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.

Δημόσιοs χώροs- από τιs αλάνεs στην ουτοπία
Δημήτρηs Φιλιππίδηs
Αρχιτέκτων

Publίc spαce ίn Greece- from wαstelαnd to υtορία
Dimitris Filippidis
Architect
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-

πιν ξεχασμένο. Έτσι σε κανέναν, όπου κι αν ονnκει, οnμερο δε συμφέρει να αδιαφορεί γιο το τι φέχει στο

δnμόσιο χώρο. ΑυτrΊν τn μετοστροφrΊ του ενδιαφέροντοs και ουτnν τnν οιχμnριi nρόκλnσn τιμό το σ υ νέδριο,
αφιερωμένο στο δnμόσιο χώρο, που οργανώνεται στn θεοσολον ίκπ τον Οκτώβρn του 2011.
Παρόλο που aπέχουν από το να δώσουν μια ειδυλλιοκrΊ εικόνα, το ίδιο το στεγνό στατιστικό στοιχείο, αλλά
και n έστω εξωροϊομένn -με προοεγμένεs δnμοσιεύσειs 1'\ΟΙ εκθέσε ι s- τεκμnρfωσn μαρτυρούν τn μεγόλn
πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο χρόνιο. Και aυτό δε θα έπρεπε Ι"Ιανένοs νο το παραβλέψει. Από τπν
όnλn μεριά, είναι ολιiθειο πωs έργο σχετικό με δnμόσιουs χώρουs σπάνια υλοποιούνται και ότι, ακόμα κι ον
κοτοοκευοστούν, ταλαιπωρούνται οπό ένα τρομακτικό έλλειμμα στον τρόπο διαχείριοιis τουs.
Στο πεlσμα των λίγο πολύ γνωστών δυσχερειών, ενάντιο στιs συχνά ωπεινωτικέs συνθιiκεs που μαστί
ζουν γεν ικότερο το επάγγελμα του ορχιτέκτονσ στον τόπο , π ελλnνι κιi σρχιτεκτονικn παράγει σιiμερσ on·
μαντικό έργο δnμόοιου χώρου, που μπορούν aντάξιο να σταθούν δίπλα σε κορυφαίο έργα δ ιεθ νούs
εμβέλειοs. Και αυτό δεν είναι μεγόλοs λόγοs. Απόδειξπ, το έστω λιγοστό υλοnοιnμένα έργα και οι συχνά

nομπερέs προτόσειs που υποβάλλονται σε ορχιτεκιονικούs διογωνιομοus, ελλnνικούs και ξένουs, οι
οποίοι π ροκnρύσσοντοι με ολοένα συξονόμενο αριθμό συμμετοχών τα ιελευταία χρόνια. Μπορεί aυτό να
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στπν αυξπμένn ανεργία , αλλά κάτι τέτο ιο δεν αναιρεί τn γοnτείο που εξασκεί
π ενοσχόλnοn με σρομοτισμούs γιο τον ιδανικό δnμόσιο χώρο, εφορμόζοντοs διδάγματα οπό τnν εννοι·
ολογικrΊ τέχνn. Ιδίωs ανάμεσα στουs νέουs ορχιτέκτονεs, τουs διψοομένουs να δοκιμάσουν τιs δυνάμειs
τουs και να δείξουν τιs ικονότnτέs ταυs.

Ποnλέs οπό ουτέs τιs προτόσειs έχουν βρει το δρόμο τουs προs εκθέσειs και δnμοσιεύσειs- κότι εντε·
λώs ασυνιi θιστο στο παρελθόν. Η δnμοσιοποίnσιi τουs δεν ισοδυναμεί, βέβαιο , με τπν ευκοφίο νο δοκι·
μοστούν στπν nρόξπ, αλλά δεν είναι και ομελπτέο γεγονόs. Έτσι το κοινό πλnροφορε ίτοι πωs κάτι κα ι νούρ ι ο
«γεννιέται». Δε θα nτον ίσωs υπερβαλιi ον λέγαμε πωs οnμερο ολόκλnρn n κοινωνία μετέχει στnν πορα·

