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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για την Αθήνα και το μέλλον της έγινε πληθώρα συνεδρίων. Το ΤΕΕ μόνο πραγ

ματοποίησε σειρά εκδηλώσεων για την ιστορία της, το μέλλον, τον σχεδιασμό, τις με

γάλες παρεμβάσεις κ.ά. που τις θεωρεί σημαντικές. ' Πάντα αναζητήθηκαν απλά βελ
τιώσεις της υφιστάμενης κατάστασης, όπου το

1/3 του

πληθυσμού της χώρας είναι

στιβαγμένο σε μια πόλη και εκεί είναι συγκεντρωμένες οι διοικητικές, οικονομικές,
πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, χωρίς διεθνές προηγούμενο, ενώ οι
συνθήκες ζω1Ίς συνεχώς επιδε ινώνονται.
Στόχος λουτόν του Συνεδρίου αυτού διακηρύχθηκε, όχι η επανάληψη των γνω
στών απόψεων, αλλά η αναζήτηση ταυτότητας της Αθήνας, η σχέση της με την υπό

λουτη χώρα και η αντιμετώπιση των προβλημάτων με νέο πνεύμα. Έτσι δίνεται έμ
φαση στη διεθνή συμμετοχή, ενώ ταυτόχρονα εξορκίζεται η μεταφορά και μίμηση
προτύπων και πολιτικών των βορείων εταίρων μας, με τις πόλεις των οποίων άλλω
στε θεωρείται αδύνατος ο συναγωνισμός. Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Βαρκελώνη

ξεπέρασαν την εκτατική 2 τους περίοδο, ενώ στην Αθήνα -μοναδικό παράδειγμα συ
γκεντρωτισμού και επέκτασης- κανένα ρυθμιστικό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αφού
σκοντάφτει στα κατεστημένα συμφέροντα.

ΠΡΟΪΣΤΟΡ Ι Α
Στον σχηματισμό του νέου ελληνικού κράτους έλειπαν τα ακτινοβόλα αστικά
κέντρα (Κων/πολη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη), έτσι η μικρή ιστορική

Αθήνα με κεντροβαρική θέση ορίστηκε πρωτεύουσα 3 το

1853 με μόλις 36.000 κατοί

κους. Με την εγκαθίδρυση μοναρχικού καθεστώτος, ξεκίνησε ως αγορά και ως
στρατιωτικοδιοικητικό κέντρο, παρά ως χώρος ανάπτυξης παραγωγικών δυνάμεων.
Αποτέλεσμα: δύσμορφη καπιταλιστική εξέλιξη. Το
4

τητα

> 7.000 κατ./km2,

1981 φθάνει τα 3,5 εκ. με πυκνό

εκατονταπλάσια του μέσου όρου της χώρας. Οι αιτίες5 βρί

σκονται στη συσσώρευση προσφύγων από τη Μικρασιατικ1Ί καταστροφή, την ερή

μωση της υπαίθρου λόγω κατοχής και εμφυλίου και την υποταγή της γεωργίας στις
6

τραπεζο-κρατικές παρεμβάσεις και το εμπορικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με το
προνόμιο προσφοράς εργασίας λόγω εκβιομηχάνισης της Αθήνας.
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ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ

Η συσσώρευση σε βάρος της υπόλοιπης χώρας και οι δυσπλασίες της σημερινής

Αθήνας (όπως σωρεία αυθαιρέτων και μη κατοικιών χωρίς κοινωνικές εξυπηρετή
σεις) μετασχηματίζουν την Ελλάδα σε επικίνδυνα περιθωριακ11 χώρα συνόρων. Η
βαρύτητα του γεγονότος αυτού διέφυγε τελείως από το Α' Συνέδριο «Ένα Όραμα
για την Αθήνα». Στο Ε.Δ.

