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βασικές αρχές της κυρίαρχης φιλοσοφίας /
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;
Αθανάσιος Παγώνης. Νοµίζω πράγµατι
πως βρισκόµαστε σε µια στιγµή που οι

λογικής της ρύθµισης του χώρου και µαζί
τους οι παγιωµένες έννοιες και σηµασίες
που συνθέτουν αυτό που
αντιλαµβανόµαστε ως ‘παράδοση’ ή
‘κουλτούρα’ σχεδιασµού έχουν
αποσταθεροποιηθεί και εκκρεµεί ο
επαναπροσδιορισµός τους. Θεµελιώδη
αιτία αυτής της αποσταθεροποίησης
αποτελεί η µεταβολή του πλαισίου των
σχέσεων µεταξύ κράτους και αγοράς
(αυτό που λέµε στα αγγλικά market-state
relations) που επέφερε η κρίση και οι
θεσµικές αλλαγές που ακολούθησαν.
Νοµίζω ότι έχει κλονιστεί αυτή η λογική

ρύθµισης από πολλές πλευρές, τόσο από
αυτούς που διαχειρίζονται την πολιτική

σχεδιασµού; Δεδοµένων και των
διαφορετικών παραδόσεων σχεδιασµού…

όσο και από την κοινωνία που

Αθανάσιος Παγώνης. Είναι µια πολύ

διακατέχεται από µια γενικότερη

ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νοµίζω ότι

αµφιβολία και αβεβαιότητα. Ως εκ τούτου

υπάρχει κρίση παντού και σίγουρα

βασικές σταθερές του προϋπάρχοντος

συνδέεται αυτό που συµβαίνει εδώ και µε

συστήµατος, όπως η σηµασία της µικρής

διεθνείς εξελίξεις. Οπωσδήποτε η

ιδιοκτησίας στο πρότυπο ανάπτυξης, οι

οικονοµική κρίση επηρεάζει πολύ το

προσδοκίες των κοινωνικών οµάδων από

πρότυπο της ανάπτυξης διεθνώς.

τη δόµηση, η σηµασία των στρατηγικών

Πιέζονται γενικότερα τα πράγµατα,

στέγασης/παραγωγής του χτισµένου

ζορίζονται, αλλά θεωρώ ότι η κατάσταση

περιβάλλοντος για την κοινωνική

στην Ελλάδα είναι λίγο ειδική, δεν την

αναπαραγωγή έχουν κλονισθεί και δε

αντιλαµβάνοµαι απλά ως προέκταση των

φαίνεται πως στο µέλλον θα είναι ίδια η

όσων συµβαίνουν στο διεθνή χώρο.

σηµασία τους. Οµοίως και όσον αφορά τη

Θεωρώ ότι τα πράγµατα που συµβαίνουν

συµπεριφορά των παικτών. Άρα θα πρέπει

εδώ προσδιορίζονται σε µεγάλο βαθµό

αντίστοιχα να αλλάξει ο τρόπος µε τον

από τις ενδογενείς δυναµικές και την

οποίο γίνεται αντιληπτή η σηµασία τους

κληρονοµηµένη πορεία και λιγότερο ότι

στο σχεδιασµό. Συνεπώς διανύουµε µια

έρχονται από έξω φορεµένα. Δηλαδή ο

περίοδο κατά την οποία δεν µπορούµε να

τρόπος που αντιλαµβάνοµαι εγώ το

µιλάµε µε βεβαιότητα για αυτά που είχαµε

πρόβληµα είναι ότι µια ειδική κατάσταση

µάθει µέχρι τώρα να θεωρούµε ορθά ή

που συνέβαινε εδώ έχει αυτή τη στιγµή

δεδοµένα στον επιστηµονικό λόγο και τις

αποσταθεροποιηθεί θέτοντας σε

επαγγελµατικές πρακτικές και

ερωτηµατικό όλη την πορεία της ρύθµισης

προσδιόριζαν µέχρι σήµερα τις

του χώρου τα τελευταία τριάντα χρόνια.

αιτιολογήσεις των πολιτικών. Το βλέπω

Αυτό προφανώς σχετίζεται µε τις διεθνείς

και στα µαθήµατα, δηλαδή βλέπω τον

συγκυρίες, αλλά είναι µάλλον δικό µας

τρόπο που συζητάµε µε τους φοιτητές,

ζήτηµα που πρέπει να διαχειριστούµε.

στις διπλωµατικές τους, στις εργασίες
τους, στις προτάσεις που κάνουν, µιλάµε
καµιά φορά µε βεβαιότητα, αλλά δεν
ισχύουν αυτές οι βεβαιότητες.

Αναστασία Τασοπούλου. Αυτές οι
µεταλλαγές πιστεύετε ότι αφορούν µόνο
την Ελλάδα ή ανάλογες επιρροές
υπάρχουν και στα ευρωπαϊκά συστήµατα

Αναστασία Τασοπούλου. Ποια είναι κατά
τη γνώµη σας τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά της παράδοσης
σχεδιασµού στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι η
τρέχουσα οικονοµική συγκυρία θα
επιφέρει ανατροπή / αλλαγή σε ορισµένα
από αυτά τα χαρακτηριστικά;

