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Ο δπμόσιοs χώροs είναι μια υπόθεσπ που ξεπερνά κατά πολύ τnν πολεοδομία και ιnν αρχιτεκτονικn. επειδή
τοποθετείτο ι στο ενfiιά μεσ ο ms κοινωνία s κο ι τns πολ ι τι κι'ιs, στο fiύaκo λ ο γεωμετρικό τόπο στον οποί ο π θεσμι κn

οργόνωσn τπs πολιτείοs έρχεται να συναντήσει το δικαίωμα στnν πόλn. Το δικαίωμα αυτό είναι μι ο σχετικό πρό
σφατπ «Ονο κάλυψπ», που εκφράστnκε σnμοδιοκά το 1968 μέσο οπό τπν πολ ιtικά συγκροτnμένn οκέψn ιου
Henή Lefebνre. όταν ουτόs aσκούσε κριtικn

010 άξενο ιns

μοντέρνοs πολεοδομίσs , έχοντοs γιο οφετπρίο ιπν

κοινωνι κn διοίρεσn τπs σύγχρονπs μεγολούπολns . Ακόμα και ο δnμόοιοs χώροs. όπωs τον οντιλαμβόνεται και
όπωs τον διεκδικεί γιο όλουs τουs πολίτεs. είναι μια nρόσφοm «ανακόλυψn»: διαμορφώνεται στπ μακρό διάρ
κεια τπs α01ικοποίnσπs που μεταλλάσσει mν nγεμονικn nόλπ. οπό τον 18ο αιώνα στον 20ό αιώ να , σε μια δπμο

κρατικn πόλπ των κοινωνικών σχέσεων και aντιθέσεων. Πρ άκεηα ι για μια βαθιά ολλογn σmν ίδια
δπμοοιότπτοs, ων οποίο έχουν περιγράψει γλαφυρά ο Jϋ~en

Richard Senπett,

Habermas. μιλώντοs

m

δομι'ι τns

με όρουs πολιτικns. και ο

ερμnνεύοντοs τπν ίδια δπμοαιότπτα με όρουs κοινωνικού θεάτρου και θεόμοτοs.

Επιχειρώ νο δώσω aυτό το βάθοs χρόνου στnν υπόθεαn του δnμόοιαυ χώρου και ταυ διαρκώs αυξανόμενου
ενδιοφέρονταs για mν ορχιτεκτονικn του, όπωs εκφράζεται μέσο οπό τaus ορχιτεκτονικούs διογωνιομούs των
τελευταίω ν 3Ο χρόνων, επειδn αποτελεί τ π φυσικn συνέχεια τns μακρόs διάρκειαs στπν οποίο οναφέ ρθπ κο προ
nγουμένωs. Χαρακτnριοτική, γιο τnν πορε ία των πραγμάτων, είναι

n κοωγροφι'Ι του αριθμού των διαγωνισμών

αυτών. Πριν οπό το 1990 αναφέρονται μόνο φειs, με οφετπρfο το 1977, που αφορούν έμμεσο το δnμόοιο χώρο.
ενώ οτιs δύο επόμενεs δεκοετίεs κοτογρόφοντοι

28 και 66 aντίστοιχο.

Η εκρπκτικn οuτι'ι σύξnσn του ενδιαφέ

ροντοs aφορά λιγότερο σε μια aνοβόθμισn του ρόλου τπs aρχιτεκτονικns και περισσότερο σε μια μετaλλαγn τns

έννοιο s ms δnμοοιότnτοs. που απαιτεί πλέον αρχιτεκτονικnγιο το δnμόσιο χώρο. Τ ο ο ίτnμσ αυτό ε ίναι γεν ικότερο.
Το εκφράζει π λογικι'ι ωυ εξωραϊσμού, ωυ πολιτικού ευπρεπισμού και του δnμόσιου <<σκnνικού», που γνωρί
σομε στιs κεντρικέs nλοτείεs και τιs λεωφόρουs τπs Αθnνοs όταν nλnσiαζαν 01 Ολυμπιακοί Αγώνεs, και έχει
ακόμα βοθύτερεs ρίζεs οτnν npο01ασίο και ονόδειξπ των ιστορικών συνοικιών του κέντρου και τπs nολιόs αρ

