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Αθηνά Γιαννακού. Έχουν περάσει
περισσότερο από 5 χρόνια από την
εκδήλωση της παγκόσµιας κρίσης. Κατά
τη δική σου γνώµη, έτσι όπως εσύ βίωσες
αυτή την κρίση ή διάβασες γι’ αυτήν, ποια
είναι τα κυριότερα προβλήµατα στις
πόλεις και υπάρχει κάτι που εσύ θεωρείς
κρισιµότερο?

και υπήρχε τότε η συζήτηση ότι µάλλον η

Βίβιαν Δούµπα. Το 2008-09 που ξεκίνησε

τις τιµές των ακινήτων, η κρίση έχει

η όλη συζήτηση αναφορικά µε την κρίση

περάσει στην αγορά, στο εµπόριο και

παρακολουθούσα τι γινόταν στον τοµέα

ούτω καθεξής. Αυτή η κρίση ακινήτων

του real estate µέσα από κάποια σεµινάρια

υπάρχει και στην Ολλανδία, περίπτωση

Ελλάδα θα τη γλιτώσει µε την κρίση που
αφορά το real estate και τα ζητήµατα της
αστικής ανάπτυξης. Τελικά δεν τη
γλυτώσαµε! Νοµίζω ότι είναι µια αλυσίδα
γεγονότων, ξεκινώντας από τα ακίνητα,

την οποία γνωρίζω καλύτερα, όπου
θεωρούν ότι υπάρχει και φούσκα

Αθηνά Γιαννακού. Άρα το κρισιµότερο
πρόβληµα για σένα είναι η κρίση των
ακινήτων.

ακινήτων παρόµοια µε αυτήν της
Αµερικής. Δεν αφορά τόσο σε ακίνητα
στα κέντρα των πόλεων που δεν µπορούν
να τα πουλήσουν ή να τα νοικιάσουν,
αλλά σε εκτάσεις που έχουν κτίσει
τελευταία εντός του πολυκεντρικού
συστήµατος, µεταξύ Ουτρέχτης και
Άµστερνταµ, µε κτίρια κατοικίας και
γραφείων, και δεν µπορούν να τα
πουλήσουν. Ειδικά σε ακίνητα γραφείων
σε µια περιοχή που ονοµάζεται Bijlmer
Arena µένουν ολόκληροι ουρανοξύστες
άδειοι. Σε πόλεις όπως οι Ολλανδικές,

Βίβιαν Δούµπα. Η κρίση των ακινήτων η
οποία φυσικά οδηγεί και σε κρίση
χρήσεων γης. Δεν µπορώ βέβαια να το
στηρίξω ερευνητικά µε κάποιο τρόπο,
αλλά αυτό που παρατηρώ εµπειρικά είναι
ότι στο κέντρο της πόλης έχουµε πολύ
περισσότερες χρήσεις όπως καφέ κλπ.,
δηλαδή κλείνει το λιανικό εµπόριο και
ανοίγει η αναψυχή, χωρίς να
αντικαθίσταται όµως το λιανικό εµπόριο
σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα
έντονο στη Θεσσαλονίκη ειδικά.

όπου έχουν πολύ αναπτυγµένο το κοµµάτι
των υπηρεσιών, µένουν ολόκληρα κελύφη
άδεια.

Αθηνά Γιαννακού. Έχεις παρατηρήσει
κάποια ανάλογη “κρίση χρήσεων γης”,
όπως τη χαρακτήρισες, στις Ολλανδικές
πόλεις?

Αθηνά Γιαννακού. Στην Ελλάδα βλέπεις
κάποια ανάλογη εικόνα?

Βίβιαν Δούµπα. Όχι, αυτά τα τρία χρόνια

Βίβιαν Δούµπα. Τη συνειδητοποιώ

ανάλογο, γιατί εκεί υπάρχει και κάποιο

περισσότερο σε περιοχές όπως η γειτονιά

trend πλέον, αντί να στηρίζουν τα µεγάλα

µου, στην περιοχή Μαρτίου και Δελφών

εµπορικά κέντρα του τύπου Mediterranean

στη Θεσσαλονίκη, όπου αδειάζουν τα

Cosmos, στηρίζουν τα µικρά

ισόγεια. Από την προσωπική ανάγκη να

καταστήµατα, όσο πιο µικρά τόσο

δω αν πάει κάτι καλύτερα, κάθε φορά που

καλύτερα, το οποίο ξεκινάει λίγο και

έρχοµαι τα τελευταία δύο-δυόµιση χρόνια

στηρίζεται από τους hipsters.

