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τελική µορφή τους. Για την αναπαραγωγή του συνόλου ή τµήµατος του κειµένου σε
οποιαδήποτε µορφή παρακαλώ να επικοινωνήστε µε τον Γρηγόρη Καυκαλά στη
διεύθυνση gkafkala@arch.auth.gr.

Ο Δηµήτρης Εµµανουήλ είναι Πολεοδόµος-Γεωγράφος, Διευθυντής Ερευνών
ΕΚΚΕ (demmanuel@ekke.gr)
Γεωργία Γεµενετζή. Η αύξηση της
φτώχειας, η αδυναµία κάλυψης στέγης, η
εγκληµατικότητα είναι προβλήµατα που
προϋπήρχαν κυρίως στις µεγάλες πόλεις και
φαίνεται πως επιδεινώνονται από την
οικονοµική κρίση, οδηγώντας στη
διαµόρφωση ευάλωτων και
περιθωριοποιηµένων κοινωνικών οµάδων.
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και οι προοπτικές των
κοινωνικών ανισοτήτων σήµερα;

στοιχεία εισοδήµατος (των ερευνών EU-

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Η εγκληµατικότητα

διάµεσο, που σηµαίνει το σηµείο που

δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί. Η αύξηση της

χωρίζεται ο πληθυσµός σε άνω 50% και

φτώχιας είναι βέβαια κάτι αναµενόµενο. Η

κάτω 50%, οι πλούσιοι µπορεί να κάνουν

απόλυτη φτώχια, βεβαίως, έχει αυξηθεί για

ακρότητες, αλλά δεν µπαίνουν µέσα στην

πολλούς λόγους. Έχουν µειωθεί δραστικά τα

εξίσωση. Θέλω να πω ότι µπορείς να έχεις

εισοδήµατα. Ωστόσο, έχει καθιερωθεί τα

κάποιες µεγάλες κοινωνικές πολώσεις και

τελευταία χρόνια η φτώχια να είναι σχετική.

ανισότητες, αλλά να µην καταγραφεί

Έχει σχέση µε το 60% του διάµεσου. Είναι

αύξηση της φτώχειας αν ο διάµεσος που

αυτή η ευρωπαϊκή πρακτική µε τα ίδια

είναι ένα µέσο προς χαµηλό εισόδηµα
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SILC που λέµε) και βγάζει κάποιο δείκτη
φτώχιας, δείκτη κινδύνου φτώχιας (20%,
25%, τέτοια νούµερα). Αυτά περισσότερο
δείχνουν την ανισότητα και όχι τη φτώχια
µε την απόλυτη έννοια. Και µάλιστα
δείχνουν την ανισότητα κυρίως στα χαµηλά
εισοδήµατα, γιατί όταν συγκρίνεις µε το

παραµείνει αυτός που είναι.... Η απόλυτη

ανισότητα και οικονοµική και ανασφάλεια.

φτώχια φυσικά έχει αυξηθεί. Οι µελέτες που

Και νοµίζω ότι οι αλλαγές που πρέπει να

έχουµε δει µέχρι τώρα συνήθως βασίζονται

κοιτάξουµε για το θέµα της ανισότητας στις

στα στοιχεία του 2011. Δεν έχω δει καµία

πόλεις, είναι ακριβώς η ανεργία, η

του 2012. Άρα βασίζονται στα στοιχεία που

ανασφάλεια, οι αλλαγές στις εργασιακές

καταγράφουν τις πρώτες πτώσεις των

σχέσεις, τα νέα καθεστώτα για χαµηλούς,

µισθών και συντάξεων που ήταν γενικές και

οριακούς, µισθούς, που δεν εκδηλώνονται

την αύξηση της φορολογίας. Οι αλλαγές που

τόσο άµεσα στην κατανοµή των

έγιναν πρόσφατα, όπως η κατάργηση των

νοικοκυριών, όπως µετράµε παραδοσιακά

επιδοµάτων, δεν έχουν καταγραφεί. Αυτό

τη φτώχια, αλλά δηµιουργούν ανισότητες

που µπορώ να σας πω είναι ότι από µια

δοµικές, και ανισότητες, που

δικιά µας έρευνα του τελείωσε το

µακροπρόθεσµα νοµίζω, θα µας οδηγήσουν

φθινόπωρο του 2013, που ήταν µια αρκετά

σε φαινόµενα που δεν ήταν εµφανή στην

µεγάλη απογραφική έρευνα1 στην Αθήνα,

Ελλάδα. Αυτή η τροµερή πόλωση µεταξύ

διαπιστώσαµε κάτι που δεν είναι αρκετά

µιας στασιµότητας χαµηλού οικονοµικού

γνωστό και δεν έχει καταγραφεί, ότι το

επιπέδου για µεγάλα στρώµατα του

ποσοστό ανεργίας είναι αυτό που δηλώνεται

πληθυσµού και ενός συστηµατικά

επίσηµα, δηλαδή 28% και στην Αθήνα,

οξυνόµενου πλουτισµού σε µια οικονοµική

αλλά υπήρχαν πολύ σηµαντικές ταξικές

ανώτερη οµάδα, πολύ περισσότερο σε µια

διαφορές. Δηλαδή η ανώτερη τάξη που είναι

οικονοµική ελίτ. Η Αθήνα και η

οι µορφωµένοι, τα υψηλά επαγγέλµατα, τα

Θεσσαλονίκη βέβαια δεν είναι παγκόσµιες

ανώτερα διοικητικά στελέχη κτλ. είχαν 13%

µητροπόλεις. Δεν έχουν επιχειρήσεις

ανεργία. Βεβαίως µιλάµε και για ένα

διεθνούς επιπέδου και χρηµατιστικό

στρώµα, που πάνω από το µισό του στην

κεφάλαιο τόσο σηµαντικό για να έχουµε

Αθήνα είναι κράτος. Άρα έχει µια

φαινόµενα Λονδίνου, αλλά νοµίζω ότι η

σταθερότητα απασχόλησης. Και στην

κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στις

εργατική τάξη, µιλώντας για το κλασικό

εργασιακές σχέσεις και στις ανισότητες τις

ταξικό σχήµα που χρησιµοποιεί η Ένωση

ταξικές θα µας οδηγήσουν στην καθιέρωση

στις κοινωνικοοικονοµικές κατηγορίες,

τέτοιων µορφών ανισότητας, σε

είχαν 40% και πάνω. Τέτοιες διαφορές

µακροπρόθεσµη βάση, πολύ έντονων.