χιτεκτονικrΊs, με αφεmρίο mν ίδιο χρονικό εποχή με τous πρώωus διογωνισμούs αυτού του τόμου. Ο ι δύο πορε ίεs
είναι πσρόλλnλεs. αλλά εκείνο που είναι σπμοντικότερο είναι ο νέοs ρόλοs που φοiνετοι να aποδίδουμε στο δη
μόσιο χώρο. Μέσα ο πό aυτόν θα κριθεί ωs βίωμα π ορχιτεκτονικn που θέλουμε να του προσθέσουμε κι αυτά θα
συμβεί μόνο ον οντιλnφθούμε το "έξω>> του ιδιωηκού μοs χώρου ωs συλλογική προγμaτικότnτο.

Τον περασμένο αιώνα, το θέατρο ms μοντέρνοs ζωns nτaν μια δnμοσιοποίnσn του ιδιωτικού, μια nορότοξn των
διαφορών στο μέτωπο των δρόμων, όπωs

n Σταδίου

και

n Τοιμιοκι'Ι,

με τπν εμπορικn δροστnριότnτa να πρωτα 

γωνιστεί κοι μια συγκέντρωσπ κ ο ι νωνικns δροοτnριότπτοs σε πλοτείεs που σνελόμβονον το κύριο βόροs του δπ
μάοιου χώρου και όλπ mν ορχιτεκτονικn του. Τώρα π ερνά με οπό τnν πλατεία

010 αστικό σύνολο, σε π ορολίεs,

σε λεωφόρουs. σε δiκτυα, γρομμικέs συνέχειεs και άλλεs τυnολογικέs πορεμβόοειs, που δυνάμει επιδιώκουν
να nροσfiώσουν ιn οφρογίδο τπs αρχιτεκτονικns σε όλο τα δnμόοιο χώρα. Μετά οπό ιπ γειτονιά που είχε το δρόμο
ωs συνέχεια του σπιτιού, περάσαμε στο όζενο μιαs πάλns που δεν ιΊτον κονενόs και τώρα αποδ ίδουμε σε αυτήν
τnν πόλn το χαροκτι'ιρα ενόs κοινωνικού πυκνωm με πρόθεσn υψnλns ορχιτεκτονικι'ιs.'Ολο φαίνοντο ιι δονι κά και
μοs ξεφεύγει ασυνοίοθπτο ένα << επιτέλουs», αλλά ξεχνάμε ότι το κρίσιμο σε ουτέs ns νέεs ουζεύξειs είναι το ον
θα αποτελεί ουτόs ο δnμόαισs χώροs ιns ορχιτεκτονικns μοs μια συλλογικότnτa που θα είναι «συνέχεια του οπ ι 
τιαύ>> μοs, χωρίs νσοτσλγίο, αλλά με σύγχρονn ο iσθnσn του κοινού και του σι κείου. Σε αυτό τα φρόγμο που χω
ρίζει τα ιδιωτικό οπό τα δnμόσιο κρiνετaι

n ορχιτεκτaνικn,

χωρίs νσ έχει στnν ουσία τρόπο να αλλάξει οπό

μόνn τns ουοχετισμούs, γιατί α υτοί είναι μέρα s των κοινωνικών δ ιαφορών και των ουσχεηομών ωυs.

