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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Εταιρεία Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας αφιέρωσε το 2ο Συνέδριό της στην 
επέτειο της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την έναρξη των μεταπολεμικών 
προσπαθειών που αναλήφθηκαν στην Ελλάδα για την πολεοδομική ανασυγκρότησής της. 
Το θέμα, λοιπόν, του Συνεδρίου καθορίστηκε ως: "Η Πολεοδομία στην Ελλάδα από το 
1949 έως το 1974". Ο τόμος αυτός περιέχει τα κείμενα των εισηγήσεων και τη συζήτηση 
που επακολούθησε στο Στρογγυλό Τραπέζι.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από τις 3 έως τις 4 Δεκεμβρίου 1999 με 
συνδιοργανωτή το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του οποίου έλαβαν χώρα οι εργασίες του 
με την ευγενή χορηγία της ΓΓΕΤ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν και οι τοποθετήσεις που έγιναν στο Στρογγυλό 
Τραπέζι που ακολούθησε, συνιστούν τη συμβολή του Συνεδρίου στη διερεύνηση ενός 
κρίσιμου ζητήματος της Νεοελληνικής Ιστορίας. Εκτιμάται ότι καλύφθηκε με επάρκεια 
το φάσμα της θεματολογίας που είχε τεθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου και περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:
α. Η περίοδος του Μεσοπολέμου σε σχέση με τα μεταπολεμικά τεκταινόμενα. 
β. Η περιοδολόγηση της εποχής 1949-1974: πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία 

σε σχέση με την Πολεοδομία της περιόδου.
γ. Το οικονομικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πολεοδομική θεωρία και 

πρακτική.
δ. Οι φορείς άσκησης πολιτικής ρύθμισης του χώρου, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

τους, η διάρθρωση και στελέχωσή τους κ.ά.
ε. Οι θεωρίες που αναπτύσσονταν στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, οι φορείς και τα 

πρόσωπα "παραγωγής θεωρίας” στη χώρα και το σύστημα διδασκαλίας στα ΑΕΙ. 
στ. Η ανάλυση και η μεθοδολογία των συγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων της Αθήνας 

και των άλλων πόλεων, και γενικότερα των πολεοδομικών παρεμβάσεων, 
ζ. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στη ρύθμιση του χώρου, 
η. Η αποτίμηση των δεσμεύσεων της περιόδου από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.

Ο τόμος αυτός συνιστά τα scripta manent της όλης προσπάθειας και εκδίδεται με την 
ευγενή χορηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ.
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Χαιρετισμός - ομιλία

Ηλία Μπεριάτου
Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ και Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε ένα συνέδριο με το 

ενδιαφέρον θέμα Ή πολεοδομία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974", ανάμεσα σε 
εκλεκτούς συναδέλφους από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επαγγελματικό χώρο. Εκ 
μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, το οποίο 
εκπροσωπώ, θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή και να 
διαβεβαιώσω τους υπευθύνους ότι είναι δεδομένη η ηθική και υλική υποστήριξη του 
Υπουργείου. Επίσης θα επιθυμούσα να συγχαρώ τους οργανωτές, τόσο το Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και την Εταιρεία Ιστορίας 
της Πόλης και της Πολεοδομίας, για την προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν τόσους 
αξιόλογους ομιλητές με εισηγήσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου που αποτελούν 
εγγύηση για την ουσιαστική επιτυχία του συνεδρίου. Επειδή δεν θα έχω την ευκαιρία να 
μιλήσω άλλη φορά, ας μου επιτραπεί να εκθέσω κάποιες απόψεις μου, που αφορούν μια 
διάσταση του θέματος που ίσως δεν υπάρχει στις εισηγήσεις του προγράμματος.

Κατ’ αρχάς θεωρώ χρήσιμη την αναδρομή στο παρελθόν που επιχειρείται με την 
εξέταση της κρίσιμης και καθοριστικής για τη χώρα μας περιόδου 1949-1974, δηλαδή από 
το τέλος του εμφυλίου πολέμου και την έναρξη της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης μέχρι 
το τέλος της επτάχρονης δικτατορίας και την έναρξη της μεταπολιτευτικής περιόδου. Η 
υπό εξέταση περίοδος 1949-74 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα διάστημα 
ταχύρυθμης και "άγριας" ανάπτυξης της χώρας κατά την οποία αναπτύχθηκαν δομές, 
λογικές και πρακτικές που διαμόρφωσαν καταστάσεις οι οποίες είχαν σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα στις αμέσως επόμενες δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της 
μεταπολιτευτικής περιόδου υπήρξαν σημαντικές θεσμικές "τομές" (Σύνταγμα 1975 
Ν.360/76, Ν.947/79, Ν.1337/83) εν είδει μεταρρυθμίσεων της εποχής τους, με τις οποίες 
έγινε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της πολεοδομικής νομοθεσίας και εξάλειψη των 
"κακώς κειμένων" της οικιστικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία του παρελθόντος είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να 
οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Με δεδομένη την εμπειρία αυτή πρέπει να 
διερωτηθούμε ποια πρέπει να είναι η αναγκαία "τομή", τώρα στην αυγή του 21ου αιώνα, 
για τη διαμόρφωση ενός νέου οικιστικού πρότυπου με στόχο την παραγωγή ενός 
ποιοτικού δομημένου περιβάλλοντος που έχουμε ανάγκη στον συγκεκριμένο χώρο και 
χρόνο.
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ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ

Όσοι ζήσαμε τις εξελίξεις των τελευταίων τριών δεκαετιών αναγνωρίζουμε το 
μεγάλο επίτευγμα της επίλυσης (τουλάχιστον από θεσμική άποψη) του προβλήματος της 
εξεύρεσης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (χωρίς δημόσια δαπάνη) σε νέες 
οικιστικές επεκτάσεις. Αν και χρειάζονται προσαρμογές για να φθάσουμε στα επιθυμητά 
επίπεδα σύμφωνα με τα παραδεκτά σταθερότυπα (standards), εντούτοις υπάρχει ένας 
θετικός απολογισμός. Βέβαια, η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) 
απέτυχε ίσως ως προς τις προσδοκίες και τις ελπίδες μας για γρήγορα αποτελέσματα, 
αλλά επέτυχε ως προς τη σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα αντίστοιχα των 
προηγούμενων δεκαετιών (περίοδος 1949-74), και κυρίως επέτυχε ως προς την 
ευαισθητοποίηση για το δομημένο περιβάλλον και ως προς την "παιδαγωγική" και 
"παιδευτική" της επίδραση για τη δημιουργία μιας νέας "κουλτούρας" στους "φυσικούς" 
φορείς του σχεδιασμού (Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση) αλλά και στους ειδικούς επιστήμονες 
και στο ευρύτερο κοινό.

Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις ορισμένες αντιλήψεις (διάβαζε διανοητικές 
αγκυλώσεις) παρέμειναν αλώβητες. Έτσι στη χώρα μας το πρότυπο του "εποικισμού" 
παρέμεινε στενά συνδεδεμένο με τις πασίγνωστες έννοιες "εντός" και "εκτός σχεδίου" οι 
οποίες σημειολογικά δίνουν το στίγμα της κυρίαρχης αντίληψης και ιδεολογίας του 
ελληνικού συστήματος σχεδιασμού. Ή καλύτερα μιας "διαστροφής" του συστήματος που 
κυριάρχησε από τις αρχές του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο 1949- 
74. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε τους όρους "σχέδιο πόλεως", 
"ένταξη στο σχέδιο πόλεως" αντί των όρων οικιστική ανάπτυξη, αστική ανάπτυξη, 
εδαφική ανάπτυξη (land development) και άλλων που χρησιμοποιούνται σε άλλες 
χώρες. Αναφερόμαστε στον όρο "σχέδιο" όχι φυσικά ως απεικόνιση στο χαρτί μιας 
μορφής ή ενός γεωμετρικού σχήματος αλλά ως θεσμική ρύθμιση που επιβάλλει ένα 
εδαφικό καθεστώς ως προς την ιδιοκτησία, τη χρήση ή τους όρους ανάπτυξης της γης. 
Προσφάτως χρησιμοποιούμε ατυχώς και τον όρο "πολεοδόμηση" ο οποίος είναι και 
αδόκιμος αλλά και παραπλανητικός.

Η σημειολογία αποκαλύπτει ότι το τελικό ζητούμενο του σχεδιασμού είναι απλώς η 
"θεσμοθετημένη" γη και όχι η "ανεπτυγμένη" οικιστικά γη ή τουλάχιστον η 
"διευθετημένη" γη από πλευράς υποδομών. Ακόμα και η λεγάμενη "πράξη εφαρμογής" 
του σχεδίου ούτε "πράξη" ούτε "εφαρμογή" είναι. Απλώς αποτελεί το τελευταίο στάδιο 
επιβολής του θεσμικού καθεστώτος στο έδαφος. Αλλά επειδή και αυτό ακόμα το στάδιο 
θεσμοθέτησης, λόγω της διοικητικής και τεχνικής γραφειοκρατίας είναι δύσκολο να 
περατωθεί, φθάνουμε στο σημείο να γίνεται προσπάθεια ετών για την εφαρμογή (!) της 
"πράξης εφαρμογής" δηλαδή της επισημοποίησης του νέου εδαφικού καθεστώτος.

Η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση έχει δύο όψεις: Η λιγότερο συχνή είναι να υπάρχει 
"σχέδιο", δηλαδή εδαφικό καθεστώς χωρίς καμία πρόβλεψη οργανωμένης (στο χώρο και 
το χρόνο) υλοποίησής του και το οποίο για το λόγο αυτό παραμένει ανενεργό επί χρόνια 
(π.χ. περιπτώσεις οικοδομικών συνεταιρισμών). Η συχνότερη είναι να έχει ήδη 
διαμορφωθεί μια περιοχή με νόμιμες ή παράνομες κατασκευές και να ακολουθεί η 
"θεσμοθέτησή" της. Δημιουργείται δηλαδή κατά πρωθύστερο τρόπο πρώτα η ανωδομή 
και μετά η υποδομή. Πρόκειται για την επισημοποίηση μιας κατάστασης με ελάχιστες 
διορθώσεις. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολεοδομία 
του "ανολοκλήρωτου", του "ημιτελούς" ή του "ατελείωτου", κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

που συμβαίνει χρόνια τώρα στην κατασκευή οικοδομών στην Ελλάδα. (Εδώ ταιριάζει ο 
όρος "Urbanisme d’inacheve" κατ’ αντιστοιχία του όρου "Architecture d’ inacheve".)

Το πρόβλημα όμως που θα έπρεπε να μας απασχολεί σήμερα είναι η πραγματοποίηση 
της οικιστικής ανάπτυξης έστω σε αυτή την υπάρχουσα "θεσμοθετημένη" γη (τάξεως 
εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων) το δημόσιο κόστος της οποίας υπερβαίνει τις 
πιστώσεις του 3ου Κ.Π.Σ για το περιβάλλον της περιόδου 2000-2006 (πάνω από ένα 
τρισεκατομμύριο). Με δεδομένο την οικονομική αλλά και την οργανωτική αδυναμία του 
κράτους να λύσει το πρόβλημα αυτό, πρέπει να αναζητηθεί ο κατάλληλος κάθε φορά 
"developer", δηλαδή ο φορέας που είναι ο χρηματοδότης και εκτελεστής των έργων σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οικιστικής ανάπτυξης στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Είναι προφανές ότι με τα παλιά πρότυπα και συστήματα είναι αδύνατο να βρεθούν 
λύσεις. Η νέα τάση στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος πρέπει να ξεκινήσει 
από τη ριζική αλλαγή αντιλήψεων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης. Όπως 
σε όλα τα άλλα έργα, έτσι και εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το τελικό ζητούμενο 
της οικιστικής ανάπτυξης και να αντιμετωπίζουμε με ολοκληρωμένο και ορθολογικό 
τρόπο την διαδικασία υλοποίησης όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τα 
μέσα (θεσμικά, οικονομικά κλπ.) και κυρίως σύμφωνα με ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό σχέδιο. Ζητείται δηλαδή να 
εφαρμοστούν και εδοι οι αυτονόητες αρχές και τα μέσα προγραμματισμού (πόροι, 
φορείς, πρόγραμμα) που εφαρμόζονται σε κάθε άλλη περίπτωση. Και βέβαια αν εδώ δεν 
εφαρμόζονται τα αυτονόητα, είναι διότι απλούστατα μια οικιστική ανάπτυξη (και όχι μια 
"ένταξη στο σχέδιο πόλης") δεν αντιμετωπίζεται ως ένα έργο (project) αλλά ως μια 
διαδικασία θεσμοθέτησης της γης, που βέβαια δεν είναι το τελικό ζητούμενο και δεν 
αποτελεί παρά μια μόνο από τις αναγκαίες συνθήκες της ανάπτυξης αυτής. Εκτός από 
ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις οργανωμένης δόμησης (κυρίως για αμιγή κατοικία) 
που έγιναν με κρατική παρέμβαση (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, ΑΟΕΚ, κλπ), η οικιστική ανάπτυξη, 
ως συνολική αστική ανάπτυξη, ακυρώνεται και εκφυλίζεται στο πλαίσιο του ελλειπτικού 
συστήματος σχεδιασμού που προαναφέρθηκε.

Αλλά το κράτος δεν είναι ούτε ο μόνος ούτε ο καλύτερος "developer". Ο ρόλος του 
είναι να δημιουργήσει το γενικό θεσμικό πλαίσιο. Στη συνέχεια όμως το λόγο μπορεί να 
έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δημοτικές επιχειρήσεις ή οι φορείς του κοινωνικού 
ή ιδιωτικού τομέα όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι πόροι επομένως 
υπάρχουν εφόσον δεχθούμε την αρχή της αυτοχρηματοδότησης στις υποδομές και στις 
ανωδομές. Έτσι και αλλιώς η συμβολή των χρηστών και των κάθε φορά ωφελούμενων 
είναι δεδομένη από παλιά αλλά γίνεται με τρόπο ανεπαρκή, αποσπασματικό και 
ανοργάνωτο και άρα με σπατάλη χρόνου και χρήματος.

Τέλος ως προς το νομικό, τεχνικό, και διοικητικό μέρος θα πρέπει να γίνουν μερικές 
γενναίες κινήσεις. Δεν αρκεί μόνο η θέσπιση της εισφοράς σε γη και χρήμα. Οι 
πολύπλοκες και χρονοβόρες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες που ακυρώνουν την 
υλοποίηση της ανάπτυξης πρέπει να απλουστευθούν.

Σήμερα σχεδιάζουμε στη λογική του "κόψε - ράψε", ακροβατώντας πάνω σε 
διαμορφωμένες οικιστικά καταστάσεις, με στόχο να εξασφαλίσουμε την εισφορά της γης 
στα σημεία που χρειάζεται, μεταφέροντας εδώ κι εκεί ελλείμματα και πλεονάσματα γης. 
Πρόκειται για μια πολεοδομική "μοδιστρική" που καταλήγει συχνά σε αδιέξοδα και
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ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ

κυρίως σε σημαντική απώλεια χρόνου και χρήματος. Όμως η εποχή μας χρειάζεται 
άλλους ρυθμούς υλοποίησης τέτοιων έργων και δράσεων. Ορισμένα υπάρχοντα αλλά 
ίσως ξεχασμένα και αδρανοποιημένα θεσμικά "εργαλεία" πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 
Για παράδειγμα ο "αστικός αναδασμός" σε συνδυασμό με τον φορέα ανάπτυξης (devel
oper) θα μπορούσε να δώσει λύσεις πολύ πιο γρήγορες και αποτελεσματικές σε πολλές 
περιπτώσεις περιοχών που δεν έχουν ακόμα δομηθεί ανοργάνωτα και οι οποίες ακριβώς 
δομούνται έτσι γιατί δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ταχύρυθμης οικιστικής ανάπτυξης 
(φαύλος κύκλος). Με τον τρόπο αυτό τόσο οι ιδιωτικές δαπάνες όσο και οι δημόσιες θα 
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφορετικά θα "επιμένουμε ελληνικά" και 
θα παραμένουμε "εντός σχεδίου" αλλά "εκτός" βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης και 
φυσικά πολύ μακριά από ένα αναβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον. Και ο ιστορικός του 
μέλλοντος δεν θα έχει πολλά κολακευτικά σχόλια για την "Πολεοδομία στην Ελλάδα από 
το 2000 έως το 2025"!
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Πραγματικότητα και Ουτοπία στο μεταπολεμικό 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

Χαιρετισμός Καθηγητή Γεωργίου II. Λάββα
Προέδρου της Εταιρείας Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας

Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ως Πρόεδρος της Εταιρείας Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας, συνδιοργανώτριας 
αυτής της εκδήλωσης, θα ’θελα να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Όσο 
γνωρίζω, πρόκειται για μια απ’ τις πρώτες, αν όχι η πρώτη επιστημονική ή ακαδημαϊκή 
συνάντηση με θέμα την Ιστορία της Σύγχρονης Ελληνικής Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 
Αυτό μου θυμίζει ένα άλλο Πανελλήνιο Συνέδριο, που είχαμε οργανώσει στο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 1981 και αναφερόταν πάλι στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία της Πόλης και της Αρχιτεκτονικής, που μέχρι τότε αποτελούσε 
αποπαίδι σχεδόν της έρευνας και της διδασκαλίας - συγκριτικά με άλλες περιόδους - στα 
Πολυτεχνεία μας. Εύχομαι έτσι και το πρώτο αυτό Συνέδριο για τη Νεότερη Χωροταξία 
και Πολεοδομία, ν’ αποτελέσει μια αληθινή ώθηση για την ανάλογη ακαδημαϊκή έρευνα 
και στο χώρο του ευρύτερου οικιστικού, όχι μόνο αρχιτεκτονικού, σχεδιασμού της χώρας 
μας. Πέρα όμως από τις ευχές, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω την εξαιρετική σημασία 
που έχει η ερευνώμενη εδώ 25ετία 1941-1974, τόσο από πλευράς πολεοδομικής Θεωρίας, 
όσο και πολεοδομικής Πράξης και Πρακτικής. Θα’ λεγα ότι είναι η περίοδος par excel
lence, όπου μια σκληρή πραγματικότητα και μια πληθωρική ουτοπία συμπορεύονται στον 
ελλαδικό χώρο.

Αναφέρθηκε ήδη ο όρος "οικιστικός σχεδιασμός", και εδώ θα σταθώ, γιατί ακριβώς 
στις πρώτες μεταπολεμικές αυτές δεκαετίες εισάγεται ανάμεσα σ’ άλλες ή καθιερώνεται 
μια νέα έννοια-εργαλείο, η "οικιστική", ως προτεινόμενη νέα επιστήμη, η οποία μάλιστα 
αναπτύσσεται θεωρητικά και σ’ έκταση, στον πρώτο και δυστυχώς μοναδικό αγγλόφωνο 
τόμο μιας δεκάτομης σχεδιαζόμενης σειράς, από τον αείμνηστο Κ. Δοξιάδη, με το 
χαρακτηριστικό τίτλο: "Ekistics: An Introduction to the science of Human Settlements", 
London, 1968. Αυτό είναι, μαζί με τις άλλες πλούσιες σε ιδέες προτάσεις των 
αρχιτεκτονικών συναντήσεων της περιόδου αυτής, το ένα σκέλος του πολεοδομικού 
προβληματισμού, ενώ από την άλλη πλευρά απέραντη είναι η καταγραφή των 
προβλημάτων από πολεμικές καταστροφές, σεισμούς, θεομηνίες και άλλες αιτίες. Μια 
μόνο ματιά στον καθημερινό τύπο της πενταετίας 1950-55 καταγράφει 1342 
δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε οξύτατα θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα. Εάν 
όμως αυτή είναι η αντικειμενική εικόνα παράλληλα ανθεί ο οραματισμός (;) ή η φυγή (;)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΒΒΑΣ

από την πραγματικότητα και η τάση να βρεθούν ιδανικε'ς λύσεις σ’ ε'να τόπο 
κατεστραμμένο υλικά και ψυχικά.

Ξεφυλλίζοντας λοιπόν, τον προαναφερθέντα τόμο, για να μείνουμε σ’ ε'να 
παράδειγμα, διαπιστώνουμε μιαν άμετρη σχεδόν ουτοπική αισιοδοξία. Διάχυτη τότε σ’ 
ευρύτερους αρχιτεκτονικούς κύκλους για το με'λλον των οικισμών κάθε κλίμακας, 
ξεκινούσε η αισιοδοξία αυτή από το πνεύμα της λεγάμενης "Μοντέρνας" αρχιτεκτονικής, 
διωγμένης στο Μεσοπόλεμο από τα ολοκληρωτικά ευρωπαϊκά καθεστώτα, η οποία 
επέστρεφε τότε νικηφόρα και ένιωθε κυρίαρχος του παιχνιδιού σ’ Ανατολή και Δύση.

Ήταν όμως αισιοδοξία άμετρη, γιατί στηριζόταν σε μια απεριόριστη βεβαιότητα στην 
αποτελεσματικότητα της επιστήμης, όσο και στην πίστη στις δημοκρατικές δυνάμεις, ή 
υποτιθέμενες δημοκρατικές νικήτριες δυνάμεις του β' παγκόσμιου πολέμου. Ουτοπική, 
επίσης γιατί παρά τα ερείπια -οικοδομικά, οικονομικά και ψυχικά- της κοινωνίας εκείνης 
της περιόδου, προβάλλει ένα μοντέλο οικιστικής οργάνωσης και πραγμάτωσης, που 
θυμίζει ανάλογα ιστορικά ουτοπικά παραδείγματα, όπως την "Πολιτεία" του Πλάτωνος, 
το έργο "De optimo statu reipublica deque nova insulla utopia" του Thomas Morus δηλ. 
προϋποθέτει ιδανικούς ανθρώπους και συνθήκες.

Έτσι σύμφωνα με την "Οικιστική" θεωρία του Κ. Δοξιάδη, απόηχο της "Μοντέρνας" 
μεταπολεμικής αισιοδοξίας, στον ελληνικό και διεθνή χώρο, το μέλλον των οικισμών 
πρέπει ν’ ανατεθεί στον "Οικιστή", ένα νέο πανεπιστήμονα, ο οποίος μπορεί και πρέπει 
να τιθασεύσει το πελώριο γνωστικό του αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνει τις 
επιστήμες, που αφορούν στον άνθρωπο, ήτοι: γεωγραφία, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, 
χωροταξία, ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ψυχολογία, ιατρική, βιολογία, 
οικολογία, μαθηματικά κλπ. Οπλισμένος με μια παρόμοια σφαιρική γνώση και εμπειρία 
ο οικιστής θα μπορεί να παίζει το ρόλο ενός συντονιστή ή επικεφαλής χειρουργού στο 
τραπέζι της εγχείρησης ή δημιουργίας ανθρώπινων οικιστικών κελυφών. Εντυπωσιάζει 
ακόμα η οριοθέτηση της πρακτικής δράσης αυτού του νέου επιστήμονα: εκτείνεται από 
το δωμάτιο, το διαμέρισμα ή την ομάδα διαμερισμάτων μέχρι τη μικρή γειτονιά, την πόλη, 
τη μεγαλόπολη, τη μητρόπολη, την Conurbation, την αστική περιοχή και φθάνει στην 
αστικοποιημένη ήπειρο και στην οικουμενόπολη. Βέβαια ο ίδιος ο συγγραφέας του 
αναφερθέντος τόμου, αντιλαμβανόταν το ασύμβατο της ανθρώπινης ικανότητας να 
κατακτήσει τέτοιες κλίμακες γνώσεως και εμπειρίας και έκανε την παραχώρηση να 
διακριθούν οι οικιστές σε διάφορες κλίμακες: π.χ. μικρών ή μεσαίων σε μέγεθος 
οικισμών, ή μεγαλύτερων και συνθετότερων οικιστικών μονάδων.

Σήμερα παρόμοιες προτάσεις, έχουν ασφαλώς διαφορετική απήχηση από ό,τι είχαν 
στη δεκαετία του '60. Τότε συγκινούσαν ευρύτερα και συγκέντρωναν εκλεκτές 
προσωπικότητες, με διακεκριμένο έργο σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, σε 
συζητήσεις και συμπόσια με μεγάλη δημοσιότητα και απήχηση. Σχετική είναι η ακόλουθη 
γνώμη για την "Οικιστική" ως επιστήμη, του διάσημου ιστορικού Arnold Toybee: "One of 
the attractions of Ekistics is that it opens the door to the Future just as History opens the 
door to the Past".

Ενώ όμως σημειώνονται οι αισιόδοξες και ιεραποστολικές αυτές συναντήσεις και 
διακηρύξεις κι εδώ και αλλού, άλλες δυνάμεις δημιουργούν τη νέα πραγματικότητα 
στους ανθρώπινους οικισμούς, μικρούς και μεγάλους: σε ασθενικά δημοκρατικά 
συνήθως πλαίσια και ανεμική κρατική διοίκηση η μεταπολεμική κοινωνία
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΥΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

προσανατολίζεται και κυριαρχείται από μία οικονομική ολιγαρχία, η οποία μαζί με μιαν 
αγε'ρωχη τεχνολογία, δημιουργούν το νέο χτισμένο περιβάλλον με κριτήρια 
εμπορευματικά και κερδοσκοπικά, με ταχύτητα και ποσότητα πρωτόγνωρη στην 
ανθρώπινη ιστορία. Η Αθήνα μας είναι ένα καλό σχετικό παράδειγμα, ενώ η 
Conurbation που ενώνει πλέον το Kobe με την Osaka της Ιαπωνίας, είναι ακόμα 
χαρακτηριστικότερο. Λίγες μέρες πριν, διέσχιζα με την Ιαπωνική Υπερταχεία (το 
περίφημο Shiu- Kansen) αυτή την περιοχή κι ένιωσα το δέος, που προκαλεί ένα οικιστικό 
συνονθύλευμα απέραντου μήκους και πλάτους με σύγχρονα κελύφη και κατασκευές 
όλων των μεγεθών, ριγμένα όλα στο χώρο με την απλοχεριά του τυχαίου και του 
άσχημου. Λίγο πιο πέρα, στο Kyoto, οι παληές παραδοσιακές δομές, οάσεις φυσικής 
απλότητας και σοφού design, δείχνουν ίσως τη χαμένη πλέον ικανότητα του σημερινού 
οικιστή να μείνει στ’ ανθρώπινα πλαίσια ζωής και σχεδιασμού.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα κλείσω το σύντομο αυτό χαιρετισμό, με την αναφορά 
στην πραγματοποιημένη ήδη πρόβλεψη των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών για τη 
μεγαλούπολη, την Conurbation και την σταδιακή πορεία προς την Οικουμενόπολη. 
Πράγματι οι νέες αυτές κλίμακες αστικοποίησης φαίνεται να πραγματοποιούνται παντού 
με γοργό ρυθμό. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στην τοτινή πρόβλεψη και την σταδιακή 
πραγμάτωσή τους, βρίσκεται ασφαλώς, στο γεγονός, ότι αυτές οι διαμορφώσεις δεν 
υλοποιούνται τόσο με τα προτεινόμενα τότε και τώρα, πορίσματα της ψυχολογίας, της 
Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Βιολογίας και της Οικολογίας, καλύπτοντας 
φυσιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά υπακούουν αναμφισβήτητα 
στις τυφλές δυνάμεις του κέρδους και της τεχνολογικής υπεροψίας, σαφώς υπέρτερες 
και καθοριστικές για το παρόν και το μέλλον της οικιστικής ανάπτυξης.

Έτσι η χρησιμότητα αυτών των συναντήσεων, όπως η παρούσα, είναι ίσως ότι 
μπορούμε να καταγράφουμε, πέρα από την ιστοριογραφική έρευνα του φαινομένου, και 
την αμηχανία του σχεδιασμού, μπρος στην ατιθάσευτη αυτή εξέλιξη του οικιστικού 
αποτελέσματος.

Εύχομαι το Συνέδριο αυτό να συμβάλει προς αυτή, την όχι και τόσο αισιόδοξη αλλά 
αναγκαία, διαπίστωση, που όσο συνειδητοποιείται ευρύτερα μπορεί να κάνει θετική τη 
μέχρι τώρα αρνητική φορά των πραγμάτων!
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Η πολεοδομία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974

Χαιρετισμός Καθηγητή Φίλιππου Αουκίσσα
Προέδρου ΤΜΧΠΑ

Θάθελα και εγώ με την σειρά μου να σας καλωσορίσω στην πόλη μας και το 
Πανεπιστήμιο μας εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και ως Πρόεδρος του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για μας γιατί συμπληρώνουμε 10 χρόνια από 
την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος. Οι απόφοιτοι μας ήδη έχουν ξεπεράσει τους 120 
και έχουν ήδη ιδρύσει τον δικό τους σύλλογο.

Πρόσφατα η Γ. Σ. του Τμήματος αποφάσισε την αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος 
με την προσθήκη του όρου "Πολεοδομία" για την αποκατάσταση της αντιστοιχίας μεταξύ 
του τίτλου και του προγράμματος σπουδών. Στο Τμήμα μας η Πολεοδομία 
αντιμετωπίζεται σαν ένας διεπιστημονικός κλάδος που περιλαμβάνει στοιχεία, αστικού 
σχεδιασμού, τοπογραφίας, θέματα πολιτικού και περιβαλλοντολόγου μηχανικού, μαζί με 
στοιχεία από πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.

'Οπως πιθανόν γνωρίζετε οι περισσότεροι, πριν δυο χρόνια ξεκινήσαμε το πρώτο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Πολεοδομία-Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη με 
την υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Το Τμήμα μας είναι πλήρες μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Πολεοδομίας - Χωροταξίας (AESOP: Association of 
European Schools of Planning). Μετά από αίτηση μας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 
επιλεγεί να φιλοξενήσει το Συνέδριο του AESOP τον Ιούλιο του 2002.

Η ιστορία της σύγχρονης Πολεοδομίας θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη του 
περασμένου αιώνα στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ, αλλά τα πρώτα 
ευρήματα προϊστορικών οικισμών στην Ευρώπη βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 λεπτών 
από εδώ στο Σέσκλο (μέσα της 7ης χιλιετίας, π.Χ.) και το Διμήνι (τέλος της 5ης χιλιετίας).

Σύμφωνα με ένα ειδικό αφιέρωμα στην ιστορία του σχεδιασμού ιπο περιοδικό Journal 
of American Planning Association το 1985, το ενδιαφέρον για την μελέτη της ιστορίας της 
πολεοδομίας έχει αυξηθεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Ένας λόγος είναι ίσως η 
νοσταλγία για μια εποχή με πιο μεγαλεπήβολα σχέδια. Ίσως αποτελεί μια αναζήτηση 
για τις ρίζες του επαγγέλματος και πήγες για άξιες και συμπεριφορά. (Johnson & 
Schaffer 1985). Οι δυο τάσεις, ιστορικοί κοιτώντας πίσω και πολεοδόμοι κοιτώντας 
μπροστά δεν είναι απλώς παρόμοιες αλλά είναι παντρεμένες και συναντιόνται 
(Mandelbaum 1985). Μια αναζήτηση και διερεύνηση των στρατηγικών που έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικές στο παρελθόν μπορεί να χρησιμεύσουν στο μέλλον. 
Μελετώντας το παρελθόν δίνει την ευκαιρία στους πολεοδόμους να ξαναδούν τις 
παραδοχές τους μετά από ένα διάστημα πιο καθαρά. Η σημασία του παρελθόντος 
συσχετίζεται με ανησυχίες για το μέλλον. Βέβαια, η μελέτη του παρελθόντος δεν είναι 
πανάκεια για αποφυγή λαθών πολιτικής στο μέλλον. Προσφέρει ίσως μία κατανόηση του 
τι και πως έγινε και όχι αναγκαστικά συμπεράσματα.
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ

Τα σχέδια χρειάζονται συνήθως ένα μεγάλο χρονικά διάστημα για να ωριμάσουν και 
να αποκτήσουν υποστήριξη και βέβαια ακόμα περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν. 
Ο ρόλος των συγκεκριμένων προσώπων που έχουν την ικανότητα να εμπνεΰσουν και να 
πείσουν και συμπτώσεις συμβάντων έχουν μεγάλη σημασία στην προώθηση και την 
επιτυχία ενός σχεδίου. Για παράδειγμα, η κυκλοφοριακή μελέτη W. Smith για την Αθήνα 
όταν έγινε το 1962 είχε περιλάβει την επέκταση του Μετρό, τους μεγάλους οδικούς 
άξονες ταχείας κυκλοφορίας όπως την Σταυρού-Ελευσίνας, κλπ. Πέρασαν 30 χρόνια για 
να ξαναρχίσει ο σχεδιασμός και μόλις τώρα είμαστε στο στάδιο κατασκευής με τις 
δυνατότητες που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και ο αποδεκτός πια σήμερα θεσμός 
της αυτοχρηματοδότησης. Αντίστοιχα, το σχέδιο συνένωσης κοινοτήτων άρχισε να 
συζητιέται στις αρχές του 1980 και μόλις υλοποιήθηκε το 1999. Από την άλλη μεριά, ιδέες 
όπως η υλοποίηση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χωρών στην Αθήνα επισπεύτηκε 
λόγω της πραγματοποίησης των Ολυμπιακών αγώνων το 2004.

Για να κατανοηθεί το νόημα της μεταπολεμικής 25-ετιας 49-74 στην Ελλάδα θα πρέπει 
να ενταχθεί αφ’ ενός σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων που επηρέασαν 
τον αιώνα και την χώρα μας. Κάτι που θα επιχειρήσω να κάνω με πολύ συντομία και 
κίνδυνο να παραλείψω κάποια σημαντικά γεγονότα αναφερόμενος περισσότερο στις 
εμπειρίες από χώρες της Ευρώπης και Η.Π.Α.

Το πέρασμα από τον 19ο στον 20 αιώνα σημαδεύτηκε με ένα αντίστοιχο απολογισμό 
του παρελθόντος και σχέδια για την επόμενη 100-ετια. Παρατηρήθηκε και τότε μια 
ιδιαίτερη κινητικότητα όσον αφορά την βελτίωση συνθηκών υγείας στις πόλεις της 
Ευρώπης (Γερμανίας, Μ. Βρετανίας,) καθώς και στις Η.Π.Α. που θεωρείται σαν το 
ξεκίνημα του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού. Το κίνημα αυτό είχε σαν βάση του 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, όπως την 
παροχή στέγης σε ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις, την επιβολή τάξης στη φυσική 
ανάπτυξη της πόλης " City Beautiful ", την βελτίωση των υποδομών και την εξυγίανση 
της τοπικής διοίκησης (Scott 1971).

Ως ορόσημο της σύγχρονης Αμερικανικής πολεοδομίας θεωρείται, το σχέδιο του 
Burnham για το Σικάγο. Ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά πει "Μην κάνετε μικρά σχέδια! Δεν 
έχουν την μαγεία να ζεστάνουν το αίμα των ανθρώπων και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 
υλοποιηθούν. Στοχεύετε ψηλά..." το σχέδιο σαν "όραμα" πρέπει να αγγίζει όχι μόνο το 
μυαλό, αλλά και την ψυχή και να εμπνέει".

Στην δεκαετία 1924-33 θεσμοθετούνται για πρώτη φορά κανονιστικές χρήσεις γης στη 
Νέα Υόρκη, ο Le Corbusier σχεδιάζει το Σχέδιο Voisin, ενώ ο Ebenezer Howard 
παντρεύει την πόλη με την έξοχη στις Garden Cities, στην Μ. Βρετανία και υπογράφεται 
η Χαρτα των Αθηνών που έπαιξε κατά τα μεταπολεμικά χρόνια τον ρόλο του κώδικα της 
μοντέρνας πολεοδομίας.

Η εκπαίδευση των πολεοδόμων ξεκινά το 1928 στο Harvard στις ΗΠΑ, ακολουθεί το 
Liverpool στη Μεγ. Βρετανία. Το 1947 για πρώτη φορά ο πολεοδομικός σχεδιασμός 
παίρνει την μορφή της διεπιστημονικής έρευνας στο πρώτο Διδακτορικό Πρόγραμμα στο 
Πανεπιστήμιο του Σικάγο με τον Η. Perloff. Η δεκαετία του 1960 είναι αυτή 
πραγματοποιείται μια ραγδαία ανάπτυξη σχολών πολεοδομίας και αρχίζουν να 
αναπτύσσονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Συγχρόνως, αρχίζει ένας 
προβληματισμός και αμφισβήτηση της θεωρίας και πρακτικής του ορθολογικού
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1949 - 1974

σχεδιασμού και αναπτύσσονται εναλλακτικές θεωρίες του συμμετοχικού, συνηγορικού 
και επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η διαδικασία σχεδιασμού αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία και από το σχέδιο αυτό καθ’ εαυτό. Ποιοι και πως παίρνουν αποφάσεις, 
συμμετοχικές διαδικασίες, με βάση ποιου θεσμικού πλαισίου. Η τεχνοκρατική αντίληψη 
έρχεται σε αντιδιαστολή με την πολιτική πρακτική.

Τα Τμήματα Πολεοδομίας προσελκύουν τους καλύτερους φοιτητές με ιδανικά για ένα 
πιο ανθρώπινο και συμμετοχικό σχεδίασμά. Ένα αποτέλεσμα ήταν ότι 
πολλαπλασιάσθηκαν τα πολεοδομικά σχέδια και γρήγορα καθιερώθηκε η γνώστη 
έκφραση "Σχέδια που μαζεύουν σκόνη στα ράφια" και συνδυάσθηκε με επιδείνωση των 
αστικών προβλημάτων και προαστικοποίηση.

Το 1969 ιδρύεται στις ΗΠΑ η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, ενώ το 1975 
υλοποιείται το πρώτο σχέδιο ριζοσπαστικής αστικής πολιτικής στο Cleveland.

Οι δεκαετίες του 1980 και 1990 χαρακτηρίζονται απο περικοπές δημοσίων δαπανών 
για αστικά προγράμματα στην Μ. Βρετανία και ΗΠΑ και αρχίζει μια στροφή προς 
ιδιωτικοποίηση αστικών υπηρεσιών και συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ 
συγχρόνως ξεκινούν πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις πόλεις και θέματα 
περιβάλλοντος.

Εάν είναι μια συμβολή που έχει προσφέρει η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις μπορεί 
να θεωρηθεί το έργο του Γραφείου Δοξιάδη που ανάλαβε μια σειρά από πολεοδομικές 
μελέτες και έργα σε όλο τον κόσμο, η έκδοση του Περιοδικού Ekistics και η διοργάνωση 
ετήσιων διεθνών συμποσίων. Και ένα δεύτερο είναι η διοργάνωση της Χάρτας των 
Αθηνών με την ομάδα του CIAM και πιο πρόσφατα το συνέδριο γιά την αναθεώρηση της 
το 1995 σε συνεργασία ΣΕΠΟΧ και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων.

Το Αθηνοκεντρικό κράτος συνεχίζει να διογκώνεται χωρίς να αντιμετωπίζονται τα 
προβλήματα της αυθαίρετης δόμησης των πόλεων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και 
κυκλοφοριακό πρόβλημα και κυρίως η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης και 
αδιαφορία των πολιτών παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα μέχρι σήμερα.

Η αρχή μιας νέας χιλιετίας είναι μια ευκαιρία για σχέδια και οράματα. Εάν 
ιεραρχούσα τις προτεραιότητες για την βελτίωση των πόλεων θα έβαζα πρώτα.

1) Το πρόβλημα της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων και εκσυγχρονισμό των θεσμιόν, 
απλοποίηση των νομών και αυστηρή εφαρμογή. Μείωση του κράτους, αναβάθμιση της 
δημόσιας διοίκησης να κάνει λιγότερα, αλλά καλύτερα. Βελτίωση συνεργασίας 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατάργηση περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων και 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

2) Την βελτίωση της ποιότητας του φυσικού και κοινόχρηστου περιβάλλοντος με μέτρα 
περιορισμού των IX στο κέντρο και βελτίωση των μαζικών μέσων μεταφοράς, κάτι 
που επιτέλους αρχίζει να πραγματοποιείται με το μετρό της Αθήνας.

3) Αφ’ ενός την διεθνοποίηση της αντιμετώπισης των αστικών και κυρίως των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω Παγκοσμίων Συνδιασκέψεων, όπως για την 
κατοικία HABITAT, την νέα Χάρτα της Αθηνάς - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πολεοδόμων και αφ’ ετερου μέσω τοπικών αποφάσεων.

23

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ο στόχος της δημιουργίας μιας σύγχρονης 
ανθρώπινης πόλης δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Παρ’ όλες τις προσπάθειες και χρήματα 
που ξοδεύτηκαν οι πόλεις μας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συνεχίζουν να είναι λιγότερο 
λειτουργικές, πιο μολυσμένες και πιο απάνθρωπες από ότι ήταν πριν 25 χρόνια. Ελπίζω 
ότι ο ερχομός της νέας χιλιετίας θα μας κάνει να ξεπεράσουμε την απάθεια και να 
συνεργασθούμε δημόσιο, ιδιωτικός τομέας και ΑΕΙ πιο αποδοτικά, με κέφι και 
δημιουργικότητα. Και βέβαια είναι καιρός επιτέλους να δημιουργηθεί ένας κλάδος 
Μηχανικών Πολεοδόμων Χωροτακτών στο ΤΕΕ.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: Βιλμα 
Χαστάογλου, Μάρω Αδάμη, Σάββα Τσιλένη, Αλέξη Δέφνερ, και Μανόλη Μαρμαρά,

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής πρώτα τον Καθηγητή Γιώργο Λάββα Πρόεδρο 
της Εταιρείας Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας για την πρωτοβουλία του να 
συνεργασθούμε στην οργάνωση αυτού του Συνεδρίου, τον Γιώργο Σαρηγιάννη, Δημήτρη 
Οικονόμου, Παύλο Λουκάκη και Παναγή Ψωμόπουλο.

Η Επιτροπή βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να δεχθεί ένα μεγάλο αριθμό αξιόλογων 
εισηγήσεων. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

Ο 1ος Κύκλος παρουσιάσεων θα τελειώσει στις 2:30 με διάλειμμα για φαγητό.
Τέλος παρακαλώ εκ μέρους της Οργανωτικής επιτροπής να μας στείλτε το 

συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 31 Ιανουάριου τα τελικά κείμενα σε 
e:mail ή δισκέτα για την έκδοση των πρακτικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αραβαντινός, Α., Πολεοόομικός Σχεόιασμός, Συμμετρία, Αθήνα, 1997.
ΕΜΠ, Σπονδές στη Πολεοδομία Χωροταξία Διήμερο, Αθήνα, 1990.
Johnson, D.A & Schaffer, D. “Introduction”, Journal of the American Planning Association, 51, 2, 1985. 
Μακρυδημήτρης, A., Διοίκηση και Κοινωνία, Θεμέλιο, Αθήνα, 1999.
Mandelbaum, S.," Historians and Planners ", Journal of the American Planning Association, 51, 2, 1985 
Scott, M., American City Planning since 1890, University of California Press, Berkeley, 1971.
Symposium on Learning from the Past-The History of Planning, Journal of the American Planning 

Association, 51,2, και 51,4, 1985.
ΥΠΕΧΩΔΕ - ΣΕΠΟΧ, Από την "Χάρτα των Αθηνών" στον 21 ο Αιώνα, 1995.
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Η μεταπολεμική Ελληνική πολεοδομία, 
μεταξύ θεωρίας και συγκυρίας

Ντίνα Βαΐου, Μαρία Μαντουβάλου, Μαρία Μαυρίδου
ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

1. Η ΙΙΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΑΑΑΑ

Η πολεοδομία αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο ακαδημαϊκό πεδίο, στις αρχές του αιώνα, 
με την έννοια ότι τότε αποκτά όνομα, εντάσσεται σε προγράμματα ακαδημαϊκής 
διδασκαλίας, αναπτύσσεται μια επιστημονική κοινότητα με αντίστοιχες εταιρείες, 
συλλόγους κοκ. Στηρίζεται στην εμπειρία του προηγούμενου αιώνα από τη διαχείριση 
των καταστάσεων που η εκβιομηχάνιση και η μεγάλη αστικοποίηση είχαν δημιουργήσει 
στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Η εμπειρία αυτή συνίσταται σε συγκροτημένες, 
κεντρικές, μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, νομοθετικές, σχεδιαστικές ή κατασκευαστικές, 
με φορέα τον (αναπτυσσόμενο) κρατικό μηχανισμό ή/και τη βιομηχανία. Περιλαμβάνει, 
όμως, και όλο τον πλούτο των ιδεών που διατυπώνονται στο πλαίσιο κινημάτων 
σοσιαλιστικής ή μαρξιστικής κατεύθυνσης, σχετικά με την πόλη, τις ανισότητες που τη 
διατρέχουν και τη λειτουργία της σε συνάρτηση με κοινωνικούς στόχους. Μέσα στα 
ευρύτερα επιστημολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα, με την παντοδυναμία του 
ορθολογισμού και του λογικού θετικισμού, η τάση είναι να συγκροτηθεί η εμπειρία αυτή 
σε μια κανονιστική επιστήμη για την "καλή πόλη". Έτσι, όμως, εξ αρχής το σώμα 
γνώσεων που συνιστά την πολεοδομία και παίρνει τη θέση "θεωρίας" ανταποκρίνεται στη 
διαχείριση κοινωνικών καταστάσεων που διαμορφώθηκαν σε συγκεκριμένους τόπους 
και είχαν συγκεκριμένους στόχους.

Η πολιτική και οικονομική ισχύς της Δύσης, εγκαθιδρύει την άποψη (ή μάλλον την 
ιδεολογία) ότι η έγκυρη γνώση γενικά, επομένως και η έγκυρη γνώση για την πόλη, είναι 
αυτή που προέρχεται από τις βιομηχανικές χώρες της Δύσης. Είναι ένα γεγονός 
ταυτόσημο με το ότι σ’ αυτές τις χώρες συγκεντρώνονται τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα 
ερευνητικά κέντρα που παράγουν αυτή τη γνώση και οι φορείς που την εφαρμόζουν. 
Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι αντιλήψεις που συγκροτούνται στις χώρες αυτές και 
διαμορφώνουν το "μεγάλο δόγμα" τον Μοντέρνου Κινήματος, αποτελούν τον μοναδικό - 
και όχι μόνο τον κυρίαρχο- λόγο της πολεοδομίας. Η συζήτηση για την πόλη και τις 
επεμβάσεις σε αυτή γίνεται πιο πλουραλιστική κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας 1960, 
οπότε αρχίζει η έντονη κριτική στο Μοντέρνο Κίνημα. Εντούτοις, η ιδεολογική κυριαρχία 
τιυν ακαδημαϊκών χώρων της Κεντρικής Ευριόπης και Βόρειας Αμερικής (των χωρών του 
"Κέντρου") είναι πάντοτε αναμφισβήτητη.
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Οι πρακτικές που κωδικογραφήθηκαν ως "επιστήμη της πολεοδομίας" δεν συνιστοΰν, 
όπως είναι γνωστό, παρά ένα μικρό μέρος των πρακτικών που συνδέονται με την 
ανάπτυξη και το μετασχηματισμό του αστικού χώρου. Σε σημαντικό βαθμό, τόσο στις 
χώρες του "κέντρου" όσο και σε εκείνες της "περιφέρειας", οι πόλεις διαμορφώνονται 
περισσότερο από διαδικασίες προσθετικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή συναρτάται με 
επιμερισμένες αποφάσεις, φορείς μικρής εμβέλειας, κατακερματισμένες επενδύσεις, 
αποκεντρωμένες διαδικασίες οικοδόμησης, τοπικές δυναμικές- οι οποίες 
αντιδιαστέλλονται προς τους τύπους ανάπτυξης που προδιαγράφει η κυρίαρχη 
πολεοδομία.

Η προσθετική ανάπτυξη, δεν συνεπάγεται ανυπαρξία σχεδιασμού ή αδυναμία να 
λειτουργήσουν κεντρικές, κρατικές π.χ., ρυθμίσεις. Μάλιστα, η εξέλιξη και οργάνωση 
των πόλεων (με ελάχιστες, ίσως, εξαιρέσεις) είναι αποτέλεσμα μιας διαπλοκής 
σχεδιαστικών επεμβάσεων και προσθετικής ανάπτυξης. Οι διαδικασίες, όμως, με τις 
οποίες η διαπλοκή αυτή υλοποιείται έχουν μείνει στο περιθώριο της ακαδημαϊκής 
πολεοδομικής έρευνας, παρ’ ότι η μελέτη τους θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
και πλούσια.

Στην Ελλάδα το πεδίο είναι πάντα ανοιχτό για τις θεωρίες της Πολεοδομίας που 
προέρχονται από τη Δύση, από όπου (θεωρείται ότι) εκπορεύεται η έγκυρη γνώση. 
Παράλληλα, πολλοί πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες και άλλοι τεχνικοί και επιστήμονες που 
συγκροτούν την επιστημονική κοινότητα και καταλαμβάνουν θέσεις στη Διοίκηση, 
σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, όπου η γνώση αυτή παράγεται. Έτσι, ο επιστημονικός 
λόγος που διαμορφώνεται σε εκείνους τους ακαδημαϊκούς χώρους γίνεται πλαίσιο και 
κύρια συνιστώσα της εδώ συζήτησης για την πόλη και την πολεοδομία, υποβαθμίζοντας 
τη διερεύνηση των τοπικών δεδομένων. Ακόμη και σήμερα που έχει αναπτυχθεί 
περισσότερο η έρευνα στα ζητήματα του χοίρου, έχει κανείς την εντύπωση πως 
αναλυτικές κατηγορίες, ερωτήματα και στόχοι που εισάγονται σε πολλές έρευνες και 
σχεδιασμούς είναι άσχετα με την πόλη που μας περιβάλλει, πράγμα που οπωσδήποτε 
συμβάλλει και στην αδυναμία να εφαρμοσθούν τα σχέδια και οι ρυθμίσεις που 
θεσπίζονται.

Ο σχεδιασμός των πόλεων εισάγεται, όπως είναι γνωστό, από τον Καποδίστρια και το 
Οθωνικό καθεστώς μαζί με ένα σύνολο μέτρων και διαδικασιών που, σύμφωνα με τα 
Δυτικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης, έπρεπε να αποτελέσουν τους θεσμούς και το 
πλαίσιο λειτουργίας του Νέου Κράτους ώστε να απαλειφθούν τα ίχνη του οθωμανικού 
παρελθόντος, να γίνει "σύγχρονο" και να οδηγηθεί προς την πρόοδο. Αυτά τα μέτρα και 
ρυθμίσεις αφορούν, σε μεγάλο βαθμό και στην οργάνωση της πόλης. Το σχέδιο της 
νεοκλασικής πόλης των Ευρωπαίων ηγεμόνων και των ανερχόμενων αστών εισάγεται 
στον τόπο προέλευσης του Κλασικισμού, όπου όμως ούτε ηγεμόνες υπάρχουν, ούτε αστοί, 
ούτε πόλεις. Αυτή είναι και η αρχή της ιστορίας, που καθόρισε τον μετέπειτα ρόλο της 
πολεοδομίας, η οποία φαίνεται να διατηρεί ως σήμερα ένα χαρακτήρα ασύμπτωτο με 
όσα συμβαίνουν στο χώρο και την Ελληνική κοινωνία. Λειτουργεί εντούτοις σε 
ιδεολογικό επίπεδο, νομιμοποιητικά για την κρατική εξουσία.