Αθανάσιος Παγώνης. Σχετικά µε το

οποίο συχνά λειτουργεί αντίστροφα ως

πρώτο ερώτηµα η βιβλιογραφία µας

φραγµός µέσω του οποίου καθυστερούν,

παρέχει πολλές απαντήσεις που η

αναστέλλονται και παρεµποδίζονται

παράθεσή τους θα απαιτούσε µεγάλη

διάφορα σχέδια ανάπτυξης, πρώτα από

έκταση. Συνοπτικά θα µπορούσε να

όλα τα ίδια τα πολεοδοµικά σχέδια…

αναφερθεί ως κυρίαρχο κατά τη γνώµη

Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αυτή η

µου στοιχείο η τεχνοκρατική προσέγγιση

κουλτούρα ρύθµισης έχει λειτουργήσει

του σχεδιασµού που έχει τις ρίζες της στην

διαχρονικά προστατευτικά στην αποτροπή

αρχιτεκτονική προέλευση της

µορφών ανάπτυξης που θα µπορούσαν να

συγκρότησης του επιστηµονικού

είχαν αρνητική επίδραση στο τοπίο που

αντικειµένου και η έµφαση στις

αποτελεί πρωτογενή πόρο και συγκριτικό

κανονιστικές ρυθµίσεις. Σε αντίθεση µε

πλεονέκτηµα της χώρας. Ωστόσο

άλλες παραδόσεις που δίνουν για

παράλληλα έχει συµβάλλει σε µεγάλο

παράδειγµα µεγαλύτερη έµφαση στο

βαθµό στην τροφοδότηση ενός

συµµετοχικό σχεδιασµό, ή σε κάποιες

παράλληλου πλαισίου ‘άδηλης

δυνατότητες διαπραγµάτευσης, κεντρικό

πολεοδοµίας’ (βλέπε καθιερωµένες

στοιχείο της φιλοσοφίας ρύθµισης

µορφές αυθαίρετης, εκτός σχεδίου

αποτελεί η προσπάθεια προσδιορισµού µε

δόµησης και διάφορες µορφές και τρόπους

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη σαφήνεια εκ

άτυπων πρακτικών και παραβατικότητας

των προτέρων των όρων της µελλοντικής

σε µεγάλη έκταση), κάτι το οποίο

ανάπτυξης. Έχουµε µια προδιάθεση

περιόρισε µακροπρόθεσµα σηµαντικά την

νοµίζω να προσδιορίζουµε κάποια

ποιότητα και την αναπτυξιακή δυναµική

πράγµατα µε µεγάλη λεπτοµέρεια και

εκτεταµένων αστικών, προαστιακών και

αυτό δεν είναι άσχετο µε την κουλτούρα

τουριστικών περιοχών.

που έχει το συγκεκριµένο επάγγελµα αλλά
και µε τις απαιτήσεις του κυρίαρχου µέχρι
πρότινος προτύπου ανάπτυξης, το οποίο
βασίστηκε στις ατοµικές στρατηγικές της
µικρής ιδιοκτησίας. Αυτό δηµιουργεί
βέβαια στην πορεία την ανάγκη να
προσδιοριστούν και µια σειρά εξαιρέσεων
στον κανόνα, τρόπων παράκαµψης … κάτι
που οδηγεί σε ένα υψηλής συνθετότητας
σώµα νοµικών ρυθµίσεων, τεχνικών
προδιαγραφών και διαδικασιών. Η έµφαση
στις διοικητικές εγκρίσεις είναι επίσης
ισχυρό προσδιοριστικό στοιχείο, κάτι το

Σχετικά µε το πόσο εύκολα µπορούν να
αλλάξουν αυτά, η απάντηση είναι όχι τόσο
εύκολα.... Η κουλτούρα της ρύθµισης
είναι κάτι που χτίζεται µέσα σε πολλά
χρόνια. Στην Ελλάδα έχει χτιστεί
τουλάχιστον εδώ και 30 χρόνια. Από το
1983… και το κάθε νοµοθέτηµα, η κάθε
ρύθµιση χτίζεται πάνω στην άλλη. Αυτό
το πλέγµα προσδιορίζει παράλληλα τις
πρακτικές της διοίκησης, τις
προσλαµβάνουσες παραστάσεις του
επιστηµονικού κόσµου και τις

ανταποκρίσεις της αγοράς. Δεν είναι

αρµοδιοτήτων στην κεντρική διοίκηση,

εποµένως τόσο εύκολο να το αλλάξουµε

αλλά και η αποσπασµατική λειτουργία του

και να πούµε ότι τα σβήνουµε όλα και

κράτους που παρακάµπτει τον εαυτό του

περνάµε σε κάτι άλλο. Όλα αυτά έχουν τις

εγκαθιστώντας ειδικά πλαίσια εξαιρέσεων

συνδέσεις τους µε διαδικασίες ανάπτυξης

από τους κανόνες προκειµένου να

του χώρου, έχουν µια παράδοση η οποία

εξυπηρετήσει ειδικές οµάδες

δυσκολεύει τους χειρισµούς.

συµφερόντων και κατηγορίες έργων και
πολιτικών. Μια τέτοια λογική είναι που
γνωρίσαµε στην περίοδο της Ολυµπιάδας

Αναστασία Τασοπούλου. Υπάρχει η
κριτική ότι το µοντέλο διακυβέρνησης της
χώρας είναι διαχρονικά κρατικοκεντρικό.
Η τρέχουσα οικονοµική κρίση θα
ανατρέψει επί της ουσίας την
κρατικοκεντρική προσέγγιση ή θα την
ενισχύσει; Πιστεύετε ότι µεταβαίνουµε σε
ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης στην
περίπτωση του συστήµατος σχεδιασµού;
Αν ναι, τι µορφή εκτιµάτε ότι θα έχει
αυτό;

στο σχεδιασµό της Αθήνας που
αντιµετωπίστηκε ως ειδικό
διακυβερνητικό επεισόδιο στη βάση της
παράκαµψης του συµβατικού πλαισίου
του σχεδιασµού. Παρόµοιες λογικές
εγκατάστασης ενός ειδικού νοµοθετικού
και οργανωτικού πλαισίου που
διαµορφώνουν προνοµιακές συνθήκες για
την εξυπηρέτηση των στόχων της

Αθανάσιος Παγώνης. Προς το παρόν οι
χειρισµοί στους οποίους έχει οδηγηθεί η
διαχείριση της κρίσης στη χώρα ενισχύουν
σαφώς την κρατικοκεντρική προσέγγιση
του σχεδιασµού, κάτι που συνδέεται σε
µεγάλο βαθµό µε την εφαρµογή των
στόχων της δηµοσιονοµικής πολιτικής και
την προτεραιότητα προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων. Αυτή η πολιτική επιβάλλεται
εκ των άνω µέσω του κεντρικού κράτους
το οποίο είναι υπόλογο απέναντι στους
δανειστές του και τους υπερεθνικούς
πολιτικούς σχηµατισµούς στους οποίους
λογοδοτεί. Έχοντας πει αυτό όµως θα
πρέπει να κάνουµε τη διάκριση του για
ποιο κράτος µιλάµε. Υπάρχει από τη µία η
συµβατική λειτουργία του κράτους µε την
παραδοσιακή τάση υπερσυγκέντρωσης