Η onoίτnon γιο ορχιτεκτονικn ιου δnμόσιου χώρου, με τnν ονα ιχm διοδικaοίο κρίσns που υπ όσχεται α διαγω
νισμόs, ολλό ακόμα και χωρίs ουτnν, θα έχει νόnμα όταν συνσντnσει το δικαίωμα στnν πόλn ωs επιθυμία κα ι υπο 
χρέωση των πολιτών. Η θεσμικn οργόνωσπms πολιτείοs έχει πάρει τιs πρωτοβουλίεs σε κεντρΙκό, πε ρ ι φερε ι ακό
και τοπικό επίπεδο, όnωs φαίνεται anό το έργο που ε nιλέχθnκον. Η πολιτεία ταυτόχρονο διστόζει να αναλάβε ι

το μεγόλο έργο ανασυγκρότnοns του οστικού χώρου . Ο διστογμόs τns είναι ίσωs μέροs μισs αδράνειοs naυ χρο
νίζει, ολλό είναι εξfσαυ μια ουνείδnαn των αντιθέσεων του κοινωνικού και ιου χτισμένου. Στn συνέχεια του
Lefebνre, το δικαίωμα στnν πόλn δεν μπορεί να αλλάξει τnν κοινωνικn διοίρεοn, ολλό μπορεί να ολλόξε ι τπν
κοινων ικfι γεωγραφία κ αι τnν ονθρωπολογίο του χώρου. Το πράβλ nμο τns ορχιτεκτονικns του δnμόσιου χώρου
δεν είναι nρόβλnμ ο ορχrτεκτονικfιs, ολλό είνα ι κυρίωs ζnmμa αντiλnψns για mν κ οινωνικ n διαφορά κα ι m σχέσn

του ιδιωτικού με το δnμόσιο. Η προϋnόθεσn του δnμόοιου ωs κοινού είν α ι
εnι8uμίο και ο οεβοσμόs εκείνου που ανιlκει σε όλουs, δnλοδn

n συναντίλnψπ κο ι π ουναποδοχn. n
n οuνοχnτου κοινωνικού στnν οπο ίο κ α ι μόνο

μπορεί να στnpιχτεfτο άνοιγμα τπs ιδιωτικns «Πόpτο s» οτnν ορχιτεκτονικn του δnμόοιου χώ ρου. Αυτό ουμβοlν ε ι
οπό μόνο rου στον «τόΠΟ», nου δε χρειάζεται οpχπεκτονικrΊ του δnμόσιου χώρου, αλλά στο «μπ-τόπο » τns σύγ

χpονns μεγολούπολns

n ορχιτεκτονικn ωυ δnμόσιου χώρου είναι το nραγμοτικά διακύβευμα, γιατί εκεί κρίνε
n σχέσn τns nολιτικns με ιο πραγματικό αντικείμενό τns .
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Pub/ίc Spαce ίs α mαtter that trαnscends urbαn plannιng

