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Αθηνά Γιαννακού. Πέντε χρόνια µετά την
εκδήλωση της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης, ποια θα κατέγραφες ως βασικά
ζητήµατα που ανέδειξε αυτή η οικονοµική
κρίση στις πόλεις? Θεωρείς κάποιο από αυτά
πιο σηµαντικό?

εµφανές πλέον στις πόλεις. Το γιατί συµβαίνει
αυτό είναι µια πολύ µεγάλη κουβέντα, αλλά
το καταγράφω ως πρώτη εικόνα. Το δεύτερο,
που συνδέεται µε το πρώτο και σχετίζεται µε
όσα έχω γράψει γράφω σε άρθρο µου για την

Νίκος Καραδηµητρίου. Ανέδειξε µια σειρά
από ζητήµατα, τα οποία ο καθένας µε βάση το
υπόβαθρό του και την οπτική του µπορεί να
δει διαφορετικά. Από τη δική µου σκοπιά
αυτό που βλέπω είναι, πρώτον, η αύξηση της
ανισότητας, η οποία δεν είναι απαραίτητα
χωρικό φαινόµενο, είναι κοινωνικό προφανώς µε χωρικές εκφάνσεις- και πολύ

Ελλάδα, αλλά νοµίζω συµβαίνει παντού, είναι
ότι φάνηκε ή και ενισχύθηκε µια πορεία, που
έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στη Δύση, µιας
πιο ολιγαρχικής οργάνωσης της οικονοµίας
και της κοινωνίας, µέρος της οποίας νοµίζω
συνδέεται, µε κάποιο τρόπο, και µε την

αύξηση της ανισότητας, εισοδηµατικής και

κρίση στην Ελλάδα και αυτό που συνέβη στις

άλλης.

αγορές κατοικίας και ακινήτων είναι µια
καταστροφή. Το αν είναι δηµιουργική ή όχι
µένει να βρεθεί, όµως υπάρχει ένα µεγάλο

Αθηνά Γιαννακού. Όταν λες ολιγαρχική πώς
την κατανοείς?

πρόβληµα για µια πολύ µεγάλη µερίδα του

Νίκος Καραδηµητρίου. Την κατανοώ και

αντίστοιχο πρόβληµα από την αντίστροφη

πολιτικά και κοινωνικά. Νοµίζω ότι αυτά τα

µεριά . Η Αγγλία, το Λονδίνο πιο

δύο συνδέονται. Δηλαδή πολιτικά την εννοώ

συγκεκριµένα, έγινε πόλος έλξης της

και τη βλέπω µέσα από την απάντηση των

υπερβάλλουσας ρευστότητας, µε αποτέλεσµα

κυβερνήσεων που ενίσχυσαν πάρα πολύ

να εκτοξευθούν οι τιµές των ακινήτων ξανά

κάποιους συγκεκριµένους κλάδους,

και µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού, ακόµα

συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων, το

και µεσαίες και µεσο-ανώτερες τάξεις, να µην

γνωστό “too big to fail”. Δηλαδή, βρεθήκαµε

έχουν πλέον πρόσβαση στην κατοικία αλλά

µπροστά σε µια κατάσταση στην οποία

και οι επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν

έπρεπε να ενισχύσουν µια τεράστια

προβλήµατα στέγασης. Στη Γερµανία, εδώ και

υπερσυγκέντρωση ισχύος και πλούτου µε το

4-5 χρόνια, επειδή ευνοήθηκε και για άλλους

σκεπτικό ότι δεν πρέπει να τους αφήσουµε να

λόγους από την κρίση και λόγω του ότι είναι

καταρρεύσουν. Και το δεύτερο, πέρα από

µια αναπτυσσόµενη οικονοµία και έχει

αυτή τη διάσταση, είναι το πώς

αυξανόµενα εισοδήµατα, καταγράφεται

χρηµατοδοτήθηκε αυτή η προσπάθεια: σε

αύξηση των τιµών των ακινήτων και αρκετοί

πάρα πολλές χώρες έγινε είτε µε δηµόσιο

Γερµανοί δεν είναι καθόλου χαρούµενοι µε

χρέος και την αποδυνάµωση του νοµίσµατος,

αυτό. Η Γερµανία δεν είναι ακόµα στο

το οποίο τείνει να ενισχύσει την ξανά την

επίπεδο να έχουν φθάσει τα ακίνητα σε

ανισότητα, είτε µε την αύξηση της

υπερβολικά υψηλές τιµές, ξεκινάν από µια

φορολογίας κλπ., που το είδαµε στην Ελλάδα,

σχετικά χαµηλότερη βάση, αλλά για τη χώρα

και το οποίο πάλι δηµιούργησε ανισότητες.

αυτή που έχει συνηθίσει σε ένα ιστορικό µέσο

πληθυσµού πλέον. Στην Αγγλία υπάρχει ένα

όρο αυξήσεων 1,5-2% και που έχει ένα
σύστηµα φτιαγµένο να κρατάει ισορροπία και
Αθηνά Γιαννακού. Άρα αυτό βλέπεις ότι
αντανακλάται ιδιαίτερα έντονα και στις
πόλεις.
Νίκος Καραδηµητρίου. Ναι το βλέπω στις

να µην επιτρέπει µεγάλες διακυµάνσεις, έχουν
πλέον (εδώ και 3-4 χρόνια τουλάχιστον)
σηµαντικές αυξήσεις ετησίως.

πόλεις γιατί έχει τεράστιες επιπτώσεις στις
αγορές κατοικίας, για παράδειγµα, που τις
ξέρω καλύτερα. Δηλαδή αν κοιτάξω τώρα
τρεις χώρες, την Αγγλία, τη Γερµανία και την
Ελλάδα, η κατάσταση είναι περίπου η εξής: Η

Αθηνά Γιαννακού. Και αυτό γιατί προφανώς
υπήρξε και κάποια επένδυση από κεφάλαια τα
οποία ήρθαν από αλλού.

