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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;
Γιάννης Τσιώµης. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε
µου µια διευκρίνιση. Τι εννοούµε ως κρίση; Η
κρίση δεν είναι παροδική και δεν πρέπει να
εννοείται µε την έννοια ότι θα γυρίσουµε πίσω
στον καλό παλιό καιρό. Ποιον καλό καιρό εξ

άλλου; Κάθε κρίση σηµαίνει υποχρεωτικά και
µεταλλαγή. Αυτό που είχαν αντιληφθεί και οι
φιλόσοφοι του Διαφωτισµού και ο Μαρξ. Αν η
κρίση δεν αποκλείει την νοσταλγία που ο
καθένας µας φέρει µέσα του, η µεταλλαγή
αποκλείει την παλινδρόµηση. Με αυτή τη
διευκρίνηση νοµίζω ότι καταλαβαίνετε πώς
αντιλαµβάνοµαι την έννοια «κρίση» όταν
αναφέροµαι σε αυτήν.
Ας έλθω όµως στην ερώτησή σας. Από τη
στιγµή που µιλάµε, και σωστά, για
«συγκεκριµένο πλαίσιο ‘παράδοσης’ ή
‘κουλτούρας’», αυτό σηµαίνει ότι
αποδεχόµαστε ότι ο σχεδιασµός γενικά και ο

αστικός σχεδιασµός ειδικότερα εξειδικεύεται,

συλλογισµό µου, για να αντιµετωπιστεί δε

και το ιδιωτικό, το δηµόσιο ή το κρατικό

χρειάζεται µόνο νέα οικονοµική διαχείριση,

διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η αντίληψη, το

αλλά χρειάζεται πολιτική και κοινωνική σκέψη

θεσµικό πλαίσιο, τα εργαλεία δεν είναι τα ίδια

και διαχείριση, µία ψύχραιµη πολιτική

παντού. Παρ’ όλη την παγκοσµιοποίηση,

αντιµετώπιση έξω από τα «ψυχολογικά

ιδιαίτερα της οικονοµίας, παρατηρούµε τόσο

τραύµατα» που δηµιουργεί και τις

εξοµοίωση µορφών και αρχών όσο και

πολιτικάντικες λύσεις. Τότε µπορεί να γίνει

διαφοροποιήσεις. Θέλω να πω ότι η κρατική

έναυσµα για αλλαγές, χωρίς να σηµαίνει ότι θα

παρέµβαση στην Ελλάδα δεν εξοµοιώνεται µε

ξεπεραστεί αυτόµατα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι

την κρατική παρέµβαση στη Γαλλία ή στην

η κρίση οδηγεί υποχρεωτικά σε θετικές

Ιταλία και αλλού. Σχετικά µε το χώρο

αλλαγές. Μπορεί και να οδηγήσει σε

υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά µε τον

καταστροφικές αλλαγές, όπως µπορεί να

παρεµβατισµό του κράτους, όπως υπάρχουν

οδηγήσει και σε θετικές αλλαγές, Το θέµα

και διαφοροποιήσεις στις ιδιωτικές

είναι πώς την αντιµετωπίζει το κάθε κοινωνικό

πρωτοβουλίες. Οι εµπλεκόµενοι παίκτες έχουν

σύνολο πολιτικά.

τη δική τους λογική και κουλτούρα, ανάλογα
µε το που δρουν, µε εξαίρεση φυσικά τη
στρατηγική των τραπεζών... Η κρίση µας
δείχνει ότι εκεί πρόκειται για ντόµινο. Αλλά
αυτό είναι άλλη ιστορία.

Αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα, όπως και στην
αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία. Υπάρχει
µια γενική αστάθεια, και αυτή η αστάθεια
οδηγεί στο να µην ξέρουµε τελικά αν οι
προγραµµατισµοί που κάνουµε είναι σωστοί

Άρα για το θέµα που µας απασχολεί δεν πρεπει

και αποτελεσµατικοί. Και σε αυτό προστίθεται

να µιλάµε µε γενικεύσεις. Το µόνο που µπορώ

η ανάγκη προσαρµογής στις νέες τεχνολογίες

να πω γενικά είναι ότι η κρίση υπάρχει και εδώ

και άρα αλλαγή επαγγελµατικών

και παντού. Παρατηρούµε όµως ότι τόσο εδώ

κατεστηµένων. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο.

στη Γαλλία όσο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα

Κοιτάξτε τι αλλαγές γίνονται στα

φυσικά, υπάρχει ένα είδος διπλού λόγου. Απ'

αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά γραφεία.

τη µια µεριά λέµε ότι η κρίση είναι

Τεχνικές και τρόποι σχεδιασµού,

καταστροφή και δεν οδηγεί πουθενά και από

προγράµµατα, υλικά κατασκευής κλπ. Για να

την άλλη λέµε «ζήτω η κρίση», γιατί θα µας

µην προσθέσω την αειφόρο ανάπτυξη που

επιτρέψει να αλλάξουµε τα πράγµατα. Είµαστε

είναι µεν της µόδας αλλά χρειάζεται νέες

µεταξύ µαζοχισµού και εξορκισµού. Πιστεύω

γνώσεις και πρακτικές για να εφαρµοστεί. Άρα

ότι δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο.

χρειάζεται µια διανοητική κινητικότητα για να

Εξαρτάται από τις κοινωνικές διαδικασίες, και

αντιµετωπιστεί η κρίση, που δεν είναι µόνο

µε ποιο τρόπο θα διαχειριστεί η κάθε κοινωνία

θέµα αλλαγής «κουλτούρας» (culture).

την κρίση. Η κρίση είναι παντού, και πιο

Βρισκόµαστε µπροστά σε αλλαγή πολιτισµού

έντονη εδώ, στην Ελλάδα, και χτυπά τους

(civilisation). Υπάρχει κρίση η οποία

ασθενέστερους οικονοµικά αλλά και τις

χρειάζεται κριτική στάση. Δηλαδή, το

µεσαίες τάξεις: Η κρίση είναι δυστυχία για

επαναλαµβάνω, νέα πολιτική µε την βαθειά

πολλούς. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι η

έννοια.

κρίση όταν υπάρχει, κι επανέρχοµαι τώρα στο

συγχρόνως, κι εκεί είναι το αντιφατικό, στα
Αναστασία Τασοπούλου. Ο ρόλος του
κράτους διαφοροποιείται;
Γιάννης Τσιώµης. Αναµφισβήτητα... Το
Κράτος-Έθνος ως έννοια του 18ου αιώνα
διαφοροποιείται. Αλλά δεν είµαι φιλόσοφος
ούτε ειδικός πολιτικών επιστήµων για να
αναλύσω το πώς διαφοροποιείται. Ως πολίτης
έχω φυσικά την άποψή µου. Κοιτάξτε τι
δυσκολίες έχει ο Οµπάµα για να επιβάλλει την
ελάχιστη ιατρική περίθαλψη των πιο
ανήµπορων... Μου κάνει εντύπωση, όµως, ότι
µε την οικονοµική κρίση, ακόµα και οι
ελεύθερες καπιταλιστικές άγριες οικονοµίες
κατέτρεξαν στη βοήθεια του κράτους για να
σώσουν τις τραπεζιτικές ατασθαλίες...