ανεργίας δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και

Ακόµη είµαστε στην αρχή. Απλώς

φυσικά αυτό δείχνει και µια µεγάλη

επισηµαίνω ότι στο παρελθόν η Ελλάδα,
ακόµη και την περίοδο της

1

Πρόκειται για την έρευνα «Οικονοµική τάξη,
κοινωνική θέση (status) και κατανάλωση» που
γίνεται από το ΕΚΚΕ.
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χρηµατοοικονοµικής ένταξης, τέλη

δεκαετίας 1990 µέχρι την κρίση, το 2010, οι

µνηµονιακή υποχρέωση, έχουµε δεσµεύσεις.

αυξήσεις ήταν κοινές στα οικονοµικά

Όταν γίνεται συζήτηση για κάποια

στρώµατα, κάτι διαφορετικό από αυτό που

διορθωτική παροχή πέφτει τηλεγράφηµα

συνέβαινε στις ευρωπαϊκές χώρες και στην

από το εξωτερικό. Αλλά νοµίζω ότι έχει

Αµερική. Αυτό, νοµίζω, το pattern δε θα

αλλάξει και η νοοτροπία, ότι αυτά πια είναι

συνεχιστεί. Θα έχουµε δοµικές ανισότητες

παρελθόν, είναι λαϊκισµός. Οι παρεµβάσεις

µεγαλύτερες.

πια έχουν χαρακτήρα φιλανθρωπικό και
σηµειακό. Είναι πολύ δύσκολο να
µιλήσουµε για ανακατανοµή εισοδήµατος ή

Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε ότι οι
µικρές πόλεις πλήττονται λιγότερο από την
κρίση σε σχέση µε τις µεγάλες;

για κοινωνικές παροχές που θα αφορούν
µεγάλους αριθµούς.

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Υπάρχει µια τέτοια
αντίληψη ότι αυτό συµβαίνει. Δεν το ξέρω,
όµως.

Γεωργία Γεµενετζή. Θεωρείτε ότι
υπάρχουν προοπτικές να αµβλυνθούν αυτές
οι κοινωνικές ανισότητες µέσω κάποιων
παροχών ή από πρωτοβουλίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κοινωνικών οµάδων,
φορέων;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Η αλήθεια είναι ότι
δεν υπάρχουν προοπτικές. Η τάση των
αλλαγών που γίνονται είναι καταστροφική.

Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε ότι οµάδες,
όπως οι γυναίκες εµφανίζονται περισσότερο
ευάλωτες ή είναι καθαρά θέµα ταξικής
διαφοράς;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Μεταξύ των
ευρηµάτων τα ποσοστά ανεργίας στις
γυναίκες είναι πολύ χειρότερα, ενώ δεν
υπήρχε µεγάλη διαφορά στο παρελθόν.
Υπήρχε διαφορά αλλά δεν ήταν µεγάλη.
Τώρα χειροτέρεψαν πολύ. Δηλαδή είναι στα
επίπεδα των νέων.

Δεν µιλάµε για µεµονωµένες πρωτοβουλίες.
Αυτή η συζήτηση γίνεται κι εδώ στην
Αθήνα είτε από ΜΚΟ, είτε από Δήµους, να

Γεωργία Γεµενετζή. Ακόµη και στην
ανώτερη τάξη;

λύσουν ένα µικρό πρόβληµα εδώ, να λύσουν
ένα µικρό πρόβληµα εκεί. Εδώ µιλάµε για
πολύ µεγάλους αριθµούς, µιλάµε για

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Δεν το θυµάµαι
αυτό.

ανακατατάξεις ριζικές. Οι περικοπές που
έχουν γίνει και στο κοινωνικό κράτος –το
λίγο που είχαµε- και στα οικονοµικά µεγέθη
είναι τόσο µεγάλες. Αν θέλετε είναι και
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Γεωργία Γεµενετζή. Για τους µετανάστες
έχετε στοιχεία από την έρευνα;

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Στην έρευνα οι

ετεροβαρείς. Έχουν πάρα πολύ µεγάλα

µετανάστες αντιστοιχούν κοντά στο 9%,

ανώτερα στρώµατα. Έχουν πολλούς

περίπου διακόσια σαράντα νοικοκυριά, εκ

επαγγελµατίες µορφωµένους, τεχνικά

των οποίων οι πραγµατικοί οικονοµικοί

επαγγελµατικά στρώµατα, έχουν πολύ

µετανάστες είναι κάτω από διακόσιους

µικρότερη από το παρελθόν εργατική τάξη.

(εκατόν ογδόντα, εκατόν ενενήντα). Άρα

Είναι στην κυριολεξία ετεροβαρείς. Έχουν

δεν µπορούµε να µπούµε σε βάθος. Οι

µεγαλύτερα ποσοστά προς τα πάνω στα

µετανάστες, παρεπιπτόντως, είχαν πάντα

κοινωνικά στρώµατα και άρα, βεβαίως, η

µικρότερη ανεργία. Τώρα έχουν

οικονοµική τους ευµάρεια βασίζεται στο να

µεγαλύτερη.

αξιοποιήσουν αυτό το δυναµικό, που είναι
ένα δυναµικό, νοµίζω και της Ελλάδας, στο
διεθνή καταµερισµό. Πιστεύω, ότι αντίθετα

Γεωργία Γεµενετζή. Η αυξανόµενη ανεργία
-επακόλουθο της κρίσης και της ύφεσηςέχει επηρεάσει κάθε οικονοµική
δραστηριότητα. Παράλληλα, η άτυπη
εργασία-οικονοµία εντείνεται ενώ οι αγορές
εργασίας αναδιαµορφώνονται. Εκτιµάτε πως
οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν στην τρέχουσα κατάσταση,
δηµιουργώντας υψηλής ποιότητας και
µακράς διάρκειας θέσεις εργασίας που θα
αρµόζουν στα χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου δυναµικού τους;

