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Εδώ δηµοσιοποιούνται τα πρακτικά µιας ωριαίας συζήτησης που πραγµατοποιήθηκε
τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 µε την Αθηνά Γιαννακού η οποία επιµελήθηκε και την
τελική µορφή τους κείµενο. Για την αναπαραγωγή του συνόλου ή τµήµατος του
κειµένου σε οποιαδήποτε µορφή παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον Γρηγόρη
Καυκαλά στο gkafkala@arch.auth.gr.

Η Ρένα Σακελλαρίδου είναι Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Ρένα Σακελλαρίδου. Αρχικά να πω ότι το

τελευταία χρόνια ξέρω ίσως παραπάνω

Αθηνά Γιαννακού. Έχουν περάσει
περισσότερο από 5 χρόνια από την
εκδήλωση της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης το 2008. Ποια είναι κατά τη γνώµη
σου τα κύρια ζητήµατα που ανέδειξε αυτή
η οικονοµική κρίση στις πόλεις; Υπάρχει
κάποιο ή κάποια από αυτά που αξιολογείς
ως πιο σηµαντικό;

την Αθήνα, θα µιλήσω από τη σκοπιά πότε

Ρένα Σακελλαρίδου. Θα µιλήσω κυρίως

της Αθήνας και πότε της Θεσσαλονίκης.

γι’ αυτό που βίωσα στην Αθήνα. Θεωρώ

ερωτηµατολόγιο που είδα αναφέρεται
συχνά στην έννοια κρίση στις πόλεις. Εγώ
θα µιλήσω για τις Ελληνικές πόλεις που
ξέρω, όχι θεωρητικά, και, επειδή τα

ότι το πρώτο και κύριο στην Αθήνα ήταν η

που επετράπη να ξεχυθεί στην πόλη. Αυτό

υποβάθµιση του κέντρου, η οποία ήταν

συνεχίστηκε µετά µε διαδηλώσεις, µε

ραγδαία. Γκετοποίηση του κέντρου,

καψίµατα, µε βίαια επεισόδια που ήτανε

γκετοποίηση όχι µε την έννοια ότι δεν

πια και παράγωγα της κρίσης. Αλλά

µπορείς να πας σε κάποιες περιοχές,

προηγήθηκαν αυτά τα επεισόδια, δηλαδή,

παρόλο που όντως δεν µπορείς να πας σε

νοµίζω ότι προηγήθηκε η άδεια, µιλώ

κάποιες περιοχές. Και όλο αυτό συνέβη

µεταφορικά, του να βανδαλίσουµε το

µέσα σε πέντε χρόνια. Το είδα, το έζησα,

κέντρο. Προηγήθηκε η άδεια, επετράπη να

έζησα την Αθήνα το 2000, το 2004 µε

βανδαλίσουµε το κέντρο. Σαφώς βέβαια

τους Ολυµπιακούς που ήτανε ένα θαύµα

µετά επέτεινε την παρακµή η οικονοµική

και αµέσως µετά έζησα το πως ξεκίνησε η

κρίση, κλειστά µαγαζιά, άδειοι δρόµοι.

παρακµή. Θα έλεγα ως σηµείο σταθµό σε

Αυτά ήταν από τα σηµαντικότερα

αυτό το θέµα το Δεκέµβριο του 2008,

ζητήµατα για το κέντρο της πόλης. Κρίση

οπότε εκφράστηκε βίαια για πρώτη φορά.

είναι τα άδεια διαµερίσµατα, κρίση είναι

Ήταν σαν να ράγισαν κάποια στεγανά και

οι δρόµοι που δεν επιδιορθώνονται, κρίση

κάποια όρια, όρια για το πώς σεβόµαστε

είναι τα άδεια µαγαζιά. Επειδή για µένα,

το δηµόσιο χώρο, πώς µεταχειριζόµαστε

πάνω από όλα, πόλη είναι ο δηµόσιος

το κέντρο. Ήταν τέτοιο βίαιο το ξέσπασµα

χώρος, γι’ αυτό εστιάζω εκεί. Κρίση είναι

και τέτοια η διήθηση, η διάβρωση των

το να βανδαλίζουµε και να διαρρηγνύουµε

ορίων... Νοµίζω ότι ήταν καταλυτικό, ο

τα όρια του αποδεκτού στην πόλη.