and archίtecture, as ίt ίs posιtίoned at the ίnter
ofsocίety αnd polίtίcs, α t the dίffίcult geometrίc place where the ίnstίtutίonal organίzαtiDn of the
stote meets the rίgh t to the cίty. Thίs right ίs α re/evontly recent "inventίon ", thot wos expressed sίgnifιcontly
ίn 1968 through the polίtίcαl/y coordίnα ted thought ofHenrι Lefebvre, when he crίtίcίzed the ίnhospίtαbίlίty
of the modern urbon plonnιng, using as ο stortίng poίnt the socιo/ dίνίsιοn of the contemporory megocίty.
Even publίc spαce, as he perceιves ιt and asserts ίt fara/1 cίtιzens, ιs α recent "dίscovery": - it ίs formed through
the long durα twn ofurbonίzo tιon thot mutotes the hegemonιc cιty, from the 18th to the 20th century, ιnto ο
democrαtίc cίty ofsocίo/ relotιons ond contrαsts. lt ίs α deep change to the structure ofpublicίty, whιch hos
been descrίbed eloquently by Jύrgen Hobermos, speoking wίth terms ofpolίtίcs, ond by Rίcho rd Sennett, ιn
terpre tίng the some publίcity with terms ofsocίol theoter ond spectocle.
I ottempt to give thιs depth of time to the motter of public space ond the continuoιιsly increosing interest
for ίts orchίtecture, αs thίs ίs expressed through the orchitecturol competilίons of the lαst 30 yeors, becouse
ίt constitutes the noturol contίnuotion ofthe long duratίon to whιch I referred above. The lίsting of those competitίons ίs chorαcterίstίc for the course ofthιngs. Before 1990, there ore only lhree competitίons beίng lίsted,
stαrting from 1977 ond i11vo/ving pub /ιc spoce, whίle the two (o/lowing decodes, thecompetitions lίsted ore respectively 28 ond 66. Thιs explosive increose of interest ίnvolves less on upgrade of the role ofαrchitectιιre
and more ο tronsitίon ofthe meoning of publίcίty, thot requests now architecture for public space. The request
ιs more generoLlt ιs expressed by the logic of embellίshment, of the politιcol wore ond the publίc ·scenery',
thot we met in the centrol squores ond the υ veπues ofAthens when the 0/ympic Gomes were opprooching, ond
ιt hos deeper roots to the protectioπ ond emergence ofthe historιc neighborhoods of the center ond the old
orchίtecture, stortιng from the some epoch wίth the fιrsι competitwns ofthίs vo/ume. The two routes αre ροr
σ/Ιeι but what ιs more ιrnportαnt ιs the new role thot seems to be ascrίbed to publιc spαce. Through thίs role,
the orchίtecture thot we want to odd to it, wi/1 be judged as on experience, and thιs wί/1 happen only if we understond the Όutsιde • ofour privote spαce αs ο collect(νe reαlιty.
The pre vίous century, the theoter of modem lίfe wos ο pub lίcotion of the prίvote, ο line-up ofcertoin peop/e to the front ofstreets, os Stodίou ond Tsimiskί streets, wι l h the commerciol actiνity storring, ond with ο con·
centmtiDn of socίαl actίνίty into squores thot were undertαkίng the moίn burden afpublic space ond ο/Ι ofίts
orchίtecture. Now, we poss from the squore to the urbon ensembles, to coαsts, to ovenues, to networks, lύ1eor contίnuitίes ond other typologίcol ίnterventιons, thot oim ot gίvίng the stomp of orchitecture in ο/1 the
publίc spoce. After the kind of neίghborhood thαt exploίted the street αs ο contίnuotwn ofthe house, we pαssed
to the ίnhospίtαbίlity ofο city thot belonged to no-one ond now we ottrίbute to thίs city the chαrocter ofα somedίory

cιol copocιtor with the intention ofhigh orchitecture. Everything seems ideol ond the word ·σι Ιοsι· escapes
unconsciously, but we forget thot the crucial thing in these new unΙΩns ίs whether thίs publίc spoce oforchitecture wί/1 constitute ο co/lec tιvίty thot wί/1 be ο "continuatίon of our house·. wίthout nostolgίo, but wίth ο
contemρarory sensoliDn ofthe common ond fomίlίor. Archίtectυre ίs judged ιn thίs barrr.er thot dίvίdes the ρrί
vote from the publίc, wιthout hoving octuolly ο woy ιο chonge these correlo tίons by itself, becouse they are
port of theιr sociol dίfferences ond relotionshίps.
The demand for publίc space orchitecture, wίth the open judgment procedure thot competitίon ρromίses
or even wίthout ίt, wιll be meoningfυl when it wίll mee/ the rιght to the cιty os ο desire ond ο responsibιlity of
the citizens. The stote institutiDnol orgonίzotiDn hos token the initiotίves in ο centraι perίpherol ond /ocol /eveι
os it ίs οbνΙΩιιs from the selected projects. The stσte, ot the some mσment, ιs hesitσting tσ undertoke the bίg
projects ofreconstructiDn ofρublίc spσce. lts hesίtatίan ίs proboblιj port ofα chronic inoctivity but it ίs equa/ly
σ cσnscιence o(socιol and built controsts. ln continuatιon σ(Lefebvre, the right to the cιty cannat change the
sociσl dίνίsίσn but can chonge the sociol geogroρhy ond the onthroρo/ogy ofspoce. The problem of tl1e archιtecture ofpublic spoce ίs not ο problem ο(orchitecture but maUJly ο matter ofperceptiDn for sociol difference σnd private and pub/ίc re/atiDn. Γhe requirement afpublιc os common ίs the cσ-perceptiσn ond the
ca-occeptσnce, the desιre σnd the respect ο( thot whιch belσngs to everybody, the cohesιon of the social
where the openness of the private •doar· to publίc spoce orchitectυre can only be based. Thίs happens by ίt
selfοι the "p/oce· thot does not need α ρublic space archίtecture, whίle at the "non-p/oce· of the cantemporory megacily, the archίtecture ofpub/ίc space ίs the rea/ stake because thίs ιs where the relation ofpolίtιcs
to ιts real object ίs judged.
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Σε μια εποχn που σκαλίζει όλα το δεινό κ ο ι άλυτο πρ οβλnμ οτο του τόπου, το να μιλάs γιο δπμόοιο χώρο

