύει το αρχιτεκτονικό σχέδιο ανάπλασης στην 

πλατεία του Αγ. Παντελεήµονα; Ποιά πραγµατικότητα της περιοχής εξυπηρετεί η παρέµβαση; 

Και ποιές οµάδες χρηστών του συγκεκριµένου δηµόσιου χώρου έχουν διαβουλευτεί για την 

κατάστρωση ενός τέτοιου σχεδίου;   

 

Τίθεται επίσης και ένα ζήτηµα προτεραιοτήτων: Πώς ιεραρχούνται σηµαντικές δηµόσιες 

επενδύσεις σε σχέση µε τα σηµερινά προβλήµατα του αθηναϊκού κέντρου; Μια µητροπολιτικής 

εµβέλειας παρέµβαση όπως η πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου µέχρι την Οµόνοια, που υπό 

άλλες συνθήκες θα ήταν επαρκώς µια ουσιώδης «χειρονοµία» στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
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«βιώσιµης κινητικότητας», σε ποιά συνθήκη της σηµερινής κρίσης του κέντρου της Αθήνας 

ανταποκρίνεται; 

 

Τίθεται τέλος και ένα ζήτηµα ρεαλισµού και αιτιολόγησης: Ποιές είναι άραγε οι προϋποθέσεις 

«επανακατοίκησης» του κέντρου και από ποιούς; Εχει κατ’ επανάληψη ονοµαστεί αυτή η 

άγνωστη, πλην επιθυµητή, οµάδα νέο-επήλυδων του κέντρου ως «νέα ζευγάρια». Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε ανάλογες σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις στο εξωτερικό αυτή η οµάδα 

προσδιορίζεται µε σηµαντικά µεγαλύτερη σαφήνεια ως η οµάδα «διπλό εισόδηµα – όχι παιδιά» 

ή «D.I.N.K.s». Σε πόσα και ποιά «νέα ζευγάρια» αναφέρεται µε δεδοµένη την εξαιρετικά υψηλή 

ανεργία των νέων στην Ελλάδα και την Αθήνα; Πέραν της κατανάλωσης υπηρεσιών κέντρου 

πόλης, αναψυχής, πολιτισµού και υπερτοπικού εµπορίου, µε ποιούς τρόπους θα επιβιώσουν τα 

όποια νέα ζευγάρια χωρίς, το λιγότερο, βασικές κοινωνικές υποδοµές και εµπόριο γειτονιάς; 

Και πώς θα επιβιώσουν οι υπόλοιποι κάτοικοι του κέντρου αν, και ενόσω ήδη «κλείνουν» 

βασικές κοινωνικές υποδοµές, τα όσα δηµόσια χρήµατα επενδυθούν στο κέντρο επιδοτούν 

αποκλειστικά τα «νέα ζευγάρια»; Και αν αναµένεται η ανάπτυξη συγκεκριµένων χρήσεων ως 

επακόλουθο της εγκατάστασης των νέων κατοίκων (κατόπιν των οικονοµικών κινήτρων κατ’ 

αρχήν), πώς συνδέεται αυτό µε τα οράµατα υπεραξίας για τα ακίνητα του κέντρου;  Εν τέλει, 

και αν οι πολιτικές υλοποιηθούν, τί θα συµβεί µε τα κόστη ενοικίων και τις κεντρικές χρήσεις 

που αφορούν τις υπόλοιπες κοινωνικές οµάδες; Και τί θα συµβεί µε τις ίδιες τις «υπόλοιπες 

κοινωνικές οµάδες»;  

 

 

Αντί επιλόγου 

Συµπερασµατικά, και όσον αφορά στις προτεινόµενες παρεµβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, 

αυτό που καταγράφουµε εδώ είναι η προώθηση επιµέρους παρεµβάσεων στο φυσικό χώρο µε 

επικοινωνιακή και εξωραϊστική λογική – που αναπτύσσονται στα πλαίσια αρχιτεκτονικών κατά 

βάση προσεγγίσεων  και πλαισιώνουν ισχυροποιώντας την µία νέα στρατηγική για την 

αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Τα ευρύτερα µέτρα και οι παρεµβάσεις που αυτά 

προοιωνίζονται, ρητά ή άρρητα και µέσω του σχεδιασµού, φαίνεται να προωθούν διαδικασίες 

παραγωγής χώρου τέτοιες που δεν µπορεί παρά να συµβάλουν στη χωρική ανακατανοµή των 

«προβληµάτων», προς όφελος των όποιων οικονοµικών συµφερόντων. Εν τέλει, και παρά τις 

επιχειρούµενες διαδοχικές «µεταρρυθµίσεις», ο σχεδιασµός του χώρου στην Ελλάδα συνεχίζει 

να αποτελεί παράγωγο αποσπασµατικών, µεµονωµένων παρεµβάσεων (project-based 

planning), οι οποίες στο πλαίσιο κυριαρχίας νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών, συχνά 

στερούνται κοινωνικού περιεχοµένου και ενίοτε αποτελούν καταλύτη για την εντατικοποίηση 

ανισοτήτων και πολώσεων.  