Δεκέµβριος του 2008 ήταν καταλυτικός.
Το Δεκέµβριο του 2008 η κρίση δεν είχε
βγει ακόµη στην επιφάνεια, µπορεί να το
ξέραµε, το µαθαίναµε ήδη από το
Σεπτέµβρη, αλλά δεν είχε εκδηλωθεί
φανερά. Αυτό που συνέβη νοµίζω ότι ήταν
ένα ράγισµα της πόλης. Επίσης, ήτανε
σηµαντικό το ότι ράγισε το κέντρο, σαν να
αποκόπηκε ένα κοµµάτι της πόλης που
άρχισε να καταρρέει, το οποίο στην
Αθήνα ήταν το ιστορικό κέντρο, ενώ τα
βόρεια προάστια, τα κατεξοχήν αστικά

Αθηνά Γιαννακού. Από τα τέλη της
δεκαετίας του 1980, αναπτύχθηκαν
προσεγγίσεις, θεσµοί, πρακτικές και
εργαλεία σχεδιασµού που είχαν στόχο την
αλλαγή της εικόνας των πόλεων, την
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και
την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε
πόλεις ή περιοχές τους που ουσιαστικά
βρέθηκαν στη δίνη κρίσεων (µε επίκεντρο
την αποβιοµηχάνιση). Ποιος ήταν κατά τη
γνώµη σου ο ρόλος αυτών των πολιτικών
αστικής αναζωογόνησης ή αναγέννησης
στις πόλεις και πως θα χαρακτήριζες τα
κύρια χαρακτηριστικά τους υπό το πρίσµα
της σηµερινής παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης;

προάστια, παρέµεναν τελείως

Ρένα Σακελλαρίδου. Όταν γινόντουσαν,

αποκοµµένα, ήρεµα, χωρίς να έχουν καµία

αν εξαιρέσεις τα London Dockland που

επαφή, χωρίς να έχουν καµία γνώση για

ήταν πολύ ευρείας κλίµακας ανάπλαση

την υπόλοιπη πόλη. Άρα θα έλεγα ότι

και, στην ουσία, είχε µονοσήµαντα τον

ήταν ένα είδος βιαιότητας που ξεχύθηκε,

στόχο να δηµιουργήσει ένα καινούργιο

business centre, τα υπόλοιπα
ενσωµάτωναν πολύ τον αστικό χώρο, το
urban design, δηµιουργούσαν δηµόσιο
χώρο, χώρο αναψυχής, πολιτισµού, και
νοµίζω ότι έφτιαχναν ένα κοµµάτι της
πόλης που ανήκε σε πολλούς. Δίπλα σε
αυτό ερχόταν και η ανάπτυξη, το
development, αλλά πάντα βασιζόταν στο
να διαµορφώσουν promenades, αστικά
πάρκα κλπ. που έδιναν όλα τα παραπάνω.
Αν σήµερα αυτό αρκεί, αν αυτή είναι η
ερώτηση, υπό το κράτος της κρίσης δεν
νοµίζω ότι αρκεί πλέον µόνον αυτό. Δεν
µπορείς πια να εστιάζεις µόνον στο να
δηµιουργήσεις το ωραίο πρόσωπο της
πόλης, έστω και αν αυτό την κάνει πιο
ανταγωνιστική, και βέβαια χρειαζόµαστε
να είµαστε πιο ανταγωνιστικοί για να
φέρουµε χρήµα. Οφείλουµε όµως να
στραφούµε και στο πονεµένο κοµµάτι της
πόλης. Δεν νοµίζω πια ότι αντέχουν οι
πόλεις, δηλαδή οι γειτονιές, ας πούµε πάλι
της Αθήνας, να γίνονται έργα σηµαντικά
ανάπλασης, Πανεπιστηµίου και όλα αυτά,
και οι άλλες γειτονιές να καταρρέουν.
Σήµερα θάλεγα ότι χρειάζεται αυτό να
ισορροπήσει, γιατί αν δεν ισορροπήσει,
φοβάµαι ότι, εξαιτίας της κρίσης, θα
αντιµετωπίσουµε πράγµατα που µετά ή θα
είναι διχασµός της πόλης και γκετοποίηση
κάποιων περιοχών ή θα είναι
συγκρουσιακές καταστάσεις που νοµίζω
ότι πρέπει να αποφύγουµε γιατί είναι πολύ
επικίνδυνα. Δεν αρκεί πλέον µόνον η
εικόνα της πόλης, αρκούσε τις εποχές που
είµασταν όλοι ήρεµοι και ήσυχοι ότι όλα
πάνε καλά, τώρα όχι.