που ζω εκεί δεν έχω παρατηρήσει κάτι

µοιάζει να είναι χειρότερα. Όσον αφορά
τις κατοικίες, επειδή η κατοικία εκεί έγινε
πλέον φθηνή, δεν υπάρχουν τέτοια
προβλήµατα.

Αθηνά Γιαννακού. Ας έρθουµε στην
πολιτική που αναπτύχθηκε στις
Ευρωπαϊκές πόλεις από το τέλος της
δεκαετίας του 1980 και είχε ως στόχο την
αλλαγή της εικόνας στις πόλεις, την
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, την
προσέλκυση νέων επενδύσεων είτε
συνολικά στις πόλεις ή σε περιοχές που

είχαν διέλθει κρίση, δηλαδή της αστικής
αναγέννησης ή αναζωογόνησης. Ποιος
ήταν ο ρόλος αυτών των πολιτικών στις
πόλεις και πώς θα χαρακτήριζες τα
χαρακτηριστικά αυτών των πολιτικών υπό
το πρίσµα της κρίσης?

δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα, υπήρχε
δηλαδή ασυµβατότητα χρήσεων και
λειτουργιών, συν το γεγονός ότι είχαν
µπαζώσει ένα µεγάλο κανάλι και το κάναν
αυτοκινητόδροµο, ο οποίος περνούσε

Βίβιαν Δούµπα. Όσο το σκέφτοµαι, γιατί
δεν γνωρίζω επαρκώς την ιστορία της
αστικής αναγέννησης, αυτό που µπορώ να
αντιληφθώ είναι ότι είναι αρκετά
προσανατολισµένη σε µια χρήση. Θεωρώ

κάτω από αυτόν τον εµπορικό σταθµό.
Τώρα πλέον ξεµπαζώνουν και κάνουν τον
αυτοκινητόδροµο κανάλι, πράσινη ζώνη,
και αλλάζουν τις χρήσεις στο εµπορικό
κέντρο και στο σταθµό.

το θέµα των χρήσεων γης πολύ
σηµαντικό. Δηλαδή µπορεί µια περιοχή να
αναπτυσσόταν µόνον µε αναψυχή άλλη
µόνον µε εκπαίδευση, δεν υπήρχε µια

Αθηνά Γιαννακού. Αυτά τα projects
περνάνε κάποιου είδους κρίση?

µείξη των χρήσεων γης, µείξη των

Βίβιαν Δούµπα. Αυτά συνεχίζουν

λειτουργιών στην πραγµατικότητα. Και

κανονικά, αλλά αποφεύγουν να

νοµίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα

ξεκινήσουν καινούργια σε διάφορες

προβλήµατα που οδήγησαν στην κρίση

κλίµακες είτε µικρότερα projects είτε

τέτοιων περιοχών. Στην Ελλάδα δεν το

µεγαλύτερα.

έχουµε αυτό, αλλά στην Ολλανδία είχαν
ολόκληρες περιοχές που ήταν µόνον για
αναψυχή ή µόνο για υπηρεσίες. Τώρα

την προσέγγιση. Στην Ουτρέχτη

Αθηνά Γιαννακού. Λένε αρκετοί ότι οι
πόλεις αποτέλεσαν τα τελευταία 30 χρόνια
τα κέντρα µιας ανάπτυξης που βασίστηκε
στα ακίνητα και όπου διαµορφώθηκε ένα
µεγάλο απόθεµα χώρων κατοικίας,
γραφείων, αναψυχής, εµπορίου κλπ. Ποιες
νοµίζεις ότι ήταν οι επιδράσεις αυτής της
πολιτικής, τι παρήγαγε δηλαδή αυτή η
πολιτική? Ήταν κατά µία έννοια
ταυτόσηµη µε την πολιτική αστικής
αναγέννησης?