1891

αναφέρθηκε ότι το Συνέδριο αποτέλεσε μεγάλη επι

τυχία. «Όραμα» του Συνεδρίου υπήρξε η αντιμετώπιση ανάπτυξης της μητροπολιτι
κ11ς περιοχής ΑΟηνών, με διευρυμένη, ενισχυμένη αυτοδιοίκηση. Φαντασθείτε «ένα

διοικητικό όραμα»! Αναφέρθηκε μάλιστα ότι η διοικητικά υποανάπτυκτη Αθήνα εί
ναι η ξεχασμένη Ελλάδα! Δικαιολογημένα λοιπόν συνάδελφος της επαρχίας αναρω

τιέται (Ε.Δ.

1892) για

ποιον θα γίνει ανάπτυξη στην «ξεχασμένη» Αθήνα; Για τους

εντολοδόχους αποικιοκρατικών συμβάσεων που μετατρέπουν, π.χ., το Θριάσιο Πε

δίο σε δεξαμενή καυσίμων, ενώ παραμελούνται ολόκληροι νομοί, όπως Φωκίδος, Αι
τωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Γρεβενών και οι νομοί Μακεδονίας, Θράκης
και Νήσων Αν. Αιγαίου; Μία μόνο συνήθης βροχή μετά από λ(γες μέρες αναίρεσε τη

φιλοσοφία περί ανάπτυξης του Α' Συνεδρίου και άφησε να διαφανούν τα πραγματι
κά προβλήματα αυθαίρετης, άνευ όρων και ορίων ανάπτυξης μιας Αθήνας - έρμαιου
της ασυδοσίας συμφερόντων του αθηνοκεντρικού κατεστημένου. Πρόσφατα, σε κύ

ριο σχόλιο (Ε.Δ.

L914), δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ούτε ελπίδα ούτε όραμα: αυτό συ

νεχίζει να αναζητείται για να μεταλλάξει τη μητροπολιτική περιοχ11 σε πόλη φιλόξε
νη , ενώ τα προβλήματά της αναστέλλουν την ανάπτυξη της όλης χώρας, νομοτέλεια

που υποστηρίχθηκε πρόσφατα στο Συνέδριο της UJA και της ΙΙΑΒΙΤΑΤ ΙΙ. Αλλά η νο

οτροπία συμφερόντων, υπόλογων για τη συσσώρευση αυτή, δεν σταματάει ούτε
μπροστά στους εθνικούς κινδύνους που επιτάσσουν αποκέντρωση προς νησιά, Θρά

κη και σύνορα. Στρεβλώσεις που έφεραν την Αθήνα σε δεινή περιβαλλοντική θέση
δεν μπορούν να διορθωθούν με εξαγγελίες πολεοδομικών μελετών, δημοσίων έρ
γων, με επίκληση του παλαιού δόγματος «σωτηρίας της πρωτεύουσας» και αποικιο
κρατική κατανομή επενδύσεων, σε βάρος της Εγνατίας, συνδέσμου Ανατολής-Δύ

σης, του σιδηροδρομικού δικτύου, που από το

1987

αναμένεται ο εκσυγχρονισμός

του, του ενεργειακού, τηλεπικοινωνιακού δικτύου κ.ά.

Στη Στρογγυλή Τράπεζα που επακολούθησε του Α' Συνεδρίου (Ε.Δ.

1829) ανα

φέρθηκε αναντιστοιχία συνεδρίου και πορισμάτων, που απλά εύχονται για όραμα.
Τέλος, πολλοί προσπάθησαν να αποσείσουν τις προφανείς ευθύνες τους: ο Δήμος

και ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ, που δεν εκπροσωπήθηκαν, το
ΥΠΕΧΩΔΕ εναντίον του Οργανισμού Ρυθμιστικού, που έχει υποβαθμιστεί, αν και

παίζει τον ρόλο του μητροπολιτικού συντονιστή, κατά τον ΣΑΔΑΣ.
Στο Β' Συνέδριο οι οργανωτές του προβλέπουν συνέχιση του προβληματισμού
του Α' Συνεδρίου και άλλων παλαιότερων, για συγκεκριμενοποίηση του οράματος

και αξιοποίηση των αλλαγών από τα μεγάλα έργα. Χαρακτηριστικά, αριστερή πα-
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ράταξη (Ε.Δ.