Αθηνά Γιαννακού. Όλη αυτή η ιστορία
της αστικής αναγέννησης, το είπες και εσύ
λίγο, είναι συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη
του τοµέα των ακινήτων, σε όλες τις
πόλεις παγκοσµίως, καθώς η οικονοµία
τους στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό εκεί.
Συνδέεται αυτή η βασισµένη στα ακίνητα
αστική ανάπτυξη µε την κρίση και
συνέβαλαν µε κάποιο τρόπο και οι
πολιτικές αστικής αναγέννησης σε αυτό
δίνοντας περισσότερο βάρος στην µεγάλη
παραγωγή χώρων και λιγότερο σε αυτό
που λες, να εξισορροπήσουν τις γειτονιές;
Ρένα Σακελλαρίδου. Είναι τόσο µεγάλο
αυτό το θέµα που δεν ξέρω από πού να το
αγγίξω. Δηλαδή, αν βγήκε στην επιφάνεια
κάτι από την κρίση είναι ότι το ζήτηµα µε
τα ακίνητα έχει τόσες πολλές άλλες
παραµέτρους. Να πάρεις την Αµερική;
Διαβάσαµε, καταλάβαµε, µάθαµε. Να
πάρεις την Κίνα, όπου έγινε ένα
τερατώδες boom, δηλαδή πόλεις
ξεκληρίστηκαν µέσα σε ένα χρόνο και
φτιάχτηκαν πόλεις εκατοµµυρίων µέσα σε
δύο χρόνια; Τροµακτικό! Στην Κίνα, για
παράδειγµα, φτιάχτηκαν συγκροτήµατα
κατοικιών τροµακτικής έκτασης και
ταυτόχρονα τεράστια έργα προβολής όπου
δούλεψε όλη η δυτική αρχιτεκτονική.
Έπρεπε αυτό, άξιζε τον κόπο, ήταν
απαραίτητο, δεν ήταν µια φούσκα; Ήταν
όλα αυτά. Αν έρθουµε πιο κοντά, να
πούµε στην Ισπανία, όπου όταν
κατέρρευσε αυτός ο τοµέας, τα κενά
διαµερίσµατα ήταν τροµακτικά πολλά.
Στην Ελλάδα αυτό συνέβη σε πιο µικρή
κλίµακα και, πάντα, µας σώζει το ότι
είµαστε λίγο καθυστερηµένοι και λίγο
στην άκρη του κόσµου. Συνέβη την εποχή
Αλογοσκούφη όταν µπήκε ο ΦΠΑ στις

οικοδοµές και, εξ αιτίας αυτού του

υποβαθµίζονται οι συνθήκες ζωής, η

γεγονότος, για 2-3 χρόνια φτιάχτηκαν

ποιότητα ζωής. Άρα θα έλεγα, σε πιο

άπειρες πολυκατοικίες και διαµερίσµατα

µεγάλο κίνδυνο είναι οι πρώην

σε όλα τα προάστια, χωρίς πολεοδοµία,

µικροαστικές και, πιο παλιά, αστικές

χωρίς infrastructure, χωρίς τίποτε. Και εδώ

περιοχές, π.χ. Κυψέλη, Πατήσια,

στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, άπειρα

Παγκράτι. Κάποιες είχαν κρίση νωρίτερα,

και, άρα, χιλιάδες έµειναν έτσι, ηµιτελή ή

άλλες, όπως το Παγκράτι, όχι. Βέβαια εκεί

απούλητα. Αυτό που µας έσωσε όµως

συµβαίνουν άλλα θέµατα, τα οποία επίσης

είναι ότι ίσως δεν είχαµε ακόµα σε µεγάλο

είναι ενδιαφέροντα. Ας πούµε το κάτω

βαθµό οργανωµένη δόµηση και έτσι όλα

Παγκράτι, γνωρίζει αυτή τη στιγµή µια

αυτά συνέβησαν στα outskirts της πόλης,

bottom up µικρή αναγέννηση, εξαιρετική.