πάντα βασιλεύει η γραφειοκρατία. Αυτό
φυσικά οφείλεται και στην ιστορία της
Ελλάδας. Δε µ’ αρέσουν οι εύκολες
συγκρίσεις. Όµως ποιά είναι η διαφορά µε τη
Γαλλία; Η διαφορά µε τη Γαλλία είναι ότι
υπάρχει, ή µάλλον υπήρχε, µια γραφειοκρατία
και ένας συγκεντρωτισµός, τον οποίο, σε
σχέση µε την διαχείριση του χώρου, θα
χαρακτήριζα ως «παραγωγικό
συγκεντρωτισµό». Η ύπαρξη του κράτους
εµπόδισε δια ροπάλου την καταπάτηση
εδαφών, τα παράνοµα. Ο νόµος προστάτεψε
και προστατεύει τις παραλίες. Παρ' όλο που
σήµερα αλλάζει και η Γαλλία και τείνει όλο
και περισσότερο στο παγκοσµιοποιηµένο
µοντέλο της φιλελεύθερης αγοράς. Θα µου

Όµως αν µείνουµε στη σηµερινή κατάσταση,

πείτε ότι κάνω πολιτική, αλλά όπως έλεγε και

όπως σας είπα και παραπάνω, υπάρχουν

ο Le Corbusier η πολεοδοµία είναι πολιτική.

διαφορές µεταξύ κρατών. Από τη µία λέµε ότι
είναι παρεµβατικό στην Ελλάδα, όπως είναι
και παρεµβατικό και στη Γαλλία… Από το
Λουδοβίκο τον 14ο µέχρι σήµερα. Έχουµε ένα
συγκεντρωτικό κράτος εκεί, κι έχουµε κι ένα
συγκεντρωτικό κράτος στην Ελλάδα. Το
ερώτηµα που τίθεται είναι για ποιο λόγο
έχουµε διαφορετική αντιµετώπιση του χώρου,
ενώ έχουµε δυο συγκεντρωτικά και
παρεµβατικά κράτη; Στην Ελλάδα υπάρχει µια
αντίφαση: από τη µια λέµε ότι το κράτος είναι
συγκεντρωτικό και απ' την άλλη ότι υπάρχει
µια απόλυτη αναρχία. Υπάρχει µια απόλυτη
αναρχία που µαρτυρούν τα παράνοµα που
χτίστηκαν µετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο και
ιδιαίτερα µετά το '70. Παρ’ όλα τα
προβλήµατα που βάζει η γραφειοκρατία, το
κράτος είναι ανεκτικό - για να µην πω ότι έχει
ως στρατηγική την αναρχία. Δηλαδή δεν είναι
η αναρχία εναντίον του κράτους, είναι το
κράτος που προκαλεί την αναρχία, ενώ

Ας πάρουµε το παράδειγµα του γενικού
ρυθµιστικού της Γαλλίας, αυτό που
ονοµάζεται aménagement urbain, δηλαδή το
ρυθµιστικό σχέδιο περιοχών. Στο επίπεδο του
εθνικού χώρου αυτό ήταν συνδυασµένο µε µία
οικονοµική στρατηγική και µε µία στρατηγική
ανάπτυξης των πόλεων ανάλογα µε το τι
παραγωγικές και οικονοµικές δυνατότητες,
τοπικές δυναµικές, ευκαιρίες και προοπτικές
υπήρχαν. Άρα υπήρχε ένα είδος ρύθµισης και
διαχείρισης του χώρου µε µια γνώση πιο
γενική για το ποια είναι η κατάσταση και ποιες
είναι οι προοπτικές. Βέβαια, αυτό
συνοδεύονταν µε µία (για τη Γαλλία πάντα
µιλάω) υπερβολική αισιοδοξία για το τι
µπορούσε να κάνει το κράτος. Όταν έφτασε η
κρίση, και δεν είναι η πρώτη κρίση, µιλάω για
την κρίση του '73, του '74, τα πράγµατα
σχετικά άλλαξαν... Στη Γαλλία ουσιαστικά ο
κρατικός παρεµβατισµός και η ικανότητα που
έχει το κράτος να παρέµβει κεντρικά για τη

ρύθµιση του χώρου αρχίζει να εξασθενεί το '74

χαρακτήριζα τα έργα υποδοµής ως έργα

µε την πρώτη κρίση του πετρελαίου. Πριν από

επείγουσας ανάγκης, ως έργα στιγµής.

το Σαρκοζί το κράτος ήθελε να παρέµβει αλλά

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται µε το Ελληνικό, µε

δε µπορούσε πλέον να παίξει το ρόλο που

το παλιό αεροδρόµιο 14 χρόνια µετά. Και δεν

έπαιζε. Με το Σαρκοζί το κράτος δε θέλει πια

νοµίζω ότι είναι µόνο οικονοµικοί λόγοι, αλλά

να παίξει το ρόλο του ρυθµιστή του χώρου. Κι

και ιστορικοί, ιδεολογικοί και θέµα

εκεί βρισκόµαστε σε µία υποχώρηση του

κουλτούρας. Και φυσικά συµφερόντων.

κρατικού παρεµβατισµού, σε µία άνοδο της

Περιµένουµε τα πετροδολάρια του Κατάρ ή

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κι όταν λέω της

της Σαουδικής Αραβίας...

ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν εννοώ της
µικροϊδιοκτησίας. Μιλάµε πλέον για τη
δυνατότητα που έχουν µεγάλοι οικονοµικοί
παράγοντες, τράπεζες κλπ., σε κάθε περιοχή,
να µπορούν να κατευθύνουν τις προοπτικές
ανάπτυξης. Έτσι η οικονοµική κρίση, οι νόµοι
αποκέντρωσης και η Ευρώπη αποδυναµώνουν
το ρόλο του κράτους και ιδεολογικά. Όµως
αυτό δεν σήµανε την αναρχία, αλλά µετάθεση
των εξουσιών και δικαιοδοσιών. Μετά το '83
στη Γαλλία ψηφίζεται ο νόµος της
περιφερειακής ανάπτυξης και κατά κάποιο
τρόπο η σχετική αυτονοµία των µεγάλων
περιφερειών. Μετά το '83-'84 οι αποφάσεις δεν
παίρνονται πια αποκλειστικά απ' το Παρίσι,
αλλά οι περιφέρειες και οι µεγάλοι δήµοι (πχ.
Λίλη, Στρασβούργο, Μπορντώ, Μασσαλία,
Λυών κλπ.) έχουν βαρύνοντα λόγο για το
σχεδιασµό.
Το Κράτος δεν εξαφανίστηκε ακόµα στη
Γαλλία και η σύγκριση µε το ελληνικό κράτος
σταµατά εδώ. Διότι σε σχέση µε το χώρο, ο
ρόλος του κράτους στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ
ισχυρός. Ακόµα και από τον καιρό των
πολεοδοµικών της Αθήνας, από το ρυθµιστικό
του Βασιλειάδη, τη δεκαετία του '60... Τα
µόνα που έγιναν στην Αθήνα και τα οποία
ήταν προγραµµατισµένα από πολλά χρόνια
πριν, πραγµατοποιήθηκαν χάριν των
Ολυµπιακών Αγώνων: το µετρό, οι
αυτοκινητόδροµοι, το αεροδρόµιο κλπ. Θα