Νίκος Καραδηµητρίου. Ναι από κεφάλαια

ακινήτων µεγάλης κλίµακας είναι η κοινωνική

πολύ σηµαντικά ακόµη και από το Νότο της

διάσταση, δηλαδή ότι είναι κρατική πολιτική

Ευρώπης. Στην Αγγλία, η οποία είναι µια

(ίσως το «κρατική» δεν την εκφράζει πολύ

χώρα εκτός ζώνης του ευρώ και ειδικότερα

σωστά γιατί αφορά και την κοινωνία των

στο Λονδίνο µπαίνουνε κεφάλαια από όλον

πολιτών και τον µη κερδοσκοπικό τοµέα),

τον κόσµο. Το Λονδίνο είναι βέβαια µια

είναι πάντως πολεοδοµική πολιτική,

ξεχωριστή περίπτωση, αλλά πλέον αυτή η

κοινωνική πολιτική, µε άλλα λόγια είναι µια

τάση έχει διαχυθεί παντού.

πολιτική σύνθετη. Αυτή είναι η βασική
διάσταση της αστικής αναγέννησης, δεν είναι
το γεγονός ότι κάποια κεφάλαια

Αθηνά Γιαννακού. Αυτό που ξέρουµε εµείς
από τη θεωρία είναι ότι οι πολιτικές αστικής
αναγέννησης ξεκίνησαν ως απάντηση σε
κάποια κρίση, η αποβιοµηχάνιση ήταν το
πρόβληµα στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Αν έρθουµε το 2014, υπό το πρίσµα της
τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, ποιος
πιστεύεις ότι ήταν ο ρόλος των πολιτικών
αστικής αναγέννησης στις πόλεις και πως θα
χαρακτήριζες τα χαρακτηριστικά τους µε
βάση τα σηµερινά δεδοµένα?

επανεπενδύονται στις πόλεις. Αυτό είναι θέµα

Νίκος Καραδηµητρίου. Θα γυρίσω λίγο σε

µια πολιτική τεχνητής ενίσχυσης κάποιων

αυτό που είπες, µε το οποίο συµφωνώ ως

τάσεων που βοηθάνε συγκεκριµένα κοινωνικά

διαπίστωση, ότι η αστική αναγέννηση ήταν

στρώµατα και φέρνουν ψήφους: π.χ. η αύξηση

µια απάντηση των δυτικοευρωπαϊκών

των τιµών κατοικίας, όσο µια κοινωνία έχει

κοινωνιών σε µεγάλο βαθµό και της Δύσης εν

µεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, δηµιουργεί

γένει, πρώτον στη δυναµική της

ψευδαίσθηση ευµάρειας. Αλλά αυτό αφορά

αποβιοµηχάνισης και, δεύτερον, στη δυναµική

και την πολιτική της συγκεκριµένης χώρας,

της συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας –

της Αγγλίας, δεν είναι µια παγκόσµια τάση.

αυτά τα δύο πάνε κατά κάποιο τρόπο µαζί–

Πάντως σίγουρα αυτό που βλέπω σε πολλές

οπότε γεννήθηκε αυτή η προσέγγιση κρατικής

χώρες είναι ότι σε περιόδους ευµάρειας οι

και πολεοδοµικής πολιτικής (είναι ένα

δηµόσιες δαπάνες δεν συγκρατούνται και σε

σύνθετο φαινόµενο), µε σκοπό και να

περιόδους κρίσης το πρώτο θύµα είναι η

συγκρατήσει κάπως την κατάσταση και να

κοινωνική πολιτική ενώ η αντικυκλική

επιλύσει κάποια προβλήµατα και να δώσει

προσέγγιση θα απαιτούσε να συµβαίνει το

χρόνο στις τοπικές κοινωνίες να

αντίστροφο. Έτσι, πλέον χρειάζεται να

ανταπεξέλθουν και δοµικά ίσως να βοηθήσει

σκεφτεί κανείς διαρθρωτικά όχι απλώς στη

να γίνουν κάποιες αλλαγές στην οικονοµική

βάση του να ξοδέψουµε παραπάνω. Νοµίζω η

διάρθρωση, αναλόγως µε την κατάσταση.

πλειοψηφία των χωρών που έχω υπόψη µου

Νοµίζω ήταν ένα πασπαρτού εργαλείο. Η

προσπαθεί να βρει τρόπο να ανταπεξέλθει σε

βασική του διαφορά από µια απλή ανάπτυξη

αυτό που συµβαίνει τώρα.

του τρόπου που δουλεύει ο καπιταλισµός και
η επανεπένδυση στο χώρο. Τώρα πώς θα
αντιδράσει σήµερα αυτό το σύστηµα και τί θα
προκύψει δεν είναι εύκολο να το πει κανείς.
Τα πρώτα σηµάδια από την Αγγλία, µια παρά
πολύ ασθενής αντίδραση, είναι να µην
αναµιχθεί το κράτος πάρα πολύ, καθώς και