δεν συνέβησαν στο κέντρο της πόλης. Δεν

Ανοίγουν µικρά εστιατόρια, θεατράκια,

καταστρέψαµε µάζα για να φτιάξουµε

µικρά µαγαζιά που πουλάνε αντικείµενα,

µάζα και επίσης δεν προλάβαµε να

ρούχα κλπ., γιατί τα ενοίκια είναι φθηνά,

καταστρέψουµε τις ακτές. Τώρα µιλάµε

είναι κοντά στο κέντρο, και, ξαφνικά,

για τις πόλεις, αλλά νοµίζω ότι και αυτό

αναπτύσσονται υπόκεντρα που δεν τα

είναι ένα θέµα που επίσης είναι πάρα

περίµενες πριν. Άρα υπάρχει όλο αυτό,

κρίσιµο.

και θαρρώ πως αυτό είναι ένα από τα πιο

Αθηνά Γιαννακού. Αν τα προηγούµενα
χρόνια ορίζαµε ως εγκαταλελειµµένες
περιοχές τα παλιά στρατόπεδα κλπ., όπως
και εν γένει τις περιοχές που πέρασαν
βιοµηχανική κρίση, πώς θα κατέγραφες
την έννοια εγκαταλελειµµένη περιοχή
σήµερα στην πόλη; Και τι είδους απόθεµα
πιστεύεις ότι είναι σε κίνδυνο
εγκατάλειψης σήµερα; Για παράδειγµα,
κάποιοι λένε, επηρεασµένοι από την
Αµερικανική εµπειρία, ότι είναι τα
προάστια σε κίνδυνο εγκατάλειψης. Πώς
το βλέπεις ειδικότερα στο πλαίσιο της
Ελληνικής πόλης;
Ρένα Σακελλαρίδου. Αναφερόµενη στην
Αθήνα πάλι, θεωρώ ότι σε κίνδυνο
εγκατάλειψης είναι οι πρώην µικροαστικές
περιοχές, οι οποίες γκετοποιούνται πάρα
πολύ γρήγορα. Ένα θέµα είναι ότι φεύγει

ενδιαφέρονται πράγµατα για να
συζητήσουµε για την Ελληνική πόλη,
δηλαδή η δυνατότητα αναζωογόνησης της
Ελληνικής πόλης, λόγω του µεγέθους και
λόγω της ιδιοµορφίας του ότι δεν είχαµε
µεγάλες αστικές αναπλάσεις, δεν είχαµε
τεράστια developments, δεν είχαµε
µεγάλη κλίµακα, είχαµε πάντα τη
µικροκλίµακα της πολυκατοικίας και του
µικροϊδιοκτήτη, έχουµε έντονο το from
local to global. Και αυτό αφήνει πιο πολλά
ενδεχόµενα µικροπαρεµβάσεων και
µικροδιορθώσεων.
Αθηνά Γιαννακού. Συνεπώς, έτσι όπως το
λες, εκεί βλέπεις και το µέλλον στις
πόλεις, σε αυτού του είδους τις γειτονιές.

ο υπάρχων πληθυσµός και έρχονται
µετανάστες. Δεν είναι όµως αυτό το
πρόβληµα. Είναι ότι διαρκώς

Ρένα Σακελλαρίδου. Εγώ εκεί το βλέπω,
θεωρώ πρώτα απ΄όλα ότι υπάρχει πολύ

εγκαταλελειµµένο κοµµάτι, δηλαδή
πολυκατοικίες του ’60 παρατηµένες όπου
εκεί θα µπορούσαµε να δούµε τι µπορούµε
να κάνουµε. Δεν ονειρεύοµαι

Αθηνά Γιαννακού. Εσύ πιστεύεις ότι τα
εργαλεία της αστικής αναγέννησης των
προηγούµενων δεκαετιών είναι
κατάλληλα ή πρέπει να ψάξουµε
καινούργια εργαλεία;

αποκλειστικά τεράστια developments,

Ρένα Σακελλαρίδου. Δεν νοµίζω ότι

νοµίζω καλά θα κάνουµε να τα

είµαι ειδική για να στο πω, δεν νοµίζω ότι

γλιτώσουµε, τουλάχιστον στο κέντρο.