υλοποιείται ένα σχετικό project το οποίο

Βίβιαν Δούµπα. Ειδικά στην Ολλανδία

ξεκίνησε το 2010. Η Ουτρέχτη όντας στο

νοµίζω πως είναι. Στην Ολλανδία έχουν

κέντρο της Ολλανδίας είναι και το

και το θεσµό της κοινωνικής κατοικίας

εµπορικό της κέντρο και το κέντρο

που είναι πολύ αναπτυγµένος. Εκεί είναι

µεταφορών. Από τη δεκαετία του 1970 ο

τα housing corporations που θα

εµπορικός σταθµός ενωνόταν µε το

αποφασίσουν για το regeneration, µπορεί

εµπορικό κέντρο, γεγονός που όσο

να µην είναι ο Δήµος. Δηλαδή, και µόνον

αυξάνονταν η κίνηση και οι µετακινήσεις

από το κέντρο λήψης απόφασης που είναι

πλέον το εγκαταλείπουν αυτό γιατί
βλέπουν ότι δεν λειτουργεί. Οι Ολλανδοί
κατάλαβαν πριν την κρίση ότι αυτό το
µοντέλο δεν λειτουργεί πλέον, ότι ο
κόσµος δεν χρησιµοποιούσε αυτές τις
περιοχές και άρχισαν να καταργούνε αυτή

το housing corporation, που κατά βάση
έχει την κατοικία στο επίκεντρο της

νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους?

προσοχής του και της ανάπτυξης και µετά

Βίβιαν Δούµπα. Οι Ολλανδοί, όπως και

όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες, οι δυο

εµείς είναι πολύ συνδεδεµένοι µε την

πλευρές είναι άµεσα συνδεδεµένες και γι’

κατοικία, θέλουν να έχουν τη δική τους

αυτό περνάνε κρίση και οι υπόλοιπες

κατοικία. Έτσι, ήταν πολύ φυσιολογικό

λειτουργίες στις διάφορες περιοχές της

για άτοµα 25-26 χρονών που µπορεί να

Ολλανδίας. Στην Ελλάδα καταρχήν δεν

είχαν και ένα παιδάκι µε το που

είναι εύκολο να ορίσουµε τι είναι urban

ξεκινούσαν την καριέρα τους, µε το πρώτο

regeneration. Τα Λαδάδικα για

συµβόλαιο δηλαδή µόνιµης εργασίας, να

παράδειγµα δεν θα τα θεωρούσα urban

αγοράζουν κατοικία, τις περισσότερες

regeneration γιατί όταν απλά έχεις ως

φορές µε δανεισµό. Οπότε αυτό

στόχο να σώσεις µια περιοχή να µην την

δηµιούργησε και την ανάγκη, την

πάρει ένας δρόµος και να σώσεις τα

υποτιθέµενη ίσως ανάγκη, να χτιστούν και

κελύφη της µέσα σε ένα πανικό

άλλα σπίτια. Με αυτό τον τρόπο

ουσιαστικά και στη συνέχεια στην περιοχή

διαµορφώθηκε πλέον υπερπροσφορά

αυτή αναπτύσσεται η αναψυχή, δεν θεωρώ

κατοικίας, αλλά και έλλειψη σχεδιασµού

ότι αυτό συνιστά µια πολιτική

σε βασικές υποδοµές γειτονιάς και γι’

αναγέννησης.

αυτό αναφέροµαι στην κλίµακα.
Υπάρχουν πάρα πολύ µεγάλες περιοχές,
που θεωρούνται σήµερα προάστια κατά

Αθηνά Γιαννακού. Πώς θα όριζες εσύ µια
τέτοια πολιτική?

κάποιο τρόπο στην Ολλανδία, που δεν

Βίβιαν Δούµπα. Προσωπικά είµαι υπέρ

κεντρικές λειτουργίες, είναι απλά

της µικρής κλίµακας και θεωρώ ότι η

κατοικία.

έχουν ούτε σούπερ µάρκετ, δεν έχουν

αναγέννηση πρέπει να ξεκινάει από τη
µικρή κλίµακα, από το επίπεδο της
γειτονιάς και µετά να αναπτυχθεί προς τα
έξω και να µιλήσουµε για άλλες κλίµακες.
Οπότε πρέπει να ξεκινάει από τον ίδιο τον
πληθυσµό και από τις ανάγκες του.

