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Αναστασία Τασοπούλου. Ο σχεδιασµός και το
θεσµικό σύστηµα που τον πλαισιώνει διαµορφώνονται
και υφίστανται σε συνάρτηση µε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο ‘παράδοσης’ ή ‘κουλτούρας’. Στα στοιχεία
που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του
συστήµατος σχεδιασµού περιλαµβάνονται εκτός από
τη ‘θέση’ της πολιτικής εξουσίας και οι σχετικοί ρόλοι
των εµπλεκόµενων παικτών. Πιστεύετε ότι η
οικονοµική κρίση είναι σε θέση να επηρεάσει τα
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του συστήµατος
σχεδιασµού και να µεταβάλει τις σχετικές ισορροπίες;

θύλακες, µέσα στους οποίους η εξουσία αυτή έπρεπε

Κωνσταντίνος Λαλένης. Η παράδοση που υπήρχε

ο µονόδροµος έξω από την κρίση. Βέβαια άλλα

ήταν ένας σχεδιασµός, ο οποίος είχε µεν πλαίσιο

χαρακτηριστικά, που ήταν, συγκριτικά µε τα

τεχνοκρατικό, δηλαδή προσπαθούσε ακόµη να

συστήµατα σχεδιασµού σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

ακολουθήσει το µοντέλο του Geddes, αλλά από την

λιγότερο ανεπτυγµένα εδώ, όπως ο συµµετοχικός

άλλη µεριά είχε και ένα ισχυρό γραφειοκρατικό

σχεδιασµός κ.λ.π., βλέπουµε ότι εξακολουθούν να

πλαίσιο που ενδυνάµωνε το ρόλο της διοίκησης. Η

µένουν πίσω. Η κρίση από µόνη της, σαν κοινωνικό

Ελλάδα ήταν πάντα ένα κράτος κεντρικής εξουσίας µε

φαινόµενο, υποτίθεται ότι ελευθερώνει δυνάµεις, αλλά

διάφορους διοικητικούς και γραφειοκρατικούς

από κει και πέρα η χρήση των δυνάµεων αυτών προς

να διατηρηθεί και να ανανεωθεί. Το σύστηµα
σχεδιασµού επηρέαζε και εξυπηρετούσε αυτήν εδώ την
αναδηµιουργία. Τώρα µε την κρίση, αυτό που
υπογραµµίστηκε ως κύριο γενεσιουργό αίτιο ήτανε η
έλλειψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση
επενδύσεων, κάτι που έφτασε να θεωρείται περίπου
σαν εθνικό όραµα. Οι επενδύσεις θεωρήθηκε ότι είναι

µια επιθυµητή κατεύθυνση, εξαρτάται από το πώς θα

χωροτάκτες σαν συστατικά ιδιαίτερα σηµαντικά για

γίνει η διαχείριση της κρίσης.

τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη.

Αναστασία Τασοπούλου. Δεν µπορούµε δηλαδή να
πούµε ακόµα που θα οδηγηθεί η όλη κατάσταση;

Αναστασία Τασοπούλου. Κάποια από τα ισχυρά
χαρακτηριστικά της παράδοσης σχεδιασµού στην
Ελλάδα, βλέπετε να αλλάζουν λόγω της κρίσης;
Πιστεύετε ότι µεταβαίνουµε σε ένα νέο µοντέλο
διακυβέρνησης στην περίπτωση του συστήµατος
σχεδιασµού;

Κωνσταντίνος Λαλένης. Αυτό ακριβώς. Αν το βάλω
κάπως σχηµατικά, υπάρχουν τρεις τρόποι διαχείρισης
των κρίσεων. Ένας τρόπος είναι ένας πιο
τεχνοκρατικός, πιο συντηρητικός, ο οποίος θεωρεί ότι
η κρίση είναι ένα άσχηµο κοινωνικό φαινόµενο, και
άρα θα πρέπει να την αποφύγουµε, να την
εξαφανίσουµε, και να ξεχάσουµε ότι υπήρξε όσο
µπορούµε πιο γρήγορα. Μια δεύτερη προσέγγιση είναι
το να θεωρούµε ότι η κρίση είναι µέσα στα δοµικά
χαρακτηριστικά του συστήµατος, από κει και πέρα
απελευθερώνει ενέργεια, η οποία ενέργεια όµως πρέπει
να επενδυθεί και πάλι µέσα στην όλη δοµή του
συστήµατος που υπάρχει. Έτσι, όλο το κοινωνικό
σύστηµα λειτουργεί και προωθείται µε διαδοχές
κρίσεων και οµαλών περιόδων. Και βέβαια υπάρχει και
η τρίτη, πιο ριζοσπαστική προσέγγιση, η οποία λέει ότι
η κοινωνία προχωρά µόνο µε κρίσεις. Οι κρίσεις
απελευθερώνουν δυνάµεις που µόνο αυτές προκαλούν
καίριες µεταβολές µέσα από τις οποίες η κοινωνία
εξελίσσεται. Γενικά στην Ευρώπη ακολουθείται η
µεσαία προσέγγιση, ενώ αντίστοιχα, στην Ελλάδα
ακολουθούµε την πρώτη προσέγγιση, τη συντηρητική,
µε διάφορα ψήγµατα φιλελευθερισµού που

Κωνσταντίνος Λαλένης. Η αλλαγή είναι στο ότι
επιχειρείται, από αυτούς που διαµορφώνουν το γενικό
πλαίσιο του σχεδιασµού, να συµπεριληφθούν σε αυτό
και διάφοροι παράγοντες οικονοµικού χαρακτήρα.
Δηλαδή, να περάσουµε σε ένα µοντέλο governance,
ένα µοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο όµως µοντέλο
έχει υπερτιµηµένο το στοιχείο της συµµετοχής των
οικονοµικών παραγόντων και όχι τόσο ανεπτυγµένο το
στοιχείο της συµµετοχής των οµάδων του κοινού, των
κοινωνικών οµάδων. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που
επιχειρείται ενσυνείδητα είναι η διαµόρφωση ενός
πλαισίου διευκόλυνσης της δράσης των οικονοµικών
παραγόντων, µε σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων.
Θεωρείται από τους διοικούντες ότι οι επενδύσεις είναι
το µόνο σχεδόν εργαλείο που θα µας βγάλει από την
κρίση, ενώ η δράση των κοινωνικών οµάδων
αντιµετωπίζεται µε φοβικά σύνδροµα.
Αναστασία Τασοπούλου. Θεωρείτε ότι η τρέχουσα
οικονοµική κρίση θα ανατρέψει την κρατικοκεντρική
προσέγγιση ή θα την ενισχύσει;