δηµοσιονοµικής πολιτικής βλέπουµε να
ακολουθούνται και στη σηµερινή
συγκυρία µέσα από το πλαίσιο των
ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιας περιουσίας,
στρατηγικών επενδύσεων κτλ. Η λογική
που ακολουθείται σε αυτές τις
προσεγγίσεις του σχεδιασµού είναι η
παράκαµψη όλων των δυνατών
αντιστάσεων σε περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο από το κεντρικό κράτος
προκειµένου να προδιαγράψει και να
ελέγξει απευθείας συγκεκριµένες µορφές
ανάπτυξης στο έδαφος. Αυτό το νέο
µοντέλο διακυβέρνησης οπωσδήποτε θα
είναι πιο ελιτίστικο περιορίζοντας την
πρόσβαση στις διαδικασίες ανάπτυξης σε
µικρότερο αριθµό παικτών. Παράλληλα
δηµιουργούνται ερωτηµατικά ως προς το
πόσο διαβλητό θα είναι το σύστηµα από

εγχώριους συνασπισµούς οικονοµικών και

ισχυριστεί κανείς ότι διαπιστώνεται η

πολιτικών συµφερόντων που θα σπεύσουν

συνέχεια µιας κληρονοµηµένης πορείας

να επωφεληθούν στο όνοµα της κρίσης

κρατικής πολιτικής και προτεραιοτήτων.

και το έλλειµµα δηµοκρατικού ελέγχου.

Ένας βασικός παράγοντας βέβαια που
προσδιορίζει τις συµπεριφορές των
κοινωνικών και οικονοµικών δυνάµεων

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;
Αθανάσιος Παγώνης. Οι επιδράσεις στις
συµπεριφορές είναι σύνθετες και θα
έπρεπε να εξεταστούν ξεχωριστά για την
κάθε κατηγορία παικτών. Σε ό,τι αφορά
την κυβερνητική πολιτική, η κυρίαρχη
αντίληψη αναµφισβήτητα είναι ότι ο
σχεδιασµός αποτελεί ένα ‘εµπόδιο’ το
οποίο πρέπει να εξαλειφτεί µε σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της
δηµοσιονοµικής πολιτικής και των
αναπτυξιακών στόχων. Αυτή η σύγκρουση
µεταξύ τοµεακών και χωρικής πολιτικής
που καταγράφτηκε στην πρόσφατη
περίοδο είναι πρωτοφανής και ξεπερνά τα
όρια των παραδοσιακών αντιπαραθέσεων.
Παράλληλα βέβαια οι εισπρακτικές
πολιτικές άντλησης δηµοσιονοµικών
ωφελειών από τη δόµηση αδιαφορώντας
για το περιβαλλοντικό κόστος δεν
αποτελούν κάτι καινούργιο στο εγχώριο
πρότυπο ανάπτυξης. Οπότε µπορεί να

αποτελούν οι δυσµενείς συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά ακινήτων οι
οποίες αδυνατίζουν το παραδοσιακά ψηλό
ενδιαφέρον των οµάδων συµφερόντων
γύρω από τα θέµατα ρύθµισης του χώρου,
άρα και το ενδιαφέρον για την εκπόνηση
σχεδίων ενόψει και της γενικότερης
αβεβαιότητας που επικρατεί. Τέλος βέβαια
δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς και τη
δυναµική της παρανοµίας και
κερδοσκοπίας κάποιων που θεωρούν ότι
µπορούν να επωφεληθούν από τις ειδικές
συνθήκες της κρίσης και τα
νοµοθετήµατα, βλέπε π.χ. νέο κύµα
αυθαιρέτων.
Σε ό,τι αφορά τον επιστηµονικό κόσµο, η
εκτεταµένη αναθεώρηση-ανατροπή του
θεσµικού πλαισίου προκάλεσε µια
αντίρροπη δυναµική κινητοποιώντας
συµπεριφορές και στάσεις ιδεολογικής
αντίστασης µέσω των επιστηµονικών και
επαγγελµατικών πρακτικών προς το
επίσηµο πλαίσιο πολιτικής. Με αυτό τον
τρόπο οι πολεοδόµοι βρέθηκαν να
αυτοπροσδιορίζονται ως προασπιστές των
συµφερόντων του ευρέως σώµατος της
κοινωνίας και της µεσαίας τάξης που
θεωρήθηκε ότι στήριζε το προϋφιστάµενο
πλαίσιο ρύθµισης. Υπάρχει η αίσθηση ότι
ο σχεδιασµός είναι σε επίθεση, αυτό έχω

καταλάβει µιλώντας µε συναδέλφους, και

ανάµεσα στην πραγµατικότητα της

ότι πρέπει να αντισταθούµε. Ότι µέσα από

ρύθµισης του χώρου στην Ελλάδα σε

την αναθεώρηση του σχεδιασµού

συνάρτηση µε γενικότερες εξελίξεις στο

προσπαθεί να περάσει µια πολιτική

διεθνή χώρο και διαδεδοµένα πρότυπα που

εχθρική απέναντι σε αυτά που εµείς

ισχύουν σε άλλες χώρες. Από πριν την

πιστεύουµε. Προφανώς όµως και έχουν

κρίση η βιβλιογραφία διαπίστωνε ήδη µια

αναθεωρηθεί τα πάντα. Ο σχεδιασµός

απόκλιση µεταξύ της παράδοσης του

εξαρτάται σαν δραστηριότητα από

σχεδιασµού στην Ελλάδα ως προς την

διάφορα άλλα ζητήµατα, από το πώς

ταχύτητα ανταπόκρισης στην

κινείται η οικονοµία, ποιες είναι οι

ενσωµάτωση διεθνών προτύπων και

προτεραιότητες της ανάπτυξης, το

αναθεωρήσεων στις προσεγγίσεις του

µοντέλο της ανάπτυξης. Δεν µπορεί κανείς

σχεδιασµού µε άξονα τις µεταβαλλόµενες

να διατυπώσει ανεξάρτητα θέσεις γιατί

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες

καλώς ή κακώς θα βρεθεί αντιµέτωπος µε

(βλέπε σχετικά τις προκλήσεις της

αυτές. Και προφανώς θα αναθεωρηθούν οι

παγκοσµιοποίησης στο διεθνή

λογικές µε τις οποίες γίνονται τα

καταµερισµό της εργασίας, το νέο ρόλο

πράγµατα. Θα πάψουν να έχουν νόηµα

του κράτους, το νέο περιβάλλον της

αρκετά πράγµατα.