Από την άλλη δεν αγαπάµε το δηµόσιο χώρο
και κάπου έγραφα τελευταία ότι τελικά είναι
ένα θέµα κουλτούρας του ιδιώτη, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του κράτους σε σχέση µε το τι
είναι ο εθνικός χώρος, ο δηµόσιος χώρος και
πώς διαµορφώνονται. Το κράτος καταπιέζει
την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η τοπική
αυτοδιοίκηση δεν έχει ούτε την κουλτούρα
ούτε τα εργαλεία για να µπορέσει να αναπτύξει
µόνη της µια στρατηγική διαχείρισης του
χώρου. Από το δρόµο και την πλατεία µέχρι
και τη µεγάλη περιφέρεια.
Ένα άλλο πρόβληµα που έχουµε στην Ελλάδα
είναι η µη διαφοροποίηση µεταξύ urban
planning και urban design. Υπάρχει σύγχυση
των δύο, και νοµίζω ότι αυτό που λείπει
ιδιαίτερα είναι η γνώση για το τι είναι ο
αστικός σχεδιασµός, το urban design...
Θεωρείται το urban planning ως “Η”
απάντηση, ως η “επιστηµονική” απάντηση, ως
η αντικειµενική απάντηση διαχείρισης του
χώρου. Τηρουµένων των αναλογιών η ίδια
κατάσταση ίσχυε και στη Γαλλία: υπήρχε το
urban planning και δεν υπήρχε το urban
design, ή υπήρχε τελείως αποσπασµατικά.
Υπήρχαν όµως δήµαρχοι οι οποίοι είχαν την
απαραίτητη κουλτούρα και ζητούσαν από
αρχιτέκτονες και πολεοδόµους να συνδέσουν
κατά κάποιο τρόπο τον αστικό σχεδιασµό µε
τον ρυθµιστικό. Επρόκειτο για συνδυασµό της

µεγάλης κλίµακας και της µικρής ή µεσαίας

Γενικές Συνελεύσεις. Μπορεί να πάρει κανείς

κλίµακας. Αλλά µετά την πρώτη κρίση, µιλάω

τις γνώµες και να γίνει επεξεργασία µε τους

πάντα '74-'75, αναπτύχθηκε όλο και

εκπροσώπους των κατοίκων, όπως αυτό

περισσότερο ο αστικός σχεδιασµός για δύο

γίνεται περισσότερο σε χώρες όπως η

λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι στρατηγικά

Ολλανδία, η Γερµανία, οι Σκανδιναβικές. Επί

ήταν αδύνατον να πραγµατοποιηθούν τα

2-3 χρόνια, πολεοδόµοι, εκπρόσωποι των

γενικά ρυθµιστικά. Η οικονοµική αδυναµία

δήµων, κάτοικοι δουλεύουν σε ατελιέ όπου

αναπτύσσει τον αστικό σχεδιασµό. Δεν είναι

γίνονται συζητήσεις και κριτική των σχεδίων.

παράδοξο; Σε παρένθεση θα προσθέσω ότι

Πρόκειται δηλαδή για µια επεξεργασία πάρα

όταν µιλούσα για κουλτούρα των δηµάρχων

πολύ χρονοβόρα. Και χρειάζεται κουλτούρα

µιλούσα κατά κάποιο τρόπο για την

και χρήµατα γι' αυτό. Για να επιτύχει µια

ουµανιστική γενική γνώση. Ότι του αρέσει η

δηµοκρατική διαδικασία χρειάζεται βασικά

τέχνη, του αρέσει να διαβάζει µυθιστορήµατα

πολιτική κουλτούρα. Ιδιαίτερα από τους

και να πηγαίνει στο σινεµά, του αρέσει η

πολιτικούς... Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο

ωραία πόλη. Δεν ζητάω τίποτα άλλο από έναν

κάθε δήµαρχος γίνεται πολεοδόµος και

καλό δήµαρχο. Πέρα βέβαια από την

επιβάλλει τη γνώµη του για την ποιότητα του

απαραίτητη γνώση οικονοµικής διαχείρισης

χώρου. Αλλά καταλαβαίνει τη δουλειά του

και πολιτικής κουλτούρας... Κλείνω την

αρχιτέκτονα και πολεοδόµου και έχει

παρένθεση.

εµπιστοσύνη στους επαγγελµατίες, οι οποίοι
µε τη σειρά τους είναι πολιτικά

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όλο και
περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήµοι,
είτε δεξιοί είτε αριστεροί, αντιλαµβάνονται
πλέον ότι δε µπορούν να περιµένουν πολλά
από το κράτος. Και φυσικά χρειαζόταν πάντα
ένας δήµαρχος δυναµικός, µε ένα όραµα... Στη
Γαλλία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
οι προγραµµατισµοί ξεπερνούν τις εκλογικές
συγκυρίες και εξασφαλίζεται η συνέχεια των
έργων. Σπάνια ένας νέος δήµαρχος θα
ακυρώσει το σχεδιασµό που κληρονόµησε.
Υπάρχει η συνείδηση και η κουλτούρα της
συνέχειας.

«µορφωµένοι». Στην Γαλλία όντως ο νόµος
επιβάλλει τη συµµετοχή των κατοίκων και
αυτό έγινε διότι υπήρξαν εξεγέρσεις και
πιέσεις. Ο νόµος έγινε πιθανώς ακόµα και για
δηµαγωγικούς λόγους και για εκτόνωση
έκρυθµων καταστάσεων. Όµως ανάλογα µε τις
πόλεις και τις δηµοκρατικές συλλογικές
συνειδήσεις, ο νόµος εφαρµόζεται
διαφορετικά. Συνήθως, όµως, υπάρχουν
σύλλογοι κατοίκων που οι εκπρόσωποί τους
συµµετέχουν στα ατελιέ και τις συζητήσεις µε
τους εκπροσώπους του Δήµου, τους
αρχιτέκτονες και πολεοδόµους κλπ., πριν
παρθούν αποφάσεις.