δανειζόµαστε από την δεύτερη προσέγγιση. Τώρα

Κωνσταντίνος Λαλένης. Εδώ υπάρχει µια αντίφαση

είµαστε ήδη στην δίνη της κρίσης τα 3-4 τελευταία

που ίσως αποτελέσει θρυαλλίδα συγκρούσεων: κατ΄

χρόνια. Αν, όπως φαίνεται, η διαχείριση της κρίσης

αρχήν η επιλογή διευκόλυνσης της δράσης

περιορίζεται να γίνει από τις ίδιες δυνάµεις οι οποίες

οικονοµικών παραγόντων σηµαίνει µείωση της

και την προκάλεσαν, κατά πάσα πιθανότητα δε θα

γραφειοκρατίας και ταυτόχρονη αφαίρεση πολλών

έχουµε τα πιθανά θετικά αποτελέσµατα από την

“προνοµίων” από τη µέχρι τώρα κρατικοκεντρική και

δυναµική των αλλαγών που µπορεί να προκαλέσει η

ισχυρή διοίκηση. Αυτό βέβαια µπορεί να µπαίνει σαν

κρίση. Έτσι, αυτό που δυστυχώς αποµένει εδώ, είναι οι

κεντρική επιλογή από πολιτικούς τοµείς της κεντρικής

µεγαλύτερες διευκολύνσεις για κάθε λογής επενδύσεις

εξουσίας, αλλά συναντά αντιστάσεις ιδιαίτερα µεγάλες

και συγχρόνως, µειωµένη προστασία του

από τα µεσαία και κάτω στρώµατα αυτού που λέµε

περιβάλλοντος και µειωµένη έµφαση στις κοινωνικές

κρατικοκεντρική διοίκηση. Και αυτό γίνεται έντονα

διαστάσεις που πρέπει ο σχεδιασµός να παίρνει υπ'

αντιληπτό από όσους ασχολούνται µε το σχεδιασµό

όψη. Ελλιπής αντιµετώπιση δηλαδή αυτών των

στην πράξη, δηλαδή από τους «µαχόµενους»

στοιχείων που θεωρούµε εµείς οι πολεοδόµοι

πολεοδόµους. Δηλαδή είναι προφανές ότι η διοίκηση

αυτών των επιπέδων προσπαθεί να κρατήσει τα

συστήµατος τοπικής αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας και

προνόµιά της, διατηρώντας τις διάφορες

Καλλικράτης) έχουµε πια τοπικούς παράγοντες οι

γραφειοκρατικές προσεγγίσεις, τα µονοπώλια γνώσης

οποίοι ξέρουν αρκετά περί σχεδιασµού, είναι

κ.λ.π., ενώ από την άλλη µεριά, η πολιτική προσέγγιση

περισσότερο καταρτισµένοι σχετικά, και γενικά

λέει ότι πρέπει να προχωρήσουµε στην µείωση του

ξεφεύγουν από το παλιότερο µοντέλο του κοινοτάρχη

κράτους και στην απελευθέρωση των κανόνων της

ο οποίος δεν είχε και µεγάλη ιδέα περί σχεδιασµού,

αγοράς, ήτοι στην απελευθέρωση της δυναµικής που

ούτε γνωστικά ούτε αξιολογικά. Από κει και πέρα

υποτίθεται ότι έχουν οι οικονοµικοί παράγοντες που

όµως, από τα ατοµικά χαρακτηριστικά των

αναφέραµε και παραπάνω. Τώρα πού θα καταλήξει

παραγόντων αυτών διαµορφώνεται κι η προσέγγισή

αυτό, ακόµα δε µπορούµε να πούµε. Απλώς έχει

τους. Δηλαδή υπάρχουν τοπικοί εκπρόσωποι οι οποίοι

αποδειχθεί ότι αυτά τα µεσαία και κάτω στρώµατα της

διακαώς προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τα διάφορα

«γραφειοκρατικής» διοίκησης έχουν ιστορικά

εργαλεία που βγήκαν για το σχεδιασµό, όπως τα

αποδειχθεί µέχρι τώρα, ιδιαίτερα ισχυρά και ανθεκτικά

ΕΣΧΑΔΑ κλπ., µε σκοπό την προσέλκυση

σε αλλαγές.

επενδύσεων, θεωρώντας ότι έτσι προωθούν την τοπική
ανάπτυξη, και ότι έτσι εκπληρώνουν τον ρόλο τους –

Αναστασία Τασοπούλου. Πέραν των επίσηµων
θεσµών και διαδικασιών, αυτό που ονοµάζεται
‘κουλτούρα σχεδιασµού’ αναδύεται ως το σύνθετο
αποτέλεσµα συµπεριφορών, αξιών, προτύπων και
πεποιθήσεων που χαρακτηρίζουν τους εµπλεκόµενους
στο σχεδιασµό. Ποιες είναι οι επιδράσεις του νέου
πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
που διαµορφώνεται ως απόρροια της κρίσης στις
αντιλήψεις των παικτών για το σχεδιασµό και
γενικότερα στην κουλτούρα του σχεδιασµού;

κάτι που εναρµονίζεται µε τις κεντρικότερες επιλογές
που αναφέραµε νωρίτερα- όπως υπάρχει και µια άλλη
οµάδα τοπικών εκπροσώπων, οι οποίοι τείνουν να
αντιστέκονται σε επιλογές εξουσίας και να
προτάσσουνε κοινωνικές διαστάσεις στο σχεδιασµό.
Συχνά πάντως, αυτές οι αντιδράσεις έχουν
εγωκεντρικό χαρακτήρα και εκφράζονται ως

Κωνσταντίνος Λαλένης. Υπάρχουν βασικά τρεις

αντίδραση µε ένταση. Αυτό που γενικά δεν

κύριες οµάδες οι οποίες συµµετέχουν στο σχεδιασµό: η

δηµιουργείται, είναι µια κουλτούρα συµµετοχής η

µία οµάδα είναι αυτή που έχει το χαρακτηριστικό της

οποία να περνάει και σε ευρύτερα κοινωνικά

εκπροσώπησης, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, η

στρώµατα. Δηλαδή η οργάνωση πιο µόνιµων τρόπων

δεύτερη οµάδα είναι η οµάδα πολεοδόµων –

συµµετοχής µε συνεχή εµπλοκή και οµάδων του

χωροτακτών που κατέχει κι αυτή διαφορετικές θέσεις

κοινού, και όχι µε έκφρασή τους µόνο από τους

στο πλαίσιο που δρουν οι παράγοντες του σχεδιασµού,

δηµοτικούς άρχοντες.