ανάπτυξης κτλ). Τα θέµατα αυτά
απασχόλησαν τη θεωρία του σχεδιασµού
του χώρου ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο

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;

δεκαετίες. Σε σχέση µε αυτά
διαπιστώνονταν ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του 90 σηµαντικές προκλήσεις
για την προσέγγιση του σχεδιασµού στην
Ελλάδα, ως προς τη διάσταση της
διακυβέρνησης και το πρότυπο του
στρατηγικού σχεδιασµού, την έλλειψη
δοµών διαπραγµάτευσης µεταξύ οµάδων
συµφερόντων και µορφών οριζόντιας και

Αθανάσιος Παγώνης. Αυτό είναι
πράγµατι ένα θέµα ουσίας. Έχει προκύψει
ένα θέµα ως απόρροια της κρίσης το οποίο
είναι διεθνές. Πώς µπορεί ο σχεδιασµός να
λειτουργήσει σε συνθήκες ύφεσης και σε
συνθήκες όπου η οικονοµία είναι κάπως
απενεργοποιηµένη. Είναι ένα σηµείο που
µας επιτρέπει να κάνουµε µια σύνδεση

κάθετης συνεργασίας. Νοµίζω πως η
σηµερινή συγκυρία µπορεί να αλλάζει το
οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο,
ειδικότερα ως προς τη στόχευση και τις
προσδοκίες των πολιτικών, αλλά δεν
αναιρεί καθόλου τη βαρύτητα των
επιχειρηµάτων της κριτικής ως προς το
σύστηµα σχεδιασµού. Αντίθετα νοµίζω

πως αδυνατίζει περισσότερο τα όποια

αστικά προγράµµατα που τρέχουν τώρα

πλεονεκτήµατα υπέρ της υφιστάµενης

χρησιµοποιούν τέτοιους όρους.

προσέγγισης της ρύθµισης, δεδοµένου ότι
το σύστηµα γης και οικοδοµής από το
οποίο αντλούσε τη βασική της
νοµιµοποίηση έχει ανατραπεί. Μέχρι τώρα
θεωρώ ότι ο σχεδιασµός στην Ελλάδα,
ίσως επειδή στηρίζονταν στο µικρό/µεσαίο
κεφάλαιο, είχε µια λογική να επιτρέπει σε
όλους να χτίσουν παντού µε κάποιο τρόπο,
θέτοντας απλώς ένα κανονιστικό πλαίσιο.
Αυτό το πράγµα, αυτή η λογική, πρέπει να

Αναστασία Τασοπούλου. Στην Ελλάδα
ειδικότερα, µε δεδοµένη την τρέχουσα
οικονοµική συγκυρία, τη δηµοσιονοµική
κατάσταση της χώρας αλλά και τις υπό
τροποποίηση οργανωτικές και διοικητικές
δοµές, πώς πιστεύετε ότι µπορεί να
ενδυναµωθεί η αποτελεσµατικότητα και η
αποδοτικότητα του συστήµατος
σχεδιασµού; Πώς για παράδειγµα µπορεί
να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ
επιδιωκόµενων στόχων και
αποτελέσµατος;

αναθεωρηθεί. Η δόµηση και µόνο δεν θα
έπρεπε να είναι στόχος. Θα έπρεπε να
µπουν πιο σύνθετοι στόχοι. Όχι µόνο η
κάρπωση της γαιοπροσόδου, αλλά η
ουσιαστική στήριξη των παραγωγικών
δυνάµεων της οικονοµίας.

Αθανάσιος Παγώνης. Θα αναφερθώ σε
δύο συγκεκριµένα θέµατα που αποτελούν
κατά τη γνώµη µου συστηµικές αδυναµίες
του υφιστάµενου πλαισίου του
σχεδιασµού του χώρου και έχουν
συµβάλλει στο έλλειµµα

Πρόσφατα η συγκυρία της κρίσης έχει

αποτελεσµατικότητας των ρυθµίσεων στο

κινήσει άλλωστε και µια ειδική συζήτηση

παρελθόν αλλά και αποκτούν ιδιαίτερη

σχετικά µε το µε ποιο τρόπο ο χωρικός

βαρύτητα σήµερα. Το πρώτο ζήτηµα

σχεδιασµός µπορεί να διαχειριστεί τις

αφορά το έλλειµµα σύνδεσης µεταξύ των

ειδικές οικονοµικές και κοινωνικές

στόχων της δηµοσιονοµικής και της

συνθήκες µε τις οποίες συνδέεται η κρίση,

πολεοδοµικής πολιτικής. Αναφέροµαι

αναφέροµαι συγκεκριµένα στις

δηλαδή στο πρόβληµα ότι η

συζητήσεις σχετικά µε τις συρρικνωµένες

δηµοσιονοµική-φορολογική πολιτική που

πόλεις (shrinking cities), την αστική

ακολούθησε το κράτος σε βάθος

ανθεκτικότητα (urban resilience) κτλ. Όλα

δεκαετιών στην ουσία ακύρωσε την

αυτά αναδεικνύουν νέες προτεραιότητες

πολεοδοµική πολιτική. Το ζήτηµα αυτό

που θα πρέπει να διαχειριστεί ο

αποτέλεσε ιστορικά έναν από τους

σχεδιασµός, όπως η στήριξη των

κύριους παράγοντες που ευθύνονται για

κοινωνικών δοµών, η ενίσχυση της

τις αδυναµίες εφαρµογής του

επιχειρηµατικότητας και της

πολεοδοµικού σχεδιασµού. Η ιστορία µε

απασχόλησης, η κινητοποίηση ανενεργών

τα αυθαίρετα είναι χαρακτηριστική. Αυτό

δυναµικών. Δεν είναι τυχαίο ότι διάφορα

το πράγµα πρέπει να σταµατήσει. Δεν
µπορούµε δηλαδή να κάνουµε δύο

πολεοδοµίες µαζί. Είναι αν µη τι άλλο

Υπουργείο να κάνει µητροπολιτική

πρόβληµα αποτελεσµατικότητας.