µε αυτά που λέγονται, ότι έχουν υψηλό

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Βάζω ένα

τάξη µπορεί να µικραίνει αλλά έχει τα

ερωτηµατικό. Μπαίνουµε σε µια κουβέντα,

µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, άρα πρέπει

µια ειδική θεωρία ότι οι πόλεις είναι

κάτι να γίνει κι εκεί. Τώρα εάν έχουµε

θερµοκοιτίδες καινοτοµίας και

προοπτικές, δεν θέλω να µπω σε αυτήν την

επιχειρηµατικότητας, που την αντιµετωπίζω

κουβέντα, γιατί οι Έλληνες δεν καινοτοµούν

µε λίγο σκεπτικισµό. Μιλώντας τώρα για τις

και γιατί δεν σηκώνονται από τα κορδόνια

ελληνικές πόλεις, και θα µε συγχωρήσετε,

των παπουτσιών τους, εννοώ να βρουν κάτι

έχω έναν επαρχιωτισµό και µιλώ κυρίως για

που να εξάγουν στο εξωτερικό ξαφνικά. Δεν

την Αθήνα. Αυτά είναι τα στοιχεία που

είναι εύκολο. Εάν δεν κινηθεί η συνολική

ξέρω. Μετά την αποβιοµηχάνιση την πολύ

οικονοµία, δεν πρόκειται να κινηθούµε προς

έντονη που έγινε τη δεκαετία του 1990 και

πιο λογικά ποσοστά ανεργίας. Όταν µιλάµε

µετά, η Αθήνα σε πολύ µεγάλο βαθµό, αλλά

για επίπεδα ανεργίας 30-40%, µε τις

φαντάζοµαι και οι άλλες πόλεις, και η

σηµερινές τεχνολογίες και να γίνει επένδυση

Θεσσαλονίκη πιθανότατα, είναι
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µορφωτικό επίπεδο, υψηλή επιχειρηµατική
κουλτούρα και υψηλή τεχνογνωσία. Άρα,
υπάρχει το δυναµικό για να γίνει µια
ανάπτυξη υπηρεσιών και παραγωγής σε πιο
µοντέρνους κλάδους. Και θα πρέπει να γίνει
για να διατηρηθεί αυτή η οικονοµική βάση
της Αθήνας, οπωσδήποτε, και των
µεγαλύτερων πόλεων. Βεβαίως, η εργατική

θα έχει πολύ µικρή επίπτωση στην
απασχόληση. Οι µοντέρνες επενδύσεις

Γεωργία Γεµενετζή. Είναι εντυπωσιακό
πάντως ότι δουλεύουν.

ιδιαίτερα έχουν πολύ µικρή επίπτωση στην

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Δεν ξέρω το πόσο

απασχόληση. Για να απορροφηθεί αυτό το

δουλεύουν, πόσο οριακά. Οι περισσότερες

ποσοστό, αν δεν γίνει µετανάστευση, που

είναι µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που

έχει αρχίσει να γίνεται, αλλά όχι στα

πάνε να βγάλουν κάποιο µικρό µισθό για

εργατικά στρώµατα, έχει γίνει στα µεσαία

τον εαυτό τους. Είναι για να συντηρηθούν

στρώµατα, στους εκπαιδευµένους νέους, θα

και όχι για να µετρήσουν το κόστος

έπρεπε να κινηθεί όλη η οικονοµία. Δεν

εργασίας τους και να βγάλουν και κέρδος.

είναι λύση κάποιοι καινοτοµικοί τοµείς,

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι

κάποιες ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Κυρίως

οριακές επιχειρήσεις. Είναι και ο

χρειάζεται να λυθεί το θέµα της

ανταγωνισµός πολύ µεγάλος πια. Η

χρηµατοδότησης που είναι στο µηδέν αυτή

οικονοµία δεν µπορεί να κρατηθεί από την

τη στιγµή. Δεν µπαίνω στα θέµατα

εστίαση. Ο τουρισµός είναι αυτός που είναι.

οικοδοµής και κατασκευών που είναι στο

Έχουµε αλλεπάλληλα χρόνια καλού

µείον. Αν δεν κινηθεί ο τοµέας δηµόσιες

τουρισµού, αλλά µακροοικονοµικά δεν κινεί

επενδύσεις και χρηµατοδοτήσεις, στον

την οικονοµία. Είναι και ιδιόµορφος ο

τραπεζικό κλάδο εννοώ, δεν µπορεί να

τουρισµός. Δεν απασχολεί πολύ κόσµο.

βελτιωθεί αυτό το πρόβληµα. Δεν είναι
θέµα, δηλαδή, ξαφνικά να ανακαλύψουµε
κάποιους τοµείς αιχµής, καινοτοµικούς, που
να σύρουν όλη την οικονοµία.

Γεωργία Γεµενετζή. Όσον αφορά τον
τουρισµό;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Ο τουρισµός πάει
καλά και η εστίαση πάει καλά. Η εστίαση
έχει γίνει καταφύγιο όλων. Δεν ξέρω τι
γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ είναι
γεµάτο καφέ και εστιατόρια.

Γεωργία Γεµενετζή. Η µεταβολή της
κοινωνικής και οικονοµικής βάσης των
πόλεων συνεπάγεται αξιόλογες χωρικές
µεταβολές, όπως η ‘συρρίκνωση’ των
κεντρικών περιοχών, η µαζική φυγή των
νέων είτε προς την ύπαιθρο και τις
µικρότερες πόλεις είτε προς το εξωτερικό, η
τάση επιστροφής πολλών οικονοµικών
µεταναστών στους τόπους καταγωγής τους,
η υποβάθµιση εµπορικών ζωνών. Ποιο
θεωρείτε ότι είναι το αποτύπωµα της κρίσης
στις κεντρικές περιοχές και την περιφέρεια
των πόλεων;
Δηµήτρης Εµµανουήλ Εκείνο που
γνωρίζουµε είναι το κέντρο. Όταν λέµε
κέντρο εννοούµε το Δήµο Αθηναίων,
δηλαδή και τις γειτονιές γύρω από αυτό.
Υπάρχουν δύο προβλήµατα. Το ένα αφορά
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τα µαγαζιά και τις επιχειρήσεις. Στο άλλο

Υπάρχει ένα 30% που δηλώνουν ή ότι έχουν

που αφορά την κατοικία και τον πληθυσµό,

µετακινηθεί ή ότι θα αλλάξουν γιατί

υπάρχει µια µακροχρόνια τάση

προσπαθούν να βρουν φτηνότερο σπίτι.

συρρίκνωσης. Δεν είναι ότι γίνεται

Γίνονται και ανακατατάξεις στα νοικοκυριά.