δηλαδή είτε εντάσσεται µέσα στη διοίκηση, είτε είναι
«εξωτερικοί» σύµβουλοι / ιδιώτες µελετητές, και η
τρίτη οµάδα είναι το κοινό, µε όλες του τις
διαφοροποιήσεις, τις οµαδοποιήσεις, και την ποικιλία
στις συµπεριφορές, χαρακτηριστικά, και συµφέροντα.

Όσον αφορά στους πολεοδόµους, βρίσκονται µέσα σε
µέγγενη και σε συνεπαγόµενες από αυτήν αντιφάσεις.
Οι συλλογικές αντιδράσεις φορέων όπως ο ΣΕΠΟΧ, ο
Σύλλογος Αποφοίτων Πολεοδόµων Χωροτακτών,
τοπικοί σύλλογοι κ.λ.π. σε θέµατα γενικά ή τοπικά

Όσον αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει

σχεδιασµού και ανάπτυξης, συνήθως διακρίνονται από

διαφοροποίηση χαρακτηριστικών των τοπικών

προοδευτική, και ορθολογική προσέγγιση. Όταν όµως

παραγόντων στην σηµερινή εποχή, από αυτών της

πάµε στην ατοµική εµπλοκή πολεοδόµων στο

εποχής της ΕΠΑ –αν θεωρήσουµε ότι η ΕΠΑ είναι η

σχεδιασµό, τότε έχουµε διαφοροποίηση συµπεριφοράς

αφετηρία της τωρινής φάσης, του τωρινού πνεύµατος

η οποία συχνά προκαλείται κι από δυσκολίες

και προσέγγισης του χωρικού σχεδιασµού. Μεσούσης

καθηµερινής επιβίωσης. Όταν δηλαδή κάποιος

της κρίσης, και µετά από δύο αναθεωρήσεις του

πολεοδόµος –έστω και µε ιδεολογικές προσεγγίσεις

θετικές προς τον συµµετοχικό σχεδιασµό- αναγκάζεται

οµάδες. Λοιπόν, αυτό που παρατηρούµε στο κοινό

να δώσει ποσοστό 70% και πάνω ως έκπτωση για µια

εδώ, είναι η αντίδραση κυρίως κατά τον άξονα της

µελέτη, και φτάνει να κάνει τη µελέτη αυτή µε

έντασης, ενώ ο άξονας του εµπλουτισµού, της

λιγότερο από το 30% της κανονικής αµοιβής, είναι

ποικιλίας κ.λ.π. δεν έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη.

προφανές ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επενδύσει
χρόνο και πόρους για να οργανώσει συµµετοχικές
διαδικασίες ή ερωτηµατολόγια τα οποία δεν
προβλέπονται ως πρόσθετος χρόνος και αµοιβή ούτε
από τις προδιαγραφές, ούτε από την σχετική σύµβαση.
Οπότε, οι τελικές του επιλογές είναι δύσκολο να
προβλεφθούν, ενώ συχνά αυτές έρχονται σε αντίθεση
µε την ιδεολογία του για τον σχεδιασµό. Οι πολύ

Αναστασία Τασοπούλου. Στις σηµερινές συνθήκες,
µοιάζει ότι οι συµβατικές προσεγγίσεις του χωρικού
σχεδιασµού δεν επαρκούν για να αντιµετωπίσουν τις
διαφοροποιηµένες προκλήσεις που αναδύονται
ως συνέπεια της κρίσης και επιτάσσουν το
µετασχηµατισµό των µέχρι σήµερα κυρίαρχων
αντιλήψεων και πρακτικών. Ποιός πιστεύετε ότι θα
πρέπει να είναι ο ‘χαρακτήρας’ του χωρικού
σχεδιασµού και ποιες οι προτεραιότητες που θα πρέπει
να θέτει και να προωθεί;

µεγάλες εκπτώσεις σηµαίνει επίσης ότι υπάρχουν πάρα

Κωνσταντίνος Λαλένης. Καταρχήν χρειαζόµαστε

πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι απεγνωσµένοι, οι

άµεσα έναν εκσυγχρονισµό στο σχεδιασµό. Αυτό

οποίοι έχουν µείνει άνεργοι για ιδιαίτερα µεγάλο

αφορά και στην πιο ευρεία χρήση µοντέλων,

χρονικό διάστηµα και λένε ότι “δουλειά να πάρω και

εργαλείων κ.λ.π. τα οποία εµείς γενικά δεν

µε οποιουσδήποτε όρους”. Λοιπόν, αυτή η πίεση

χρησιµοποιούµε κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες.

αλλάζει και τα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς του

Αυτό ίσως έχει να κάνει µε το ότι η παράδοση του

πολεοδόµου, λειτουργώντας σαν θηλειά στο λαιµό του.

πολεοδοµικού σχεδιασµού εδώ είναι παράδοση
«αρχιτεκτονική», δεν είναι παράδοση µε οικονοµικό,

Τελευταία κατηγορία παραγόντων που εµπλέκεται στο
σχεδιασµό είναι το κοινό. Η κρίση έχει δηµιουργήσει
αφενός µεν αύξηση των κατηγοριών αυτών που θα
λέγαµε ΑΜΕΑ που για προφανείς λόγους δεν
εµπλέκονται σε συµµετοχικές διαδικασίες ενώ σιγά
σιγά προχωρούνε σε µια νοοτροπία παθητικής
αποδοχής / απάθειας για όσα τους επιβάλλονται, και
αφετέρου έχει δηµιουργήσει σε άλλες οµάδες του
κοινού τάσεις αντίδρασης µε αυξηµένη ένταση. Η
αντίδραση αυτή µπορεί να έχει λογικά αίτια, ή και να
ανήκει σε κάποια κατηγορία NIMBIES (not in my back
yard). Ένας θεωρητικός, ο Cole, είχε πει ότι η
συµµετοχή στο σχεδιασµό µπορεί να εκφραστεί µε δύο
άξονες: ο ένας είναι ο άξονας που µετράει την ένταση
κι ο άλλος είναι ο άξονας ο οποίος µετράει την
πολλαπλότητα των ευκαιριών για συµµετοχή, και την
ποικιλία των τρόπων συµµετοχής. Έχοντας αυτό
υπόψη, µπορούµε να πούµε ότι ο σκοπός της
συµµετοχής δεν είναι πάντα να ανατρέψουµε
ολοκληρωτικά και ίσως βίαια κάτι, αλλά επίσης να το
εµπλουτίσουµε, να το βελτιώσουµε, και να αυξήσουµε
το δυνητικό του όφελος για διάφορες κοινωνικές