Σε πραγματικούς όρους, όπου εφαρμόστηκαν σχέδια, έχουν σημαδέψει τη διάταξη 
και οργάνωση των πόλεων και ιδίως των κεντρικών τους περιοχών (Αθήνα, Πάτρα, 
Σπάρτη κ.ο.κ.). Οι τρόποι, όμως, με τους οποίους εφαρμόστηκαν εξαρτώνται από τη
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συγκυρία και την τοπική δυναμική. Η ίδια αυτή διαπίστωση έχει και μια δεύτερη 
ανάγνωση: Τα πολεοδομικά σχέδια και η αντίστοιχη νομοθεσία χαρακτηρίζονται από 
ασάφεια διατυπώσεων, που συνεπάγεται και ελαστικότητα στην εφαρμογή τους. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει στον κρατικό μηχανισμό να εφαρμόζει σχέδια και διατάξεις 
επιλεκτικά. Έτσι μπορεί και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις με άτομα και ομάδες οι 
οποίες, αν και σε κάποιο βαθμό συμμερίζονται τις απόψεις περί "καλής πόλης" που 
προβάλλουν οι πολεοδόμοι, δεν δέχονται να θιγούν τα συμφέροντά τους για αυτό το 
στόχο. Επιτρέπει ακόμη στο κράτος να ασκεί πολιτική σε δύο τομείς που έχουν 
αναδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμοι για την εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων στην Ελλάδα και 
ευνοούν την άσκηση της ενσωματωμένης στο πολιτικό σύστημα μικροπολιτικής: 
πρόκειται για τον τομέα της γαιοκτησίας1 - με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της 
μικρής ιδιοκτησίας, ήδη από την πρώτη οθωνική περίοδο - και τον τομέα της 
οικοδόμησης- ειδικότερα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.1 2 3

Το γενικό αυτό σχήμα θεωρούμε ότι μπορεί να ερμηνεύσει το γεγονός ότι, ενώ 
συντάσσονται σχέδια και νόμοι που ακολουθούν, σε μεγάλο βαθμό, τον κυρίαρχο διεθνή 
λόγο της πολεοδομίας, η ανάπτυξη του χώρου πραγματοποιείται παρά το πλαίσιο αυτό, 
μέσα στα "κενά" των νόμων και έξω από τα σχέδια που συντάσσονται σε αφθονία. 
Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, που θεωρούμε ότι διατρέχει όλη την ιστορία του νέου 
ελληνικού κράτους, είναι η πραγματοποίηση συναινέσεων και η κοινωνική ενσωμάτωση. 
Αντίτιμο όμως είναι τα προβλήματα για τα οποία οι ελληνικές πόλεις είναι διαβόητες.

Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτές τις υποθέσεις, συζητώντας για την 
περίοδο που ακολούθησε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν καθοριστική για την 
ανάπτυξη της Αθήνας, αλλά και όλων των Ελληνικών πόλεων.

2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΑΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Μεταξύ 1947 και 1949 οι Δυτικο-Ευρωπαΐκές χώρες χρησιμοποιούν τη βοήθεια του 
σχεδίου Μάρσαλ για να ανασυστήσουν την βιομηχανία τους ενσωματώνοντας και τις 
νέες τεχνολογίες που ανέδειξε ο πόλεμος. Ενισχύονται συγχρόνως οι θεσμοί κοινωνικής 
πρόνοιας με στόχο την υποστήριξη των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, την 
κοινωνική τους ενσωμάτωση και την απώθηση του "κομμουνιστικού κινδύνου"’. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μηχανισμού βαδίζει παράλληλα με την

1. Βλ. Κοσμάκη, Π.(1991), Σχεδιασμένοι οικισμοί στην Αθήνα του μεσοπολέμου: πρότυπα εξέλιξης και επιδράσεις 
στον μεταβαλλόμενο αστικό χώρο, ΕΜΠ, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα. Μαντουβάλου, Μ. (1988) "Ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός της Αθήνας, 1830-1940, Από την Ακρόπολη της Αθήνας στο λιμάνι του Πειραιά, Αθήνα: 
ΕΜΠ-Politecnico di Milano. Μαυρίδου, Μ. (1987) Η συγκυριακή ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνοικίας: Νέα 
Αιόσια. Πολεοόομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη διαμόρφωση αστικής γαιοπροσόδου μέσω της αυθαίρετης 
εκτός σχεδίου δόμησης, ΕΜΠ, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Vaiou, C. (1990) Gender Relations in Urban 
Development. An alternative framework of analysis in Athens, Greece, Ph. D. Dissertation, University of London.

2. Mantouvalou, M. (1980) Production des logements et rapports de pouvoir en Grece, διδακτορική διατριβή, 
Παρίσι, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

3. Βλ. και E.Hobsbawn (1995) Η Εποχή των Ακρων. Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Αθήνα: Θεμέλιο.
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ανοικοδόμηση των πόλεων σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που επεξεργάζονται ήδη στη 
διάρκεια του πολέμου, στους οποίους κυριαρχούν οι ιδέες του Μοντέρνου Κινήματος.

Η βιομηχανία, συναρτημένη με την αστικοποίηση και καθιερωμένη ως μοχλός 
έντονων ρυθμών ανάπτυξης ήδη από τις αρχές του αιώνα στα αστικά κράτη της δυτικής 
και κεντρικής Ευρώπης, επαναβεβαιώνει την αναπτυξιακή της δύναμη και στη Σοβιετική 
Ένωση. Με την εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων επιτυγχάνεται η μεταστροφή της 
χώρας από μια καθυστερημένη αγροτική οικονομία σε μια βιομηχανική υπερδύναμη. Ο 
βιομηχανικός εργάτης, άλλωστε, αναδεικνύεται σε κοινωνικό υποκείμενο κεντρικό τόσο 
για τα Δυτικά καθεστώτα, ως παραγωγός και καταναλωτής "στην υπηρεσία του 
κεφαλαίου", όσο και για τα Ανατολικά, ως εν δυνάμει πρωταγωνιστής της "διεθνούς 
κομμουνιστικής επανάστασης".

Στην Ελλάδα, λόγω του εμφυλίου πολέμου, η περίοδος της ανασυγκρότηση 
μετατίθεται χρονικά και διαφοροποιείται ως προς τις προτεραιότητές της. Τα δύο δις 
δολάρια του σχεδίου Μάρσαλ, ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής4 5 6, αναλοόθηκαν 
στη διετία 1947-49 από τις κυβερνητικές δυνάμεις για τον εμφύλιο πόλεμο και την 
επιβίωση του πληθυσμού. Έτσι το 1949, που σταματάει η Αμερικανική βοήθεια με τη 
μορφή εισροής κεφαλαίων, η ανασυγκρότηση ξεκινά ουσιαστικά χωρίς διαθέσιμα 
κεφάλαια, ενώ η κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη.

Το παραγωγικό δυναμικό της χώρας είναι εντελώς κατεστραμμένο και μεγάλα πλήθη 
από την επαρχία μεταφέρονται λόγω του εμφυλίου στην Αθήνα, όπου προσπαθούν να 
επιβιώσουν βρίσκοντας μια οποιαδήποτε δουλειά και ένα οποιοδήποτε κατάλυμα. Το 
έντονο πρόβλημα στέγης, που υπήρχε στην Αθήνα ήδη από το μεσοπόλεμο', αποκτά 
δραματικές διαστάσεις και οδηγεί στην επιβολή ενοικιοστασίου από το 1945". Οι 
συνθήκες απασχόλησης είναι πολύ δύσκολες και, λόγω της μεγάλης ανεργίας, πολλοί 
μεταναστεύουν, μετά την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, σε Ευρωπαϊκές χώρες που 
ζητούν εργατικά χέρια για την ανάπτυξη της βιομηχανίας τους.

Η μόνη σχεδόν δυνατότητα που προβάλλει είναι η κινητοποίηση των αξιών σε χρυσό, 
που είχαν αποθησαυριστεί κατά την κατοχή σε μεγάλη κλίμακα7 και δεν επενδύονται 
ακόμη, λόγω της γενικότερης ανασφάλειας, της κυβερνητικής και νομισματικής 
αστάθειας και της ανυπαρξίας κερδοφόρων τοποθετήσεων, προσιτών στους κατόχους 
τους, οι οποίοι σε γενικές γραμμές, τις είχαν αποκτήσει ευκαιριακά, με τη μαύρη αγορά. 
Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται με την υποτίμηση της δραχμής, το 19538, που ευνοεί 
όσους είχαν αποθησαυρίσει, φυσικά σε ξένα νομίσματα, και σημαδεύει τη 
σταθεροποίηση του νομίσματος.

4. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας που είχε συσσωρευτεί από την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους ήταν 1 
δις δολάρια.

5. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Επιθεώρησις Εργασίας, 
Έρευνα επί των συνθηκών της εργατικής κατοικίας των πόλεων Αθηνών - Πειραιώς 1921, Εν Αθήναις εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου 1922.

6. Το ενοικιοστάσιο παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1962.
7. 13 εκατ. Χρυσές λίρες το 1952, βλ. Μαντουβάλου, Μ., 1985, "Η οικοδομή στην Αθήνα: Οικονομικές και 

κοινωνικές απόψεις μιας ευκαιριακής ανάπτυξης", Η Αθήνα όπως δεν φαίνεται, 1940-1985, Αθήνα: Υπουργείο 
Πολιτισμού και Σύλλογος Αρχιτέκτοναν ΔΑΣ.

8. 1 Δολάριο = 30 δρχ. Ενώ πριν την υποτίμηση είχε 15.000 δρχ.
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Στις συνθήκες αυτές διεξάγεται η συζήτηση, μεταξύ οικονομολόγων, για τους 
αναπτυξιακούς προσανατολισμούς της χώρας. Το 1947 έχει ήδη κυκλοφορήσει στην 
Αθήνα το βιβλίο του Δ. Μπάτση, Ηβαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα (Αθήνα: εκδ. "Τα νέα 
βιβλία")5', όπου παρουσιάζονται οι πηγές πρώτων υλών και ενέργειας που υπάρχουν στη 
χώρα και συνηγορούν για την επιλογή της βιομηχανίας ως κύριας συνιστώσας στην 
ανάπτυξη. Την άποψη περί βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας, με διαφορετικούς όρους 
από τους προτεινόμενους από τον Δ. Μπάτση, συμμερίζονται και κεντρώοι 
οικονομολόγοι, όπως οι Ξ. Ζολώτας, Σ. Ζίγδης, I. Κούλης, οι οποίοι και αντέδρασαν 
αργότερα στις προτάσεις του Κ. Βαρβαρέσσου, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Ο 
"Ελληνικός Συναγερμός" εξάλλου ψηφίζει τους νόμους Ν.2687/53 και Ν.3213/54 για τη 
βιομηχανική ανάπτυξη με ελκυστικούς όρους για την επένδυση και ξένων κεφαλαίων.

Παρ’ όλα αυτά και παρά το φτηνό εργατικό δυναμικό που συγκεντρωνόταν στις 
πόλεις, ελάχιστες επενδύσεις στη βιομηχανία γίνονται μέχρι το 1960. Η αβεβαιότητα που 
καλλιεργούσε το μετεμφυλιακό κλίμα για επενδύσεις ξένων κεφαλαίων, ο κατά 
παράδοση προσανατολισμός των Ελλήνων κεφαλαιούχων προς τριτογενείς 
δραστηριότητες, που δεν είχε ποτέ δημιουργήσει βιομηχανική παράδοση και κουλτούρα 
στη χώρα, και η δραστική μείωση της αμερικάνικης βοήθειας μετά το 1949, που στερούσε 
από το Κράτος τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες π.χ. με την κατασκευή 
υποδομών, δεν ευνοούσαν την εγχώρια βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε η ζήτηση για 
βιομηχανικά προϊόντα στην τοπική αγορά είναι ελάχιστη αφού ο περισσότερος 
πληθυσμός δεν έχει ακόμη σπίτι και διατρέφεται ανεπαρκώς. Εξ άλλου, η Αγγλία και η 
Αμερική, με την πολιτική και οικονομική δύναμη που διαθέτουν ως νικήτριες του 
πολέμου, έχουν πολλούς τρόπους να κυριαρχούν στη διεθνή αγορά εμποδίζοντας την 
είσοδο άλλων.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε βιομηχανική χώρα δεν πραγματοποιείται λοιπόν κατά 
την περίοδο της ανασυγκρότησης - όπως ξέρουμε δε, ούτε και αργότερα- παρά τις 
πολιτικές κινήτρων που με επιμονή εφαρμόζουν όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. 
Όμως μεταποιητική δραστηριότητα αναπτύσσεται, σε μικρές έως πολύ μικρές μονάδες, 
και σταδιακά αποκτάει σημασία, τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγή προϊόντων, όσο και 
τη ζήτηση εργασίας. Αλλά η συζήτηση για την ανασυγκρότηση αναφέρεται στη "βαριά" 
και "μεγάλη" βιομηχανία και οι πολεοδόμοι, τότε όπως και τώρα, αυτήν χωροθετούν στα 
σχέδια που παράγουν. Έτσι, το υπαρκτό παραγωγικό δυναμικό μένει "εκτός σχεδίων", 
διάχυτο στην πόλη. Η πληθώρα των μικροεπιχειρηματιών/ αυτοαπασχολούμενων και 
"συμβοηθούντων μελών", πολλοί/ες από τους οποίους ανήκαν στους ηττημένους του 
εμφυλίου, που δεν είχαν πρόσβαση σε άλλη απασχόληση, αφέθηκε πρακτικά να 
επιβιώσει με όποιον τρόπο μπορούσε - με ολέθρια αποτελέσματα, μεταξύ άλλων και στις 
πόλεις. 9

9. Ο Δημήτρης Μπάτσης, οικονομολόγος, συμμετέχει στην ομάδα ΈΠ-ΑΝ" (Επιστήμη - Ανοικοδόμηση) που 
εκδίδει το περιοδικό Ανταίος από το J945, μαζί με τους Ν. Κιτσίκη, Α. Αγγελόπουλο, I. Δεσποτόπουλο και άλλους, 
που συμμερίζονται τις απόψεις του βιβλίου για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ο Δ. Μπάτσης εκτελέστηκε 
μαζί με τον Ν. Μπελογιάννη το 1952. Βλ. και Γ. Σαρηγιάννης (1995) "Οικονομική Πολιτική και Χωροταξικός 
Σχεδιασμός. Από το Σχέδιο Marshall στο Maastricht" στο Δ. Γεωργουλής (επιμ.) Κείμενα στη θεωρία και στην 
εφαρμογή τον Πολεοόομικον και του Χωροταξικού Σχεόιασμον, Αθήνα: Παπαζήσης
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Η Ελληνική κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη λόγω του μίσους που συσσωρεΰθηκε 
στον εμφύλιο και των διώξεων που τον ακολούθησαν αλλά και γιατί, ενώ το σοσιαλιστικό 
πρόταγμα έχει μεγάλη απήχηση και αποτελεί ελπίδα για ευρύτατα στρώματα του 
πληθυσμού, φαίνεται να απομακρύνεται. Το μετεμφυλιακό Κράτος στην Ελλάδα υπήρξε 
ιδιαίτερα επιλεκτικό στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και προώθησε πελατειακές 
πολιτικές που στην πράξη ακύρωναν, σε διάφορα επίπεδα, τους θεσμούς κοινωνικής 
πρόνοιας10 11. Έτσι, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής 
Ευρώπης, μηχανισμοί ενσωμάτωσης και εξομάλυνσης των αντιθέσεων και του διχασμού 
λειτούργησαν περισσότερο άτυπα, παρά μέσα από επίσημες ρυθμίσεις. Σ’ αυτό ακριβώς 
το επίπεδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία το ζήτημα της οικοδόμησης κατοικιών.

3. Η ΙΙΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΥΓΚΥΡΙΑ;

Αντίθετα με τους προβαλλόμενους στόχους και πολιτικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, 
η υποτίμηση της δραχμής και η σχετική νομισματική σταθερότητα, λειτούργησαν ως 
αποφασιστικός παράγοντας για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις σε οικοδομές, που μέτρα 
όπως το ΚΗ’ ψήφισμα και η αύξηση των υψών, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, 
δεν είχαν επιτύχει από μόνα τους. Η ανάπτυξη της οικοδομής υπήρξε σαφής επιλογή 
(μεταξύ πολλών δυνατοτήτων) και άσκηση συνεπούς πολιτικής από τις μεταπολεμικές 
κυβερνήσεις; ή ανταποκρινόταν πιο καλά στη συγκυρία από ότι η βιομηχανική 
ανάπτυξη;

Το ζήτημα της οικοδόμησης κατοικιών συναρτάται για προ'πη φορά με το ζήτημα της 
ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στην εκτεταμένη "Έκθεσιν επί του οικονομικού 
προβλήματος της Ελλάδος" που υποβάλλει, στις αρχές του 1952, ο Κ. Βαρβαρέσος στην 
τότε Κυβέρνηση Πλαστήρα, με την ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου". Στην έκθεση 
αυτή ο Κ. Βαρβαρέσος αντιτίθεται στην ιδέα ότι "δια την οικονομικήν ανάπτυξιν των 
(πτωχωτέρων) χωριόν απαιτείται απαραιτήτως η εκβιομηχάνισις αυτών".

10. Μια σειρά υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα αυτά αναλύονται και στο Γετίμης, Π.. 
Γράββαρης, Δ., 1993, Κοινωνικό κράτος και Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα, Θεμέλιο

11. Κ. Βαρβαρέσος (1952) Έκθεσις επί του Οικονομικού Προβλήματος της Ελλάδος. Αθήναι.
Ο Κ. Βαρβαρέσος ήταν καθηγητής της πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνιυν από το 1918 και 

σύμβουλος της Τραπέζης της Ελλάδος από την ίδρυσή της. Το 1931 καλείται από το Βενιζέλο να αναλάβει το Υπ. 
Οικονομικών για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης του 1929 που επιτείνονται για την Ελλάδα όταν η Μ. 
Βρετανία εγκαταλείπει το 1931 την χρυσή βάση του νομίσματος. Το 1939 γίνεται διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος 
για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που δημιούργησε η εμπόλεμη κατάσταση. Κατά την κατοχή 
ακολουθεί την Κυβέρνηση στην Κρήτη, Αίγυπτο και Λονδίνο. Το 1944 ως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εφοδιασμού προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση της χώρας, δεν κατορθιόνει να 
εφαρμόσει την πολιτική του, παραιτείται από την Κυβέρνηση και τη διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος (λέγεται 
μετά από πιέσεις των Αγγλων) και πηγαίνει στην Ουάσινγκτον όπου αναλαμβάνει σύμβουλος της Διεθνούς Τραπέζης 
ως το θάνατό του 1957. (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Συμπλήρωμα).

Το 1951 ο Υπουργός Συντονισμού της Κυβέρνησης Πλαστήρα, Γ. Καρτάλης, ζητάει από τον Κ. Βαρβαρέσο την 
άποψή του για την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την ανασυγκρότηση. Το 1952 κατατίθεται 
η σχετική έκθεση. Εκτός από την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και τις προτάσεις, στην έκθεση 
επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η βιομηχανική ανάπτυξη με τη δημιουργία μιας ή δυο μονοπιολιακιόν μονάδων 
που θα χρηματοδοτούσε το Κράτος. Όπως άλλωστε αναφέρεται, ούτε αυτό ήταν πλέον δυνατόν μετά τη διακοπή της 
γενναιόδωρης (sic) Αμερικανικής βοήθειας, γιατί το Κράτος δεν διέθετε τους απαιτούμενους πόρους.
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Προτείνει ως άξονα ανάπτυξης τη γεωργία και υπογραμμίζει την ανάγκη σύνταξης 
και εφαρμογής ενός σημαντικού και μακροχρόνιου προγράμματος κατασκευής 
κατοικιών, το οποίο θεωρεί "λογικόν συμπλήρωμα της γεωργικής και βιομηχανικής 
αναπτύξεως της χώρας". Ως αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του 
προγράμματος οικοδόμησης κατοικιών αναφέρονται: α) η δημιουργία πολλών θέσεων 
απασχόλησης, β) η δυνατότητα παραγωγής οικοδομικών υλικών στην Ελλάδα, που θα 
περιόριζε τις ανάγκες σε συνάλλαγμα, γ) η αύξηση της απασχόλησης στη βιοτεχνία, δ) οι 
ευμενείς επιπτώσεις στις συνθήκες κατοίκησης του πληθυσμού και, επομένως, στον 
αγώνα κατά του κομμουνισμού και ε) η αύξηση της αγοραστικής δύναμης σημαντικού 
τμήματος του πληθυσμού που θα εξασφάλιζε κατανάλωση γεωργικών και βιομηχανικών 
προϊόντων.

Η έκθεση αυτή, και ειδικότερα η άποψη ότι είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί η 
οικοδόμηση κατοικιών, συνάντησε την αντίδραση πολλών οικονομολόγων που είχαν - και 
εξακολούθησαν να έχουν για μεγάλο διάστημα αργότερα - σημαντικό ρόλο στη χάραξη 
της κρατικής οικονομικής πολιτικής12 13, όπως οι Ζίγδης, Ζολώτας, κ.ά. Οι απόψεις του Κ. 
Βαρβαρέσου τότε -και μεταγενέστερα- κρίθηκαν κατ’ αρχήν αιρετικές, στο βαθμό που οι 
αντιλήψεις για την ανάπτυξη ήταν προσανατολισμένες στη βιομηχανία, και συντηρητικές 
έως αντιδραστικές. Η μη ανάπτυξη της βιομηχανίας εθεωρείτο ότι προδιέγραφε τη 
διαιώνιση της εξάρτησης της χώρας. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι απόψεις που 
διατυπώνονται στην Έκθεση απηχούν αντιλήψεις κύκλων των Διεθνών Οργανισμών, 
σχετικά με την ανάπτυξη των τριτοκοσμικών χωρών, σύμφωνα με τις οποίες στις χώρες 
αυτές είναι ανάγκη - και δύνανται - να αναπτυχθούν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα με 
άξονα τις κρατικές και αστικές υπηρεσίες.

Από τότε η συζήτηση για τις επιπτώσεις που έχει η οικοδομική δραστηριότητα στους 
άλλους τομείς της οικονομίας και την ανάπτυξη συνολικά, επανέρχεται μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 συχνά, τόσο μέσα στο Κοινοβούλιο, με την ευκαιρία διαφόρων 
νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στον τομέα, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο, μέσα στα σχετικά δημοσιεύματα πολιτικών κομμάτων και επαγγελματικών 
οργανώσεων, δημοσιογράφων κοκ. Πάντα υπάρχει σοβαρός αντίλογος στην ανάπτυξη 
της οικοδόμησης έναντι της βαριάς βιομηχανίας. Πάντα όμως ο τομέας παραμένει 
ισχυρός και ανάγεται σε "μοχλό" όπως χαρακτηρίζεται, της όλης οικονομικής ζωής.

Η ανάπτυξη της οικοδομής φαίνεται κατ’ αρχήν εύλογη, αφού υπήρχε τρομερό 
πρόβλημα στέγης. Υπάρχει όμως, νομίζουμε, και μια άλλη διάσταση σ’ αυτή την πολιτική: 
η σημασία που έχει η μικρή ιδιοκτησία και η ενίσχυση των ιδιοκτητών που είχαν θιγεί 
από όλη την κρίση και από το ενοικιοστάσιο. Η πάγια πολιτική όλων των ελληνικοίν 
κυβερνήσεων, ήδη από την εποχή της αντιβασιλείας και αργότερα με τη μεταρρύθμιση 
του Βενιζέλου που προστατεύει και ενισχύει την μικρή ιδιοκτησία”, ήταν και σ’ αυτή την 
περίπτωση ενδεδειγμένη, αφού μπορούσε να στηρίξει για ακόμη μια φορά τις τότε

12. Για το ζήτημα αυτό βλέπε, Επιθεώρηση οικονομικών και πολιτικών επιστημών, τόμος 1952. Εκδ. Παπαζήσης, 
Αθήνα. Ειδικότερα τα άρθρα των Ξεν. Ζολώτα, Σ. Ζίγδη, Κ. Τσάτσου, I. Κουλή, Σ. Αγαπητίδη, Π. 
Χριστοδουλόπουλου.

13. Μαντουβάλου, Μ. (1988), ο.π. σημ.1. Βαϊου, Ντ., Μαντουβάλου, Μ., Μαυρίδου, Μ. (1995) "Κοινωνική 
ενσωμάτωση και ανάπτυξη του αστικού χώρου στην Ελλάδα", Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 16.

31

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΝΤΙΝΑ ΒΑΪΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

κυβερνήσεις εναντίον των αντιπάλων τους και εχθρών της ιδιοκτησίας, των 
κομμουνιστών. Έτσι, το οικοδομικό θαύμα που επιτεύχθηκε, με την πολύ μεγάλη 
ανάπτυξη του τομέα της οικοδόμησης και την αντιμετώπιση του ζητήματος της κατοικίας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, φαίνεται να ανταποκρίνεται σε πολύ βασικά κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και στόχους.

4. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΙΟΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΑΟΜΗΣΗ

Στην Ευρώπη κατά τη μεταπολεμική περίοδο όπως είναι γνωστό επικρατεί το ρυθμιστικό 
σχέδιο ως μέσο δημόσιας παρέμβασης, με στόχο την ανάπτυξη και τον μακροχρόνιο 
προγραμματισμό της παραγωγής και τον εξορθολογισμό της πόλης. Διατυπώνονται 
προγράμματα, χωροθετούνται οι παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες σε σχέδια 
χρήσεων γης (σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού των λειτουργιών), συντάσσονται 
κυκλοφοριακές μελέτες κοκ. Στις κατευθύνσεις που προδιαγράφουν τα ρυθμιστικά 
σχέδια και προγράμματα πραγματοποιούνται τεράστιες επενδύσεις του δημοσίου για την 
εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας και εγκαταστάσεων που προωθούν τη συλλογική 
κατανάλωση.

Στην Ελλάδα την ίδια εποχή διεξάγεται μεταξύ ειδικών, που βρίσκονται στους 
σχετικούς επαγγελματικούς συλλόγους, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη διοίκηση, μια 
αντίστοιχη συζήτηση, ήδη από τη λήξη του πολέμου και κατά τον εμφύλιο. Οι ιδέες του 
Μοντέρνου Κινήματος, διαπερνούν τις προτάσεις των πολεοδόμων, όπως φαίνεται και 
από την αρθρογραφία στα Τεχνικά Χρονικά της περιόδου. Ο Κ. Δοξιάδης, προϊστάμενος 
Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων την 
περίοδο 1940-45, συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση αυτή. Συλλέγει μάλιστα στοιχεία για 
τις πολεμικές καταστροφές, με στόχο να τα χρησιμοποιήσει στους μεταπολεμικούς 
σχεδιασμούς της Αθήνας, με τον ίδιο τρόπο που αυτό συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές 
χώρες.

Το 1945 ο διευθυντής του σχεδίου πόλεως του Δήμου Αθηναίων Κ. Μπίρης 
δημοσιεύει το έργο του με τίτλο "Σχέδιον Ανασυγκροτήσεως της Πρωτευούσης". Το 
σχέδιο προτείνει μεταφορά του διοικητικού κέντρου της Αθήνας στα Μέγαρα, κατά το 
πρότυπο της Μπραζίλια, όπως επισημαίνει ο ίδιος στο βιβλίο του14, με ανάπτυξη νέου 
λιμανιού και αεροδρομίου, που θα μπορούν να καλύψουν τη μελλοντική βιομηχανική 
ανάπτυξη, και δίκτυο εθνικών οδών που θα συνδέσουν τη νέα θέση με όλη την Ελλάδα. 
Για την Αθήνα προβλέπει οριοθέτηση της προς οικοδόμηση επιφάνειας και δημιουργία 
περιμετρικής πράσινης ζώνης (κατά τα πρότυπα του Abercombie για το Λονδίνο), 
δημιουργία του άλσους των αρχαίων Αθηνών σε έκταση πολύ ευρύτερη απ’ αυτήν που 
προβλέπει το σημερινό πρόγραμμα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων15, δημιουργία

14. Μπίρης, Κ. (1966) Λι Λθήναι από του 19ον εις τον 20ο αιώνα, Αθήνα: έκδοσις του Καθιδρΰματος 
Πολεοδομίας και Ιστορίας των Αθηνών (επανέκδοση από τις εκδ. Μέλισσα, 1996)

15. Ο Κ.Μπίρης υπολόγιζε το κόστος απαλλοτριώσεων για το αρχαιολογικό πάρκο σε 12 εκατ. δολάρια με τις 
τιμές της εποχής.
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αθλητικού κέντρου προς τόν Κολωνό στην προέκταση της Λ. Αλεξάνδρας και αρκετές 
νέες διανοίξεις και διαπλατυνσεις λεωφόρων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας16. 
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις του Κ. Δοξιάδη, του Α. 
Δημητρακάπουλου17 και άλλων.

Παράλληλα όμως, την ίδια αυτή περίοδο, το δραματικό έλλειμμα κατοικίας, η 
πολιτική κατάσταση και η έλλειψη πόρων/κεφαλαίων οδηγεί το κράτος σε μια 
απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση με ιδιωτικά κεφάλαια και στα 
υφιστάμενα οικόπεδα, χωρίς υποδομές ή άλλου τύπου πολεοδομικές προβλέψεις για το 
μέλλον. Αποφασιστικά μέτρα στην κατεύθυνση αυτή είναι οι αυξήσεις των 
επιτρεπομένων υψών και συντελεστών δόμησης και το ΚΗ’ ψήφισμα που, με εισήγηση 
του Κ. Δοξιάδη, ψηφίζει η Αναθεωρητική Βουλή του 1947. Το ΚΗ’ ψήφισμα προβλέπει 
την απαλλαγή από το ενοικιοστάσιο και από το φόρο των εισοδημάτων από ακίνητα που 
χτίστηκαν μετά το 1945.

Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με το ισχύον ενοικιοστάσιο και τη μεγάλη ζήτηση 
κατοικιών, οδηγούν σταδιακά, μετά τη σταθεροποίηση του νομίσματος το 1953, στη 
μεγάλη ανάπτυξη της οικοδόμησης με πολυκατοικίες που κτίζονται με το σύστημα της 
αντιπαροχής. Παράλληλα, οι στεγαστικές ανάγκες μεγάλου ποσοστού του αγροτικού 
πληθυσμού, που αστικοποιείται τότε με ραγδαίους ρυθμούς, καλύπτονται, όπως είναι 
γνωστό, με την αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία υποκατέστησε στην ουσία την 
κοινωνική πολιτική κατοικίας18.

Από τη δεκαετία 1960 η συζήτηση για την πόλη και η ενασχόληση με το σχεδίασμά 
γίνεται πιο συστηματική: Πραγματοποιούνται πέντε Πανελλήνια Αρχιτεκτονικά 
Συνέδρια με έμφαση στην Πολεοδομία και τη Ρύθμιση του Χώρου, ιδρύεται το 
Σπουδαστήριο Πολεοδομικοίν Ερευνών στο ΕΜΠ, ανατίθεται η κυκλοφοριακή μελέτη 
Smith, συγκροτείται η Διεύθυνσις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών στην Υπηρεσία 
Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ξεκινά η σύνταξη του Ρ.Σ.Α.

Οι ειδικοί εξακολουθούν να συζητούν για την πόλη, σύμφωνα με αυτό που θεωρούν 
ως "έγκυρη γνώση" και εκλαμβάνουν ως "θεωρία της πολεοδομίας". Στις σχετικές 
συζητήσεις διατυπώνεται βέβαια συχνά και με ειρωνεία η άποψη ότι "στην Ελλάδα η 
πολεοδομία γίνεται από τους εργολάβους και τους οικοπεδάδες". Δεν διερευνιόνται όμως 
οι διαδικασίες με τις οποίες αναπτύσσεται η πόλη ούτε η πολεοδομική έκφραση των 
χαρακτηριστικών του παραγωγικού δυναμικού της, πχ. μικρές επιχειρήσεις, διάχυση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο κλπ, τα οποία δεν μπορούν να υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις όπως αυτές που προβλέπει η "θεωρία" (zoning, έλεγχος των χρήσεων, 
φορτίσεις των υποδομών κλπ).

16. Παρά τα οράματα που προβάλλει ο Δήμος, ο ρόλος του, ως γνωστόν, ήταν μόνο συμβουλευτικός, αφού οι 
αποφάσεις για την πόλη λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση.

17. Ο Ανάργυρος Δημητρακόπουλος, πολιτικός μηχανικός, εξελεγη καθηγητής της πολεοδομίας στο ΕΜΠ το 
1938. Διετε'λεσε πρόεδρος του ΤΕΕ (1936-41), Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Υπουργός 
Δημοσίων Έργων το 1945 στις κυβερνήσεις Π. Βούλγαρη και Π. Κανελλόπουλου, βουλευτής το 1946 με το κόμμα του 
Γ. Παπανδρέου και Πρόεδρος του Οργανισμού Ανασυγκρότησης (1946-48). Αρθρογράφησε στα Τεχνικά Χρονικά 
για θε'ματα Πολεοδομίας ήδη πριν τον πόλεμο. (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια - Συμπλήρωμα 1957).

18. Mantouvalou, Μ. (1980), ό.π. σημ. 1, Μαυρίδου, Μ. (1987), ό.π. σημ. 1.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κ. Δοξιάδης, ο οποίος παραμένει σε σημαντικές θέσεις σε 
όλες τις Κυβερνήσεις ως το 195019 20 και συντάσσει σειρά πολεοδομικών σχεδίων για την 
Αθήνα ως το 1975, δεν της εξασφάλισε παρά το ΚΗ' ψήφισμα, τη δημιουργία στοών σε 
ορισμένους κεντρικούς δρόμους και σε λίγες περιπτώσεις την εξελικτική διαπλάτυνσή 
τους και βέβαια αύξηση των υψών. Κυρίως δηλαδή μέτρα που δημιουργούσαν ευνοϊκό 
κλίμα για την οικοδόμηση με ιδιωτικά κεφάλαια, αφού δεν προβλεπόταν καμία 
επιβάρυνση των ιδιοκτητών οικοπέδων, η δε αύξηση του ύψους, τους δινόταν ως δώρο. 
Αντίθετα, οι αναμορφώσεις που προτείνονταν για κεντρικά σημεία της πόλης’11 δεν είχαν 
καμιά πιθανότητα να εφαρμοστούν γιατί θα έθιγαν πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, αλλά και 
επιχειρήσεις διάχυτες στον αστικό ιστό.

Έτσι τα ρυθμιστικά σχέδια, οι κυκλοφοριακές μελέτες, κοκ, παραμένουν ανενεργό 
και αντί αυτών εφαρμόζονται μέτρα και νόμοι που απαντούν στα βασικά ερωτήματα που 
απασχολούν τόσο τη διοίκηση, όσο και τον πληθυσμό και είναι: "πού" θα χτίσουμε και 
"πόσο" θα χτίσουμε. Βασικά νομοθετήματα σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι:
- Ο Ν.3275/1955 που οριοθετεί τις εντός σχεδίου περιοχές (με την "μπλε γραμμή") και 

νομιμοποιεί τα αυθαίρετα που είχαν χτιστεί ως το 1955 στην Αθήνα.
- Το Β.Δ. 30/8/1955, που καθορίζει νέους τομείς υψών της Αθήνας21. Με βάση αυτό το 

Διάταγμα πολυκατοικιοποιήθηκαν όλες οι κεντρικές συνοικίες.
- Πρέπει εδώ να αναφερθεί και ο Α.Ν.395/1968, που αύξησε τους συντελεστές δόμησης 

και οδήγησε στην πολυκατοικιοποίηση των περιφερειακών συνοικούν, των 
προαστείων και πολλών επαρχιακών πόλεων (ο λεγόμενος όροφος του Παττακού).

- Ο Α.Ν.410/1968, με τον οποίο νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα που είχαν οικοδομηθεί
μέχρι το 1968, με καταβολή εισφοράς, ενώ παράλληλα θεσπίζονται έλεγχοι και 
ευθύνες των μηχανικών που κτίζουν αυθαίρετα.

Στην ίδια κατεύθυνση είχαν κινηθεί και άλλες ενδιάμεσες ρυθμίσεις, αλλά και 
ρυθμίσεις που ακολούθησαν, μέχρι σήμερα. Είναι έτσι σαφείς οι κανόνες που ορίζουν 
τον τρόπο ανάπτυξης της πόλης και την οικοδομική δραστηριότητα:
• Συνεχής αύξηση, με άμεσα ή έμμεσα μέτρα, της εκμετάλλευσης των εντός σχεδίου 

οικοπέδων, με τρόπους που κάθε φορά δραστηριοποιούν την οικοδομή και 
επιτρέπουν τη διεύρυνση όλου του τομέα.

• Διαδοχικές εντάξεις στο Σχέδιο Πόλης περιοχών αυθαιρέτων που, παράλληλα με την 
όλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εισοδημάτων, επέτρεψε στις περιοχές αυτές να 
μετατραπούν σε αστικές συνοικίες και στους κατοίκους τους, πρώην εσωτερικούς 
μετανάστες συχνά στα όρια της φτώχειας, να ενσωματωθούν στη ζωή της πόλης.

Μέσα από αυτούς τους βασικούς κανόνες ρύθμισης, η μεγάλη ανάπτυξη του τομέα της 
οικοδόμησης και η επέκταση του αστικού χώρου, που, σε μια πρώτη ανάγνωση,

19. Ο Κ. Δοξιάδης διετέλεσε: Διευθυντής Πολεοδομικών Μελετών του Υπ. Διοικήσεως Πρωτευούσης (1937-38), 
Προϊστάμενος Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών του Υπ. Δημοσίων Έργων (1940-45), Υφυπουργός και 
Γενικός Διευθυντής Ανοικοδομήσεως (1945-46), Πρόσεδρος Υπουργός στο Υπ. Συντονισμού και Επικεφαλής της 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Σχεδίων Ανασυγκροτήσεως (1948), Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια - Συμπλήρωμα 1957

20. Κ.Μπίρης (1966), ό.π. σημ. 14
21. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η χωρητικότητά της με τα νέα ύφη ήταν 6.000.000 κάτοικοι!
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προωθείται παρά το γράμμα των νόμων, ευνοεί ιδιαίτερα την εξάπλωση και αξιοποίηση 
της μικρής ιδιοκτησίας, διευρύνει τις κοινωνικές ομάδες που επωφελούνται και αμβλύνει 
την κοινωνική διαίρεση. Παράλληλα βέβαια εμπεδώνεται η αντίληψη πως κάθε σημείο 
της πόλης και ολόκληρης της επικράτειας αποτελεί εν δυνάμει οικόπεδο προς 
εκμετάλλευση. Σε όσο βαθμό καλύπτεται αυτή η προσδοκία, οι διαδικασίες αυτές 
συναντούν ευρύτατη και ουσιαστική συναίνεση, όσο και αν το πολεοδομικό περιβάλλον 
που παράγουν αποτελεί πεδίο προβλημάτων και αντικείμενο διαμαρτυριών.

Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση των διατάξεων των νόμων, των 
εισηγητικών εκθέσεων και άλλων σχετικών κειμένων. Το "γράμμα", δηλαδή οι τίτλοι, οι 
διατυπωμένοι στόχοι, οι αρχικές διατάξεις κοκ συνήθως αναφέρονται στην προστασία 
της πόλης, την εξασφάλιση ελευθέρων χώρων, τον έλεγχο της οικοδομικής 
δραστηριότητας κλπ22. Είναι δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνο με τις αντιλήψεις περί 
"καλής πόλης" που απορρέουν από την κρατούσα πολεοδομική θεωρία και τη μεταφορά 
της στη συζήτηση για τις ελληνικές πόλεις. Όμως όλα αυτά μένουν ανενεργό και όσα 
εφαρμόζονται, σε "κενά" διατάξεων και μέσα από απρόβλεπτους συνδυασμούς τους ή και 
παρά τους νόμους, όπως ήδη αναφέραμε, ανταποκρίνονται στην κοινωνική δυναμική, 
όπως σε κάθε συγκυρία αναγνωρίζεται και προωθείται από το κράτος.

Στην κοινωνική δυναμική που συναρτάται με το σύστημα γαιοκτησία / οικοδόμηση / 
ανάπτυξη του αστικού χώρου, βασική συνιστώσα αποτελούν, όπως είναι εύλογο, και τα 
συμφέροντα που οργανώνονται μέσα από τις διαδικασίες που κινητοποιούνται. Ομάδες 
δηλαδή και άτομα που εμπλέκονται σε αυτές συνδιαλέγονται με διάφορους τρόπους με 
τους φορείς της πολιτικής εξουσίας και τον κρατικό μηχανισμό και ωθούν σε 
συγκεκριμένες επιλογές, επηρεάζοντας τη διατύπωση νόμων, προγραμμάτων, κοκ. Αυτή 
είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα όψη των πολεοδομικών πραγμάτων, που δεν ταυτίζεται με 
τη σκανδαλοθηρία και έχει, δυσανάλογα με τη σημασία της, λίγο διερευνηθεί23.

5. ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΙΟΑΕΟΑΟΜΟΥΣ

Η ιστορική απόσταση που μας χωρίζει από την περίοδο της Ανασυγκρότησης μας 
επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι προβλέψεις της έκθεσης Βαρβαρέσου, καθώς και οι 
(κυρίως άρρητοι) στόχοι της πολιτικής για την οικοδομή και την πόλη, που ασκήθηκε 
μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο, πραγματοποιήθηκαν: Κινητοποιήθηκαν οι 
αποθησαυρισμένες αξίες, χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή κατοικιών, καλύφθηκαν οι 
στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού, διευρύνθηκε πολύ η μικρή αστική ιδιοκτησία και 
ένα μεγάλο ποσοστό λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων έγιναν ιδιοκτήτες ακινήτων, συχνά 
περισσότερων από ένα. Παράλληλα δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης, 
αναπτύχθηκαν μεταποιητικές μονάδες κατασκευής οικοδομικών υλικών και γενικά 
ενισχύθηκε η οικονομία από τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα της οικοδομικής 
δραστηριότητας, η οποία κατέλαβε κεντρική θέση στην οικονομία.

22. Κλασσικά παραδείγματα στο πλαίσιο αυτό αποτελούν οι διάφοροι ΓΟΚ (και ο ισχύων σήμερα).
23. Βλ. Μ. Mantouvalou (1980), ό.π. σημ. 1.
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Από τις κρατούσες διαδικασίες οικοδόμησης και ανάπτυξης της πόλης ωφελήθηκαν, 
άνισα βέβαια, άτομα και ομάδες που κατανέμονται σε όλα τα στρώματα της ελληνικής 
κοινωνίας, ενώ από τα προβλήματα που δημιουργούνται πλήττονται, άνισα επίσης, όλα 
τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό συνέβαλε σε μια σχετική κοινωνική ομοιογενοποίηση του 
αστικού χώρου, ή καλύτερα στην αποφυγή "γκέτο" και κοινωνικών διαχωρισμών που 
εντείνουν τις ρωγμές της κοινωνικής συνοχής; από τις οποίες, όπως είναι γνωστό, δεν 
έχουν εξαιρεθεί ούτε οι πόλεις και οι χώρες όπου "πραγματοποιήθηκε" η πολεοδομική 
θεωρία24.

Η συζήτηση για την ελληνική πόλη, ακόμη και μεταξύ των ειδικών, επικεντρώνεται θα 
λέγαμε μονότονα επί μισό αιώνα στα προβλήματα και τις παρεκκλίσεις από το θεωρητικά 
"ορθό", που κατά τα τελευταία 20 χρόνια κωδικοποιούνται με τους όρους, μεταξύ άλλων, 
"τσιμεντούπολη", "νέφος", "τρωτότητα" απέναντι σε φυσικά ή άλλα φαινόμενα. Φυσικά 
όλα τα πιο πάνω προβλήματα είναι υπαρκτά. Εντοπίζεται όμως ένα έλλειμμα στη 
συζήτηση, όσο δεν διερευνάται η συμβολή αυτής της μορφής αστικής ανάπτυξης στη 
σχετική ομοιογενοποίηση των πόλεων και την κοινωνική ενσωμάτωση του πληθυσμού 
που υπέστη τη βία του εμφυλίου και της μετέπειτα εποχής. Και, ακόμη περισσότερο, όσο 
δεν συνειδητοποιείται ότι αυτή η αστική ανάπτυξη ήταν το τίμημα για την κατάλυση του 
εμφυλιοπολεμικού κλίματος και την οικοδόμηση μιας ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης 
σε μια χώρα βαθύτατα διαιρεμένη πολιτικά, χωρίς πόρους και με πολύ ανεπαρκή 
τεχνολογική υποδομή.

Ένα ακόμη έλλειμμα στην επιστημονική συζήτηση και έρευνα εντοπίζεται στην 
κατανόηση των επιπτώσεων που έχει η υποβάθμιση του ρόλου του σχεδιασμού και της 
πολεοδομικής νομοθεσίας στην όλη λειτουργία των θεσμών. Οι πόλεις αναπτύσσονται 
πολύ, με διαδικασίες γνωστές και με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, αλλά έξω από τους 
σχεδιασμούς των πολεοδόμων. Η οικοδόμηση ρυθμίζεται με κανόνες επίσης γνωστούς, 
αλλά πολύ συχνά έξω από το γράμμα του νόμου. Προγράμματα και σχέδια και νόμοι για 
την οικοδομή και την πόλη παράγονται πάντα σε αφθονία, ακολουθώντας, σε σημαντικό 
βαθμό, και τη "θεωρία", αλλά μένουν ανενεργό. Οι μηχανισμοί ανάπτυξης της ελληνικής 
πόλης αντιμετωπίζονται ως παρέκκλιση από το θεωρητικά "ορθό", που φαίνεται ότι 
επιδιώκουν να επιβάλουν οι νόμοι και τα σχέδια, ενώ αυτό παραμένει ασύμβατο με τις 
βασικές διαδικασίες και μεγέθη του ελληνικού χώρου. Έτσι όμως πλήττεται γενικότερα 
η αξιοπιστία των θεσμών και υποβαθμίζεται ο ρόλος τους, με συνέπειες που έχουν επίσης 
λίγο διερευνηθεί.

Από τις πιο πάνω επισημάνσεις προβάλλουν ερωτήματα και πεδία στα οποία φαίνεται 
αναγκαίο να προχωρήσει η έρευνα. Είναι βέβαια ενδεικτικά, αλλά θεωρούμε ότι 
αναδεικνύουν μια μεγάλη πρόκληση για την ελληνική πολεοδομία και τους πολεοδόμους: 
την ανάγκη πιο πολύπλευρης αναγνώρισης των τοπικών δεδομένων και ένταξής τους 
στους ευρύτερους θεωρητικούς προβληματισμούς, όσο και σχεδιασμούς, για την πόλη. Η 
σημερινή συγκυρία, με την αναίρεση δογμάτων και "μεγάλων αφηγήσεων" είναι, 
φαίνεται, ευνοϊκή για την αναίρεση στερεοτυπικών προσεγγίσεων, αφού, κατά μία

24. Είναι ενδεικτικό ότι ο όρος "κοινωνική ρωγμή" εισάγεται στη Γαλλία, όπου και αποκτάει μεγάλη διάδοση, 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας για τις προεδρικές εκλογές του 1995.
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εκδοχή που μας προσελκύει ιδιαίτερα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η θεωρία "...δεν 
προσφέρει οριστικές εξηγήσεις ή βεβαιότητες και αποδεικνύει πόσο απατηλή είναι η 
αξίωσή μας να πρεσβεύουμε απόλυτα πιστεύω ... Διατυπώνει θέσεις και αντιθέσεις ... 
που χρησιμεύουν ως δίαυλοι για τη διερεύνηση του σκότους, ως εργαλεία έρευνας μιας 
άλυτης διαλεκτικής που μεταμορφώνεται συνεχώς για να αποφύγει τον πειρασμό του 
οριστικού..."25.

25. Σπυροπούλου, Μ. (1995) "Εισαγωγή” στο Ίταλο Καλβίνο Έξι προτάσεις για την επόμενη χιλιετία, Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια, μετάφραση, εισαγωγή και επίμετρο Μ. Σπυροπούλου (ιταλική ε'κδοση 1988)
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Η πολεοδομική πολιτική στη δεκαετία του ’50

Δημήτρης Οικονόμου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εισήγηση επιχειρεί μια θεώρηση της πολεοδομικής πολιτικής στη "μεγάλη" δεκαετία 
του '50 (τέλη δεκαετίας ’40-αρχές δεκαετίες ’60). Το σημαντικό χρονικό διάστημα που 
έχει, πλέον, μεσολαβήσει, διευκολύνει την ιστορική προσέγγιση, αφού επιτρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι μεταγενέστερες εξελίξεις. Υπό το πρίσμα αυτό, τα γεγονότα της 
εποχής εκείνης τοποθετούνται σε μια προοπτική που δεν ταυτίζεται, πάντα, με την 
αίσθηση που υπήρχε συγχρονικά για τη σημασία τους. Ανεξαρτήτως του ενδιαφέροντος 
που έχουν καθεαυτά, θέματα όπως, πχ. ol επεξεργασίες του Δοξιάδη για το οικιστικό 
δίκτυο και την πολιτική οικιστικής ανάπτυξης1, ελάχιστα επέδρασαν, τελικά, στην 
πολεοδομική πολιτική και πρακτική. Αντίθετα, υπάρχουν άλλα στοιχεία της τότε 
πολεοδομικής πολιτικής αλλά και άλλων πολιτικών με πολεοδομικές επιπτιόσεις που 
αποδείχθηκαν καθοριστικής και μακροχρόνιας εμβέλειας για την οργάνωση του αστικού 
χώρου, με αποτέλεσμα να μπορεί να υποστηριχτεί ότι κατά τη δεκαετία του ’50 
συγκροτήθηκε ουσιαστικά το μεταπολεμικό μοντέλο πολεοδομικής πολιτικής το οποίο 
παραμένει ενεργό ακόμα και σήμερα1 2. Το μοντέλο αυτό υπήρξε προϊόν του συνδυασμού 
τάσεων και χαρακτηριστικίόν που ενυπήρχαν στην προπολεμική χωρική πολιτική3 με 
ορισμένα πολύ σημαντικά νέα στοιχεία (πχ. κεντρικός ρόλος της οικοδομής, σημαντικές 
επενδύσεις σε βασικές υποδομές μεταφορών και ενέργειας, και αναπτυξιακά κίνητρα), 
που συνδέονται με τα νέα δεδομένα, οικονομικά και πολιτικά, της μεταπολεμικής

1. Σε μια μελέτη σχεδόν ουτοπικού χαρακτήρα (Δοξιάδης 1947) ο Κ. Δοξιάδης, ο οποίος από το 1940 είχε 
ιδρύσει, στο πλαίσιο του Υπουργείου Δημοσίων Εργων, το Γραφείο Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών και 
Ερευνών, και έγινε Υφυπουργός Ανοικοδομήσεως το 1945, ανέπτυξε ένα αναλυτικό πρόγραμμα που συνέδεε την 
αναπτυξιακή διαδικασία με τη χωροταξική οργάνωση, με το οικιστικό δίκτυο να τίθεται στο επίκεντρο της 
τελευταίας. Περίπου την ίδια εποχή, τα προβλήματα του αστικού χώρου είχαν αρχίσει να επισημαίνονται και από 
ορισμένες άλλες πλευρές. Χαρακτηριστική είναι η θέση του Β. Βαφειάδη ότι "οι οικισμοί της χώρας δεν ικανοποιούν 
τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής", με πηγή του προβλήματος τις δυσκολίες εφαρμογής των σχεδίων των πόλεων λόγω 
έλλειψης χρηματικών πόρων για τις απαλλοτριώσεις (Βαφειάδης 1948: 6, 7)-ένα πρόβλημα που επανερχόταν 
συστηματικά στη βιβλιογραφία στις δεκαετίες που ακολούθησαν.