1909/96)

σχολιάζει πως η θεματική εν6τητα «Μητροπολιτική περιοχή

μέσα στον εθνικό και διεθνή χώρο» δεν αναφέρει τίποτε για υδροκεφαλισμ6 της
Αθ-ήνας και την ανάγκη αποκέντρωσης προς την υπ6λοι.πη χώρα, την οποία απέλπι

δα αιm1 απομυζά. Μόνον τυπικά αναφέρεται στην «ταυτότητα Αθήνας-υπ6λοι.πης
χώρας». Όταν το πρόγραμμα, οι εισηγητές και ο φορείς προέλευσής τους, κάθε άλ
λο παρά πανελλήνια εμβέλεια απεικονίζουν, η οπτική εισηγητών συνδεδεμένων με
το αθηνοκεντρικ6 κατεστημένο, του οποίου ζητείται η μεταβολή, είναι εύλογο να πα

ρουσιάζεται ομιχλώδης, αν όχι στρεβλή.
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Αν και με κίνητρα δημιουργήθηκαν συνθήκες επενδύσεων στην επαρχία, η απο

κέντρωση δεν πραγματοποιείται, 7 γιατί και, είναι αδύνατη μαζική μετακίνηση προς
την επαρχία υπαλλήλων, χαριστικά διορισμένων στην Αθήνα , και υπάρχει φόβος

απώλειας της πολιτικής επιρροής. Οι επιχειρήσεις αντί να επενδύουν σε εξοπλισμό,
μεθόδους παραγωγής και ειδικούς, επενδύουν σε κοινωνικοπολιτική επιρροή. Διότι
η πολιτική παροχών προς το κεφάλαιο, κατά τους ομιλητές, δημιούργησε επιχειρή

σεις κρατικοδίαιτες και όχι βασισμένες στους νόμους της αγοράς. Ούτε ελπίζεται
προσέλκυση μεγάλων εταιρειών της ΕΕ χωρίς βιώσιμη , ισόρροπη ανάπτυξη του πα
ραγωγικού ιστού, με περιβαλλοντική μόλυνση και περιφερειακές ανισότητες (Ε.Δ.

1843, αειφόρος π6λη). Οι δημόσιες επιχειρήσεις επιπλέον χαρακτηρίζονται από ελ
8

λειμματικ11 διαχείριση. Το κράτος αναπαράγει το μοντέλο μητρόπολη-περιφέρεια
ώστε κάθε αναδόμηση να περνά αναγκαστικά απ' αυτό. Η άναρχη οικιστική και βιο

μηχανικt] ανάπτυξη συνετέλεσαν στη ραγδαία υποβάθμιση του ελληνικού περιβάλ
λοντοξ: δηλητηριάζεται ο αέρας 10 , το νερό και οι τροφικές αλυσίδες. Η γενετική κλη
ρονομιά των οργανισμών και το κλίμα αλλοιώνονται, αυξάνει η θνησιμότητα, κατα
στρέφονται τα ανθρώπινα έργα.
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Αντιμετωπίζουμε λοιπόν μια πόλη σε σταθερή

διαρθρωτική και περιβαλλοντικt) κρίση, με προβλήματα επιβίωσης και όχι εξωραϊ
σμού και αναβάθμισης.
ΜΕΤΡΑ

Χρειάζεται ισομερής κατανομή, και πληθυσμού και οικονομικού δυναμικού, σε
επίπεδο χώρας (Ε.Δ. 1837/Άρθρο). Μικρή λύση δεν υπάρχει. Επιβάλλονται μέτρα

γενναία, με ανυποχώρητη κρατική βούληση, 12 υπέρ των συμφερόντων του αθηναϊκού
και ελληνικού λαού και όχι των ολίγων· με ακρογωνιαίο λίθο την ουσιαστική απο
κέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη, που αφορά τον μετασχηματισμό και όχι μόνο
μεταφορά εξουσίας. Κάθε δημόσιο έργο στη χώρα να προτείνεται με πρόσθετο κρι