Αναστασία Τασοπούλου. Πόσο ουσιαστικές /
σηµαντικές είναι οι συµµετοχικές διαδικασίες
στη Γαλλία στο πλαίσιο του σχεδιασµού του
χώρου; Ποιοι συµµετέχουν; Ποιοί φορείς
εκπροσωπούνται; Ποια συµφέροντα
προωθούνται ρητά ή συγκαλυµµένα;
Γιάννης Τσιώµης. Η πολεοδοµία δε γίνεται µε

Αναστασία Τασοπούλου. Και κάθε
πολεοδόµος έχει τη δική του κουλτούρα. Οι
αντιλήψεις διαφοροποιούνται ακόµα και εντός
της επαγγελµατικής κοινότητας… Κάθε
πολεοδόµος υποστηρίζει συγκεκριµένα
αποτελέσµατα έναντι άλλων, συγκεκριµένα

συµφέροντα ορισµένων οµάδων έναντι άλλων,
κ.ό.κ.

αντιλαµβάνονται την έννοια της «κρίσης».

Γιάννης Τσιώµης. Ακριβώς. Και για αυτό το

επιδεκτικότητα των παικτών. Επιτρέψτε µου

λόγο οι αντιθέσεις µπορεί να είναι εντονότατες

να απαντήσω παίρνοντας το παράδειγµα της

και πολλές φορές η δηµαγωγία να υπερισχύει.

εκπαίδευσης. Τι συµβαίνει µέσα στα

Τα διαφορετικά συµφέροντα δεν είναι

πανεπιστήµια, στους χώρους εν πάση

υποχρεωτικά αγγελικά. Εδώ µιλώ για

περιπτώσει όπου διαµορφώνονται οι

διαδικασία σχεδιασµού, αλλά ποτέ µια

πολεοδόµοι, οι αρχιτέκτονες-πολεοδόµοι κλπ.;

διαδικασία δεν προδικάζει το αποτέλεσµα. Και

Ξέρω από τα µέσα τι ήταν οι σπουδές όταν

ο πολεοδόµος έχει την πολιτική ιδεολογία του,

ήµουν στην Αρχιτεκτονική, στο ΕΜΠ στην

αλλά και τα επαγγελµατικά συµφέροντά του.

Ελλάδα, πριν φύγω για τη Γαλλία λόγω της

Οι αρχιτέκτονες είµαστε οπορτουνιστές, όπως

δικτατορίας. Εκεί κατάλαβα ότι οι σπουδές

γνωρίζετε καλά... Πέρα όµως από αυτό, ο

στο ΕΜΠ µου επέτρεψαν να συνεχίσω οµαλά.

σχεδιασµός µε βάση ένα πρόγραµµα, πέρα από

Ήταν καλές σπουδές αλλά ξέρω ότι έχουν

ένα σηµείο, δεν είναι επιστηµονική απάντηση.

αλλάξει πολύ. Πιστεύω χωρίς δηµαγωγία ότι οι

Στο ίδιο πρόγραµµα αντιστοιχούν πολλές

αρχιτεκτονικές σπουδές στην Ελλάδα είναι

µορφές που προδικάζουν διαφορές αισθητικές

εφάµιλλες µε αυτές της Ευρώπης ή της

και χρήσης. Κοιτάξτε την ιστορία της

Αµερικής. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα έχουν

Μπραζίλια. Ένας κλειστός σχεδιασµός από τον

εξαιρετικές σχόλες. Το πρόβληµα δεν είναι

Lucio Costa επιβάλλει ένα τρόπο χρήσης και

εκεί. Το πρόβληµα είναι στην προσαρµογή

ζωής στο χώρο της πόλης. Όµως µισό αιώνα

στις ανάγκες της κοινωνίας και σε µερική

µετά η Μπραζίλια δεν είναι πια αυτή που

αδράνεια των επαγγελµατικών συµφερόντων

φαντάστηκε ο πολεοδόµος. Η ζωή έχει τελικά

που αντιστέκονται. Μιλώ πάντα για την

τον τελευταίο λόγο και για αυτό ένας

αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία. Πώς είναι

σχεδιασµός αφενός πρέπει να στηρίζεται σε

δυνατό ένας πολιτικός µηχανικός, ένας

αρχές (ο αρχιτέκτονας και πολεοδόµος πρέπει

τοπογράφος µηχανικός µε σχετικά λίγες ώρες

να έχουν συνθετικές αρχές) και αφετέρου να

εκµάθησης της αρχιτεκτονικής και της

είναι ανοιχτός, δηλαδή επιδεκτικός αλλαγών

πολεοδοµίας, να έχει δικαίωµα να χτίζει ή να

µέσα στο χρόνο. Αλλά τι είναι ανοιχτός

κάνει ρυθµιστικά; Δεν µπορώ να συγκρίνω

σχεδιασµός, είναι άλλη µεγάλη ιστορία που

τους αρχιτέκτονες που γνωρίζουν ποιος είναι ο

αφορά και την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων.

Alberti, o Le Corbusier, ο Bruno Taut, o Mies,

Ας το αφήσουµε για την ώρα.

τη σχέση µε το τοπίο που είχε ο Πικιώνης -για

Όπως σας είπα, εξαρτάται από την

να µιλήσω µόνο για νεκρούς- µε έναν
τοπογράφο µηχανικό ο οποίος έκανε ένα ή δύο
Αναστασία Τασοπούλου. Θεωρείτε ότι η
οικονοµική κρίση είναι σε θέση να επηρεάσει
τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας των
παικτών;
Γιάννης Τσιώµης. Πολύ εύστοχη η ερώτησή
σας, αλλά δεν είναι εύκολο να απαντήσει
κανείς… Εξαρτάται από το πως οι παίκτες

χρόνια πολεοδοµικό σχεδιασµό και βγαίνει
στην αγορά. Σέβοµαι όλα τα επαγγέλµατα και
όλες τις γνώσεις. Το πρόβληµα δεν είναι εκεί.
Το πρόβληµα είναι η εξειδικευµένη γνώση, η
κουλτούρα που πηγάζει µέσα από τη γνώση.
Ποια γνώση έχουν οι µη αρχιτέκτονες και

πολεοδόµοι της ιστορίας της πόλης, της

κατά κάποιο τρόπο µια πιο έξυπνη

αρχιτεκτονικής, του συµβολικού ρόλου των

αντιµετώπιση του θέµατος... Αυτοί που

υλικών, της τεχνολογίας και της αισθητικής

καταλαβαίνουν ότι τελικά αν δεν υπάρξει αυτή

τους; Χρειάζονται χρόνια εντρύφησης και

η παιδεία γύρω από την αρχιτεκτονική, την

εκµάθησης για όλα αυτά. Πέρασαν οι καιροί

πολεοδοµία, το περιβάλλον, το τοπίο κλπ.

της εργολαβίας και της πολυκατοικίας της

πάµε στην καταστροφή. Κοιτάξτε τι γίνεται µε

σειράς. Πρόκειται για αρχιτεκτονική και

τις παραλίες και την καταπάτησή τους εν

αρχιτεκτονική της πόλης. Η αρχιτεκτονική µε

ονόµατι της κρίσης και θα καταλάβετε τι

την ευρύτερη έννοια είναι ανθρωπιστική και

εννοώ.