στn ν Ελλάδα aπαξιωτικά και να θρnνε fs γιο τ ιs ενδnμικέs μιζέριε s του θα nτο ν nλεονοσμόs . Η υπ όθεσn
είναι, άλλωστε , γvωστn nδπ οπότnν πρώτn εμφάνισn του οστικού σχε διασμού στn χώρο , ω 1830, τότε που
κυριορχούσο ν οι ολόνεs στnν n ερίμεφο του τυπικού οικισμού . Αν και εντελώs οnοροίτπτοs στnν οργά

νωση μιοs πόλ ns, ο δnμόσιοs χώροs οντιμετω πίστnκε ω s πεδ ίο οσκnσεω ν εξωροϊομού , σύμφωνο με τιs
ε πιτογέs τns π ολεοδο μίο s του 19ου αιώνα που οκόμn ισχύουν. Κι εκεί έ μειν ε γιο περ ι σσότερο οπό έναν

αιώνα, χόνοντοs συνεχώs έδοφοs - ιδια ίτερο μάλιστα μετά τnν εμφάνισn του ουτοκινnτου γύρω στο 1900.
Αλnά ακόμα και τότε. κά τω οπό τόσο οντίξοεs συνθιΊκ εs, π σωστιΊ μεταχείριση του δnμόσιου χώρου θεω 
ρούνταν δείγμα πολιτισμένου τρόπου διαβίωσn s.

Όμωs κόποτε θ ο άλλαζαν οι καιροί. Άρχισαν τιs τελευτοίεs δεκαετίεs νο μπαίνουν ερωτnμοτο γ10 τnν
ου οίο του δnμόσιου χώρο υ, όnωs επίοπs άρχισαν πιο πρόσφατα οι μαχπτικέs διεκδικnσειs του οπό ομόδεs
nρωτο βουλίοs. Αποδείχτηκε τελικό πωs ο δnμόσιοs χώροs μοιάζει με όργανο οκριβείοs, που πιάνει το
σφυγμό τns κοινωνίοs που ων «κατοικεί». Δεν πρόκειται onnά γιο τnν κοινότοπη σύζεuξn τns διοβίωοns
σε ονοιχτο ύ s χώρουs στnν Ελλάδα με το ευνοΊκό κλίμα. Το ξεσπόομοτο τuφλιΊs βίαs κο ι οι βανδαλισμοί,
οι ουγκρούοειs ανάμεσα σε !'Ιοινωνικέs ομόδεs των ιελεuτοίων χρόνων, έδειξαν πάνω οπό όλο ότι πρ ό

κειται γ ι ο αγώνα ε π ι κρ ά τnοns και ελέγχου π άνω στο δnμόοιο χώρο. Κάτι γνώ ριμο οπό το '68 ολλό κοτό-