γωγιi του «νέου» δnμόσιου χώρου, ακόμn και όταν τον καταστρ έφε ι με βονδολιομούs και γκράφιτι , όπωs
ένα παιδί ομόθπτο στn οωστιi μεταχεlριοn των πα ιχνιδιών του.
Δεν φτάσαμε σε αυτό το σπμείο βέβαια οπό τ π μ ι α στιγμιi στπν όλλn . Έφταιγαν κα ι οι οντιλιiψειs τns επο·
xιis, που έβλεπαν το κτίριο ωs aυτοσκοπό, οδιοφορώντοs γιο τον περιβάλλοντα χώρο, αυτό το οπμοντικό
«κοτόλοιπο» -όnωs το θεωρούσαν- τπs κτιριοκιis μόζοs. Η στροφtι του ενδιοψέροντοs γενικότερο προs

τιs οστικέs ονοπλάσειs στπν Ελλάδα, σε συνδυασμό με τnν οπορχιi nροστοοίοs των ιστορικών κέντρων
στο τέλn τns δεκσετίαs του '70, έμμεσο οδιiγnσον στο ανανεωμένο ενδιαφέρον γιο ουtόν τον τόσο περι
φρονπμένο και ποραμελπμένο δη μ όσιο χώρο.

Το οποτελέομοτο δε φάνηκαν ioωs ομέοωs, γ ι ατί έπρεπε πρώτ ο να κοων ικπθούν ο ι επιφυλόξειs των
«Καθαρόαιμων» aρχιτεκτόνων γιο κότι που ξέφευγε οπό καθιερωμένεs κλiμοκεs και επε ξεργοσ ί εs, μετά
νο γiνουν οι οποροiτnτεs ονοπροοορμογέs στnν εκnοίδευοn των αρχιτεκτόνων, με επίκεντρο τnν έννοια
του τοπίου κο ι τιs νεωτερικέs οντιλnψειs γιο το πράσινο, και τέλοs νσ aφομοιωθούν οι συγγενικέs, και

τόσο πολύτιμεs, οχετικέs εμπειρίεs όσων οπούδοοαν στο εξωτε ρικό .
Κρίσιμο ρόλο έπαιξε κο ι π οντίδραοπ τπs fδιοs τns κοινωνίοs, τελικού, άλλωστε , αnοδέκτn κόθε επέμ·
βοσπs στο δnμόοιο χώρο . Γιο πρώτn φορά έβλεπαν κοι άγγιζαν τέτοια έργα, μάθα ι ναν διστακτικά νο το
χρπαιμοποιούν, κο ι άρχιζαν κόπωs να υποψιάζονται τι οnμοίνουν όσο έβλεπαν κο ι η επfδροοn μπορεf νο

έχουν στnν καθπμερινιi ζωιi τουs. Τ ο έργο που υλοποιιiθnκον, ιδίωs τnν τελευταία δεκαετία, συνέβαλαν
στο να γίνουν οι οπσροίτnτο ι πειραματισμοί, έστω αnοωχοiνονταs μερικέs φορέs, και να βρεθούν οnμείο
ουνόντnσns ονόμεσο σε «ορχιτέκτονεs» και «κοι νό» με αφορμιi το δπμόο ιο χώρο.
Οι επεμβόοειs στο δnμόοιο χώρο στnν Ελλάδα aπέδειξαν πόσο ευοίοθπτοs και π όσο απ ί στευτο πο
λύπRοκοs είναι. Πόσο εύκολα μπορεί να οναφοπεί, να χάσει τnν τουτότnτό του. Όπωs ιiτο ν ονομ ενό ·
μενο, συνέχισαν να υπάρχουν nροβλιiμοτο- ολλό διαφορε τικού rύnου. Σε σχέσn με το περιεχόμενο,
δεν ι'ηον συχνό ξεκάθαρο ον αρκούσε π nρόθεαn δnμισυργiοs ενόs ευχάριστου περιβάλλοντοs ωs
<<ψυγιi» ιi ον έπρεπε να υπάρχει ομεοότερn aντιστοιχία με ούγχρονεs προκλιiσειs του οστικού χώρου.
Σε οχέοn με το σχεδιασμό, έγινε οντιλnnτό ότι ε-ντυnωσισκέs οχεδιαστικέs χειρονομίεs που συνέχεαν

το όρια του ντιζό ι ν και τns ορχιτεκτονικιis με τπν πολεοδομία είχαν φτωχό αποτελέσματα.