2. Παρά τις μη αποτελεσματικές, τελικά, προσπάθειες μεταρρύθμισής στην περίοδο γύρω στο 1980, καθώς και 
τα υπαρκτά νέα στοιχεία που εμφανίζονται στην πολεοδομική πολιτική από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Για μια 
αποτίμηση της κατάστασης και των προοπτικιυν του μοντέλου πολεοδομικής ανάπτυξης και πολιτικής σήμερα, βλέπε 
Οικονόμου Δ, Πετράκος Γ. (1999).

3. Όπως η υποστήριξη της αξιοποίησης της μικρής έγγειας ιδιοκτησίας, η θεσμοποίηση της διάκρισης εντός 
σχεδίου/ εκτός σχεδίου χώρος, και η διαμόρφωση των βασικών διαδικασιών πολεοδόμησης μέσω του ΝΔ του 1923. 
Ωστόσο, στην περίοδο αυτή υπήρξαν και στοιχεία της χωρικής πολιτικής που δεν επιβίωσαν μεταπολεμικά (πχ. η 
έντονη κρατική στεγαστική δραστηριότητα). Βλέπε σχετικά Οικονόμου (υπό έκδοση).
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περιόδου. Η παγίωση του μοντέλου πολεοδομικής πολιτικής4 που προήλθε από τη 
σύντηξη όλων αυτών των στοιχείων, παλαιότερων και νεώτερων, δεν έγινε πόντιος χοορις 
ταλαντεύσεις5 6. Σε ορισμένα ζητήματα υπήρξε διαπάλη διαφορετικών εκδοχών μέχρι την 
οριστικοποίηση της οριστικής επιλογής (ιδίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας)1’, ενώ 
παράλληλα εμφανίστηκαν και ορισμένα νέα στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν, τα 
περισσότερα όπως από τα οποία τελικά δεν επιβίωσαν7. Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό 
της πρώτης διαμόρφωσης του μοντέλου αυτού ήταν ότι αναδύθηκε και διαμορφώθηκε 
στον αθηναϊκό χώρο. Οι υπόλοιπες πόλεις στην περίοδο αυτή δεν είχαν επαρκή δυναμική 
για να αφομοιώσουν τις νέες εξελίξεις. Στις επόμενες δεκαετίες, ωστόσο, ακολούθησαν 
και αυτές σταδιακά, πρώτα οι μεγαλύτερες και στη συνέχεια οι μικρότερες, την ίδια 
πορεία.

Η ανάλυση της πολεοδομικής πολιτικής μπορεί γίνει σε τρία επίπεδα: τους κοινωνικο
οικονομικούς παράγοντες που λειτούργησαν ως πλαίσιο της πολιτικής, τα 
χαρακτηριστικά αυτής καθεαυτής της πολεοδομικής πολιτικής, και τις επιπτώσεις της. Η 
διάκριση αυτή είναι χρήσιμη μεθοδολογικά, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι στην 
πραγματικότητα τα τρία αυτά επίπεδα είναι στενά διαπλεγμένα και 
αλληλοεπηρεάστηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια συνοπτική απεικόνιση των τριών 
αυτών επιπέδων κατά τη δεκαετία του ’50 παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

4. Το οποίο αποτελεί υποσύνολο του μοντέλου πολεοδομικής πολιτικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, το οποίο 
με τη σειρά αποτελεί υποσύνολο του συνολικότερου μοντέλου χωρικής πολιτικής και ανάπτυξης. Τα μοντέλα αυτά 
έχουν πολύ μεγάλη συνάφεια, και πολλά από τα δομικά χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής πολεοδομικής πολιτικής 
που αναλύονται στο παρόν, είναι παρόντα και στα υπόλοιπα ομόκεντρα αυτά μοντέλα. Βλέπε το Οικονόμου (υπό 
έκδοση) για ένα σχέδιο ερμηνείας του δεύτερου, για το σύνολο του 20ου αιώνα.

5. Η γνωστή συζήτηση για τις κατευθύνσεις της ανασυγκρότησης και της μεταπολεμικής ανάπτυξης, που 
αποκρυσταλλιυθηκε στις απόψεις του Κ. Βαρβαρέσσου από τη μια πλευρά και της ομάδας Κούλη-Ζίγδη-Ζολιότας 
από την άλλη (και, σε διαφορετικό πλαίσιο, του Δ. Μπάτση) απηχεί αυτές τις αναζητήσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι 
τελικά, παρά ορισμένες μονόπλευρες ερμηνείες, η μεταπολεμική αναπτυξιακή πολιτική χρησιμοποίησε στοιχεία και 
από τις δύο απόψεις, ενώ ακόμα και ορισμένες αναλύσεις του Μπάτση, όπως αυτές που αφορούσαν τον προωθητικό 
ρόλο της οικοδομής ως προς την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και της βιομηχανίας, ενσωματώθηκαν (όχι κατ' 
ανάγκην συνειδητά) στις τελικές επιλογές. Βλέπε σχετικά Οικονόμου (1988).

6. Συζήτηση που ελάχιστα τέθηκε ευθέως με όρους πολεοδομικούς, αν και τελικά αφορούσε ζητήματα 
καθοριστικά (και) για τις πόλεις. Η έλλειψη ρητής πολεοδομικής προβληματικής αποτυπιόνεται στα διάφορα 
μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης της περιόδου. Στο πρώτο οικονομικό πρόγραμμα στη μεταπολεμική περίοδο, 
το "Σχέδιο Ανασυγκροτήσεως", που εκπονήθηκε το 1947, η έλλειψη πολεοδομικής προβληματικής ήταν απόλυτη. Στο 
Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσειος της Ελλάδας 1948-52, που ακολούθησε οι χωρικές αναφορές ήταν υποτυπώδεις, ενώ 
το κεφάλαιο "Στέγασις" αναφέρεται μόνο σε συνολικά μεγέθη και είναι τελείως αχωρικό. Τα δύο επόμενα 
προγράμματα εξακολούθησαν να μην έχουν χωρική διάσταση. Το Πρόγραμμα 1950-53 εξακολουθεί να είναι κατά 
βάση αχωρικό, αν και περιλαμβάνει για πρώτη φορά κεφάλαιο με τίτλο "Οικισμός". Το περιεχόμενό του 
περιλαμβάνει αφενός θέματα κατοικίας και αφετέρου θέματα αστικής υποδομής (κυρίως ύδρευσης και 
αποχέτευσης) χωρίς όμως καμία διαφοροποίηση μεταξύ των βαθμίδοτν του οικιστικού δικτύου και χωρίς να 
προβλεφθεί συγκεκριμένος μηχανισμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χρηματοδότησης της αστικής 
υποδομής. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης 1952-56 είχε τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με το προηγούμενο.

7. Για παράδειγμα, στην τριετία 1948-50 η συμμετοχή του δημοσίου στην παραγιογή κατοικίας υπήρξε πολύ 
σημαντική, ενώ και κατά τη δεκαετία του ’50 ο μ.ό. της έφθασε 9,3% του συνόλου. Η καθήλωση στα πολύ χαμηλά 
επίπεδα που χαρακτήρισαν έκτοτε την κρατική στεγαστική δραστηριότητα (μ.ό. <3%) οριστικοποιήθηκε μετά το 
1960 μ.ό.<3%).
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Οι παράγοντες που αναφέρουμε καθόρισαν τα βασικά χαρακτηριστικά της 
πολεοδομικής πολιτικής κατά τη δεκαετία του ’60 (και, όπως προαναφέραμε, εν πολλοίς 
μέχρι σήμερα) Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ούτε λειτούργησαν 
ανεξάρτητα μεταξύ τους, ούτε υπήρξαν απλές γραμμικές συνέπειες του κοινωνικο
οικονομικού πλαισίου. Αφενός, δημιούργησαν ένα συνεκτικό σύστημα πολεοδομικής 
πολιτικής (παρά την απουσία ρητής συζήτησης για τα πολεοδομικά ζητήματα, και 
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το σύστημα αυτό διαφέρει σημαντικά από τα αντίστοιχα 
των περισσότερων δυτικοευρωπαϊκών χωρούν), και αφετέρου δημιούργησαν πολύ 
σημαντικά φαινόμενα ανάδρασης "προς τα πίσω", τόσο στο κοινωνικο-οικονομικό όσο 
και στο κοινωνικο-πολιτικό πεδίο. Μεθοδολογικά οι παράγοντες του κοινωνικού 
πλαισίου μπορούν χρησιμοποιηθούν ως αφετηρίες για την ανάλυση των χαρακτηριστικών 
της πολεοδομικής πολιτικής, αλλά οι οριζόντιες και κατακόρυφες διαπλοκές των 
χαρακτηριστικών αυτών έχουν καθοριστική σημασία για τη δομή του όλου συστήματος, 
δημιουργώντας αμφίδρομες "αλυσίδες" παραγόντων<=>χαρακτηριστικαίνοεπιπτώσεων 
με στενή εσωτερική διαπλοκή.

Το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε περιλαμβάνει παράγοντες 
που προϋπήρχαν της περιόδου που εξετάζεται εδώ, και παράγοντες που εμφανίστηκαν 
στην περίοδο αυτή. Παράγοντες της προύτης κατηγορίας είναι οι παρακάτω:

Α. Ο κατακερματισμός της έγγειας ιδιοκτησίας και η έντονη κοινωνική διασπορά της 
στο σύνολο, ουσιαστικά, των κοινωνικών στρωμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν 
μακροχρόνια ιστορία, και πρωτογενούς αντανακλούν την πολιτική αγροτικής γης που 
άσκησε το νεοελληνικό κράτος από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του8. Από τη 
στιγμή, ωστόσο, που διαμορφώθηκαν-και αυτό είχε ήδη γίνει στην περίοδο που 
εξετάζουμε-άρχισαν να έχουν μια αυξανόμενα αυτοδύναμη επίδραση, τόσο στις επιλογές 
της πολεοδομικής (και γενικότερα των χωρικών πολιτικών), όσο και στο κοινωνικό 
πεδίο, ιδίως στις επόμενες δεκαετίες.

Οσον αφορά το προύτο σημείο, βασική συνέπεια ήταν ότι η συστηματική υποστήριξη 
της μικρής έγγειας ιδιοκτησίας έγινε πάγιο χαρακτηριστικό της πολεοδομικής πολιτικής. 
Η υποστήριξη αυτή περιλάμβανε τη διατήρηση και αναπαραγωγή της (πχ. μέσοι των 
μικρών αρτιοτήτων τόσο στην εντός όσο και στην εκτός σχεδίου δόμηση, της συχνής 
κλιμάκωσης των ΣΔ αντιστρόφως ανάλογα προς το μέγεθος του γηπέδου κλπ.), την 
ενθάρρυνση της ιδιοποίησης μεγάλου τμήματος της αυξανόμενης (λόγω της 
αστικοποίησης αφενός, και των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές, αφετέρου) 
γαιοπροσόδου από τους μικροϊδιοκτήτες (σε αντιδιαστολή, πχ., με μια πολιτική γης, 
φορολογική ή άλλη, που θα τη μεταβίβαζε στο κράτος, ή με την εγκαθίδρυση μηχανισμών 
μετακίνησής στο μεγάλο κεφάλαιο9), και την υποστήριξη του μικρού οικοδομικού 
κεφαλαίου (και αντίστοιχα την αποθάρρυνση της εισόδου του μεγάλου στο πεδίο της 
οικιστικής ανάπτυξης [Οικονόμου 1988]). Επιπτώσεις όμως υπήρξαν και σε πιο τεχνικό 
επίπεδο, στην οργάνωση του πολεοδομικού χώρου καθεαυτή, ωθώντας γενικά στη μικρή

8. Βλέπε για μια αναδρομή το Πυργιώτης 1997, κεφ. 4.
9. Βλέπε πχ., ως προς το τελευταίο σημείο, το παράδειγμα της Αγγλικής πολιτικής γης στο Massey-Catalano 

(1978).
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κλίμακα: μικρό μέγεθος οικοπέδων, μικρά οικοδομικά τετράγωνα (κατά τη ρυμοτάμηση) 
για να επιτυγχάνεται η προσπελασιμότητα προς τα μικρά οικόπεδα, μικρό μέγεθος 
κτηρίων-όχι όμως και χαμηλές πυκνότητες σε επίπεδο οικοπέδου όπου, αντίθετα, οι 
υψηλοί ΣΔ (που άρχισαν κατά τη δεκαετία του ’50 να αυξάνονται συστηματικά), 
επικουρούμενοι και από τις μικρές αρτιότητες (με ή χωρίς παρέκκλιση) οδήγησαν σε 
υψηλή σχέση μεταξύ οικοπεδικής επιφάνειας και οικοδομικού όγκου.

Τα προηγούμενα αφορούν το χωρικό επίπεδο. Πολύ σημαντική επίδραση είχε η 
έγγεια μικροϊδιοκτησία, καθώς οι πολεοδομικές επιλογές που συνδέθηκαν με αυτήν, στις 
κοινωνικές δομές: η μικροϊδιοκτησία υπήρξε, πράγματι, μια από τις βασικές αφετηρίες 
της μεταπολεμικής εμπέδωσης του μικρο-μεσαίου χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. 
Οσον αφορά, ειδικότερα, τις κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις, το στοιχείο αυτό συνείργησε 
με την πελατειακή δομή του πολιτικού συστήματος"’. Οσον αφορά, από την άλλη πλευρά, 
τους κοινωνικο-οικονομικούς συσχετισμούς, η έγγεια μικροϊδιοκτησία έπαιξε πολύ 
ενεργό ρόλο στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των χαμηλότερων εισοδηματικών 
στρωμάτων (Οικονόμου 1988).

Β. Η πελατειακή δομή του πολιτικού συστήματος και οι αδυναμίες 
(αναποτελεσματικότητα, διαφθορά) της διοίκησης αποτελούν προβλήματα που επίσης 
ανάγονται στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους (Μουζέλης 1987, Νικολόπουλος 
1998). Τα προβλήματα αυτά έγιναν πιο πολύπλοκα στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο, 
λόγω του έντονου ελλείμματος νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα των εξελίξεων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και, στη 
συνέχεια, του εμφύλιου πόλεμου. Είναι γνωστό ότι αντίστοιχο έλλειμμα νομιμοποίησης 
υπήρξε και στις υπόλοιπες δυτικο-ευρωπαϊκές κοινωνίες κατά την περίοδο αυτή, που 
αντιμετωπίστηκε κυρίως μέσω της ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας σε συνδυασμό με τις 
κεϋνσιανές πολιτικές11. Στην Ελλάδα μια τέτοια αντιμετώπιση ήταν ωστόσο πολύ πιο 
δύσκολη, λόγω της έλλειψης ανάλογων οικονομικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων. 
Αποτέλεσμα ήταν ότι βασικές συνιστώσες του κλασικού δυτικο-ευρωπαϊκού κράτους 
πρόνοιας στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν πολύ λιγότερο.

Στο πλαίσιο αυτό, η με την ευρεία έννοια πολεοδομική πολιτική έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο, επειδή ορισμένα αποτελέσματα της αντιστάθμισαν κάποιες από τις ελλείψεις που 
είχαν ως πηγή την αδυναμία των κλασικών προνοιακών μηχανισμών. Από αυτή την 
άποψη, όπως έχει υποστηριχθεί και παλαιότερα με αφορμή την πολιτική γης και 
κατοικίας, η πολιτική αυτή λειτούργησε ως υποκατάστατο του κλασικού κράτους 
πρόνοιας. Χαρακτηριστική έκφραση αυτού του ρόλου είναι η ικανοποιητική, συγκριτικά, 
επίλυση του στεγαστικού ζητήματος των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων χωρίς 10 11

10. Πρβλ. το παρακάτω απόσπασμα από πρόσφατη είδηση σε εφημερίδα: "... ο κ. Λαλιώτης έγινε δεκτός ως 
"σωτήρας των οικιστών" στο Ηράκλειο, όπου οι 25.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων-που έριξαν δέκα χιλιάδες άκυρα 
ψηφοδέλτια στην κάλπη των ευρωεκλογών-περιμένουν να μονιμοποιηθούν. Στο Ηράκλειο σημειώθηκε η μόνη 
παραφωνία στην περιοδεία του Πρωθυπουργού, αφού έξω από τη Νομαρχία τον περίμενε ομάδα "οικιστών" με 
μαύρες σημαίες και συνθήματα όπως "Το ΠΑΣΟΚ είναι εδο3, δίχως ρεύμα και νερό". Ενέδωσε εν μέρει στα αιτήματά 
του...και υπεσχέθη λύσεις "εντός τον πλαισίου της νομιμότητας". ΤΟ ΒΗΜΑ, 27.11.1999, Α6.

11. Οσον αφορά το πρώτο σημείο: Εξασφάλιση, ταυτόχρονα, της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, και 
απόσπαση συναίνεσης μέσω των σχετικών παροχών (Offe 1982). Οσον αφορά το δεύτερο σημείο: Ενίσχυση της τελικής 
ζήτησης μέσω της αύξησης της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, Τάση προς πλήρη απασχόληση (Lipietz 1987).
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τη διάθεση δημοσιονομικών πόρων12. Πιο διάχυτες αλλά ίσως ακόμα περισσότερο 
σημαντικές, σε τελική ανάλυση, ήταν μια σειρά επιπτώσεις από τη λειτουργία τη 
μικροϊδιοκτησίας στη γη ως μηχανισμού με πολλές οικονομικές διαστάσεις: προσπορισμός 
συμπληρωματικών εισοδημάτων (όπως προαναφέρθηκε), επενδυτική/αποθεματική 
διέξοδος για τα μικρά κεφάλαια, ασφαλιστική λειτουργία για την αντιμετώπιση αναγκών 
έκτακτων (πχ. απώλεια απασχόλησης) ή προγραμματισμένων στον οικογενειακό κύκλο 
ζωής (πχ. προίκα, κάλυψη εξόδων σπουδών-βλέπε Μαλούτας [1988]). Και σε άλλα πεδία, 
όμως, υπήρξαν τέτοια φαινόμενα υποκατάστασης, που μερικές φορές έγιναν πιο αισθητά 
σε μεταγενέστερες δεκαετίες αλλά που δομικά ανάγονται στο μοντέλο διαχείρισης του 
πολεοδομικού χώρου που χρονολογείται από τη δεκαετία του ’50. Για παράδειγμα, η κακή 
οργάνωση και η μειωμένη αποτελεσματικότητα των μαζικών μέσων μεταφοράς 
αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη διευκόλυνση των ατομικών μέσων μεταφοράς όπως το 
ιδιωτικό αυτοκίνητο και τα δίτροχα, μέσω της συμπίεσης του κόστους λειτουργίας τους, 
συμπίεση που βασίστηκε στην αποδοχή πρακτικών όπως η δωρεάν (κατά)χρηση του 
κοινόχρηστου χοίρου για τη στάθμευσή τους, η αποφυγή του κόστους ρύθμισης ή 
αντικατάστασης των ρυπογόνων κινητήρων. Τέτοιες πρακτικές, που μπορούν να 
συνοψιστούν στη μη εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους διαφόρων διαδικασιών που 
συνδέονται με τον αστικό χώρο και / ή στην χρηματοδότηση τέτοιων διαδικασιών μέσω της 
ιδιοποίησης περιβαλλοντικού κεφαλαίου (αυτό που με τη σημερινή ορολογία θα 
μπορούσε να αποκληθεί ως το ακριβώς αντίθετο της "αειφορικής χρήσης των πόρων") 
ήταν γενικευμένες σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, και αφορούν τόσο τις διαδικασίες 
αναπαραγωγής όσο και τις παραγωγικές διαδικασίες (βλέπε παρακάτω).

Γ. Σημαντικά στοιχεία του πλαισίου διαμόρφωσης της πολεοδομικής πολιτικής ήταν, 
επίσης, και μια σειρά από παράγοντες που εντάσσονται στην πολιτισμική και ιδεολογική 
σφαίρα. Αναφέρομαι στο ατομο-/οικογενειο- κεντρικό πρότυπο κοινωνικής 
συμπεριφοράς, τη βαθιά ριζωμένη δυσπιστία απέναντι στο κράτος, και την αντίληψη ότι 
η παραβατικότητα είναι μια κοινωνικά αποδεκτή πρακτική, ιδίως όταν συνδέεται με τα 
προηγούμενα ζητήματα. Για την αξιολόγηση της σημασίας τέτοιων παραγόντων πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι σε μεγάλο βαθμό η πολεοδομική πολιτική βασίστηκε στην ανοχή, 
υπόθαλψη και νομιμοποίηση μιας σειράς παράνομων πρακτικών, τόσο των ιδιωτών όσο 
και του δημοσίου. Η κυριότερη τέτοια περίπτωση έγκειται στο σύνθετο κύκλωμα της 
αυθαίρετης δόμησης, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του αποτελείται από τις εξής 
συνιστώσες:
• Καταπάτηση δημόσιας γης. Η καταπάτηση γης δεν υπήρξε στην Ελλάδα αναγκαίο 

συστατικό των διαδικασιών αυθαίρετης δόμησης (όπως συνέβη σε διάφορες χώρες 
του τρίτου κόσμου με επίσης έντονη αυθαίρετη δόμηση) αλλά είναι κάθε άλλο παρά 
άγνωστη. Εστιάσθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις δημόσιες εκτάσεις (κάτι που 
συνδέεται με τη δομή της έγγειας ιδιοκτησίας) και κυρίως στις δασικές (με συχνό 
όχημα τις πυρκαγιές). Η έλλειψη κτηματολογίου διευκόλυνε, προφανώς, τις 
καταπατήσεις.

12. Ικανοποιητική με κριτήρια τη βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών με τη στενή ε'ννοια του όρου (δηλαδή 
με'σα στην κατοικία), και λαμβανομε'νων υπόψη των συνθηκών εκκίνησης (βλέπε παρακάτω). Γ ια μια ανάλυση αυτής 
της διαδικασίας βλέπε Οικονόμου (1988). Σημειιόνεται ότι τα θετικά, με αυτή την έννοια, στεγαστικά αποτελέσματα, 
δεν περιορίστηκαν στα χαμηλότερα αλλά κάλυψαν και μεσαία στρώματα.
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• Παράνομη κατάτμηση. Προφανώς η δημιουργία γηπέδων μικρότερων του 
επιτρεπόμενου ορίου κατάτμησης (που κατά κανόνα ταυτίζεται με το όριο 
αρτιότητας) έχει νόημα στο πλαίσιο της προοπτικής αυθαίρετης δόμησης, και στόχο 
την ελαχιστοποίηση της συμμετοχής της γης στο όλο εγχείρημα. Προφανώς, ωστόσο, 
ο αριθμός των "πράξεων" παράνομης κατάτμησης υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό 
των παράνομων κτισμάτων, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για την 
προετοιμασία δυνητικών/μελλοντικών ανεγέρσεων. Αν ληφθεί υπόψη ότι η παράνομη 
κατάτμηση κατά κανόνα συνδυάζεται με αλλαγή χρήσης γης (από δασική ή γεωργική 
χρήση σε χέρσα γη), προκύπτει ότι η χωρική επίδραση του όλου κυκλώματος δεν 
περιορίζεται μόνο στις περιοχές που αποκτούν χαρακτήρα de facto οικισμών αλλά 
καλύπτει ευρύτερες ζώνες που εντάσσονται σε διαδικασίες εμπορευματοποίησης της 
γης, ακόμα και όταν η πραγματοποιούμενη δόμηση παραμένει αραιή..

• Αυθαίρετη δόμηση, είτε ως κατάληξη ενός ή και των δύο προηγούμενων πράξεων, 
είτε αυτοτελής (δηλαδή σε οικόπεδα που έχουν προκύψει νομίμως).

• Νομιμοποίηση, έννοια πολύσημη: σιωπηρή νομιμοποίηση μεμονωμένων κτισμάτων 
μέσω της σύνδεσής τους με δίκτυα κοινής ωφελείας και/ή της εξυπηρέτησής τους με 
οδικές συνδέσεις κλπ., πλήρης νομιμοποίηση μεμονωμένων κτισμάτων, "ένταξη στο 
σχέδιο" ολόκληρων περιοχών αυθαιρέτων, νομιμοποίηση και των προηγούμενων 
παράνομων σταδίων του κυκλώματος (πχ. παραχώρηση καταπατηθέντων γηπέδων).

Αντίθετα με τους προηγούμενους, μια δεύτερη κατηγορία παραγόντων που 
επέδρασαν σημαντικά στη διαμόρφωση της πολεοδομικής πολιτικής κατά τη δεκαετία 
του ’50 συνδέονται με ειδικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Πρόκειται για τους 
εξής:

Δ. Πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική οικονομία ήταν αγροτική και 
καθυστερημένη. Σε συνδυασμό με την οπισθοδρόμηση κατά τη δεκαετία του ’40, κατά τη 
δεκαετία του ’50 τέθηκε με ιδιαίτερη ένταση το ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας, κάτι που προσεγγίστηκε αρχικά με όρους ανασυγκρότησης αλλά στην 
πραγματικότητα επέβαλλε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όχι μόνο για την επιστροφή στο 
(μη ικανοποιητικό) προπολεμικό κεκτημένο, αλλά και για την έξοδο από τον κύκλο της 
υπανάπτυξης. Μια καθοριστική συνέπεια της επιλογής αυτή ήταν η, παρά τη σημαντική 
ενίσχυση που απετέλεσε το Σχέδιο Μάρσαλ, μακροχρόνια δημοσιονομική στενότητα 
(που διατηρήθηκε για πολλά χρόνια και μετά τη δεκαετία του ’50), αφού οι διαθέσιμοι 
δημόσιοι πόροι έπρεπε, ταυτόχρονα, να καλύψουν παλαιότερες ελλείψεις βασικών 
υποδομών (που οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της πολεμικής δεκαετίες του ’40), 
αναγκαίων για την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, την αξιοποίηση των 
άκαμπτα χωροθετημένων οικονομικών πόρων, και την ενοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, και να χρηματοδοτήσουν άμεσα την ανάπτυξη συγκεκριμένων παραγωγικών 
τομέων (λαμβανομένης υπόψη και της κυρίαρχης εκείνη την περίοδο κεϋνσιανού τύπου 
μακροοικονομικής πολιτικής). Οσον αφορά το πρώτο σημείο, οι σημαντικές προσπάθειες 
για τη δημιουργία ενεργειακών και υπερτοπικών οδικών υποδομών κατά τη δεκαετία του 
’50, μόνο με τις αντίστοιχες κατά τη δεκαετία του ’90-που βασίστηκαν κυρίως στις 
χρηματοδοτήσεις της EE-μπορούν να συγκριθούν. Οσον αφορά το δεύτερο σημείο, οι
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υπολειπόμενοι περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι στράφηκαν σχεδόν αποκλειστικά 
στην ενίσχυση της μεταποίησης, μέσω του συστήματος των αναπτυξιακών κινήτρων που 
πρωτοεμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Αντίστοιχη επιλογή υπήρξε για τους 
ιδιωτικούς πόρους, τουλάχιστον τους τραπεζικούς, οι οποίοι ήταν υπό τον έλεγχο των 
νομισματικών αρχών: σε όλη τη δεκαετία του ’50 (και για αρκετά χρόνια και μετά από 
αυτήν) η νομισματική πολιτική επέβαλλε ισχυρούς περιορισμούς στην τραπεζική 
πιστοδότηση προς τις θεωρούμενες "μη παραγωγικές" δραστηριότητες, και ειδικότερα 
της οικοδομής (δεν θα αναφερθούμε εδώ στις γνωστές σχετικές συζητήσεις που έγιναν 
κατά την εποχή αυτή13). Η επιλογή αυτή ήταν ένας από τους κύριους λόγους της 
υιοθέτησης μιας στεγαστικής πολιτικής βασισμένης χρηματοδοτικά στην κινητοποίηση 
μικρών ιδιωτικών πόρων εκτός του επίσημου κυκλώματος τραπεζικής αποταμίευσης, 
καθώς και στην πολιτική φθηνής γης.

Τα παραπάνω είχαν δύο συγκεκριμένες συνέπειες για την πολεοδομική πολιτική. Η 
πρώτη έγκειται στην έλλειψη επαρκοίν δημόσιων πόρων για τη δημιουργία αστικών 
υποδομών και κοινωνικού εξοπλισμού, δηλαδή κατηγοριών δημοσίων επενδύσεων που 
δεν δημιουργούσαν εξωτερικές οικονομίες για τις παραγωγικές δραστηριότητες (όπως οι 
προαναφερθείσες βασικές υποδομές)-τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Η δεύτερη συνίσταται στη σαφή προτεραιότητα για επίτευξη υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης, και όχι σε αυτό που, με σημερινούς όρους, θα μπορούσε να 
αποκληθεί περιβαλλοντική προβληματική. Αντίθετα, η καταστροφή περιβαλλοντικών 
πόρων υπήρξε ένας από τους τρόπους έμμεσης μείωσης του κόστους παραγωγής και 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας των νέων αναπτυξιακών τομέων και ειδικότερα της 
βιομηχανίας14.

Στις παραπάνω πολεοδομικές συνέπειες του μοντέλου ανάπτυξης, πρέπει να 
προστεθούν και αυτές που είχαν ως αφετηρία το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία 
συνέχισε να κυριαρχείται, στην περίοδο αυτή, από χαρακτηριστικά όπως το συγκριτικά 
πολύ χαμηλό ποσοστό μισθωτής εργασίας και το μεγάλο ποσοστό των αυτο
απασχολούμενων ή των πολύ μικρών μονάδων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν 
κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες όπως η έντονη παρουσία των λεγάμενων "άτυπων" 
οικονομικών μορφών, αφενός, και ο κατακερματισμός της οικονομικής βάσης, αφετέρου, 
τα οποία με τη σειρά τους αλληλεπιδρούσαν με διάφορα χαρακτηριστικά της 
πολεοδομικής πολιτικής και του πολεοδομικού χώρου. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούν 
οι αμφίδρομες σχέσεις τόσο με την έγγεια μικροϊδιοκτησία-και επομένως με τα 
επακόλουθά της-, όσο και με την επιδίωξη αύξησης της παραγωγικότητας μέσω 
παράνομων χωρικών πρακτικών15.

13. Βλέπε την προαναφερθείσα συζήτηση κατά τις αρχές της δεκαετίας.
14. Κατά την περίοδο που εξετάζουμε εδώ. Η ανάπτυξη του τουρισμού τοποθετείται σε μεταγενέστερη περίοδο, 

κυρίως μετά το 1970, αλλά βασίστηκε σε μια ανάλογη προσέγγιση (καταστροφή των τοπίων, υπέρβαση των 
φερουσών ικανοτήτων, κοινωνικών και οικολογικών). Στη δεκαετία του ’80, εξάλλου, η ανάπτυξη της γεωργίας έγινε 
επίσης μέσω ενός κατ’ εξοχήν μη περιβαλλοντικά βιώσιμου τρόπου (κατάχρηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, 
σπατάλη υδάτινων πόρων...). Φαίνεται, έτσι, πόσο σημαντικό και μακροχρόνιο ρόλο έπαιξε η αντίληψη για τη σχέση 
ανάπτυξης και περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε αρχικά κατά την κρίσιμη πρώτη μεταπολεμική δεκαετία.

15. Για το τελευταίο θέμα βλέπε Βαΐου κ.ά. (1999).
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Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’50

Ε. Τέλος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επέδρασε στο χαρακτήρα της 
πολεοδομικής πολιτικής ήταν οι έντονες ανάγκες χωρικού χαρακτήρα που έπρεπε να 
καλυφθούν. Ορισμένες από αυτές ήδη αναφέρθηκαν: οι ανάγκες σε υπερτοπικές 
τεχνικές υποδομές. Πρέπει να προστεθούν η γρήγορη αστικοποίηση, που άρχισε να 
εκδηλώνεται κατά τη δεκαετία του ’50. Η αστικοποίηση ήταν συνέπεια της προσπάθειας 
εξόδου από την υπανάπτυξη, που οδηγούσε αναπόφευκτα σε συρρίκνωση του υπερ- 
διογκωμένου πρωτογενούς τομέα και σε αγροτική έξοδο, και είχε ως παρεπόμενο την 
ανάγκη αύξησης της οικιστικής χωρητικότητας. Ένα σκέλος της ανάγκης αυτής ήταν η 
αύξηση της ζήτησης για αστικές υποδομές (που όπως αναφέρθηκε ήδη ήταν δύσκολο να 
καλυφθούν ικανοποιητικά, δεδομένων των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων), ενώ ένα 
άλλο ήταν η ανάγκη αύξησης του στεγαστικού αποθέματος (ανάγκη που είχε ως 
πρόσθετη πηγή, πέρα από την αστικοποίηση, και τις καταστροφές κατά τη δεκαετία του 
’40).

Οι παραπάνω (Α έως Δ) "αλυσίδες" παραγόντων, χαρακτηριστικών και επιπτώσεων 
καθόρισαν τα βασικά χαρακτηριστικά της πολεοδομικής πολιτικής κατά τη δεκαετία του 
’50. Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής δεν έγιναν άμεσα αισθητά-παρά την ύπαρξη 
προειδοποιητικών φωνών ήδη από τα τέλη της δεκαετίας-αλλά τελικά καθόρισαν τόσο τη 
μεταπολεμική πολεοδομική πολιτική όσο και τα χαρακτηριστικά-προβληματικά, σε 
μεγάλο βαθμό-των σημερινών ελληνικών πόλεων αλλά και σημαντικών τμημάτων της 
υπαίθρου.
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ΙΙολεοδομία και χωροταξία στη δεκαετία του ’60.
Η περίπτωση της Χωροταξικής Μελέτης Θεσσαλονίκης

Νίκος ΙΙαπαμίχος και Βίλμα Χαστάογλου
Αναπληρωτές Καθηγητές στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας καί 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τον ΑΠΘ.

1. ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία χαρακτηρίζεται ως περίοδος ανασυγκρότησης, στην 
επίτευξη της οποίας ο ρόλος του κράτους υπήρξε καθοριστικός. Όσον αφορά τον 
οικονομικό τομέα, η κρατική παρέμβαση εκδηλώθηκε με δημοσιονομικά μέτρα αλλά και 
με άμεσες επενδυτικές πρωτοβουλίες, πολλές από τις οποίες είχαν σημαντικές χωρικές 
επιπτώσεις. Η ίδρυση μεγάλων βιομηχανιών μονοπωλιακού χαρακτήρα σε διάφορες 
περιοχές της χώρας, αλλά και η κατασκευή υποδομής για την προώθηση της τουριστικής 
ανάπτυξης (από την Εθνική Τράπεζα αρχικά και τον EOT στη συνέχεια) είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίχθηκε και με 
οργανωτικά μέτρα: ίδρυση του Υπουργείου Συντονισμού, ίδρυση (το 1953) ειδικού 
οργάνου προγραμματισμού, της "Επιτροπής Ερεύνης και Οργάνωσης Οικονομικού 
Προγραμματισμού"1, επίσης, δημιουργία εξειδικευμένων οργανισμών και υπηρεσιών 
υποστήριξης τομέων της αναπτυξιακής διαδικασίας όπως ο Οργανισμός 
Χρηματοδότησης της Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) για τη στήριξη της 
μεταποίησης, το 1954. Η πολιτική αυτή έφερε σύντομα αποτελέσματα, και, -με τη 
συμβολή και της αμερικανικής στρατιωτικής, οικονομικής και επιτελικής βοήθειας- στα 
μέσα της δεκαετίας του 1950, παραγωγή και υποδομές έφθασαν τα προπολεμικά 
επίπεδα.1 2

Αλλά ενώ η ανασυγκρότηση των υποδομών και της παραγωγής έγινε κάτω από την 
καθοδήγηση και με πρωτοβουλία του κράτους, ο χώρος έμεινε χωρίς ουσιαστικές 
ρυθμιστικές ή προγραμματικές παρεμβάσεις. Το επείγον και πιεστικό των προβλημάτων 
σε συνδυασμό με τα πενιχρά διαθέσιμα μέσα, σε συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής 
αστάθειας και αβεβαιότητας είναι μια εύλογη δικαιολόγηση αυτής της παράλειψης. 
Όπως δείχνει το παράδειγμα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, που την ίδια 
περίοδο έθεσαν σε κίνηση μια μακρόπνοη διαδικασία πολεοδομικού και χωροταξικού 
προγραμματισμού, ο σχεδιασμός της χωρικής ανάπτυξης εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος 
χρόνου, προϋποθέτει ένα σταθερότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ένα

1. Ζ. Δεμαθάς: "Ανοικοδόμηση και ανάπτυξη", Η Ελλάδα στον 20ο at., εφ. Καθημερινή, 28 Νοε 1999.
2. Ν. Ψυροΰκης, "Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1940 - 1967" τ. 2ος.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ - ΒΙΛΜΑ ΧΑΣΤΑΟΓΛΟΥ

προβλέψιμο -σε γενικές γραμμές- μέλλον. Η απουσία αυτών των δεδομένων στην Ελλάδα 
την ίδια περίοδο, αφαιρούσε κάθε πρακτικό νόημα από ενδεχόμενη πρόθεση ανάλογης 
πρακτικής. Εξάλλου, καθώς οι κυρίες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ήταν κρατικές, θα 
μπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση ότι ο χώρος αντιμετωπιζόταν ως παράγων απολύτως 
υποκείμενος στις αποφάσεις των κρατικών οργάνων, η δε δραστηριότητα του ιδιωτικού 
τομέα λάμβανε χώρα σε ένα περιβάλλον, στο οποίο ο αυταρχισμός της διοίκησης έκανε 
περιττή οποιαδήποτε ρυθμιστική ή κανονιστική πρακτική.

Στις συνθήκες αυτές, ζητήματα πολεοδομικού ή χωροταξικού χαρακτήρα δεν τίθενται 
παρά σποραδικά και σε σχέση με ορισμένα αιτήματα αιχμής, κρίσιμα προφανώς για την 
επίτευξη της επιθυμητής σταθερότητας: η εξασφάλιση στοιχειωδών όρων κατοίκησης 
έδωσε παραδείγματα σχεδιασμένης οικιστικής ανάπτυξης (από το 1945, μέσα από το 
Υπουργείο Ανοικοδομήσεως και το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, το 1953 ιδρύεται 
Γενική Διεύθυνση Οικισμού στο ΥΔΕ), ενώ η εξομάλυνση των συνθηκών στην 
περιφέρεια έθεσε αμέσως με το τέλος του εμφυλίου ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, 
με τα "Περιφερειακά Συνέδρια Ανορθώσεως" για την Κ. Μακεδονία, την Α. Μακεδονία 
και Θράκη και την Ήπειρο, που οργανώθηκαν αρχές του 1950)3. Όσον αφορά τον 
αστικό χώρο, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την πρωτεύουσα, όπου έχουμε 
το πρώτο Σχέδιο Ανασυγκροτήσεως Πρωτευούσης από τον Διευθυντή του Σχεδίου 
Πόλεως του Δήμου Αθηναίων Κ. Μπίρη ήδη το 1945, και στη συνέχεια άλλα δύο 
Ρυθμιστικά σχέδια του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως για το λεκανοπέδιο της Αθήνας 
(1947 και 1954), ενώ το 1957 ιδρύεται Ειδική Υπηρεσία Κυκλοφορίας του ΥΔΕ4. Ωστόσο, 
οι ενέργειες αυτές παραμένουν αποσπασματικές, χωρίς εύρος, συνέπεια και συνέχεια 
και βέβαια δεν συγκροτούν ολοκληρωμένη πολεοδομική ή χωροταξική πολιτική.

Δέκα χρόνια μετά τις πολεμικές περιπέτειες, με σταθερότερο πολιτικό και οικονομικό 
περιβάλλον, η χώρα άρχισε να μπαίνει σε αναπτυξιακή πορεία. Σταδιακά, η οικονομική 
πολιτική δεν περιορίζεται σε μέτρα άμεσης απόδοσης και επείγοντος χαρακτήρα αλλά 
σχεδιάζεται με βαθύτερο χρονικό ορίζοντα και χρησιμοποιεί περισσότερο εξειδικευμένα 
όργανα προγραμματισμού: έτσι, ενώ το "Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως" του 1953 
είχε τριετή ορίζοντα, το 1959 καταρτίζεται το "Προσωρινό Πενταετές Πρόγραμμα 
Οικονομικής Αναπτύξεως, 1959 - 1963. Λαμβάνονται επίσης ορισμένες κρατικές 
πρωτοβουλίες με σημαντική χωρική διάσταση, όπως η θέσπιση κινήτρων για την 
επαρχιακή βιομηχανία, η ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών (μετά το 1961), η 
αναδιοργάνωση του ΚΕΠΕ (1961) και η ίδρυση της ΕΤΒΑ (1964)5 6.

Ωστόσο, η αναπτυξιακή διαδικασία συνοδευόταν από έντονες χωρικές ανισορροπίες: 
ενώ η Αθήνα διογκωνόταν ανεξέλεγκτα και συγκέντρωνε το σύνολο σχεδόν των 
δραστηριοτήτων, τα περιφερειακά κέντρα καταδικάζονταν σε μαρασμό, η αγροτική 
ύπαιθρος, -αποδιοργανωμένη οικιστικά και παραγωγικά- μαστιζόταν από την ανέχεια 
και την μετανάστευση. Οι χωρικές ανισορροπίες, καθυστερήσεις και ανισότητες 
συμπυκνώθηκαν στο λεγόμενο "οικιστικό πρόβλημα της χώρας", γύρω από το οποίο

4.1. Α. Παπαζάχου: "Η περιφερειακή ανάπτυξις της Ελλάδος", Σύγχρονα Θέματα, χρ. Β\ τ. 10-11, 1964.
5. Λ. Λεοντίδου: "Ρυθμιστικά Σχέδια για την Αθήνα, 1950-1980", Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 15/1981
6. Ν. Παπαμίχος, Β. Χαστάογλου, Κ. Χατζημιχάλης: "Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολεοδομία και 

Αστικός Σχεδιασμός", Κανών. Το παρόν και το μέλλον των επιστημών στην Ελλάδα, ΟΠΠΕΘ, Θεσσαλονίκη 1997.
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αναπτύχθηκε ένας όλο και διευρυνόμενος διάλογος. Τα Πανελλαδικά Αρχιτεκτονικά 
Συνέδρια υπήρξαν ένας πρόσφορος χώρος. Ξεκινούν το 1961 στους Δελφούς με θέμα: 
"Πολεοδομία - Εθνικό πρόβλημα", και συνεχίζουν το 1962 στη Θεσσαλονίκη με θέμα 
"Λαϊκή Κατοικία", το 1963 στο Ναύπλιο, με θέμα: "Η Συμβολή του αρχιτέκτονα και 
πολεοδόμου στην ανάπτυξη της χώρας". Τέθηκαν υπό συζήτηση οι συνθήκες στέγασης 
των λαϊκών στρωμάτων, αναδείχθηκε η σημασία του πολεοδομικού και χωροταξικού 
προγραμματισμού, και προτάθηκαν άμεσα μέτρα και μακροπρόθεσμα προγράμματα. 
Συγχρόνως, δεν έμειναν έξω από τη συζήτηση ζητήματα λειτουργικής οργάνωσης αλλά 
και μορφής της πόλης, θεσμικών και οργανωτικών μέτρων. Λόγος διαπιστωτικός, αλλά 
και συχνά καταγγελτικός, θετικιστικός αλλά και αισιόδοξος, επιστημονικά 
τεκμηριωμένος αλλά και οραματικός6.

Από το 1962 αρχίζουν προβληματισμοί για την περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο 
της "Εταιρείας Ερευνών Επαρχιακής Οικονομίας" που είχε ιδρύσει ο I. Πίντος και στο 
πλαίσιο του τότε Υπουργείου Συντονισμού και του ΚΕΠΕ. Το 1962 η Δ/νση 
Πολεοδομικών Μελετών του ΥΔΕ με επί κεφαλής τον Π. Βασιλειάδη αρχίζει να 
καταρτίζει νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (το 
σημερινό ΕΚΚΕ), το ΚΕΠΕ και άλλους φορείς. Το 1963 ιδρύεται το Σπουδαστήριο 
Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) στην Έδρα Πολεοδομίας του ΕΜΠ, το οποίο συντάσσει 
χωροταξικές μελέτες και εκπαιδεύει στελέχη. Σημαντική ήταν και η επιρροή του 
γραφείου Δοξιάδη, κυρίως μέσω των διεθνών επαφών, της "Διεθνούς Σχολής Οικιστικής" 
και της δημιουργίας ζήτησης πολεοδόμων και χωροτακτών. Το σχέδιο για όλη την Αττική 
άρχισε το 1965 από τη Διεύθυνση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών6 7. Την ίδια χρονιά το 
ΚΕΠΕ συντάσσει εθνικό χωροταξικό σχέδιο στο πλαίσιο του 5ετούς οικονομικού 
προγράμματος αναπτύξεως της χώρας.

Από το Υπουργείο Συντονισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων και τον EOT ανατίθενται μια σειρά από Ρυθμιστικά Σχέδια: Από το 1963 και 
μέχρι το 1970 εκπονούνται κατά πλειονότητα από ιδιώτες μελετητές, 11 χωροταξικές 
μελέτες νομών ή διαμερισμάτων της χώρας, και 27 ρυθμιστικά σχέδια (16 με ανάθεση του 
Υπουργείου Συντονισμού, 9 με ανάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και 3 με ανάθεση 
του ΥΔΕ. Επίσης ανατίθενται 14 μελέτες τουριστικής ανάπτυξης από το Υπουργείο 
Συντονισμού (1963-69), καθώς και 5 ανάλογες μελέτες από τον EOT (1959-1967).8

Πρόκειται για τις μελέτες των αστικών κέντρων : Σκάλα (Λακωνίας -ΣΠΕ του ΕΜΠ, 
1963), Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας, 
Χανίων, Σούδας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Καστελλίου-Κισάμου, Πατριόν, Έδεσσας, 
Καλαμάτας, Θήβας, Ρόδου, Βόλου, Μεσολογγίου, Βέροιας, Τριάντα Ρόδου, 
Πτολεμαΐδας, Σερρών, Περιγιαλιού Καβάλας, Βουλιαγμένης-Σουνίου, Σουνίου- 
Λαυρίου, και Θεσσαλονίκης.

6. Βλ. χαρακτηριστικά: "Απόφαση του Β’ Πανελλαδικού Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου", καθώς και τις εισηγήσεις 
στο ίδιο συνε'δριο των Κ. Μπίτσιου, "Λαϊκή στε'γη και Πολεοδομία", Αχ. Σπανού, "Τα προβλήματα της κατοικίας και 
πολιτική κατοικίας στην Ελλάδα", Γ. Σκιαδαρε'ση, "Η σύγχρονος ελληνική κατοικία σαν αρχιτεκτονικό και 
πολεοδομικό πρόβλημα", Σύγχρονα Θέματα, χρ. Α’, τ. 2 (1962).

7. Λ. Λεοντίδου, ό.π.
8. Λ. Τσουλουβής: "Οι μελετες που εκπονήθηκαν από 1960 και μετά", Αρχιτεκτονικά Θε'ματα", τ.11, 1977
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Η δραστηριότητα συνεχίζεται στους ίδιους ρυθμούς και από το 1970 και μέχρι το 1973, 
ανατίθενται άλλες 14 ρυθμιστικές μελέτες, σημαντικότερη από τις οποίες είναι 
χωροταξική μελέτη της Αθήνας (1972) που ανατίθεται στον Κ. Δοξιάδη ταυτόχρονα με το 
χωροταξικό σχέδιο της χώρας και χρονικά συνδυάζεται με τη σύσταση της Υπηρεσίας 
Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Η όλη προσπάθεια αναπτύσσεται πάνω στο διαπιστωμένο και τότε θεσμικό κενό. 
Αυτό, καθώς και η απουσία μηχανισμών και πλαισίου εφαρμογής των ρυθμιστικών 
σχεδίων, οδήγησε τελικά στη μη εφαρμογή των σχεδίων που εκπονήθηκαν. Η εισαγωγή 
μιας άλλης αντίληψης πολεοδομικού σχεδιασμού εμφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας 
του 1970, μετά από σημαντικές συνταγματικές αλλαγές (περιορισμός της ιδιοκτησίας, 
υποχρέωση του κράτους για προγραμματισμό και προστασία του περιβάλλοντος). 
Χαρακτηρίζεται από πιο πραγματιστική στάση και πλαισιώνεται από περισσότερο 
επεξεργασμένα θεσμικά μέτρα (νόμος 360/1976 περί χωροταξίας και περιβάλλοντος, 
νόμος 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ανεστάλη το 1981). Παράλληλα επιδιώκεται η 
αναδιάρθρωση του εθνικού 
δικτύου οικισμιόν με το 
πρόγραμμα των "αντίπαλων 
πόλεων", χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Πρέπει να 
περιμένουμε τη δεκαετία του 
’80 για να εμφανιστεί μια νέα 
προσπάθεια ρύθμισης του 
περιφερειακού και του 
αστικού χώρου, που εκδη
λώνεται με την επιχείρηση της 
ΕΠΑ, τα Χιυροταξικά των 
νομοίν, τον οικιστικό νόμο του 
1983 και υποστηρίζεται από 
οργανωτικά μέτρα όπως η 
σύσταση του ΥΧΟΠ και των 
Οργανισμών Ρυθμιστικού της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η αισιοδοξία του 
πολεοδομικού θετικισμού της 
δεκαετίας του ’60 αντανα
κλάται στην ανάθεση της 
Χωροταξικής Μελέτης για τη 
Θεσσαλονίκη από το ΥΔΕ στο 
γραφείο του καθηγητή I.
Τριανταφυλλίδη το 1965.

1. ΧΜΘ: Διευθύνον Σχέδιο 25ετίας.
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Η κατάσταση της Θεσσαλονίκης στα μεταπολεμικά χρόνια είναι εκρηκτική. Στη 
δεκαετία (1951-61) η πόλη γνωρίζει έντονη πληθυσμιακή αύξηση, 27,4%, τη μεγαλύτερη 
μετά από την Αθήνα. Συγκρίνεται μόνο με την αύξηση της προσφυγικής περιόδου 1920- 
28 (30,6%). Σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής προέρχεται από την εσωτερική 
μετανάστευση. Ο νέος πληθυσμός συγκεντρώνεται κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές. 
Όπως φαίνεται από τη 
σύγκριση των αεροφω
τογραφιών 1945, 1960 και 
1965, καταγράφονται 
αποσπασματικές και 
αυθαίρετες επεκτάσεις 
του αστικού χώρου, των 
οποίων η διάταξη 
ακολουθεί γενικά τα ίχνη 
των αγροτικών περιαστι- 
κών κατατμήσεων.
Αρχίζουν να διαμορφώ
νονται συνοικίες αυθαιρέ
των, όπως των Μετεώρων 
και της Πολίχνης. Μέχρι 
το 1971 ο πληθυσμός της 
περνάει από τους 300.000 
κατοίκους του 1951, στους
380.000 το 1961 και στους
560.000 το 1971. Αντί
στοιχα, η έκτασή της από 
2.400 Ha το 1951 φθάνει 
το 1971 τα 3.900 Ha εντός 
σχεδίου και πάνω από
10.000 Ha η ευρύτερη 
περιοχή.

2. Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η σύνταξη ενός νέου σχεδίου με την Χ.Μ.Θ. γίνεται 45 χρόνια μετά τον σχεδίασμά 
του μεσοπολέμου από τη Διεθνή Αρχιτεκτονική Επιτροπή για τη νέα διάρθρωση της 
πόλης μετά την πυρκαϊά του 1917 και μόνες ενδιάμεσες παρεμβάσεις τον μεγάλο αριθμό 
των αποσπασματικών ρυμοτομικών διαταγμάτων. Η ανάγκη για συνολική ρύθμιση της 
πόλης επισημαίνεται από τον I. Δ. Τριανταφυλλίδη σε προηγούμενες μελέτες του 1960- 
1962’, οι οποίες εξετάζουν τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις της πόλης και θέτουν 9

9. Γιάννης Δ. Τριανταφυλλίδης: Πολεοόομική εξέλιξις της Θεσσαλονίκης, 1960, Συμβολή στη μελέτη του 
οικιστικού προγράμματος και του πολεοόομικού σχεδίου της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, 1961 και Προκαταρκτικό 
Διευθύνον Σχέδιο και Πρόγραμμα, 1962.
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ουσιαστικά τις κατευθύνσεις της μελέτης που θα ακολουθήσει μετά από 3 χρόνια. 
Υπογραμμίζεται ότι ο σημαντικός ρόλος της Θεσσαλονίκης θα ενισχυθεί μελλοντικά από 
τη θέση στη διασταύρωση των οδικών αξόνων Ιταλίας - Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας 
- Κεντρικής Ευρώπης. Επισημαίνεται η δυναμική της πληθυσμιακής αύξησης κατά 2% 
κάθε χρόνο και ο συνεπαγόμενος διπλασιασμός του πληθυσμού μέσα σε 35 χρόνια. 
Τονίζεται η προοπτική οικονομικής και διοικητικής ανάπτυξης, και εξετάζεται το ζήτημα 
της κατεύθυνσης που θα πάρει η επέκταση της πόλης, η οποία τοποθετείται κυρίως 
βορειο-δυτικά, με παράλληλη ανάπτυξη ζωνών βιομηχανίας και κατοικίας.

Η X. Μ. Θ. ανατέθηκε από το ΥΔΕ - Υπηρεσία Οικισμού και σύμφωνα με τη σύμβαση 
που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1965, περιελάμβανε 4 φάσεις: Α’: καταγραφή και 
έρευνα της υπάρχουσας κατάστασης, Β’: προμελέτη γενικού ρυθμιστικού σχεδίου, Γ: 
οριστική μελέτη γενικού ρυθμιστικού σχεδίου και Δ’: οριστικά σχέδια πολεοδομικής 
διάταξης. Μέχρι το 1968 υποβλήθηκαν οι τρεις πρώτες φάσεις, ενώ η Δ’ ολοκληρώθηκε 
γύρω στο 1970.

Η πρόταση του Διευθύνοντος Σχεδίου προβλέπει ένα ενιαίο οικιστικό συγκρότημα με
διακεκριμένες τις βασικές λειτουργίες κατοικία, εργασία και αναψυχή. Η διάταξη τους
προσδιορίζεται από τους κύριους άξονες επικοινωνίας και την φυσική τοπογραφία,
καθώς και με τις ειδικές
απαιτήσεις κάθε μιάς τους. Η
σύνθεση διέπεται από την
ανάγκη συνοχής του αστικού
χώρου και δεν υιοθετείται η
ιδέα των πόλεων - δορυφόρων.
Αναγνωρίζεται η έλξη του
υγρού στοιχείου και δίδεται
στην πόλη η μορφή δακτυλίου
γύρω από τον κόλπο, από τον
Αξιό μέχρι το Μεγάλο Έμβολο.
Η διάταξη αυτή υποστηρίζεται
από ένα σαφές εξωτερικό οδικό
δίκτυο που αντικαθιστά τις
πολλαπλές συνδέσεις. Οι ζώνες
εργασίας (βιομηχανία-βιοτε-
χνία) περιορίζονται κυρίως
στην περιφέρεια της πόλης όπου
έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση
από το υπεραστικό οδικό
δίκτυο. Η ζώνη αναψυχής
προσανατολίζεται σαφώς προς
την θάλασσα αποτελώντας τη
επαφή της με την κατοικία. Ο
οικιστικός χώρος κατανέμεται
σε πέντε διαμερίσματα (των
200.000-400.000 κατοίκων) που „ „ , . ,

3. ΧΘΜ: Πρόταση διαμόρφωσης ακτής Καλαμαριας
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αντιστοιχούν στις διαδοχικές-επεκτάσεις ως τον ορίζοντα - στόχο της 50 ετίας. Το 
διευθύνον σχέδιο για το έτος 2016, απεικονίζει την ολοκληρωμένη πρόβλεψη για
1.400.000 κατοίκους με έκταση 35.000 Ha (από τα οποία 32% κατοικία, 16% βιομηχανία, 
40% κέντρα και ειδικές λειτουργίες, και 12% πράσινο). Προτείνονται χαμηλές 
πυκνότητες 200 κατ./Ha στο ιστορικό κέντρο που μειώνονται σταδιακά έως 75 κατ./Ha 
στην τελευταία επέκταση. Οι επιλεγμένες πυκνότητες οδηγούν σε χαμηλούς συντελεστές 
δόμησης (1,5 μέσος συντελεστής στο σύνολο της πόλης του 1991, -από 0,5 έως 4,0- , με 
περιορισμό των υψηλότερων δηλ. 4 και 3 στο 16% του κεντρικού αστικού χώρου).

Οι προτάσεις για την ΙΟετία και την 25ετία φανερώνουν καθαρά την παρουσία των 
προτύπων πολεοδομικού / αστικού σχεδιασμού που απηχούν τις πιο προωθημένες 
μορφές του μοντέρνου κινήματος: η διανομή - διαχωρισμός των βασικών χρήσεων της γης 
σε λειτουργικές περιοχές του οικιστικού ιστού, η ιεραρχημένη οργάνωση των περιοχών 
κατοικίας σε διαμερίσματα, τομείς, κοινότητες και γειτονιές, και η αντίστοιχη κλιμάκωση 
των κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων, η στρατηγική διάταξη των ειδικών χρήσεων 
(πανεπιστημιακές μονάδες, αθλητικά συγκροτήματα, βιομηχανικές ζώνες, εμπορικά 
κέντρα, διοικητικά, πολιτιστικά και συγκοινωνιακά κέντρα κλπ.) και ο ελεύθερος ροϊκός 
χώρος που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αρκετά 
ασυνήθιστος συνδυασμός πολεοδομικών προγραμματικών ρυθμίσεων και αστικού 
σχεδιασμού με έμφαση στην αρχιτεκτονική εικόνα της πόλης10.

Η ΧΜΘ δεν απέκτησε ποτέ θεσμική υπόσταση. Όπως άλλωστε δεν εφαρμόστηκε 
κανένα από τα ρυθμιστικά σχέδια τις περιόδου. Λείπουν οι μηχανισμοί και το πλαίσιο 
εφαρμογής, και κυρίως η θέληση της πολιτείας να ανατρέψει το υπάρχον καθεστώς 
άσκησης της πολεοδομίας και να θέσει σε ορθολογική βάση την ανάπτυξη της πόλης. 
Εντούτοις επηρέασε αποφασιστικά τα πολεοδομικά πράγματα της πόλης για τα επόμενα 
20 χρόνια, ουσιαστικά μέχρις ότου ιδρυθεί ο ΟΡΘΕ και συνταχθεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο, 
το 1985.

Οι λόγοι που δεν επέτρεψαν την εφαρμογή της ΧΜΘ δεν πρέπει να αναζητηθούν 
μόνο στις πολιτικές συγκυρίες (περίοδος δικτατορίας 1967-74), ή στην τολμηρότητα των 
προτάσεων, ή στο υψηλό κόστος των προτεινόμενων υποδομών, ή στις συνέπειες των 
χαμηλών συντελεστών δόμησης, ή ακόμη στη κάμψη της αναμενόμενης βιομηχανικής 
συγκέντρωσης. Το αίτημα για μεταρρύθμιση του χώρου της πόλης φαίνεται ότι δεν ήταν 
εξίσου ισχυρό με εκείνο του 1917, όταν η ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου μεγάλου 
τμήματος του κεντρικού επιχειρηματικού χώρου συνδυάστηκε με την ανάγκη επιβολής 
μιας νέας, ελληνικής, ταυτότητας στη βαλκανική μητρόπολη. Εξάλλου, η δυναμική των 
αναπτυξιακών προϋποθέσεων, πάνω στην οποία βασίστηκε η ρύθμιση της πόλης, δεν 
εκδηλώθηκε παρά μετά το ’90.

10. Στην προσέγγιση αυτή πρέπει να υπογραμμιστεί η συμβολή του Γάλλου πολεοδόμου Μισέλ ντε Σαμπλέ, ο 
οποίος στη φάση της προμελέτης επεξεργάστηκε το ειδικό τεύχος Θεσσαλονίκη, κέντρο ζωής (1967), με ειδικότερο 
αντικείμενο τα ζητήματα αναψυχής και τουρισμού, και με σαφή έμφαση σε θέματα διαμόρφωσης των σχετικών 
αστικών χώρων.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ - ΒΙΛΜΑ ΧΑΣΤΑΟΓΛΟΥ

Η ΧΜΘ χρησιμοποιήθηκε όμως άτυπα, με πολλούς και αντιφατικούς τρόπους, αλλά 
πάντοτε περιπτωσιακά. Άλλοτε ως οδηγός για χωροθετήσεις έργων και για την 
σκοπιμότητα κατανομής των δημοσίων επενδύσεων σε έργα τεχνικής ή κοινωνικής 
υποδομής, και άλλοτε ενδεικτικά για την άντληση ιδεών και την αποσπασματική και 
εκτός πλαισίου ενσωμάτωσή τους στα κατοπινά σχέδια για την πόλη.

Ωστόσο, η αποφασιστικότερη επιρροή που άσκησε η ΧΜΘ αφορά την διαμόρφωση 
της πολεοδομικής συζήτησης στην πόλη αλλά και γενικότερα. Παρά την έλλειψη 
θεσμοθετημένων προδιαγραφών για τα ρυθμιστικά σχέδια (το διάταγμα 1262 περί 
ρυθμιστικών σχεδίων εκδίδεται το 1972, ουσιαστικά ακολουθώντας την εμπειρία της 
δεκαετίας του 1960, και παρέμεινε σε αχρηστία), η ΧΜΘ εγκαινίασε ουσιαστικά έναν 
εκσυγχρονισμένο τρόπο σύνταξης ρυθμιστικού σχεδίου, εφαρμόζοντας την 
εμπεριστατωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος, και ενσωματώνοντας τις 
νέες πολεοδομικές αντιλήψεις και τεχνικές που ακολουθούσαν τα πιο προωθημένα 
ρυθμιστικά σχέδια διεθνώς. Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού συνεργατών από διάφορες 
ειδικότητες, η εκτενέστατη ανάλυση της κατάστασης της πόλης και η συστηματική 
τεκμηρίωση των προτάσεών της, στην μοναδικού μεγέθους για την εποχή σειρά των 66 
τόμων, επέτρεψαν την υπέρβαση του εμπειρισμού και της αποσπασματικότητας που 
χαρακτηρίζουν την πλειονότητα 
των σχετικών μελετών της 
εποχής.

Με την έννοια αυτή 
επηρέασε αποφασιστικά τις 
απόψεις των τοπικών υπηρεσιών, 
των φορέων και των τεχνικών 
της πόλης για το νόημα και το 
περιεχόμενο του ρυθμιστικού, 
τη θεματολογία των προβλη
μάτων της πόλης και τον τρόπο 
επίλυσής τους. Οι αναλύσεις και 
οι προτάσεις που διατυπώθηκαν 
μετά την εκπόνησή της άντλησαν 
από αυτήν την θεματολογία και 
ορολογία, καθώς και τις γενικές 
αρχές της οικιστικής ανάπτυξης.
Χαρακτηριστική είναι η πρό
σφατη ενεργοποίηση από το 
πρόγραμμα του Οργανισμού 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
“Θεσσαλονίκη ’97” των ιδεών 
για τους αρχαιολογικούς περί
πατους στο ιστορικό κέντρο και 
για την ανάπλαση του θαλασσίου 
μετώπου από τον Λ. Πύργο 
μέχρι το τέλος της Καλαμαριάς, 
στον σχετικό διεθνή διαγωνισμό.

4. ΧΘΜ: Αρχαιολογικοί περίπατοι (πρόταση).
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60

Ακόμη, η συνολική και συστηματική καταγραφή πολεοδομικών δεδομένων και πολύ 
περισσότερο η θεωρητική ανάλυση της διάρθρωσης της πόλης, του ρόλου και των 
προβλημάτων της, την καθιστούν μοναδική μελέτη για την κατάσταση της πόλης, η οποία 
αποτέλεσε και τη σημαντικότερη πηγή στοιχείων για τους μελετητές στη δεκαετία του 
1970.

Σε δέκα χρόνια από την εκπόνησή της, το 1976-77, το ΥΔΕ επιχείρησε την 
αναθεώρηση της ΧΜΘ. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται δείχνουν την απουσία 
σοβαρότητας από το εγχείρημα. Το 1976 το ΥΔΕ συνέταξε μια συνοπτική πρώτη πρόταση 
γενικών αρχών η οποία τέθηκε στην κρίση επιτροπής αποτελούμενης από τους αρμόδιους 
φορείς της πόλης (ΥΔΕ, ΤΕΕ, ΥΒΕ, Δήμος) και τον μελετητή. Η νέα πρόταση που 
διατυπώθηκε το 1977, "Σχέδιο Αναμορφώσεως του Ρυθμιστικού", δηλώνει και μόνο με το 
ελάχιστο μέγεθος της την αδυναμία του σχεδίου. Το 1978, η Γενική Διεύθυνση Οικισμού 
αποφάσισε να μην ασχοληθεί με την οικιστική οργάνωση της πόλης αλλά ειδικά με τη 
βιομηχανία, από όπου εκφράζονται σημαντικές πιέσεις, αλλά το σχέδιο-οδηγός που 
εκπονείται μένει στα χαρτιά. Και το 1979 ξανατίθεται εσπευσμένα η ανάγκη διατύπωσης 
νέων ρυθμιστικών προτάσεων (όχι αναθεώρησης) από τον Δήμο, το ΑΠΘ, το ΤΕΕ και 
ένα ιδιωτικό αθηναϊκό γραφείο (Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος) σε διάστημα δύο 
μηνών. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία πράξη της απόπειρας ενεργοποίησης της 
ΧΜΘ, η οποία δεν είχε καλύτερη τύχη από τις προηγούμενες. Η αδυναμία εφαρμογής 
της ΧΜΘ δεν εμπόδισε την πόλη να προσεγγίσει τις πληθυσμιακές προβλέψεις 
(εκτιμούμενος πραγματικός πληθυσμός του Π.Σ.Θ για το 1991 830.000, έναντι των
890.000 της πρόβλεψης της ΧΜΘ). Η πληθυσμιακή όμως αυτή μεγέθυνση απορροφήθηκε 
σε έκταση μόλις 4.000 Ha που καλύπτονται από το ΓΠΣ (αντί των 18.000 Ha της ΧΜΘ) 
επαληθεύοντας την υπόθεση εργασίας ότι η υπερβολική πυκνότητα καταλήγει σε βάρος 
της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η ΧΜΘ παραμένει αντικείμενο των ιστορικών της πολεοδομίας. Η 
σημαντικότερη διαφοροποίηση της από τα σχέδια που εκπονήθηκαν από τη δεκαετία του 
’80 και μετά έγκειται στην ύπαρξη οράματος για την επιθυμητή πόλη, ποιότητα που 
χαρακτήριζε άλλωστε και την πρόταση της Διεθνούς Επιτροπής του 1918. Στα 
μεταγενέστερα σχέδια η έννοια της πρόβλεψης αντιστοιχεί κυρίως στην εκλογίκευση των 
τάσεων της πραγματικότητας. Αλλά επίσης είναι αξιοσημείωτη και η υποχώρηση στο 
επίπεδο της τεχνικής επεξεργασίας και έκφρασης των προτάσεων, σε σχέση με την 
πληρότητα επεξεργασίας των σχεδίων της ΧΜΘ.
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Αναπτυξιακό πλέγμα του ευρύτερου Ελλαδικου χώρου

Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ

Κύριοι Πρόεδροι 
Κυρίες και Κύριοι

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το θέμα εξάλλου είναι γνωστό σε πολλούς από 
εσάς, μια και έχει παρουσιαστεί εδώ και 30 χρόνια, αλλά όμως δεν έγινε σχεδόν τίποτε 
πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Σας το εκθέτω όμως και πάλι γιατί δυστυχώς είναι εξίσου 
επίκαιρο. Η βασική αναπτυξιακή περιοχή και σήμερα στην Ελλάδα, περιορίζεται σε ένα 
γραμμικό S (λατινικό) που προσδιορίζεται από τον άξονα Καβάλα - Θεσσαλονίκη - 
Αθήνα - Πάτρα. Στην περιοχή αυτή συσσωρεύεται το 60% σχεδόν του πληθυσμού της 
Ελλάδας και δυστυχώς το 80% σχεδόν των δραστηριοτήτων της χώρας. Αυτό αποτελεί 
μείζον πρόβλημα για τη χώρα μας και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κάποτε, γιατί αλλιώς 
θα πληρώσουμε άσχημα τα λάθη που κάνουμε.

Το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνεται, αποτελείται από ένα πλέγμα έξι αξόνων: 
τριών οριζόντιων (Ανατολή - Δύση) και τριών κάθετων (Βορρά - Νότου) που καλύπτουν 
το σύνολο του Ελληνικού χώρου. Οι άξονες αυτοί είναι:
1. Ο βόρειος άξονας: Φλώρινα - Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
2. Ο κεντρικός άξονας: Πάτρα - Αθήνα - Σάμος
3. Ο νότιος άξονας: Κρήτη - Δωδεκάνησα
4. Ο δυτικός άξονας: Ιόνια νησιά - Δυτική Πελοπόννησο - Δυτική Κρήτη
5. Ο κεντρικός άξονας: Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Κεντρική Κρήτη
6. Ο ανατολικός άξονας: Αλεξανδρούπολη - Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Ρόδος

Από τους έξι αυτούς άξονες οι δύο έχουν σήμερα ιδιαίτερη σημασία και σε αυτούς 
πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε. Είναι ο βόρειος άξονας: Φλώρινα - Θεσσαλονίκη - 
Αλεξανδρούπολη και ο ανατολικός άξονας: Θεσσαλονίκη - Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
- Ρόδος. Στο βόρειο άξονα έχουμε ευτυχώς τη Θεσσαλονίκη που είναι μεγαλούπολη. 
Πρέπει, όμως, να αναπτύξουμε σημαντικά τη Φλώρινα και την Αλεξανδρούπολη. Ο 
άξονας αυτός καλύπτει το 55% της Εγνατίας Οδού που είναι ο άξονας 
Κωνσταντινούπολη - Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη - Φλιύρινα - Αυλώνα (βέβαια σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να μην αποπερατώσουμε την παράκαμψη της Εγνατίας 
Οδού που είναι από Θεσσαλονίκη στην Ηγουμενίτσα).
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΙΔΗΣ

Η δημιουργία του Ευρωλιμένα της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη Αλβανική ζώνη και 
αντίστοιχη ελεύθερη ζώνη στην Αυλώνα, θα μας έδινε μία πολύ καλή για την Ελλάδα 
θέση. Τα ίδια θα πρέπει να προγραμματίσουμε και για έναν Ευρωλιμένα στη Δυτική 
πλευρά της Αλεξανδρούπολης, με αντίστοιχες ελεύθερες ζώνες για τη Βουλγαρία, 
Ρουμανία και Πολωνία και με αντίστοιχα πλεονεκτήματα της Ελλάδας στη Βουλγαρία 
και Ρουμανία και μία ελεύθερη ελληνική ζώνη στο Γκντανσκ στην Πολωνία, με 
μελλοντικά πρόγραμμα τη δημιουργία ενός οδικού άξονα Βαλτικής (Γκντανσκ) και 
Αιγαίου (Αλεξανδρούπολη) που στο απώτερο μέλλον μπορεί ο άξονας αυτός να γίνει και 
υδάτινος (πλωτός). Ο άξονας αυτός Αλεξανδρούπολης - Γκντανσκ που ενώνει τη Βαλτική 
με το Αιγαίο (και τη Μεσόγειο) με την ενοποίηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο (δεν περνά από βουνά και σε μήκος είναι μικρότερος 
από τον άξονα Θεσσαλονίκης - Βορείου Θάλασσας).

Ερχόμαστε τιορα στον ανατολικό άξονα Αλεξανδρούπολης - Ρόδου. Εδώ τα 
πράγματα είναι πιο δύσκολα. Πρέπει να θεωρήσουμε τον άξονα αυτό σαν σύνορα της 
χιόρας μας. Και σήμερα πια, πρέπει να καταλάβουμε ότι στα σύνορα δεν αραδιάζουμε 
κανόνια, αλλά δημιουργούμε αναπτυξιακή δράση. Ας δούμε σαν παράδειγμα, τι γίνεται 
σήμερα στα σύνορα της Γαλλίας με την Γερμανία.

Η ανάπτυξη αυτού του ανατολικού άξονα είναι πριότης προτεραιότητας και το κύριο 
βέβαια πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι το βασικό 
πρόβλημα για τα αναπτυξιακά προβλήματα της Ελλάδας. Βέβαια, το δημογραφικό 
πρόβλημα δεν λύνεται εύκολα ούτε χρονικά άμεσα. Θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε 
με την αύξηση των γεννήσεων, αλλά και πάλι θα θέλουμε πολύ χρόνο για να αλλάξουμε 
τη σημερινή μορφή που επικρατεί στην Ελλάδα. Κάτι που θα μπορούσε να γίνει στο 
άμεσο μέλλον, είναι η δραστηριοποίηση ενός πληθυσμού άλλου τόσο όσος ο σημερινός 
πληθυσμός της Ελλάδας. Αναφέρομαι στις έχοντες ελληνική καταγωγή και είναι σήμερα 
υπήκοοι άλλων κρατών: Αμερικής, Αυστραλίας, Ευρώπης και όπου αλλού. Θα 
μπορούσαμε άραγε να διπλασιάσουμε τον πληθυσμό της ρωμιοσύνης; Αυτό ίσως να 
φαίνεται ουτοπικό, νομίζω όμως ότι θα μπορούσε να ερευνηθεί.

Θα σταματήσω εδώ γιατί φοβάμαι ότι είστε κουρασμένοι.
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Η Πολεοδομία του ’60. Παιδεία και πρακτική

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης
Καθηγητής Πολεοδομίας τον ΕΜΠ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι εξελίξεις μετά τον Πόλεμο, οδήγησαν στην πλήρη εξάρτηση από τις ΗΠΑ ιδίως μετά 
το "Δόγμα Τρούμαν", και τα ηνία στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική πολιτική τα 
κρατούσαν η Αμερικανική Αποστολή με επικεφαλής τον διαβόητο Paul Porter και τον 
εκάστοτε πρέσβυ των ΗΠΑ.1 Στην πολεοδομία αυτό εκφράστηκε μέσα από τον άνθρωπο 
της Διεθνούς Τραπέζης, τον γνωστό Κυριάκο Βαρβαρέσο, ο οποίος στην Εκθεσή του 
προς την κυβέρνηση Πλαστήρα το 1951 έθεσε ως κατεύθυνση της οικονομίας την στροφή 
σε μή παραγωγικές δραστηριότητες όχι δηλαδή σε έργα υποδομής, βιομηχανία, κλπ αλλά 
στο εμπόριο, την ναυτιλία και κυρίως την οικοδομή.1 2 Η Εκθεση, εφαρμόστηκε από την 
Κυβέρνηση Πλαστήρα παρά την καθολική αντίδραση του συνόλου του επιστημονικού 
κόσμου (Ζολώτας, Καλιτσουνάκης, Κούλης, Ευελπίδης κ.α) και των στελεχών της 
Κυβέρνησης (Καρτάλη, Ζίγδη κ.α)3, και στην συνέχεια από την κυβέρνηση Παπάγου. 
Αυτό οδήγησε σε μιά άνευ προηγουμένου πριμοδότηση και διευκολύνσεις στην 
οικοδόμηση με ίδια κεφάλαια μέσω της αντιπαροχής, και συγκεκριμένα με την 
νομοθέτηση του ΓΟΚ του 1955 με τον οποίο πολυκατοικιοποιήθηκε όλο το κέντρο και οι 
συνοικίες της Αθήνας με βάναυσους συντελεστές και όρους δόμησης4.

2. Η ΙΙΟΑΕΟΑΟΜΙΚΗ ΙΙΟΑΙΤΙΚΗ ΑΙΙΟ ΤΟ 1945 ΩΣ ΤΟ 1960

Μετά τον πόλεμο, τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα ήταν κυρίως το 
πρόβλημα στέγης στην ύπαιθρο όπου είχαν γίνει και η περισσότερες καταστροφές από 
τους κατακτητές. Η "ανοικοδόμηση" ή "ανασυγκρότηση", ήταν η κύρια κατεύθυνση, και 
για τον σκοπό αυτό, ιδρύθηκε το 1945 το βραχύβιο Υπουργείο Ανασυγκροτήσεως με 
υπουργό τον Π.Κανελλόπουλο, (8.6-2.9 44) Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως (με 
υπηρεσιακό υφυπουργό τον Κ.Δοξιάδη 27.12.45-4.4.46), που υπάγονταν στο Υπουργείο

1. Β.Κόντης Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1985
2. Κ.Βαρβαρε'σος Εκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος. Αθήναι 1952
3. Συγκεντρωμένα άρθρα βλ. στο Επιθεώρησις Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τ.Ιαν-Μαρτ. 1952 και 

Απρ. Σεπτ. 1952.
4. Γ.Μ.Σαρηγιάννης Αθήνα 1830-2000. Αθήνα 2000.σελ. 156. κ.εφ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

Συγκοινωνιών (όπου και η διεύθυνση Δημοσίων Εργων) με Υπουργό τον Στ.Γόνατά, το 
οποίο αναβαθμίστηκε το 1949 σε Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και 
καταργήθηκε το 1951. Το 1954, ξαναδιορίστηκε "υφυπουργός οικισμού" με'χρι το 1961 
όπου με τον διαχωρισμό του Υπουργείου σε Συγκοινωνιών, και σε Δημοσίων Εργων το 
υφυπουργείο Οικισμού ενσωματώθηκε ως Διεύθυνση στο Υ.Δ.Εργων με αρμοδιότητες 
την πολεοδομία5 6. Ο Κ.Δοξιάδης, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Ανοικοδομήσεως ως το 1948 και'μετεπήδησε στο Υπουργείο Συντονισμού ως Διευθυντής 
Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως και υπηρεσιακός υφυπουργός Συντονισμού το 1950'’.

Και από τις αλλαγές των υπουργείων, είναι προφανής η μετατόπιση του κέντρου 
βάρους της πολιτικής από την ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση στα τρέχοντα οικιστικά 
προβλήματα και τέλος σε κατεύθυνση γενικότερου συντονισμού.

Στα πλαίσια αυτά, οι κύριες κατευθύνσεις της κρατικής πολεοδομικής παρέμβασης 
μέχρι το 1960, ήταν

• ανοικοδόμηση αγροτικών οικισμών (παροχή συμβουλών, τύπων κατοικιών και 
πολεοδομικών σχεδίων)

• μικροεπεκτάσεις σχεδίου πόλεως
• σχεδιασμοί παρεμβάσεων ειδικών έργων (μνημείο Αγνώστου Στρατιώτου, 

ολυμπιακό Στάδιο)
• μερικοί οραματισμοί γιά το γενικότερο σχέδιο της Αθήνας
• στην ευρύτερη "πολεοδομία" το βασικό σημείο μελέτης ήταν οι διανοίξεις 

κεντρικών αρτηριών, και εκεί εστιάζονταν και ο Κ.Μπίρης ως Δήμος Αθήνας και το 
Υπουργείο

• και βέβαια η υποταγή στις κατευθύνσεις του Βαρβαρέσου με την παροχή κινήτρων 
αλλά και ασυδοσίας στην κατασκευή πολυκατοικιών, όπως εκφράστηκε με τον ΓΟΚ 
του 19557

• φυσικά το πρόβλημα της στέγασης των εσωτερικών μεταναστών, είχε αφεθεί στην 
τύχη του και στην κερδοσκοπία των καταπατητών που ξεπούλησαν την μισή αττική 
γή του δημοσίου, όπου ανοικοδομήθηκαν τα αυθαίρετα της πρώτης γενεάς.

Η κρατική πολεοδομία, θεωρητικά κινείται επάνω σε παλαιότερα γερμανικά 
πρότυπα χωριών, εκπονείται κάποιο ρυθμιστικό σχέδιο γιά την Αθήνα από το 
Υφυπουργείο στο οποίο όπως φαίνεται έχει περιέλθει όλο το επιτελείο της 
καταργηθείσας το 1941 Διοίκησης Πρωτευούσης. Παράλληλα όμως πρέπει να σημειωθεί 
ότι το Υφυπουργείο είχε πλέον αποσπάσει από τον Δήμο Αθηναίων όλες τις ουσιαστικές 
αρμοδιότητες πολεοδόμησης8. Το 1946, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του 
Δήμου Κώστας Μπίρης, δημοσιεύει την μελέτη του γιά την Αθήνα ενώ το 1947 το Υφ.

5. Γρ.Τζιοβάρας. Τα Υπουργεία μας. Αθήνα 1996
6. Ελληνικόν who’s who. Αθήναι 1965.
7. Σειρά Εκδόσεων του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως (1946-1949), ανάμεσα στις οποίες είτε περιέχεται 

αυτούσια η πολιτική του Υπουργείου (Πρακτικά Συσκέψεων ....) είτε αναφέρεται σε συγκεκριμένο τομέα (Οδηγίες 
πολεοδομικών μελετών.... κ.α.) Ειδικά για την Αθήνα, Κ.Μπίρη, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, 
Αθήναι 1960. Συγκεντρωμένη ανάλυση και βιβλιογραφία Γ.Σαρηγιάννη, οπ.παρ. σελ. 156, κ. 64.

8. Κ.Μπίρη,οπ.παρ.
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Ανοικοδομήσεως δημοσιεύει το δικό του Ρυθμιστικό 
Σχέδιο. Το επόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών που 
είδε το φως της δημοσιότητας ήταν το λεγόμενο 
Σχέδιο του 19549, το οποίο όπως και όλα τα 
προηγούμενα σχέδια ήταν μιά προσπάθεια ελέγχου 
και κατανομής των χρήσεων εδάφους "επί χάρτου", 
πολλές φορές με υπερβολική αισιοδοξία και ουτοπική 
διάθεση. Η Αθήνα εκείνης της εποχής, ήταν 
"παγιωμένη" στο κέντρο της, και δεν επιδεχόταν 
παρεμβάσεις λόγω κόστους απαλλοτριώσεων, όμως 
στην περιφέρεια (και περιφέρεια τότε ήταν λίγο έξω 
από τα όρια του Δήμου Αθηναίων) υπήρχαν ακόμη 
δυνατότητες μιά και η τιμή της γής ήταν ακόμη 
προσιτή και ο χώρος αδόμητος.

Παράλληλα, δημοσιοποιείται 
το σχέδιο διανοίξεων το 1959, δημιουργείται σάλος 
και προκαλείται δημόσια συζήτηση στο ΤΕΕ10 11, και 
τελικά το σχέδιο μένει στα χαρτιά. Το σχέδιο αυτό, 
όπως και του Μπίρη, ήταν δομημένο στα παληά 
πλαίσια της κατεύθυνσης του Hoffmann (1910) και 
του Mawson (1914), που προσπαθούσαν με έναν 
εκφυλισμένο νεοκλασικισμό ή εκλεκτικισμό, να 

προσδώσουν ξανά μεγαλείο στο κέντρο της πόλης διανοίγοντας πομπώδεις αρτηρίες και 
βουλεβάρτα. Απλά τώρα οι διανοίξεις προσπαθούσαν να διευκολύνουν την κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων συμπληρώνοντας το όλο σύστημα με δακτυλίους και ακτινωτές 
αρτηρίες".

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σε αυτή την κατεύθυνση εκινείτο και η πολεοδομία στην 
ανοικοδομούμενη δυτική Ευρώπη (και κυρίως Γερμανία) καταστρέφοντας τον αστικό 
ιστό και μετατρέποντας τα κέντρα των πόλεων σε συνοθύλευμα κυκλοφοριακών κόμβων, 
αρτηριών και runde about οδηγημένοι από την αμερικανική πολεοδόμηση η οποία είχε 
υποδουλωθεί στο IX. Ευτυχώς όμως, οι γερμανοί πολεοδόμοι, έγκαιρα κατάλαβαν το 
σφάλμα και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνταν και -αφού κατέστρεψαν μερικά κέντρα 
πόλεων- σταμάτησαν αυτήν την κατεύθυνση12.

1. Κώστας Μπίρης, Αρχιτέκτων, 
Διευθυντής Πολεοδομίας Δήμου 
Αθηναίων. Πηγή: Βιογραφικόν
Λεξικόν Ελλήνων Τεχνικών, Εκδοση 
περιοδικού Αρχιτεκτονική" Αθήναι 
1962.

9. Υπουργείο Δημ.Εργων. Λεύκωμα "το Ρυθμιστικόν Σχέδιον Αθηνών" α.χ. (1970;). Πρακτικά Α. Πανελληνίου 
Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων, Τεχνικά Χρονικά 240/1964. Πρακτικά Ε.Πανελληνίου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων. ΤΕΕ, 
Αθήνα 1974

10. Πρακτικά συζητήσεων για τις διανοίξεις στα Τεχνικά Χρονικά 179-180/1959
11. I.Πολύζος,α. μεταρρυθμιστικά όνειρα και πολεοδομικές ρυθμ’ισεις, και β. Αθήνα, πρωτεύουσα του 

ελληνισμού, στον κατάλογο της έκθεσης του ΥΠΠΟ "η Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται" Αθήνα 1986. Γ.Σαρηγιάννη, 
οπ.παρ.

12. A.Aravantinos Grosstadtischen Einkaufszentren, Hannover 1960.Die Stadtzentren und die zentralen 
Einrichtungen in der humanen Stadt. Essen 1975. Γ.Σαρηγιάννη, οπ.παρ.
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2. Το Σχέδιον Πόλεως Αθήνας του Κ.Μπίρη (1946). 
Πηγή: Λεύκωμα Υπουργείου Δημοσίων Εργων 
"Ρυθμιστικόν Σχέδιον Αθηνών, Αθήναι 1965

3. Ρυθμιστικό Σχέδιο του Υπουργείου Ανοικο- 
δομήσεως του 1947 (επικεφαλής Κ.Δοξιάδης) 
Πηγή: Λεύκωμα... οπ.παρ.

3. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΙΟΔΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΙΙοιά όμως ήταν η κατάσταση στην εκπαίδευση στο Πολυτεχνείο εκείνη την εποχή;

Αν δούμε την προϊστορία της διδασκαλίας της Πολεοδομίας στο ΕΜΠ, αυτή ασκούνταν 
στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής σύνθεσης αφ’ ενός, και της τεχνικής υποδομιόν αφ’ 
ετέρου. Γιά το δεύτερο, υπήρχε το μάθημα της "υγιεινής των πόλεων" που δίδασκε ο 
καθηγητής Γ.Καρακασσώνης, το οποίο φαίνεται ότι καταργήθηκε το 1951 με την έναρξη 
διδασκαλίας του νέου καθηγητή Α.Κριεζή13.

Γιά το πρώτο, είναι γνωστό ότι στη δεκαετία του ’20 δίδασκε ο Ερνέστος Εμπράρ, 
στην συνέχεια ίσως ο Αλέξανδρος Νικολούδης ο οποίος κατείχε την Εδρα της 
Κτηριολογίας από 17.1.18 μέχρι 29.6.23 και στην συνέχεια από 6.2.36 μέχρι ίσως τον 
θάνατό του το 194414. Το 1938 (κατ’άλλη πηγή από τις 5.3.40, ίσως η εκλογή να έγινε το

13. ΕΜΠ, Οδηγός Σπουδών 1950.
14. ΕΜΠ Οδηγός Σπουδών 1940. Τεχνικά Χρονικά επετειακό αφιέρωμα εκατονταετηρίδος 1938, ΤΕΕ, Τεχνική 

Επετηρίς της Ελλάδος Αθήναι 1935.
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1938 και ο διορισμός το 1940) ιδρύθηκε Εδρα Πολεοδομίας και εκλέχτηκε σ’ αυτήν ο 
Ανάργυρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος δίδαξε μέχρι το 1946 που ασχολήθηκε με την 
πολιτική15.

Ο Α. Δημητρακόπουλος, είχε γεννηθεί το 1885, διετέλεσε στέλεχος της ομάδας 
ανοικοδόμησης της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Εμπράρ, τον Κ.Κιτσίκη τον Λαμπαδάριο 
κ.α., και της ομάδας Καλλιγά που συνέταξε το Σχέδιο γιά την Αθήνα το 1924, ήταν 
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου από το 1936 ως το 1941, και έως το 1945 Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων, και Πρόεδρος του 
Οργανισμού Ανασυγκρότησης από το 1946 ως το 1948. Το 1945 διετέλεσε Υπουργός 
Δ.Εργων στις εξωκοινοβουλευτικές κυβερνήσεις του Βούλγαρη, του Δαμασκηνού και του 
Κανελλόπουλου, και το 1946 εκλέχτηκε βουλευτής στο Κόμμα του Γ.Παπανδρέου.16

Το πρόγραμμα του μαθήματος είναι δημοσιευμένο στον Οδηγό Σπουδών του 1940, 
στον Οδηγό Σπουδών του 1950, έχει αλλάξει σε διατύπωση και παραμένει έτσι και στον 
Οδηγό του 196517 18, εικάζεται από αυτό ότι είναι του Κριεζή, ο οποίος είχε εκλεγή κατά την 
διάρκεια εκτύπωσης του οδηγού, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση του να έχει 
διατηρήσει ο Κριεζής το παληό πρόγραμμα είτε διότι δεν διαφωνούσε είτε διότι η αλλαγή 
ήταν διαδικαστικά χρονοβόρα (έγκριση από Σχολή, Σύγκλητο, Υπουργείο κλπ 
δεδομένου ότι με βάση το περιεχόμενο -κατά συνέπεια και το πρόγραμμα- εκλέγονταν οι 
καθηγητές). Στην περίπτωση αυτή όμως, τίθεται το ερώτημα, το είχε αλλάξει ο 
Δημητρακόπουλος μέσα στον Πόλεμο; Η Εδρα έμεινε κενή πάντως τέσσερα χρόνια, και 
ο κηδεμών της Γ.Καρακασσώνης, ήταν πολιτικός μηχανικός, υγειινολόγος, κάτοχος από 
τις 24.2.1948 της έκτακτης Εδρας "αστικών και αγροτικών εξυγειάνσεων" που δίδασκε 
και υγιεινή πόλεων, ενώ δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν επιμελητές ή άλλα στελέχη στην 
κενή Εδρα Πολεοδομίας. Την Έδρα, από το 1946 που παραιτήθηκε ο Δημητρακόπουλος 
μέχρι το 1948 που εκλέχτηκε ο Καρακασσώνης, κηδεμόνευε ο Κώστας Κιτσίκης 
καθηγητής της Εδρας Κτηριολογίας και Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων ο οποίος είχε 
αναθέσει "άτυπα" την διδασκαλία του μαθήματος στον "επιμελητή του 
Δημητρακόπουλου" Βίκτωρα ΒαφειάδηΑ Από ότι συνάγεται όμως από τα επίσημα 
πρακτικά εκλογής, ο Βαφειάδης δεν ήταν σε υπηρεσιακή σχέση με το ΕΜΠ, φαινόμενο 
όμως σύνηθες εκείνη την εποχή. Ετσι, κλίνουμε στην υπόθεση ότι το πρόγραμμα του 1950 
ήταν του Κριεζή. Η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Κριεζής διετέλεσε γιά λίγο 
και επιμελητής του Κ,Κιτσίκη, λίγο πριν την εκλογή του.

Δεν έχουμε στοιχεία γιά το τί και πώς δίδασκαν οι πρό Κριεζή καθηγητές στην 
Πολεοδομία. Εχοντας όμως υπ’όψιν τα προγράμματα διδασκαλίας, αφ’ ενός, και αφ’ 
ετέρου την προσωπικότητα του Εμπράρ, του Νικολούδη, του Δημητρακόπουλου και του 
Βαφειάδη, αλλά και τα κείμενα της εποχής όπως π.χ. του καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών Δ.Τσίπουρα, μπορούμε με σιγουριά να υποθέσομε ότι οι δύο πρώτοι

15. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (συμπλήρωμα 1960), Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα 1987, 
Ελληνικόν who’s who, οπ.παρ.

16. οπ.παρ.
17. ΕΜΠ Οδηγοί Σπουδών 1940, 1950, 1965.
18. Πρακτικά Εκλογής Καθηγητοΰ στην κενή τακτική Έδρα Πολεοδομίας, 15η Συνεδρίασις του Συλλόγου 

Τακτικών Καθηγητών του ΕΜΠ της 22ας Σεπτεμβρίου 1950.
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δίδασκαν μιά "συνθετική" πολεοδομία σε επίπεδο πολεοδομικής-αρχιτεκτονικής 
σύνθεσης πολύ κοντά προς την γαλλική σχολή της Ecole des Beaux Arts, με πρότυπα την 
Θεσσαλονίκη ή το πολύ το σχέδιο Καλλιγά, ενώ στον τρίτο μιά τεχνική πολεοδομίας 
περισσότερο κοντά στις γερμανικές σχολές ή την Ecole Polytecnique. Οσο για την 
διδασκαλία του Βαφειάδη, είναι μάλλον καθαρό ότι δίδασκε τα κείμενά του που είχαν 
δημοσιευθεί στην σειρά του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως11'.

Η διδασκαλία Κριεζή στην πρώτη αυτή δεκαετία μάλλον συνέχιζε μιά διδασκαλία 
τύπου γερμανικού Πολυτεχνείου, και έχομε πολλά συγγράμματα εποχής μεσοπολέμου 
και δεκαετίας του ’50 που ταυτίζονται με την θεωρία που δίδασκε ο Κριεζής και που την 
άκουσε και ο συγγραφέας του παρόντος, η αλλαγή ήλθε ραγδαία μετά το ’60, μέσα από 
σειρά αλλαγών στον πολεοδομικό χώρο γενικότερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο 
Βαφειάδης είχε σπουδάσει στο Βερολίνο το 1938, και απόψεις για πολεοδομικές 
εφαρμογές θα ήταν κοινές και σε Κριεζή και σε Βαφειάδη211.

Ετσι, η μεν θεωρία είχε το 
περιεχόμενο του οδηγού 
σπουδών, οι δε ασκήσεις ήταν 
οι ακόλουθες:

Προφανώς στα πλαίσια της 
"ανασυγκρότησης", στο τρίτο 
έτος, μελετούσαν οι φοιτητές 
ένα αγροτικό χωριό 2000 
κατοίκων, τα αποτελέσματα 
ήταν σχεδόν τυποποιημένα: 
εξωτερική αρτηρία, κάθετος 
δρόμος προσπέλασης,
αποθήκες σε ημικύκλιο στην 
είσοδο του χωριού, κάποιο 
υποτυπώδες κέντρο και 
οικοδομικά τετράγωνα. 
Αρκετά από τα στοιχεία του 
ανταποκρίνονταν σε γερμα
νικά βιβλία πολεοδομίας της

4.Ελαία Θεσπρωτίας. Θε'μα Γ.ε'τους 
φοιτ. Α.Κυριακοΰ (1958)
Πηγή: Αρχείο Τομε'α Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας ΕΜΠ.

19. Βίκτωρ Βαφειάδης, Οδηγίες Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών ΜελετώνΕκδοση Υπουργείου 
Ανοικοδομήσεως Αθήναι 1948. βλ. ακόμη και από τις άλλες εκδόσεις του Υπ.Ανοικοδομήσεως όπου αναλύονται 
παρόμοια θε'ματα προφανώς με την συμμετοχή του Βαφειάδη ο οποίος ήταν από το 1946 Διευθυντής πολεοδομικών 
μελετών του Υπουργείου.

20. πρβλ για παράδειγμα ταυτόσημων σχεδόν κατευθύνσεων στου Wolf Ortmann, Stadtebau fruher und Hcutc. 
Dusseldorf 1956, και ακόμη του Gerhard Jobst, Leitsatze fur stadtebauliche Gestaltung, Tubigen 1949.
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5. Χωρίον Χόϊκα. Θέμα Γ.έτους, φοιτ. Δ.Λυρίγκος (1956) 
Πηγή: Αρχείο...
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εποχής ή και του μεσοπολέμου, 
ενώ άλλα στα βιβλία-οδηγούς 
του Υπουργείου Ανοικο- 
δομήσεως. Το σχέδιο παρα
δινόταν σε χάρτμπορντ με 
πλαστικά χρώματα, και κάποιοι 
περισσότερο αρχιτέκτονες το 
μετέτρεπαν σε ζωγραφικό 
πίνακα. Οι συζητήσεις στις 
διορθώσεις των ασκήσεων 
αποσκοποΰσαν στην κατανόηση 
των εννοιών της λειτουργικής 
σύνδεσης, της χρήσης εδάφους, 
ίσως και της σύνθεσης σε 
υποδεέστερη μοίρα.

Στο τέταρτο έτος, παίρναμε 
έναν οικισμό της Αττικής 
(Μεσόγεια, Μαρούσι, κλπ) στο 
οποίο αφού τον ξετινάζαμε στην 
ανάλυση, κάναμε παρέμβαση επί 
παρθένου εδάφους. Η ανάλυση 
ήταν διεξοδική (οικοδομικός 
πλούτος, κυκλοφορία, χρήσεις, 
ευρύτερος χώρος κλπ) και το 
ζητούμενο στην άσκηση ήταν μιά 
νέα συγκρότηση του οικισμού με 
ταυτόχρονη επίλυση των 
προβλημάτων που είχαν 
επισημανθεί, αλλά συνήθως 
εργαζόμαστε στην φάση της 
σύνθεσης χωρίς να δεσμευό
μαστε από την ανάλυση!

Στο πέμπτο έτος, γινόταν μιά
εκπαιδευτική εκδρομή σε μιά μέση επαρχιακή πόλη (Γιάννενα, Σέρρες, Εδεσσα, 
Ναύπλιο, Λειβαδιά κλπ) όπου μετά από μιά όσο γινόταν σε τέσσερες μέρες λεπτομερή 
ανάλυση, που αφορούσε εκτός από σχέδια, τα σκίτσα και τις φωτογραφίες, και 
συζητήσεις με τις αρχές του τόπου γιά τα προβλήματα της πόλης, τελικά το αποτέλεσμα 
της πρότασης κατά κανόνα δεν ήταν απαλλαγμένο από την αρχιτεκτονική ελευθεριότητα 
και πολλές φορές ήταν πάλι πρόταση επί παρθένου εδάφους.

Η Διπλωματική Εργασία, ακολουθούσε τα ίδια πλαίσια, μόνο που αφορούσε 
μεγαλύτερο θέμα, καμμιά φορά και όλη την Αθήνα, στην πρόταση της οποίας παρέμεινε 
μόνο η ακτογραμμή και η Ακρόπολη. Σημειώνεται ότι στις διπλωματικές είχαν αρχίσει να 
εμφανίζονται και χωροταξικά θέματα, όπως η Κύπρος και η Κωπαίδα21.

6. Πρότασις οικήσεως Αθηνών-Πειραιώς. Επί διπλώματι 
εργασία, φοιτ. Α.Καλλιγάς, Ε.Κανονίδου, Ε.Μπαλή, 
Μ.Παρίσης (1956). Πηγή: Αρχείο ...οπ.παρ.

21. Για όλα τα παραπάνω, υπάρχουν παλαιά θέματα στο Αρχείο του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ.
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4. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 60. ΟΙ ΙΙΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Μία δεκαετία μετά την λήξη του εμφύλιου, αλλάζουν και οι εξωτερικές και οι εσωτερικές 
συνθήκες. Εξωτερικά, είχε ξεκινήσει η πολιτική alliance for progress σύμφωνα με την 
οποία ήταν προτιμότερο γιά το κεφάλαιο να "αναπτύξει" σε κάποια όρια τον τρίτο κόσμο 
(άστε να αυξηθεί η αγοραστική του δύναμη και να κινηθεί η βιομηχανία, και αυτό μάλιστα 
θα ήταν επωφελέστερο αν η όποια βιομηχανική ανάπτυξη πραγματοποιούνταν στον τρίτο 
κόσμο όπου η εργατική δύναμη ήταν πάμφθηνη, τα οικόπεδα επίσης, και το εργατικό 
κίνημα σε εμβρυώδη κατάσταση.

Ετσι, οι μεν ΗΠΑ αναπτύχθηκαν κυρίως στον χώρο της λατινικής Αμερικής, η δε 
Γερμανία στον χώρο της Αφρικής, ιδρύοντας σειρά θυγατρικών βιομηχανιών. Ενα μέρος 
αυτών των "εκβιομηχανίσεων" πέρασε και στον ελλαδικό χώρο, αλλά αυτό χρειαζόταν 
και κάποια υποδομή και οργάνωση, και έτσι οδηγήθηκε η χώρα σε μιά αναπτυξιακή 
πορεία γιά να μπορέσει να υποδεχτεί το ξένο κεφάλαιο22.

Από την άλλη μεριά, η πολιτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί μέσα σε 
κλίμα εμφυλιοπολεμικό, τόσο γιατί οι αντιστάσεις του κόσμου είχαν ενταθεί όσο και 
διότι δεν ήταν και πολύ εποικοδομητική γιά την προσδοκώμενη ανάπτυξη. Παράλληλα 
λοιπόν, πολιτικά θα περνούσαμε σε μιά περισσότερο κεντρώα αλλά πάντα 
αντικομμουνιστική διακυβέρνηση, και αυτό έγινε το 1963-64, η διαμόρφωση της 
υποδομής όμως άρχισε ήδη από το 1960 και τα πρώτα μεγάλα κεφάλαια άρχισαν να 
έρχονται την ίδια εποχή, η Esso Papas, η Ethyl Hellas η Pirelli και άλλες βιομηχανίες 
εγκαθίστανται κυρίως στις επαρχιακές πόλεις23.

5. Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στον τομέα της πολεοδομίας αρχίζει κάποια κίνηση, αρχικά στην χωροταξία και τον 
γενικότερο οικονομικό προγραμματισμό με την ίδρυση του Κέντρου Οικονομικών 
Ερευνών το 1960 γιά την διεύθυνση του οποίου προσκάλεσε ο τότε πρωθυπουργός 
Κ.Καραμανλής τον Ανδρέα Παπανδρέου, ίσως κατόπιν υπόδειξης των ΗΠΑ δεδομένου 
ότι ο Α.Π. είχε 20ετή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στις ΗΠΑ, ήταν απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Harvard, και ήδη καθηγητής στο Berkeley24. Ο 
Παπανδρέου, μετείχε στην ελληνική αποστολή στην διάσκεψη του Bretton Woods το 
1944 που οδήγησε στην ίδρυση της Διεθνούς Τραπέζης και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, ήταν μ’ άλλα λόγια δικός τους άνθρωπος.

Στην συνέχεια, ενισχύεται το Υπουργείο Συντονισμού, το οποίο ιδρύει τις 
περιφερειακές Υπηρεσίες Αναπτύξεως (ΥΠΑΘ, ΥΠΑΠ, ΥΠΑΗ και ΥΠΑΚ, Υπηρεσία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Κρήτης)25.