κοινωνική επιστήµη που κάνει χρήση της
τεχνολογίας, δηλαδή πέρα από τη στενή
εφαρµογή της, σκέφτεται την τεχνική και τις
επιπτώσεις της.

Το πρόβληµα στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη
της γνώσης. Δεν ήταν ποτέ η έλλειψη της
γνώσης από γενέσεως του κράτους. Οι
αρχιτέκτονες και πολεοδόµοι είµαστε γνώστες

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβληµα που έχει

των θεωριών, όλοι λίγο πολύ έχουµε κάνει

σχέση µε την αγορά, που έχει σχέση µε τα

σπουδές στο εξωτερικό, διδακτορικά,

επαγγελµατικά δικαιώµατα, αλλά δεν έχει

εξειδικεύσεις, µεταδιδακτορικά κλπ. κλπ..

σχέση µε την αρχιτεκτονική έτσι όπως την

Όλοι έχουµε σχέση µε δίκτυα. Η διακίνηση

εννοώ. Αυτό πρέπει κάποτε να λυθεί µε τον

των ιδεών είναι δεδοµένη. Το πρόβληµα είναι

ένα ή τον άλλο τρόπο. Νοµίζω ότι πρέπει να

η διαχείριση της γνώσης συλλογικά, που είναι

γίνουν ανακατατάξεις σπουδών στο ΕΜΠ και

ένα ζητούµενο.

αλλού, ανακατατάξεις των σχολών
αρχιτεκτόνων αλλά κυρίως των τοπογράφων
και των πολιτικών µηχανικών µε βάση τα
πραγµατικά γνωστικά αντικείµενα και τις νέες
τεχνολογίες. Προς τι να γίνονται σπουδές που
δεν αντιστοιχούν µε τα επαγγέλµατα που
µπορεί ο φοιτητής να εξασκήσει όταν πάρει το
δίπλωµά του; Η αρχιτεκτονική δεν είναι πια η
πολυκατοικία και χαράξεις επεκτάσεων
συνοικισµών. Πιθανώς η κρίση να επιτρέψει
αυτές τις µεταρρυθµίσεις που προσπαθούν να
γίνουν έστω και δύσκολα µέσα στους
πανεπιστηµιακούς χώρους... Δεν πιστεύω ότι
οι παλαιοί επαγγελµατίες είναι ικανοί να
αλλάξουν. Είναι θέµα ιδεολογίας,
επαγγελµατικών συµφερόντων, αγοράς κ.λ.π.
Πιστεύω όµως στους νεότερους, της δικής σας

Και αυτό µας επαναφέρει πάλι στη λειτουργία
του κράτους, των νόµων και στα
επαγγελµατικά δικαιώµατα και συµφέροντα.
Υπάρχει µία τραγική αδράνεια του κράτους
απέναντι στις παλαιές ισορροπίες, οι οποίες αν
άλλοτε ίσχυαν δεν ισχύουν πια. Προσπαθεί να
κρατήσει ισορροπίες του 19ου ή 20ου αιώνα,
ενώ είµαστε στον 21ο. Κι εκεί η κρίση µπορεί
να φέρει κάτι θετικό, γιατί αυτές οι ισορροπίες
έχουν καταργηθεί εκ των πραγµάτων µέσα
στην ιδία την κοινωνία αλλά και στην
οικονοµία και στα επαγγέλµατα. Σε ό,τι µας
αφορά, αν συνεχίσει ο πολιτικαντισµός, η
πελατειακή αντιµετώπιση του δηµόσιου
χώρου, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα φέρει
νέες καταστροφές.

γενιάς και στους ακόµα νεότερους µέσα στα
πολυτεχνεία και τα πανεπιστήµια, όπως επίσης
στο νεώτερο διδακτικό προσωπικό που έχει

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. Θεωρείτε ότι
πρέπει να αλλάξει η κατεύθυνση, η
προσέγγιση και ο ρόλος του σχεδιασµού εν
µέσω της κρίσης;
Γιάννης Τσιώµης. Όπως είπα πρέπει να
βγούµε από το συµβατικό τρόπο παραγωγής
του σχεδιασµού, γιατί πρέπει να βγούµε από το
συµβατικό τρόπο σκέψης για το τι είναι χώρος.
Είτε εν µέσω της κρίσης είτε µετά την κρίση.
Δηλαδή δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόµα και
από µέρος αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων, η
ιδέα ότι ο χώρος είναι χρόνος. Θέλω να πω ότι
ο χώρος διαµορφώνεται µέσα στη διάρκεια του
χρόνου. Και το πιο πρωτότυπο σχέδιο, πρέπει
να το φανταστεί κανείς µέσα στο χρόνο. Ο
σχεδιασµός δεν είναι µία απλή εικόνα του
χώρου µε photoshop. Πρέπει κανείς να δώσει
µια εικόνα του χώρου, η οποία όµως να είναι
δυνατόν να είναι εξελίξιµη, να είναι
διαµορφώσιµη µε τις προοπτικές αλλαγών.
Ένας σχεδιασµός επιδεκτικός αλλαγών, αυτό
που ανέφερα πριν ως «ανοιχτό σχεδιασµό».
Αυτό είναι φυσικά πολύ δύσκολο και µπορεί
να φαίνεται αφηρηµένο, αλλά υπάρχουν
παραδείγµατα στη Γαλλία, τη Γερµανία και
αλλού: πρόκειται για σχεδιασµό που θέτει τις
βάσεις των βασικών υποδοµών αφήνοντας τα
προγράµµατα να εξελιχθούν µέσα στο χρόνο.
Και για αυτό χρειάζεται επίσης µία άλλη
κουλτούρα και συνέργεια όλων των παικτών
όπως αναφέρατε.

για τη Θεσσαλονίκη και επίσης το
µεγαλειώδες σχέδιο των Κλεάνθη και
Schaubert για την Αθήνα δεν ισχύει πλέον.
Είναι εικόνες που εξυπηρετούν και αισθητικά
και στρατηγικά τους τότε εθνικούς στόχους.
Όµως σήµερα και ανεξάρτητα από την
πολιτική και οικονοµική συγκυρία, αν δε
σκεφτώ τη Θεσσαλονίκη µε τη Σόφια, το
Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη και πιο
µακριά, αν δεν τη σκεφτώ µαζί µε ένα δυνατό
λιµάνι, τότε δεν µπορώ να σχεδιάσω ούτε µια
πλατεία... Υπερβάλλω επίτηδες διότι αυτό δεν
είναι απολυτή αλήθεια, αλλά κάθε υπερβολή
φέρει ένα µέρος της αλήθειας. Εξάλλου η
δύναµη της Θεσσαλονίκης είναι ότι έχει
περισσότερη σχέση µε το Βορρά παρά µε την
Αθήνα, και το νιώθεις αυτό... Αν δεν υπάρξει
έµπρακτα, ήδη από σήµερα, η σκέψη της
µεγάλης διάρκειας που έλεγε και ο ιστορικός
Braudel (και θεωρητικά υπάρχει στους
πολεοδόµους), δε θα µπορέσει να
αντιµετωπιστεί το φαινόµενο που
αντιµετωπίζει τελικά κάθε χώρα ή µεγάλες
πόλεις, δηλαδή το µητροπολιτικό φαινόµενο.
Και µ' αυτή την έννοια πρέπει να φανταστούµε
το νέο προφίλ του πολεοδόµου κυρίως αλλά
και του αρχιτέκτονα: η ικανότητα να
«παίζουν», να κινούνται ανάµεσα στη µεγάλη,
τη µεσαία και τη µικρή κλίµακα της πόλης. Κι
όταν λέω µικρή κλίµακα δεν εννοώ µόνο την
πλατεία, το δρόµο, εννοώ τµήµατα περιοχών,
οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο µετρήσιµες
και εικονογραφούνται. Ενώ η µεγάλη κλίµακα
είναι στατιστικά µετρήσιµη, εικονογραφείται
αφηρηµένα αλλά δε γίνεται αντιληπτή