εγκατάλειψη ή έντονη φυγή προς τα

Διαπιστώσαµε ότι για πρώτη φορά

προάστια. Υπάρχει βέβαια και µια τάση

µεγαλώνει το µέγεθος του νοικοκυριού στην

µετακίνησης. Αλλά κυρίως, η νέα δόµηση

Αθήνα γιατί κάποιοι γυρίζουν στα σπίτια

αναγκαστικά γίνεται πια στην περιφέρεια,

τους, κάποιοι νέοι και ακόµη και κάποιοι

όχι στα µακρινά προάστια, στα εσωτερικά

παντρεµένοι. Δεν είναι σε πολύ µεγάλη

προάστια (όπως το Μαρούσι και οι

έκταση, αλλά είναι αρκετό ώστε να

περιφερειακοί δήµοι του ΠΣΠ). Εξ’

αναστρέψει την τάση. Είδαµε µείωση του

αντικειµένου το κέντρο είναι κορεσµένο και

µεγέθους του νοικοκυριού για

παλιώνει, δε γίνεται δόµηση. Οπότε φυσικό

δηµογραφικούς λόγους (λιγότερα παιδιά).

είναι, τα καλύτερα εισοδήµατα από κάθε

Εκείνο που βλέπω να γίνεται στο κέντρο

τάξη που πηγαίνουν στις νεότερες κατοικίες

είναι ότι τα κλεισµένα µαγαζιά συνεχίζουν

να αιµορραγούν προς τα έξω. Αυτή η

να αυξάνονται όπως και η υπο-επένδυση,

διαδικασία -επειδή έχει παγώσει η

εννοώ, ο κόσµος έχει σταµατήσει να

οικοδόµηση πλήρως, είναι µηδέν σχεδόν-

συντηρεί κιόλας, να ανακαινίζει. Απορώ

έχει σταµατήσει. Άρα δεν έχουµε

πως δεν έχει εκδηλωθεί αυτό στο δηµόσιο

ανακατατάξεις γεωγραφικές σε κάποια

χώρο περισσότερο. Και οι δηµόσιες

σοβαρή κλίµακα. Επειδή ακριβώς έχει

επενδύσεις και οι ιδιωτικές έχουν µειωθεί

παγώσει η διαδικασία, που δεν ήταν επιµένω

στο έπακρο. Άρα, γίνεται µια φθορά που

κάποια εκρηκτική διαδικασία

είναι ιδιαίτερα εµφανής στο κέντρο. Όσον

προαστιοποίησης ή φυγής, ήταν µια

αφορά την περιφέρεια (αυτά που είπαµε

σταδιακή διαδικασία µετακίνησης και

πριν για την ανεργία ήταν για το κέντρο), η

σχετικής µείωσης του εισοδήµατος στο

ανεργία είναι µεγαλύτερη στο κέντρο από

κέντρο. Ένας µεγάλος παράγοντας µείωσης

τον µέσο όρο. Αυτό είναι φυσικό γιατί το

του πληθυσµού στο κέντρο είναι ότι

κέντρο πια στην Αθήνα έχει αρχίσει να

πεθαίνουν οι παλιότεροι κάτοικοι. Είναι

γίνεται πιο εργατικό και έχει αρκετούς

δηµογραφικό πρόβληµα. Η οικονοµική

µετανάστες. Η ανεργία είναι αρκετά

κρίση έχει επιβραδύνει τις µετακινήσεις για

µεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια, αν

νέα κατοικία. Υπάρχουν µετακινήσεις -που

συγκρίνουµε τα καλά βόρεια και νότια

τις έχουµε διαπιστώσει και από την έρευνα-

προάστια µε τη δυτική Αθήνα, Πειραιά,

ανακατατάξεις στον τοµέα ενοικίων.

δυτικά παλιά εργατικά προάστια. Εκεί που
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είναι τραγική η ανεργία είναι στην
εξωτερική ζώνη, την εργατική όµως, όχι στα
Άνω Λιόσια. Εκεί η ανεργία ξεπερνάει το

Γεωργία Γεµενετζή. Ακούγεται όµως για
την οδό Πανεπιστηµίου που θα
πεζοδροµηθεί.

40%. Έχουµε δηλαδή µια τοπική

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Αυτό έχει

συγκέντρωση σε φτωχές εργατικές περιοχές

ξεσηκώσει κόσµο. Κατά τη γνώµη µου, δε

έξω από το συγκρότηµα. Οι παλιές

θα γίνει, είναι πολύ ακριβό έργο. Το Ίδρυµα

καθιερωµένες, Περιστέρι, Αιγάλεω, έχουν

Ωνάση βάζει τα µίντια, βάζει τις δηµόσιες

µια πιο ισορροπηµένη και πιο µικτή

σχέσεις, γίνονται διάφορες postmodern

σύνθεση. Στις παλιές βιοµηχανικές ζώνες,

εκδηλώσεις, συνοδεία τζαζ και θεατρικών

όπως είναι το Θριάσιο Πεδίο, η Ελευσίνα

δρωµένων, περί αυτού πρόκειται. Αν γίνει,

και στις περιοχές που ήταν πολύ εργατικές

θα απορήσω για διάφορους λόγους. Οι

και πολύ χαµηλού εισοδήµατος -Άνω

περισσότεροι ειδικοί, πολεοδόµοι στην

Λιόσια, Μενίδι- περιοχές µε πρώην

Αθήνα, είναι λίγο εξοργισµένοι. Έχουµε ένα

αυθαίρετα, περιοχές που διαµορφώθηκαν

κέντρο το οποίο βασανίζεται και θα

ουσιαστικά το ’80 και το ’90, εκεί το

κάνουµε στην Πανεπιστηµίου πεζοδρόµηση;

πρόβληµα της ανεργίας είναι µεγάλο.

Ένα τετράγωνο πιο µέσα θα έχει τη Σταδίου

Μεσόγεια, αλλά στην Ελευσίνα, Μενίδι,

που είναι θλιβερή και θα κάνουµε βόλτες
στα τραπεζοµάγαζα; Ας µην µπούµε στο
Γεωργία Γεµενετζή. Αυτό
αντικατοπτρίζεται και στο χώρο;

θέµα της Πανεπιστηµιου, είναι επίµαχο. Δε

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Ένας φτωχός

υπάρχει κάποια στρατηγική για αυτό το

Δήµος, αν παραµείνει για πολύ καιρό µε

θέµα.

δείχνει πάντως δηµόσιες επενδύσεις, ούτε

µεγάλη ανεργία, τότε αυτό θα αρχίσει να
αντικατοπτρίζεται και στο χώρο. Μιλάµε για
περιοχές που είναι ευαίσθητες στην
εγκληµατικότητα, όπως είναι το Μενίδι.

Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε ότι
υπάρχουν κάποιες θετικές επιπτώσεις της
κρίσης, για παράδειγµα βελτίωση του
µικροκλίµατος ή µείωση της κυκλοφοριακής
συµφόρησης στο κέντρο;

Γεωργία Γεµενετζή. Δε γίνονται ούτε έργα
υποδοµής;

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Οι αρνητικές

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Αυτό ισχύει για

πρόβληµα της αιθαλοµίχλης, της

όλους τους Δήµους.

κατανάλωσης βιοµάζας. Είναι πιο έντονο το

επιπτώσεις είναι γνωστές, κυρίως το

πρόβληµα στα προάστια απ’ ότι στο κέντρο.
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Στα προάστια καίνε πολύ ξύλο, όχι βέβαια

τελευταίο χρόνο και τον προηγούµενο. Η

στα επίπεδα της Θεσσαλονίκης. Έχουµε

υπόθεση συγκέντρωσης δεν έχει αλλάξει.

βέβαια και διαφορετικό κλίµα. Το άλλο

Υπάρχει στασιµότητα γενική, και στους

πρόβληµα είναι αυτό που σας είπα

µετανάστες υπάρχει στασιµότητα. Είναι

νωρίτερα. Είναι ότι γίνεται υπο-επένδυση,

γειτονιές χαµηλού ενοικίου που ήταν

γίνεται κακή συντήρηση, που δεν αφορά

µαζεµένες στα βόρεια του κέντρου της

µόνο στα σπίτια, στα καταστήµατα και στο

Αθήνας, δυτικά της Πατησίων. Αυτές οι

δηµόσιο χώρο. Αφορά και στις συσκευές, τα

περιοχές συνεχίζουν να είναι περιοχές των

οχήµατα. Άρα έχουµε επιβάρυνση και από

µεταναστών. Έχει αυξηθεί η εισροή των

καύσιµο και από κακή συντήρηση

ανθρώπων και από την Αφρική και την

µηχανηµάτων. Βεβαίως, οι θετικές

Ασία. Αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι στη

συνέπειες, νοµίζω, υπερισχύουν που είναι

γεωγραφία. Δεν ξέρω τα µεγέθη όσον αφορά

λιγότερη κυκλοφορία, λιγότερα αυτοκίνητα,

τις εκροές. Υπάρχουν Αλβανοί που γυρίζουν

λιγότερη κατανάλωση. Η Αθήνα είναι πολύ

πίσω, αλλά δεν ξέρω πόσο µεγάλη είναι

βελτιωµένη πόλη σε σχέση µε το παρελθόν

αυτή η µετακίνηση ώστε να αποτελέσει

όσον αφορά τον κυκλοφοριακό φόρτο. Το

κάποια αλλαγή που να εκδηλωθεί

πάρκινγκ έχει βελτιωθεί πολύ, η ρύπανση

γεωγραφικά.

έχει βελτιωθεί πολύ. Το πρόβληµα είναι
αυτό της θέρµανσης, κι όχι µόνο βέβαια από
την άποψη της βιοµάζας και των κινδύνων
θανάτων, αλλά πάνω από 30% των
πολυκατοικιών δε θερµαίνονται πλέον στην
Αθήνα.

Γεωργία Γεµενετζή. Αν και µου έχετε
απαντήσει εν µέρει νωρίτερα, πώς θεωρείτε
ότι έχει επηρεαστεί λόγω της κρίσης η
στεγαστική κινητικότητα των διαφόρων
στρωµάτων του πληθυσµού;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Η γενική εικόνα
είναι στασιµότητα. Υπάρχει στεγαστική

Γεωργία Γεµενετζή. Νοµίζετε ότι
υπάρχουν κάποιες περιοχές µέσα στο κέντρο
που µετατρέπονται σε θύλακες αποκλεισµού
και περιθωριοποίησης;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Η ιστορία µε τη
γκετοποίηση στο κέντρο δεν έχει αλλάξει.
Υπάρχουν περιοχές µε συγκέντρωση
µεταναστών. Το ζήτηµα της γκετοποίησης
στο κέντρο έχει βελτιωθεί. Έχουν γίνει και
πολλές αστυνοµικές παρεµβάσεις τον
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κινητικότητα στο ενοίκιο κυρίως. Ένα µέρος
ως 8% σε µερικά στρώµατα, και από
ιδιοκάτοικους, είπαν ότι αντιµετωπίζουν το
ενδεχόµενο να αλλάξουν σπίτι, να πάνε σε
ένα φθηνότερο σπίτι. Να πάνε στο ενοίκιο ή
να δώσουν το σπίτι στα παιδιά. Γίνονται
αυτές οι ανακατατάξεις. Έρχοµαι και στο
θέµα των αστέγων, το οποίο είναι
περιορισµένο, είναι πολύπλοκο, έχει να

κάνει µε ψυχικές και κοινωνικές διαστάσεις.

χτυπήσει αυτό το σύστηµα. Για την ώρα δεν

Υπάρχει ένα βουβό πρόβληµα κατοικίας,

το συζητάνε, κανείς δεν ενδιαφέρεται να

που είναι οικονοµικό. Πολλοί είναι

αγοράσει σπίτι.

επιβαρυµένοι µε δάνεια και το θέµα των
φόρων. Γίνεται µια σύµπτυξη.
Χειροτερεύουν τα στάνταρ. Το πρόβληµα µε
την κατοικία είναι πιο µακροπρόθεσµο.
Πρώτον, δεν έχουµε καθόλου

Γεωργία Γεµενετζή. Ούτε υπάρχει τάση
αγοράς παλιών διαµερισµάτων που είναι
φθηνότερα;

χρηµατόδοτηση. Έχουν πέσει οι

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Αυτό γινόταν

αποταµιεύσεις σε αρνητικό επίπεδο (στο

πάντα. Ο µέσος όρος έχει πολύ φτηνά

µείον δέκα). Η Ελλάδα αποταµίευε στο

διαµερίσµατα. Γι΄αυτό και η ανακαίνιση

παρελθόν, τώρα τρώει από τα έτοιµα. Και

είναι µέρος του κόστους. Μην ξεχνάτε ότι η

υπάρχει και πολύ µεγάλο πρόβληµα, το

πλειοψηφία του στοκ στην Αθήνα είναι από

οποίο δεν εκδηλώνεται γιατί δεν κινείται η

τη δεκαετία 1960-1970. Και αυτό είναι το

αγορά. Η σχέση µέσων εισοδηµάτων µε

προσιτό. Άρα δεν είναι ότι έχει αλλάξει.

µέση αξία κατοικίας, που για τα µεσαία

Παίρνανε και παλιότερα παλιά σπίτια.