πολιτική για τη Θεσσαλονίκη; Ποιος θα
αποφασίζει; Ποιος θα είναι υπόλογος;

Το δεύτερο ζήτηµα αφορά την σχετικά
αδύναµη παρουσία δοµών διακυβέρνησης
κάτι που περιορίζει σηµαντικά τις
αναπτυξιακές δυναµικές. Αναφέροµαι
συγκεκριµένα στη συµπεριφορά και τις
επιδόσεις των φορέων της διοίκησης, τις
µεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας και την
αλληλεπίδραση τους µε τις δυναµικές της
αγοράς, τους επενδυτές, τις παραγωγικές
δραστηριότητες, τις οµάδες συµφερόντων
και τις κοινωνικές οµάδες, δηλαδή όλους
αυτούς που θα έπρεπε θεωρητικά να
συντονίζουν, να διευκολύνουν και να
οργανώνουν τις δράσεις τους. Αυτές οι

Είναι λάθος. Καµία άλλη χώρα δεν κάνει
κάτι τέτοιο. Άρα όλη η δυναµική των
µητροπολιτικών περιοχών αναστέλλεται
κατά τη γνώµη µου. Στην Αθήνα δεν
φαίνεται τόσο έντονο το πρόβληµα επειδή
είναι η έδρα των Υπουργείων. Αλλά και
πάλι θεωρώ ότι είναι ένα πράγµα που
πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Θα
έπρεπε ο ΟΡΣΑ και ο ΟΡΘΕ να πάνε στις
Μητροπολιτικές Περιφέρειες µε µια
προετοιµασία ώστε να ενεργοποιήσουν
δυνατότητες που η θεωρία µας έχει διδάξει
ότι χαρακτηρίζουν τη δυναµική των
µητροπολιτικών περιοχών.

θεσµικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης
έχουν αναγνωριστεί ως πολύ σηµαντικές
τα τελευταία χρόνια τόσο στην

υπόλογες δοµές διοίκησης. Ακόµα και

Αναστασία Τασοπούλου. Υπάρχει η
άποψη ότι ο σχεδιασµός πρέπει να γίνει
περισσότερο επιχειρησιακός, ευέλικτος
και λιγότερο ρυθµιστικός. Ποια είναι η
προσωπική σας άποψη; Στην τρέχουσα
συγκυρία ποιες εκτιµάτε ότι θα είναι οι
επιπτώσεις ή οι κίνδυνοι υιοθέτησης ενός
ισχυρά ρυθµιστικού ή ενός περισσότερο
ευέλικτου συστήµατος σχεδιασµού;

σήµερα που έχουµε φτιάξει Περιφέρειες

Αθανάσιος Παγώνης. Η άποψη αυτή

δεν τους έχουµε δώσει αρµοδιότητες

όπως ανέφερα είχε διατυπωθεί και προ

χωρικού σχεδιασµού. Υπάρχει µία

κρίσης. Νοµίζω πως έχει πράγµατι έρθει η

αντίφαση. Από τη µια προσπαθούµε να

στιγµή να επαναπροσδιοριστεί στο σύνολό

προωθήσουµε την αποτελεσµατικότητα

της όλη η λογική του σχεδιασµού και

των πολιτικών, αλλά οι πολιτικές δεν

ελέγχου των χρήσεων γης. Θα πρέπει ο

µπορούν να αποδώσουν αν δεν

σχεδιασµός να δίνει βαρύτητα σε άλλες

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες θεσµικές

διαστάσεις, όχι τόσο πολύ στον έλεγχο της

συνθήκες. Δες για παράδειγµα την

δόµησης µε ποσοτικά κριτήρια. (π.χ. όχι

κατάργηση του Οργανισµού Ρυθµιστικού

συντελεστής 0.2 αλλά 0.3, δεν είναι αυτό

της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή µπορεί το

το ζήτηµα). Νοµίζω ότι η λογική ρύθµισης

επιστηµονική βιβλιογραφία αλλά και τις
επίσηµες πολιτικές. Στην Ελλάδα εκκρεµεί
ακόµη να ενεργοποιηθούν αυτές οι
δυναµικές µέσω του κατάλληλου
καταµερισµού αρµοδιοτήτων σε πολιτικά

µε κανονιστικά µέσα που ίσχυε µέχρι

µιλάµε για την ανάπλαση και δεν έχουµε

σήµερα ως αποκλειστική αρµοδιότητα του

καν ανοίξει τη συζήτηση στις οµάδες των

ΥΠΕΚΑ διαχωρισµένη από τις άλλες

συµφερόντων, τους εµπόρους, τις

δοµές προγραµµατισµού, ταίριαζε στην

επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες, να

περίοδο που αναπτύσσονταν οι πόλεις,

διατυπώσουν θέσεις για διάφορα

υπήρχαν θερµές κτηµαταγορές κλπ.