Σήµερα είµαστε υποχρεωµένοι να δουλεύουµε

αισθητικά. Οι πολεοδόµοι και οι αρχιτέκτονες

από την κλίµακα της πόλης στη µητροπολιτική

τοπίου καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δεν µπορούµε

κλίµακα και να επιστρέφουµε και πάλι στα

να έχουµε οπτική αντίληψη της

προβλήµατα και τοπικής κλίµακας. Η λογική

µητροπολιτικής κλίµακας, τη «βλέπουµε», στο

που δηµιούργησε το ωραίο σχέδιο του Hebrard

χάρτη του 1:50.000 και πάνω, ή µέσω Google,

αλλά δε µπορούµε να φανταστούµε πως θα

ιστορική διάσταση του τόπου και των τοπίων),

ζήσουµε µέσα σε αυτήν. Αντίθετα µπορώ να

όλα θα µείνουν στη θεωρία και θα πεθάνουµε

«είµαι» µέσα στην πλατεία Ελευθερίας όταν τη

από την πολύ γνώση. Περιττό να προσθέσω ότι

σχεδιάζω. Για αυτό το λόγο και χρειάζεται η

αυτό το ζήτηµα που θίγετε είναι κυρίως

συνάρθρωση των διαφόρων γνωστικών

πολιτικό και πολιτισµικό. Αν δείτε τι γίνεται

αντικειµένων που ασχολούνται µε το χώρο.

σήµερα στην Κίνα και στη Βραζιλία µε την

Χρειάζεται να δούµε µε ποιο τρόπο µπορούν

καταστροφή του Αµαζόνιου θα καταλάβετε τι

να επανα-µορφωθούν διαφορετικά γνωστικά

εννοώ: οι περιβαλλοντολογικές σπουδές στην

αντικείµενα, τα οποία µέχρι τώρα ήταν τελείως

Βραζιλία είναι από τις πλέον προωθηµένες

προκαθορισµένα και για επαγγελµατικούς

στον κόσµο, όµως η πολιτική και η οικονοµία

λόγους «κλειστά». Αυτό φυσικά δε σηµαίνει

άλλα επιβάλλει.

ότι όλοι θα τα κάνουν όλα, αλλά ότι τα
γνωστικά αντικείµενα χρειάζονται
επαναπροσδιορισµό και η κάθε ειδικότητα να
έχει την ικανότητα αλλά και τη σεµνότητα (ας
µου επιτραπεί η λέξη) να καταλάβει ποιά είναι
η δουλειά της άλλης. Δεν µπορώ να
αντικαταστήσω τον κυκλοφοριολόγο, αλλά
πρέπει να καταλαβαίνω τι µου προτείνει και
γιατί. Ο επαναπροσδιορισµός των γνωστικών
αντικειµένων είναι τόσο ποσοτικός όσο και
ποιοτικός. Πρέπει να εγγραφούν νέες αρχές.

Πιστεύω όµως ότι στο ζήτηµα που θίγετε, δε
µπορεί να υπάρξει µία απάντηση µονοµερής,
Πρέπει να προσδιοριστεί και ακόµα
περισσότερο να «κατασκευαστεί» το
ερευνητικό αντικείµενο, ιδιαίτερα για µας τους
αρχιτέκτονες. Δεν αρκεί πια να φυτεύουµε
πράσινο...
Εν πάση περιπτώσει, το να είναι κύριο
µονοµερές µέληµα η προσέλκυση επενδύσεων
µε πρόσχηµα την κρίση, είναι τεράστιο λάθος.
Αν δε δώσουµε µία άλλη προοπτική, σε µια
κατάσταση που κληρονοµήσαµε πριν από την

Αναστασία Τασοπούλου. Τι αρχές, λοιπόν, θα
έπρεπε να είναι αυτές; Τα τελευταία χρόνια για
παράδειγµα στην Ελλάδα όλα τα
νοµοθετήµατα προέβαλλαν και προωθούσαν
τη βιώσιµη ανάπτυξη, στη θεωρία και µε τις
τρεις συνιστώσες της, στην πράξη µάλλον µε
τη «φυσική» της κυρίως διάσταση και µη
δίνοντας έµφαση στην οικονοµική και
κοινωνική διάσταση. Με την κρίση, θεωρείτε
ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί το µοντέλο της
βιώσιµης ανάπτυξης που αναζητούµε;
Πιστεύετε για παράδειγµα ότι θα πρέπει να
τεθεί το ζήτηµα της οικονοµίας και της
οικονοµικής βιωσιµότητας πιο ενεργά µέσα
στο σχεδιασµό;
Γιάννης Τσιώµης. Με την ερώτησή σας
δίνετε και την απάντηση. Έτσι είναι. Αν δεν
δουλέψουµε µε το τρίπτυχο οικονοµική,
κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή, διαµόρφωση
του χώρου µε βάση την περιβαλλοντική
διάσταση (µέσα στην οποία εντάσσω την

κρίση και που είναι γέννηµα της κρίσης αλλά
και ανεξάρτητη πλέον από την κρίση, δηλαδή
µετά την κρίση, τότε η λεγόµενη «αειφόρος
ανάπτυξη» θα µείνει στα χαρτιά του ΟΗΕ και
των Βρυξελών. Είπαµε ότι βρισκόµαστε σε
µεταλλαγή. Και αυτό το πράγµα πιστεύω ότι
είναι δύσκολο πολιτικά, και ιδιαίτερα δύσκολο
για τους πολιτικούς. Δηλαδή το να
αντιµετωπίσουν όλες τις διαστάσεις και όχι
µόνο τον καλλωπισµό του χώρου.
Εκατοµµύρια ευρώ δόθηκαν για τον
καλλωπισµό των λαϊκών συνοικιών στις πόλεις
της Γαλλίας, αλλά ούτε κοινωνικά ούτε
οικονοµικά έγιναν επενδύσεις. Αποτέλεσµα, η
άκρα δεξιά ανεβαίνει συνεχώς.