ξέρω καλά τα εργαλεία και δεν ξέρω
τουλάχιστον στην Ελλάδα να έχουν

Αθηνά Γιαννακού. Είναι εντυπωσιακό
που το λέει ένας αρχιτέκτονας σαν σε
εσένα αυτό!
Ρένα Σακελλαρίδου. Ναι, θεωρώ ότι, για
καλή µας τύχη, είµασταν καθυστερηµένοι
και πίσω από τα πράγµατα. Μπορούµε
λοιπόν τώρα να δούµε τι συνέβη στις
άλλες πόλεις και να σκεφτούµε πως δεν θα
συµβούν και εδώ αυτά. Δεν
γκετοποιήθηκαν οι πόλεις µας µε τον
τρόπο που γκετοποιήθηκαν τα προάστια
στο Παρίσι, για παράδειγµα. Και ίσως η
ιδιοµορφία, η µικροκλίµακα, η
αρχιτεκτονική και η έννοια της γειτονιάς,
έσωσαν κάπως την κατάσταση. Για τις
προαστιακές περιοχές δεν µπορώ να
µιλήσω γιατί δεν τις ξέρω καθόλου. Στην
Αθήνα νοιώθω ότι υπάρχει µεγάλο
απόθεµα άδειο, δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι
τρόποι επεµβάσεων αλλά θα είναι
αρχιτεκτονικο-αστικού σχεδιασµού.
Αθηνά Γιαννακού. Άρα θεωρείς ότι
έχουµε απόθεµα κενό, ούτως ή άλλως, σε
κατοικίες και καταστήµατα, είναι πολύ
αυτό το απόθεµα, αλλά επειδή είναι έτσι
διασπασµένο µας δίνονται ευκαιρίες να
παρέµβουµε πιο εύκολα.

συµβεί µεγάλες επεµβάσεις. Μια µεγάλης
κλίµακας επέµβαση που πάει να γίνει
τώρα στην Αθήνα είναι η Πανεπιστηµίου,
αλλά δεν είναι στοχευµένη στο urban,
θέλει να το περιλάβει, αλλά στην
πραγµατικότητα ασχολείται µόνον µε την
πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου, είναι
πιο πολύ µια διευθέτηση µεγάλης
κλίµακας µε πολλά συν και πλην, αλλά
δεν είναι µεγάλο development.
Αθηνά Γιαννακού. Το θεωρείς
κατάλληλο για την τρέχουσα εποχή;
Ρένα Σακελλαρίδου. Δεν ξέρω να σου
πω, νοµίζω ότι εξαρτάται από τις περιοχές.
Την τρέχουσα εποχή θα ξανακοίταζα το
‘from local to global’. Δεν θα
σκεφτόµουνα µόνον τη µεγάλη κλίµακα.
Βέβαια, πάλι ξαναγυρνώ στην Αθήνα,
υπάρχει όλο το νότιο µέτωπο, το
παραθαλάσσιο µέτωπο, όπου πρόκειται να
γίνει κάτι µεγάλο και σηµαντικό, απλώς
ακόµα δεν το ξέρουµε, και έχει πολλές
δυνατότητες. Υπάρχει τεράστιο απόθεµα
στον Πειραιά, στη Δραπετσώνα π.χ., σε
όλες αυτές τις περιοχές, όπου σαφώς θα

Ρένα Σακελλαρίδου. Ναι νοµίζω ότι αυτό

γίνουν µεγάλα developments. Δεν το

µας σώζει.

βλέπω στα κέντρα πόλης. Ας πούµε στη
Δραπετσώνα θα µπορούσε να ήταν κάτι

φαντάζοµαι σαν τα London Docklands,

υποστηρίζω αυτό πάρα πολύ. Δεν συζητώ,

ένα business centre, στο παραλιακό

γιατί είναι άλλη συζήτηση, δεν είναι

µέτωπο της Αθήνας θα ήταν κάτι σαν αυτό

αρχιτεκτονική αλλά πολιτική, αν ο τρόπος

που λένε “Αθηναϊκή Ριβιέρα”, δηλαδή

που πουλιέται είναι σωστός. Δεν το

κατοικίες υψηλών εισοδηµάτων, αναψυχή

συζητώ αυτό γιατί ξεπερνάει την

κλπ.