πολιτικό κ.λ.π. χαρακτήρα, και συνεπώς περιορίζεται
στο να περιγράφει λεκτικά ιδανικές καταστάσεις για
την µελλοντική εικόνα του αντικειµένου του
σχεδιασµού στο έτος στόχο, ενώ το αντικείµενο αυτό
δεν το εκφράζει µε µοντέλα τα οποία µπορούν να
δώσουνε µια διάσταση ρεαλισµού για την
πραγµατοποίησή του. Αυτό είναι ένα πράγµα. Το
δεύτερο είναι η ενδυνάµωση των συµµετοχικών
διαδικασιών µέσα στο σχεδιασµό. Μέχρι τώρα έχουµε
µια αντίληψη ότι ο σχεδιασµός στην ουσία είναι µια
παραγωγή σχεδίων και κειµένων. Κύριο στοιχείο
αυτών των σχεδίων και κειµένων είναι οι διάφοροι
περιορισµοί, κυρίως προς την κατεύθυνση του τί δεν
πρέπει να γίνει. Ο σχεδιασµός αυτού του είδους θα
πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος, µε περισσότερες
διαστάσεις. Δηλαδή να διαµορφώσουµε µια άλλη
αντίληψη κατά την οποία ο σχεδιασµός, εκτός από την
παραγωγή σχεδίων και κειµένων, είναι και µια πορεία
για την εφαρµογή αυτών. Αυτή η αντίληψη για τον
σχεδιασµό ως πορεία, σηµαίνει ότι σ' αυτήν δεν
εµπλέκονται πια µονάχα η τοπική αυτοδιοίκηση και οι
πολεοδόµοι, αλλά εµπλέκεται και το κοινό σε διάφορα

επίπεδα του χώρου, δηλαδή γειτονιά, πόλη κ.λ.π.

όπως για παράδειγµα η Περιφέρεια Ανατολικής

Επίσης, ο σχεδιασµός σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη

Μακεδονίας και Θράκης, η οποία αντιµετωπίζει

περιλαµβάνει διάφορες διαστάσεις όπως διευκόλυνση

φοβερές προκλήσεις που δεν τις έχουν άλλες

για συµµετοχή στο σχεδιασµό για τις οµάδες που

περιφέρειες (άνοιγµα συνόρων από Βορρά και

µειονεκτούν, όπως ΑΜΕΑ κ.λ.π., που σήµερα

επανάκτηση Βαλκανικής ενδοχώρας), συγχρόνως όµως

συνήθως δεν εκπροσωπούνται. Η χρήση ευέλικτων

έχει πολύ µεγαλύτερο αναπτυξιακό κενό να καλύψει.

πολεοδοµικών εργαλείων θα πρέπει επίσης να

Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, εξαιτίας των ελλείψεων

βελτιωθεί, ώστε να µην περιορίζεται µόνο µετά από

χρηµατικών πόρων, δεν προκηρύσσονται νέα γενικά

παρέµβαση της διοίκησης, αλλά να γίνεται διότι

πολεοδοµικά σχέδια, πάρα πολλά συνεχιζόµενα έχουν

διεγείρει και το ενδιαφέρον του κοινού. Γενικά αν το

διακοπεί, ενώ επίσης, εξαιτίας σοβαρών κενών στη

κοινό δεν ενστερνιστεί αυτό τον νέο για τα εδώ

στελέχωση υπηρεσιών της διοίκησης, υπάρχουν

δεδοµένα τύπο σχεδιασµού, ο επιθυµητός

φοβερά µεγάλες καθυστερήσεις και σε όσες µελέτες

εκσυγχρονισµός δεν πρόκειται να προχωρήσει. Από κει

συνεχίζονται.

και πέρα βέβαια, διάφορα φαινόµενα που
περιγράφηκαν και νωρίτερα, όπως υπερβολικά
περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες κ.λ.π., σαφώς
θα πρέπει να καταργηθούν. Τώρα, σε σχέση µε πιο
αµφιλεγόµενα στοιχεία, όπως για παράδειγµα η
διευκόλυνση της δράσης οικονοµικών παραγόντων,
πιστεύω ότι η δράση αυτή σαφώς και θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί, αλλά πάντοτε µέσα σε ορισµένα πλαίσια
λειτουργίας τα οποία να διασφαλίζουν την αειφορική
ανάπτυξη, µε κύριες διαστάσεις την προστασία του
περιβάλλοντος και του δικαιώµατος του πολίτη να
απολαµβάνει τον δηµόσιο χώρο. Τέλος, δύο ακόµη
ιδιαίτερα σηµαντικά εµπόδια για την
αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού στην Ελλάδα
είναι η έλλειψη χρηµάτων και η έλλειψη ανθρώπινων
πόρων. Ξέρουµε όλοι µας ότι αυτή τη στιγµή όλοι οι
δήµοι θα πρέπει να έχουν γενικά πολεοδοµικά σχέδια
σαν απαραίτητη βάση για την ανάπτυξή τους. Οι
περισσότεροι δήµοι όµως δεν έχουν λεφτά για τις
αντίστοιχες µελέτες. Όσες περιφέρειες είχαν την
ικανότητα να αναγνωρίσουν την σηµασία των ΓΠΣ και
τα ενέταξαν σε διάφορα χρηµατοδοτικά προγράµµατα
(π.χ. ΕΣΠΑ), αυτή τη στιγµή έχουν δήµους
περισσότερο έτοιµους να δεχτούνε οποιαδήποτε
επενδυτική / αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Όσες
περιφέρειες δεν είχανε αυτήν την ικανότητα και τη
διορατικότητα, έµειναν φοβερά πίσω. Και το τραγικό
είναι ότι έµειναν πίσω περιφέρειες οι οποίες είχαν και
τη µεγαλύτερη ανάγκη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών,