Τ έτοιοs φύσns ζnτrΊμοτο aρκούν γιο να ο nοδείεουν τnν έμφυτn ζωντάνια του σύγχρονου δnμόσιου χώρου.

Πάνω οnό όλο είμαστε σε θέσn σrΊμερο νο γνωρίζουμε τnν εντυnωοιοκrΊ δυναμικrΊ nου Ι'iρίιβετοι μέσο
στο σχεδιασμό του. Άλλωστε, υπάρχουν τόσο ΟΙ'iόμα που μένουν να κοτοκτnθούν στο άμεσο μέλλον!

There ιs no need to refer to the mίserιes αnd ιnαdequσcίes αfthe use of pub/ιc spσce ίn Greece. lt
wou/d be rσther poίntless, sίnce the endemic problems o(Greek urbσn design αre wel/- knαwn fαcts. ln
essence, relαtive/y lίttle hαs chαnged sίnce 1830. the dαte ofbirth afthe fvfodem Greek stαte, when vast
expanses ο( wastelαnd surrounded the tight urban fabric af Greek cίties. ln due tίme European plannίng procedures were ιntrαduced and ο semblance oforder was estob/ιshed. Publιc spαce,
tαlly essentίαl to

olthough vι

the city, wos treated as the convenίent bockground for beautifιcotιon exercises,

typίcol

ofthe stι/1 volid 19th century neoclossicσl plonnιng. 1t remaίned roughly this way for more than ο century,

contίnuously /osίng

ground- especially ofter the emergence ofvehicu/or circulσtίon in the 1900s.

Even then, under so maπy σdverse condίtίons, the proper treatment afpublίc space wos considered as
ο sίgn of cίvilίzed life.
Stί/1, chαnges

in attitude taword the public space have appeored ίn recent decades. Α constont

stream of questions was rαίsed on the essence afpub/ίc spoce; more recently, its passession hαs been
aggressively c/aίmed by various groιιps. Such events have shown thot public space is /ιke ο precisian

::c

I
CD

instrument which meosures the heort beots af the socίety thot "ίnhabίts• it. Thίs natίon has lιttle ίn
cammon with thot popu/or clιche which connects outdoors /ίvίng in Greece wίth ιts mild c lίmote. The recent outburst af blίnd vίolence ond the ίncidents af ploίn vandalism, the bίt ter strife among competing socίαl groups hαve cleαrly praved that such eveπts mαίnly concern the contral over pub/ιc spoce.
Although we/1-knawn since '68, this fact hod subsequently receded from col/ectίve memory, to be now
only poιnfu/ly fomί/ίar. Therefare, regardless of hίs or her polίtιcal offιliαtion, na one con remaίn ίn
different to such developments concernιng Greek public spαce. The realίzαtίon of this dίsquietίng issue
αnd

the open chαl/enge oddressed to everyone concerned αre what the conference abouι publιc spoce

in Greece honour

ίn

October 2011

ίn Thesso/onίkί.

Far from con veyίng on ίdyllίc pίcture, the bare statίstics on relevoπt projects ίn combίnatιΌn wίth ο
rautinely flattering photogrophίc documentαtιon -eίther in publications or exhibitίons-, αre αmple proof
of the greαt αdvoncements recorded ιn recent yeors ίn the fιeld. None shou/d dίsregαrd thίs fαct. Even
sα, sαdly enough,

projects on pub/ίc spαce rarely go beyond the desίgn stoge in Greece. Even if they ever

get constructed, they are doomed by α /αck ofmαnagerιal policy.
Despite the above dίfficulties, and the unfavorable condίtιons typίcal ofthe local archιΊect's prafessional status, Greek archίtecture presently ρraduces signίfιcant ρrojects far ρublίc space, caρable af
comparίson wίth