συζήτησή µας εδώ. Σε όλα αυτά όµως

Αθηνά Γιαννακού. Θα ήθελα να κάνεις
µια µικρή σύγκριση Αθήνας και
Θεσσαλονίκης. Πως βλέπεις συγκριτικά
τα προβλήµατα των δύο πόλεων µια και
τις ξέρεις και τις δύο;
Ρένα Σακελλαρίδου. Κοίτα, είναι
τελείως διαφορετική η κλίµακα. Η Αθήνα
είναι πολύ µεγαλύτερη και το κέντρο της
είναι πολύ µεγαλύτερο. Με αυτή την
έννοια νοµίζω ότι είναι πιο σύνθετα τα
πράγµατα, πραγµατικά πιο σύνθετα. Στη
Θεσσαλονίκη έγινε η ανάπλαση της
παραλίας και το νοιώθεις, αλλάζει ο
Δήµαρχος και το νοιώθεις στην
ατµόσφαιρα. Στην Αθήνα είναι πιο
δύσκολα τα πράγµατα λόγω κλίµακας.
Από την άλλη, είναι σαφές ότι και τα
κεφάλαια που επενδύονται και το
δυναµικό της Αθήνας είναι µεγαλύτερο.
Αθηνά Γιαννακού. Πως βλέπεις τις
προτάσεις που γίνονται για την
αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων σε
σχέση µε την κρίση στις πόλεις; Σε τι
µπορούν να συµβάλλουν; Και φέρνω το
παράδειγµα του Ελληνικού. Πως το
βλέπεις αυτό το παράδειγµα αξιοποίησης
και τι θα άλλαζες σε αυτό;
Ρένα Σακελλαρίδου. Καταρχήν δεν είµαι
από αυτούς που θα ήθελαν να είναι πάρκο
το Ελληνικό. Θεωρώ ότι µια χαρά µπορεί
να είναι και άλλα πράγµατα, είναι πολύ
µεγάλο. Άρα θα το υποστήριζα και το

πιστεύω ότι είναι ωραίο, για τόσο µεγάλες
επεµβάσεις, τόσο µεγάλης κλίµακας, να
υπάρχει ένα είδος πληροφόρησης,
διαµόρφωσης κλίµατος συναίνεσης. Μέχρι
στιγµής δεν έχουµε µάθει τίποτε, οπότε
υπάρχει αµηχανία. Αν αυτό το τόσο
µεγάλο project γίνει κάτι που έχει απλώς
και µόνο στόχο, πώς να το πω, ένα τύπο
Dubai plus... Δεν ξέρω τα ζητήµατα της
πολεοδοµίας είναι πιο ευαίσθητα και
σύνθετα. Λέω πολλές φορές, κοιτάξτε να
δείτε, ένα κακό κτίριο είναι ένα κακό
κτίριο, µπορεί να υποφέρει ο αρχιτέκτονας
και αυτοί που ζούνε µέσα. Αλλά µια κακή
επέµβαση στον δηµόσιο χώρο, µια αστική
επέµβαση που είναι κακή και, ακόµα
παραπάνω, µια πολεοδοµική επέµβαση
που είναι κακή καταστρέφει την πόλη, και
εκεί πρέπει να είµαστε διπλά προσεκτικοί.
Είµαι θετική στο να γίνει το Ελληνικό,
περιµένω να δω πώς θα γίνει.
Αθηνά Γιαννακού. Πιστεύεις δηλαδή ότι
όλη αυτή η ιστορία που καλεί ξανά σε
επένδυση ακινήτων µπορεί να δουλέψει,
µπορεί να συµβάλλει στην οικονοµική
ανάπτυξη των πόλεων;
Ρένα Σακελλαρίδου. Αν γίνει κάτι, έτσι
όπως νοµίζω ότι θα το κάνουν, θα
κοιτάξουν να απευθυνθούν στο να έρθει
χρήµα από το εξωτερικό και να επενδυθεί
σε ακίνητα. Στο παραλιακό κοµµάτι της

Αττικής νοµίζω ο στόχος είναι να

αφήνουν παράθυρα σε οτιδήποτε, και από

επενδυθούν χρήµατα από το εξωτερικό.