Αναστασία Τασοπούλου. Αναφερθήκατε ήδη στο
ζήτηµα της αναποτελεσµατικότητας του σχεδιασµού,
υπάρχει η κριτική της µεγάλης απόστασης µεταξύ
εκπεφρασµένων στόχων και αποτελέσµατος... Πώς
µπορεί αυτό πια να διευκολυνθεί, να ενδυναµωθεί η
αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του
συστήµατος σχεδιασµού, να υπάρξει µια συνέπεια
µεταξύ στόχων και προτεραιοτήτων που θέτουµε και
της εφαρµογής;
Κωνσταντίνος Λαλένης. Αυτό που ακούµε µέχρι
τώρα και που είναι το µεγαλύτερο ίσως εµπόδιο είναι
το ότι παράγουµε σχέδια στο χαρτί, που η εφαρµογή
τους όµως είναι προβληµατική. Μερικές από τις αιτίες
γι’ αυτό τις αναφέραµε προηγουµένως. Άλλη µια αιτία
όµως που εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι το ότι
εδώ στην Ελλάδα δεν έχουµε την παρακολούθηση της
εφαρµογής των σχεδίων, µε αξιολόγηση και ανάδραση
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό είναι µία από τις
ελλείψεις του µοντέλου σχεδιασµού που
χρησιµοποιούµε. Κάτι δηλαδή που εκτός Ελλάδας
αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του
σχεδιασµού, εµείς εδώ δεν το έχουµε καθόλου. Εµείς
τελειώσαµε µε την µελέτη, ξεµπλέξαµε, φύγαµε. Από
κει και πέρα έγκειται στον πατριωτισµό οποιουδήποτε
τοπικού άρχοντα να εφαρµόσει αυτά που θέλει να
εφαρµόσει, και ποτέ δε γίνεται αυτή η αξιολόγηση
εφαρµογής. Και µάλιστα, όταν µιλώ για τις φάσεις
παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανάδρασης σε
µοντέλα σχεδιασµού, σε πολλές περιπτώσεις αυτές δεν
γίνονται µόνο µετά το τέλος της µελέτης αλλά και σε
ενδιάµεσες φάσεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα

στοιχείο νοµίζω το οποίο πρέπει να το εντάξουµε µέσα

συµµετέχοντες. Από 'κει και πέρα, θέλω πάντως να

στην πορεία του σχεδιασµού, για να ελέγχουµε την

υπογραµµίσω ότι οποιαδήποτε αλλαγή προς αυτή την

εφαρµογή του. Κι όταν υπάρχει έλεγχος εφαρµογής,

κατεύθυνση πρέπει να γίνει µε προσοχή, διότι έχουµε

θεωρούµε ότι κατά τεκµήριο θα υπάρξει και

µια παράδοση η οποία έχει τα χαρακτηριστικά που

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.

είπαµε προηγουµένως. Αν υποτεθεί δηλαδή ότι
ξαφνικά ο σχεδιασµός παύει να γίνεται έτσι όπως

Αναστασία Τασοπούλου. Είναι στοιχείο της
‘κουλτούρας’ µάλλον αυτό, γιατί σχετικά εργαλεία
υπήρχαν, ο Ν. 2508/97 προέβλεπε για παράδειγµα
Οργανισµούς Εφαρµογής των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, που
όµως εν τέλει δεν συστάθηκαν από όσο γνωρίζω.

τώρα, µε µια σωρεία απαγορεύσεων, ιδιαίτερα
κανονιστικός κ.λ.π, και ξαφνικά κάνει ένα άλµα µε
την, για παράδειγµα, εξέταση και απόφαση κατά
περίπτωση όπως είναι στην Αγγλία, θα προκύψει

Κωνσταντίνος Λαλένης. Είναι ακριβώς αυτό που

άµεσα ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί µεγάλης έκτασης

είπατε, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή ότι είναι

κακοδιοίκηση, µε σύγχρονα φαινόµενα διαφθοράς και

αποτέλεσµα της δικής µας κουλτούρας, που λέει ότι ας

έλλειψη ισονοµίας για τους πολίτες. Άρα, που µας

είµαστε εντάξει τυπικά µε ορισµένα πλαίσια κι από 'κει

οδηγεί αυτό το πράγµα; Ότι σαφώς ο αντικειµενικός

και πέρα την εφαρµογή θα τη µανιπουλάρουµε όπως

σκοπός είναι η µεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ωστόσο µε

µας βολεύει. Θα προωθήσουµε αυτά που µας

µια πορεία προσεκτική και κυρίως µε µεγάλη

βολεύουν... Είχαµε ένα κράτος το οποίο δε

διαφάνεια… όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διαφάνεια.

λειτουργούσε, κι όταν λέω κράτος εννοώ µε την ευρεία

Και το τονίζω αυτό διότι, µετά από µακρά θητεία στην

του έννοια περιλαµβάνοντας και τους οργανισµούς

διοίκηση αλλά και στο ελεύθερο επάγγελµα, έχω την

τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κράτος αυτό δεν

πεποίθηση ότι η µακρόχρονη, και απόλυτα

λειτουργούσε µ' έναν ορθολογισµό του τύπου «έχω ένα

δικαιολογηµένη, αµοιβαία έλλειψη εµπιστοσύνης της

πλάνο, έχω ένα σχέδιο και το ακολουθώ, το εφαρµόζω

διοίκησης αφενός, και των πολιτών αφετέρου, και η

και το ελέγχω» αλλά περισσότερο ακολουθούσε τη

µακρά παράδοση κακοδιοίκησης από το κράτος, και

θεωρία του Lindblom, του muddling through, δηλαδή

έλλειψης νοµιµοφροσύνης από τους πολίτες, δεν

προχωρούσε σε µικροβελτιώσεις ευκαιριακές και

µπορούν να διασφαλίσουν την άµεση οµαλή πορεία

προσεγγιστικές, οι οποίες βέβαια βοηθούσανε στην

των παραπάνω αλλαγών.