22. A.Holzbrecher u.a. Unterentwicklung. Hamburg 1974. Στους δυο τόμους αυτής της έκδοσης, υπάρχουν άρθρα 
που αναλύουν της ευρωπαϊκή και αμερικανική πολιτική και πρακτική σχετικά με την "ανάπτυξη" του τρίτου κόσμου 
στην δεκαετία του ’60 και μετά.

23. Γ.Σαρηγιάννη, οπ.παρ. σελ. 177 ν. εφ. όπου και αναλυτική βιβλιογραφία.
24. Ελληνικόν who’s who, Αθήναι 1965 και Επίτομο Βιογραφικό Λεξικό 1993-1994.
25. X. Αραμπατζή κ.α. θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο χωροταξίας. (Ομάδα εργασίας ΤΕΕ) Αθήνα 1976. Επίσης 

το αφιέρωμα των Αρχιτεκτονικιόν Θεμάτων "Ρύθμιση του Χώρου στην Ελλάδα" Αθήνα 1977.
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Στις υπηρεσίες αυτές έγινε μια προσπάθεια να εκπονηθούν προγράμματα ανάπτυξης 
και χωροταξικά σχέδια σύγχρονα, έξω από τις "υπηρεσιακές" αντιλήψεις των 
παραδοσιακών δημοσίων υπηρεσιών, ήλθαν σε επαφή και συνεργασία με τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και στην συνέχεια, μετά το 1963, πραγματοποιήθηκε ένα 
σημαντικό για την εποχή εκείνη εγχείρημα, κατά το οποίο ανατέθηκαν σε Πανεπιστήμια, 
σε ιδιωτικά γραφεία μελετών και σε ξένους οίκους, μελέτες πολεοδομικής και 
χωροταξικής ανάπτυξης.

Έτσι, το 1959-1963 ανατίθενται σε ιδιωτικά γραφεία ή εκπονούνται από τις υπηρεσίες 
του Υπ. Δημ. Έργων, την ΥΠΑΠ και την ΥΠΑΚ οι μελέτες για τη Λακωνία (από την 
ΥΠΑΠ), τη Δυτική Κρήτη (από την Litton), τις ακτές από Βουλιαγμένη έως το Σούνιο, 
την Ηλεία και τις ακτές της Αττικής σε ιδιωτικά γραφεία πανεπιστημιακών κυρίως, και 
ακόμα για το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα της Αθήνας από το 
αμερικανικό γραφείο του W. Smith (1962 και 1965), το 1964 8 μελέτες για διάφορες 
πόλεις, το 1965 3 μελέτες, το 1966 22 μελέτες, το 1967 6, και έως το 1973 άλλες 37 μελέτες 
είτε ρυθμιστικών σχεδίων είτε χωροταξικές σε ιδιωτικά κυρίως γραφεία26.

Ταυτόχρονα, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, που μετονομάστηκε σε Κέντρο 
Προγραμματισμού και Ερευνών (ΚΕΠΕ) και υπήχθη στο υπουργείο Συντονισμού ως 
ημιανεξάρτητο ΝΠΔΔ, άρχισε να συγκεντρώνει στελέχη από τον οικονομικό και 
πολεοδομικό χώρο, και να εκπονεί γενικές και ειδικές-κλαδικές μελέτες τόσο επάνω σε 
οικονομικά όσο και σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα.

6. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Από την άλλη μεριά, αρχίζει μιά έντονη συνεργασία του χώρου του Πανεπιστημίου με τις 
δημόσιες υπηρεσίες, με πρωτοβουλία του τότε Διευθυντή της ΥΠΑΠ Αντώνη Καρρά ο 
οποίος έπεισε τον Κριεζή και το επιτελείο του, κυρίως Αραβαντινό και Λουκάκη, οι 
οποίοι είχαν ήδη αναλάβει μελέτες από το Υπουργείο Συντονισμού (Χωροταξική Μελέτη 
Ηλείας), να αναλάβει το Πολυτεχνείο την εκπόνηση πρότυπων μελετών. Γιά τον σκοπό 
αυτό, αρχικά εκπονήθηκαν το 1962-1963 τρεις μεγάλες διπλωματικές εργασίες από 
πολυμελείς ομάδες γιά την Ηπειρο, την Κρήτη την Εύβοια και κυρίως την Πελοπόννησο, 
με πολύ βοήθεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Συντονισμού και τις περιφερειακές 
του υπηρεσίες (ΥΠΑΚ, ΥΠΑΗ και ΥΠΑΠ)27, και στην συνέχεια ο Κριεζής ίδρυσε το 
1964 το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών, συναντώντας λυσσώδη αντίδραση από 
τον Σύλλογο Τακτικών Καθηγητιύν, που το έβλεπαν ως "κακό παράδειγμα" με το οποίο 
θα έχαναν εκείνοι τις προσωπικές τους αναθέσεις στα ιδιωτικά τους γραφεία. Στο 
Σπουδαστήριο, συνεχίστηκε αργότερα ως ανάθεση από το Υπουργείο η μελέτη της

26. Αρχιτεκτονικά Θέματα ,οπ.παρ.
27. Αρχείο Τομέα Πολεοδομίας ΕΜΠ και συνοπτική παρουσίαση στου A.Kriezis A regional planning scheme for 

a country under development, Patras 1963. Δημοσιεΰθηκε σε μετάφραση (χωρίς όμως τα σχέδια) στα Τεχνικά 
Χρονικά 2/1966 με τον τίτλο Περιφερειακός προγραμματισμός εις χώραν υπό ανάπτυξιν. Επίσης στην Διπλωματική 
για τον περιφερειακό προγραμματισμό της Κρήτης, έκδοση ΣΠΕ 1965. Αναλυτικός κατάλογος της δραστηριότητας 
της Εδρας Πολεοδομίας και του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) βλ. το "ενημερωτικό τεύχος για την 
εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας", έκδοση Τομέα 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Αθήνα 1991.
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Πελοπόννησου, ενώ ενδιάμεσα μελετήθηκε μιά περιοχή της Πελοποννήσου, η Σκάλα 
Λακωνίας στα πλαίσια της ΥΠΑΠ με άμεση συμμετοχή του Σπουδαστηρίου28.

Δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς άτι οι μελε'τες αυτές ήσαν άλες τέλειες και σε 
πραγματικά σύγχρονη αναπτυξιακή κατεύθυνση, άμως υπήρξαν, ιδίως για τομείς όπως η 
πολεοδομία, αρκετά πρωτοποριακές και απετέλεσαν το έναυσμα για γενικότερους 
προβληματισμούς ιδίως στους χώρους των ΑΕΙ, όπως η μελέτη της Πελοποννήσου και της 
Ηπείρου που προαναφέρθηκαν και της Ανδρίτσαινας και της Καλαμάτας, που 
εκπονήθηκαν από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ με την διεύθυνση 
του καθηγητή Αντώνη Κριεζή και αργότερα του καθηγητή Α. Αραβαντινού29.

Από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις των μελετών αυτών, (οικονομικών και 
πολεοδομικών-αναπτυξιακών) διαμορφώνονταν μάλλον ελευθέρα στα επιστημονικά 
επιτελεία του ΚΕΠΕ ή των ΑΕΙ, και φυσικά δεν ήταν ουδόλως δεσμευτικές για τις 
κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα, ενώ υπήρξε στο διάστημα 1960-1966 πληθώρα τέτοιων 
μελετών, σχεδόν καμιάς δεν εφαρμόστηκαν οι προτάσεις και τα συμπεράσματα. Οι 
χωροταξικές κατευθύνσεις των μελετών αυτών (διπλωματικών του 1963 και μελετών 
στηρίζονταν στο θεωρητικό άρθρο-οδηγό του Κριεζή30, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε οι 
μικροί "μή βιώσιμοι" οικισμοί να καταργηθούν και να συγκροτηθούν μεγαλύτερες μονάδες 
σε κεφαλοχώρια, η κατεύθυνση ήταν πρωτοπόρειακή, αλλά αρκετά ουτοπική, και 
αργότερα σε άλλες μελέτες του Σπουδαστηρίου ή διπλωματικές αναθεωρήθηκε εν μέρει31.

28. Αρχείο Τομέα Πολεοδομίας ΕΜΠ.
29. Οι μελέτες αυτές έχουν εκδοθεί από το Σπουδαοτήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ: Σκάλα Λακωνίας 

1966, Ηπειρος Θεσσαλία, 1971, Ανδρίτσαινα 1969, Πελοπόννησος 1973, Καλαμάτα 1971
30. Α.Κριεζής, Περιφερειακός Προγραμματισμός ...οπ.παρ.
31. βλ.ανάλυση και αναφορές σε μεταγενέστερες διπλωματικές εργασίες στου Γ.Σαρηγιάννη, οι ορεινοί 

οικισμοί της Ηπείρου το πρόβλημα της επιβίωσης τους και η πριν είκοσι χρόνια μελέτη τους. Ηπειρωτικό 
Ημερολόγιο, 1988 σελ. 242 κ.εφ.
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Ορισμένες από αυτές τις μελέτες είναι ενδεικτικές για την τότε διαμορφούμενη 
κατάσταση στον χωροταξικό και αναπτυξιακό τομέα και εκφράζουν τις τάσεις και 
πιέσεις εκείνης της εποχής. Πιέσεις που ασκούνται τόσο από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες 
του χώρου, όσο και από το κεφάλαιο, ελληνικό ή ξένο, που έχει συγκεκριμένες απόψεις 
για την ανάπτυξη της Ελλάδας και την ρύθμιση του χώρου σ’ αυτήν.

7. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, Ο ΣΑΑΑΣ, ΤΟ ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ Ο 
ΑΟΞΙΑΔΗΣ

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί η αυξανόμενη πίεση των προοδευτικών αρχιτεκτόνων γιά 
την ριζικότερη και επιστημονικότερη αντιμετώπιση της πολεοδομίας και ιδιαίτερα της 
Αθήνας, που συνοψίζονταν στην απαίτηση γιά την εκπόνηση και θεσμοθέτηση ένός 
ρυθμιστικού σχεδίου, και οι τάσεις αυτές εκφράζονται κυρίως μέσα από τον ΣΑΔΑΣ 

Η Αθήνα, πέρα από τις επιπτώσεις που είδαμε ότι υπέστη από την χωροταξική 
πολιτική, έγινε αντικείμενο επισταμένης μελέτης όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες, 
αλλά με εντονότερο τρόπο, μιά και τα προβλήματα ήταν ήδη οξύτερα.

Στον τομέα αυτόν, υπάρχει μιά μεγάλη 
κινητικότητα, η οποία εκπορεύεται από τρεις πόλους: 
το Υπουργείο Δημοσίων Εργων με επικεφαλής τον 
(προσωπικό φίλο του Πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή) 
Προκοπή Βασιλειάδη, το Γραφείο Δοξιάδη του 
οποίου ο επικεφαλής Κ.Δοξιάδης μετά από πλούσια 
δράση σε πρώην και νύν βρετανικές αποικίες στις 
Ινδίες, Πακιστάν, Μέση Ανατολή και Αφρική αλλά 
και τις ΗΠΑ’2, επανήλθε στα ελληνικά πράγματα, και 
την προοδευτική γενικώς μάζα αρχιτεκτόνων κυρίως, 
συσπειρωμένων γύρω από τον ιστορικό Σύλλογό τους 
τον ΣΑΔΑΣ.

Τον χορό ανοίγει ο Κ.Δοξιάδης με μιά πολύ 
μελετημένη και οργανωμένη διάλεξη στον Παρνασσό 
την 1η Φεβρουάριου 1960 σε εκλεκτό ακροατήριο πού 
έλαβε ευρύτατη δημοσιότητα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Δύο ήταν τα στοιχεία αυτής της 
επανεμφάνισης του Δοξιάδη, το ένα ότι έθεσε ξανά 

επί τάπητος το πρόβλημα της Αθήνας που μάλλον είχε παραμείνει στο σχέδιο του 1954 - 
παραλλαγή του σχεδίου του 1947- και είχε εκφυλιστεί σε ρουτίνα του Υπουργείου 
Δημ.Εργων, και το δεύτερο, η πρότασή του γιά το νέο κέντρο της Αθήνας στο Τατόι 
συνδεδεμένο με την θεωρία του Δοξιάδη, της οικουμενόπολης. Η διάλεξη αυτή, 
εκδόθηκε αμέσως σε βιβλίο32 33.

8. Κωνσταντίνος Δοξιάδης 
Πηγή: Βισγραφικόν Λεξικόν ...οπ.παρ.

32. Ελληνικόν who’s who, οπ.παρ., Βιογραφικόν Λεξικόν ελλήνων τεχνικών, έκδοση Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1962.
33. Κ.Δοξιάδης, Η πρωτεύουσα μας και το μέλλον της, Αθήνα 1960.
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9. Προκοπής Βασιλειάδης. 
Πηγή: "Αρχιτεκτονική" 31/1962

Η πρόταση δεν είναι πολύ πρωτότυπη, η ιδέα της 
"μεταφοράς" του κέντρου μιας πόλης ή και ολόκληρης 
της πόλης κυριαρχούσε τότε (Μπραζίλια, Λαχώρη) 
άλλωστε το 1945 ο Κ.Μπίρης δημοσιεύει την μελέτη 
του γιά την ανάπτυξη της Αθήνας στο Θριάσιο34 και 
1956 ο καθηγητής της φωτογραμμετρίας Α.Σώκος είχε 
προτείνει την μεταφορά του διοικητικού κέντρου στην 
κοίτη του Κηφισού κοντά στο Μενίδι35.

Εκείνη η πρόταση του Δοξιάδη, δεν περιλαμβάνει 
πλήρες ρυθμιστικό σχέδιο γιά την Αθήνα, αλλά μόνο 
γιά επιμέρους στοιχεία της , όπως το νέο κέντρο, την 
οργάνωσή της σε "κοινότητες 1ου έως 7ου βαθμού 
σύμφωνα με την θεωρία του, τους βασικούς 
κυκλοφοριακούς άξονες (οδικούς, χωρίς καμμία μνεία 
γιά μέσα μαζικών μεταφορών), και το νέο λιμάνι στην 
Ελευσίνα. Από τους οδικούς άξονες, υπάρχουν η 
Σταυρού-Ελευσίνας που είχαμε δεί γιά πρώτη φορά 
το 1947 στο επίσης υπό την εποπτεία του σχέδιο του 
Υπουργείου Ανοικοδομήσεως36, και οι περιφερειακοί 
δρόμοι των ορεινών όγκων οι οποίοι θα προστάτευαν 
τα βουνά της Αττικής από τις επεκτάσεις του σχεδίου, 
όπως ισχυριζόταν.

8. ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ

Την επόμενη χρονιά, στις 15-17 Δεκεμβρίου 1961 οργανώνεται από τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων στους Δελφούς το Α.Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων με θέμα 
"Πολεοδομία, Εθνικόν Πρόβλημα". Οι διεργασίες έχουν αρχίσει τόσο με τις διαλέξεις 
του Δοξιάδη όσο και με την επιστροφή στο Πολυτεχνείο του καθηγητή I. Δεσποτόπουλου, 
ο οποίος είχε απολυθεί το 1945 και είχε εκπατριστεί στην Σουηδία. Ο Δεσποτόπουλος 
ιπα μαθήματά του εμφυσούσε νέο πνεύμα στους φοιτητές, αλλά και στους αρχιτέκτονες, 
ιδίως τους νέους, εμπνευσμένο από την αριστερή ομάδα των CIAM, διαφωνώντας με την 
"ερμηνεία" της Χάρτας της Αθήνας από τον Le Corbusier και θέτοντας την πολεοδομία 
στην κοινωνική της βάση.

Στο συνέδριο αυτό, μετείχαν το σύνολο σχεδόν των ενεργών και ανήσυχων 
αρχιτεκτόνων της εποχής, παλαιότερων και νέων, περί τα 150 άτομα, με εμφανή την 
απουσία των καθηγητών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου αλλά την μαζική παρουσία των 
συναδέλφων τους της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται η επίσης μαζική παρουσία φοιτητών

34. Κ.Μπίρης, Αι Αθήναι... σελ. 347
35. Α.Σώκος, Σχέδια Αθηνοίν και κρατικόν κέντρον, πρώτη δημοσίευση οτα "Επιστημονικά Χρονικά" φ. 14-16 

Αθήναι 1956.
36. Υπ. Δημ. Εργων, Ρυθμιστικόν Σχέδιον Αθηνών οπ.παρ.
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και επιμελητών του Μετσοβίου, παρά τα εμπόδια που τους είχαν τεθεί, π.χ. ο Κυπριανός 
Μπίρης, έβαλε οχτάωρο διαγώνισμα στο πιό δυναμικό (τρίτο) έτος (παρ’ όλα αυτά οι πιό 
"αντάρτες" πήγαν, ο υπογράφων πάντως, έμεινε στο οχτάωρο).

Από την άλλη μεριά, ήταν εμφανής η αντιπαράθεση 
τριών τάσεων, του Υπουργείου Δημοσίων Εργων που 
μετά από χρόνια σιωπής εμφανίστηκε με την 
παρουσία του Διευθυντή του Π.Βασιλειάδη, και του 
υφυπουργού Δημ.Εργων Αλ.Θεοδοσιάδη, του 
Κ.Δοξιάδη, και της αριστερής πλευράς των 
αρχιτεκτόνων, που φάνηκε στην εισήγηση του 
Αριστομένη Προβελέγγιου και στου Δεσποτόπουλου 
(του τελευταίου έγινε στην Αθήνα αργότερα γιατί δεν 
μπόρεσε να έλθη στο Συνέδριο, πιθανώς προσπα
θώντας να κρατήσει αποστάσεις ανάμεσα στην 
εχθρική στάση του επίσημου Ε.Μ.Πολυτεχνείου και 
των υπολοίπων, που μετείχαν, γιά διαφορετικούς 
λόγους η κάθε πλευρά).

Ο Βασιλειάδης, δεν ανέπτυξε κανένα σχέδιο, 
αναφέρθηκε στην διοίκηση και στην οργάνωσή της 
στον τομέα της πολεοδομίας, ο Δοξιάδης επανέλαβε 
τα της διάλεξής του στον Παρνασσό, και ο 
Προβελέγγιος έθεσε μιά σειρά πολιτικών, ανθρω
πιστικών και ιστορικών θεμάτων37.

10. Αριστομένης Προβελέγγιος. 
Πηγή: Βιογραφικόν Λεξικόν ...οπ.παρ.

11. Μέλη της επιτροπής πορίσματος του Ε.Συνεδρίου του ΣΑΛΑΣ (1966). Από δεξιά, Π.Λουκάκης. 
Γ.Αναιροΰσης, Κ.Δεκαβάλλας, Ε.Καλλιγά, Γ.Σαρηγιάννης, Α.Προβελέγγιος, Α.Αραβαντινός.
Πηγή: προσωπικό αρχείο συγγραφέα.

37. Πρακτικά Α.Πανελληνίου Συνεδρίου ΣΑΔΑΣ, οπ.παρ.
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Τον Ιανουάριο του 1966, πραγματοποιείται το Ε’ Συνέδριο του ΣΑΔΑΣ με θέμα την 
Αθήνα, και σ’αυτά, έχουν εντυπωσιακή παρουσία τόσο το Υπουργείο (με επικεφαλής τον 
Βασιλειάδη) και ο Δοξιάδης με πλήθος στοιχείων ανάλυσης και διατύπωσης θεωρητικών 
θέσεων, το μεν για την "πολυκεντρική Αθήνα", ο δε για την "οικουμενόπολη", όσο και η 
αριστερά των αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, συσπειρωμένοι γύρω από την ΕΜΟΚΑ 
(Εταιρεία Μελετών Οικονομικής και Κοινωνικής Αναπτύξεως) με επικεφαλής τον 
Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, που είχε επαναπατριστεί από την Λαοκρατική Δημοκρατία της 
Γερμανίας με παρεμφερή πρόταση πολυκεντρικής Αθήνας στην κατεύθυνση που είχε 
κινηθεί και το Υπουργείο.38

9. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΙΑΑΗ

Το 1962 ανατίθεται, όπως αναφέρθηκε, από το Υπουργείο Δημοσίων Εργων η "Ερευνα 
και Μελέτη Κυκλοφορίας Λεκανοπεδίου Αθηνών" στο αμερικανικό γραφείο μελετών 
του Wilbur Smith and Associates, η οποία παραδόθηκε στις 24 Ιουνίου 1963. και στην 
συνέχεια το 1963 η μελέτη των δημοσίων συγκοινωνιών η οποία παραδόθηκε το 1965.

Η μελέτη, βασίζεται σε "επιστημονικές αρχές" με τέτοιο τρόπο προκατασκευασμένες 
που να οδηγήσουν στην πριμοδότηση του IX., έτσι κι’ αλλιώς όμως αφορά ένα 
στοιχειώδες οδικό δίκτυο το οποίο εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με μικροτροποποιήσεις, το 
πρόβλημα είναι με την μελέτη ότι στήριξε όλες τις μεταφορές του Λεκανοπεδίου στις 
οδικές μεταφορές και κυρίως στο IX.

10. Η IΙΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΜΙΙ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60

Στην φάση αυτή, πραγματοποιείται και η ανάλογη στροφή στην διδασκαλία της 
πολεοδομίας στο ΕΜΙΙ

Κυρίαρχο στοιχείο της στροφής, ήταν η προαναφερθείσα συνεργασία με το Υπουργείο 
Συντονισμού και οι διπλωματικές εργασίες, όμως, καταλυτική επίδραση έπαιξε και η 
διδασκαλία του καθηγητή Ι.Δεσποτόπουλου που επανήλθε στο Πολυτεχνείο το 1961 (είχε 
εκδιωχθεί ως αριστερός το 1945).

Ηδη από το 1961 είχε συγκροτηθεί Επιτροπή Σπουδών στον φοιτητικό σύλλογο από 
αριστερούς κυρίως φοιτητές με επικεφαλής τον αξέχαστο Στάμο Στούρνα, και ένας 
κύκλος φοιτητιόν (Μπούζεμπεργκ, Κλουτσινιώτη, Παπαγγέλου, ο υπογράφων και άλλοι) 
είχε προκαλέσει δύο συζητήσεις στην τάξη με τους δύο πόλους της σχολής την 
Μορφολογία και την Πολεοδομία. Στην Μορφολογία το αίτημα ήταν η σύνδεση με 
καίρια προβλήματα της αρχιτεκτονικής και όχι με την "εκκλησία" που έβαζε μόνιμα ως 
θέμα ο Μιχελής (στην οποία όλοι δημιουργούσαμε μικρές Ronchampe). Μετά την

38. Πρακτικά του Ε. Πανελληνίου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων, Αθήνα 1975, περιοδ. "Αρχιτεκτονική" τεύχη 55, 
59,63, Τεχνικά Χρονικά, Φεβρουάριος 1966, Γ.Σαρηγιάννης, Αθήνα 1830-2000 εξέλιξη, πολεοδομία , μεταφορές, 
Αθήνα 2000, σελ.203 κ.εφ.
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συζήτηση αυτή, (πρωτοστατούσαν ο Τάσος Μανωλίτσης, ο Ιων Μπούζενμπεργκ, η Ρένα 
Λευκαδίτου, η Ράνια Κλουτσινιώτη, η Λουίζα Γρηγοράκη, ο Ρόης Παπαγγέλου, ο 
υπογραφών και αρκετοί άλλοι) ο Μιχελής φανερά εκνευρισμένος είπε "αφού δεν θέλετε 
εκκλησία, σχεδιάστε μιά λαχαναγορά!" και το έκανε. Εδινε πλέον θέματα με μεγάλα 
προβλήματα καλύψεων, σιδηροδρομικούς σταθμούς, και άλλες αίθουσες. Σημειώνεται 
άτι η ομάδα αυτή των φοιτητών, προσπάθησε στην διάλεξη του Ε. έτους, να πάρη ως θέμα 
την "λαϊκή κατοικία στην Ευρώπη", έγινε μιά περίπου 15μελής ομάδα με έναν ενιαίο 
κύκλο σχετικών θεμάτων, αλλά με εισήγηση των επιμελητών της Εδρας ο Μιχελής την 
διέλυσε επιβάλλοντας διάφορα άσχετα θέματα, (είχε διαρρεύσει άτι ειπώθηκε απά 
κάποιους επιμελητές του ότι "δεν θα κάνουμε την κομμουνιστική προπαγάνδα του 
Σαρηγιάννη και του Μπούζεμπεργκ").

Στην Πολεοδομία, το θέμα τέθηκε στην ενασχόληση με τα προβλήματα της Αθήνας, 
την αναγκαιότητα του Ρυθμιστικού Σχεδίου, και γενικότερα την σύνδεση ανάλυσης- 
σύνθεσης, καθώς και την σχέση της πόλης με την οικονομία και την κοινωνία, θέμα που 
δεν θιγόταν ούτε στην θεωρία ούτε στην άσκηση, ήδη όμως το νερό είχε μπή στο αυλάκι 
και το μάθημα της Πολεοδομίας άλλαζε ραγδαία όπως είδαμε.

Καθοριστικό ρόλο επίσης, έπαιξε στις αλλαγές και 
η επιστροφή του τότε επιμελητή Α.Αραβαντινού από 
την Γερμανία, ο οποίος μετέφερε την νεώτερη 
εμπειρία και θεματολογία της πολεοδομίας και κυρίως 
την "πολεοδομική αντίληψη" αντί της "συνθετικής" η 
οποία περιέρρεε την Εδρα από την Σχολή.

Μετά τις διπλωματικές του 1963, τα θέματα που 
ακολούθησαν ήταν διαφορετικής κατεύθυνσης. 
Καταργήθηκε κατ’ αρχήν το "χωριό" στο τρίτο έτος, 
στο οποίο μεταφέρθηκε το θέμα του τέταρτου έτους, 
ενώ στο τέταρτο, συνεχίστηκε η μελέτη μικρής πόλης 
του Λεκανοπεδίου ή συνοικίας της Αθήνας, αλλά με 
προσπάθεια ρεαλιστικής λύσης και όχι άσκησης σε 
παρθένο έδαφος. Στο πέμπτο έτος, δίνονταν πάντα 
επαρχιακή πόλη, αλλά και εδώ η προσπάθεια ήταν η 
λύση μέσα στην πραγματικότητα (Ναύπλιο (1964), 
Λειβαδιά (1965), Λεωνίδι (1966), Πάργα (1967). 
Τέλος, στην Διπλωματική, τα θέματα ήταν και 
ευρύτερα, και οπωσδήποτε μέσα στην πραγματικότητα 
πλέον’". 39

12. Α.Αραβαντινός.
Πηγή: Βιογραφικόν Λεξικόν ...οπ.παρ.

39. Αρχείο Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ
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13. Μεγαλόπολις Αρκαδίας. Θέμα Ε.έτους. φοιτ. Γ.Λυκουριώτης, Δ.Γεωργίου. (1964)

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι γιά πρώτη φορά στις μελέτες του Σπουδαστηρίου, 
συγκροτήθηκαν ομάδες πολυεπιστημονικές, με πάνω από 30 μέλη γιά κάθε μελέτη, από 
αρχιτέκτονες, οικονομολόγους, γεωργοοικονομολόγους, γεωλόγους, πολίτικους 
μηχανικούς, κυκλοφοριολόγους καί άλλες ειδικότητες, σπάζοντας γιά πρώτη φορά τον 
μύθο του "παντογνώστη αρχιτέκτονα"40.

40. Εκδόσεις Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών που αναφέρθηκαν.
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Θέμα Ε.έτους 1966. 
ΙΙηγή Αρχείο.,.οπ.παρ.

15. Ομάδα φοιτητών στο 
Ναύπλιο το Φθινόπωρο 
του 1965.
Διακρίνονται Α.Βρυχέα, 
Α.Παϊζη, Γ.Ρουμπάνης, 
Γ.Κατέβας, Σ.Κούλης.

Πηγή προσωπικό αρχείο 
συγγραφέα.
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16. Ο Αντώνης Κριεζής με μέλη της ομάδας εργασίας στο Σπουδαστήριο το 1966 στην μελέτη 
Πελοπόννησου, δίπλα του ο Π.Λουκάκης, όρθιος πίσω ο Αντώνης Καρράς, Διευθυντής της ΥΠΑΠ. 
Πηγή: προσωπικό αρχείο συγγρ.

Οι μελέτες αυτές, εκτός από την 
χρησιμότητα τους στο Δημόσιο, 
λειτούργησαν και ως εκπαιδευτικός 
στίβος των ίδιων των μελετητών αλλά 
και των εκτός Πολυτεχνείου 
συναδέλφων τους, και βέβαια 
αποτέλεσαν πηγή γνώσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού γιά τα 
μαθήματα της πολεοδομίας.

Τον Φεβρουάριο του 1968, ο 
καθηγητής Κριεζής, παύεται από το 
Πολυτεχνείο από την Χούντα, με το 
αιτιολογικό ότι ήταν μέλος του 
"Συλλόγου των Φίλων της Νέας 
Κίνας", και ότι στην εκπαιδευτική 
εκδρομή της Πάργας το 1967, 
φοιτητές του είχαν εκφραστεί με 
ανοίκειο τρόπο κατά της Εθνικής 
Κυβερνήσεως. Στο παρασκήνιο 
λεγόταν ότι είχε πολύ στοιχίσει σε

17. Αντώνιος Εμμ.Κριεζής.
Πηγή: προσωπικό αρχείο συγγρ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

κάποιους συναδέλφους του και στα ιδιωτικά τους γραφεία η ίδρυση του Σπουδαστηρίου 
Πολεοδομικών Ερευνών. Σημειώνεται -σε ανύποπτο χρόνο, το 1964-, ένα συμβάν, που 
είχε σχολιαστεί πολύ εκείνη την εποχή: γνωστός καθηγητής του ΕΜΠ ο οποίος είχε 
διατελέσει και Πρύτανις, σε επίσκεψή του στο γραφείο του τότε Γενικού Γραμματέα ενός 
συγκεκριμένου Υπουργείου, διεκδικούσε την ανάληψη από το ιδιωτικό του Γραφείου 
μιάς μελέτης με το σκεπτικό ότι ήταν ο μόνος στην Ελλάδα που μπορούσε να την 
εκπονήσει, και τότε του παρατήρησε ο ΓΓ "μα κύριε καθηγητά, διδάσκετε είκοσι χρόνια 
αυτό το μάθημα και δεν έχετε καταφέρει να εκπαιδεύσετε μηχανικούς που να μπορούν 
να εκπονήσουν τέτοιες μελέτες;" ! Ο καθηγητής αυτός ήταν από τους ισχυρότερους 
πολέμιους του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών, αφού δεν μπόρεσε να πείση τον 
Κριεζή να κάνει ιδιωτικό γραφείο και να αναλάβει εκεί την Πελοπόννησο...
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Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ’60. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΙΟΔΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΟΔΥΤΕΧΝΕΙΟ

1917 Ιδρυση Σχολής Αρχιτεκτόνων
1918 (17 Ιανουάριου) έναρξη διδασκαλίας Αλέξανδρου Νικολούδη (1874-1944) στην

τακτική Εδρα Κτηριολογίας. Ισως δίδασκε και Πολεοδομική Σύνθεση 
1918 (;) Εναρξη Διδασκαλίας Ερνέστου Εμπράρ. Κατά πάσαν πιθανότητα δίδασκε 

και Πολεοδομική Σύνθεση 
1921 Απόλυση Εμπράρ από κυβέρνηση Γούναρη 
1923 (29 Ιουνίου) λήξη διδασκαλίας Α.Νικολούδη
1936 (6 Φεβρουάριου) νέα περίοδος διδασκαλίας Α.Νικολούδη (μέχρι του θανάτου 

του το 1944)
1938 Ιδρυση Εδρας Πολεοδομίας, Εκλογή Ανάργυρου Δημητρακόπουλου 
1940 (5 Μαρτίου) Έναρξη διδασκαλίας του Ανάργυρου Δημητρακόπουλου 
1946 Αποχώρηση του Α.Δημητρακόπουλου (λόγω συμμετοχής στις εκλογές του 

1946)
1946-1950 Εδρα κενή, κατ’ ανάθεση διδασκαλία από τον καθηγητή της Εδρας 

Αστικών και Αγροτικών Εξυγειάνσεων, Υγιεινολόγο Πολιτικό Μηχανικό 
Γ.Καρακασσώνη. υπάρχουν στοιχεία ότι δίδασκε άτυπα ο Βίκτωρ Βαφειάδης, 
βοηθός(μη διορισμένος) του Δημητρακόπουλου.

1950 Εκλογή Αντώνη Εμμ.Κριεζή (1911-1986)
1968 (29 Ιανουάριου) Απόλυση του Α.Κριεζή από την Χούντα με την Θ. Συντακτική

Πράξη του 1967
1969 Εκλογή στην Εδρα Πολεοδομίας του Αθανασίου Αραβαντινού 41

41. βλ.πηγές που αναφέρθηκαν, Οδηγούς Σπουδών του ΕΜΠ, βιογραφικά Λεξικά, Επετηρίδες του ΤΕΕ, 
Πρακτικά Εκλογής καθηγητών και προφορικές μαρτυρίες του συγγραφέα και των κ.κ.Α.Αραβαντινού και 
Π.Λουκάκη, τους οποίους ευχαριστώ και από αυτή την θέση.
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

α. υπό τον καθηγητή Α.Κριεξή

τέλη της δεκαετίας του ’50: Εμμισθοι επιμελητε'ς Αθανάσιος Αραβαντινός, Παύλος 
Λουκάκης , βοηθοί, Σωτήρης Μίχας, Νίκος Μιχάπουλος, Μαρία Γουναράκη, 
Κατά καιρούς προσέφεραν υπηρεσίες στην Εδρα χωρίς να αποκτήσουν 
υπηρεσιακή σύνδεση ο Στέφανος Σίνος, ο Παύλος Καλλιγάς, ο Διονύσης 
Αλιφέρης, ο Αριστείδης Ρωμανός κ.α.

περί το 1965: Εμμισθοι Επιμελητές Α.Αραβαντινός, Π.Λουκάκης, έμμισθος βοηθός 
Λουδοβίκος Βασενχόβεν, άμισθη επιμελήτρια Ελσα Γιγάντε-Λιαναντωνάκη, 
άμισθοι βοηθοί Μ.Γουναράκη, Α.Λαγόπουλος, Ν.Μιχόπουλος, Γ.Σαρηγιάννης, 
Π.Σπηλιωτάκος, Μ.Φωτεινόπουλος

1967: έμμισθοι επιμελητές, Α.Αραβαντινός, Π.Λουκάκης, Λ.Βασενχόβεν, 
Μ.Γουναράκη, Α.Λαγόπουλος, Μ.Φωτεινόπουλος, άμισθοι επιμελητές 
Χ.Αραμπατζή, Ο.Ζαβερδινού, Μ.Μαντουβάλου, Π.Σπηλιωτάκος

β. υπό τον καθηγητή Α.Αραβαντινό

1972: έμμισθος επιμελητής Α.Λαγόπουλος, έμμισθοι βοηθοί Κ,Γεράρδη,
Μ.Μαντουβάλου, Κ.Μάρθας, Θ.Πάνζαρης, Α.Παπασταματίου-Σαρηγιάννη, 
Γ.Σαρηγιάννης, παρασκευάστρια Θ.Κελέφα.
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Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ’60. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

1914 Ιδρυση από την κυβέρνηση Βενιζέλου του Υπουργείου Συγκοινωνιών το οποίο 
παρέλαβε αρμοδιότητες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με την ίδρυσή του 
διαιρέθηκε σε τρεις Διευθύνσεις: 

α. Δημοσίων Εργων
β. Σιδηροδρόμων, Τροχιοδρόμων και Μηχανουργικών Εγκαταστάσεων, και 
γ. Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων (ΤΤΤ)

1919 Ανώτατον Τεχνικόν Συμβούλιον (επί υπουργίας Α.Παπαναστασίου)
1919 Επιτροπή Νέου Σχεδίου Πόλεως Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρου και Πειραιώς 

(Επιτροπή Καλλιγά)
1926 Κατάργηση Επιτροπής Καλλιγά από την δικτατορία Παγκάλου 
1925 Υπηρεσία Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αθηναίων 
1934 Ανωτάτη Πολεοδομική Επιτροπή
1936 (31 Αυγούστου) Διοίκησις Πρωτευούσης, με επικεφαλής υπουργό (Κ.Κοτζιάς)
1936 Ανώτατον Πολεοδομικόν Συμβούλιον (παρά την Διοίκηση Πρωτευούσης, με 

προφανή κατάργηση της Ανώτατης Πολεοδομικής Επιτροπής του 1934)
1937 Ανώτατος Πολεοδομικός Οργανισμός Πρωτευούσης στον οποίο ανήκε το 

Γραφείον Πολεοδομικών Μελετών με Διευθυντή τον Κ.Δοξιάδη
1941 (20 Απριλίου) Κατάργηση Διοίκησης Πρωτευούσης 
1944 (8 Ιουνίου). Ιδρυση Υπουργείου Ανασυγκροτήσεως 
1944 (2.Σεπτεμβρίου) κατάργηση Υπουργείου Ανασυγκροτήσεως
1944 (18 Οκτωβρίου) Ιδρυση Υπουργέιου Δημοσίων Εργων
1945 (11 Δεκεμβρίου) ίδρυση Υπουργείου Συντονισμού
1945 (27 Δεκεμβρίου) ίδρυση Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως στο ΥΔΕ 
1949 Μετονομασία και αναβάθμιση σε Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως 
1951 Κατάργηση του Υπουργείου Οικισμού και Ανοικοδομήσεως 
1951 Κατάργηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ενσωμάτωσή του στο 

Υπουργείο Συντονισμού
1954 Ενοποιούνται Υπουργείο Συγκοινωνιών, Υπουργείο Δημοσίων Εργων και 

Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων σε Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων

1961 Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων, διασπάται σε Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Υπουργείο Δημοσίων Εργων 

Διεύθυνση Οικισμού
Διεύθυνση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Διεύθυνση Ε7)

1980 Ιδρυση Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ) με απόσπαση των 
αρμοδίων υπηρεσιών από το Υπ.Δημ.Εργων (κυρίως πολεοδομίας) και Υπ. 
Συντονισμού, (αρμοδιότητες χωροταξίας πλήν της αρμοδιότητας του Εθνικού 
Χωροταξικού Προγραμματισμού η οποία παραμένει στο Υπ.Συντονισμού).

1985 Ενοποίηση του ΥΔΕ και ΥΧΟΠ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)

1985 Ιδρυση Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με τον Νόμο 1515/85
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Η αρχαία και η μοντέρνα πόλη στο έργο του 
Κωνσταντίνου Δοξιάδη

Παναγιώτης Τουρνικιοίτης
Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, από τη δεκαετία του 30 ως τη δεκαετία του 70, ο 
Κοτνσταντίνος Δοξιάδης (1913-1975) έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στη θεωρητική προσέγγιση 
και στην υλοποίηση της μοντέρνας πόλης, και μάλιστα σε διεθνή κλίμακα. Το έργο του 
είναι οπωσδήποτε τεράστιο και γνώρισε, στην εποχή του, μια εντυπωσιακή αναγνώριση, 
χωρίς να λείψει και η αμφισβήτηση, κυρίως στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε πολλές 
πρωτοβουλίες και δημόσιες ευθύνες σε δύσκολες εποχές. Στο σύντομο αυτό δοκίμιο θα 
είμαι εκ των πραγμάτων επιλεκτικός. Θα αναφερθώ μόνο στον τρόπο με τον οποίο η 
αναλυτική και μόνο εν μέρει ιστορική ματιά του στο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό 
παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας έρχεται να συναντήσει την πολεοδομική σκέψη των 
μεγάλων Μοντέρνων του μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, στην 
προοπτική της διαμόρφωσης των αρχών της σύγχρονης πολεοδομίας, όπως 
εφαρμόστηκαν στη γενική θεωρία και στην πράξη, αλλά και όπως προβλήθηκαν στην 
πόλη του μέλλοντος. Από θεωρητικής πλευράς, θα εστιάσω το ενδιαφέρον μου στη 
διδακτορική διατριβή του, που δημοσιεύθηκε γερμανικά το 1937 με τίτλο Raumordnung 
im griechischen Stadtebau' και σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στα ελληνικά και 
εκτενέστερα στα αγγλικά το 1964 με τίτλο "Η αρχαία ελληνική και η σημερινή πόλη",1 2

1. Κ.Α. Doxiadis, Raumordnung im griechischen Stadtebau (Heidelberg: Kurt Vowinckel Verlag, 1937)· 
Architectural Space in Ancient Greece, μετάφραση Jacqueline Tyrwhitt (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1972). Της 
μετάφρασης αυτής είχε προηγηθεί μια συνοπτική αλλά περιεκτική δημοσίευση στα αγγλικά, στην οποία αργότερα 
αναφε'ρεται συχνά ο Δοξιάδης, "The Greek City Plan", Landscape 6, αρ.1 (Φθινόπωρο 1956), σ. 19-26. Θυμίζω την 
εκτενή προδημοσίευση των βασικών αρχών της διατριβής στα ελληνικά δια χειρός Δημήτρη Πικιώνη ("Η Θεωρία του 
αρχιτέκτονος Κ. Α. Δοξιάδη για τη διαμόρφωση του χώρου εις την αρχαία αρχιτεκτονική", Το Τρίτο Μάτι 7-12, 
[1937], σ. 234-246), που αποτέλεσε την αρχή μιας ουσιαστικής αντιπαράθεσης του Πικιώνη με τον Παναγιώτη 
Μιχελή. Το θε'μα ε'χει μεγάλο ενδιαφε'ρον, αφοΰ ο Πικιώνης είχε στηρίξει τον Δοξιάδη στο ξεκίνημα των σπουδών 
του και αργότερα εφήρμοσε το πνεύμα των χαράξεών του, π.χ. στη διαμόρφωση του Φιλοπάππου και στο Ξενία των 
Δελφών - ελπίζω να επανέλθω σε μιαν άλλη εργασία μου.

2. Κ.Α. Δοξιάδη, "Η αρχαία ελληνική και η σημερινή πόλη", Αρχιτεκτονική 46 (Ιοΰλιος-Αΰγουστος 1964), σ. 46- 
59. Κ.Α. Doxiadis, "The ancient Greek city and the city of the present”, Ekistics 18, αρ.108 (Νοέμβριος 1964), σ. 346- 
364. Τα άρθρα αυτά αποτελούν παραλλαγές της ομιλίας του Δοξιάδη στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού 
Μορφωτικού Ιδρύματος, που έγινε στην Αθήνα τον Μάιο του 1964, και συνοδευόταν από έκθεση των σχεδίων του 
οργανωμένη από το Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Το πολυγραφημένο ελληνικό κείμενο της ομιλίας ("Η αρχαία 
ελληνική και η σύγχρονη πόλη", 18 σελ.) διατέθηκε σε μικρό αριθμό και βρίσκεται σήμερα στο αρχείο Δοξιάδη. Ο 
ίδιος παραπέμπει αργότερα σε μια τρίτη και οριστική παραλλαγή του: "The Ancient Greek City and the City of the 
Present", στον τόμο European Cultural Foundation, The Living Heritage of Greek Antiquity (The Hague: Mouton, 
1967), σ. 192-211.

85

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ

προαναγγέλοντας μια μεγάλη σειρά μελετών για τις Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, που 
εκπονήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 60 και στην αρχή της δεκαετίας του 70 από το 
Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής, υπό την καθοδήγησή του.’ Και σε στενή συνέχεια με αυτό 
το μεγάλο βήμα, από το 1937 ως το 1964, στη διάρκεια του οποίου ο Δοξιάδης είχε 
προφανώς διανΰσει μια αναλόγως μεγάλη πορεία, θα αναφερθώ στο υλοποιημένο έργο 
του, χρησιμοποιώντας δυο παραδείγματα εκ πρώτης όψεως ξένα μεταξύ τους, και ως 
προς τον τόπο και ως προς την κλίμακα, επειδή πιστεύω ότι έχουν τελικώς πολύ μεγάλη 
σχέση: τη νέα πρωτεύουσα του Pakistan, το Islamabad (1960), που αφενός συμπυκνώνει 
την κριτική του ματιά στη Chandigarh και στη Brasilia και αφετέρου επεξεργάζεται μια 
άμεση αναλογία με την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Πριήνη, και την πολύ μικρότερη 
βιομηχανική πόλη "Άσπρα Σπίτια" (1961) - το σημαντικότερο έργο του στην Ελλάδα, από 
πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής πλευράς, που κατασκευάστηκε στα Αντίκυρα 
Βοιωτίας, στην ευρύτερη περιφέρεια των αρχαίων Δελφών.3 4

Η διατριβή του Δοξιάδη είναι ένα βιβλίο γεμάτο κατόψεις, φωτογραφίες και 
προοπτικά πόλεων της αρχαίας Ελλάδας, από τον 7ο ως τον Ιο αιώνα π.Χ., που 
σχολιάζονται από συγκριτικά ελάχιστο κείμενο. Αν και η μελέτη έγινε κοντά σε 
αρχαιολόγους, στο Βερολίνο, δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση για αρχαιολογική 
διατριβή ή για ιστορικό βιβλίο. Το ενδιαφέρον του Δοξιάδη είναι αμιγώς σύγχρονο και 
επικεντρώνεται στην αναζήτηση αρχών για τη συνολική ρύθμιση του χώρου, μέσα από 
ένα συγκριτικό και πειραματικό έλεγχο υποθέσεων για τις οποίες δεν διαθέτει κανένα 
ουσιαστικό τεκμήριο. Αφετηρία του είναι το προβληματικό παρόν, και η αρχαία ελληνική 
πόλη οφείλει να του δώσει τα εργαλεία για να συμβάλει στη θεραπεία του. Το επιχείρημα 
είναι απολύτως καθαρό και διατυπώνεται ήδη στην αρχή του πρόλογου του: στις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες - δηλαδή στα τριάντα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα - άλλαξαν 
ριζικά οι συνθήκες που επικρατούσαν στις πόλεις στις τρεις προηγούμενες χιλιετίες. Δύο 
ήταν, κατά τη γνώμη του, οι λόγοι: τα νέα οικοδομικά υλικά, που άλλαξαν ριζικά την 
κλίμακα και τη μορφή των κτιρίων, και η μηχανοποίηση των μετακινήσεων, που άλλαξε 
ριζικά την κλίμακα και τη μορφή των πόλεων.5 Αυτά τα δύο ζητήματα, όμως, τα νέα υλικά

3. Η σειρά των μελετών άρχισε το 1968 με τη συνεργασία πολλών επιφανών ερευνητών, κυρίως ελλήνων 
αρχαιολόγων, αλλά στο μυαλό του Δοξιάδη ήταν σαφώς μια συνέχεια των προηγουμένων ερευνών του. Ο πρώτος 
τόμος ήταν γραμμένος από τον Arnold Toynbee (An Ekistical Study of the Ancient Greek City-State [Athens: Athens 
Center of Ekistics, 1971]), αλλά η πραγματική εισαγωγή της σειράς ήταν ο δεύτερος: Κ.Α. Δοξιάδης, Η μέθοδος για 
την Έρευνα των Αρχαίων Ελληνικών Οικισμών (Αθήνα: Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής, 1972) - για τη σύνδεση που 
κάνει ο ίδιος με τις δημοσιεύσεις του που αναφέρθηκαν προηγουμένως, πρβλ. ο. xi, 1 και ο. 39, σημ. 1,2. Ακολούθησε 
η δημοσίευση άλλων 22 τόμων, ενώ υπάρχουν ακόμα 17 αδημοσίευτες μελέτες. Μια ευρύτερη περιγραφή του 
προγράμματος δίνεται σε τρεις ετήσιες αναφορές: "Ancient Greek Settlements", Ekistics (Ιανουάριος 1971), ο. 4-19. 
"Ancient Greek Settlements: Second Annual Report", Ekistics (Φεβρουάριος 1972), o. 76-89 και "Ancient Greek 
Settlements: Third Report", Ekistics (Ιανουάριος 1973), o. 7-16.

4. Είναι φανερό πως η επιλεκτική αυτή προσέγγιση αφήνει στο σκοτάδι ολόκληρες δεκαετίες και ευρύτατες 
πλευρές του έργου, που θα είχαν οπωσδήποτε ενδιαφέρον για μιαν άλλη, περισσότερο ιστορική ή περισσότερο 
πολιτική ερμηνεία. Έχω συνείδηση των αλμάτων και τα κάνω επειδή πιστεύω ότι εστιάζοντας σε λίγες αλλά κρίσιμες 
ενέργειες θα βοηθήσω στην αποκατάσταση ενός από τα σημαντικότερα και διαρκέστερα νήματα της σκέψης του - 
και προφανώς εκείνου που ενδιαφέρει περισσότερο τη δική μου έρευνα.

5. Πρβλ. Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, o. ix. Παραπέμπω στην αγγλική έκδοση, που έχει 
μερικώς αναθεωρήσει την πρωτότυπη, όχι μόνο επειδή είναι ευρύτερα γνωστή, αλλά και επειδή συμβαδίζει με τους 
προβληματισμούς και με τα έργα της δεκαετίας του 60. Δεν είναι άλλωστε καθόλου άσχετο με την ανάπτυξη του 
δεύτερου αυτού σκέλους των διεθνών δραστηριοτήτων και ερευνών του Δοξιάδη, το γεγονός ότι μεταφράζεται μετά 
από 35 χρόνια στα αγγλικά, και μάλιστα από την Jacqueline Tyrwhitt, μια αρχαιολογίζουσα διατριβή του ύστερου 
μεσοπολέμου.
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και οι συνακόλουθοι νέοι τρόποι κατασκευής, και η κυριαρχία της μηχανής, αποτελούσαν 
κεντρικά επιχειρήματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και τις βάσεις της διατύπωσης των 
θεωρητικών αρχών της μοντέρνας πολεοδομίας, όπως εκφράστηκαν στο 4ο CIAM - ένα 
συνέδριο που κορυφώθηκε το 1933 στην Αθήνα, στο χώρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής, 
όταν ακόμα ήταν σπουδαστής ο Δοξιάδης,6 και αποτέλεσε τη βάση για τη διατύπωση της 
Χάρτας των Αθηνών από τον Le Corbusier.7

Η αντίληψη της σύγχρονης λειτουργικής πόλης του 4ου CIAM δεν θα σβυστεί ποτέ 
από το μυαλό του. Θα μπορούσαμε μάλιστα να υποθέσουμε πως αυτή βρίσκεται πίσω από 
το έκδηλο ενδιαφέρον του για την οργάνωση της ιδανικής αρχαίας ελληνικής πόλης, που 
τον οδηγεί αμέσως μετά στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του. Όπως 
διευκρινίζει στον ίδιο πρόλογο, η αλλαγή των όρων της κατασκευής και της μετακίνησης, 
που ο ίδιος δείχνει συχνά να μη συνδυάζει με την αισιόδοξη επίλυση των προβλημάτων 
αλλά με την απαισιόδοξη συσσώρευσή τους, τον οδηγεί στην αναζήτηση, πρώτον, της 
ανθρώπινης κλίμακας, και δεύτερον, του μυστικού του τρόπου οργάνωσης του χώρου των 
αρχαίων Ελλήνων, που αφενός ικανοποιούσε τον άνθρωπο και αφετέρου εξύψωνε το 
πνεύμα του. Με συγκριτικές τυπολογίες και μαθηματικά, που τότε ήταν ιδιαιτέρως 
επίκαιρα σε κάθε προσπάθεια ερμηνείας των καλών αρχιτεκτονικών λύσεων, μελετά 
ιερά και αγορές πόλεων για να ανακαλύψει τις αρχές ενός συστήματος διάταξης των 
κτιρίων στο χοίρο, που να στηρίζεται στις αρχές της ανθρώπινης γνώσης. Και είναι 
επιπλέον πεπεισμένος πως το σύστημα αυτό υπάρχει και αποτελεί μια γενική θεωρία της 
οργάνωσης του χώρου, μία θεωρία της πολεοδομίας,8 9 της οποίας οι κανόνες ενδιέφεραν 
κατά τη γνώμη του άμεσα το παρόν, αφού οι αρχαίοι Έλληνες "δεν σχέδιαζαν 
μεμονωμένα αντικείμενα, όπως βλέπουμε να γίνεται σήμερα, αλλά μέρη ενός δυναμικού 
αστικού περιβάλλοντος".’ Εξηγεί μάλιστα ακόμα περισσότερο την άποψή του, λέγοντας 
πως τα σύνολα των αρχαίων ελληνικών πόλεων υπόκεινταν στις (τότε) σύγχρονες 
συνθήκες ανάπτυξης και αλλαγής, και δεν σχεδιάζονταν για να ικανοποιήσουν τις 
αισθητικές απόψεις ενός μεμονωμένου ανθρώπου για μια ιδανική πόλη που δεν θα 
σχετίζονταν με τον πραγματικό της τόπο και χρόνο - ασκώντας εμμέσως κριτική σε 
ορισμένες μεσσιανικές προσεγγίσεις του μοντερνισμού και ιδίως στον Le Corbusier (ville 
conlemporaine). Στη δική του σκέψη, ο καθοριστικός παράγων του σχεδιασμού είναι η 
οπτική γωνία του ανθρώπου, και ακριβέστερα, η οπτική γωνία, η ματιά ενός ανθρώπου, 
όταν κινείται πεζός μέσα στην πόλη του και την αισθάνεται, την αντιλαμβάνεται, μέσα από 
τη διαδοχή της οργανωμένης αποκάλυψης των αστικών συνόλων της, στρίβοντας στη 
γωνία ενός δρόμου, περνώντας μια πύλη ή μπαίνοντας σε μια πλατεία: τα κρίσιμα σημεία 
της προσπέλασης. Η αισθητική της πόλης δεν είναι στατική αλλά συνδέεται με την κίνηση.