Αθηνά Γιαννακού. Συνεπώς πως βλέπεις
τα µεγάλα projects, στο πλαίσιο της
ολλανδικής εµπειρίας, έπαιξε ρόλο το
µέγεθός τους στην κρίση των ακινήτων ή
ήταν πρωτίστως η αδυναµία των

Αθηνά Γιαννακού. Εσύ πως ορίζεις την
έννοια εγκαταλελειµµένη περιοχή στο
πλαίσιο της σηµερινής οικονοµικής
κρίσης? Τί είδους απόθεµα γης είναι σε
κίνδυνο εγκατάλειψης σήµερα και ποιες
νοµίζεις θα πρέπει αν είναι οι βασικές
στρατηγικές γι’ αυτές τις περιοχές? Τα
προάστια για παράδειγµα διατρέχουν
κίνδυνο εγκατάλειψης? Ποιες περιοχές
στις πόλεις θεωρείς ότι έχουν µέλλον?
Βίβιαν Δούµπα. Το ερώτηµα τι θα
απογίνουν τα προάστια το βλέπουµε και

παγκοσµίως από την εµπειρία της

δηµιουργική οικονοµία είναι ο δεύτερος

Αµερικής. Στην Ολλανδία, που γνωρίζω,

άξονας προτεραιότητας από τους εννέα

δεν νοµίζω ότι διατρέχουν κάποιο κίνδυνο

που έχουν θέσει στην Ολλανδία (άλλοι

εγκατάλειψης, γιατί ακόµα τα κέντρα των

άξονες είναι για παράδειγµα η ενέργεια, η

πόλεων στην Ολλανδία, στο Άµστερνταµ

υψηλή τεχνολογία, η υγεία, το νερό και ο

ή στην Ουτρέχτη για παράδειγµα, είναι

αγροδιατροφικός τοµέας). Ουσιαστικά

απαγορευτικά για κάποιες οικογένειες, για

δίνουν ως κίνητρο το πολύ χαµηλό

νέες ειδικά οικογένειες, γιατί είναι πολύ

ενοίκιο. Αλλά ως αντάλλαγµα, και εκεί

ακριβά. Οπότε πολύ δύσκολα µια νέα

είναι η παγίδα, µπορεί να σου δώσουν

οικογένεια θα µείνει στο κέντρο της

µόνον έναν µήνα προθεσµία να αφήσεις το

πόλης. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγµα,

κτίριο. Οπότε εκεί δηµιουργούνται άλλα

το κέντρο έχει τις πολυκατοικίες και έτσι

προβλήµατα δικαιώµατος σε χώρο

υπάρχει προσφορά κατοικίας στο κέντρο

εργασίας και σε χώρο κατοικίας, καθώς

και φθηνής και ακριβής. Στην Ολλανδία

πολλοί καλλιτέχνες κατοικούν κιόλας εκεί

δεν υπάρχει αυτό στα ιστορικά κέντρα των

που δουλεύουν. Πάρα πολλά κτίρια έχουν

πόλεων, οπότε πάντα τα προάστια θα

αυτό το πρόβληµα και µέσα στην πόλη

υπάρχουν ως λύση και όχι µόνον αυτά,

του Άµστερνταµ, µέσα στο λιµάνι.

είναι και τα µικρότερα χωριά, καθώς στην

Επίσης, από την ανάγκη των developers

Ολλανδία το αστικό σύστηµα είναι

να χρησιµοποιηθεί ένα κτίριο, εστιάζουν

πολυκεντρικό. Οπότε αυτές οι περιοχές

µόνο σε αυτό, και παραβλέπουν τις

δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Στην

υποστηρικτικές λειτουργίες που µπορεί να

Ολλανδία διατρέχουν κίνδυνο οι περιοχές

χρειάζεται ο κλάδος της δηµιουργικής

υπηρεσιών, όπως το Bijlmer Arena η

οικονοµίας, δηµιουργώντας ουσιαστικά

περιοχή που ανέφερα πιο πριν, η οποία

βραχονησίδες δηµιουργικότητας που απλά

είναι περιοχή γκέτο, από τις λίγες περιοχές

στέκονται µόνες τους και δεν οδηγούν σε

γκέτο που έχει η Ολλανδία και η οποία

περεταίρω ανάπτυξη της περιοχής. Δεν

είναι περιοχή γραφείων και κοινωνικής

είναι όµως όλες οι περιπτώσεις τέτοιες.