top ίntematίonal attaιnments. Far from beιng an empty baast, thιs statement ιs proved

by recently buίlt proJects and also by mαny brί/lίont schemes submitted to re/evαn t competitίons /nternatίonal and Ιοcσ/ competιtίons in fact now αttrαct α surprisιngly lαrge numberofpαrtιcipαnts. Thιs could
reαsonobly
tίoπoble

be αttributed to current unemployment rotes, yet ίt cauld also be ottrίbιιted to the unques-

ottroction of α vιsionαry orchιtecture expressed os ideol public space, by ιιtίlizίng conceptuαl

art tools. This drίvίng force mostly charocterίzes young orchitects seekίng for opportunities ta show the
extent of their talent.
fvfany projects on pub/ίc spαce hove found theίr way to exhίbitιons and publίcations in Greece lαtely
somethίng completely unfami/ίar in the past. Such publicity ι$ certaίnly no equol to octual constructίon

but ίt cannot be dismissed as insίgnίfίcoπt. One could claim, wίthout exaggeratίon, that the whole socίety
"partίcipotes·

in the productίon of publίc spoce in Greece nowodαys, even ίf this meant destructιon by

vandalism or graf{ίtι

/ίke α chίld who

was never told the proper use o(hιs toys.

Apporently, thίs stage wos not instantoneously reoched. Thιs could portίally be ottrιbuted to the prevo/ent notίons of that tίme when orchίtects shoιιld jιιst deal with the design aπd constructίon of buιldings,

to l"he detrιmenr of'the sυrroυndίng open sρoce, considered as "residυal". Tιmes have changed ever sl/1ce
ond lhe ίntrodυction ofιιrbσn desίgn ίn Greece ίn generaι coυpled wίth the new concepts derίved from
the preservotίon ofhίstorίcal centers, ίndίrectly /ed to ο new focus on pυblic spaces, those pίtιfυlly neglected areas, aroυnd the end of the '70s.
Becaυse

of existίng prejυdices, tangιble resυlts were slow ιn aρpeoronce. Aιlaιnstreom orchιtects

had to overcome theίr reserva tίons obout υnconventίonal ρrojects usίng unfamilίar desιgn scales. Substontial revίsions ίn the educotional program hod to be made ίn order to accommodote the landscape
as ο design tool. Concurrently, the related experίence offoreίgn-educoted orchίtects hod to be slow/y
assimilσted.
Α crucίσl

role wos ployed by socίety itself, obviously the fl/1al reciρίent of ony ίnterventίon on publίc

space. For the fί.rst tιιne, people coυld see, smell and toυch such projects; they hesίtontly leorned how to
treot them, even began vague/y to suspect theίr meanίng ond ίmρact on everyday lίfe. Βυίlt projects, especίa//y

thase from the last decode, were ίnstrumental ίn promotίng desίgn experimentotίon -even ιf it

scmetίmes

ended 1/1 α relatίve faίlure- ond ίn the seorch for comman ground between Όrchίtect" ond

"publίc" on

the υse of publίc space.

Jn genero(, the exρerience gσίned from ιnterventιons on ρublic spσce ίn Greece led to the recognιtion
of ίts fragίlιty ond astoundίng complexίty and atso, to an awareness ofhow easίly ιts ίnner balance ar ίn
tegrίty could be

tost. As ίt was expected, probtems stίll existed - bυt thίs tίme they were ofanother kίnd

ln terms ο(context, ιt wasn't often clear whether provίsίon ofmere spatίal beauty os an "escaρe• would
sυffice or σ mare direct respanse
realίzed

ta present-day urban challenges was needed. tn terms of desίgn, ίt was

thot /osl/1g one's way ίn ίmpressίve gestures by canfusίng the roles of desίgn, orchitectυre and

ptannίng had ροοr results.

Such issυes for debate σre ο sufficίent proof of the ίnherent vίtalίty af contemparary public space.
Above οιι we naw recognίze ι·he tremendous potentίσl hίdden ίn this fί.eld of desίgn. There ιs sa much
aheod to be conquered ίn the near future!