6. Ο Δοξιάδης επέτυχε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις εισαγωγικές 
εξετάσεις του 1930 και πήρε δίπλωμα το 1935.

7. La Charte dAthenes (Paris: Plon, 1943), που συνέταξε o Le Corbusier, και ο αντίστοιχος τόμος του Jose Luis 
Sert, Can Our Cities Survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions (1942), αποτελούν προσωπικές 
εκδοχές των συμπερασμάτων του 4ου CIAM, αν και στην κοινή γνώμη η Χάρτα του Le Corbusier έχει περίπου 
ταυτιστεί με τα πορίσματα του Συνεδρίου. Για τις βασικές ομιλίες και τα πορίσματα του Συνεδρίου, βλ. "To IV 
Διεθνές Συνέδριον Νεωτέρας Αρχιτεκτονικής Ή Οργανική Πόλις’", Τεχνικά Χρονικά αρ.44-46 (15 Οκτωβρίου - 15 
Νοεμβρίου 1933), σ. 995-1093, 1128-1192.

8. Πρβλ., Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, σ. 3.
9. Στο ίδιο, σ. 4.
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Οι μελέτες του Δοξιάδη επάνω στα σχέδια των αρχαίων ελληνικών πόλεων είναι 
γενικότερα γνωστές, με προεξάρχουσα εκείνη της Ακρόπολης των Αθηνών. Δεν με 
ενδιαφέρει εδώ η πιθανή αρχαιολογική ή αρχιτεκτονική της ακρίβεια. Τη βλέπω ως 
μέρος μιας ευρύτερης και εντελώς σύγχρονης προσέγγισης, που υπαινικτικά 
αντιπαρατίθεται στη σκέψη του Le Corbusier, επαναπροσδιορίζοντας τους 
καλλιτεχνικούς όρους της πολεοδομίας ενός Camillo Sitte10 11 - δηλαδή εκείνου ακριβώς 
που ο Le Corbusier ειρωνευόταν, λέγοντας πως έχει μείνει ακόμα στο δρόμο των 
γαϊδάρων." Ο Δοξιάδης, όμως, αντιδρά στο δρόμο των μηχανικών μέσων, στο δρόμο του 
αυτοκινήτου, και επιμένει στην αντιληπτική αξία του ανθρώπινου ματιού, όταν κινείται 
πάνω στη γη με την ταχύτητα των δύο ποδιών του.

Προφανώς, η σκέψη του Δοξιάδη έχει θεμέλια που ελάχιστα διαγράφονται στην 
ορατή επιφάνεια των σελίδων της διατριβής του. Προφανώς γνωρίζει τις γεωμετρικές 
ερμηνείες της οπτικής οργάνωσης του χώρου της Ακρόπολης από τον Auguste Choisy,12 
που διδασκόταν στην Αθήνα, αλλά εκείνο που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον ιττην 
περίπτωσή του είναι ότι αρθρώνει την οργάνωση του χώρου της πόλης επάνω στην 
περιστρεφόμενη ματιά ενός κινούμενου ανθρώπου, σαν μια περιστρεφόμενη κάμερα που 
τοποθετείται σε διαδοχικά σημεία του χώρου αυτού και ολοκληρώνει στροφές 360 
μοιρών με προδιαγεγραμμένες 10 ή 12 στάσεις κατά περίπτωση.13 (εικ. 1-4)

10. Πρβλ. Camillo Sitte, Der St'adtebau nach seinen Kiinstlerischen Grunds'atzen, (Wien: Carl Graeser, 1889)· 
ελληνική μετάφραση, Η πολεοδομία σύμφωνα με τις καλλιτεχνικές της αρχές, Κ. Σερράου (Αθήνα: ΕΜΠ Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων, [1992]). Ακόμα και αν ο Δοξιάδης δεν προσέφυγε άμεσα στον Sitte, αφοΰ δεν αναφέρεται σε αυτόν 
στη διατριβή του, η γενικότερη αισθητική προσέγγιση του αστικού χώρου στο γερμανόφωνο κόσμο ακολούσε 
ανάλογες κατευθύνσεις. Πρβλ. Albert Erich Brinckmann, Platz und Monument. Untersuchungen zur Geschichte und 
Aesthetik der Stadtbaukunst in neuerer Zeit (Berlin: E. Wasmuth, 1912) και Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte 
und neuzeiliche Ziele (Berlin-Neubabelsberg: Athenaion, 1920).

11. Πρβλ. Le Corbusier, Urbanisme (Paris: G.Cres, 1925), κεφ.1: "Le chemin des anes. Le chemin des homines."
12. Πρβλ. Auguste Choisy, Histoirede Varchitecture (Paris: Gauthier-Villars, 1899), τόμος 1, κεφ. XI:."Architecture 

Grecque", υποκεφ. "Le pittoresque et la symetrie perspective", σ. 409-422, και Δ. Πικιώνης, όπ.π., σ. 235-236.
13. "Ακτίνες από το κρίσιμο σημείο -[την πρώτη και πιό σημαντική θέση από την οποία μπορείς να δείς ολόκληρο 

το πεδίο]- καθόρισαν τη θέση τριών γωνιών κάθε σημαντικού κτιρίου, έτσι ώστε να είναι ορατή μια όψη τριών- 
τετάρτων καθενός από αυτά. (...) Οι ακτίνες που καθόρισαν τις γωνίες των σημαντικών κτιρίων σχημάτισαν κάποιες 
ειδικές γωνίες από το σημείο όρασης, ίσες σε μέγεθος για κάθε τόπο. Αυτές ανήκουν σε δύο κατηγορίες: γωνίες 30°. 
60°, 90°, 120°, και 150°, που αντιστοιχούν σε μια διαίρεση του συνολικού πεδίου των 360° σε δώδεκα μέρη, και 
γωνίες 36°, 72°, 108°, και 144°, που προέκυψαν από τη διαίρεση του συνολικού πεδίου όρασης σε δέκα μέρη." 
(Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, σ. 5).
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1. Η Ακρόπολη της Αθήνας, μετά το 450 π.Χ. Κάτοψη και οπτικε'ς γωνίες με χρήση του δεκαμερούς 
και δωδεκαμερούς συστήματος οργάνωσης του χώρου.

Πηγή: C.A. Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1972), σ.37.

2. To Ασκληπιείον στην Κώ. Κάτοψη και 
οπτικές γωνίες με χρήση του δεκαμεροΰς 
συστήματος οργάνωσης του χώρου.

Πηγή: Doxiadis, Architectural Space in 
Ancient Greece, σ.130.

3. Η Αγορά και ο ναός του Διός στη Μαγνησία. 
Κάτοψη και οπτικές γωνίες με χρήση του 
δεκαμεροΰς συστήματος οργάνωσης του χώρου.

Πηγή: Doxiadis, Architectural Space in 
Ancient Greece, σ.157.
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Η διαδοχή των σημείων αυτών, ως διαδοχή 
των οπτικών γωνιών του ανθρώπου στη διαρκή 
του κίνηση μέσα στο χοίρο, έρχεται να 
συναντήσει τη λογική της κινηματογραφικής 
θέασης και οργάνωσης αυτού του χώρου. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο, άλλωστε, που τα ίδια 
περίπου χρόνια ο Sergei Eisenstein 
απευθύνεται στις ίδιες πηγές, στον ίδιο Choisy 
και στην ίδια Ακρόπολη, για να οικοδομήσει 
μια αισθητική θεωρία του μοντάζ στον 
κινηματογράφο, με άμεσες αναφορές στην 
κίνηση και την περιστρεφόμενη οπτική γωνία 
του ανθρώπου στον αρχιτεκτονικό και 
πολεοδομικό χώρο.14

Σχεδόν τριάντα χρόνια αργότερα, τα 
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έχει 
αλλάξει ριζικά η σύγχρονη πόλη και η 
σύγχρονη πολεοδομία έχει περάσει από 
κατακτήσεις και από τις πρώτες σκληρές 
κριτικές. Στη διεθνή σκέψη έχουν όμως 
επικρατήσει οι δυό μεγάλες πρωτεύουσες 
πόλεις, η Brasilia και η Chandigarh, ως 
πρότυπες και ιδανικές εφαρμογές των αρχών 
του μοντερνισμού. Και ταυτοχρόνως, το 
Γραφείο Δοξιάδη έχει αναπτύξει διεθνώς ένα 
πολεοδομικό σχεδίασμά κάθε είδους 
εγκαταστάσεων του ανθρώπου, σε μια 
κλίμακα που μας θυμίζει την ευρύτητα και την 
ευκολία του πολεοδομικού σχεδιασμού, από 
τον Le Corbusier, ως συγκεκριμένου και στην 
ουσία επαναλαμβανόμενου προτύπου. 
Πρόκειται για το ίδιο πνεύμα που συναντάμε 
αργότερα - και δεν το λέω τυχαία - στις 
διαδοχικές αντιπροτάσεις του Leon Rrier.

Στα επιχειρήματα του άρθρου "Η αρχαία 
ελληνική και η σημερινή πόλη" συνοψίζεται 
όλη η πορεία του Δοξιάδη, από το 1937 ως το 

1964, σε μια κατεύθυνση που αφενός προαναγγέλλει τη σκληρή πολεοδομική αμφισβήτηση 
των "μοντέρνων" από τους "μεταμοντέρνους," που θα αποκτήσει οριστική μορφή δέκα ως 
δεκαπέντε χρόνια αργότερα, και αφετέρου τη λογική του "παγκόσμιου χωριού," που 
σήμερα μας φαίνεται αυτονόητη ή έστω επερχόμενη, αλλά τότε, με την εμβρυακή ανάπτυξη 
των μέσων επικοινωνίας, ήταν ακόμα και πάνω απ’ όλα, μια κριτική της μητροπολιτικής 
πολεοδομίας του μοντερνισμού. Το συμπέρασμα είναι διατυπωμένο σαφώς στην πρώτη 
σελίδα του κειμένου του:

4. Η Αγορά και ο ναός του Διός στη 
Μαγνησία. Προοπτικές απόψεις από τα σημεία 
A, Β και C.

Πηγή: Doxiadis, Architectural Space in 
Ancient Greece, σ. 158-160.

14. Πρβλ. Sergei M. Eisenstein, "Montage and Architecture", με εισαγωγή του Yve-Alain Bois, Assemblage 1( 
(Δεκε'μβριος 1989), σ.110-131.
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“Είναι καιρός να στραφούμε στα παληά για να δούμε τί μπορούμε να διδαχθούμε 
απ’αυτά, παράλληλα με τη στροφή μας προς το μέλλον που θα μας εξασφάλιση τη 
θεοίρηση της πορείας που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η σύνθεση του παληού που 
πρέπει να επιζήση, με το καινούργιο που πρέπει να εξασφαλισθή.

Απ’τη συγκριτική αυτή μελέτη βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

• η αρχαία ελληνική πόλη είχε ανθρώπινες διαστάσεις που της έδιναν ανθρώπινη 
κλίμακα κι’ενότητα,

• η σημερινή πόλη έχασε τις ανθρώπινες διαστάσεις,
• έχουμε απόλυτη ανάγκη ανθρώπινων διαστάσεων μέσα στη σημερινή πόλη,
• η σημερινή όμως πόλη έχει ανάγκη κι’άλλων διαστάσεων που επιβάλλονται απ’τη 

μηχανή. Γι’αυτό το λόγο χρειάζεται να είναι μια σύνθεση σε δύο κλίμακες: στην 
κλίμακα των ανθρωπίνων διαστάσεων και στην κλίμακα των μηχανικών διαστάσεων,

• είναι απαραίτητο να δώσουμε και πάλι στην πόλη τις ανθρώπινες διαστάσεις που είχε, 
παρ’όλο που της επιβάλλομε σήμερα και μηχανικές διαστάσεις. Λάθος μας ήταν 
ν’αφήσουμε να χαθή η 
ιστορική συνέχεια των 
ανθρώπινων διαστάσεων 
της πόλης. Πρέπει να την 
εξασφαλίσουμε και πάλι 
παράλληλα με την εξέλιξη 
που μας επιβάλλεται από 
καινούργιους παράγοντες."15

Το συμπέρασμα αυτό 
τεκμηριώνεται με συγκριτικές 
και τυπολογικές αναλύσεις, 
στην ίδια κλίμακα, του ιστού 
επιλεγμένων πόλεων από όλες 
τις εποχές της ιστορίας, με 
κορυφαία παραδείγματα την 
Brasilia και την Chandigarh, 
(εικ. 5)

5. Πόλεις και πλατείες διαφόρων 
εποχών ταξινομημένες χρονικά και 
γεωγραφικά.

Πηγή: Κ.Α. Δοξιάδης, "Η αρχαία 
ελληνική και η σημερινή πόλη'', 
Αρχιτεκτονική 46 (Ιοΰλιος-Αύγου- 
στος 1964), σ.52.

15. Δοξιάδης, Ή αρχαία ελληνική και η σημερινή πόλη", σ. 46.
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Η έμφαση δίνεται στην ορθή, δηλαδή στην ανθρώπινη κλίμακα μιας πόλης που 
περπατιέται από την περιφέρεια μέχρι το κέντρο σε 10 λεπτά, που έχει δρόμους, 
πλατείες, οικοδομικά τετράγωνα και ένα κεντρικό δημόσιο χώρο, ανάλογο με την αρχαία 
αγορά.16 Η αρχαία Αθήνα αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, την αφετηρία του αλλά στη 
συγκριτική του αντιμετώπιση η Πριήνη παίζει ένα ισότιμο σχεδόν ρόλο, αποτελώντας την 
πόλη πρότυπο για τη σύγχρονη πολεοδομική κατάσταση.17 Βεβαίως, ο Δοξιάδης δεν 
μπορεί να αγνοήσει το αυτοκίνητο και τη γρήγορη μετακίνηση, αλλά θα το αντιμετωπίσει 
προτείνοντας μια διχοτόμηση της ανθριόπινης μετακίνησης σε πεζή και εποχούμενη. Και 
συγκρίνοντας την αρχαία Πριήνη με τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, θα προτείνει μια 
αρθρωτή και αενάως εξελισσόμενη πόλη, που αναιρεί όλα τα ελαττώματα της μοντέρνας 
πολεοδομίας. Θα προτείνει δηλαδή ένα ευρύτατο δίκτυο μικρών πόλεων, στην λογική και 
την κλίμακα της Πριήνης, που γεμίζουν τα "μάτια" ενός κυκλοφοριακού δικτύου 
μηχανικών μέσων, δηλαδή αυτοκινήτων. To Islamabad είναι το ιδανικό παράδειγμα 
αυτού του μοντέλου.(εικ. 6-8)

6. "To Islamabad 
παράδειγμα σύνθεσης 
σε δύο κλίμακες.

Οι ανθρώπινες 
κοινότητες συνδέονται 
μεταξύ τους και 
εξυπηρετούνται απο
τελεσματικά απ’τη 
μηχανή."

Πηγή: Δοξιάδης,
"Η αρχαία ελληνική 
και η σημερινή πόλη", 
σ.57.

16. Η όλη διαδικασία έχει στοιχεία που εύλογα φέρνουν στο νου τις λίγο μεταγενέστερες αναλύσεις του Leon 
Krier, ακόμα και στο επίπεδο της παρουσίασης ή της οριζόντιας γραμμικής κλίμακας των 10 λεπτών πεζοπορίας. 
Ανάλογες είναι οι ομοιότητες και στη συνέχεια, με την αρθρωτή πόλη των κοινοτήτων της ανθρώπινης κλίμακας.

17. Δεν αγνοούμε τις μελέτες που έγιναν με ευθύνη και μάλλον με πρωτοβουλία του Δοξιάδη για την οργάνωση 
του ελληνικού χωριού, στην περίοδο που ήταν Υπουργός Ανοικοδόμησης, ούτε τη μεγάλη έρευνα για την οργάνωση 
των γειτονιών της Αθήνας, που έγινε στην αρχή της δεκαετίας του 1960 από το Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής με 
πολυεπιστημονική και διεθνή συμμετοχή (πρβλ. Suzanne Keller, "Planning at Two Scales: The Work of C.A. 
Doxiadis", Ekistics 282 [Μάϊος-Ιούνιος 1980], σ.172-174), αλλά όσο μεγάλη και αν ήταν η σημασία τους για τον 
καθορισμό των κοινοτήτων της ανθρώπινης κλίμακας, ο Δοξιάδης δεν υπαινίσσεται την ύπαρξή τους, στα κείμενα 
που αναφέρουμε, γιατί προφανώς έχει επιλέξει την ιδεολογική στήριξη του μοντέλου του στην αρχαία και όχι στη 
σύγχρονη Ελλάδα.
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7. "Η αρχαία Αθήνα και η Πριήνη στην ίδια 
κλίμακα με κοινότητα 4ου και 5ου βαθμού του 
Islamabad." Πηγή: Δοξιάδης, "Η αρχαία ελληνική 
και η σημερινή πόλη", σ.55.

Μικρές κοινότητες, του τύπου της 
Πριήνης, με πληθυσμό 1.000 οικογενειών ή 
5.000 κατοίκων, παρατίθενται ως μέλη ενός 
δυνάμει οικουμενικού δικτύου, που κάθε 
μονάδα του εξυπηρετεί ταυτοχρόνως και το 
σύνολο και τα επιμέρους.18 Να πώς 
διατυπώνει την ιδέα αυτή, συγκρίνοντας την 
αρχαία ελληνική πόλη και το Islamabad:

8. "Απόψεις της αρχαίας Πριήνης και της 
σημερινής νέας πρωτεύουσας του Πακιστάν, 
Islamabad. Κοινό χαρακτηριστικό η ανθρώπινη 
κλίμακα." Πηγή: Δοξιάδης, "Η αρχαία ελληνική και 
η σημερινή πόλη", σ.54.

18. To Master Plan του Islamabad ε'γινε το 1960 και αμε'σως άρχισε η εφαρμογή του. Πρβλ. Κ.Α. Doxiadis, 
"Islamabad, The Creation of a New Capital", Town Planning Review 36, αρ. 1 (Απρίλιος 1965), σ. 1-28. Για ευρύτερη 
βιβλιογραφία και αποτίμηση του ε'ργου, πρβλ. Dusan Botka, "Islamabad after 33 years”, Ekistics 373 (Ιοΰλιος- 
Αΰγουστος 1995), σ. 209-235.
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“Δεν μπορούμε να χτίσουμε καινούργιες πόλεις επηρεασμένοι μόνο απ’το πρότυπο 
της αρχαίας ελληνικής γιατί τότε δεν θα λύναμε τα προβλήματα της σύγχρονης 
εποχής. Πρέπει όμως να συνθέσουμε πόλεις που θ’αποτελούνται από στοιχεία 
βασισμένα στην ανθρώπινη κλίμακα. Τέτοια στοιχεία είναι οι ανθρώπινες κοινότητες 
από τον Ιο ως τον 5ο βαθμό. Αυτές τις κοινότητες μπορούμε να τις συνθέσουμε μεταξύ 
τους σωστά και να τις επαναλάβουμε όσες φορές χρειάζεται για να φτιάξουμε τη 
σύγχρονη πόλη.
Η σημερινή πόλη πρέπει να εκφράζη τον συνδυασμό της ανθρώπινης με τη μηχανική 
κλίμακα. Ο μικρός χώρος πρέπει να βασιστή στην ανθρώπινη κλίμακα κι’ο 
μεγαλύτερος στη μηχανική κλίμακα. Μόνο έτσι και τον άνθρωπο θα εξυπηρετήσουμε 
αλλά και την απόδοση της μηχανής θ’αυξήσουμε εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες.”1'1

Και ακόμα καλύτερα διατυπώνει την ιδέα του στο τέλος της αγγλικής έκδοσης του 
ίδιου άρθρου, ανοίγοντας το δρόμο στην ορολογία της οικουμενόπολης ή, με άλλη, πιο 
σύγχρονη ορολογία, στο "παγκόσμιο χωριό":

“Όταν ο άνθρωπος επιτύχει να δαμάσει αυτές τις διαστάσεις, ολόκληρος ο κόσμος θα 
γίνει μια πόλη. Όταν οι δορυφόροι θα του επιτρέψουν να κατοπτεύει ολόκληρη την 
υδρόγειο και η τηλεόραση θα του δώσει την δυνατότητα να ακούει τις ειδήσεις από 
κάθε γωνιά του κόσμου, οι μηχανικές διαστάσεις της πόλης θα μειωθούν σε εκείνες 
της αρχαίας ελληνικής πόλης. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνον σε μια μικρή 
ανθρώπινη κοινότητα και θα την κυριαρχήσει με ανθριόπινες διαστάσεις, θα ζήσει 
ταυτοχρόνως σε μια παγκόσμια κοινότητα, την οποία θα κυριαρχήσει με τα μέσα των 
μηχανικών διαστάσεων που δημιούργησε.
Κινούμαστε χωρίς αμφιβολία προς την οικουμενόπολη, την παγκόσμια πόλη. (...) Το 
περιβάλλον μας θα γίνει λιγότερο και λιγότερο ανθρώπινο, και για να λειτουργεί, η 
πόλη θα πρέπει να στηριχτεί, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, σε μηχανές. (...) Όταν 
αυτό υλοποιηθεί, εκτός και αν έχουμε κάνει βήματα για να γίνει η πόλη αυτή μια 
ανθρώπινη πόλη, το τέλος του πολιτισμού μας θα είναι κοντά. (...) Για το συμφέρον 
του ανθρώπου, θα έπρεπε να στραφούμε στην αρχαία κληρονομιά μας και να δούμε 
με ποιό ειδικό τρόπο μπορεί να μας φανεί χρήσιμη η αρχαία ελληνική πόλη.”2"

Θα μπορούσε να σταματήσει κανείς εδώ, στη διατύπωση αυτού του συνολικού 
πολεοδομικού μοντέλου, που απευθύνεται στο Islamabad, και σε κάθε άλλη πόλη του 
κόσμου, άρα και στην Ελλάδα, προτείνοντας τον διαρκή πολλαπλασιασμό του ιδανικού 
μοντέλου της Πριήνης πάνω στο επικοινωνιακό δίκτυο της οικουμένης. Αυτή η άρνηση 
της κεντρομόλου και ολικής οργάνωσης του αστικού χώρου - η άρνηση της Brasilia και 
της Chandigarh, ως μετεξέλιξη της Χάρτας των Αθηνών - έχει ωστόσο λόγο να μας 
απασχολήσει στην Ελλάδα χωριστά, με την περίπτωση της νέας πόλης των 5.000 
κατοίκων που σχεδιάστηκε από το Γραφείο Δοξιάδη για να στεγάσει το προσωπικό της 
βιομηχανίας "Αλουμίνιον της Ελλάδος" και έγινε γνωστή με το όνομα "Άσπρα Σπίτια."21 19 20

19. Δοξιάδης, "Η αρχαία ελληνική και η σημερινή πόλη", σ. 47.
20. Doxiadis, "The ancient Greek city and the city of the present", σ. 363-364.
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Εκ πρώτης όψεως, ο οικισμός αυτός είναι μια απλή, μεμονωμένη κοινότητα, δηλαδή η 
μονάδα του ευρύτερου μοντέλου - μια σύγχρονη "Πριήνη." Έχει όλα τα καλά του 
κόσμου,21 22 και επιπλέον θα μπορούσε να αποτελέσει δυνάμει ένα αυτούσιο κόμβο στο 
παγκόσμιο δίκτυο της οικουμενόπολης. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στο γεγονός 
ότι η γενικότερη πολεοδομική κλίμακα κατεβαίνει ένα ολόκληρο σκαλί προς την 
αρχιτεκτονική, δίνοντας το μέτρο της ήπιας αμφισβήτησης του μοντερνισμού και από 
μιαν άλλη οπτική γωνία. Ας παρακολουθήσουμε τα βασικά επιχειρήματα, που 
απομακρύνουν συνειδητά τα "Άσπρα Σπίτια" από τη μοντέρνα ιδέα, την αισθητική και το 
διεθνισμό της βιομηχανικής πόλης, προς μια ελληνική κοινότητα μέ όλα τα 
χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών, (εικ. 9-10)

9. Άσπρα Σπίτια. Όψη μιας σειράς κατοικιών.
Πηγή: Γραφείο Δοξιάδη, "Άσπρα Σπίτια", Αρχιτεκτονική 53 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ.55.

21. Η μελέτη ανατέθηκε το 1961 και το τελευταίο σπίτι του αρχικού προγράμματος ολοκληρώθηκε το 1965. Πρβλ. 
Aspra Spitia: A new "Greek" city, ενημερωτικό τετράφυλλο του Doxiadis Associates International Consultants on 
Development and Ekistics, χ.χ., το κύριο μέρος του οποίου δημοσιεύεται και ως άρθρο: Γραφείο Δοξιάδη, "Ασπρα 
Σπίτια”, Αρχιτεκτονική 53 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 54-57.

22. Μια διαφήμιση της "Αλουμίνιον της Ελλάδος", που κατέκλυσε τις αθηναϊκές εφημερίδες το 1979, συνόδευε 
μια πανοραμική άποψη του οικισμού με το ακόλουθο κείμενο:

Τα Ασπρα Σπίτια είναι ένα ’χωριό’ με 4.500 κατοίκους, 500 Ι.Χ., 6 γήπεδα τέννις, μοντέρνες μπουτίκ και ετήσιο 
φεστιβάλ.
Ασπρα Σπίτια. Το βιοτικό επίπεδο και οι δυνατότητες της μεγαλούπολης χωρίς την πολυκοσμία, την μόλυνση, το 
θόρυβο και το άγχος. Σκεφθείτε ένα ’χωριό’ που διαθέτει: εμπορικό κέντρο, Τράπεζα, εφημερίδα, αίθουσα 
θεάτρου, δύο κινηματογράφους, καφετέρια, σχολή μπαλέττου, ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και πλήρη σειρά 
εκπαιδευτηρίων από νηπιαγωγείο μέχρι φροντιστήριο.
Όπου οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου με χόρτο, γήπεδο βόλλεϋ, μπάσκετ και 
τέννις, ιστιοπλοϊκά σκάφη, χιονοδρομικό κέντρο και σύγχρονο σκοπευτήριο.
Ένα ’χωριό’ σχεδιασμένο από τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, δίπλα στη θάλασσα, πνιγμένο στο πράσινο, όπου όλοι 
οι κάτοικοι - επιστήμονες, εργάτες, νοικοκυρές, γονείς, φίλαθλοι, σκακιστές, πρόσκοποι, φιλότεχνοι - με τους 
συλλόγους και τις λέσχες τους συμμετέχουν δημιουργικά στην κοινωνική ζωή.
Όταν πρωτοέφθασαν εδώ απ’όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι που ήρθαν να δουλέψουν στο Αλουμίνιο 
ονειρευόντουσαν πότε θα γυρίσουν στον τόπο τους.
Τώρα οι πρώτοι συνταξιούχοι ζήτησαν να μείνουν στα Ασπρα Σπίτια....
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10. Ασπρα Σπίτια. "Λεπτομέρεια όψεως κατοικίας ανώτερου εισοδήματος." Πηγή: Γραφείο 
Δοξιάδη, "Ασπρα Σπίτια", σ.57.

“Δεν αργήσαμε να απορρίψουμε την ιδέα ενός τυπικού ‘βιομηχανικού οικισμού’ με 
ομοιόμορφες πολυκατοικίες στις οποίες οι ένοικοι θα αισθάνονταν σαν φυγάδες ή 
πρόσφυγες και η διαβίωση δεν θα ήταν παρά προέκταση της δουλειάς στο μηχανικό 
περιβάλλον του νέου εργοστασίου. Αντίθετα, αποφασίσαμε να αναδημιουργήσουμε 
μια ελληνική πόλη όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν εύκολα να αναγνωρίσουν όλες 
τις πολιτιστικές αξίες με τις οποίες ανατράφηκαν και τις οποίες θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε σαν την πιό πολύτιμη κληρονομιά που έχουμε.’” 
“Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε ένα απλό, ξεκάθαρο και δυνατό 
σχέδιο που θα παρείχε ευχέρεια δημιουργίας αυτών των χαρακτηριστικό')ν ενώ η 
αόρατη γεωμετρία του θα έδενε τα διάφορα μέρη, ότι χρειαζόμαστε ένα απλό δυνατό 
και ‘πρωτόγονο’ ρυθμό που θα χρησιμοποιούσε εγχώρια φυσικά υλικά και τον οποίο 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν οι κάτοικοι προσθέτοντας γλάστρες και κρεβατίνες. 
Αντίθετα με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική που η ισορροπία της καταστρέφεται με την 
προσθήκη και μιας μόνο τελείας.”23 24

23. Γραφείο Δοξιάδη, Άσπρα Σπίτια", σ. 54.
24. Στο ίδιο, σ. 54.
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“Τα υλικά του εξωτερικού φινιρίσματος των σπιτιών είναι πέτρα, τσιμέντο και ξύλο. 
Το μεγαλύτερο μέρος των λιθοδομών ασβεστώνονται εκτός από λίγες επιφάνειες σε 
ορισμένες θέσεις όπου επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού τονισμού και η πέτρα μένει 
γυμνή ή παίρνει χρώμα. Αποφεύγοντας την τυχαιότητα των χρωμάτων, το ασβέστωμα 
των τοίχων δίνει στα σπίτια μεγαλύτερη γλυπτική σαφήνεια και απλότητα, τονίζει την 
υφή και δημιουργεί ένα θαυμάσιο ‘ελληνικό’ συνδυασμό με το χρώμα και το σχήμα 
των ελαιοδένδρων.”25
“Πιστεύουμε ότι όταν συμπληρωθούν αυτά τα τελειώματα, η πόλη θα δημιουργή το 
συναίσθημα των ελληνικών πόλεων του παρελθόντος, όπου η συνοχή δεν καταργεί την 
ατομικότητα και η απομόνωση στις εσωτερικές αυλές δεν έρχεται σε σύγκρουση με 
την κοινωνική συναναστροφή στους δρόμους ή στις πλατείες, ενώ η φυσική κλίμακα 
και η διαμόρφωση εκφράζουν την ιεράρχηση των αξιών της αστικής διαβίωσης.”26 27

Τα "Άσπρα Σπίτια" δεν είναι απλώς ένας οικισμός για εργάτες, που ζουν καλύτερα ή 
χειρότερα τη ζωή τους και τις κοινωνικές σχέσεις της εργασίας τους - αυτό είναι 
οπωσδήποτε μια άλλη συζήτηση. Τα "Άσπρα Σπίτια" είναι η παραδειγματική υλοποίηση 
της μονάδας της σύγχρονης πόλης, όπως την αναζητούσε ο Δοξιάδης από τη δεκαετία του 
1930 ως τη δεκαετία του 1960 και του 1970. Είναι η "Πριήνη" της σύγχρονης Ελλάδας και 
ένα είδος σύνοψης της πρωτοκαθεδρίας του δικού του ελληνικού μοντέλου στην 
παγκόσμια πολεοδομία και αρχιτεκτονική. Και ταυτοχρόνως, είναι η χτισμένη υλοποίηση 
μιας κριτικής μετεξέλιξης των αρχών της λειτουργικής πόλης του 4ου CIAM και της 
Χάρτας των Αθηνιόν, που προωθούσε ο Δοξιάδης την ίδια ακριβώς εποχή.

Ποιό άλλο μπορεί να ήταν το νόημα ενός Συμποσίου εν πλώ - και όχι απλοίς Σννεόρίου 
- οργανωμένου τον Ιούλιο του 1963, ακριβώς 30 χρόνια μετά από τον Ιούλιο του 1933, 
πάνω σε ένα πλοίο που τώρα ονομαζόταν Νέα Ελλάς και ταξίδευε στα ελληνικά νησιά, 
με προεξέχοντα ομιλητή τον Sigfried Giedion, τον γραμματέα των παλιών CIAM, για να 
καταλήξει συμβολικά στην αρχαία ελληνική (αλλά πλέον ακατοίκητη) πόλη της Δήλου, σε 
προφανή ανάμνηση των Δηλίων, και να κορυφωθεί σε μια ομώνυμη και βεβαίως 
φιλόδοξη Declaration of Delos, που θα όφειλε να γίνει εν τέλει Charter21·, Η αποτυχία της 
υπάρχουσας πόλης ήταν και πάλι η αφετηρία, μόνο που αυτή είχε τώρα περιλάβει την 
υλοποίηση της λειτουργικής πόλης του 4ου CIAM. Η σωτήρια πόλη του μέλλοντος θα 
ήταν η εκσυγχρονισμένη προβολή της ιδανικής αρχαίας ελληνικής πόλης που 
οραματίζονταν ο Δοξιάδης, συνδυάζοντας την ανθρώπινη με τη μηχανική κλίμακα. Στην 
κατεύθυνση αυτή, που διεκδικούσε ταυτοχρόνως την παγκοσμιότητα μιας σύγχρονης 
λογικής και την ιδιαιτερότητα μιας τοπικής κοινότητας και αισθητικής, είχε δικαίως 
προσφύγει στη συνεργασία "τοπικών" αρχιτεκτόνων, όπως ο Hassan Fathy (1956-61),28 
και είχε εξίσου δικαίως καλέσει στο Συμπόσιο της Δήλου τον Marshall McLuhan, μια 
χρονιά πριν δημοσιεύσει το Understanding Media f

25. Στο ίδιο, σ. 57.
26. Στο ίδιο, σ. 57.
27. Για το Συμπόσιο αυτό, που οργανώθηκε από το Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο στο διάστημα 6 ως 13 

Ιουλίου, με τη συμμετοχή 34 επιφανών ομιλητών από ολόκληρο τον κόσμο, και για τη Declaration of Delos, πρβλ. "The 
Delos Symposion," Ekistics 16, αρ. 95 (Οκτώβριος 1963), σ. 203-267. "Συμπόσια της Δήλου" επαναλήφθηκαν τα 
επόμενα χρόνια και έγιναν στο σύνολό τους δώδεκα.
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To Islamabad, ως απάντηση στη Chandigarh και στη Brasilia, είναι - από 
αρχιτεκτονική και πολεοδομική πλευρά - η γενική εφαρμογή ενός συνολικού κανόνα, 
που βρήκε τη μοναδιαία ευρωπαϊκή εφαρμογή του στα "Ασπρα Σπίτια". Αναπόφευκτη 
είναι πλέονν η σύγκρισή τους με την πρότυπη Unite d’ Habitation της Μασσαλίας, την 
κατακόρυφη αυτόνομη κοινότητα, που επαναλαμβανόμενη θα συγκροτούσε αθροιστικά 
τη νέα ακτινοβόλα πόλη του Le Corbusier - με την ουσιαστική διαφορά πως η εξίσου 
αυτόνομη κοινότητα του Δοξιάδη αναπτύσσεται οριζόντια, ως "κατάκλιση" της 
πολυόροφης πόλης και ως άρνηση κάθε υψηλής κατασκευαστικής τεχνολογίας ή 
μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ιδεατή αισθητική συνέχεια ενός ανθρώπου που ακόμα 
περπατάει στην παράδοση του τόπου του και ταυτοχρόνως μπορεί να "είναι" παντού.

Είχε απολύτως δίκιο, λοιπόν, ο Δημήτρης Φιλιππίδης - ένας από τους ελάχιστους που 
έχουν μιλήσει για τα σχεδόν άγνωστα "Άσπρα Σπίτια" - όταν έλεγε από τη δική του, 
διαφορετική οπτική γωνία, πως "οι αναφορές στην ελληνικότητα (...) είναι εδώ 
συνειδητές", συμπληρώνοντας σε σημείωση πως "αν και τα ‘Άσπρα Σπίτια’ θυμίζουν 
κάπως αόριστα ένα χωριό, θυμίζουν ακόμα περισσότερο τα οικιστικά σχέδια του 
Γραφείου Δοξιάδη για άλλες χώρες".28 29 30 Μόνο που "η διεθνής πολεοδομική πρακτική" δεν 
ήταν πάλι "πρόγονός τους," όπως συνεχίζει, αλλά απλός συνοδοιπόρος - η άλλη όψη του 
ίδιου ακριβώς νομίσματος. Άλλωστε, και η αρχιτεκτονική του Islamabad ήταν, στην ουσία 
της, το ίδιο ελληνική, το ίδιο τοπική, το ίδιο ανθρώπινη, και ταυτοχρόνως οικουμενική με 
τα "Άσπρα Σπίτια". Με άλλα λόγια, η απόσταση που χωρίζει τη Chandigarh και το 
Islamabad είναι το ίδιο μικρή (γεωγραφικά, πολιτισμικά, χρονικά, πολεοδομικά και ίσως 
αρχιτεκτονικά) με την απόσταση που χώριζε τον Le Corbusier από τον Δοξιάδη, αλλά 
μάλλον η απόσταση που χώριζε αυτούς τους δύο από τις πρωτεύουσες που 
οραματίστηκαν θα μείνει για πάντα αγεφύρωτη.

28. Πρβλ. James Steele, An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy (London: Thames & 
Hudson, 1997), σ. 109-123. Στην πρώτη σελίδα του πολύ μεταγενέστερου "κόκκινου" βιβλίου των C.A. Doxiadis και 
J.G. Papaioannou, Ecumenopolis: The Inevitable City of the Future (Athens: Athens Center of Ekistics, 1974), o Hassan 
Fathy αναγνωρίζεται ως μέλος της μικρής ομάδας ειδικών που επεξεργάστηκε την κεντρική ιδέα της οικουμενόπολης 
- "την ομάδα ειδικών που συμμετείχε στις πρώτες εντατικές συζητήσεις για αυτό το πρόγραμμα (κυρίως το 1961 και 
1962), και αποσαφήνισε πολλές από τις βασικές κατευθύνσεις του." (σ. IX).

29. Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1964).
30. Δημήτρης Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική (Αθήνα: Μέλισσα, 1984), σελ. 334.
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Ο τιολεοδομικός λόγος του Τάκη X. Ζενετου

Μανόλης Β. Μαρμαράς
Δο. Αρχιτέκτων-Πολεοόόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1.
Προσεγγίζοντας το έργο του Τάκη Ζενετου, είκοσι δύο χρόνια μετά την ηθελημένη 

αποχώρησή του από τη ζωή, θεωρώ ότι έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα και έχουν 
ωριμάσει αρκετά οι συνθήκες, ώστε να μπορεί να γίνει αντικειμενικός απολογισμός, 
κατά το δυνατόν, της συνεισφοράς του στην πολεοδομική σκέψη του 20ού αιώνα.

Ο Ζενέτος έζησε στην ιστορική συγκυρία που η Ευρώπη βρισκόταν στη φάση 
ανασυγκρότησής της μετά τις καταστροφές που υπέστη στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 
ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση μεγάλων 
πληθυσμών και τη δημιουργία μεγαλουπόλεων, αποτέλεσε το κύριο πρόβλημα που 
τέθηκε για λύση τότε στον τεχνικο-επιστημονικό κόσμο.

Μέσα σε αυτήν την "αναπτυξιακή" ατμόσφαιρα άρχισε ο Ζενέτος τη σταδιοδρομία 
του. Η ευκαιρία ήταν μοναδική για κάποιον που επιζητούσε να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των χρόνιων πολεοδομικών ζητημάτων που είχαν ήδη φανεί και 
συσσωρευτεί από την εποχή του Μεσοπολέμου.

Στην Ελλάδα ο Ζενέτος επέστρεψε το 1955, μετά από σπουδές στην Ecole des Beaux 
Arts του Παρισιού. Οργάνωσε Γραφείο Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών Μελετών, το 
οποίο διατήρησε έως το τέλος του τον Ιούνιο του 1977.

2.
Κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο αρθρώθηκε ο πολεοδομικός λόγος του Τάκη 

Ζενέτου θα μπορούσε να θεωρηθεί η κριτική του στάση απέναντι στη μαζική χρήση του 
αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις στα πολεοδομικά συγκροτήματα, σε συνδυασμό με τη 
γενίκευση του αστικού τρόπου ζωής και τη συνεπαγόμενη οριζόντια "άκαμπτη" επέκταση 
του πολεοδομικού ιστού.

Η χωρίς μέτρο γενίκευση της χρήσης του αυτοκινήτου θεωρήθηκε από τον Ζενέτο ως 
η βασική πηγή της παθογένειας των μεγαλουπόλεων, τόσο για τους πελώριους 
κυκλοφοριακούς φόρτους που προκαλεί στο υπάρχον οδικό δίκτυο κατά τις ώρες αιχμής, 
όσο και γιατί αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με δική του διατύπωση:
"[...] Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα μετά την εκρηκτική 

ανάπτυξη της τριτογενούς παραγωγής είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή και μόλυνση 
του αστικού περιβάλλοντος [...]. Αν συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό με τον σημερινό
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γεωμετρικό ρυθμό, η γη σας κατοικημένες περιοχές θα μετατραπεί σ’ έναν τεράστιο 
κτισμένο χώρο [...]" (Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1973, σ. 112) (εικ. 1).

Εικ.1 Το παράδειγμα της οικιστικής ανάπτυξης του Λος Άντζελες ήταν για τον Ζενέτο ενδεικτικό της 
παθολογίας των συγχρόνων μεγαλουπόλεων

Η ενδεδειγμένη, για τον Ζενέτο, λύση στο πρόβλημα θα έπρεπε να ήταν ριζική. 
Ημίμετρα δεν ταίριαζαν. Ο ίδιος υποστήριζε:

"[...] Είναι ευνόητο ότι πρέπει να σταματήσει η αναζήτηση προσωρινών λύσεων του 
προβλήματος. Πρέπει να αρθούν οι αιτίες, αντί να αμβλύνονται οι συνέπειές τους. Αντί 
να κατασκευάζονται έργα διευκολύνσεως, πρέπει να καταργηθούν οι ανάγκες που τα 
επιβάλλουν. Η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφορήσεως, που δημιουργεί η 
παραγωγική διαδικασία και όχι οι κοινωνικές λειτουργίες, θα είναι δυνατή μόνο αν 
καταργηθεί η ανάγκη των μετακινήσεων που επιβάλλει η παραγωγή [...]" (Urbanisme 
Electronique, ο. 55).

Η συγκεκριμένη συνειδητοποίηση της (ρύσης των πολεοδομικών προβλημάτων τον 
οδήγησε στην αναζήτηση της "Λυδίας λίθου" επίλυσης του προβλήματος. Η τελευταία θα 
έπρεπε να αναζητηθεί μέσα από τη συστηματική διερεύνηση των πιο εξελιγμένων 
επιστημονικών καινοτομιών, που θα επηρέαζαν αναπόφευκτα τη ζωή του ανθρώπου στο 
προσεχές μέλλον.

Αντελήφθη έγκαιρα ότι η τεχνολογία, που βασιζόταν στην ηλεκτρονική επανάσταση, 
ήταν εκείνη που θα επέτρεπε τη μείωση των μαζικών μετακινήσεων στις πόλεις με το 
αυτοκίνητο. Εμβάθυνε στις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, με το να ενημερώνεται 
συστηματικά πάνω στις εξελίξεις στους τομείς της "τηλε-εργασίας", της "τηλε- 
διεκπεραίωσης", των "τηλε-επαφών", της "τηλε-εξυπηρέτησης", της "τηλε-εκπαίδευσης” 
και εν γένει της "αυτοματοποίησης" του τριτογενή τομέα.
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Αποκάλεσε τη συνολική πρότασή του για την οργάνωση του μελλοντικού τρόπου ζωής 
Ηλεκτρονική Πολεοδομία. Η τελευταία γνώρισε ολοκληρωμένη μορφή με την έκδοση 
του τρίγλωσσου βιβλίου του (στα γαλλικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά), με τίτλο: 
Urbanisme Electronique - structures paralltles, Ηλεκτρονική Πολεοδομία - παράλληλες 
κατασκευές (Αθήνα: Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1969).

Ο Ζενέτος άρχισε να συλλαμβάνει την ιδέα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας στα τέλη 
της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας. Το 1959, είχε διαμορφωμένη συνολική άποψη επί 
του θέματος και το 1961 προέβη στην πρώτη σχετική δημοσίευσή της στο περιοδικό Ζυγός 
(τεύχος 11). Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της ιδέας της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας 
προς το ευρύ κοινό έγινε το 1962, με αφορμή Έκθεση του Οργανισμού Σύγχρονης 
Κατοικίας στο Ζάππειο. Ακολούθησαν δημοσιεύματα στα περιοδικά: Αρχιτεκτονική το 
1963 (τεύχος 42), Architectural Review το 1964 (τεύχος 4) και Architectural Design το 1964 
(τεύχος 5).

Η εισήγησή του στο Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) το 1966, που ήταν αφιερωμένο στον 
πολεοδομικό σχεδίασμά της Αθήνας, αφορούσε σε πρόταση για την εφαρμογή των 
αρχών της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας στην περίπτωση της Αθήνας. Σύμφωνα με αυτήν, 
η χωροταξική αναδιοργάνωση της Ελλάδας με την εφαρμογή των νέων αρχών θα 
συνέβαλε στην ανατροπή του υδροκεφαλικού χαρακτήρα της και στην εγκαθίδρυση μιας 
περισσότερο ισομερούς κατανομής των αστικών πληθυσμιακών συγκεντρώσεων σε 
αυτήν. Ακολούθησαν δημοσιεύσεις στα Τεχνικά Χρονικά (τεύχη 2 του 1966 και 3-4 του 
1967) και στα Αρχιτεκτονικά Θέματα (τεύχη 1 του 1967, 3 του 1969 και 4 του 1970).

Επίκεντρο της ιδέας της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ήταν η άποψη ότι κατά τη 
μετάδοση της "πληροφορίας" στην πόλη, με την Κυβερνητική έννοια του όρου, θα έπρεπε 
να μειωθεί στο ελάχιστο η μετακίνηση του "υλικού φορέα" της. Ο ίδιος πίστευε ότι:

"[...] Η επέκταση και γενίκευση των εφαρμογών της Κυβερνητικής στη λειτουργία των 
"Υπηρεσιών Διεκπεραιώσεως” θα ελευθερώσει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων από 
απασχολήσεις ρουτίνας, που πολλαπλασιάζονται με επιταχυνόμενο ρυθμό και απαιτούν 
συνεχή αύξηση των κτηριακών εγκαταστάσεων για τη συστέγαση του ανθρώπου και των 
διεκπεραιωτικών μέσων, και θα καταργήση την ανάγκη μετακινήσεως των εργαζομένων 
στον τόπο της διεκπεραιώσεως. Παράλληλα, θα καταργηθή η ανάγκη μετακινήσεως και 
των εξυπηρετουμένων από τις ‘Υπηρεσίες Διεκπεραιώσεως’ [...]" (Urbanisme 
Electronique, σ. 55).

Για να επιτευχθεί αυτό η καθημερινή δραστηριότητα του ανθρώπου της πόλης οφείλει 
να οργανωθεί στη βάση της χρησιμοποίησης "τηλε-μέσων". Έτσι, θα περιορίζονταν οι 
μετακινήσεις μόνο στις επιθυμητές και στις απαραίτητες. Με αυτή τη θέση του, ο Ζενέτος 
γινόταν προάγγελος της εισαγωγής και κυριαρχίας των ηλεκτρονικών καινοτομιών στην 
ανθρώπινη ζωή, ειδικότερα αυτιύν της "αυτοματοποίησης" και της "τηλε-εργασίας".

Την άποψή του, ο Ζενέτος συνοδέυσε με συγκεκριμένη πρόταση σχεδιασμού του 
πολεοδομικού "κελύφους". Το τελευταίο θα ήταν μια δικτυωτή εύκαμπτη κατασκευή στο 
χώρο (εικ. 2) που θα χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη, σχεδόν σημειακή παρέμβαση στο 
φυσικό υποδοχέα, και την ευέλικτη διάρθρωσή του, που θα προέκυπτε από τη μείωση στο 
ελάχιστο των νεκρών και ωφελίμων φορτίων για λόγους οικονομίας, ευκολίας ανύψωσης 
των στοιχείων κατασκευής και μείωσης των καταπονήσεων που μεταφέρονται στο 
έδαφος.
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Εικ.2 Τυπική διαμόρφωση "γειτονιάς" στη μελλοντική δικτυωτή πόλη του Ζενέτου, όπου ο γήινος 
φλοιός θα παρέμενε θεωρητικά ανέγγικτος

Κατά τον Ζενέτο:
"[...] Ένα δικτύωμα καλωδίων υπό τάσιν δημιουργεί ένα συνεχή ιστό στο χώρο, που 

‘υποδέχεται’ όλες τις εγκαταστάσεις της πόλεως: τους ιδιωτικούς και κοινόχρηστους 
χώρους, τους φορείς κυκλοφορίας, και τα δίκτυα παροχών, που αποτελούνται από 
ελαφρά δομικά στοιχεία ή ολοκληρωμένα στοιχεία-μονάδες [...]. Έτσι είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί μια κηπούπολη (μονοκατοικίες που περιβάλλονται από πράσινο, 
πεζόδρομοι, πλατείες επαφών) με δυνατότητες απομονώσεως μέσα σ’ ένα 
πυκνοκατοικημένο αστικό χώρο, που προσφέρει ηυξημένες κοινωνικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες [...]" (Urbanisme Electronique, σ. 57).

Το χωροδικτύωμα που πρότεινε ο Ζενέτος ως βασικό φορέα της πόλης του είχε 
άνοιγμα περί τα 100 μ. Το κατάστρωμά του είχε πλάτος 12 μ. και περιελάμβανε κλειστούς 
και υπαίθριους χώρους. Υπολόγιζε ότι με 14 επίπεδα, το μικτό φορτίο θα έφθανε τους 25 
τόνους ανά μέτρο κυρίου φορέα.