κατοικίας µε µετανάστες. Έχει τεράστια

Υπήρχε το κίνηµα στις δεκαετίες του ’80

προβλήµατα δηµόσιου χώρου µε θέµατα

και του ’90 οπότε καταληψίες

ασφάλειας που συνήθως δεν υπάρχουν

καταλάµβαναν κτίρια τα οποία σήµερα

στην Ολλανδία, είναι από τις σπάνιες

πλέον λειτουργούν νόµιµα, καθώς

εξαιρέσεις. Τώρα ψάχνουν απελπισµένα

διαµορφώθηκε ένα θεσµικό πλαίσιο.

να βρουν τρόπο να εκµεταλλευθούν τα

Κάποια στιγµή τους είπε ο Δήµος του

κτίρια γραφείων και τον τρόπο που θα τα

Άµστερνταµ, ok έχετε καταλάβει αυτά τα

εκµεταλλευτούνε. Έχουν κατευθυνθεί

κτίρια, ιστορικά κυρίως κτίρια, σας τα

προς τη δηµιουργική οικονοµία. Εκεί

παραχωρούµε απλά να το

αρχίζει µια πολύ µεγάλη συζήτηση. Η

νοµιµοποιήσουµε, αλλά αυτό να το

βάλουµε και σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης.

που ούτως ή άλλως δεν δηλώνεται

Και όντως σήµερα ακµάζουνε τα

πουθενά. Φυσικά όλη αυτή η κατάσταση

περισσότερα από αυτά. Το θέµα είναι τι

επιδεινώθηκε και µε την έλλειψη

θα γίνει µε τα καινούργια εγκαταλειµµένα

προγραµµατισµού και σχεδιασµού από

κτίρια.

την πολιτεία και το Δήµο, η οποία

Αθηνά Γιαννακού. Στην Ελλάδα βλέπεις
κινδύνους εγκατάλειψης και πού?
Βίβιαν Δούµπα. Εκτός από τα

επιβάρυνε την κρίση του εµπορίου.
Αθηνά Γιαννακού. Εδώ στη
Θεσσαλονίκη ποιες περιοχές πιστεύεις ότι
έχουν µέλλον?

καταστήµατα, παρακολουθώ την περιοχή
της Βαλαωρίτου στη Θεσσαλονίκη επειδή
έχω εκπονήσει τη διπλωµατική µου
εργασία για την περιοχή αυτή. Από την
εποχή που έκανα τη διπλωµατική µου, εδώ
και τέσσερα χρόνια, και είµασταν σχετικά
θετικοί µε τη συνάδελφό µου Αθηνά
Χρηστάκη, πλέον είµαστε πολύ
απογοητευµένες και για το τι γίνεται
στους ορόφους και στα ισόγεια. Είδαµε
καταστήµατα τα οποία εµείς θεωρούσαµε
τότε υγιή και ότι δεν θα είχανε πρόβληµα
µε την κρίση και θα επιζούσανε,
καταστήµατα λιανικού εµπορίου και
βιοτεχνίας τα οποία καταλήφθηκαν πλέον
από χρήσεις αναψυχής. Γιατί υπήρχε και
το θέµα -µας το είχαν επισηµαίνει στην

Βίβιαν Δούµπα. Οι γειτονιές πιστεύω,
δηλαδή τα µικρά κέντρα, όπως είναι η
γειτονιά µου Μαρτίου και Δελφών. Αν και
τώρα βρίσκονται σε ύφεση, πιστεύω ότι
θα αναζωογονηθούν. Μπορεί αυτό να
είναι wishful thinking, αλλά το λέω επειδή
σε αυτές τις περιοχές έχουν αρχίσει να
έρχονται νέοι άνθρωποι για να
κατοικήσουν και δεν πάνε στα προάστια.
Και πιστεύω ότι θα επενδύσουν σε αυτές
τις περιοχές . Υπάρχει νοµίζω πλέον η
νοοτροπία να ανοίξω το κατάστηµά µου ή
την επιχείρησή µου, οποιαδήποτε και αν
είναι αυτή, κοντά στον τόπο κατοικίας ή
και στον ίδιο το χώρο της κατοικίας.