πράγµατα. Αντίθετα αποφασίζουµε για το

Μάλλον αυτό είναι κάπως ξεπερασµένο

τι πρέπει να γίνει. Νοµίζω ότι αυτό έχει

σαν αντίληψη planning. Και µάλλον ως

πια ξεπεραστεί. Αν κάτι θα έπρεπε να

πρακτική δεν υπήρξε και η πιο

αλλάξει είναι να αρχίσει να αποκτά

πετυχηµένη µακροσκοπικά. Η απόφαση

µεγαλύτερη βαρύτητα το κοµµάτι της

για το τι θα γίνει στο χώρο θα έπρεπε να

διαπραγµάτευσης και της πολιτικής

είναι το προϊόν λιγότερο µιας

νοµιµοποίησης των αποφάσεων µέσα από

τεχνοκρατικής επεξεργασίας από ειδικούς,

τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες θα δείξουν

πολεοδόµους, και περισσότερο το προϊόν

και τη βαρύτητα που έχουν διάφορες

αντιπαράθεσης µεταξύ κοινωνικών και

δυναµικές. Και η κοινωνική δυναµική δεν

οικονοµικών δυνάµεων σε πιο ανοιχτή

είναι αµελητέα. Αρκεί να δοθεί το

βάση. Ακόµα και αν δεχτούµε ότι το

κατάλληλο πλαίσιο να εκφραστεί. Αλλά η

προϊόν της αντιπαράθεσης αυτής δεν θα

συζήτηση αυτή όπως είπα και στην αρχή

είναι απαραίτητα το ιδανικό και το πιο

δεν έχει ακόµα ωριµάσει. Και το κράτος

δίκαιο. Δε σηµαίνει ότι όλες αυτές οι

δεν έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση.

δυνάµεις θα οδηγήσουν απαραίτητα σε µια

Αντίθετα συχνά είµαστε σε µια φάση που

µόνο κατεύθυνση. Νοµίζω, και θα ήταν

τα πράγµατα επιβάλλονται. Άρα δεν

ενδιαφέρον, ότι θα έπρεπε να δοθεί µια

νοµίζω ότι είµαστε σε µια τέτοια συγκυρία

µεγαλύτερη έµφαση σε περισσότερο

δυστυχώς.

διαπραγµατευτικές δοµές. Στη λογική της
επίτευξης συναίνεσης. Αυτό βέβαια
εύκολα το λέµε, δύσκολα γίνεται.

Αναστασία Τασοπούλου. Θα µπορούσε
αυτό να το υποστηρίξει η ελληνική
κουλτούρα σχεδιασµού;
Αθανάσιος Παγώνης. Θεωρώ –και το
διαπιστώνω ολοένα και περισσότερο από
την πόλη που ζω- ότι υπάρχουν ζητήµατα
που δεν έχουν καν τεθεί σε τέτοια βάση.
Για την πόλη της Αθήνας για παράδειγµα,

Αναστασία Τασοπούλου. Θεωρείτε ότι η
υιοθέτηση εντός λιγότερο ρυθµιστικού –
και περισσότερο ευέλικτου- συστήµατος
σχεδιασµού, µε δεδοµένη τη
συγκεκριµένη παράδοση ή κουλτούρα
σχεδιασµού στη χώρα, ενέχει τον κίνδυνο
ενίσχυσης των υφιστάµενων
προβληµάτων;
Αθανάσιος Παγώνης. Έχετε δίκιο, και
αυτός είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, είναι
αυτό που είπαµε ότι όταν ένα πράγµα έχει
δοµηθεί µε µια λογική, η αγορά λειτουργεί
µέσα σε αυτό το πλαίσιο τόσα πολλά

χρόνια, δεν είναι εύκολο να το αλλάξεις
και µπορεί να οδηγηθούµε σε µια λογική
απορρύθµισης ή διάλυσης, όπου ο
καθένας να µπορεί να κάνει οτιδήποτε,
κάτι το οποίο είναι καταστροφικό. Δηλαδή
η εµπειρία που έχουµε από χώρες στις
οποίες έχει καταρρεύσει το κράτος, στις
Βαλκανικές χώρες, είναι πολύ αρνητική.

συγκεκριµένα πρότυπα µελλοντικής
ανάπτυξης κ.ό.κ. Πώς επηρεάζεται η
στάση, η συµπεριφορά και ο ρόλος των
χωροτακτών-πολεοδόµων από τις
κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που
διαµορφώνονται στο πλαίσιο της
τρέχουσας κρίσης; Ποιος είναι ο ρόλος
που καλούνται να διαδραµατίσουν οι
χωροτάκτες-πολεοδόµοι µε δεδοµένη τη
συνθετότητα των νέων οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων;

Μπορεί να συµβεί πολύ µεγάλη ζηµιά στο
χώρο από την κατάρρευση των
µηχανισµών ρύθµισης. Να υπάρξει
ανοµία, ένα καθεστώς που ο καθένας
χτίζει οπουδήποτε. Αυτό είναι σίγουρα
ένας κίνδυνος. Άρα ίσως θα έπρεπε αυτό
το πράγµα να αρχίσει να οικοδοµείται
σταδιακά. Δεν θα έπρεπε να γίνει µια
αυτόµατη αλλαγή, αλλά να ξεκινήσει να
συζητιέται σε συγκεκριµένα πεδία, π.χ. σε
σχέση µε ευρύτερους σχεδιασµούς
µητροπολιτικής εµβέλειας. Να αρχίσουµε
δηλαδή να συζητάµε για τα σηµαντικά που
θα µπορούσαν να αποτελέσουν πεδία
τέτοιων πειραµατισµών. Πάντως
χρειάζεται ένα σχέδιο για το πώς θα
µπορούσαν να αρθούν ρυθµίσεις, δεν
µπορούν να καταρρεύσουν απλά,
προφανώς. Αυτό δηµιουργεί µια µεγάλη
ανασφάλεια και αποσταθεροποίηση της
αγοράς.