Αλλά γι' αυτό χρειάζεται φυσικά

σήµερα µε εµάς. Ο ουµανιστικός

µεγαλόπνοους πολιτικούς και µεγαλόπνοα

δηµοκρατικός πολιτισµός µας έχει φτάσει στα

κόµµατα, διότι όλα αυτά χρειάζονται µια

όρια της ανθεκτικότητάς του και πιθανώς

µακρόπνοη στρατηγική. Η αρχιτεκτονική δεν

πεθαίνει, αλλά δεν το έχουµε καταλάβει. Και

µπορεί να κάνει τίποτε και µην µεγεθύνουµε

µαζί του πεθαίνει ο δηµόσιος χώρος µε την

το ρόλο της.

ευρύτερη αλλά και τη φυσική του διάσταση.
Άρα, ειδικοί ή µη πρέπει να αντιδράσουµε ως
πολίτες και φυσικά, συγχρόνως, ο καθένας στο

Αναστασία Τασοπούλου. Αυτή η συζήτηση
µε οδηγεί σε ένα άλλο ερώτηµα που θα ήθελα
να σας θέσω. 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;
Γιάννης Τσιώµης. Νοµίζω ότι µε ένα
ορισµένο τρόπο απάντησα ήδη σε αυτή την
ερώτηση. Υπάρχουν δύο διαστάσεις στην
ερώτησή σας: Η πρώτη αφορά το ρόλο του
ειδικού σήµερα όχι ως ειδικού αλλά ως πολίτη.
Η δεύτερη αφορά το ρόλο του ειδικού λόγω
ακριβώς της ειδικότητάς του.

χώρο του.
Αυτό µας οδηγεί στο δεύτερο σκέλος της
ερώτησής σας, έτσι όπως τουλάχιστον την
αντιλαµβάνοµαι, θεωρώντας ως δεδοµένη τη
µη ανθεκτικότητα των πόλεων,
περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά. Σε
ό,τι µας αφορά και πέρα από τις γενικολογίες,
το πρόβληµα είναι τεράστιο, διότι όντως ο
χωρικός σχεδιασµός αποτελεί κοµβικό σηµείο
για την έξοδο από τις πολλαπλές κρίσεις και
την αντιµετώπιση των µεταλλαγών. Όπως σας
έλεγα πριν, υπάρχει ανάγκη παραγωγής νέων
γνωστικών αντικειµένων, νέων
πειραµατισµών, και αν δεν υπάρχουν
πειραµατισµοί µε τις αναπόφευκτες αποτυχίες
(ακόµα και στην πολεοδοµία ή την
αρχιτεκτονική) δεν µπορεί να υπάρξουν

Για το πρώτο σκέλος πιστεύω ότι αυτό είναι

επιτυχίες. Έως ότου λύσουν τα στατικά

θέµα της ευθύνης, αυτήν που ονόµαζαν οι

προβλήµατα οι καθεδρικοί γκρεµίζονταν και

Γάλλοι “η ευθύνη του διανοούµενου”, έτσι

ξανακτίζονταν...

όπως πιθανώς δεν υπάρχει πια. Δεν πρόκειται
πλέον για ανάλυση της κοινωνικής,
οικονοµικής και περιβαλλοντικής
ανθεκτικότητας των τόπων, αλλά για το
δεδοµένο της µη ανθεκτικότητάς τους. Άρα το
επιστηµονικό σκέλος εγγράφεται στο αν και
πώς αντιλαµβάνεται κάνεις τη γενικότερη
κατάσταση ως κρίση του πολιτισµού ή όχι. Ο
Levi-Strauss έγραφε ότι όταν συνάντησε το
1936 τους Bororo στον Αµαζόνειο, ο
πολιτισµός τους πέθαινε αλλά αυτοί δεν το
είχαν καταλάβει. Κάπως έτσι συµβαίνει και

Για να παραχθεί όµως µια νέα γνώση θα
χρειαστεί να υπάρξει συλλογική
διεπιστηµονική και «διακαλλιτεχινική»
δουλειά, από τους ειδήµονες µέσα στα
Πανεπιστήµια και τα Πολυτεχνεία (µε την
προϋπόθεση ότι αυτά θα λειτουργούν),
δουλειά αποδεκτή και επιθυµητή από την ίδια
την κοινωνία. Και είναι πιθανώς ελιτίστικο
αλλά δε φοβούµαι πλέον να πω ότι η δουλειά
αυτή χρειάζεται και ως απάντηση στη χυδαία
λεγόµενη «κοινή γνώµη», που υποτίθεται ότι

κατέχει την αλήθεια. Η επιστήµη δεν είναι

οικονοµικό πλέγµα, οι κάτοικοι, αλλά και οι

τηλεοπτικό παιχνίδι. Χρειάζεται η δουλειά των

αρχιτεκτονικές σχολές που συµµετείχαν,

πανεπιστηµιακών, που οι γνώσεις τους δεν

παρατηρώ ότι στην κάθε περίπτωση τα

µετράνε και πολύ απ' όσο ξέρουµε, αλλά οι

σενάρια άλλαζαν σταδιακά χωρίς όµως να

οποίοι παρ’ όλα αυτά έχουνε χώρους

αναιρούνται οι αρχές. Κάθε φορά δηλαδή η

έκφρασης των απόψεών τους, ώστε να κάνουν

επιτυχία ή η αποτυχία – γιατί όλοι οι

ευρύτερα γνώστες τις προβληµατικές τους, τα

σχεδιασµοί δεν επετεύχθησαν – εξαρτήθηκε

αποτελέσµατα των ερευνών τους. Και µέσα

από την ικανότητα των δρώντων, των

από αυτούς τους χώρους έκφρασης απόψεων

παραγόντων, των πολιτικών ιδιαίτερα, καθώς

µπορούν να βγούνε συλλογικά ορισµένες

και του αρχιτέκτονα πολεοδόµου, να βρουν

κατευθύνσεις που θα µπορέσουν στη συνέχεια

ένα νέο κατάλληλο τρόπο παρέµβασης που να

να δώσουν απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι

αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο τόπο. Στην κάθε

ποτέ οριστικές. Δηλαδή χρειάζεται µια

πόλη ήταν διαφορετικός, διότι ήταν

συνεχής ανανέωση των απαντήσεων, και µια

διαφορετικές οι οικονοµικές, κοινωνικές,

εγρήγορση τροµαχτική, και φυσικά

πολιτιστικές συνθήκες. Κι εκεί είναι η διαφορά

χρειάζονται και τα υλικά µέσα ώστε να

µε τον κρατικισµό που λέγαµε. Δηλαδή

µπορέσει κανείς να σκεφτεί.