αναγκάζουν να φύγουν. Όµως και η

Αθηνά Γιαννακού. Στο πλαίσιο αυτής της
κρίσης πιστεύεις ότι είναι κατάλληλα τα
εργαλεία της αστικής αναγέννησης για να
αντιµετωπίσουν τα καινούργια αστικά
προβλήµατα? Ποιο θα ήταν το επίκεντρο
της πολεοδοµικής πολιτικής σήµερα?

αναψυχή πλέον πέφτει στη Βαλαωρίτου

Βίβιαν Δούµπα. Νοµίζω ότι χρειάζονται

και δεν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να

νέα εργαλεία που είναι πιο κοινωνικά και

αντικατασταθεί η αναψυχή από το λιανικό

ενισχύουν περισσότερο παρεµβάσεις από

εµπόριο. Στους ορόφους υπάρχουν

τα κάτω προς τα πάνω. Δεν απορρίπτω τις

δραστηριότητες δηµιουργικής οικονοµίας,

παρεµβάσεις από τα πάνω προς τα κάτω

όπως και στα υπόγεια, ηµιπαράνοµα,

και δεν είµαι υπέρµαχος µόνον της bottom

ηµινόµιµα, όπως είναι ένα µουσικό studio

up προσέγγισης. Θέλει να βρεθεί κάπου

έρευνα πεδίου που είχαµε κάνει- ότι οι
ιδιοκτήτες τους πιέζουν για αύξηση
ενοικίου οπότε ουσιαστικά τους

στη µέση η λύση, είναι ίσως ο
συµµετοχικός σχεδιασµός αυτός. Πάντως
όποια και αν είναι αυτά τα εργαλεία
πρέπει να είναι στο πλαίσιο κάθε

Αθηνά Γιαννακού. Μία από τις προτάσεις
που γίνονται στην Ελλάδα είναι η
αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων όπως
είναι το Ελληνικό. Εσύ πως βλέπεις αυτή
την πολιτική?

κοινωνίας ή ακόµα και κάθε γειτονιάς θα

Βίβιαν Δούµπα. Κοίταξα λίγο την

έλεγα.

πρόταση για το Ελληνικό. Ακούγεται ως
ένα project µε µείξη χρήσεων,
µητροπολιτικό πάρκο, κατοικία κλπ.

Αθηνά Γιαννακού. Πάντως αυτό που
επισηµαίνεις ως αναγκαία είναι οι
επεµβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, µια
επιστροφή στη γειτονιά δηλαδή.

Προσωπικά έχω επιφυλάξεις στα µεγάλα

Βίβιαν Δούµπα. Ναι έτσι είναι. Στην

ξέρω κατά πόσον δένει µε την ευρύτερη

Ολλανδία αυτή την προσέγγιση, την

περιοχή, επειδή δεν είναι µια περιοχή που

ψυχολογία, την έχει και ο ίδιος ο

είναι µακριά από την Αθήνα, είναι µέσα

κάτοικος. Στη γειτονιά που µένω, που

στον ιστό της Αθήνας, µια περιοχή που

είναι περιοχή καθαρά κατοικίας, έχουµε

πρέπει κάπως να αξιοποιηθεί απ΄ ότι

ένα δρόµο εµπορικό και ένα πάρκο µε

κατάλαβα. Δεν ξέρω πως θα µπορέσει να

παιδική χαρά. Το δηµοτικό διαµέρισµα

λειτουργήσει σε σχέση µε τους

της περιοχής, επειδή θα γίνει µια

υπόλοιπους Δήµους. Γιατί µπορεί για

ανάπλαση σε αυτή την παιδική χαρά, µας

παράδειγµα να σχεδιάσεις µια νέα περιοχή

στέλνει κάθε δυο-τρεις εβδοµάδες, χαρτί

ώστε να καλύπτει ανάγκες των περιοχών

συµµετοχικού σχεδιασµού ώστε να

που βρίσκονται στην περιφέρεια της υπό

στείλουµε τα σχόλιά µας για την

µελέτης έκτασης, οπότε θέλει την ανάλογη

ανάπλαση που θα γίνει. Και το συζητάει ο

προσοχή. Από την άλλη, µπορεί να

κόσµος, συµµετέχει πολύ. Βέβαια είναι

σχεδιάσεις ένα µαγνήτη στην περιοχή που

στην ψυχολογία κάθε λαού πόσο θέλει να

θα αναζωογονήσεις, που όµως µπορεί να

συµµετέχει. Στην Ελλάδα λέµε ότι

δηµιουργήσει πρόβληµα στους

κάνουµε συµµετοχικό σχεδιασµό αλλά δεν

υπόλοιπους Δήµους. Οπότε εκεί θέλει

κάνουµε. Τα εργαλεία που έχουµε και

πάρα πολύ προσοχή, θέλει να κάνεις scale

σχετίζονται µε το συµµετοχικό σχεδιασµό

up, να το µελετήσεις προσεκτικά.