Αθανάσιος Παγώνης. Το πρώτο πράγµα
που θα πρέπει να κάνουν οι πολεοδόµοι
είναι η αυτο-συνειδητοποίηση. Μέσα
δηλαδή σε µια ιστορική πορεία της
ανάπτυξης να δουν ποιος ήταν ο ρόλος
τους και να το συνειδητοποιήσουν. Να
µην βρίσκονται σε µια φαντασιακή
κατάσταση. Στη σηµερινή συγκυρία
νοµίζω πως οι πολεοδόµοι θα πρέπει να
δηµιουργήσουν µια ‘γέφυρα’ σύνδεσης
µεταξύ των νέων προτεραιοτήτων της
δηµοσιονοµικής και αναπτυξιακής
πολιτικής και των διαδικασιών οργάνωσης
του χώρου. Το κράτος δεν έχει δώσει
απαντήσεις πάνω σε αυτό. Πρέπει οι
πολεοδόµοι να δώσουν. Ο ρόλος τους
είναι να αναδεικνύουν έγκαιρα τις
επιπτώσεις των προτεινόµενων πολιτικών
προτού αυτές εφαρµοστούν, να
προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, να
συνεισφέρουν στη εφαρµογή νέων
εργαλείων. Να µην είναι απλώς αποδέκτες

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,

αυτής της πολιτικής. Προπάντων θα
πρέπει να σκεφτούν πέρα από
καθιερωµένες σχηµατοποιήσεις που δεν
είναι πλέον έγκυρες. Προκειµένου να
συµβούν όλα αυτά θα ήταν χρήσιµη µια
αξιολόγηση της µέχρι τώρα πορείας και

των αποτυχιών και επιτυχιών της

κυρίαρχες ιδέες που υπηρέτησε ο

εφαρµογής της πολεοδοµικής πολιτικής µε

επιστηµονικός λόγος µέχρι σήµερα και να

άξονα τη σηµερινή συγκυρία. Νοµίζω ότι

εξετάσουµε σε ποιο βαθµό αυτές

οι πολεοδόµοι αρνούνται να κάνουν αυτή

εξακολουθούν να είναι έγκυρες σήµερα ή

την αυτο-αξιολόγηση.

πρέπει να τις αφήσουµε πίσω µας. Αυτή η
συζήτηση περιλαµβάνει πολλά κεφάλαια
που θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν

Αναστασία Τασοπούλου. Πώς θα
προσδιορίζατε/χαρακτηρίζατε το ρόλο των
Ελλήνων πολεοδόµων την τελευταία
τριακονταετία;
Αθανάσιος Παγώνης. Δεν µπορεί κανείς
να το συνοψίσει σε µια φράση. Σίγουρα
έχουν παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στη
διαµόρφωση της κουλτούρας του
σχεδιασµού που αποτελεί τη βάση για το
πρότυπο της ανάπτυξης που εφαρµόστηκε
και του οποίου το υλικό αποτέλεσµα
αντιλαµβανόµαστε στο χώρο. Δεν δέχοµαι

και αφορούν σε διαφορετικά ζητήµατα,
όπως τη νοµοθεσία, τις πρακτικές της
διοίκησης, τους στόχους των χωρικών
πολιτικών, το είδος των µελετών που
ανατίθενται, τη λογική που ακολουθούν τα
πανεπιστήµια στην προετοιµασία και τον
προσανατολισµό των µελλοντικών
επιστηµόνων, κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ
σηµαντικά για το πώς θα
επαναπροσδιοριστεί η κουλτούρα του
σχεδιασµού στην επόµενη τριακονταετία.

την άποψη ότι οι πολεοδόµοι ήταν
αµέτοχοι. Ακόµα και η παράκαµψή τους
έχει παίξει δοµικό ρόλο στο πως
εξελίχθηκαν τα πράγµατα, κάτι για το
οποίο φέρουν µέρος της ευθύνης. Δηλαδή
οι Σχολές της πολεοδοµίας, οι
επιστηµονικοί σύλλογοι, οι µελετητές
υπήρξαν όλοι φορείς ενός συγκεκριµένου
λόγου για το χώρο και την πόλη, ο οποίος
θα έλεγα ότι διέπεται µάλλον από σχετικά
µεγάλη οµοιογένεια. Υπήρχαν πράγµατα
τα οποία θεωρούνταν ότι ήταν ανεκτά, ότι
ήταν θεµιτά, υπήρχαν πράγµατα τα οποία
σωστά τα θεωρούσαµε ως τέτοια και
κάποια άλλα που δεν ήταν ίσως και τόσο
σωστά. Σε αυτό νοµίζω θα έπρεπε να γίνει
µια ειλικρινής συζήτηση µε την έννοια του
να αναγνωρισθούν οι συγκεκριµένες

Αναστασία Τασοπούλου. Υπάρχει η
άποψη ότι στην Ελλάδα ο ρόλος του
χωροτάκτη-πολεοδόµου µοιάζει να είναι
αδύναµος όσον αφορά στη διαµόρφωση
του τελικού προϊόντος του σχεδιασµού.
Συµφωνείτε µε αυτή την άποψη; Πώς
εκτιµάτε ότι θα επηρεάσει η κρίση και οι
συνεπαγόµενες θεσµικές αλλαγές το ρόλο
του στις διαδικασίες του σχεδιασµού;
Αθανάσιος Παγώνης. Δεν συµµερίζοµαι
ακριβώς αυτή την άποψη. Έχω την
αίσθηση ότι οι πολεοδόµοι δεν κατανοούν
πολύ καλά το ρόλο τους. Έχουν βέβαια
πολλούς λόγους να νιώθουν
ανεκπλήρωτοι, έχουν παρακαµφθεί από
διάφορες άλλες πολιτικές σε διάφορες
φάσεις, αλλά παρόλα αυτά αυτό δείχνει
και µια έλλειψη κατανόησης διαφόρων
πραγµάτων. Νοµίζω πως κρύβει µια

ψευδαίσθηση ως προς το ποια θα έπρεπε

που προφανώς δεν ήρθε από µόνο του.