Αθηνά Γιαννακού. Να περάσω έτσι και στην
επόµενη ερώτηση. Ήταν αυτές οι πολιτικές η
άλλη όψη µιας ανάπτυξης βασισµένης στα
ακίνητα (property led development) ή ένα
µέρος της? Έτσι και αλλιώς αυτά τα 30 χρόνια
είχαµε και µια οικονοµία, αστική οικονοµία,
που χωρίς αµφιβολία στηρίχθηκε στην
ανάπτυξη ακινήτων, παγκοσµίως πια, όχι
µόνον στη Δυτική Ευρώπη. Συνδέεται δηλαδή
η αστική αναζωογόνηση µε το property led
development?
Νίκος Καραδηµητρίου. Ναι, σε µεγάλο
βαθµό, και εκεί φαίνονται κάποιες διαφορές
µεταξύ συστηµάτων και χωρών. Αυτό που
καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πάρα πολλές
κοινωνίες και πάρα πολλά κράτη ευρισκόµενα
µπροστά σε µια κατάσταση όπου
επιβραδυνόταν η οικονοµική ανάπτυξη, µε
την αποβιοµηχάνιση, µια περίοδο δοµικής
προσαρµογής/αλλαγής και µιας σειράς από
άλλα πολύ σύνθετα προβλήµατα, και
παράλληλα υπήρχε τεράστια αύξηση του
δανεισµού (όχι µόνον του κρατικού
δανεισµού αλλά και των νοικοκυριών),
κατηύθυναν αυτές τις ροές δανειακών
κεφαλαίων στις αγορές κατοικίας. Δηλαδή
αυτές οι ροές κεφαλαίων αφορούσαν σε πάρα
πολύ µεγάλο βαθµό τις αγορές ακινήτων και
κατοικίας. Αυτό νοµίζω το εκµεταλλεύθηκαν
σε κάποιο βαθµό αυτά τα κράτη και πάνω σε
αυτές τις ροές και σε αυτή τη διαδικασία
παραγωγής προσάρµοσαν και διάφορες
κοινωνικές πολιτικές, οπότε αυτά τα δύο σιγάσιγά γίναν αλληλεξαρτώµενα. Δηλαδή, η
αστική αναζωογόνηση µε την ανάπτυξη
ακινήτων σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό
σε αρκετές χώρες έγιναν έννοιες
αλληλοσυνδεόµενες.

Αθηνά Γιαννακού. Ποια όµως ζητήµατα
κοινωνικής πολιτικής σε τέτοιου είδους
αλληλοσυνδέσεις επιδιώχθηκαν να λυθούν?
Νίκος Καραδηµητρίου. Η στέγαση, η υγεία,
η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η κοινωνική
φροντίδα, η ανεργία µε την απασχόληση από
τις τοπικές αγορές εργασίας σε
δραστηριότητες που δηµιουργούσε αυτή η
επανεπένδυση. Μιλάµε τόσο για χαµηλής
βαθµίδας δουλειές σε κάποιο βαθµό, σε
καταστήµατα, διασκέδαση κλπ., αλλά και για
καλύτερα αµειβόµενες εργασίες σε νέες
οικονοµικές δραστηριότητες που όµως δεν
αφορούσαν απαραίτητα την τοπική αγορά
εργασίας. Υπήρχαν δυο θέµατα εκεί: Το ένα
ήταν οι αγορές εργασίας και πως
αντιµετωπίζεται η ανεργία τοπικά, δηλαδή οι
τοπικοί πόλοι αυξηµένης ανεργίας και τί
δουλειές υπήρχαν γι’ αυτούς του ανέργους.
Το δεύτερο σκέλος ήταν η λύση των
προβληµάτων αυτών στον χώρο µέσω της
ανάµειξης µε άλλα στρώµατα που δεν είχαν
τα ίδια χαρακτηριστικά που περιγράφει η
βιβλιογραφία ως gentrification
(εξευγενισµός). Εδώ υπάρχει µια µεγάλη
συζήτηση για το κατά πόσον αυτό έχει
αρνητικές επιπτώσεις ή θετικές επιπτώσεις ή
και τα δύο. Δηλαδή, θα έλεγα µιλάµε για το
πλήρες σχεδόν εύρος των παροχών του
κράτους πρόνοιας: σε µια κατάσταση όπου
υπήρχε ή προωθήθηκε η επανεπένδυση σε
συγκεκριµένες περιοχές των πόλεων µε
κάποια χαρακτηριστικά, πάνω σε αυτήν
προσαρτήθηκε και ένα κοµµάτι κοινωνικής
πολιτικής, αλλά χωρικά εστιασµένα και όχι
απαραίτητα οριζόντια.

αναδυόµενες οικονοµίες. Δηλαδή υπάρχει µια
Αθηνά Γιαννακού. Άρα θα έδινες ένα µερίδιο
ως προς τις αιτίες της οικονοµικής κρίσης στις
πολιτικές αστικής αναγέννησης, µε δεδοµένο
ότι ταυτίστηκε στο τέλος της µέρας µε την
ανάπτυξη των ακινήτων?

διπλή ροή αυτού του κεφαλαίου: το ένα είναι

Νίκος Καραδηµητρίου. Προσπαθώ να

επένδυσης σε αξίες είτε κινητές είτε ακίνητες.

σκεφτώ αιτιακά πως θα ήταν αυτό. Είναι µια

Δηλαδή το ίδιο που είδαµε στις αγορές

πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο τρόπος που

ακινήτων έγινε και στα χρηµατιστήρια, στις

το έχω αντιληφθεί εγώ και το καταλαβαίνω

αγορές αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών

είναι ότι οι πολιτικές αστικής αναγέννησης

κλπ. Τώρα ότι αυτό αποτέλεσε κοµµάτι,

ήρθαν ίσως και ως αντίδραση και ως

τοπικά, κρατικών πολιτικών και της αστικής

προσπάθεια σε κάποια πολύ πιο βαθιά

αναγέννησης και ότι πάρα πολλές

αλλαγή, δηλαδή σε δοµικές αλλαγές που

κυβερνήσεις “γλυκάθηκαν” αν θέλεις και

συνέβησαν: στην υπαναχώρηση του κράτους

άσκησαν κοινωνική πολιτική µε βάση του

πρόνοιας, την αποβιοµηχάνιση, την

κύκλους της αγοράς ακινήτων και µε βάση

παγκοσµιοποίηση κλπ. Σίγουρα αποτελούσαν

την υπεραξία που δηµιουργείται στην αγορά

κοµµάτι ενός συστήµατος, όµως δεν µπορώ

ακινήτων, θα συµφωνήσω. Δεν είµαι όµως

να υποθέσω τι θα είχε γίνει αν δεν είχαν

σίγουρος ότι η αστική αναγέννηση ήταν η

υλοποιηθεί αυτές οι πολιτικές και αν θα

αιτία που δηµιούργησε τις φούσκες των

µπορούσε να υπάρξει, να συνεχίσει για τόσο

ακινήτων, ας το πούµε έτσι. Βέβαια, µετά από

µακρό διάστηµα αυτή η πορεία και κατά

ένα σηµείο µε όλα αυτά τα θέµατα χάνει

συνέπεια να υπάρξει κάποια άλλη έκφανση

κανείς τη σχέση αιτίου-αιτιατού: γίνεται κάτι,

της κρίσης ή µια άλλη µορφή της κρίσης.