στρώµατα ήταν ευνοϊκή στην Ελλάδα, ήταν
κάτω από τρία, είχε φτάσει µέχρι δυόµισυ.
Είχε φτάσει τρία στο τέλος της δεκαετίας
του 1990. Τώρα, παρά την πτώση των
τιµών, έχει ξεπεράσει το έξι, δηλαδή ένα
µέσο σπίτι, παλιό, και είναι κοινό αυτό το
νούµερο για όλα τα στρώµατα, είναι έξι
φορές το ετήσιο εισόδηµα. Το µπουµ των
πιστώσεων που έγινε µέχρι το 2010
απορροφήθηκε όλο από αυξήσεις τιµών. Δε
βελτίωσε καθόλου το ποσοστό
ιδιοκατοίκησης. Έχει αφήσει µια πολύ βαριά
κληρονοµιά. Έχει διαµορφώσει τιµές που
πέφτουν συνεχώς και πάλι είναι υπερβολικά
υψηλές. Οταν έχεις αυτόν τον συνδυασµό εισοδήµατα φθίνοντα, καθόλου
αποταµιεύσεις, καθόλου χρηµατοδοτήσεις
και υψηλές τιµές- µακροπρόθεσµα θα
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Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε ότι αυτές οι
αλλαγές έχουν ακυρώσει κατά κάποιο τρόπο
και την ένταξη στο σχέδιο πόλης µεγάλων
εκτάσεων;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Υπάρχουν,
βεβαίως, πολλές αιτήσεις. Από το 2006 που
το µελετήσαµε υπήρχαν παλιές και
τεκµηριωµένες αιτήσεις, σύµφωνα δηλαδή
µε τα κριτήρια του Υπουργείου, εννοώ µε
την αύξηση της οικοδόµησης, την αύξηση
του πληθυσµού, για εκατόν είκοσι χιλιάδες
στρέµµατα. Αφορούσαν κυρίως περιοχές
δεύτερης κατοικίας. Ανακοινώθηκαν, βγήκε
και από το Υπουργείο ότι θα γίνουν αυτές,
και πιθανότατα θα γίνουν. Αυτή η
διαδικασία απαιτεί πάρα πολλά χρόνια,
µέχρι να πάρουν την έγκριση, όχι να

αναπτυχθεί, αλλά µέχρι να λυθεί το
πολεοδοµικό-νοµικό θέµα. Αυτές µε την
Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης
της δεκαετίας του 1980 ακόµα γίνονται.
Σήµερα δεν υπάρχουν πιέσεις γιατί δεν
έχουµε οικοδόµηση. Η διασπορά, η
αποκέντρωση της πόλης έχει σταµατήσει,
γίνεται πολύ µικρή, πολύ αραιά
σχηµατίζεται η οικοδόµηση, και άρα και οι
πιέσεις. Βεβαίως, υπάρχουν εκκρεµότητες
για τους υφιστάµενους ιδιοκτήτες από παλιά
που οι Δήµοι τις προωθούν. Τις προωθούν
εν µέρει και σαν τρόπο αναζωογόνησης της
ζήτησης, της οικοδόµησης της περιοχής
τους. Το πρόβληµα της Αθήνας, όσον
αφορά την ποιότητα της ανάπτυξης, τη
διασπορά που λέµε, είναι κυρίως πρόβληµα
δεύτερης κατοικίας, είναι ότι παλιά έχουν
αναπτυχθεί µεγάλες ζώνες στα παράλια. Γι’
αυτό γκρινιάζουν οι πολεοδόµοι. Στη
Θεσσαλονίκη το λύνετε αυτό το πρόβληµα
µε τα αυθαίρετα στη Χαλκιδική. Κατά τη
γνώµη µου, είναι µέρος της Μητροπολιτικής
Περιοχής της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικά
δεν είναι µέρος της πόλης.

προϋποθέσεις, να αποτελέσουν ευκαιρία για
την ενεργοποίηση µηχανισµών προστασίας
του περιβάλλοντος ή την τόνωση της
κοινωνικής συνοχής;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Με ρωτάτε δύο
πράγµατα. Ένα είναι για τις δηµόσιες
εκτάσεις και τους δηµόσιους χώρους.
Υπήρχε πολύ έντονη κινητοποίηση και
προβληµατική τα προηγούµενα χρόνια.
Νοµίζω ότι είναι περιορισµένες σήµερα
τέτοιες παρεµβάσεις. Δε µιλάω για τα
θέµατα ρουτίνας που κάνει κάποιος
αναδάσωση, όπως το Σκάι που οργανώνει
µια εκδροµή. Μιλάω για τους δηµόσιους
χώρους και για συλλογικού χαρακτήρα
παρεµβάσεις. Δεν αναφέροµαι σε θέµατα
όπως πράσινες ταράτσες, τα θεωρώ
περιφερειακά. Παρεπιπτόντως, έχουµε πολύ
µεγάλη κρίση στους πράσινους δηµόσιους
χώρους. Γιατί έχουµε πολύ µεγάλα πάρκα
όπως είναι το Πεδίο του Άρεως, όπως είναι
το πάρκο Τρίτση (οικολογικής εκπαίδευσης)
που είναι σε παρακµή. Και είναι
εγκληµατικό γιατί έχει γίνει µια πολύ
µεγάλη επένδυση, πολύ µεγάλη ανάπλαση
στο πεδίο του Άρεως. Ο Εθνικός Κήπος
κρατιέται, αν και συζητιέται να
ιδιωτικοποιηθεί εν µέρει. Άρα οι δηµόσιοι

Γεωργία Γεµενετζή. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται ενίσχυση των τάσεων
συλλογικότητας, για παράδειγµα, µέσα από
δράσεις που αφορούν στην ποιοτική
αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος,
όπως η δηµιουργία χώρων πράσινου (µικρά
πάρκα, παιδικές χαρές), ή στην αστική
γεωργία. Πώς νοµίζετε ότι τέτοιες δράσεις
σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση ή ότι
θα µπορούσαν, κάτω από ορισµένες
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πράσινοι χώροι περνάνε κρίση, παρόλα
αυτά δεν έχουµε συζήτηση, πολλές
κινητοποιήσεις γι’ αυτά τα πράγµατα. Είναι
η εποχή τέτοια.