να είναι η δύναµη και ο ρόλος των

Υπήρχε µια συζήτηση για µεταρρύθµιση

πολεοδόµων στην καθορισµό της πορείας

βέβαια και πριν την κρίση… αλλά

της ανάπτυξης, η οποία έχει τη βάση της

προφανώς ο τρόπος που δροµολογούνται

σε µια εσφαλµένη εκτίµηση του ρόλου της

τα πράγµατα στην παρούσα συγκυρία

πολεοδοµίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

είναι επιβεβληµένος. Βέβαια νοµίζω ότι ο

Πρέπει να γίνει σαφές νοµίζω πως ο ρόλος

τρόπος που δροµολογούνται οι θεσµικές

της πολεοδοµίας είναι δοµικά αδύναµος

αλλαγές σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο

και το πρώτο ρόλο στον καθορισµό των

που είναι στηµένο το πλαίσιο της

κατευθύνσεων της ανάπτυξης του χώρου

ρύθµισης. Οι υπερεθνικές προτεραιότητες,

τον έχουν εκ των πραγµάτων οι

όπως τις ονοµάζετε, δεν έχουν ως

κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις και

αυτοσκοπό να διαλύσουν το σύστηµα

οι οµάδες συµφερόντων. Ευελπιστώ πως η

σχεδιασµού. Αν το σύστηµα ρύθµισης του

κρίση θα αποτελέσει έναυσµα για να

χώρου δεν ήταν τόσο συγκεκριµένα προς

ξανασκεφτούµε και να επανεκτιµήσουµε

µια κατεύθυνση οργανωµένο, δεν θα είχε

τη σκοπιµότητα και τη χρησιµότητα του

προκαλέσει και τόσο έντονους χειρισµούς

σχεδιασµού µε πιο καθαρή µατιά, ωστόσο

παράκαµψής του. Προσπαθούν άρα να το

δεν θα έλεγα πως αυτό αποτελεί

παρακάµψουν όχι να το

πρόβλεψη.

µεταρρυθµίσουν… όπως ήταν και η
λογική της Ολυµπιάδας. Μακάρι να
είχαµε κάνει µητροπολιτική διακυβέρνηση

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 υπερ-εθνικούς σχεδιασµούς και
προτεραιότητες;

στην Αθήνα πριν την Ολυµπιάδα. Δεν το
κάναµε. Παρακάµψαµε το πρόβληµα και
κάναµε προσωρινούς θεσµούς. Και τώρα
το ίδιο κάνουµε. Τη λογική της εξαίρεσης.
Ξοδεύουµε πάρα πολλή προσπάθεια για να
παρακάµψουµε διάφορα πράγµατα που τα
έχουµε βάλει εµείς οι ίδιοι. Άρα, λοιπόν,
νοµίζω ότι οι υπερεθνικοί σχεδιασµοί
προσπαθούν να επιβάλλουν
συγκεκριµένες πολιτικές πρωτίστως µε
έναν τρόπο βέβαια που δηµιουργούν
πολλά προβλήµατα στο χώρο και στη
ρύθµισή του. Αυτά παράγουν την ανάγκη

Αθανάσιος Παγώνης. Η τελευταία είναι
µια προκλητική ερώτηση θα έλεγα.
Μάλλον ξέρετε την απάντηση. Είναι κάτι

για µεταρρύθµιση, για να το διαχειριστεί
κανείς όλο αυτό. Άρα τελικά, οι ανάγκες

που υπήρχαν και από πριν καθίστανται

αυτή τη στιγµή έχουν φτάσει σε ένα

πλέον πολύ πιο επιτακτικές.

αδιέξοδο. Δεν µπορούµε µε τη λογική των
κανονιστικών ρυθµίσεων για κάθε ένα
οικόπεδο -που καθένα έχει ένα ΣΔ να

Αναστασία Τασοπούλου. 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;

κάνει ότι θέλει- να παρέµβουµε στα

Αθανάσιος Παγώνης. Πράγµατι, οι

ενίσχυση των κέντρων των πόλεων και τις

καταστάσεις που αντιµετωπίζουν τα

ήδη δοµηµένες περιοχές που έχουν αυτά

κέντρα των πόλεων ζητούν πλέον νέα

τα προβλήµατα εδώ και 30 χρόνια.

εργαλεία. Πώς να ενεργοποιήσει κανείς

Αφήνουµε την αγορά από µόνη της. Μα η

σχέσεις, δυναµικές, δικτυώσεις κλπ. Αυτά

αγορά δεν µπορεί από µόνη της, άρα

τα ζητήµατα συνθέτουν αυτό που

πρέπει να τη βοηθήσουµε..

κέντρα των πόλεων. Αυτές οι ρυθµίσεις
ταιριάζουν σε επεκτάσεις… δεν
εφαρµόζουµε ουσιαστικά κανένα εργαλείο
αστικής ανάπλασης πέραν των
βελτιώσεων των δηµόσιων χώρων. Άρα
υπάρχει πρόβληµα. Και πώς θα
βοηθήσουµε την ανθεκτικότητα των
τόπων όταν δεν µπορούµε να παρέµβουµε
σε αυτό το πολύ βασικό θέµα, την

αναφέρετε ως ανθεκτικότητα. Στην
Αθήνα, ιδίως γύρω από το κέντρο της,
αυτό το ζητούµενο είναι πολύ έντονο.
Υπάρχουν και καινούργια εργαλεία που

Αναστασία Τασοπούλου. κ. Παγώνη, σας
ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση.

δεν είµαι σίγουρος αν ανταποκρίνονται σε
αυτόν το στόχο ακριβώς, όπως το ΣΟΑΠ
του Δήµου Αθηναίων, το οποίο φιλοδοξεί
να βάλει ένα µεγαλύτερο φάσµα στόχων.
Και νοµίζω ότι αυτό είναι σκόπιµο.
Ζητούµενες γενικώς είναι πιο
καινοτοµικές προσεγγίσεις. Να σας πω
ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, αυτό της
ανανέωσης του κτιριακού αποθέµατος στο
κέντρο της Αθήνας, δεν λύνεται µε
συµβατικά εργαλεία σχεδιασµού. Υπάρχει
ένα αδιέξοδο. Τα εργαλεία που µέσα από
την αντιπαροχή παρήγαγαν την πόλη,

Αθανάσιος Παγώνης. Εγώ σας ευχαριστώ
που µου δώσατε την ευκαιρία να
µιλήσουµε γι’ αυτά τα θέµατα.