αυτό πετυχαίνει, µετά δηµιουργούµε ένα

προς τα πάνω και το δεύτερο είναι προς την
Ανατολή κατά κύριο λόγο. Πολλά από αυτά
τα κεφάλαια επιστρέφουν στη Δύση µε µορφή

πλέγµα πολιτικών που προσκαλούµε ας πούµε
τους επενδυτές σε ακίνητα να έρθουν, να
Αθηνά Γιαννακού. Εγώ το λέω κυρίως ως
βάση υπερ-επένδυσης στον τοµέα των
ακινήτων, ότι δηλαδή δηµιούργησε µια υπερεπένδυση σε µεγάλους χώρους και αυτή τη
στιγµή έχουµε ένα µεγάλο αδιάθετο στοκ,
καινούργιο, το οποίο σε πολλές πόλεις µπορεί
να δηµιουργεί προβλήµατα.
Νίκος Καραδηµητρίου. Νοµίζω οι αιτίες της

δηµιουργήσουν υπεραξία για να
χρησιµοποιήσουµε αυτή την υπεραξία για να
ασκήσουµε κοινωνική πολιτική. Οπότε, ναι
εκεί µπορεί να αντιστρέφεται η αιτιακή
σχέση, αλλά είναι ένας τέτοιου είδους κύκλος,
µιά σπείρα.

υπερ-επένδυσης είναι αρκετά σύνθετες. Ένας
σηµαντικός παράγοντας είναι η
υπερβάλλουσα ρευστότητα και η τάση
υπερσυγκέντρωσης αυτής της υπερβάλλουσας
ρευστότητας στα ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα και στην Ανατολή και τις

Αθηνά Γιαννακού. Ας έρθουµε σε κάτι πιο
πρακτικό. Πως θα κατέγραφες την έννοια των
εγκαταλελειµµένων περιοχών στο πλαίσιο της
σηµερινής οικονοµικής κρίσης. Δηλαδή αν
θεωρήσουµε ότι τη δεκαετία του 1980 και
γενικά την περίοδο της αποβιοµηχάνισης ήταν
οι παλιές βιοµηχανικές περιοχές που είχαν

εγκαταλειφθεί, σήµερα ποιες περιοχές
διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο, εννοώ για την
Ευρώπη σκεπτόµενη και την περίπτωση της
Αµερικής. Και αντίστροφα υπάρχουν κάποιες
περιοχές που µε βάση τα προβλήµατα που
ανέδειξε η οικονοµικής κρίση µπορούµε να
πούµε ότι εκεί θα είναι το µέλλον της πόλης?
Νίκος Καραδηµητρίου. Να τα πιάσω έναένα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτηµα
του ορισµού της εγκατάλειψης, αυτό που οι
Άγγλοι λένε brownfield sites ή dereliction,
εγκατάλειψη δηλαδή και προβληµατικότητα

αυτές τις χρήσεις, χρησιµοποιούσαν µε άλλα
λόγια αυτούς τους χώρους γι’ αυτούς τους
λόγους. Οπότε εγώ τείνω να το καταλαβαίνω
πιο πολύ ως ενσωµάτωση αυτών των χώρων
στην παραγωγική αλυσίδα, ως προσθήκη
δηλαδή οικονοµικής αξίας. Με άλλα λόγια, αν
το δει κανείς πολεοδοµικά, και όχι µε βάση
αποκλειστικά την παραγωγή ιδιωτικών
αγαθών δεν συνεπάγεται ότι αυτές οι περιοχές
είναι εγκαταλελειµµένες.

συνάµα. Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, αυτά
σε κάποιο βαθµό είναι και κατασκευασµένες
στην Ευρώπη ιδιαίτερα, χώρος στην πόλη ο

Αθηνά Γιαννακού. Με αυτή την έννοια
έχουµε περιοχές που θα µπαίναν σε µια τέτοια
µεταλλαγή?

οποίος είναι ανεκµετάλλευτος ή χωρίς χρήση

Νίκος Καραδηµητρίου. Σίγουρα, αυτή είναι

ή εγκαταλελειµµένος απολύτως. Δηλαδή κάθε

η φύση του συστήµατός µας. Δεν υπάρχει µια

χώρος έχει κάποια χρηστικότητα και

κατάσταση ισορροπίας ή σταθερότητας.

έννοιες. Αν το σκεφτεί κανείς, δεν υπάρχει,

χρησιµότητα ακόµα και αν είναι χωρίς
ανθρώπινη χρήση επάνω. Είχε γίνει µια
έρευνα στην Αγγλία και βρέθηκε ότι πάρα

εξαιρετική αξία ως βιότοποι γιατί κανείς δεν

Αθηνά Γιαννακού. Σε αυτό το πλαίσιο της
έλλειψης σταθερότητας υπάρχουν, ωστόσο,
περιοχές που λόγω κρίσης θα προσελκύσουν
το ενδιαφέρον των κατοίκων ή των
επενδυτών?