Γεωργία Γεµενετζή. Υπάρχουν όµως
κινητοποιήσεις σε πιο τοπικό επίπεδο,
δηλαδή σε επίπεδο γειτονιάς ή συνοικίας,
όπου οι κάτοικοι προσπαθούν να φτιάξουν
µικρά πάρκα ή παιδικές χαρές;

Με ιδιωτική συνεισφορά, µε κάποια δωρέα,

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Υπήρχαν πάρα

πλεόνασµα. Αυτά µας γυρίζουν πίσω στην

πολλά τέτοια παραδείγµατα, πολλά

εποχή που το κοινωνικό πρόβληµα είναι

δηµοσιοποιηµένα στο παρελθόν,

κάτι περιθωριακό, και αντιµετωπίζεται από

καταλήψεις πλατειών...να µη γίνονται

ένα φιλανθρωπικό κράτος, ιδιώτες χορηγούς

γκαράζ... γνωστές περιπτώσεις. Είχαν

και ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ κάνουν πολύ καλή

συγκεντρώσει και πολύ την προσοχή του

δουλειά, όταν ασχολούνται µε τη στέγη

εναλλακτικού χώρου. Το ζω κι εγώ στα

ιδιαίτερα. Δε θέλω να τους υποτιµήσω, ούτε

Εξάρχεια αρκετά. Αυτή την εποχή δεν

τον εθελοντισµό, αλλά αν το ζήτηµα αυτό

δίνεται έµφαση. Έµφαση δίνεται στις

και η κρατική πολιτική επικεντρώνονται

κοινωνικές παρεµβάσεις κι εδώ είναι που

εκεί, εγώ το θεωρώ επουσιώδες. Έχουν

έχουµε το ζήτηµα. Υπάρχει µεγάλη

κλείσει δηλαδή τον ΟΕΚ και βρεθήκαν

κουβέντα από ΜΚΟ και από το κράτος και

εκατοντάδες χιλιάδες οικόγενειες σε

από τους Δήµους για κοινωνικές

πρόβληµα, να φτιάξουν µόνες τους σπίτι,

παρεµβάσεις σε θέµατα των αστέγων ή

που είναι πάνω από πενήντα χιλιάδες στην

κοινωνικών προβληµάτων. Το ζήτηµα είναι

Αθήνα αυτοί που παίρνανε επιδότηση

ότι έχει πάρει πολύ δηµοσιότητα αυτό, έχει

ενοικίου, και µετά, θα βάλουν δεκαέξι

πάρει χαρακτήρα φιλανθρωπικό και έχει

οικογένειες σε κάποιο σπίτι και ποιες θα

πάρει χαρακτήρα σύνδεσης µε τον ιδιωτικό

είναι αυτές και µε ποιες διαδικασίες; Αυτό

τοµέα πάρα πολύ, δραστηριοποιούνται και

το πράγµα είναι µιντιακό. Κόβονται

το Ίδρυµα Ωνάση και το Ίδρυµα Νιάρχου

επιδόµατα για αναπήρους και µετά πηγαίνει

και πολλές άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες

η κ. Λάτση και µοιράζει τρόφιµα. Αυτό

και τα κανάλια. Έχει δηµιουργηθεί

είναι το πρόβληµα. Έχει µετακινηθεί η

ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση άστεγοι-

δηµόσια προβληµατική γύρω από το

γεύµατα-παντοπωλεία και ρόλος των ΜΚΟ.

κοινωνικό ζήτηµα σε βικτωριανό επίπεδο,

Αλλά θεωρώ προβληµατικό ότι έχει πάρει

σε χορηγίες, σε φιλανθρωπίες.

το κράτος θα κάνει τώρα κάτι για τους
αστέγους. Μην ξεχνάµε ότι για αυτό
κοπήκαν και είκοσι εκατοµµύρια από το

έναν χαρακτήρα ad hoc, µικρής κλίµακας
και φιλανθρωπικό. Δε γίνεται καµιά
κουβέντα για κάτι πιο θεσµοποιηµένο, που
έχει να κάνει µε την κοινωνική πολιτική και
τους θεσµούς της. Το αντίθετο από αυτό.

Όσον αφορά την αστική γεωργία, δεν είµαι
πολύ ενήµερος. Αυτό που ξέρω είναι οι
πράσινες ταράτσες, που είναι τεχνικά πολύ
προβληµατικό για να γίνει. Υπάρχει,
βεβαίως, ένα κίνηµα ολόκληρο, αρκετά
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κοινωνικό και αρκετά συνεργατικό για

επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον. Δεν

εναλλακτικές αγορές.

είµαι κανένας θαυµαστής των φορέων του

Γεωργία Γεµενετζή. Νοµίζετε ότι αυτό έχει
σχέση µε την κρίση;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Είχε αρχίσει και
πριν την κρίση. Παρεπιπτόντως, δεν βλέπω
να επιτείνεται από την κρίση. Γίνανε πολλά
κοινωνικά παντοπωλεία και αρκετές
παρεµβάσεις ΜΚΟ, αλλά µιλάµε για πολύ
µικρής κλίµακας δράσεις. Η ειρωνεία είναι
ότι η Αθήνα είχε µεγάλα τµήµατα γεωργίας
µέσα στον ιστό της -η Θεσσαλονίκη είναι
πολύ πιο πυκνή πόλη από την Αθήνα και πιο
συµπαγής-, στο Βοτανικό, στον Άγιο
Ιωάννη Ρέντη, αλλά δε νοµίζω ότι αλλάζει
κάτι ιδιαίτερα. Η προβληµατική αυτόν τον
καιρό επικεντρώθηκε και για
περιβαλλοντικούς λόγους και για
πολεοδοµικούς στο θέµα του Ελληνικού.
Και αν θα γίνει µια µικτή λύση που θα έχει
ένα περιορισµένο πάρκο ή θα γίνει ένα
µεγάλο πάρκο. Ας µην µπλεχτούµε σε αυτό
το θέµα, είναι αρκετά τεχνικό.
Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε πως οι
υποχρεωτικές διαρθρωτικές µεταβολές που
συντελούνται ή επίκεινται ως αποτέλεσµα
των δεσµεύσεων της Ελλάδας, όπως η
απλοποίηση των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για να
διευκολυνθούν οι επενδύσεις, η αλλαγή του
συστήµατος χωρικού σχεδιασµού, η
υποστέλεχωση ή/και κατάργηση ορισµένων
φορέων (ΟΡΘΕ, ΟΡΣΑ, ΕΑΧΑ Α.Ε.) θα
έχει κρίσιµης σηµασίας επιπτώσεις στο
αστικό περιβάλλον;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Είναι πολύ λυπηρό
αυτό που γίνεται. Νοµίζω ότι θα έχει
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δηµοσίου, αν και έχω δουλέψει σε φορέα
του δηµοσίου. Πάντα για τον Οργανισµό
Ρυθµιστικού είχα µια κρτική διάθεση, αλλά
ήταν ένας φορέας που αν δεν πετύχαινε
αυτό που ήθελε πιθανόν, είχε µια
προβληµατική θεµατοφύλακα, εννοώ
προστασίας και βελτίωσης. Και επιπλέον -το
κοιτάζω και από την πλευρά την
επαγγελµατική, όχι ακριβώς µε τη στενή
έννοια- ήταν και ένα σηµείο
προβληµατισµού, συγκέντρωσης και
διαµορφώσης υλικού. Ήταν ένα φυτώριο.
Και η ΕΑΧΑ και όλοι οι φορείς, γιατί δεν
είναι µόνο αυτοί. Αυτοί ήταν οι µόνοι
θεσµοί που είχαµε για ανάπτυξη
προβληµατισµού.
Γεωργία Γεµενετζή. Δε θα µπορούσε να
καλυφθεί αυτό το αντικείµενο, για
παράδειγµα από τις Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις µε τις νέες αρµοδιότητες που
θέτει ο Καλλικράτης ή από άλλους φορείς;
Δηµήτρης Εµµανουήλ. Θεωρητικά, ναι, θα
µπορούσε, αν και δεν βλέπω τον λόγο. Έχεις
ένα φορέα µε κάποια εµπειρία, µε κάποια
συνέχεια, να φτιάξεις µέσα στην ίδια πόλη
έναν άλλο φορέα σε επίπεδο περιφερειακής
διοίκησης; Εκτός αν γίνει υπαγωγή για
κάποιο λόγο. Δεν ξέρω για τα πολιτικά τι θα
σήµαινε αυτό. Αλλά για την περίπτωση της
Αθήνας όπου υπάρχει ισχυρό κεντρικό
κράτος, γιατί να πάει στην Υπερνοµαρχία
αυτό το θέµα, η Υπερνοµαρχία είναι πολύ