αναδηµιουργία χαρακτηριστικών του συστήµατος,
όπως οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κ.λ.π. Αυτή
εδώ ακριβώς η κουλτούρα δεν επέτρεπε ούτε την
αξιολόγηση, µια αξιολόγηση αντικειµενική, αλλά ούτε
και τη διόρθωση προς ένα στόχο ο οποίος θα ήταν απ'
την αρχή αποδεκτός.
Αναστασία Τασοπούλου. Από τη µέχρι τώρα
συζήτησή µας αντιλαµβάνοµαι ότι µάλλον τάσσεστε
υπέρ της άποψης ότι ο σχεδιασµός θα έπρεπε να γίνει
περισσότερο επιχειρησιακός, να ενσωµατώσει
περισσότερο τη διάσταση των επενδύσεων.
Αναφερθήκατε και στην αναγκαιότητα ύπαρξης
περισσότερο ευέλικτων εργαλείων… Με δεδοµένη την
παράδοση σχεδιασµού, υπάρχουν κίνδυνοι από την
υιοθέτηση ενός τέτοιου µοντέλου;

Αναστασία Τασοπούλου. Έχει υποστηριχθεί ότι ο
πολεοδόµος δεν µπορεί να είναι ουδέτερος, αλλά
υποστηρίζει συγκεκριµένα αποτελέσµατα έναντι
άλλων, συγκεκριµένα συµφέροντα ορισµένων οµάδων
έναντι άλλων, συγκεκριµένες µορφές διακυβέρνησης,
συγκεκριµένες έννοιες για τη δικαιοσύνη,
συγκεκριµένα πρότυπα µελλοντικής ανάπτυξης κ.ό.κ.
Πώς επηρεάζεται η στάση, η συµπεριφορά και ο ρόλος
των χωροτακτών-πολεοδόµων από τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται στο
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης; Ποιος είναι ο ρόλος
που καλούνται να διαδραµατίσουν οι χωροτάκτεςπολεοδόµοι µε δεδοµένη τη συνθετότητα των νέων
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων;
Κωνσταντίνος Λαλένης. Η πολύ άµεση αλλαγή
συµπεριφοράς και οι αντιφάσεις µεταξύ συλλογικού

Κωνσταντίνος Λαλένης. Καλά το είπατε, είµαι σαφώς

και προσωπικού ή ατοµικού επιπέδου, όπως είπαµε

υπέρ του να γίνει ο σχεδιασµός πιο επιχειρησιακός, πιο

προηγουµένως σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί

ευέλικτος, µε περισσότερες εισροές από

λόγω ανάγκης. Η συµπεριφορά σε ατοµικό επίπεδο

µπορεί επίσης να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες: η

Κωνσταντίνος Λαλένης. Φυσιολογικά, από τη στιγµή

πιο συνηθισµένη είναι αυτή των πολεοδόµων που

που η κρίση δηµιουργεί οµάδες πληθυσµού, οι οποίες

προσλαµβάνονται από διάφορους «πελάτες» που είναι

έχουν φοβερά µεγαλύτερη ανάγκη από ότι είχαν προ

φορείς ή ιδιώτες, και πρέπει να εξυπηρετήσουν τους

κρίσης, να βοηθηθούν από τον σχεδιασµό, ο

σκοπούς των πελατών τους. Αυτοί ή θα προσαρµόσουν

συνηγορικός σχεδιασµός αναµένεται να ενθαρρυνθεί.

την επιστηµονική και επαγγελµατική συµπεριφορά

Στις συνθήκες κρίσης ο σχεδιασµός θα πρέπει, εκτός

τους ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της

µιας τεχνολογικής αρτιότητας και µιας ευελιξίας, να

σχέσης µε τους πελάτες τους, όπως ακριβώς κάποιος

έχει και έντονες κοινωνικές διαστάσεις έτσι ώστε να

δικηγόρος σε µια δίκη, ή αν δουλεύουν στο δηµόσιο

παρέχει ένα δίχτυ ασφάλειας για κοινωνικά στρώµατα

τοµέα, θα κοιτάξουν να αναδηµιουργήσουν τη σχέση

ιδιαίτερα ευάλωτα. Ή επίσης θα πρέπει να διασφαλίζει,

ισχύος που υπάρχει µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών,

στο βαθµό που µπορεί βέβαια, την θωράκιση της

τηρώντας επακριβώς ή και επιβάλλοντας

κοινωνίας που απειλείται από αύξηση της επιρροής

γραφειοκρατικές διαδικασίες, και διατηρώντας το

φαινοµένων όπως ο ρατσισµός, η ξενοφοβία κ.λ.π.

µονοπώλιο γνώσης και ορθότητας απόψεων του

Βλέπουµε τι γίνεται, για παράδειγµα, µε το θέµα

δηµοσίου απέναντι στους ιδιώτες. Η κατηγορία

ανέγερσης τζαµιού στην Αθήνα, όπως βλέπουµε κι εδώ

συµπεριφοράς που ξεφεύγει από αυτά τα δεδοµένα,

στην Καβάλα µια αντίστοιχη ιστορία µε τις

είναι των πολεοδόµων / συνηγόρων σχεδιασµού. Ο

εθνικιστικές αντιδράσεις για το αν πρέπει να γίνει ή όχι

συνηγορικός σχεδιασµός (advocacy planning) είναι

η αναστήλωση ενός ιστορικού µνηµείου, ενός

ένα φαινόµενο που εδώ ακόµα δεν το έχουµε τόσο

οθωµανικού µεντρεσέ, που, πρέπει να σηµειωθεί, έχει

έντονα. Οι πολεοδόµοι /συνήγοροι έχουνε τη

ήδη πάρει χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Έχουν βγει

δυνατότητα να επιλέξουν τον πελάτη τους. Η επιλογή

διάφοροι οι οποίοι αντιτίθενται στην αναστήλωση του

συνήθως γίνεται µε κριτήρια την συµφωνία της

µνηµείου και προχωρούν και σε ακρότητες ιδιαίτερα

ιδεολογίας του πελάτη, ή των σκοπών του έργου µε

άσχηµες. Άρα θεωρητικά θα έπρεπε ο συνηγορικός

την δική τους ιδεολογία. Αυτό το είδος σχεδιασµού

σχεδιασµός να βρίσκει εύφορο έδαφος, και νοµίζω ότι

αφήνει πολύ περισσότερους βαθµούς ελευθερίας στον

σ΄ ένα βαθµό το βρίσκει. Απλώς δεν το βρίσκει στην

πολεοδόµο να παρέµβει σύµφωνα µε τα δικά του

έκταση που θα έπρεπε και που θα µπορούσε, επειδή

πιστεύω, ενώ οι άλλοι πολεοδόµοι συχνά συνθλίβονται

αποθαρρύνεται από την υπάρχουσα οικονοµική

ανάµεσα στα διάφορα πλαίσια υποχρεώσεων,

µέγγενη. Έτσι, όταν ο συνάδελφος δε µπορεί να

απαιτήσεων του πελάτη, και δικής τους

επιβιώσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβει

επαγγελµατικής ηθικής. Δηλαδή ισχύει σε µεγάλο

επαγγελµατικά και µια κοινωνική οµάδα η οποία

βαθµό αυτό που είχε γραφτεί κάποτε, ότι ο πολεοδόµος

συνήθως δεν µπορεί να του παρέχει ούτε τα προς το

είναι σαν τον τερµατοφύλακα: πρέπει ανά πάσα στιγµή

ζην. Εδώ λειτουργούν πια οι διάφορες ισορροπίες

να είναι σε ετοιµότητα να αντιµετωπίσει και να

επιλογών κ.λ.π. Αλλά νοµίζω ότι η κρίση δηµιουργεί

διαχειριστεί διάφορα αντικρουόµενα συµφέροντα,

τουλάχιστον εύφορο έδαφος και ευκαιρίες για την

όπως τα σουτ σε ποδοσφαιρικό αγώνα, διατηρώντας

ανάπτυξη συνηγορικού σχεδιασµού.