 

Απέναντι στην κατάσταση που διαµορφώνεται, θεωρούµε ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί 

περισσότερο από ποτέ την παρέµβαση της πολιτείας. Μέσω, όµως, σχεδιασµών που επιχειρούν 

να δώσουν κάποια απάντηση στις διεργασίες και τα αίτια των πραγµατικών προβληµάτων που 

δηµιουργούν την κρίση στο κέντρο της Αθήνας. Ο σχεδιαστικός και θεσµικός λόγος έχει 

πράγµατι σταδιακά επικαιροποιηθεί και επικαιροποιείται ολοένα και περισσότερο µε βάση τα 

πιο πρόσφατα και mainstream προτάγµατα στρατηγικής όπως είναι η διασφάλιση της 
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κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος και τα παρελκόµενα «βιώσιµα» οράµατα.  

Η πραγµατικότητα όµως, τόσο σε επίπεδο προβληµάτων, όσο και σε επίπεδο προτεραιοτήτων 

και επιλεγόµενων παρεµβάσεων, τον διαψεύδει οικτρά. Έτσι, ειδικά στην συγκυρία της 

παρούσας κρίσης, ανακύπτει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη ουσιαστικού 

επαναπροσδιορισµού της έννοιας του «δηµοσίου συµφέροντος», ώστε να ενσωµατώνει µε 

ουσιαστικό και συλλογικό τρόπο τα βασικά προτάγµατα της ισότητας, των «ανθρώπινων 

δικαιωµάτων», των δικαιωµάτων στη ζωή της  πόλης. Με πρακτικούς όρους, στην εξέταση µιας 

πολεοδοµικής πολιτικής είναι απαραίτητο να απαντιέται το ερώτηµα «ποιός σχεδιασµός, από 

ποιούς, για ποιούς». Ή αλλιώς «ποιός έχει τώρα το δικαίωµα στην πόλη», αλλά και «ποιός δεν 

το έχει». «Ποιός θα διατηρήσει ή θα αποκτήσει το δικαίωµα στην πόλη» αλλά και «ποιός θα το 

χάσει» µε τις προτεινόµενες προτεραιότητες και παρεµβάσεις.  

 

Καθώς στα παλαιότερα προβλήµατα υποβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος προστίθενται 

σύνθετα ζητήµατα που διαρκώς διογκώνονται, όπως αυτά της µετανάστευσης, της 

πολυπολιτισµικότητας, της στέγης ή των εντεινόµενων χωρικών – κοινωνικών πολώσεων, 

γίνεται φανερή η ανάγκη για µια αλλαγή παραδείγµατος στο σχεδιασµό και τις αστικές 

πολιτικές. Απαντώντας στα τρία βασικά ερωτήµατα που θέσαµε: «ποιός σχεδιασµός, από 

ποιούς και για ποιούς» αυτή η αλλαγή παραδείγµατος θα πρέπει να απαντά στις ανάγκες για : 

-  ρυθµίσεις που, εντασσόµενες σε ένα ενιαίο κατευθυντήριο πλαίσιο, θα συνδυάσουν 

παρεµβάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µε κοινωνικές πολιτικές και µέτρα, σε 

ολοκληρωµένα προγράµµατα παρέµβασης στις γειτονιές µε πιεστικές ανάγκες και 

ελλείψεις.  

-  ουσιαστική αναγνώριση των συντελούµενων µετασχηµατισµών, των προβληµάτων, των 

αναγκών, των λανθανουσών δυναµικών και των προοπτικών των κατοίκων ενός κέντρου, 

που κάθε άλλο παρά εγκαταλελειµµένο είναι.  

-  συγκρότηση µηχανισµών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο και την 

ουσιαστική και διευρυµένη συµµετοχή, αλλά και το συντονισµό µεταξύ των φορέων και 

επιπέδων του σχεδιασµού, καθώς και την αξιοποίηση της υπάρχουσας εµπειρίας και 

γνώσης.  

-  ιεράρχηση της κατανοµής πόρων και παρεµβάσεων ξεκινώντας από εκείνες τις 

κοινωνικές οµάδες και εκείνες τις περιοχές της πόλης που αντιµετωπίζουν τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα επιβίωσης και κάλυψης βασικών αναγκών. 

-  έναν χωρικό σχεδιασµό που δεν θα αναπαράγει εικόνες µιας λαµπερής αστικής ουτοπίας, 

αλλά θα αναζητά ευρηµατικές λύσεις στα πραγµατικά προβλήµατα της πόλης και των 

ανθρώπων της. 

 

Έχουµε την άποψη ότι η πραγµατικότητα του σχεδιασµού και της πολιτικής για την πόλη στην 

παρούσα συγκυρία κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, µε σηµαντικές επιπτώσεις για πολλούς 

από τους κατοίκους της. Αυτό καθιστά την όποια στροφή στα θέµατα του σχεδιασµού 

αντικείµενο όχι µόνο διαρκούς και επίπονης επιστηµονικής συζήτησης, αλλά πρωτίστως και 

ταυτόχρονα πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης.  

 