ισχνή. Αυτό είναι βέβαια η ιδιοτυπία της

χωρίς να έχει άποψη ή ρόλο ο επίσηµος

Αθήνας. Είναι τόσο ισχυρό το κράτος που οι

φορέας για αυτό το πράγµα. Είναι όπως λένε

περιφερειακοί θεσµοί είναι εξαφανισµένοι.

συχνά οι κυκλοφοριολόγοι. Δεν υπάρχει

Θα ήταν µόνο ζηµιά έτσι. Αλλά, βέβαια δε

κυκλοφοριακό πρόβληµα, να αλλάξετε

λέω ότι οι καταργηµένοι φορείς δεν ήταν

τρόπο ζωής. Και άρα δε δίνουνε µια

λίγοι και ισχνοί και µε προβληµατικές όψεις

πρακτική λύση. Είχε µια εθελοτυφλία το

και πολιτική. Εννοώ, ο ΟΡΣΑ έχει αποφύγει

Ρυθµιστικό της Αθήνας πάντα. Αλλά όπως

να αντιµετωπίσει πάρα πολλά ζητήµατα

σας είπα ήταν σηµαντικός θεσµός. Δεν έχει

εντελώς. Είχε µια ροπή αρχιτεκτονική,

και τόση σηµασία η θεσµοθέτηση του ΡΣ.

µικροπαρεµβάσεις, µικροβελτιώσεις,

Το παλιό που είχε θεσµοθετηθεί

αναπλάσεις µε εισαγωγικά, η παραλιακή

παραβιάστηκε κατά κόρον. Δεν υπάρχει

ζώνη... Άλλα ήταν ένας οργανισµός που είχε

ουσιαστικός ρυθµιστικός σχεδιασµός. Αυτή

µια προβληµατική, είχε µια στελέχωση, δεν

είναι η αλήθεια. Έχεις διάφορα φαινόµενα,

ήταν η ρουτίνα των πολεοδοµικών σχεδίων.

τα οποία δεν τα αντιµετωπίζεις. Ουσιαστικά

Δεν είχε διεκπεραιωτικό ρόλο. Είχε ένα

κάνανε ένα πλαίσιο και µε βάση αυτό το

ρόλο ανάπτυξης προβληµατικής. Και µόνο

πλαίσιο κάνανε µικροβελτιώσεις σαν τον

το γεγονός ότι είχε να κάνει το Ρυθµιστικό

ΕΑΧΑ, εννοώ, µια πλατεία εδώ, µια

Σχέδιο, τον έβαζε σε κάποιο

βελτίωση παραλίας εκεί. Δεν είχαν

προβληµατισµό, όπως και τους άλλους

ρυθµιστικό ρόλο. Την έννοια της

θεσµούς της πολεοδοµίας, και τους

στρατηγικής και του ρυθµιστικού ρόλου,

πολεοδόµους και τους φορείς τους και τους

την θεωρούν δυστυχώς όλοι passé πια, και

ακαδηµαϊκούς. Δέστε το και σαν σηµείο

στην Ευρώπη αλλά και εδώ, ότι δεν έχει

εστίας προβληµατισµού. Και το Ρυθµιστικό

αντικείµενο. Κακώς, κάκιστα.

Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, µου ήταν
από της Αθήνας, πιο ρεαλιστικό. Της

Γεωργία Γεµενετζή. Υπάρχει κάτι άλλο
που θα θέλατε να προσθέσετε στην
συζήτηση;

Αθήνας έχει φτάσει να βάζει τα προβλήµατα

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Αρκετά φλυάρησα.

συµπαθές το τελευταίο που είδα, καλύτερο

κάτω από το χαλί, µε πρώτο-πρώτο το θέµα

είναι ότι δε θα γίνονται επεκτάσεις. Άρα δεν

Γεωργία Γεµενετζή. Δε νοµίζω. Ήσασταν
ιδιαίτερα κατατοπιστικός και ευχάριστος.
Σας ευχαριστώ παρά πολύ. Χάρηκα που σας
γνώρισα.

τις αξιολογούµε, δεν τις συζητάµε, δεν λέµε

Δηµήτρης Εµµανουήλ. Κι εγώ χάρηκα.

πώς θα έπρεπε να γίνονται, αν γίνονται. Και

Γεια σας.

των επεκτάσεων. Η επίσηµη θέση εδώ και
τριάντα χρόνια του Ρυθµιστικού της Αθήνας

άρα γίνονται, και γίνονται σε µαζική έκταση
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