την άλλη, δεν έχουµε τους κατάλληλους

Αθηνά Γιαννακού. Πάντως απ’ ότι
κατάλαβα, στην ερώτηση τι θα άλλαζες
στην περίπτωση του Ελληνικού η
απάντησή σου είναι ότι θα το έκανες πιο
ανoικτό project µε µεγαλύτερη
διαβούλευση, συναίνεση κλπ.

θεσµούς που να επιτρέπουν, να ελέγχουν
και να αφήνουν ελεύθερη πρωτοβουλία,
την ιδιωτική, την όποια πρωτοβουλία, να
δηµιουργήσει και ταυτόχρονα να ελέγξει
βάζοντας όρια. Για µία οικοδοµική άδεια

Ρένα Σακελλαρίδου. Όπως είπα δεν είµαι

πέρυσι µας πήρε 14 µήνες να τη

από αυτούς που λέω να γίνει πάρκο ούτε

βγάλουµε, για κτίριο της Ακαδηµίας

είµαι από αυτούς που λέω να

Αθηνών, γιατί ήταν στο ιστορικό κέντρο,

αλυσοδένονται οι δήµαρχοι. Πρέπει να

γιατί έπρεπε να περάσει Κεντρικό

προχωρήσουµε. Καταρχήν δεν µπορώ να

Συµβούλιο Νεωτέρων κλπ., 14

φανταστώ διαγωνισµό που λαµβάνει

ολόκληρους µήνες! Δεν γίνεται µε αυτόν

µέρος µόνον ένας, αλλά από κει και πέρα,

τον τρόπο. Είναι πρώτα απ’ όλα θέµα

θεωρώ ότι τώρα που το πήρε κάποιος, θα

σωστών ελεγκτικών θεσµών, και µετά να

κάνει πολύ καλό και στη δική του

αφεθούν τα πράγµατα ελεύθερα. Αλλά

πρόταση και στην πόλη όλα αυτά τα

εµείς την ελευθερία την κάνουµε

πράγµατα να µπορέσουν να συζητηθούν.

ασυδοσία, το νόµο τον κάνουµε παράνοια,
θεσµός ξεχνάµε τι είναι... Βεβαίως, να

Αθηνά Γιαννακού. Θα σε πάω σε καθαρά
πολεοδοµικά θέµατα αλλά θέλω να µου τα
απαντήσεις από την πλευρά του
αρχιτέκτονα. Υπάρχει µια συζήτηση ότι
υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα µε το
χωρικό σχεδιασµό που ουσιαστικά δεν
επιτρέπει τέτοιου είδους developments.
Ήδη προχωρά µια σχετική αναθεώρηση.
Εσύ στην πολιτική αστικής αναγέννησης
(επέµβασης στην πόλη µε πιο σύνθετα
εργαλεία να το πω καλύτερα), τι θέση τη
βλέπεις να κατέχει σε µια αναθεώρηση
του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού;
Ρένα Σακελλαρίδου. Δεν µας παίρνει πια
να συνεχίσουµε µε το πλαίσιο που έχουµε
που δεν επιτρέπει τίποτα. Δεν µας παίρνει
πια. Το πρόβληµά µας όµως δεν είναι
πολεοδοµικό, δεν είναι αρχιτεκτονικό,
πρώτα απ’ όλα είναι θεσµικό. Δηλαδή,
από τη µια φτιάχνουµε κανόνες που
στραγγαλίζουν οτιδήποτε, και που

υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, βεβαίως
υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες που θα
µπορούσαν να αναπλαστούν µε ένα τρόπο,
όλο αυτό όµως να µη γίνεται µε
ισοπεδωτικό τρόπο. Πάντως έχετε
δύσκολο έργο µπροστά σας οι
πολεοδόµοι.
Αθηνά Γιαννακού. Ολοκληρώνοντας τη
συζήτηση, ποιος νοµίζεις ότι µπορεί να
είναι ο ρόλος των πόλεων και των
αστικών πολιτικών για την έξοδο από την
κρίση;
Ρένα Σακελλαρίδου. Πάλι θα ξανάρθω
στο από κάτω προς τα πάνω. Θεωρώ ότι οι
πόλεις έχουν αυτή τη δυνατότητα επειδή
µαζεύουν µεγάλο πληθυσµό. Νοµίζω
υπάρχουν δυνατότητες για να γίνουν
καινούργια πράγµατα. Πάρε εδώ την