projects. Βέβαια, όταν έχεις τόσο µεγάλη
έκταση τόσο µεγάλα projects θάναι. Δεν

δεν λειτουργούνε νοµίζω. Ως προς τις
πολιτικές αστικής αναγέννησης θα
επιµείνω στο θέµα της κλίµακας, πρέπει
να επικεντρωθούµε στη µικρή κλίµακα.

Αθηνά Γιαννακού. Πως βλέπεις την
άποψη ότι πρέπει να τονωθούν τέτοιες
επενδύσεις και άρα να δοµηθούν τέτοιες
εκτάσεις? Τι θα άλλαζες σε µια τέτοια
πολιτική?

Βίβιαν Δούµπα. Δεν υπάρχει πρόβληµα

επίπεδο γειτονιάς. Ο στρατηγικός

αν υπάρχουν ανάγκες, παραδείγµατος

σχεδιασµός υπάρχει γενικά και µοιάζει να

χάριν να καλυφθούν ανάγκες σε κατοικία,

είναι ενισχυµένος, έτσι τουλάχιστον όπως

φυσικά να δοµηθεί µια περιοχή. Αλλά για

τον διδάχθηκα. Αυτό που λείπει είναι η

παράδειγµα στο Ελληνικό ο επενδυτής

κλίµακα του urban design, του αστικού

ζητάει να γίνει καζίνο, το οποίο είναι

σχεδιασµού, αλλά όπου και να δίνουµε

συζητήσιµο. Ένα άλλο παράδειγµα είναι

δύναµη σε αυτή την κλίµακα και να την

τα ξενοδοχεία που σχεδιάζονται στο

κάνουµε ουσιαστικά. Δηλαδή να µην

Ελληνικό. Αν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες

επικεντρωνόµαστε µόνον στα δένδρα και

στην Αθήνα να γίνουν, αλλά αν γίνουν

στο landscape, αλλά και στις οικονοµικές

εκεί πρέπει να προβλεφθούν οι

και κοινωνικές διαστάσεις.

κατάλληλες συνδέσεις µε το κέντρο της
Αθήνας, οπότε πρέπει να γίνει ένας
συνολικότερος σχεδιασµός. Αν δεν
υπάρχουν ανάγκες απλώς θα είναι
άχρηστες λειτουργίες. Εγώ πάντως αυτό
που θα άλλαζα σε µια τέτοια πολιτική
είναι η κλίµακα της επέµβασης.

Αθηνά Γιαννακού. Τελειώνοντας, λοιπόν,
αν πας πίσω σε όλη αυτή τη συζήτηση που
κάναµε, ποιος πιστεύεις ότι µπορεί αν
είναι ο ρόλος των πόλεων για την έξοδο
από την κρίση?
Βίβιαν Δούµπα. Οι πόλεις για µένα είναι
ανθρώπινο κεφάλαιο. Για µένα ο στόχος
πρέπει να είναι εκεί, πως θα ενισχύσουµε

Αθηνά Γιαννακού. Ας έρθουµε στο θέµα
της αναθεώρησης του συστήµατος
χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα.
Πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει το
σύστηµα και προς ποια κατεύθυνση και τί
θέση πρέπει να κατέχει σε µια τέτοια
αναθεώρηση το ζήτηµα της πολιτικής
αστικής αναγέννησης.