πήγαινε να κάνει κάποια οικονοµική, για

Νίκος Καραδηµητρίου. Αυτό που βλέπω από

παράδειγµα, δραστηριότητα και το

την Αµερική, η οποία είναι µια αρκετά πιο

αποτέλεσµα ήταν ότι πήγαιναν εκεί ζώα,

δυναµική οικονοµία και κάποια θέµατα που

πουλιά κλπ. µε αποτέλεσµα να είναι, σε

προκύπτουν εκεί µπορεί να προκύψουν λίγο

µεγάλο βαθµό, χώροι αυξηµένης

αργότερα στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα δεν

βιοποικιλότητας. Το δεύτερο είναι µια

υπάρχει αυτό το φίλτρο της κρατικής

υποκατηγορία (µιλάµε ουσιαστικά για τα

πολιτικής που µερικές φορές υποκαθιστά ή

εγκαταλελειµµένα οικόπεδα) που είχαν

εµποδίζει, είναι δύο τάσεις, δεν ξέρω όµως

µεγάλη αξία µε την έννοια της “αλάνας” που

πόσο περιθωριακές είναι: Η µία αφορά

λέµε στην Ελλάδα. Δηλαδή πάρα πολλές

θέµατα αστικής γεωργίας, για παράδειγµα,

συνοικίες που δεν είχαν πρόσβαση σε πάρκα ή

δηλαδή να χρησιµοποιηθούν οι διάφοροι

σε παιδικές χαρές ή σε τόπους εκτόνωσης,

‘εγκαταλειµµένοι’ χώροι για αγροτική

όπου να µπορείς ακόµα να βγάλεις και το

παραγωγή από οργανώσεις της κοινωνίας των

σκύλο βόλτα, βρίσκαν σε αυτούς τους χώρους

πολιτών, τα οποία βεβαίως παραγωγικά δεν

πολλές τέτοιες εκτάσεις που ήταν παλιά
εργοστάσια και είχαν γκρεµιστεί είχαν

έχουν ιδιαίτερη αξία. Είναι άλλης µορφής η
αξία. Για να υπάρχει αυτοσυντήρηση

συµπεριφοράς που τη βλέπουµε και στη
Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ίσως και ένα είδος
trend?

χρειάζεται πολύ µεγαλύτερη έκταση από αυτό
που διαθέτει κανείς σε ένα µικρό κήπο ή ένα
µποστάνι ή µια ταράτσα, αλλά και ο λόγος
εισροής-εκροής δεν συγκρίνεται µε τη µαζική
γεωργία. Αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες αξίες:
ότι ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη φύση, την
σηµασία της τροφής, τη συνεργασία κλπ. Το
δεύτερο που έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον
νοµίζω και που δεν είναι τόσο περιθωριακό ή
εναλλακτικό είναι η επιστροφή στα κέντρα
των πόλεων, αλλά πλέον και ως µόδα και ως
κουλτούρα. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο για
τη “millennium generation” που την
ονοµάζουν οι Αµερικανοί, δηλαδή αυτοί που
γεννήθηκαν από το 1990 και µετά (αν
θυµάµαι καλά) που αρχίζουν τώρα να
αποκτούν εισοδήµατα και οι οποίοι
επιστρέφουν στις πόλεις στα κέντρα των

Νίκος Καραδηµητρίου. Νοµίζω η
Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ καλό
παράδειγµα και φαίνεται να υπάρχει
επιστροφή στο κέντρο. Στην Αµερική, ναι
ακολουθούν και τη µόδα, υπάρχει και σχετικό
marketing κλπ. Η τάση στη Θεσσαλονίκη
κατά τη γνώµη µου έχει πιο πολύ σχέση µε το
γεγονός ότι λίγοι έχουν σήµερα τον
προϋπολογισµό να πληρώνουν το µεγάλο
σπίτι µε τον κήπο και µε τα δύο αυτοκίνητα
στα προάστεια. Οπότε επηρεάζεται η µορφή
οργάνωσης του χώρου, καθώς τα φτωχότερα
πλέον νοικοκυριά κάνουν πιο οικονοµικές
επιλογές που επιτρέπουν την επιβίωση και την
κοινωνική αναπαραγωγή. Αυτό δεν το πληροί
το µοντέλο των προαστίων, ιδιαίτερα στην
Ελλάδα.

πόλεων. Από αυτά που διάβασα, χωρίς το
άρθρο να µπαίνει σε πολλές λεπτοµέρειες,
νοµίζω ότι αυτό έχει σχέση και µε τα
εισοδήµατα και µε τις προοπτικές
εισοδηµάτων. Η κοινωνία ανακαλύπτει ξανά
τη δυνατότητα που υπάρχει στις πόλεις να
παρασχεθούν αυτά που λέµε συλλογικά αγαθά

Αθηνά Γιαννακού. Εποµένως κοιτώντας
αυτά τα 3-4 ζητήµατα που θίξαµε και πριν
περάσουµε στην Ελλάδα πώς θα έβλεπες από
την Ευρωπαϊκή πλευρά το µέλλον των
πολιτικών αστικής αναγέννησης, δηλαδή ποιο
θα πρέπει να είναι το επίκεντρο σήµερα της
πολεοδοµικής πολιτικής?

πιο οικονοµικά και σε χαµηλότερο κόστος,

Νίκος Καραδηµητρίου. Η διασφάλιση της

πιο αποδοτικά. Μιλάω για δυνατότητες

παροχής τουλάχιστον ικανοποιητικών

αναψυχής, δυνατότητες πολιτισµού,

κοινωνικών αγαθών (merit and public goods).

δυνατότητες µεταφορών.

H κατοικία δεν είναι de facto κοινωνικό
αγαθό. Δεν πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να
παράγει 100% των κατοικιών, όπως δεν

Αθηνά Γιαννακού. Άρα µε µία έννοια (αν και
πάω σε άλλο αντικείµενο εδώ) συµβάλλει και
στη µορφή της πόλης, στη µορφή της αστικής
ανάπτυξης. Εξαιτίας της κρίσης αναζητούνται
µορφές µε κοντινότερες αποστάσεις,
δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου για τις
µετακινήσεις κλπ. Είναι µια αλλαγή

πιστεύω ότι η αγορά µπορεί να παράσχει το
100% της ζήτησης για κατοικία. Αυτό
πιστεύω ότι είναι η µεγάλη πρόκληση, όπως
ήταν πάντα δηλαδή. Η δική µου αντίληψη για
το πώς γεννήθηκε η σύγχρονη πολεοδοµία

είναι αυτή, ότι υπήρξε κοινωνική ανάγκη να
υπάρχει µια πρόνοια γι’ αυτά τα θέµατα γιατί

µέρος του πλαισίου όπου γεννήθηκε η

Αθηνά Γιαννακού. Η ερώτηση αφορά
περισσότερο το τι προβλήµατα καταγράφεις,
πώς θεωρείς τον περίφηµο ρόλο των
δηµοσίων ακινήτων για τον οποίο γίνεται
πάρα πού µεγάλη κουβέντα στην Ελλάδα και
παράλληλα αν πρέπει κάνουµε κάποια χρήση
των εργαλείων της αστικής αναγέννησης και
µε ποιο τρόπο.