Σε πρώτη φάση εφαρμογής των ιδεών του, ο Ζενέτος πρότεινε την κατάλληλη 
προετοιμασία των υποδομών σε επίπεδο χώρας. Για το λόγο αυτό, θεωρούσε ότι θα
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Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ TOY ΤΑΚΗ X. ΖΕΝΕΤΟΥ

έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνα το έργα υποδομής που θα είχαν τηλε- 
επικοινωνιακό χαρακτήρα, έναντι αυτών που θα απέβλεπαν στη διευκόλυνση των οδικών 
μεταφορών.

Άλλωστε, ο ίδιος σημείωνε ότι:
"[...] Τα άϋλα μέσα επαφών για την διεκπεραίωση της παραγωγής, όπως το φως και ο 

ήχος, είναι φθηνότερα και ταχύτερα από τα υλικά. Ενώ μπορούν να αντικαταστήσουν 
τεράστιας εκτάσεως πραγματικά έργα, προσφέρουν συγχρόνως και δυνατότητες πλήρους 
ευκαμψίας. Η λειτουργία των Υπηρεσιών Διεκπεραιώσεως’ θα πραγματοποιήται με την 
'τηλε-εργασία’ από οποιαδήποτε θέση του αστικού, εθνικού ή του παγκόσμιου χώρου, και 
θα επιτρέπη την "τηλε-εξυπηρέτηση" [...]" (Urbanisme Electronique, σ. 56).

Και παρακάτω:
"[...] Η ‘τηλε-διεκπεραίωση’, η ‘τηλε-εργασία’ και η ‘τηλε-εξυπηρέτηση’ είναι δυνατόν 

να εφαρμοσθούν με τα υπάρχοντα σήμερα τεχνολογικά μέσα.. [...] Χρειάζεται βέβαια 
μια μεταβατική περίοδος για την αναπροσαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων 
διεκπεραιώσεως. [...] Για την μεταβατική περίοδο αρκεί η μεταφορά των περισσότερων 
κεντρικών λειτουργιών στην περίμετρο της πόλεως και των περιφερειακών λειτουργιών 
στα επαρχιακά κέντρα, η εφαρμογή συντηρητικών οργανωτικών έργων διευκολύνσεως 
και μια σταδιακή εφαρμογή μέσων ‘τηλε-ενεργειών’. [...]" (Urbanisme Electronique, σ. 56).

Η αρχή του σεβασμού του φυσικού στοιχείου, ανεξάρτητα από τις δημογραφικές και 
οικονομικές πιέσεις, θα οδηγούσε, κατά τον Ζενέτο, σταδιακά στην επανάληψη του 
γήινου φλοιού με ένα χωρο-δικτυωτό σύστημα, ανάλογο με αυτό που ο ίδιος είχε 
συλλάβει. Στο απώτερο μέλλον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν "πόλεις-δορυφόροι" και 
ακόμη "ήπειροι-δορυφόροι" που θα ήταν σε θέση να απορροφήσουν τον υπερπληθυσμό 
της Γης στο μέλλον (Urbanisme Electronique, σ. 43).

3.
Το 1971, στη διάρκεια της Α' Δομικής Έκθεσης στο Ζάππειο, ο Ζενέτος παρουσίασε 

τη δεύτερη φάση της έρευνάς του, η οποία είχε ως κύριο αντικείμενο την οργάνωση της 
μελλοντικής κατοικίας στο πλαίσιο πάντοτε της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας (εικ. 3). 
Σχετικά κείμενα δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Οικονομικός Ταχυδρόμος (τεύχος 924 
του 1972), Architectural Design (τεύχος 4 του 1973) και Αρχιτεκτονικά Θέματα (τεύχη 7 
του 1973 και 8 του 1974).

Η διερεύνηση της κατοικίας στην "Πόλη του Μέλλοντος" έδωσε την ευκαιρία στο 
Ζενέτο να διατυπώσει ένα σύστημα οργάνωσης των χώρων διαμονής και του τρόπου 
ζωής του ανθρώπου, που απείχε πολύ από εκείνον της εποχής του. Ο ίδιος σημείωνε:

"[...] Η προτεινόμενη δομή της πόλεως, και η απελευθέρωση του ανθρώπου από 
άχρηστες μετακινήσεις για διεκπεραιώσεις της καθημερινής ρουτίνας χάρη στις 
τηλενέργειες, θα επιτρέψουν (και θα ενθαρρύνουν) κάθε μορφή κοινωνικής 
εκδηλώσεως. Ο ελεύθερος χρόνος που θα προκύψει θα δώσει μια νέα διάσταση στις 
σχέσεις των συμβιούντων ατόμων, η οποία θα προέρχεται από την ήρεμη ενατένιση της 
ουσίας των πραγμάτων [...]" (Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1974, σ. 123).
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ΜΑΝΟΛΗΣ Β. ΜΑΡΜΑΡΑΣ

Εικ.3 Άποψη του χώρου της Έκθεσης της "Πόλης και του Σπιτιού του Μέλλοντος" στο Ζάππειο το 1971

Κατά τον Ζενέτο, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του περιβάλλοντος διαμονής του 
μελλοντικού ανθρώπου δεν ήσαν οι "σφαίρες", που παρουσίασε στην Έκθεση του 
Ζαππείου το 1971 (εικ. 4, 5, 6). Αυτές ήσαν ενδεικτικά περιβλήματα "οργάνων" που θα 
εξυπηρετούσαν επιμέρους λειτουργίες της καθημερινής ζωής και γι’ αυτά θα μπορούσαν 
να έχουν οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μέγεθος από τα παρουσιαζάμενα στην Έκθεση 
(.Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1974, σ. 124). Ωστόσο, προχώρησε στην εισαγωγή των νέων 
όρων "προστατευμένα μάκρο- και μικρο-περιβάλλοντα" και "σύνολα συσκευών 
διαφόρων λειτουργιών", σε αντικατάσταση του συμβατικού της "κατοικίας" 
(Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1973, σ. 113). Τούτο για να γίνει ακριβέστερος στη διατύπωση 
του νοήματος των καινοτομιών που πρότεινε.

Οι βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής προέβλεπε ότι θα είναι οι 
ακόλουθες πέντε (Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1974, σ. 122): 

α. Δημιουργική δραστηριότητα, δηλαδή τηλε-εργασία και 
"παιχνίδι".

β. Σωματική άσκηση μέσα στο σπίτι ή στο φυσικό περιβάλλον 
του εδάφους.

γ. Σεξουαλική ζωή, ανάπαυση, ύπνος, 
δ. Κατανάλωση προϊόντων, διάθεση απορριμμάτων, 
ε. Κοινωνικές επαφές και εκδηλώσεις.
Πίστευε ακράδαντα ότι ο χώρος διαμονής του ανθρώπου θα ήταν παράλληλα και 

χώρος έντονης πνευματικής δραστηριότητας και εργασίας. Για το λόγο αυτό, αλλά και για 
να υποβοηθήσει την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παραπάνω δράσεων, πρότεινε 
την εισαγωγή στο "σπίτι του μέλλοντος" (Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1974, σ.122-123):
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Εικ.4 Ενδεικτική κάτοψη σειράς σπιτιών στην "Πόλη του Μέλλοντος
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ΜΑΝΟΛΗΣ Β. ΜΑΡΜΑΡΑΣ

Εικ.6 Ενδεικτικές τομές "περιοχών" με κατοικίες ατην "Πόλη τουΜέλλοντος"

α. Κινητού σπονδυλωτού φορέα του σιόματος.
β. Απομονωμένου χοίρου για συμβατικές δραστηριότητες.
γ. Εργαστηρίου σύνθεσης-αποσύνθεσης καταναλωτικών 

προϊόντων.
Ως γενική αρχή, πίστευε ότι ο "ελεγχόμενος χώρος" της κατοικίας στο μέλλον θα 

διαχωρίζεται, από το ύπαιθρο με παραπετάσματα αέρα. Τα τελευταία θα περιέχουν 
μόρια ανάκλασης των ανεπιθύμητων εξωτερικών συνθηκών. Η δομή της πόλης και της 
κατοικίας του "αύριο" θα πρέπει να είναι κάτι φευγαλέο και κατά το δυνατόν άϋλο. Η 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο μέλλον, κατά τον Ζενέτο, στην ανάδειξη της σχέσης του 
ανθρώπου με τη φύση, που είναι:

"[...] το πιο ωραίο, ανακουφιστικό και απαραίτητο στοιχείο [...]" (.Αρχιτεκτονικά 
Θέματα, 1974, σ. 124).

Η τελευταία αυτή θέση του Ζενέτου συνδέεται με την οικολογική διάσταση των 
απόψεών του, που κατείχε κυρίαρχη θέση στη σύλληψη της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας. 
Ο ίδιος έγραφε το 1975, με αφορμή την ενεργειακή χρήση:

"[...] Οι ανάγκες τόσο της οικονομίας πρώτων υλών και ενέργειας, όσο και μείωσης 
των απορριμμάτων επιβάλουν σήμερα προοδευτικά την ‘τεχνολογία δεύτερης χρήσης’ ή 
ανακύκλωσης χρήσης [...]" (Θέματα Χώρου + Τεχνών, 1975).

Ειδικά για την τύχη των παλαιών αυτοκινήτων, που θα έβγαιναν εκτός χρήσης, ο 
Ζενέτος πρότεινε ότι τα καθίσματά τους:

"[...] μπορούν να αφαιρεθούν πριν οι ‘λαμαρίνες’ συμπιεστούν για λιώσιμοβ..]" 
(Θέματα Χώρον + Τεχνών, 1975).

Μια ιδέα που αν εισακουόταν, όταν εφαρμόστηκε το μέτρο της "απόσυρσης" των
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παλαιών αυτοκινήτων στην αρχή της δεκαετίας του 1990, θα είχε συμβάλλει σημαντικά 
όχι μόνο στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά κυρίως στην οικολογική-αντικαταναλωτική 
διαπαιδαγώγηση του Έλληνα πολίτη. Πάντως, ο ίδιος κατασκεύασε για λογαριασμό του 
μια σειρά πειραματικών χρηστικών αντικειμένων βασισμένων στην αρχή της 
"ανακύκλωσης" (Θέματα Χώρον + Τεχνών, 1970).

4.
Οι πολεοδομικές μελέτες του Ζενέτου, αν και αποσκοπούσαν σε άμεση εφαρμογή, 

περιείχαν "εν σπέρματι" πολλές από τις "μελλοντολογικές" απόψεις του. Θα μπορούσε να 
πει κανείς, είτε ότι επιχειρούσε κάποια σταδιακή εισαγωγή των ιδεών του για την 
εξοικείωση του κοινού ή ότι ήθελε ο ίδιος να τις δοκιμάσει στην πράξη.

Έτσι, στην πολεοδομική μελέτη της Αγίας Γαλήνης, στην Κρήτη, πρότεινε την 
απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το εσωτερικό του οικισμού προτείνοντας την 
ευρύτατη πεζοδρόμηση του δικτύου του, καθώς και την εισαγωγή ενός συστήματος 
αρθρωτής διάταξης των κτηρίων, που κατά κανόνα ήσαν προκατασκευασμένα και 
μετακινήσιμα (εικ. 7, 8).

Εικ.7 Γενική άποψη του οικισμού της Αγίας Γαλήνης (Κρήτη) και της επε'κτασης του, όπως 
προτάθηκε από τον Ζενέτο το 1967
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ΜΑΝΟΛΗΣ Β. ΜΑΡΜΑΡΑΣ

Εικ.8 Τυπική κατασκευαστική λεπτομέρεια για την επέκταση του οικισμού της Αγίας Γαλήνης 
(Κρήτη)

Αντίστοιχα, στην πολεοδομική μελε'τη του Πλακιά, επίσης στην Κρήτη, εκτός των 
παραπάνω αρχών, προέβαλε τη διαμονή του ανθρώπου στην κατακόρυφη έννοια, 
αξιοποιώντας προς το σκοπό αυτό τις δυνατότητες του βράχου ως φυσικού φορέα (εικ. 9).

Εικ.9 Πρόταση του Ζενέτου το 1967 για την αξιοποίηση του βράχου στον Πλακιά (Κρήτη) ως φορέα 
ανάρτησης κατοικιών
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Αλλά, και σας αρχιτεκτονικές εργασίες του Ζενέτου συναντιόνται πολλές από τις 
βασικές του αρχές.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του θεάτρου στο λόφο του Λυκαβηττού στην Αθήνα 
εφαρμόζεται η αρχή της μη μόνιμης παραμόρφωσης του φυσικού στοιχείου, με τη 
δυνατότητα που παρέχεται για αποσυναρμολόγηση και μεταφορά σε άλλη θέση του 
συνόλου της κατασκευής (εικ. 10).

Αντίστοιχα, στην περίπτωση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, που 
σχεδιάστηκε για να κτιστεί στον εκθεσιακό χώρο της Θεσσαλονίκης και το οποίο τελικά 
δεν κατασκευάστηκε, προσπαθεί να εισαγάγει την αρχή της ελάχιστης επίπτωσης στο 
φυσικό υποδοχέα, προτείνοντας τέσσερα μόνο σημεία στήριξης ως στατικό φορέα της 
κατασκευής.

Εικ.10 Η κατασκευή του θεάτρου στο λόφο του Λυκαβηττού (Αθήνα) είναι αντιπροσωπευτική της 
άποψης του Ζενέτου για την αποφυγή μόνιμων παραμορφώσεων στο περιβάλλον

5.
Οι πολεοδομικοί στοχασμοί του Τάκη Ζενέτου θεωρήθηκαν από τους συγχρόνους του 

ρηξικέλευθοι και ουτοπιστικοί. Σήμερα, όμως, τι θα μπορούσαμε να πούμε;
Το πέρασμα του χρόνου τον έχει επαληθεύσει σε αρκετές από τις προβλέψεις του. Η 

γενίκευση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής επιστήμης στην καθημερινή μας ζωή είναι 
γεγονός αναμφισβήτητο. Η προσπάθεια του Ζενέτου να εισάγει τις καινοτομίες αυτές 
στην εποχή του μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ πρώιμη. Αλλά, το ίδιο δεν έχει συμβεί στο 
παρελθόν και με άλλους διανοητές που προσπάθησαν να "προβλέψουν εικόνες" από τη 
μελλοντική ζωή του ανθρώπου; Ο ίδιος προτιμούσε να προσδίδει στον εαυτό του την 
ιδιότητα του "μελλοντολόγου”. Μια ιδιότητα, που όποιος κατέχει δεν θα έπρεπε να 
ακολουθεί την "πεπατημένη", όπως ο ίδιος έλεγε, αλλά να διανοίγει καινούργιους και 
άβατους δρόμους.

Το συμπέρασμα στο οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να φθάσουμε από το 
φαινόμενο "Τ. X. Ζενέτος" είναι ότι το έργο του τον κατατάσσει σε διακεκριμένη θέση 
στη διεθνή πρωτοπορία του 20ού αιώνα και ότι οι ιδέες και οι απόψεις του είναι 
τουλάχιστον καινοτόμες και γόνιμες, με δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης.
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Η πολεοδομία στην Ελλάδα μέσα από τον Αθηναϊκό τόπο,
1944 - 1974

Δρ. Μιχαήλ Δ. Δεφαντζής
Αρχιτέκτων Α. Π. Θ., Διδάκτορας του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Τΰπος κατέχει μια σημαντική θέση στη μεταπολεμική Ελλάδα, όχι μόνο επειδή 
συμμετέχει ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή, αλλά γιατί μέσα από αυτόν 
αντικαθρεφτίζεται σε μεγάλο βαθμό και το πολιτισμικό πρόσωπο της εποχής.

Στη δημιουργία αυτοΰ του πολιτισμικού προσώπου συνέβαλλαν οι αρχιτέκτονες 
και πολεοδόμοι, οι οποίοι πέρα από το ότι διαμόρφωσαν την εικόνα της 
νεοελληνικής πόλης χτίζοντας μικρά και μεγάλα έργα, έγραψαν και οι ίδιοι πολύ 
σημαντικά άρθρα στις εφημερίδες αυτής της περιόδου. Το σύνολο αυτής της 
αρθρογραφίας είναι μέχρι τώρα αδιερεύνητο. Πρόκειται για το πεδίο μιας άλλης 
"νοητής" πολεοδομικής πραγματικότητας, η οποία υφίσταται μόνο μέσα στον 
"λεκτικό χώρο" που ορίζουν τα Μέσα Ενημέρωσης.

Την εξέλιξη αυτής της "νοητής" Πολεοδομικής Πραγματικότητας μέσα από τον 
Αθηναϊκό Τύπο θέτει η εν λόγω εισήγηση, ως αντικείμενο ιστοριογραφικής 
τεκμηρίωσης και ερμηνευτικής διερεύνησης, θέλοντας να παρουσιάσει μια 
πλατύτερη ανασκόπηση και εποπτεία των πολεοδομικών γεγονότων που στιγμάτισαν 
τον τόπο. Αυτά τα πολεοδομικά γεγονότα, δεν εκλαμβάνονται πια ως 
καταχωρημένες ιστορικές μαρτυρίες αλλά ως έντυπη επικαιρότητα μιας εποχής, η 
οποία μέσα από τις στήλες των παλιών εφημερίδων "ζωντανεύει" τα οράματα, τα 
πάθη και τις πολιτισμικές αναζητήσεις της νεοελληνικής κοινωνίας μετά τον πόλεμο. 
Μιας κοινωνίας που ενώ δεν πρόλαβε να αφομοιώσει το ιστορικό της παρελθόν 
και να το προσαρμόσει στο νεφελώδες ιδεολογικό παρόν, προσπάθησε να εκτελέσει 
ένα ριψοκίνδυνο άλμα προς το μέλλον, ένα μέχρι τότε ανύπαρκτο και σχηματικό 
μέλλον, το οποίο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο σώμα της τελευταίας 
γενιάς του μοντερνισμού...

Από τα τέλη του ’44 ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης έχει κιόλας ετοιμάσει και 
εκδώσει το περίφημο λεύκωμα "Αι θυσίαι της Ελλάδος στον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο", το οποίο αποτελεί μια πληρέστατη, για τα τεχνικά μέσα της εποχής, 
πολεοδομική, κοινωνιολογική και στατιστική έρευνα για την Ανασυγκρότηση του 
κατεστραμμένου από τον πόλεμο κράτους, στοχεύοντας κυρίως στην οικονομική 
βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων. Την ίδια εποχή σε άρθρο του στο Βήμα1, ο Δοξιάδης 
δίνει μια πρώτη εικόνα της κατάστασης, τονίζοντας απλώς την "αναγκαιότητα" της 
ανοικοδόμησης. 1

1. Δοξιάδης Κ.Α. "Η ανοικοόόμησις των ερειπίων πολέμου" 10/6 / 1945,εφημερίδα Βήμα.
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Η πρώτη όμως ολοκληρωμένη σειρά άρθρων σε δώδεκα συνέχειες με θέμα την 
ανασυγκρότηση, θα δημοσιευτεί από έναν άλλο αρθρογράφο με το ψευδώνυμο "Έλλην 
Τεχνικός" και με γενικό τίτλο: "Η ανοικοδόμησις Εθνικόν Πρόβλημα - Εθνικόν 
Καθήκον"2.

Σε αυτήν τη σειρά των άρθρων δίνεται μια λεπτομερέστατη πρόταση από τη σκοπιά 
του εξειδικευμένου αυτού μηχανικού (μάλλον πολεοδόμου), που περιλαμβάνει ένα 
πλήρες πολεοδομικό και χωροταξικό πρόγραμμα. Η παρουσίαση μιας τόσο 
μακροσκελούς έκθεσης, εκτός του ότι εγκαινιάζει μια ευρύτερη σειρά εκτενών 
αναλύσεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση, εκφράζει και την απαρχή του 
πρώτου μεγάλου μεταπολεμικού οράματος των αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, οράματος 
που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της ουτοπίας. Στην περίπτωση του Έλληνα 
Τεχνικού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια δόση συντηρητισμού στις προτάσεις του, το 
ζήτημα της υλοποίησης της ανασυγκρότησης μέσα από την πρακτική αδυναμία 
εφαρμογής των προγραμμάτων λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων, φαντάζει σαν ένα 
ουτοπικό όραμα: " Ιδού το ερώτημα: Πως τα τετρακόσιες χιλιάδες σπίτια θα 
πεταχθούν από το χαρτί εις το έδαφος; Πως οι τεχνικοί μας θα φύγουν από τους 
πίνακας και θα ευρεθούν είς το έδαφος; Πως τα αναγκαία υλικά θα βγούν από 
τας στήλας των εφημερίδων, και θα μοιρασθούν είς τα βουνά μας; Πως η θεωρία 
θα γίνη πράξις;"3.

Για το σημερινό μελετητή η σειρά των άρθρων, πέρα από το ότι αποτελεί το 
σημαντικότερο αρχιτεκτονικό γεγονός του 1945 στον αθηναϊκό τύπο, συνηγορεί στο 
συμπέρασμα ότι ο Έλλην Τεχνικός φαντάζει ως ένας κρατικός λειτουργός σε υψηλή 
δημόσια θέση που εξαιτίας της ευρύτερης πολιτικής αστάθειας αυτής της περιόδου δεν 
μπορεί παρά να προβάλλει το προσωπικό του πολεοδομικό όραμα διαμέσου ενός 
ψευδωνύμου. Το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό το ψευδώνυμο, είναι πιθανό να 
είναι ο τότε Υπουργός των Συγκοινωνιών Ανάργυρος Δημητρακόπουλος, πολιτικός 
μηχανικός και βαθύς γνώστης των πολεοδομικών ζητημάτων του τόπου, αφού "επί είκοσι 
χρόνια μετά το 1922 διηύθηνε ως ανώτερος λειτουργός την αρμοδιότητα των σχεδίων των 
πόλεων"4.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης ως Υπουργός Ανοικοδόμησης θα 
δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων στο Βήμα με γενικό τίτλο "Η επιβίωσις του Ελληνικού 
Λαού"5. Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε και στο λεύκωμα του 1944, ο 
Δοξιάδης εκθέτει με τρόπο δυναμικό το προϊόν των πολεοδομικών και κοινωνιολογικών του 
ερευνών εκείνης της περιόδου, προσθέτοντας όμως και μία σειρά νέων προτάσεων, 
συγκεκριμενοποιώντας πια το θεωρητικό και επιχειρηματολογικό πλαίσιο του οράματος του.

Η πολιτισμική μοναδικότητα αυτής της κρίσιμης για το ελληνικό κράτος ιστορικής 
στιγμής, ορθώνεται για πρώτη φορά μέσα από αυτή τη σειρά άρθρων, προδιαγράφοντας 
μία πορεία που κρίνοντας το παρελθόν και εκτιμώντας το παρόν, σκιαγραφεί το μέλλον

2. Έλλην Τεχνικός "Η ανοικοδόμησις 1-12: Το μέγεθος της καταστροφής" 26/9-11/10/1945„εφημερίδα Βήμα.
3. Έλλην Τεχνικός "Η ανοικοδόμησις 12: Εθνικόν Πρόβλημα-Εθνικόν Καθήκον (Πως τα 400.000 σπίτια θα 

πεταχτούν από το χαρτί είς το ε'δαφος;)" 11/10/1945,εφημερίδα Βήμα.
4. Μπίρης Κ."Προτού κτισθούν τα ερείπια", 24 / 6 / 1945, εφημερίδα Εμπρός
5. Δοξιάδης Κ.Α. "Η επιβίωσις τον ελληνικού λαού 1-12", 9-28 / 3 / 1947, εφημερίδα Βήμα.
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του τόπου. Πρόκειται για θεμελιώδη κείμενα της αρχιτεκτονικής αρθρογραφίας στον 
αθηναϊκό τύπο, τα οποία εκτός από σημαντικότατα ιστορικά τεκμήρια, αποτελούν 
μοναδική παρακαταθήκη για τους ιστοριογράφους αυτής της συγκεκριμένης περιόδου.

Αναλαμβανόμενος λοιπόν ο Δοξιάδης πως αυτή η συγκεκριμένη στιγμή, ήταν η 
καταλληλότερη για να εξεταστεί συνολικά το "ελληνικόν πρόβλημα" όπως ονομάζονταν 
τότε, το προσεγγίζει σφαιρικά. Ξεκινά μία ευρύτερη περιγραφή του παγκόσμιου 
πολιτικού σκηνικού, εντοπίζοντας εύστοχα, τις βασικές ισορροπίες, μέσα από τις οποίες 
μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η υπόσταση του ελληνικού έθνους στο διεθνή χώρο:" Τα 
άρθρα αυτά απευθύνονται προς τους ξένους που ασχολούνται αυτήν την στιγμήν με το 
ελληνικό πρόβλημα, προσπαθούντες να το εντάξουν μέσα εις το πλαίσιο της πολιτικής 
των...Τα άρθρα αυτά, δεν πρέπει να θεωρηθούν άρθρα ενός ειδικού. Είναι άρθρα που αν 
και φέρουν μίαν μόνον υπογραφήν, αντιπροσωπεύουν όμως μίαν διάχυτην κοινήν 
γνώμην, την γνώμην των ανθρώπων που άσχετα με τις προκαταλήψεις προσπαθούν να 
ιδούν το ελληνικό πρόβλημα ψυχρά και αντικειμενικά σαν ένα πρόβλημα των θετικών 
επιστημών που έχει ωρισμένα δεδομένα και επιδέχεται ωρισμένην λύσιν."6.

Θέλοντας από τη μία να προσεγγίσει τη βούληση της κοινής γνώμης, αποποιούμενος 
την ιδιότητα του ειδικού, και από την άλλη να εξευμενίσει τα πάθη και τις αγωνίες των 
πολεοδομικών του οραμάτων, ο Δοξιάδης κάνει την προσωπική του υπέρβαση, υπέρβαση 
επιστημονική, αλλά και πολιτική.

Με εύστοχους παραλληλισμούς, ο ιδιοφυής αυτός οραματιστής, αναγάγει τον σύνθετο 
επιστημονικό του λογισμό σε μια άμεσα κατανοητή λαϊκή παραβολή: "Κάθε φοράν, όταν 
αρχίση η συζήτησις δι’ ένα σχέδιον, ο κόσμος διερωτάται: Και ποιο θα είναι το σχέδιον 
αυτό; Μήπως είναι ένα σχέδιον Αγγλικόν, ένα σχέδιον Αμερικάνικον, ένα σχέδιον 
Ρωσσικόν; Μήπως πρέπει να είναι ένα σχέδιον κόκκινον ή ένα σχέδιον μαύρον; Κάθε 
φορά που ακούω τα ερωτήματα αυτά, θυμούμαι μια παλιά ιστορία. Κάποτε επήγεν ένας 
χωρικός είς ένα τεχνίτην ο οποίος έκανε σέλλες και εζήτησε να του ετοιμάσει μία διά το 
άλογό του. Ερώτησε λοιπόν ο τεχνίτης τι είδους σέλλα ήθελε ο χωρικός. Μήπως ήθελε 
σέλλα ινδική,.,.σέλλα αραβική,...μια σέλλα ουγγρική με διακοσμήσεις; Ο χωρικός τον 
εκύτταξε περίεργα και του είπε: Εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα, θέλω 
απλώς μία σέλλα, η οποία να δένεται πολύ καλά επάνω εις το άλογό μου, να μη το πονή, 
μια σέλλα που να είναι γερή και να μη χαλάσει γρήγορα, μια σέλλα που να μπορώ να 
κάθομαι καλά και αναπαυτικά, και να με πηγαίνει εις τις δουλειές μου"7.

Παρομοιάζοντας το σχέδιο της ανασυγκρότησης με την σέλλα, πάνω στην πλάτη ενός 
ατίθασου αλόγου(εννοώντας την Ελλάδα), ο Δοξιάδης εξηγεί πως το σχέδιο αυτό, 
πρέπει να προσαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα "και να μπορεί επί τη βάσει 
αυτού ο Ελληνικός Λαός να ακολουθήση τον δρόμον της εξελίξεώς του, χωρίς να πέση 
από το άλογο"8.

Εκτός από τις παραβολές, αυτή η σειρά άρθρων είναι διανθισμένη με πλήθος 
στατιστικών στοιχείων τα οποία σε επίπεδο προβλέψεων, αγγίζουν το χρονικό φάσμα 
μιάς ολόκληρης γενιάς, καταλήγοντας στη μελλοντική πραγματικότητα της γενιάς της

ft. ibid 5
7. ibid 5
8. ibid 5
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δεκαετίας του ’70. Σήμερα που ακόμα και από το απώτερο μέλλον αυτών των οραμάτων 
έχει περάσει μια ακόμα γενεά, τα ακριβή στατιστικά στοιχεία και οι προβλέψεις ίσως 
να μην έχουν πια μεγάλη σημασία, αυτό που πραγματικά συγκινεί τον ιστορικό, είναι το 
"χάρτινο" όραμα μίας ανεπανάληπτης για την Ελλάδα φυσιογνωμίας όπως ήταν ο 
Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που με λογισμό και με όνειρο προσπάθησε να θέσει σταθερές 
βάσεις στην ασταθή μεταπολεμική πραγματικότητα της ελληνικής πολεοδομίας.

Μια σύγχρονη εκδοχή της ανοικοδόμησης της Αθήνας είναι και αυτή του Κώστα 
Μπίρη μέσα από την εφημερίδα "Εμπρός", επικεντρωμένη στον πολεοδομικό σχεδίασμά 
της μεταπολεμικής πόλης. Το άρθρο του "Προτού κτισθούν τα ερείπια"9 10 11 είχε σκοπό να 
υπενθυμίσει στον Υπουργό Συγκοινωνιών Ανάργυρο Δημητρακόπουλο, να επιβληθεί 
στην Αθήνα με κανονιστικό διάταγμα, αντί του συστήματος των στοών, διαπλάτυνση των 
δρόμων με χωροθέτηση κάθε νέου σπιτιού που χτίζονταν, σε σταθερά ορισμένο βάθος 
μέσα από την ισχύουσα οικοδομική γραμμή και παραλλήλως προς αυτή. Από τις πρώτες 
νύξεις του Μπίρη για την "αρχιτεκτονική αρρυθμία" των Αθηνιύν, μέχρι την εργολαβική 
αυθαιρεσία των μετέπειτα δεκαετιών του οικοδομικού οργασμού, η μετάλλαξη της 
πρωτεύουσας από ανθρώπινη πόλη σε τερατόμορφη μεγαλούπολη, διαγράφεται μέσα 
από την τακτική του στήλη της Καθημερινής σε όλες της τις εκφάνσεις. Πιο 
συγκεκριμένα σε σειρά άρθρων του με τίτλο "Πως κτίζεται η Πρωτεύουσα""1, 
προσδιορίζει το μέγεθος της πολεοδομικής της αναρχίας, σε λίγες μόνο γραμμές: "Το 
σχέδιό της διεσπάρη εις τα πέρατα του λεκανοπεδίου των Αθηνοίν, από την κορυφή του 
Πεντελικού ως το Σαρωνικό και από τον Σκαραμαγκά έως την Βουλιαγμένη. Η 
ρυμοτομία των περιοχών στις οποίες επεξέτεινε το Υπουργείο της Συγκοινωνίας, ήταν 
τυχαία και μοιραία, χωρίς καμμιάν απολύτως ιδέα λειτουργίας πόλεως.". Τονίζεται 
επίσης στα κείμενα αυτά, πως το κράτος ευθύνεται για την ανεπάρκεια της ανώτατης 
πολεοδομικής αρχής, ανοίγοντας "την πόρτα σε ιδιώτας επιχειρηματίας να την 
εκμεταλευθούν και να την καταστρέψουν σε αξιοθρήνητο βαθμό."11.

Η τελική πρόταση του Μπίρη, είναι ότι πρέπει να ξαναγυρίσουν οι πολεοδομικές 
υπηρεσίες του κράτους στο υπουργείο όπου ουσιαστικά και διοικητικά ανήκουν, στο 
Υπουργείο των Εσωτερικών δηλαδή, ως διεύθυνση Οικισμού. Μια τέτοια όμως πρόταση 
δεν έγινε ποτέ δεκτή, ενώ την κατάληξη αυτής της "περιπέτειας" σημειώνει ο ίδιος το 
1956, σχολιάζοντας την άσκοπη περιπλάνηση της πολεοδομικής υπηρεσίας σε ένα 
καθεστώς αδιάκοπων γραφειοκρατικών αναπροσαρμογών: "Η Πολεοδομική Υπηρεσία 
συνεστήθη εις το Υπουργείον Διοικήσεως Πρωτευούσης το 1937 και ελειτούργησε δια 
πρώτην φοράν υπό ένα νεαρόν και πρωτόπειρον αρχιτέκτονα. Όταν το 1941 κατηργήθη 
το Υπουργείον εκείνο, συνεχωνεύθη η Πολεοδομική υπηρεσία με την διεύθυνσιν 
σχεδίων πόλεων του Υπουργείου Δημοσίων έργων. Μετά την Απελευθέρωσιν, όταν είχε 
ιδρυθεί το Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, απεσπάσθη το 1949 ολόκληρος η υπηρεσία από 
τα Δημόσια έργα και υπήχθη εις αυτό. Το 1951, όταν κατηργήθη κακήν κακώς το 
Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, μετεφέρθη εις το Υπουργείον Προνοίας. Το 1953 υπήχθη

9. Μπίρης Κ. "Προτού κτισθούν τα ερείπια", 24 / 6 /1945, εφημερίδα Εμπρός
10. Μπίρης Κ. "Πως κτίζεται η πρωτεύουσα: Πολεοδομική Αναρχία" 1,9181 1949, εφημερίδα 

Καθημερινή,σελ.3
11. ibid 10
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και πάλιν εις το Υπουργείον Δημοσίων έργων. Εις όλην αυτήν την περιπλάνησιν ήλλαξεν 
επανειλημμένως οργανικήν σύνθεσιν και επωνυμίας. Το πράγμα ενθυμίζει ίσως 
αστυνομικόν δελτίον, διαφέρει όμως κάπως"12.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αυτής της εποχής είναι η αναπροσαρμογή των 
πολεοδομικών ρυθμίσεων με αφορμή τον οικοδομικό οργασμό και την ασταθή 
οικονομία, που κάποια στιγμή οδήγησαν στην παύση της ιδιωτικής οικοδόμησης, αφού οι 
διευκολύνσεις και οι φοροαπαλλαγές που πρόσφερε το κράτος δεν δόθηκαν ποτέ στους 
πολίτες. Ο Κώστας Κιτσίκης, στο άρθρο του "ο Διωγμός της Οικοδομής"13 περιγράφει 
εύγλωττα το γεγονός: "Ανηγγέλθη χθες επισήμως η επικύρωσις της καταδίκης της 
οικοδομής καθ’ όλον το κράτος. Ο τάφος της είχεν αρχίσει να σκάπτεται προ μηνών 
με τας περιφήμους δηλώσεις του υπουργού των οικονομικών της παρελθούσης 
κυβερνήσεως, σύμφωνα με τας οποίας εμελετάτο η λήψις μέτρων εξακριβώσεως των 
πόρων δια των οποίων ηγοράζοντο τα διαμερίσματα των ανεγειρόμενων 
πολυκατοικιών εις τας Αθήνας. Εν συνεχεία κατεφέρθησαν αλλεπάλληλα πλήγματα 
κατά των οικοδομούντων, με περιορισμούς των πιστώσεων, απαγορεύσεις εισαγωγών 
οικοδομήσιμων υλικών, κατασχέσεις εισαγομένων ειδών και άλλα παρεμφερή μέτρα, 
με αποτέλεσμα την σπάνιν των υλικών, την μαύρην αγοράν επ’ αυτών, την ύψωσιν 
των τόκων, και τον περιορισμό των συναλλαγών επί των οικοδομουμένων 
διαμερισμάτων"'4.

Μια δημοσιογραφική ματιά, αυτή του Π. Παλαιολόγου, στο τακτικό χρονογράφημά 
του στην πρώτη σελίδα του "Βήματος"15, αναφέρεται στο ίδιο γεγονός, καυτηριάζοντας 
κυρίως την έννοια της πολυτέλειας, όπως την εννοεί ο νεοέλληνας, συσχετίζοντάς την με 
το όνειρο της στέγης στη μεταπολεμική μεγαλούπολη. Παραθέτοντας το ελληνικό με το 
ευρωπαϊκό μοντέλο ευρωπαϊκής κατοικίας, ο Παλαιολόγος γράφει πως "στέγη η 
ελληνική πολυτέλεια δεν έχει άλλη από την πολυκατοικία"16 και ονομάζει τον νεοέλληνα 
τρελοσπιτά και ντουβαρομανή, που δεν απελπίζεται ποτέ γιατί "ρίχνει λεφτά και χτίζει"17. 
Από την άλλη λέει πως "Η πολυκατοικία είναι η στέγη των λαϊκών και των μεσαίων 
τάξεων. Απαραίτητη για πόλεις όπως η Αθήνα, που έφτασε στις πλαγιές του 
Υμηττού... Δε θάχη στεγνώσει η μελάνη του σημειώματος αυτού και το Σχέδιο 
Πόλεως θα αρχίση πάλι να υπογράφη τις άδειες οικοδομών. Ένα σχέδιο μόνο μην 
περιμένετε ποτέ να υπογραφή. Αυτό που θα προβλέπη την ανοικοδόμηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτιόν στην ερειπωμένη σοβαρότητα του Κράτους."18. Πράγματι, 
στο Σχέδιο Πόλης άρχισαν πάλι να υπογράφονται οι άδειες οικοδομών, ο οργασμός της 
ανοικοδόμησης ξεκίνησε ξανά, η πορεία άλλωστε προς τη δυτικοποίηση της Ελλάδας θα 
είναι μακρόχρονη και επεισοδιακή αλλά κάποτε θα έχει αποτελέσματα, όπως 
προφητεύει ο Α. Αντωνακάκης19.

12. Μπίρης Κ. "Για τη σύγχρονη Αθήνα- Μελέτες και Αγώνες", Εκδόσεις Αστήρ, Αθήναι 1956, σελ.30.
13. Κιτσίκης Κ ."Ο διωγμός της οικοδομής" 9 / 2 /1951, εφημερίδα Βήμα.
14. ibid 13
15. Παλαιολόγος Π."Ανοικοδόμηση" 13 / 2 /1951, εφημερίδα Βήμα.
16. ibid 15
17. ibid 15
18. ibid 15
19. Αντιονακάκης A. A. "Η "δυτικοποίησις" της Ελλάδος"(ανταπόκριση από Νέα Υόρκη) 24,25 /5 / 1951, 

σελ.1.- Μπουσμπουρέλης X. " Η Αμερική όπως την είδα (με ταχύτητα αμερικανικήν)" 13/5 / 1951, εφημερίδα 
Καθημερινή, σελ.3.
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Ξέχωρα όμως από τη μεταπολεμική οικονομία που βρισκόταν ακόμη σε επίπεδο 
ανάνηψης, ο Έλληνας χτίζει με ρυθμούς απίστευτους ακόμη και σε σύγκριση με τους 
σύγχρονους. Όπως γράψει και ο γνωστός επί των αρχαιολογικών νέων του "Βήματος" I. 
Μανωλικάκης, από τη απελευθέρωση μέχρι το 1953 "εκτίσθησαν 46.067 οικοδομές στην 
Αθήνα και 28.092 στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ ο πληθυσμός έφτασε από 1.124.000 στις 
1.370.000 κατοίκους"20. Μέχρι το 1960, ο αριθμός των νεοαναγειρόμενων οικοδομών 
μέσα στην Αθήνα, τουλάχιστον υπερτριπλασιάστηκε και την ίδια στιγμή ο πληθυσμός της 
Αθήνας έγινε δύο φορές μεγαλύτερος. Ο Αθηναϊκός Τύπος, μέσα από μια σειρά 
φωτορεπορτάζ, απεικονίζει με λεπτομέρεια όλες αυτές τις φάσεις μεταλλαγής, 
παρουσιάζοντας έτσι την πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας για τουλάχιστον δύο 
δεκαετίες, μέχρι το 1970. Μια χρονολογική παράθεση όλων αυτών των φωτορεπορτάζ θα 
μπορούσε, να συνθέσει μια εντελώς νέα εκδοχή της ιστορίας της πόλης, μια εκδοχή που 
δεν υπάρχει πουθενά αλλού και που μπορεί να χαρακτηρισθεί πολύτιμη για την 
ιστοριογραφία.

Σε μια εποχή που τα δημόσια κτίρια κτίζονται το ένα μετά το άλλο, οι πλατείες, οι 
δρόμοι και οι κάθε είδους δημόσιοι χώροι επαναπροσδιορίζονται και διαμορφώνονται 
σύμφωνα με την μεταπολεμική "μοντέρνα" αισθητική, δεν θα μπορούσε βέβαια να μην 
υπάρχει και ένας φορέας ελέγχου ή ακόμα καλύτερα φορέας εκλογίκευσης και 
μετριασμού των ραγδαίων ανατροπών και των βίαιων παρεμβάσεων της ανοικοδόμησης 
στην παλιά πόλη.

Η ίδρυση της Επιτροπής Προστασίας Ελληνικού Τοπίου για τη Σωτηρία της Αθήνας, 
ενώ αρχικά σχηματίστηκε για να ελέγχει όλη αυτή τη λαίλαπα της ανοικοδόμησης, 
αργότερα, βλέποντας την αναποτελεσματικότητά της στο ζήτημα αυτό, έγινε ένα όργανο 
διαμαρτυρίας, δραστηριοποιημένο κυρίως διαμέσου των εφημερίδων. Η λίγο 
μεταγενέστερη Κοσμητεία Τοπίου, η οποία θα κινήσει σειρά συζητήσεων για την 
ελληνική πόλη, κυρίως σε πολεοδομικό επίπεδο, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, τελικά 
θα κριθεί και αυτή αναποτελεσματική, θα καταφέρει όμως σε κάποιο βαθμό να 
πιστοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής, ενώ θα γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της 
"χάρτινης αρχιτεκτονικής" και πρωταγωνιστής στην έντυπη αρχιτεκτονική 
πραγματικότητα της εποχής. Αυτή η νοσταλγία της πολιτιστικής κληρονομιάς, γεννά μια 
καινούργια τάση που από τις αρχές του 1954 παίρνει σάρκα και οστά με μια πρώτη μικρή 
συνέλευση από εκπροσώπους της Ακαδημίας Αθηνών, του Πανεπιστημίου, του 
Πολυτεχνείου, του Υπουργείου Οικισμού, των Δήμων Αθηνών και Πειραιώς, της 
Ενώσεως συντακτών και άλλων σωματείων. Αυτή η μικρή συνέλευση προσπάθησε να 
θεσμοθετήσει μια πρώτη διακήρυξη για την προστασία του ελληνικού τοπίου, 
αρχαιολογικού και μη, με κύριο μέσο δραστηριοποίησης και επικοινωνίας με την κοινή 
γνώμη τον ίδιο τον Τύπο. Η συνέλευση έγινε οργάνωση λαμβάνοντας τον τίτλο "Επιτροπή 
Προστασίας Ελληνικού Τοπίου" και μετά από δύο χρόνια, το 1956 συνήλθε στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος για να διευρυνθεί και να πιστοποιήσει διαμέσου των δημοσίων 
συζητήσεων και της έντυπης προβολής, την ύπαρξή της. Με όπλο τη έντυπη δημοσιότητα, 
η επιτροπή που αργότερα μετονομάστηκε σε Κοσμητεία Τοπίου, είναι η μόνη οργάνωση

20. Μανωλικάκης I. "Εκτίσθησαν 46.067 οικοδομές στην Αθήνα και 28.092 εις την υπόλοιπη Ελλάδα (ο 
πληθυσμός έφτασε από 1.124.000 εις 1.370.000" 25 / 10 / 1953, εφημερίδα Βήμα.
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στην ιστορία της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής, που ασχολούμενη με πολεοδομικά, 
αρχιτεκτονικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, χρωστά την ύπαρξή της στην παρουσία 
που είχε στην αρθρογραφία των εφημερίδων. Με αφορμή τις πρώτες δημόσιες 
συζητήσεις της επιτροπής αυτής, ο Προκοπίου πρώτος τη διαφημίζει με σειρά άρθρων 
που ε'χουν τίτλο "Αθήνα, άρρωστη πόλις"21, άρθρα που ουσιαστικά παρουσιάζουν το 
μανιφέστο της οργάνωσης.

Πρώτο ζήτημα, φυσικά, το πολεοδομικό του Αθηναϊκού Λεκανοπεδίου και οι πιθανές 
λύσεις που διαγράφονται για την χωροταξική του μορφή, λύσεις που έπονται της 
διάγνωσης του ιστορικού και των συμπτωμάτων της αρρώστιας της Αθήνας.

Όταν στη δεκαετία του '60 οι συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα ενταθούν, το μότο του 
1956 ότι η Αθήνα είναι μια "άρρωστη πόλη", θα μεταβληθεί σε "Αθήνα, κλινικώς νεκρή 
πόλη"22 από τη επόμενη γενιά των πολεοδόμων.

Όλες αυτές οι επιτροπές και οι φορείς, ξεκίνησαν με την πιστοποίηση ότι το 
πολεοδομικό μέλλον της Αθήνας είχε δοθεί σε χέρια ασύδοτα, χέρια κερδοσκόπων, που 
θα κατέστρεφαν την ιστορική πόλη.

Εμπνευσμένοι από το κλίμα που επέβαλλε στο πολιτιστικό κομμάτι των εφημερίδων η 
Κοσμητεία Τοπίου, πολλοί δημοσιογράφοι στρέφονται προς την κακή λόγω 
ανοικοδόμησης διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο Λ. Κορομηλάς, οπαδός 
αυτής της θεώρησης ξεκινά μια σειρά άρθρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με 
πρώτο το "Απαλλοτρίωσις ή Υπεραξία; Εις ποιόν ανήκει η παραλία;"23 ασχολούμενος με 
τα μεγάλα πολεοδομικά προγράμματα και την πραγματικότητα της ανοικοδόμησης του 
Φαλήρου, της Γλυφάδας, τη Βούλας και της Βουλιαγμένης. Ενώ αργότερα ασχολείται με 
το "μετρό της αύριον" κάπως ετεροχρονισμένα αφού για το θέμα αυτό έχει 
αρθρογραφήσει επί μακρών ο Κ. Μπίρης τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε τώρα πια η 
Αθήνα έχει διπλασιάσει την επιφάνεια του αστικού της "πλέγματος" και έχει φτάσει "επί 
του Υμηττού εις ύψος 305μ."24 25 26 όπως αναγγέλλει πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ο 
Κώστας Μπίρης στην ίδια εφημερίδα ζητά διαπλάτυνση των δρόμων της παλιάς πόλης Β, 
ενώ ο Κ. Ρουσσέν γράφει πως "αι στοαί θα λύσουν το πρόβλημα της κυκλοφορίας εις τους 
δρόμους των Αθηνών"2'’, αναπαράγοντας προτάσεις που ο ίδιος ο Μπίρης είχε θέσει από 
το 1945 κιόλας, στο άρθρο του "Προτού κτισθούν τα ερείπια"27.

21. Προκοπίου Αγγ. "Αθήνα η άρρωστη πόλις(Α’)- Για την επιτροπή προστασίας ελληνικού τοπίου 
(Κοσμητεία)" 28/10/ 1956, σελ.4. (Β’)- Τα αίτια της αλλαγής και της αρρώστιας" 4/11 /1956, σελ.5. (Γ’)-Οι λύσεις 
τον παρελθόντος" 9 /11 /1956, σελ.3,4. (Δ’)-// λνσις τον Μέλλοντος" 11 / 11 /1956, εφημερίδα Καθημερινή, σελ.5,6.

22. Συζητήσεις αρχιτεκτονικών συνεδρίων 1961- 1964.
23. Κορομηλάς Λ.Γ. "Απαλλοτρίωσις ή Υπεραξία;-Εις ποιόν ανήκει η παραλία18 / 11 / 1956, εφημερίδα 

Καθημερινή,σελ.5.
24. Συντάκτης "Αι Αθήναι έφθασαν επι τον Υμηττού είς ύψος 305 μ.- Η οικοδομική επέκτασις της 

πρωτενούσης" 6 / 10 / 1956, εφημερίδα Καθημερινή,σελ.3.
25. Μπίρης Κ. "Η όιαπλάτννσις των δρόμων της παλαιάς πόλεως, το οξύτερον από τα προβλήματα των 

Αθηνών" 29 / 7 / 1956,σελ.5.
26. Ρουσσέν Κ. Α., "Αι στοαί θα λύσουν το πρόβλημα κυκλοφορίας εις τους δρόμους των Αθηνών" 27 / 6 / 

1956, εφημερίδα Καθημερινή.
27. Μπίρης Κ. "Προτού κτισθούν τα ερείπια", 24 / 6 / 1945, εφημερίδα Εμπρός.
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Ακόμη και ο ανταποκριτής των αρχαιολογικών ειδήσεων Μ. Παρασκευαϊδης, 
ασχολείται τώρα με την προστασία του τοπίου των Αθηνών, προβάλλοντας κυρίως τη 
νοσταλγία και τη ρομαντική διάθεση, στοιχεία που καθιστούν ενδιαφέρον ένα άρθρο, και 
αποφεύγοντας τις εξειδικευμένες πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές παραμέτρους, που 
δεν καλύπτονται από μια απλή δημοσιογραφική ματιά.

Η πιο έγκυρη επιστημονική ματιά είναι αυτή του Κώστα Κιτσίκη, ο οποίος 
λαμβάνοντας μέρος στην "Επιτροπή Προστασίας του ελληνικού τοπίου" γράφει άρθρα 
στο Βήμα28, στα Αθηναϊκά Νέα29 και στο Έθνος30, διαφημίζοντας και προβάλλοντας 
δραστηριότητές της, ενώ δεν ξεχνά να προβάλλει και την πολεοδομική του μελέτη για τη 
Βουλιαγμένη στα "Νέα"31.

Το άρθρο του Κώστα Κιτσίκη στο Βήμα, με τίτλο "Να σωθούν αι Αθήναι"'2, είναι η 
παρουσίαση ενός καταλόγου με τα σημαντικότερα Αθηναϊκά προβλήματα, τα οποία 
εντοπίζονται στην ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής, την κακή πολιτική των έργων και 
τα αμφίβολα αποτελέσματα του συνόλου των αρχιτεκτονικών παρεμβάσειυν στη 
πρωτεύουσα. Όντας μέσα στο ίδιο το σύστημα που τα δημιούργησε όλα αυτά, ο Κιτσίκης 
δεν έχει διάθεση να έρθει σε ρήξη με αυτό, όπως αποδεικνύει και αργότερα σε άρθρο 
στο περιοδικό του, την "Αρχιτεκτονική". Το μόνο θέμα που θίγει με σαφήνεια και 
ειλικρίνεια, είναι ο παραγκωνισμός των αρχιτεκτόνων σε συνδυασμό με τον ραγδαίο 
μετασχηματισμό του χτισμένου περιβάλλοντος.

Δεν είναι όμως αυτό που σκοπεύει το άρθρο στο "Βήμα" ή στην "Αρχιτεκτονική", ο 
Κιτσίκης θέλει ουσιαστικά να συμπληρώσει το κενό του χώρου της κριτικής γύρω από τη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική, τόσο στις εφημερίδες που αντιδρούν και καταγγέλλουν την 
ανυπαρξία της, όσο και στα ίδια τα αρχιτεκτονικά περιοδικά, που περιορίζονται στο να 
παρουσιάζουν τα νέα έργα με τρόπο διαφημιστικό. Στα ίδια επίπεδα κινείται και η 
συνέντευξη των Κιτσίκη και Σιάγα33 στην εφημερίδα Ελευθερία όπου επαναλαμβάνονται 
και από τους δύο, αρχές και επιχειρήματα της πρώτης μεταπολεμικής πενταετίας.