το ανθρώπινο δυναµικό, σε θέµατα

Βίβιαν Δούµπα. Έτσι όπως το έχω

αντιλαµβάνοµαι. Μας λείπουν άλλες αξίες

διδαχθεί το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού,

που θα βοηθούσαν το κεφάλαιο της

γιατί λόγω της µετακίνησης µου στην

οικονοµίας να αναπτυχθεί. Ίσως είναι

Ολλανδία δεν το έχω βιώσει εµπειρικά,

αναγκαίες κάποιες κατευθύνσεις και από

είµαι υπέρµαχος όλων των επιπέδων που

πάνω για το πως µπορούµε να κινηθούµε.

υπάρχουν στο σηµερινό σύστηµα, ακόµα

Αλλά είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που

και το επίπεδο του ρυθµιστικού σχεδίου,

φτιάχνει τις πόλεις αυτό που είναι και

γιατί µια µητροπολιτική περιοχή πρέπει να

αυτό που θα µπορούσε να µας βγάλει από

έχει το ρυθµιστικό της σχέδιο. Δεν

την κρίση. Η κρίση είναι οικονοµική αλλά

γνωρίζω ποιες θα είναι οι αλλαγές. Αυτό

είναι και πολιτισµική και κοινωνική και

που θα ενίσχυα είναι ο σχεδιασµός σε

πολιτική.

πολιτισµού, εκπαίδευσης, ενεργής και
ουσιαστικής συµµετοχής στα κοινά και σε
άλλα τέτοια θέµατα. Το οικονοµικό ίσως
έρχεται τελευταίο αυτή τη στιγµή,
τουλάχιστον στην Ελλάδα όπως το

του δηµόσιου χώρου ως ένα µέρος που
Αθηνά Γιαννακού. Επιθυµείς να
προσθέσεις κάτι άλλο?

µπορεί να εκφραστεί, όποια και αν ήταν
αυτή η έκφραση, όπως και αν

Βίβιαν Δούµπα. Επειδή τώρα τελευταία

εκφράστηκε. Βέβαια, παρόλα αυτά, το

ασχολούµαι πολύ µε το δηµόσιο χώρο,

γεγονός ότι εκφράζεσαι δηµόσια σηµαίνει

συνειδητοποιώ ότι στην Ελλάδα του

ότι έχεις και την αντίστοιχη αντιµετώπιση,

δίνουµε πολύ λίγη σηµασία τελικά.

δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει τόσο πολύ

Μένουµε στο landscape design και δεν

αστυνόµευση, το ότι υπήρχαν

του δίνουµε την αξία που θάπρεπε ως

συγκρούσεις, όλα αυτά είναι µέρος του

πυρήνα της πόλης, ως σηµείο που ο

δηµόσιου χώρου, καλώς ή κακώς.

κόσµος συναντιέται, συναναστρέφεται,
αναπτύσσει τις ιδέες του και στο τέλος
αναπτύσσει τον αστικό πολιτισµό. Και
αυτό το θεωρώ ως ένα είδος
ενεργοποίησης, τα κινήµατα πόλης µέσα
στο δηµόσιο χώρο αναπτύσσονται. Bέβαια
ακόµα στην Ελλάδα ευτυχώς, επειδή είναι
κι η κουλτούρα µας τέτοια, ο δηµόσιος
χώρος είναι χώρος κοινωνικοποίησης και
χώρος άσκησης της δηµοκρατίας και της
ελευθερίας. Δεν βοηθιέται καθόλου όµως
από το σχεδιασµό τον ίδιο, δεν ενισχύεται,
και τώρα που το σκέφτοµαι δεν έχουµε
πολύ δηµόσιο χώρο και αυτός που υπάρχει
είναι κατειληµµένος. Το παράδειγµα της
πλατείας Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη
είναι χαρακτηριστικό. Ακόµα και στην
πλατεία Αριστοτέλους, το γεγονός ότι ο
µισός δηµόσιος χώρος είναι
κατειληµµένος από τραπεζοκαθίσµατα
είναι ενοχλητικό, καθώς δυσκολεύει την
πρόσβαση και τη µετακίνηση. Στην
ιστορία της συγκέντρωσης των
αγανακτισµένων στην πλατεία
Συντάγµατος ήταν πολύ ενδιαφέρον το
γεγονός ότι ο κόσµος αναγνώρισε την αξία

Αθηνά Γιαννακού. Ευχαριστώ πολύ γι’
αυτή τη συνέντευξη και για το χρόνο που
διέθεσες στους διαλόγους του Π+Κ.
Βίβιαν Δούµπα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