σύγχρονη πολεοδοµία µετά από έντονες

Νίκος Καραδηµητρίου. Να ξεκινήσω από το

ζυµώσεις. Να θυµίσω ότι σηµαντική

πρώτο θέµα για την αστική πολιτική. Και εσύ

έµπνευση του Ebenezer Howard ήταν ο

γνωρίζεις καλύτερα ότι το ελληνικό σύστηµα

Κροπότκιν! Θέλω να πω ότι ξεχνάµε πως οι

χωροταξίας και πολεοδοµίας έχει πια

πατέρες του αναρχισµού επηρέασαν τους

επικεντρωθεί σε ένα νοµικίστικο ρυθµιστικό

πατέρες της πολεοδοµίας γιατί τους

ρόλο. Άρα το πρώτο που πρέπει κάπως να

απασχολούσαν παρόµοια ζητήµατα

κοιταχτεί είναι πώς µπορεί να επικεντρωθεί σε

κοινωνικής οργάνωσης.

ουσιαστικά ζητήµατα, όπως είναι αυτό που

οι πόλεις της βιοµηχανικής επανάστασης ήταν
αβίωτες για τους πολλούς. Μα και η
Βικτωριανή πόλη που είναι αρχετυπικά η
καπιταλιστική, η βιοµηχανική πόλη, ήταν

είπαµε παραπάνω, η παροχή κοινωνικών
αγαθών, η εξασφάλιση συνθήκων
Αθηνά Γιαννακού. Να µπούµε τώρα και στο
ζήτηµα της Ελληνικής πόλης. Έχοντας υπόψη
τα παραπάνω ποια βλέπεις ως βασικά
προβλήµατα των Ελληνικών πόλεων και τί
ρόλο µπορούν να παίξουν οι πολιτικές
αστικής αναγέννησης? Αυτό το λέω σε
συνδυασµό και µε τη συζήτηση που γίνεται
στην Ελλάδα για την αξιοποίηση των
δηµοσίων ακινήτων, όπως είναι το Ελληνικό.
Μπορούν αυτές οι πολιτικές να βοηθήσουν
στα προβλήµατα των Ελληνικών πόλεων,
όπως εσύ προσδιορίζεις αυτά τα προβλήµατα?
Και εν πάσει περιπτώσει πώς θα µπορούσαν
να λειτουργήσουν θετικά? Τι θα άλλαζες για
παράδειγµα στην πρόταση για το Ελληνικό?

αξιοπρεπούς διαβίωσης κλπ. και όχι
συντελεστές δόµησης π.χ. Αυτά είναι
εργαλεία τριτεύοντα κατά τη γνώµη µου. Δεν
ξέρω αν τα σχέδια θα ονοµάζονται µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο ή αν θα υπάρχουν
άλλα σχέδια πάνω από κάποια άλλα ή πόσα
σχέδια θα έχουµε, 4 ή 5 ή 3. Αυτά είναι
τεχνοκρατικά εργαλεία και η κουβέντα έχει
επικεντρωθεί στο ποια τεχνοκρατικά εργαλεία
είναι τα καλύτερα ή ποια τεχνοκρατικά
εργαλεία έχουν οι Σουηδοί και γιατί δεν

Νίκος Καραδηµητρίου. Για το Ελληνικό

έχουµε αυτά και έχουµε των Αµερικανών, για

συγκεκριµένα δεν γνωρίζω σε µεγάλο βάθος

παράδειγµα. Και γίνεται αυτή η κουβέντα, η

τι έχει τελικά γίνει, τι εµπορικές συµφωνίες

οποία είναι χρήσιµη, αλλά ξεφεύγει από το

υπάρχουν, ποιο είναι το πακέτο που υπέβαλε

κέντρο της συζήτησης, από την ίδια την

ο συγκεκριµένος επενδυτής και τέλος πάντων

πολιτική, τι µπορούµε να κάνουµε µε το α ή β

τι θα τηρηθεί από όλα αυτά σε βάθος 20-

θέµα, το θέλουµε, δεν το θέλουµε, γιατί το

ετίας. Και έτσι δεν είµαι σε θέση να κρίνω

θέλουµε, τι επιτυγχάνουµε µε αυτό. Εκεί

ακριβώς τι έχει γίνει πόσο µάλλον τι θα έκανα

νοµίζω έγκειται και η αναποτελεσµατικότητα

εγώ.

πολλών από αυτά τα εργαλεία.

Αναρωτιόµαστε αφού έχουµε τόσα εργαλεία

αλλά και πολλοί ξένοι που έχουν έρθει στην

γιατί δεν χρησιµοποιούνται? Αφού δεν έχουµε

Ελλάδα και για τους οποίους οι συνθήκες

επικεντρωθεί ποτέ στην πολιτική ουσία του

είναι χειρότερες (ας αφήσουµε στην άκρη αν

θέµατος. Τι πρόβληµα πάµε να λύσουµε και

έχουν έρθει νόµιµα στη χώρα). Πάντως

γιατί? Για να έρθω στην αστική αναγέννηση:

υπάρχουν πληθυσµοί στις πόλεις µας που δεν

Στην Ελλάδα, δεν νοµίζω ότι υπάρχουν

έχουν τίποτα και, είτε µας αρέσει αυτό είτε

πολιτικές αστικής αναγέννησης, όπως τις

όχι, υπάρχουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ

αντιλαµβάνονται εγώ. Υπάρχουν κάποιες

µεγάλο θέµα, η ενσωµάτωση στις αγορές

πρωτοβουλίες, γενικά είναι αξιέπαινες. Όµως

εργασίας. Αυτό έχει µια σειρά από επιπτώσεις

σε επίπεδο πολιτικής, όπως την

και συνδέεται µε µια σειρά από άλλα θέµατα.