περιοχή της Βαλαωρίτου, που µου είχε

Αθήνα σε ένα δροµάκι, το οποίο έγινε

κάνει εντύπωση, που ξεπήδησε από µικρά

πεζόδροµος, είναι ένα οικοδοµικό

τέτοια πραγµατάκια. Θα µου πεις, αυτή θα

τετράγωνο και έχει τεράστια δένδρα και

είναι η λύση των πόλεων; Δεν µπορεί να

ζω σ ένα πεζόδροµο που είναι σαν κήπος,

είναι µόνον αυτή η λύση των πόλεων.

είναι στο κέντρο της πόλης και είναι

Παρόλα αυτά, οι πόλεις είναι σηµαντικές.

κήπος, και περνούν παιδάκια, γατάκια και

Θα έλεγα ότι πρέπει να είναι πολλά

σκυλάκια… Ακούγεται ροµαντικό αλλά,

πράγµατα µαζί που πρέπει να γίνουν σε

ξέρεις πόσο εύκολο είναι να δώσεις

πολλές διαφορετικές κλίµακες. Από τη

ποιότητα στο οτιδήποτε...

µικρο-κλίµακα της γειτονιάς έως το
development του Ελληνικού, από την
αστική ανάπλαση, από το φύτεµα πολλών
δένδρων, από την ασφάλεια και την

Αθηνά Γιαννακού. Αν θα έβαζα τίτλο σε
αυτή τη συνέντευξη θα ήταν αυτό το
τελευταίο που είπες “τα εργαλεία είναι
απλά”!

καθαριότητα, από το πράσινο, το τονίζω

Ρένα Σακελλαρίδου. Είναι πολύ απλά,

το πράσινο, νοµίζω ότι µπορούν να γίνουν

αλλά και δεν είναι απλά, στην πράξη

πολλά διαφορετικά πράγµατα σε πολλά

θέλουν σκέψη. Νοµίζω ότι πρέπει να πάµε

διαφορετικά επίπεδα ώστε οι ίδιες οι

και από εδώ και από εκεί. Τα πράγµατα

πόλεις να παράγουν δουλειά, οι ίδιες οι

είναι πιο πλεγµατικά, δεν είναι ιεραρχικές

πόλεις να είναι ασφαλείς και µε αυτόν τον

οι δοµές που σκεφτόµαστε, ούτε οι ίδιες οι

τρόπο να µπορούν να παίρνουν µέρος σε

πόλεις µας. Είναι πλεγµατικές, σύνθετες

όλο το δίκτυο της οικονοµίας. Δεν το

και πρέπει να παρέµβουµε και από πάνω

βλέπω δηλαδή ότι φτιάχνουµε σπίτια και

και από κάτω και νάχουµε πάντα στο νου

τα πουλάµε, είναι πιο σύνθετο.

ότι, µερικές φορές, ευφυία χρειάζεται, δεν
χρειάζεται παραπάνω, δηλαδή να

Αθηνά Γιαννακού. Θες να προτείνεις κάτι
άλλο σε όλη αυτή τη συζήτηση;

επενδύσεις γνώση και σκέψη χρειάζεται.

Ρένα Σακελλαρίδου. Θάλεγα ότι θα ήταν

Αθηνά Γιαννακού. Ευχαριστώ πολύ γι’
αυτή την εξαιρετική συνέντευξη!

πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε ότι οι
πόλεις είναι δηµόσιος χώρος. Γι’ αυτόν
τον δηµόσιο χώρο βρισκόµαστε και ζούµε
ο ένας δίπλα στον άλλον. Το δηµόσιο
χώρο τον προστατεύουµε, τον
πρασινίζουµε, τον καθαρίζουµε, δεν τον
βανδαλίζουµε. Είναι ό,τι πιο σηµαντικό
υπάρχει. Δεν ξέρω τι εργαλεία χρειάζονται
γι’ αυτό, αλλά νοµίζω ότι µερικές φορές
τα εργαλεία είναι πολύ απλά. Ζω στην

Ρένα Σακελλαρίδου. Και εγώ ευχαριστώ.