τον αρχικό προσανατολισµό της σχέσης µε τον πελάτη,
δηλαδή υλοποιώντας το βασικό σκοπό της οµάδας να
µη φάει γκολ.
Αναστασία Τασοπούλου. Καταλήγοντας, η κρίση
ποια από τις δύο διαστάσεις πιστεύετε ότι θα
ενισχύσει; Θα δώσει ίσως ευκαιρίες για την ανάδυση
µορφών σχεδιασµού που να τείνουν προς µια
προσέγγιση advocacy planning;

Αναστασία Τασοπούλου. Η Ελλάδα, δεδοµένης της
τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, βρίσκεται σήµερα εν
µέσω δραστικών θεσµικών µεταρρυθµίσεων. Στο
πεδίο του σχεδιασµού έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να
βρίσκεται σε εξέλιξη µια ευρεία συζήτηση αναφορικά
µε την αναµόρφωση του συστήµατος
χωρικού σχεδιασµού. Ποιος κατά τη γνώµη σας είναι
και ποιός θα πρέπει να είναι ο στόχος της
επιχειρούµενης µεταρρύθµισης; Πιστεύετε ότι η

επιχειρούµενη µεταρρύθµιση είναι το αποτέλεσµα µιας
εγγενούς συνειδητοποίησης της ανάγκης για αλλαγή ή
προϊόν µιας διαδικασίας που επιβλήθηκε από υπερεθνικούς σχεδιασµούς και προτεραιότητες;
Κωνσταντίνος Λαλένης. Αυτό, απ' ότι ξέρω, ήταν µια
µνηµονιακή υποχρέωση, η οποία όµως ήταν γενικής
κατεύθυνσης, που ζητούσε την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας του σχεδιασµού. Γιατί, κάνω µια
παρένθεση, έχουµε την δεδοµένη συναισθηµατική
φόρτιση στο θέµα περί µνηµονίων, αλλά ωστόσο, κατά
την άποψή µου, µερικά πράγµατα δε θα πρέπει να τα
δαιµονοποιούµε απόλυτα. Έχουµε δηλαδή τα προφανή
αρνητικά στοιχεία του µνηµονίου, αλλά από 'κει και
πέρα έχουµε και επισήµανση από το µνηµόνιο για την
αναγκαιότητα διαφόρων αλλαγών, τις οποίες θα έπρεπε
εµείς σαν κοινωνία να τις είχαµε µόνοι µας και προ
πολλού προωθήσει. Η όλη ιστορία, λοιπόν, για την
αλλαγή του σχεδιασµού ξεκίνησε από µια µνηµονιακή
υποχρέωση, ότι έπρεπε να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού. Από 'κει και
πέρα προωθήθηκε µε έναν τρόπο που εγώ θεωρώ ότι
είναι τυπικός για την λειτουργία του Ελληνικού
κράτους, µε την ενεργοποίηση κύκλων γύρω από
διάφορα κέντρα εξουσίας στην Αθήνα. Έτσι, άρχισαν
και δηµιουργούνταν σχετικές επιτροπές, η µία µετά την
άλλη, στην οποία για ένα διάστηµα κι εγώ κλήθηκα να
συµµετάσχω… Οι επιτροπές αυτές προσπαθούσαν να
προωθήσουνε ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως η
ευελιξία και η ετοιµότητα για αποδοχή επενδύσεων,
αλλά από την άλλη µεριά είχαν αγνοήσει εντελώς µια
πρώτη φάση, απαραίτητη για το έργο, στην οποία θα
γινόταν αναγνώριση και ανάλυση των στοιχείων που
κάνουν µέχρι τώρα το σχεδιασµό µη αποτελεσµατικό.
Αυτό το υπογράµµισα στην συγκεκριµένη επιτροπή.
Μου ειπώθηκε τότε ότι, «εµείς εδώ στο υπουργείο από
το 2005 και µετά, βλέπουµε τι δεν λειτουργεί στα
γενικά πολεοδοµικά σχέδια και στον σχεδιασµό αυτού
του επιπέδου γενικότερα…». Αλλά όπως είναι γνωστό,
από πριν ακόµη από το 2005 αλλά και µετά, τα γενικά
πολεοδοµικά σχέδια δεν πήγαιναν πια στο υπουργείο.
Ακόµη δε, αν δεν αποκτήσεις καλή γνώση της
παρούσας κατάστασης και των χαρακτηριστικών της
µέχρι τώρα αναποτελεσµατικότητας, ρωτώντας τους