τήριο την αποκέντρωση. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, απαραίτητος για την υλοποίη
ση δημοσίων έργων στη χώρα, επειδή βασίζεται σε συνεχή διαδικασία λήψης απο
φάσεων, απαιτεί διοικητική αναδιάρθρωση, όπως Β' και Γ' βαθμό Αυτοδιοίκησης
13
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-με χαρακτήρα αντιγραφειοκρατικό, παραγωγικό, αυτεξούσιο-, συνεπικουρούμε
νης από την κεντρική διοίκηση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Αποκέντρωση
και αποσυμφόρηση στην κλίμακα της Αθήνας και τέτοιες διαδικασίες που αναφέρ
θηκαν απαιτούν επανασύσταση συνοικιών ή έστω διάσπαση και ιεράρχηση του χώ
ρου με προσεκτικό σχεδιασμό, όχι μόνο αθηναϊκό ή αττικό, αλλά ελληνικό. Οι υπο

ψήφιοι δήμαρχοι, με πέντε μονολόγους τους, αναφέρθηκαν αόριστα στα επιμέρους,
όπως συμμετοχή των πολιτών, αύξηση και ενοποίηση πρασίνου και μέσων μαζικής
μεταφοράς, και λιγότερο στους τρόπους αντιμετώπισης της μητροπολιτικής περιο
χής. Κάποιοι δε ιλά αναφέρθηκαν στην ανακοπή της πληθυσμιακtiς αύξησης, κανείς
όμως δεν τόνισε πως μια πόλη

3,5 εκ., με υποδομή για 1,5 εκ., δεν μπορεί να καλύψει

με έργα τη διαφορά, χωρίς σημαντική μείωση του πληθυσμού της. Είναι βέβαια ανα

ποτελεσματικά μόνο μέτρα, νομοθετικά και αστυνομικά παιδαγωγικού χαρακτήρα,••
για περιορισμό νέων βιομηχανιών και μεταφορά τω ρυπογόνων, μείωση της κυκλο

φορίας των ΙΧ, πολεοδομικές ρυθμίσεις, «αεραγωγούς μέσω ζωνών πρασίνου 15 », μέ
τρα αντιρρύπανσης ή μεταφορά υπουργείων εκτός κέντρου. Πολύ λιγότερο συμβάλ

λει η θεσμοθέτηση νέων οργάνων, Συμβουλίων, Ινστιτούτων' 6 κ.ά., που εξυπηρετεί
πελατειακές σχέσεις.

ΟΡΑΜΑ

Αποκέντρωση όμως στην κλίμακα της όλης χώρας σημαίνει προοδευτική μετά
βαση από κάποια σταθεροποίηση των παραγωγικών, διοικητικών δραστηριοτήτων

και του πληθυσμού της Αθήνας σε δραστική μείωσ1Ί τους με ελκυσμό από κατάλληλα
σημεία της χώρας, μετά από συστηματική προετοιμασία δεκαετιών. Ο πληθυσμός
προοδευτικά θα μειωθεί, επιστρέφοντας στους τόπους προέλευσής του, με την προ

ϋπόθεση δημιουργίας εκεί παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι πόλεις, κατά τον

Berlage,

δεν επεκτείνονται επ' αόριστον· πρέπει να επικεντρώνονται στη σύσφιξη

και ανανέωση του ιστού τους. Χιουμοριστικά προτάθηκε μείωση, με εγκατάλειψη ή
11

και κατεδάφιση παντός μη αρχαιολογικού και διατηρητέου κτίσματος. Πράγμα που
υπογραμμίζει, εντούτοις, την τόλμη και ριζοσπαστικότητα των απαιτούμενων μέ

τρων, που δυστυχώς απουσιάζει. Έτσι, το όραμα για την Αθήνα του 21ου αιώνα εί
ναι μια ΑθΊΊνα πολιτιστικο-πνευματική πρωτεύουσα με μειωμένη τη σημερινή της δι
οικητική και παραγωγική δραστηριότητα που την πνίγει, μια Αθήνα χωρίς τη γνωστή

νοοτροπία ασυδοσίας, νεοπλουτισμού, απληστίας, ατομισμού, μια ανθρώπινη πόλη.
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