αντιλαµβάνοµαι εγώ, ως οργανωµένη κρατική

Κάτι ας πούµε που θα προκύψει πάρα πολύ

δράση που έρχεται να εντοπίσει κάποια

έντονα στο µέλλον είναι η πρόσβαση στις

κοινωνικά ζητήµατα, αν θες, να συνταιριάξει

αγορές κατοικίας, δηλαδή το πρόβληµα που

ή να βρει έναν συµβιβασµό µεταξύ

έλυσε η αντιπαροχή πριν µια γενιά δεν ξέρω

αντιµαχόµενων συµφερόντων κλπ. δεν

πως θα λυθεί τώρα.

υπάρχει. Ή µάλλον υπάρχει και ο φόβος µου
είναι ότι έχουν προωθηθεί λύσεις υπέρ
κάποιων συγκεκριµένων πολύ µικρών οµάδων
συµφερόντων. Μέσα από τις αγορές

Αθηνά Γιαννακού. Βλέπεις διαφορές
ανάµεσα στις δύο πόλεις?

ακινήτων, που γνωρίζω εγώ, φαίνεται αυτό.

Νίκος Καραδηµητρίου. Νοµίζω η Αθήνα

Το άρθρο µου στο οποίο αναφέρθηκα

έχει µια παραπάνω επιβάρυνση λόγω του ότι

παραπάνω αυτό προσπαθεί να πει, δηλαδή

είναι ο τελικός σταθµός πολλών µεταναστών,

εφαρµόστηκε µια συγκεκριµένη προσέγγιση

ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στην

στο θέµα αυτό αρρήτως και εκβιαστικά.

αγορά εργασίας και στην αγορά κατοικίας. Αν
θέλει κανείς µε κάποιο τρόπο επίτηδες να
περιθωριοποιήσει κοινωνικές οµάδες, αυτός

Αθηνά Γιαννακού. Αν δεις τον εαυτό σου ως
επισκέπτη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
πως θα κατέγραφες τα προβλήµατά τους?

είναι ο τρόπος, τους αποκλείεις από την αγορά
κατοικίας και εργασίας. Και µετά οι οµάδες
αυτές δεν έρχονται σε επαφή µε το

Νίκος Καραδηµητρίου. Θα κατέγραφα τα
προβλήµατά τους ως εξής: Το πρώτο είναι η
ανεργία, δηλαδή το µεγάλο πρόβληµα της
απασχόλησης. Το δεύτερο µεγάλο θέµα που
υπάρχει είναι το γεγονός ότι ως αποτέλεσµα
του προβλήµατος της απασχόλησης, του
εισοδήµατος κατά βάση, κάποιοι άνθρωποι
δεν έχουν τα προς το ζην και αντιµετωπίζουν
προβλήµατα επιβίωσης, όχι µόνον Έλληνες

εκπαιδευτικό σύστηµα, το σύστηµα
δικαιοσύνης, το τραπεζικό σύστηµα κλπ. Με
ποιον τρόπο άλλωστε ενσωµατώνεσαι σε µια
κοινωνία? Με το να µπεις στην αγορά
εργασίας και στην αγορά κατοικίας και κατά
συνέπεια µετά στο σύστηµα εκπαίδευσης, στο
σύστηµα πρόνοιας, στο σύστηµα υγείας. Όλα
βασίζονται πάνω στην υπόθεση ότι έχεις ένα
σπίτι κατά πρώτο, µια διεύθυνση, και έχεις

µια δουλειά κατά δεύτερο για να

κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα

χρηµατοδοτείς την κινητικότητά σου. Ή

αποτελεσµατικά σε κάποιες όχι τόσο),

υπάρχει ένα κράτος από πίσω που έχει µια

πρώτον, χρειάζονται χρόνο, πάρα πολύ χρόνο,

σχετική πρόνοια. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν

µια δεκαετία τουλάχιστον, και δεύτερον είναι

υπάρχουν πλέον. Και δεν είναι µόνον οι

εστιακές. Δηλαδή το όλο θέµα της αστικής

παράνοµοι µετανάστες που λόγω του πώς

προβληµατικότητας µε το χαρακτηρισµό

βρέθηκαν στη χώρα είχαν περαιτέρω

συγκεκριµένων περιοχών, ποιες είναι

επιβαρύνσεις και δυσκολίες. Πλέον υπάρχουν

εγκαταλελειµµένες, και την επικέντρωση

µεγάλα στρώµατα Ελλήνων που

κεφαλαίων εκεί και των αστικών πολιτικών

αντιµετωπίζουν το ίδιο θέµα.

εκεί, λύνει µεν κάποια προβλήµατα σε αυτούς
του χώρους αλλά δεν λύνει τα µεγαλύτερα
δοµικής φύσης ζητήµατα που προκαλούν τα

Αθηνά Γιαννακού. Άρα ξανάρχεσαι στο
πρώτο θέµα, στις ανισότητες. Νοµίζω µου
έδωσες απάντηση παραπάνω και για την
επόµενη ερώτηση αναφορικά µε το σύστηµα
του χωρικού σχεδιασµού και το στίγµα των
αναθεωρήσεων λέγοντας ότι δεν είναι νοµικό
το πρόβληµα, αλλά πολιτικής. Με αυτή την
έννοια θεωρώ ότι βάζεις και τη διάσταση µιας
πολιτικής αστικής αναγέννησης.
Νίκος Καραδηµητρίου. Εγώ έχω ασχοληθεί

φαινόµενα αυτά.

Αθηνά Γιαννακού. Άρα να θεωρήσω ότι µια
πολιτική αξιοποίησης ακινήτων για τουρισµό
ή οποιαδήποτε αστική ανάπτυξη, τη βλέπεις
ότι και εδώ θα λειτουργήσει εστιακά, δηλαδή
αν λειτουργήσει µε θετικά αποτελέσµατα,
αυτά θα είναι εστιακά.