συναδέλφους των διαφόρων ΔΙΠΕΧΩ στις
περιφέρειες, τους συναδέλφους «µαχόµενους
πολεοδόµους» µελετητές και ιδιαίτερα αυτούς που
είναι στην µακράν του κέντρου περιφέρεια, και τέλος
τους συναδέλφους ακαδηµαϊκούς που διδάσκουν την
πολεοδοµία… Αν δεν αποκτήσεις µια γνώση του
προβλήµατος από αυτά που θα σου πούνε, υπάρχει
µεγάλος κίνδυνος να οδηγηθείς σε λάθος πάλι
κατεύθυνση. Η θεωρία λέει ότι οι πράξεις που
προωθούνε την κοινωνική πορεία, έχουν τρεις
διαστάσεις που πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία και
αλληλεπίδραση: η µια διάσταση –το πρώτο, το πάνω
επίπεδο- είναι του θεσµικού και νοµικού πλαισίου, το
δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο πολιτικής και το
τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο εφαρµογών. Εµείς εδώ
στην Ελλάδα έχουµε υπερτροφικό το πάνω επίπεδο, το
επίπεδο νοµοθεσίας, και υποβαθµισµένα τα επίπεδα
πολιτικής και εφαρµογών. Προσπαθούµε να
ξεπεράσουµε την κρίση νοµοθετώντας, πράγµα µη
ρεαλιστικό. Το ξέρετε κι εσείς, ότι τα 4 χρόνια της
κρίσης έχουµε βοµβαρδιστεί από νόµους που
διαδέχονται άλλους νόµους, σε φοβερά εντονότερο
ρυθµό από ότι στην προ κρίσης εποχή. Μια τέτοια
προσπάθεια πιστεύω ότι ήταν κι αυτή εδώ, της
ΧΩΠΟΜΕ. Επιχειρείται δηλαδή, να δηµιουργηθεί ένα
καινούριο πλαίσιο σχεδιασµού, µη λαµβάνοντας
ωστόσο υπ' όψη αυτά που είπαµε προηγουµένως,
δηλαδή το να αξιολογήσουµε πρώτα τις υπάρχουσες
αδυναµίες και να εµπλέξουµε σ' αυτή την προσπάθεια,
και όσους ασχολούνται στην πράξη µε το σχεδιασµό,
ενώ συγχρόνως δεν ενισχύουµε και τα επίπεδα
πολιτικής και εφαρµογών. Έτσι, κινδυνεύουµε να
έχουµε ένα καινούριο νοµικό πλαίσιο το οποίο µπορεί
µεν να λειτουργήσει σε ορισµένες κατευθύνσεις, όπως
για παράδειγµα να διευκολύνει επενδύσεις, αλλά ο
σχεδιασµός και δε θα έχει τη συνολικότητα που πρέπει
και η πολιτική για το σχεδιασµό δε θα έχει την
έµφαση, την ποικιλία και την ένταση που πρέπει. Και
φαίνεται ακόµη ότι οι κοινωνικές διαστάσεις του
σχεδιασµού, όπως για παράδειγµα ο συµµετοχικός
σχεδιασµός και η δηµιουργία µιας κουλτούρας
σχεδιασµού και στους κατοίκους κάθε γειτονιάς, δεν

λαµβάνονται υπόψη στο νέο νοµικό πλαίσιο.

την αντίδραση του κόσµου σε φυσικές καταστροφές,

Κινδυνεύουµε έτσι ο σχεδιασµός και πάλι να µην είναι

έτσι ώστε η ασφάλειά του να αυξάνεται. Τώρα η

πορεία και να παραµείνει παραγωγή προϊόντων µε νέο

διάσταση που βάζετε για το ξεπέρασµα της κρίσης, η

στοιχείο µόνο την διευκόλυνση τοπικών επενδύσεων.

οποία είναι κρίση οικονοµική, δεν ξέρω αν µπορεί να
µπει στον τυπικό ορισµό του resilience. Αν υποτεθεί

Αναστασία Τασοπούλου. Θα ήθελα να θέσω ένα
τελευταίο ζήτηµα. Στις τρέχουσες επιστηµονικές και
πολιτικές συζητήσεις η ανάλυση της κοινωνικής,
οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας των
τόπων, έχει αναδειχθεί ως κεντρικό ζήτηµα και
ζητούµενο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα των
πόλεων και η σύνδεσή της µε το χωρικό σχεδιασµό
αποτελεί ένα κρίσιµο πεδίο. Πιστεύετε ότι ο χωρικός
σχεδιασµός είναι σε θέση να συµβάλλει στην
άµβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης, στην
οικονοµική ανάκαµψη και στην εκκίνηση νέων
αναπτυξιακών διαδροµών;
Κωνσταντίνος Λαλένης. Για να είµαι ειλικρινής, όταν
εγώ προσπαθούσα να βάλω το resilience µέσα στα
πλαίσια σχεδιασµού, κυρίως έβλεπα την
ανθεκτικότητα των πόλεων σε σχέση µε φαινόµενα
όπως η κλιµατική αλλαγή. Λοιπόν, σε σχέση µε την
ανθεκτικότητα των πόλεων, στην Ελλάδα έχουµε ένα
ακόµη παράδειγµα αναπαραγωγής του τυπικού
φαινοµένου του εδώ σχεδιασµού. Έτσι, ενώ οι
προδιαγραφές των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων
προβλέπουν ένα κεφάλαιο σχετικό µε την πρόβλεψη
αντιµετώπισης καταστροφών στην πόλη και στην
ευρύτερη περιοχή της, όπως σεισµών, µεγάλων
πυρκαγιών κ.λ.π., το κεφάλαιο αυτό ποτέ δεν
υλοποιείται. Θεωρείται, ας πούµε, ένα κεφάλαιο το
οποίο είναι απλώς τυπική απαίτηση των
προδιαγραφών, χωρίς πραγµατική αναγκαιότητα. Και η
εντύπωση αυτή ενισχύεται και από το ότι οι αρµόδιοι
κατά περίπτωση φορείς, αποφεύγουν να δεσµευτούν σε
ένα πλαίσιο αντιµετώπισης καταστροφών που δεν
προέρχεται άµεσα από τον δικό τους διοικητικό φορέα.
Βέβαια, οι πραγµατικότητες όπως οι σεισµοί που
είχαµε πρόσφατα στην Κεφαλονιά, µας έδειξαν ότι
αυτό εδώ είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κεφάλαιο,
όπου σε συνδυασµό µε κλασσικές προσεγγίσεις όπως η
διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων ώστε να
µπορούν να δεχτούνε κόσµο άµεσα σε τέτοιες
περιπτώσεις, µπορεί σ' αυτή τη διαδικασία να
εµπλακούν και µοντέρνες τεχνολογίες, όπως το ICT,
που να πληροφορούν και να διαµορφώνουν κατάλληλα

ότι ερµηνεύουµε το resilience µε µια ευρύτητα που
επιτρέπει να συµπεριλάβουµε και την κρίση µέσα στις
καταστροφές, τότε θα θεωρούσα ότι στα στοιχεία
ανθεκτικότητας απέναντι σε τέτοιες κρίσεις θα πρέπει
να περιλαµβάνονται αλλαγές του σχεδιασµού, πρώτον
για τη βελτίωση της τεχνικής του διάστασης, δεύτερον
για τη βελτίωση της ευελιξίας του, και τρίτον µε την
συµπερίληψη και ενίσχυση των κοινωνικών
διαστάσεων που ιδιαίτερα η κρίση τις κάνει φοβερά
αναγκαίες.
Αναστασία Τασοπούλου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για
την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και την κατάθεση
των απόψεών σας.
Κωνσταντίνος Λαλένης. Εγώ σας ευχαριστώ.