πενήντα χρόνια µε τη σθεναρή οικονοµία, το
κράτος εξέδιδε προδιαγραφές και ο

Αλλά ας κάνουµε αφαίρεση του πώς
ανταποκρίνεται το κράτος, η κοινωνία κ.λ.π.,
και ας µείνουµε στο θέµα του σχεδιασµού. Ο
κάθε αστικός σχεδιασµός, το κάθε ρυθµιστικό,
στην κάθε περιοχή είναι µια νέα περιπέτεια.
Δηλαδή, δεν υπάρχει µοναδική εφαρµογή
κάποιου ιδεώδους σχήµατος. Νοµίζω ότι οι
ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές µου
εµπειρίες τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία, και
έχω δηµοσιεύσει αρκετά πάνω σ αυτό, µε
έχουν διδάξει ότι η ανθεκτικότητα των πόλεων

πολεοδόµος, µε περισσότερο ή λιγότερο
ταλέντο, σχεδίαζε. Τώρα το κράτος δε µπορεί
και δεν θέλει να δώσει ντιρεκτίβες. Δεν ξέρει
καν µε προοπτική 5 ή 10 χρόνων τι θα γίνει
στη Μασσαλία, στο Μπορντώ ή αλλού. Αυτό
που όλοι όµως αναζητούν και ιδιαίτερα οι
τοπικοί παράγοντες, είναι να διαµορφώνουν
ένα λόγο για το τι θα ήθελαν να γίνει. Κι αυτό
είναι το όραµα µε λιγότερο ή περισσότερο
ρεαλισµό. Ένα όραµα το οποίο διορθώνει και
διορθώνεται από την πραγµατικότητα.

και ο χωρικός σχεδιασµός διαφέρει από πόλη
σε πόλη και κάθε φορά πρέπει να

Νοµίζω ότι µια αρχή είναι να µη θεωρούµε ότι

εφευρίσκουµε νέες διαδικασίες. Και αυτό

υπάρχει ένα µόνο χωροταξικό και

ισχύει ακόµα και για µεγάλες πόλεις όπως η

πολεοδοµικό µοντέλο. Και η δεύτερη αρχή

Ρεν, το Μπορντώ, η Λυών ή το Στρασβούργο,

είναι ότι αν υπάρχει ένα µοντέλο, αυτό είναι

όπου δούλεψα και µελέτησα ιδιαίτερα, πόλεις

της διαρκούς διερεύνησης και διαρκούς

που έχουν την παράδοση του αστικού

εφεύρεσης τρόπων παρέµβασης και άρα

σχεδιασµού και όπου οι δήµαρχοί τους είχαν

µορφών. Κάθε φορά νέο σενάριο, κάθε φορά

και έχουν την κουλτούρα για την οποία

νέος τρόπος παρέµβασης. Οι πραγµατικές

µιλούσαµε. Τελικά, όταν κοιτάζω πώς

αρχές πολεοδοµίας είναι «ελευθερία, ισότητα,

συνεργάστηκαν ο δήµαρχος, οι τεχνικοί του

αδελφότητα», όπως λέγει ο γνωστός Ιταλός

δήµου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, το

πολεοδόµος, Μπερνάρντο Σέκι. Και από κει

και πέρα όλα πρέπει να ξαναγίνουν από την

και προτεραιότητες» που επιβάλλονται σε

αρχή...

κάθε χώρα, είναι δεδοµένο ότι, µέσα σε λίγες
δεκαετίες το 60% ή 65% του παγκόσµιου
πληθυσµού θα κατοικεί στις πόλεις. Το

Αναστασία Τασοπούλου. Με αφορµή το
ζήτηµα των «µεταλλαγών» που θίξατε
προηγουµένως, θα ήθελα να σας θέσω ένα
τελευταίο ερώτηµα. Στην Ελλάδα σήµερα
βρισκόµαστε πράγµατι σε µια διαδικασία
µεταλλαγών, και σε επίπεδο ιδεών και σε
επίπεδο θεσµικού πλαισίου. Πιστεύετε ότι
αυτές οι µεταλλαγές είναι αποτέλεσµα µια
εγγενούς συνειδητοποίησης της ανάγκης για
αλλαγή ή προϊόν µιας διαδικασίας που
επιβλήθηκε από υπερ-εθνικούς σχεδιασµούς
και προτεραιότητες;

µητροπολιτικό φαινόµενο βάζει νέα

Γιάννης Τσιώµης. Σ' αυτό µόνο ένας ειδικός

διαφορετικά απ ό,τι µέχρι τώρα, δηλαδή ή

των πολιτικών επιστηµών και ένας

οικονοµετρικά ή ως αποµίµηση µορφολογικών

κοινωνιολόγος θα µπορούσε να απαντήσει,

µοντέλων που ερχόντουσαν από τη Γαλλία, τη

αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ισχύουν και τα

Γερµανία, την Αµερική, την Αγγλία. Αυτά τα

δύο. Ως απλός πολίτης µε ένα προνόµιο, τη

µοντέλα είναι πια παρωχηµένα και το µόνο

σχετική απόσταση που έχω από την Ελλάδα, η

που µπορεί να είναι αντικείµενο έµπνευσης

εντύπωση που έχω είναι ότι βλέπω ιδιαίτερα

είναι οι διαδικασίες, οι τρόποι σκέψης για το τί

στις νέες γενιές, όχι µόνο στους φοιτητές αλλά

είναι και πώς σχεδιάζεται ο χώρος.

προβλήµατα στην πολεοδοµία. Φοβούµαι ότι
αν ως αρχιτέκτονες και πολεοδόµοι δεν βγούµε
από τη ρουτίνα, η διαµόρφωση του χώρου θα
χάσει το λόγο ύπαρξής της, τη βασική της
σηµασία που είναι κοινωνική και πολιτισµική.
Αυτή τη στιγµή ιδιαίτερα ο χειρότερος εχθρός
είναι η αδράνεια σε όλα τα επίπεδα. Ο
σχεδιασµός πρέπει να αντιµετωπιστεί

και στους πιο ώριµης ηλικίας, έναν άλλο τρόπο
σκέψης, που δεν είναι ο τυποποιηµένος είτε
του αντιπολιτευόµενου είτε του
υπερπολιτευόµενου. Ακριβώς εδώ µπορούµε
να πούµε ότι έχουµε µία µεταλλαγή
πνευµατικών δοµών των νέων ανθρώπων.
Όντως υπάρχει µια «εγγενής συνειδητοποίηση
της ανάγκης για αλλαγή». Για τις παλαιότερες
γενιές ή τους πιο «εγκατεστηµένους», οι
στάσεις είναι πιθανώς πιο αρνητικές, νιώθουν
ότι εξαναγκάζονται, ότι βιάζονται από τις
µεταλλαγές. Και αυτό είναι φυσικό. Αλλά
όπως και να το κάνουµε, νοµίζω ότι τόσο στην
Ελλάδα όσο και αλλού οι µεταλλαγές είναι
φυσικά εσωτερικές, «εθνικές» αν θέλετε, αλλά
βασίζονται και σε «υπερεθνικούς σχεδιασµούς και προτεραιότητες».
Όποια και αν είναι η πολιτική ανάλυση
σχετικά µε τους «υπερ-εθνικούς σχεδιασµούς

Αναστασία Τασοπούλου. κ. Τσιώµη, σας
ευχαριστώ πραγµατικά για την πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση.