µε το θέµα της αστικής αναγέννησης και από

Νίκος Καραδηµητρίου. Φυσικά. Εξάλλου τα

αυτό που είδα ή αυτό που βλέπω είναι ότι,

πιο πολλά ακίνητα προς αξιοποίηση που έχω

από τη µια µεριά, τείνω να υποστηρίξω τις

δει είναι τουριστικά ή εξωαστικά, δεν είναι

πολιτικές αυτές, µε την έννοια ότι κάνουν

αστικά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα

κάτι, επιλύουν προβλήµατα, κάποιοι

αστικά ακίνητα. Και το θέµα του αστικού

άνθρωποι βρίσκουν δουλειά, κάποιοι

ακινήτου είναι σχετικό. Αν αντιστρέψουµε το

άνθρωποι βρίσκουν στέγη. Η µεταµόρφωση

θέµα και ας πούµε το παράδειγµα ότι

των πόλεων δεν αφορά µόνον τις αγορές και

επικεντρωνόµαστε έστω σε µια περιοχή και ας

την αποκόµιση κέρδους κλπ., που είναι θεµιτό

πούµε ότι επικεντρωνόµαστε εκεί και τα

µέσα στον καπιταλισµό, αλλά αφορά µια

κάνουµε όλα όσα είναι να κάνουµε. Αυτό

σειρά από άλλα ζητήµατα που κάνουν την

λύνει το πρόβληµα για 50, 100, 1.000

πόλη πιο βιώσιµη κλπ. Δηλαδή υπάρχει

ανθρώπους, σε κάποιο βαθµό, αλλά τι γίνεται

θετική ανάδραση, αν πετύχει κανείς. Από τη

παραπέρα?

µία λοιπόν υπάρχει αυτό, από την άλλη όµως
υπάρχει και το θέµα ότι οι πολιτικές αυτές
παρότι έχουν αποτελέσµατα (και υπάρχει ένα
µεγάλο σώµα έρευνας που δείχνει ότι
πραγµατικά αποδίδουν και απέδωσαν, σε

Αθηνά Γιαννακού. Για να πάµε στο
τελευταίο ερώτηµα. Σε τι βλέπεις ότι µπορούν
να συνεισφέρουν οι πόλεις και οι

πολεοδοµικές πολιτικές για την έξοδο από την
κρίση και την ανάκαµψη?

σου επισηµαίνω ότι το σύστηµα σχεδιασµού

Νίκος Καραδηµητρίου. Στην ανάκαµψη

οικονοµική δραστηριότητα και ευνοεί την

νοµίζω ότι υπάρχει άλλο θέµα, κατά τη γνώµη

ολιγαρχική δοµή της οικονοµίας, εσύ ξέρεις

µου. Πολεοδοµική πολιτική µε τη µορφή που

ότι εγώ δεν είµαι ενάντια στην αναγκαιότητα

έχει στη Δύση δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

ύπαρξης πολεοδοµικού συστήµατος εν γένει.

Πέραν αυτού γνώµη µου είναι ότι το σύστηµα

Όλα τα θέµατα συνεπώς είναι σχετικά µε το τι

σχεδιασµού όπως είναι φτιαγµένο είναι

προβλήµατα αντιµετωπίζει µια κοινωνία και

εµπόδιο όχι µόνον στην ανάπτυξη αλλά στην

πώς αντιλαµβανόµαστε και ορίζουµε το

οικονοµική δραστηριότητα εν γένει, πλην

πρόβληµα αυτό. Δεν υπάρχει µια λύση

συγκεκριµένων εξαιρέσεων. Οπότε, πώς

κατάλληλη για όλες τις κοινωνίες. Το να πει

µπορεί να συµβάλλει είναι πολύ δύσκολο να

κανείς π.χ. στην Αµερική να καταργηθεί ο α ή

το πει κανείς. Και το να πει κανείς τώρα να

β θεσµός είναι πολύ διαφορετικό από το να

κάνουµε ένα καινούργιο σύστηµα, τη στιγµή

πει να καταργηθούν τα αντίστοιχα στην

που µόλις ψηφίστηκε ο νέος νόµος, είναι

Ελλάδα ή το αντίστροφο το να πει κανείς

µεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι

στην Ελλάδα να ενισχύσουµε το ρόλο του

επιλογές που αποµένουν όταν οι θεσµοί του

κράτους, του κράτους ποιας µορφής όµως? Τα

κράτους λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε

πράγµατα είναι πολύ πιο σύνθετα από ότι

ακόµα και όταν υποτίθεται ότι ανανεώνονται

συχνά οι ιδεολογικές ταµπέλες µας αφήνουν

να αναπαράγουν δοµικά τη διαφθορά και τις

να αντιληφθούµε.

στην τωρινή του µορφή εµποδίζει την

µικρές ολιγαρχικές ελίτ και να µην αφήνουν
σχεδόν κανέναν άλλο, αµέσως η εµµέσως, να
αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Τι
κάνεις µε κάτι τέτοιο? Μπορεί να πρέπει να
σκεφτούµε ότι χρειάζεται να ξεκινήσουµε από
την πλήρη κατάργηση του συστήµατος και
την οικοδόµησή του από µηδενική βάση.

Αθηνά Γιαννακού. Θέλεις κάτι να
προσθέσεις επιπλέον?
Νίκος Καραδηµητρίου. Νοµίζω ότι
καλύψαµε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα
θέµατα. Ένα πράγµα που ήθελα να πω είναι
το θέµα του “group think”, όταν µιλάµε
άνθρωποι που έχουµε σε κάποιο βαθµό
παρόµοιες απόψεις και καταλαβαίνουµε από
πού είναι ορµώµενος ο καθένας. Όταν λοιπόν

Αθηνά Γιαννακού. Ευχαριστώ πολύ που
αποδέχθηκες την πρόσκληση και αφιέρωσες
όλο αυτό το χρόνο στους Διαλόγους Π+Κ.
Νικος Καραδηµητρίου. Και εγώ ευχαριστώ.