Με αφορμή τα νέα έργα ο Αγγ. Σιάγας γράφει στο Βήμα πως "χρειάζεται 
επιστημονική και καθολική μελέτη των χωροταξικών προβλημάτων"34 χωρίς όμως να 
εξηγεί συγκεκριμένα το πως, αλλά παροτρύνει την πολιτική ηγεσία του τόπου να 
"απαλλάξει την ’Οικονομίαν’ των οικισμών από την προχειρότητα και την παντοία 
’Συναλλαγή’ και να την υπαγάγη εις τας επιταγάς του ΟΡΘΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ, όστις και δύναται να υπαγορεύση τας ωφελίμους, ορθάς και πειστικός λύσεις".

28. Κιτσίκης Κ."Πως θα γίνη η Αθήνα συγχρονισμένη πόλις" 8 / 3 / 1956, εφημερίδα Βήμα.
29. Κιτσίκης Κ. "Απειλούνται με εξαφάνισι τα ωραία ελληνικά τοπία " 23 / 4 /1954, εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα.
30. Κιτσίκης Κ. "Πως αι Αθήναι θα γίνουν πόλις αξία της μεγάλης κληρονομιάς των" 5/ 11 / 1956, εφημερίδα 

Έθνος.
31. Κιτσίκης Κ ."Η περιοχή της Βουλιαγμένης θα μεταβληθή είς πρότυπον παραθαλάσσιον κέντρον" 30/8 

/ 1956, εφημερίδα Νέα.
32. Κιτσίκης Κ. "Να σωθούν αι Αθήναι" 12 / 1 / 1958, εφημερίδα Βήμα.
33. Σιάγας Ι.Α. "Για να σωθεί η Αθήνα (Συνέντευξη)" 24 / 9 / 1958, Κιτσίκης ΚΤια να σωθεί η Αθήνα 

(Συνέντευξη)" 24 / 9 / 1958, εφημερίδα Ελευθερία.
34. Σιάγας Αγγ. , "Εξ αφορμής των νέων έργων - χρειάζεται επιστημονική μελέτη των χωροταξικών 

προβλημάτων " Ελεύθερον Βήμα , 23 / 9 / 1958 .
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Ο Σιάγας μιλά και για τη μετάβαση της "κατάρας" στις επόμενες γενιές: "Διότι 
χωρούντες, ως ήδη χωρούμεν εις την επίλυσιν των χωροταξικών εν γένει προβλημάτων, 
ουδέν άλλο επιτυγχάνομεν, ειμή να κληροδοτούμε εις τας επερχόμενας γενεάς 
πραγματοποιημένους τους πρόχειρους μας αυτοσχεδιασμούς, τα εκτισμένα μας δηλαδή 
ΛΑΘΗ".35 Τα λάθη έγιναν, όσο κι αν προσπάθησε ο Σιάγας, με τις συμβουλές του να 
αποτρέψει, αφού η συλλογική και διαφανής επεξεργασία των προβλημάτων ήταν και 
είναι πάντα φαινόμενο που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ελληνική πραγματικότητα.

Μια αμείλικτη πραγματικότητα, στην οποία "Η Μαρία θα χτίσει στα κατσάβραχα"36 
όπως αναφέρει άρθρο της εποχής, ενώ οι ευαίσθητοι "φιλαθηναίοι συσκέπτονται δια την 
πόλιν της Αθήνας"37.

Μια περισσότερο πολεοδομική εκδοχή του θέματος, χωρίς όμως συγκεκριμένη θέση, 
εκθέτει ο Λ. Κορομηλάς, εκθέτοντας τις "απόψεις υπέρ και εναντίον των νέων 
πολεοδομικών σχεδίων"38 ενώ απόλυτα έγκυρες απόψεις σε επίπεδο επιστημονικό είναι 
αυτή του Κώστα Κιτσίκη39, που ζητά όπως και στο παρελθόν ο Αγγ. Σιάγας, "ένα μόνιμον 
επιτελείο δια τα πολεοδομικά σχέδια"40, και του Σ. Κυδωνιάτη, που λεει πως "πρέπει να 
αποτραπή η κάθοδος όλης της υπαίθρου εις Αθήνας"41.

Ένα σημαντικό δημοσίευμα αυτής της περιόδου που αφορά την νεοελληνική 
πολεοδομία, είναι και το αφιέρωμα της "Ακρόπολης" με θέμα την πρωτεύουσα. Στο 
ερώτημα "πως θα απαλλαγεί η πρωτεύουσα από το αρχιτεκτονικόν χάος", ο 
δημοσιογράφος Δ. Κοκκινάκης συγκεντρώνει τις απόψεις μίας πλειάδας γνωστών 
ελλήνων αρχιτεκτόνων, υπό μορφή συνεντεύξεως, θέλοντας να καλύψει τόσο το 
πολυδιάστατο πεδίο της αρχιτεκτονικής θεωρίας, όσο και αυτό της αρχιτεκτονικής 
πράξης.

Πρώτος ο Κώστας Κιτσίκης42 αναπτύσσει τις γνωστές και πολυδιατυπωμένες του 
αρχές, που τόσες φορές έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες και στα περιοδικά, 
μεταφέροντας εμμέσως τις προσωπικές του αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς, και 
λέγοντας πως για το αρχιτεκτονικό χάος της πρωτεύουσας ευθύνεται η έλλειψη ενός 
τεχνικού οργανισμού ή ινστιτούτου που θα ασχολούνταν μόνιμα με την 
αναποτελεσματικότητα των κρατικών φορέων στο ζήτημα του ελέγχου της 
ανοικοδόμησης των δεκαετιών ’40 και ’50. Και ενώ η αρχιτεκτονική ματιά του Κιτσίκη

35. ibid 105
36. Αντωνακάκης Α.Α. "Η Μαρία θα χτίσει στα κατσάβραχα - Εξάπλωσις Αθηνών" 22 / 1 / 1958, εφημερίδα 

Καθημερινή, σελ.1.
37. Κ(ορομηλάς) Λ.Γ. "Οι φιλαθηναίοι συσκέπτονται δια την πόλιν της Αθήνας- Οι ουρανοξύσται υψώνουν 

συνεχώς τας τολμηρός κορυφάς των προς τον αττικόν ουρανόν- οι νόμοι περί ύψους οικοδομών, περί 
αισθητικής της πόλεως και περί πολλών άλλων κοιμώνται τον νήδυμον" 21 / 1 / 1958, εφημερίδα Καθημερινή, 
σελ. 1.

38. Κορομηλάς Α.Γ. "Απόψεις υπέρ και εναντίον των πολεοδομικών σχεδίων" 26 / 7 / 1959, εφημερίδα 
Καθημερινή, σε λ. 3,4

39. Κιτσίκης Κ. "Ένα μόνιμον επιτελείο δια τα πολεοδομικά σχέδια" 30 / 7 / 1959, εφημερίδα Βήμα.
40. ibid 105
41. Κυδωνιάτης Σ. "Πρέπει να αποτραπή η κάθοδος όλης της υπαίθρου είς Αθήνας" 26 / 9 / 1959, εφημερίδα 

Βήμα.
42. Κοκκινάκη Δ. \."Πως θα απαλλαγεί η πρωτεύουσα απο το αρχιτεκτονικόν χάος: Κ. Κιτσίκης 

(συνε'ντευξη)" 19 / 2 /1961, εφημερίδα Ακρόπολις.
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εμφανίζεται αισιόδοξη για το μέλλον της Αθήνας, η έμπειρη πολεοδομική ματιά του 
Κωνσταντίνου Δοξιάδη43, διαπιστώνει πως η καταστροφική παρέμβαση της 
ανοικοδόμησης είναι μη αναστρέψιμη, και πως η αιτιοκρατική διερεύνηση της 
δημιουργίας αυτοΰ του χάους είναι άνευ σημασίας.

Ο Δοξιάδης, θεωρεί πως η πόλη πάσχει από μία ανίατη πολεοδομική ασθένεια, και 
πως χρειάζεται δραστικούς αρχιτεκτονικούς χειρισμούς για να ανακάμψει44. Το κοινό 
σημείο ανάμεσα στις απόψεις του Κιτσίκη και του Δοξιάδη είναι ο σημαντικός ρόλος της 
πολιτείας που μπορεί μόνο με τη συνεργασία των εξειδικευμένων επιστημόνων να βρει 
λύση στα προβλήματά της.

Άλλωστε το ζήτημα έχει συζητηθεί και στο παρελθόν μεταξύ των δύο αυτιόν 
προσωπικοτήτων, με αφορμή την διάλεξη που έδωσε ο Κιτσίκης στο Αθηναϊκό 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Δοξιάδη), με τίτλο "Τα πολεοδομικά προβλήματα των Αθηνών"45.

Σε εκείνη τη ομιλία, ο Κιτσίκης διαφωνεί με την πρόταση μεταφοράς του κέντρου της 
Αθήνας που προτείνει ο Δοξιάδης, λέγοντας πως "Η πόλις των Αθηνών, πρέπει να μείνει 
εντός του σημερινού της πλαισίου”, και να συντονίσει την πολεοδομική της οργάνωση, με 
την δημιουργία ενός Πολεοδομικού Ινστιτούτου και μίας "Δημόσιας Επιχείρησης 
Πολεοδομίας Αθηνών"(ΔΕΠΑ)46. Και ενώ οι έλληνες πολεοδόμοι προσπαθούν να βρουν 
προτάσεις επίλυσης του αρχιτεκτονικού χάους της Αθήνας, η κυβέρνηση Καραμανλή 
προσπαθεί να το καλύψει, δημιουργιόντας μία απαστράπτουσα βιτρίνα για την ελληνική 
πρωτεύουσα, με έργα εξωράίσμού αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών47.

Την ίδια στιγμή ο σύλλογος αρχιτεκτόνων για πρώτη φορά 
δραστηριοποιείται απευθυνόμενος σε αυτή την κυβέρνηση και στο ευρύ κοινό, 
προσπαθώντας να αντιπαραθέσει σε αυτή τη ραγδαία και καταστροφική "αναμόρφωση" 
των έργων "βιτρίνας" σύσσωμο τον κόσμο των αρχιτεκτόνων, με την θεσμοθέτηση μίας 
σειράς συνεδρίων.

Το Αρχιτεκτονικό Συνέδριο του 1961 που έγινε στους Δελφούς είχε ως βασικό θέμα 
την Πολεοδομία, την οποία και χαρακτήρισε "Εθνικόν Πρόβλημα". Πρωταγωνιστές στο 
συνέδριο αυτό όπως και στα επόμενα, είναι ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, με την υποστήριξη 
ενός άρτια οργανωμένου διεθνούς γραφείου μελετών48 και μία πλειάδα αντιπροσώπων 
από κρατικούς φορείς (Γ. Σκιαδαρέσης, Πρ. Βασιλειάδης κ.α.), ενώ πρωτοεμφανίζεται 
και ο Αριστομένης Προβελλέγγιος, ο οποίος μαζί με τον Ιωάννη Δεσποτόπουλο, γίνεται 
εκπρόσωπος μίας ανανεωτικής τάσης στην αρχιτεκτονική σκέψη49.

43. Κοκκινάκη Δ. \."Πως θα απαλλαγεί η πρωτεύουσα απο το αρχιτεκτονικόν χάος: ΚΔοξιάόης 
(συνέντευξη)" 21 / 2 /1961, εφημερίδα Ακρόπολις.

44. Η πρόταση του Δοξιάδη την περίοδο αυτή, ήταν να μεταφερθεί το Διοικητικό Κέντρο σε απόσταση 22 
χιλιομέτρων από τον προϋπάρχοντα κεντρικό πυρήνα της πόλης, πρόταση της οποίας έχει μετριάσει τη δραστικότητα. 
αφού στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, είχε προτείνει μεταφορά ολόκληρης της 
πρωτεύουσας στή Θήβα ή τα Μέγαρα.

45. Λεύκωμα "50 ετών όράσις τον Κώστα Κιτσίκη" (Επιμέλεια Π. Τσολάκη), Αθήνα 1963 σελ. 128.
46. ibid 45
47. Ανωνύμου "Η βιτρίνα της ελληνικής πρωτεύουσας: Έργα εξωραϊσμών αξίας 15.000.000 όρχ θα γίνουν 

στην Ακαδημία Πλάτωνος" 16/2 /1961, εφημερίδα Ακρόπολις.
48. Φιλιππίδης Δ. "Νεοελληνική Αρχιτεκτονική" εκδόσεις Μέλισσα 1984, σελ.320.
49. Σε αυτό το πρώτο συνέδριο μόνο 200 από τους 700 αρχιτέκτονες συμμετείχαν , και η κάλυψή του από τον 

αθηναϊκό τύπο περιορίζονταν σε απλά μονόστηλα δελτία τύπου μόνο στις εφημερίδες με κεντροία ή αριστερή 
ιδεολογία, εφημερίδες που συνήθως πρόβαλαν την πολιτική γραμμή της Ενώσεως Κέντρου, όπως η "Ελευθερία".
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Από την άλλη, η πολιτεία απορρίπτοντας πλήρως τη συμβολή των αρχιτεκτόνων στην 
νεοελληνική πόλη, καλεί τον διευθυντή του σχεδίου πόλεως του Αμβούργου και καθηγητή 
πολεοδομίας κύριο Verner Heberbrandt50, να εκπονήσει το νέο πολεοδομικό σχέδιο της 
Αθήνας, μετά από εντατικές συζητήσεις ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Κανελλόπουλο και τον υπουργό οικονομικών της Δυτικής Γερμανίας L. Erhardt. Τον 
Heberbrandt υποδέχτηκε, ξενάγησε και ενημέρωσε επάνω στα θέματα της Αθήνας ο 
Προκοπής Βασιλειάδης, επιφανής παράγων του υπουργείου Δημοσίων Έργων. Ο 
διεθνούς φήμης πολεοδόμος σε μεγαλοπρεπές υπόμνημα εκατό σελίδων που παρέδωσε 
στην κυβέρνηση και τους φορείς ζητά αυτό που τόσο καιρό αποτελούσε πέτρα 
σκανδάλου μεταξύ των αρμοδίων πολιτικών φορέων και του πνευματικού κόσμου, 
δηλαδή "την σύστασιν μίας μεγάλης αντιπροσωπευτικής επιτροπής"!51. Με την ίδια 
μεγαλοπρέπεια επίσης, δήλωσε πως στόχος του είναι "οι περισσότεροι δρόμοι να 
βλέπουν προς την Ακρόπολη"52, άποψη που παρουσίασε ως κορυφαία καινοτομία στη 
μελέτη του.

Τελικά, ο Heberbrandt δεν είπε τίποτε το καινούργιο για την πολεοδομική εξυγίανση της 
Αθήνας. Το μόνο που προσέφερε η απαστράπτουσα παρουσία του στην νεοελληνική 
πραγματικότητα, ήταν το κοινό απόφθεγμα πως "η Ελλάς δεν διαθέτει ούτε έναν πολεοδόμον 
ολκής, κύρους και ακτινοβολίας, ώστε περί αυτόν να συγκεντρωθούν οι νομιζόμενοι 
πολεοδόμοι" και πως "μοιραίον λοιπόν είναι να προσψύγωμε στα ξένα φώτα"53.

Άραγε ποιοι είναι αυτοί οι "νομιζόμενοι πολεοδόμοι" που αναφέρει ο Λ. Κορομηλάς 
σε άρθρο του στην Καθημερινή; Μήπως ο I. Δεσποτόπουλος οποίος σε δημόσια ομιλία 
του στην Αρχαιολογική Εταιρεία στις 7 Φεβρουάριου του 1962 διέγνωσε την ανυπαρξία 
κοινωνικής οργάνωσης στην νεοελληνική πόλη, χαρακτηρίζοντάς την ρευστό σχηματισμό 
στον οποίο "το νόημα και οργανισμός της πόλης εξαφανίστηκε" με αποτέλεσμα "η πόλις 
να γίνη μη πόλις"54 που εξέφραζε τα οράματα της κοινωνικής πολεοδομίας ή ο διεθνούς 
φήμης αναγνωρισμένος πολεοδόμος Κ. Δοξιάδης, ο οποίος διοργανώνοντας το Συνέδριο 
οικιστικής στην Πάρνηθα55, με την παρουσία του Κ. Καραμανλή, έθεσε επί τάπητος 
για πρώτη φορά το όραμα της "Κοσμόπολης" που λίγο καιρό αργότερα πήρε το δρόμο 
της παγκόσμιας αναγνώρισης;

Πράγματι λίγο αργότερα, η διεθνής αποδοχή της "Κοσμόπολης"56 επιτυγχάνεται 
κυρίως μέσα από την δημοσίευση του Arnold Toynbee στην εφημερίδα "Κήρυξ-Βήμα 
της Νέας Υόρκης"57 στο οποίο ο διάσημος ιστορικός και φιλόσοφος τονίζει πως: 
"...δεν υπάρχη καιρός για χάσιμο. Η Κοσμόπολις, μας πλησιάζει ακάθεκτος, με 
ταχύτητα κομήτου"58. Με αφορμή την άφιξή του στην Αθήνα για μια σειρά διαλέξεων,

50. Ανωνύμου "Το πολεοδομικόν σχέόιον των μεγάλων Αθηνών (Γνώμη τον καθ. Βέρνερ Χέμπεμπραντ)" 28 
/ 4 / 1962, εφημερίδα Καθημερινή, σελ.3.

51. Κορομηλάς Α.Γ. "Η πολεόομία των Αθηνών- Ομιλεί ο γερμανός καθ. Βέρνερ Χέμπεμπραντ" 17/6/1962, 
εφημερίδα Καθημερινή, σελ.3,6.

52. ibid 51
53. ibid 51
54. Ανωνύμου "Πολεοδομικά-διάλεξη /. Δεσποτόπονλον", 8/2/1962, εφημερίδα Βήμα.
55. Ανωνύμου "Το σννελθόν εις Πάρνηθα συνέδριο Οικιστικής - Καραμανλής-Δοξιάδης" 8/ 8 / 1962, εφημερίδα 

Καθημερινή, σελ.4.
56. Toynbee Α. "Η κοσμόπολις επέρχεται σαν κομήτης κατεπάνω μας (αφιέρωμα στον Κ. Δοξιάόη και την 

Οικιστική τον)", 18 / 1 / 1963, εφημερίδα Βήμα.
57. Toynbee A."Οικιστική" 15/1/1963,εφημερίδα Κήρυξ-Βήμα της Νέας Υόρκης.
58. ibid 57
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ο Toynbee επισκέπτεται τον Δοξιάδη στο γραφείο του, και συζητά μαζί του για την 
πρωτεύουσα που προχωρεί ως "στρατιά μυρμήγκων και εγκαθίσταται εις τας κλίτεις 
των περιβαλλόντων λόφων και βουνών φτάνοντας έως την κορυφή τους"59 60 61. Όπως ο 
Δοξιάδης αποκτά την διεθνή αναγνώριση, έτσι και ο Κώστας Κιτσίκης, αποτιμά την 
"50ετή εγχώρια και διεθνή του δράση" μέσα από το περιεχόμενο ενός βιβλίου'"’, 
εκθέτοντας τον απολογισμό του αρχιτεκτονικού και του ακαδημαϊκού του έργου.

Τον Ιανουάριο του 1964, ο Δοξιάδης αναλαμβάνει εκπόνηση σχεδίου για την 
ανάπτυξη της πόλεως του Ρίο ντε Ζανέϊρο'’1 από την Βραζιλιάνικη κυβέρνηση. Η 
μελέτη θα περιελάμβανε την εκπόνηση μακροπρόθεσμου οικιστικού σχεδίου ανάπτυξης 
για το Ρίο, που θα κάλυπτε την χρονική περίοδο μέχρι το έτος 2000 και την άμεση 
έναρξη των τριών προγραμμάτων λαϊκής κατοικίας και την στεγαστική αποκατάσταση 
των κατοίκων των "Φαβέλλας".

Παρότι ο Κ. Δοξιάδης, τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής από την 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, στην Ελλάδα συναντά την αδιαφορία της Πολιτείας, 
όσο και μιας μεγάλης μερίδας ελλήνων συναδέλφων του. Και ενά> πολλοί περίμεναν 
πως δεν θα δραστηριοποιηθεί δεδομένης αυτής της κατάστασης, ο Δοξιάδης, αποφασίζει 
δια μέσου του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου, να διοργανώσει μια επίσημη 
δημόσια συζήτηση γύρω από το πολεοδομικό ζήτημα των Αθηνών62, καλώντας εξέχουσες 
προσωπικότητες του χώρου της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας.

Σκοπός των συζητήσεων όπως δηλώνει ο ίδιος στην εναρκτήρια ομιλία του, είναι 
"να προκαλέσουμε για μια ακόμη φορά την προσοχή του κράτους πάνω στα προβλήματα 
που σχετίζονται με την πόλη μας, να αναπτύξουμε τα προβλήματα αυτά και να 
αναπτύξουμε τυχόν λύσεις για την επίλυσή τους, να ενημεριύσουμε τους συμπολίτες 
μας και τους άρχοντες που δυστυχώς αν και καλούνται στις συζητήσεις αυτές, δεν 
προσέρχονται, ίσως γιατί έχουν άλλες πιο σοβαρές ασχολίες. Δεν μας τιμούν ακόμη 
και οι δημόσιοι λειτουργοί, που αυτή τη φορά, δήλωσαν αρχικά συμμετοχή στην 
εκδήλωση για να μας ειδοποιήσουν προ είκοσι ημερών πως δεν θα πάρουν μέρος. 
Κι αυτό γιατί η διοίκηση δεν τους επιτρέπει να μας πουν καν τι γίνεται για την 
πόλη, έτσι στην εκδήλωση αυτή δεν αντιπροσωπεύεται επίσημα το κράτος. Την κοινή 
γνώμη εκπροσωπούν πέντε τεχνικοί, που σε τρεις ημέρες θα σας εκθέσουν πέντε 
απόψεις του ιδίου θέματος..."63.

Την πρώτη ημέρα των ομιλιών, ο Γ. Τραυλός μίλησε για την "Αρχαία και Χριστιανική 
Αθήνα" και ο Π. Ψωμόπουλος για την Αθήνα "ως πρωτεύουσα του νέου κράτους".64 
Την επομένη, ο X. Σφαέλλος ανάπτυξε τις σύγχρονες τάσεις στην αρχιτεκτονική και την 
πολεοδομία"65 και ο Κ. Δοξιάδης, την "Αθήνα του μέλλοντος...κάπου στα σύννεφα 
βέβαια..." όπως δηλώνει και ο ίδιος, "αλλά οπωσδήποτε σαν μια μορφή υπό

59. ibid 57
60. Π. "Συμπληρούται εντός τον έτους η πεντηκονταετής όράσις τον κ. Κ.Κιτσίκη-Το περιεχόμενον ενός 

αρχιτεκτονικού βιβλίου" 21 / 3 /1963, εφημερίδα Καθημερινή,σελ.5.
61. Ανώνυμου: "Εις την Βραζιλίαν Ελλην αρχιτέκτων ανέλαβε πολεοόομικήν μελέτην -Ανετέθη εις το 

Γραφείον Δοξιάδη η εκπόνησις σχεδίου δια την ανάπτνξιν της πόλεως τον Ρίου Ιανεϊρου" 18/1/1964, εφημερίδα 
Καθημερινή,σελ.4.

62. Ρεπορτάζ" Αθήνα: χθές - σήμερα - αύριο", 8 / 5 / 1964,εφημερίδα Βήμα.
63. ibid 62
64. ibid 62
65. ibid 62
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πραγματοποίηση"64. Την Τρίτη και τελευταία ημέρα, μιλά ο ομότιμος πια καθηγητής 
Δ. Πικιώνης, που θα δει "την Αθήνα, σαν μια ιδέα" και θα μιλήσει για τις 
υποχρεώσεις των πολιτών, απέναντι στην "ιερή αυτή ιδέα". Την ιδεοληπτική 
αναπαράσταση της "Θεόκτιστης Γης" και της "ασέβειας των Επιγόνων της" μέσα 
από τα μάτια του μεγάλου δασκάλου, ακολουθεί η σειρά των ερωτήσεων - απόψεων 
από αρχιτέκτονες "που δεν εδήλωσαν έγκαιρα συμμετοχή ώστε να συμπεριληφθούν 
στους βασικούς ομιλητές"66 67. Πρώτος ο Τ. Ζενέτος ρώτησε αν η τεχνική εξέλιξη "θα 
διευκολύνει μελλοντικά τις συναλλαγές σε τρόπο, ώστε να μειωθούν οι προσωπικές 
επαφές και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με τηλετυπικά μηχανήματα"68, 
αναπτύσσοντας έτσι τις ιδέες του για την "ηλεκτρονική πολεοδομία" του μέλλοντος.

Ο Δοξιάδης απάντησε σχετικά, ότι "η συναλλαγή χωρίς μετακίνηση αποτελεί κατά 
βάση ουτοπία" και πως "οι πόλεις του μέλλοντος πρέπει να εξυπηρετούν και τον 
άνθρωπο και τη μηχανή" καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι "αργότερα οι μηχανές 
θα συγκεντρωθούν κάτω από τη γη, ενώ ο άνθρωπος θα μείνει ελεύθερος επάνω 
στον πλανήτη"6’. Με τη σειρά του ο αρχιτέκτων Κ. Πατέλλης ρώτησε εάν η 
πολεοδομία λαμβάνει υπόψη της τον πολιτικό παράγοντα και ο Δοξιάδης απάντησε 
και πάλι πώς "τα πολιτικά κόμματα αρχίζουν να έχουν κοινές ροπές, πράγμα που 
διευκολύνει τους πολεοδόμους"70. Εν συνεχεία ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου 
αρχιτεκτόνων Αριστομένης Προβελέγγιος ανέφερε μέσα σε άλλα "ότι το 
πολεοδομικό πρόβλημα της πρωτευούσης έχει καταστεί εφιαλτικό, το χειρότερο δε 
είναι, ότι ο λαός στο σύνολό του δέχεται τις ασχήμιες, που υφίστανται ή που 
γίνονται και δεν αντιδρά. Παρόλα αυτά υπάρχουν και πολλοί πολίτες, που 
συγκινούνται από το θέμα και αυτοί είναι, που ζητούν να ενώσουν όλοι τις 
προσπάθειές τους για να προληφθή η τελική καταστροφή"71. Ο κύκλος αυτός των 
ομιλιών του ΑΤΙ είναι ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά γεγονότα αυτής της 
περιόδου που καλύφθηκε εκτενώς από τον αθηναϊκό τύπο και περισσότερο από την 
εφημερίδα "Βήμα".

Η προσπάθεια για ποιοτική στροφή και επαναπροσδιορισμό της κοινωνικής θέσης 
των αρχιτεκτόνων κατά την πενταετία 1960-64, δεν κατάφερε να εμποδίσει την 
περιθωριοποίηση του επαγγέλματος, παρ’ όλες τις δημόσιες συζητήσεις ή τα 
πανελλήνια αρχιτεκτονικά συνέδρια. Η δημοσιοποίηση της αρχιτεκτονικής 
διαμαρτυρίας μέσα από αυτές τις συζητήσεις και τα συνέδρια, οδήγησε σε μία κατ’ 
επίφαση αναγέννηση έως το 1967, μια αναγέννηση που όμως δεν ολοκληρώθηκε, 
αφού στην ουσία δεν πρόλαβε να διατυπωθεί. Στο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο του 
1965 που είναι "η μεγάλη συζήτηση για την Αθήνα, στην Αθήνα" και υπό την 
προεδρία του Αρ. Προβελέγγιου, διαφαίνεται η συγκρότηση ενός νέου πυρήνα μέσα 
στο σώμα των αρχιτεκτόνων, μίας νέας μεταπολεμικής γενιάς που επικεντρώνει τη 
δράση της στην "αποκατάσταση συστηματικής επαφής και άσκηση επιρροής προς

66. ibid 62
67. Ρεπορτάζ "Αθηναϊκή Πολεοδομία: ένα εφιαλτικό πρόβλημα", 12 / 5 / 1964, εφημερίδα Βήμα.
68. ibid 67
69. ibid 67
70. ibid 67
71. ibid 67
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ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ

την πολιτική εξουσία" (Διακήρυξη Ε’ Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, 1/1966). Η γενιά 
της "κοινωνικής" αρχιτεκτονικής, με εφαλτήριο την ελεύθερη πολιτική της βούληση, 
μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση των πολυάριθμων προβλημάτων του αστικού 
χώρου, εμφάνισε πρωτοφανή συνοχή και αγωνιστικότητα. Με πρωταγωνιστή τον 
Σύλλογο των Αρχιτεκτόνων, η γενιά αυτή ερωτοτροπεί με τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης περισσότερο από τις προηγούμενες, ακολουθώντας το παράδειγμα της 
"χάρτινης" αρχιτεκτονικής διαμαρτυρίας που ασκούσε η δεκαπενταετής πια 
Κοσμητεία Τοπίου, μέσα από τις στήλες των εφημερίδων.

Το Ε’ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, προϊόν αυτής της γενιάς, είχε 
μεγαλύτερη δημοσιότητα και απήχηση στην κοινή γνώμη αλλά και την πολιτεία, 
όπως φαίνεται από τα άρθρα της εποχής, και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια 
από τις λίγες κορυφαίες στιγμές της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής σκέψης, στην 
οποία το ολέθριο μέλλον της αντιπαροχής και της αυθαιρεσίας, σκιαγραφείται και 
επισημαίνεται από σύσσωμο τον αρχιτεκτονικό κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή 
στοιχειοθετείται μια σειρά από προτάσεις επίλυσης των δισεπίλυτων πολεοδομικών 
προβλημάτων της άναρχα οικοδομημένης μεταπολεμικής Αθήνας.

Σε μια εποχή που τα δημόσια κτίρια κτίζονται το ένα μετά το άλλο, οι πλατείες, οι 
δρόμοι και οι κάθε είδους δημόσιοι χώροι επαναπροσδιορίζονται και διαμορφώνονται 
σύμφωνα με την μεταπολεμική "μοντέρνα" αισθητική, δεν θα μπορούσε βέβαια να μην 
υπάρχει και ένας φορέας ελέγχου ή ακόμα καλύτερα φορέας εκλογίκευσης και 
μετριασμού των ραγδαίων ανατροπών και των βίαιων παρεμβάσεων της ανοικοδόμησης 
στην παλιά πόλη.

Στην πρώτη μεταπολεμική δεκαπενταετία, η μόνιμη αρχιτεκτονική κριτική των 
Κ. Μπίρη και Α. Προκοπίου στην Καθημερινή, σε αντιπαράθεση με την κριτική των 
Μ. Καλλιγά, Κ. Κιτσίκη στο Βήμα, σχηματοποιούσε ένα καθεστώς πρωτόγνωρου 
"έντυπου" διαλόγου ανάμεσα στα άρθρα των εφημερίδων, μέσα από τον οποίο 
αναδεικνύονταν με σαφήνεια η αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’60, ο διάλογος αυτός μεταφέρεται στα Πανελλήνια Αρχιτεκτονικά 
Συνέδρια, και παρουσιάζεται πια ως απλή είδηση ή ρεπορτάζ από τους 
δημοσιογράφους των εφημερίδων, αφού οι περισσότεροι από τους αρχιτέκτονες της 
"παλιάς φρουράς" που αρθρογραφούσαν, έχουν κιόλας αποσυρθεί. Όταν πια 
διακοπεί η κυκλοφορία πολλών εφημερίδων την περίοδο της Επταετίας, το Βήμα 
αποκτά μια παντοδυναμία στο χώρο της δημοσιότητας, χωρίς την Καθημερινή να 
το ανταγωνίζεται. Ο A. Κ. Αλεξανδρόπουλος έχοντας ως δεδομένη την απουσία 
διαλόγου, προσπαθεί να συνθέσει "ζωντανές" αντιφωνίες στο Βήμα όπως αυτές της 
πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, προσανατολίζοντας την δημοσιογραφική του 
έρευνα στην "κατασκευή" έντυπου διαλόγου με "συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης"72 
ανάμεσα στους αρχιτέκτονες της νεότερης γενιάς73. Κι ενώ την ίδια αυτή δύσκολη

72. Αλεξανδρόπουλος Α.Κ "Η παλιά γειτονιά χάθηκε - γιατί;" ( συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την 
συμμετοχή των I. Βιριράκη, Τ. Κολλάρου, Σ. Κονταράτου, Ι.Γ ΓΙαπαιωάνου) Από 12 /4/ 1972 εως 15/4/ 1972. 
εφημερίδα Βήμα.

73. Στην πραγματικότητα η συζήτηση θέλει αρχικά να προβάλλει το 1 Ιχρονο έργο του Αθηναϊκού Κέντρου 
Οικιστικής με τίτλο "Η ανθρώπινη κοινότητα" στη μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών.
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Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ, 1944 - 1974

εποχή του "αστυνομικού κράτους", προβάλλει μέσα από την αρθρογραφία του τα 
αφιερώματα του περιοδικού "Αρχιτεκτονικά Θέματα" του Ο. Δουμάνη, αρχιτέκτονες 
της νέας αυτής γενιάς όπως οι Δ. Φατούρος, Αρ. Ρωμανός, Σ. Κονταράτος, 
προβάλλουν μια νέα ριζοσπαστική θεώρηση της αρχιτεκτονικής πραγματικότητας, 
ενταγμένη στα πλαίσια των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών αναζητήσεων της εποχής.

Η αποτίμηση των πολεοδομικών γεγονότων μέσα από τον Τύπο της περιόδου 
1944-1974 δεν μπορεί να αποτελέσει ακόμη ιστορικό τεκμήριο, αλλά τεκμαρτό της 
σύγχρονης προβληματικής πάνω στην νεοελληνική αρχιτεκτονική.

Σκοπός αυτής της προβληματικής είναι να ανιχνεύσει την πολιτισμική σύγχυση 
μιας εποχής, στην οποία οι πολιτικές αναζητήσεις συμπορεύτηκαν με την αρχιτεκτονική 
σκέψη, και ο πολιτικός λόγος μετατράπηκε σε αρχιτεκτονική διαμαρτυρία.
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Το Υφυπουργείο Ανοικοδόμησης: 
Κρατικοπαρεμβατικες προθέσεις 

και το συγκρουσιακό πλαίσιο της περιόδου 
ανασυγκρότησης (1945-1951)

Παύλος Μ. Δελλαδέτσιμας
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καραντώνη 17, 81100, Μυτιλήνη 

τηλ:0251-36710, Fax:0251-36412, email: p.delladetsimas@aegean.gr

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μία από τις πλέον ίσως κρίσιμες περιόδους στην εξέλιξη των θεσμών και της πρακτικής 
σχεδιασμού, στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, υπήρξε η περίοδος της 
ανασυγκρότησης αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην εξέλιξη αυτή 
καθοριστική συμβολή είχαν οι παρεμβάσεις γιά την αντιμετώπιση των άμεσων 
προτεραιοτήτων της ανοικοδόμησης του οικιστικού αποθέματος, της παραγωγικής και 
τεχνικής υποδομής κοκ. Πρόκειται για προτεραιότητες που εντάχθηκαν και εδυνάμωσαν 
την γενικότερη τάση κρατικού παρεμβατισμού (Brenner 1998) όπως αυτή εκδηλώθηκε, 
με διάφορες εκφάνσεις (Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο κα) στις επιμέρους 
χώρες (Dobb 1969, Grebler 1955, 1956). Τα έκτακτα ζητήματα της ανοικοδόμησης στις 
χώρες αυτές συνέβαλαν στην ριζική αναβάθμιση και διεύρυνση του ρόλου της 
πολεοδομίας, στη δημιουγία νέων φορέων σχεδιασμού, στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
προς τις τοπικές διοικήσεις και στην ενίσχυση μίας ιδεολογίας σχεδιασμού, ως 
αναπόσπαστο μέρος της κρατικοπαρεμβατικής διάθεσης και της κοινωνικής συναίνεσης 
που χαρκτήρισε συνολικά την πολιτική της ανσυγκρότησης. Χωρίς δε να παρουσιάζεται 
κάποια ανατροπή του βασικού ορισμού της ιδιοκτησίας (με εξαίρεση τις τότε 
σοσιαλιστικές χώρες) λαμβάνει χώρα εντούτοις -υπό τη νομιμοποιητική ισχύ των 
αναγκών της ανοικοδόμησης- ένας δραστικός περιορισμός δικαιωμάτων που απορρέουν 
από αυτή και κυρίως αυτών που συνδέονται με τη μελλοντική ανάπτυξη. Το κράτος 
αποκτά αυξημένες δικαιοδοσίες σε σχέση με τη φορολόγηση της υπεραξίας και τον 
καθορισμό των χρήσεων γης (με διαφορετική έμφαση από χώρα σε χώρα), ενώ 
διευρύνονται και οι δυνατότητες απαλλοτρίωσης. Η ανασυγκρότηση επομένως στην 
Δυτική Ευροίπη χαρακτηρίζεται από μία ευνοϊκή συγκυρία παραγόντων που προκάλεσαν 
εκτός των άλλων και την άρση των εμποδίων που δημιουργούσε το καθεστώς της έγγειας 
ιδιοκτησίας και σε συνδυασμό με το νέο κύμα επενδύσεων (ιδιωτικών και δημοσίων), 
οδήγησαν στη ριζική σε πολλές περιπτώσεις αναδιάθρωση αστικών περιοχών (Grebler 
1956). Το κυριότερο δε, επέφεραν κρίσιμες μεταβολές στους θεσμούς σχεδιασμού καθώς 
και στον τρόπο οργάνωσης και άσκησης πολεοδομικής πολιτικής.
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ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ

Η περίπτωση της Ελλάδας, ως γνωστόν, αποτελεί ένα εντελώς ξεχωριστό ιστορικό 
παράδειγμα, στο βαθμό που κύριο χαρκτηριστικό εδώ είναι η πρωταρχική προσπάθεια 
του κράτους να επανεγκαθιδρύσει και να εδραιώσει την ισχύ του. Την περίοδο αυτή η 
ισχύς του κρατούς τίθεται υπό άμεση απειλή και επομένως οι ανάγκες της 
ανασυγκρότησης υποσκελίζονται ή/και εμπλέκονται με τις οξύτατες πολιτικές, 
κοινωνικές και στρατιωτικές συγκρούσεις του εμφυλίου (Δελλαδέτσιμας 1991, 1999). 
Παρ’όλα αυτά έστω και σε επίπεδο προθέσεων όπως αποτυπώνεται σε κείμενα 
πολιτικής, νόμους αλλά και από τη μερική εφαμογή κάποιων μέτρων και ρυθμίσεων 
καταγράφονται μεταβολές που εν μέρει μοιράζονται την κρατικοπαρεμβατική διάθεση 
του Ευρωπαϊκού χώρου. Μεταβολές δηλαδή, που επίσημα διατυπώνονται και που τελικά 
δεν εφαρμόζονται ή αλλοιώνονται από το κοινωνικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον 
της περιόδου. Υπό το πρίσμα αυτό, αξίζει να σταθεί κανείς σε μεταβολές που -έστω και 
πρόσκαιρα- έλαβαν χώρα και που εν μέρει γίνονται ενδεικτικές της αντιφατικότητας που 
αντανακλούσαν μεταξύ των προθέσεων πολιτικής και πραγματικών συνθηκών της 
περιόδου ανασυγκρότησης. Επιλέον, ως εν δυνάμει συνθήκη, ήταν ενδεικτικές των 
εξελίξεων που ακολούθησαν και οι οποίες προσδιόρισαν ένα μεγάλο ιστορικό τμήμα της 
μεταπολεμικής ανάπτυξης της χώρας.

Στα πλαίσια αυτής της εισήγησης θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην 
κορυφαία διοικητική και οργανωτική μεταβολή, αναφορικά με ζητήματα ρύθμισης του 
χώρου: τη σύσταση του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης. Οι μεταβολές στην οργανωτική 
και διοικητική δομή του κράτους αποτελούν και αυτές μία πρωταρχική μορφή 
παρέμβασης, που ορίζει το πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προθέσεων της κρατικής 
πολιτικής γιά τη ρύθμιση του χώρου και κατ’ επέκταση των σχέσεων ιδιοκτησίας 
(McMahon 1985,1986, Edwardsl999). Η οργανωτική και διοικητική δομή είναι αυτή που 
εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη δυνατότητα συνδυασμού όλων των υπολοίπων μορφών 
παρέμβασης (πολεοδομικών μέτρων, κατασκευή τεχνικών έργων, απαλλοτριώσεων, 
οικιστικής πολιτικής, ενοικιοστασιακών ρυθμίσεων κοκ) αλλά και την εν γένει 
αποτελεσματικότητά τους. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να έχουμε 
σαφή γνώση ως προς το ποιά ήταν η πραγματική διάσταση των δραστηριοτήτων του 
Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης και ποιά η ουσιαστική επιρροή του στα τεκτενόμενα της 
εποχής. Αναμφίβολα πάντως, αποτέλεσε ένα καινούργιο δεδομένο στη διάρθρωση της 
τότε κρατικής μηχανής. Επιπρόσθετα, έχουμε να κάνουμε με τη σύσταση ενός φορέα που 
αν και είχε ως πρωταρχικό σκοπό την καλύψει των φυσικών αναγκών της 
ανοικοδόμησης, συμπεριέλαβε εν τούτοις ένα πλήθος αρμοδιοτήτων που συγκροτούσαν 
δυναμικό γιά την άσκηση μιας συνολικής πολιτικής στο χώρο.

2. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη λίγο πριν την απελευθέρωση της χώρας, το οξύτατο 
στεγαστικό πρόβλημα και οι αυξημένες ανάγκες ανοικοδόμησης επέβαλαν μεταβολές σε 
διοικητικό επίπεδο, ως αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα τον 
Απρίλιο 1944 η κατοχική κυβέρνηση Ράλλη εξέδοσε έναν εκτενέστατο σε μέγεθος Νόμο
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ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

(Ν. 1381 “Περί Οργανισμού. Υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων”) με τον οποίο θίγονται 
πολλαπλά ζητήματα στέγασης και ανοικοδόμησης. Αμέσως μετά, τον Μάϊο του 1944 
εκδόθηκε και δεύτερος κατοχικός Νόμος (Ν. 1416, 9/5/1944), ο οποίος και τροποποίησε 
τον προγενέστερο. Με το νόμο αυτό συστάθηκε η “Υπηρεσία Στεγάσεως” σε Αθήνα και 
Πειραιά και καταργήθηκε η προϋπάρχουσα “Επιτροπή Στεγάσεως”. Αντικείμενο της 
Υπηρεσίας Στεγάσεως ήταν βέβαια πάνω από όλα η κάλυψη άμεσων (στεγαστικών) 
αναγκών των αρχών κατοχής. Από το κείμενο του νόμου διαφαίνεται όμως και μια 
πρόθεση αντιμετόπισης του δραματικά εντεινόμενου στεγαστικού προβλήματος της 
περιόδου.

Οι δύο αυτοί κατοχικοί νόμοι που προαναψέρθηκαν αποτέλεσαν τη βάση της 
πολιτικής των αμέσως μεταπελευθερωτικών κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου με την 
απελευθέρωση και λίγες μέρες μετά τη μεγάλη διαδήλωση της Αθήνας, εκδόθηκε από την 
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ. Παπανδρέου, ένας από τους πρώτους νόμους της 
περιόδου (Ν.61 7/12/1944) ο οποίος στην ουσία προσάρμοσε τη συσταθείσα κατά την 
κατοχή Υπηρεσία Στεγάσεως στα νέα στεγαστικά προβλήματα που εμφανίσθηκαν ή/και 
που πλέον επισημοποιήθηκαν. Γενικά με τον συγκεκριμένο αυτό Νόμο, μέσω tow 
Υπηρεσιών Στεγάσεως, μεταβιβάσθηκαν κυρίως στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 
κρίσιμες αρμοδιότητες όπως αυτές της επίταξης, της στέγασης, της αποστέγασης καθώς 
και των απαλλοτριώσεων. Από την έκδοση του εν λόγω νόμου, έως την ανάληψη της 
διακυβέρνησης από τις μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας κυβερνήσεις, δεν σημειώθηκε 
καμμία άλλη μεταβολή σε διοικητικό επίπεδο. Μεταβολή δηλαδή, που να αφορούσε σε 
φορείς άσκησης πολιτικής ανοικοδόμησης, στεγαστικής πολιτικής, πολεοδομίας, 
απαλλοτριώσεων κοκ. Οι αρμοδιότητες αυτές παρέμεναν κατά κύριο λόγο στο 
Υπουργείο Δημοσίων Εργών και στα σχετικά με επιμέρους ζητήματα Υπουργεία 
Οικονομικών και Κοινωνικής Πρόνοιας.

3. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Στο τέλος του 1945, η κυβέρνηση Θ. Σοφούλη, προώθησε μία σημαντική καινοτομία για 
τη συνολική αντιμετώπιση των αναγκών της ανοικοδόμησης: τη σύσταση του 
Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης (Α.Ν. 768 “Περί Συστάσεως Υφυπουργείου υπό τον 
Τίτλον Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως” 27/12/1945). Στην αρμοδιότητα του νέου 
Υφυπουργείου υπάγονται πλέον όλα τα έργα σχετικά με την στέγαση των πληγέντων 
κατά τον πόλεμο και επιλέον "ζητήματα της ανοικοδομήσεως των εκ του πολέμου 
καταστραφέντων και φθαρέντων οικισμών, η διατύπωσις και η εφαρμογή του ευρύτατου 
οικιστικού προγράμματος της χώρας, η έρευνα, η μελέτη και η εκτέλεσης των αναγκαίων 
οικιστικών έργων, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή προγράμματος δια την εξεύρεσιν 
σχετικών πόρων, τη δημιουργίαν κατάλληλου τεχνικού προσωπικού, την προμήθεια ή 
προαγωγήν των αναγκαίων οικοδομικών υλικών (Άρθρο 1). Στο Υφυπουργείο 
μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες από τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων, 
Πρόνοιας, Γεωργίας κ.α. στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες για τη 
μετά την οικοδόμηση διάθεση των αστικών και αγροτικών ακινήτων. Επίσης 
δημιουργείται η Κεντρική Επιτροπή Στεγάσεως, στην οποία ανατίθεται η μελέτη και η 
επίλυση ζητημάτων που αφορούν στη στέγαση των πολεμοπαθών.
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Η ουσιαστική όμως σύσταση του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης δεν έγινε το 1945, 
ίσως λόγω της πολιτικής ρευστότητας που χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη περίοδο 
διακυβέρνησης (από τον Οκτώβριο 1945 μέχρι τις εκλογές της 31 Μαρτίου 1946). Ως εκ 
τούτου, περίπου ένα χρόνο μετά, εκδόθηκε νέος Αναγκαστικός Νόμος, (ΑΝ 873, “Περί 
Συστάσεως Υφυπουργείου υπό τον Τίτλον Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως 29/1/19461), 
ο οποίος και κατήργησε τον προηγούμενο. Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου 
διευρύνονται ακόμα περισσότερο περιλαμβάνονται εκτεταμένες τεχνικές, οικονομικές 
και διοικητικές ευθύνες, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η γενικότερη πεδίο ευθύνης του 
Υφυπουργείου για τη χάραξη και εφαρμογή ενός ευρύτατου οικιστικού προγράμματος. 
Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του Υφπουργείου υπάγονται: “1...άπαντα εν γένει τα 
τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά ζητήματα τα αναγόμενα εις την μελέτη και εκτέλεοιν 
της ανοικοδομήσεως των εκ του πολέμου ή εκ των συνεπειών αυτού καταστραφόντιυν, 
βλαβέντων ή οπωσδήποτε φθαρέντων οικισμών. 2...το συνολικόν οικιστικόν πρόβλημα 
της χώρας, ήτοι η έρευνα και η μελέτη των οικιστικών, η χάραξις και εφαρμογή της 
συνολικής κρατικής οικιστικής, εν συνδυασμώ προς την γενικωτέραν οικονομικήν και 
κοινωνικήν πολιτικήν ανασυγκροτήσεως, η μελέτη και εφαρμογή προγράμματος διά την 
εξεύρεσιν των σχετικών πόρων, την δημιουργία κατάλληλου τεχικού προσωπικού, την 
προμήθειαν ή παραγωγήν των αναγκαίων οικοδομικών υλικών και η μελέτη και η 
εκτέλεσις των οικιστικών”. Μεταβιβάζονται επίσης στο Υφυπουγείο οι σχετικές 
αρμοδιότητες από τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων, Πρόνοιας, Γεωργίας κ.α., ενώ 
διατηρείται η Κεντρική Επιτροπή Στεγάσεως, στην οποία όμως μετέχει (ως 
συμβουλευτικό μέλος σε θέματα προσωρινής στέγασης) και εκπρόσωπος της UNRRA. 
Προβλέπεται ακόμα η σύσταση δύο επιπλέον συμβουλίων: το “Συμβούλιον 
Ανοικοδομήσεως” και το “Γενικόν Συμβούλιον Ανοικοδομήσεως”. Παρέχεται ακόμα και 
δυνατότητα συγκρότησης μόνιμων ή έκτακτων επιτροπών για τη μελέτη ειδικών θεμάτων 
(π.χ. κατασκευών, εκμεταλλεύσεων, τοπογραφήσεων, διοικητικών, νομικών, 
οικονομικών, κοινωνικής πολιτικής κλπ.). Στο Υφυπουργείο Ανοικοδόμησης 
τοποθετούνται επιλέον ως σύνδεσμοι ένας στέλεχος από τα Υπουργεία Γεωργίας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και ένας υπάλληλος από την Αγροτική Τράπεζα και την 
UNRRA.

Η σύσταση του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης βέβαια, θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
αποτέλεσμα και της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του Κ.Α. Δοξιάδη και των 
συνεργατών του. Στο Υφυπουργείο Ανοικοδόμησης τελικά ενσωματώθηκε το Γραφείο 
Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών και Ερευνών, του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, που είχε οργανωθεί με πρωτοβουλία του Κ.Α Δοξιάδη, απο το Μάιο του 1940. 
Το εν λόγω γραφείο συνέχισε να ενεργοποιείται άτυπα κατά την κατοχή, 
συγκεντρώνοντας κυρίως στοιχεία γύρω από τις ανθρώπινες απώλειες, τις καταστροφές 
του στεγαστικού αποθέματος καθώς και γύρω από φαινόμενα που χαρακτήρισαν την 
περίοδο όπως οι αγοραπωλησίες ιδιοκτησιών, οικιστικά προβλήματα, η οικονομική 
ανασυγκρότηση κ.α. Αποτέλεσμα των εργασιών αυτών υπήξε και η αποσαφήνιση 
απόψεων αναφορικά με την ανοικοδόμηση της χώρας, την αναπτυξιακή, οικιστική και 
χωροταξική πολιτική γιά την μεταπολεμική περίοδο. Οι εν λόγω απόψεις 
επισημοποιήθηκαν με τις σχετικές εκδόσεις (Σειρά Εκδόσεων Υφυπουργείου 
Ανοικοδόμησης 1946-1948) αλλά και εν μέρει εκφράσθηκαν μέσω της ίδιας της πολιτικής
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του Υφυπουργείου (Παπαιωάννου 1984). Είναι δε εμφανές ότι τα κείμενα και οι 
εισηγητικές εκθέσεις των νόμων διαπνέονται έντονα από τις θέσεις και τις θεωρίες του 
Κ.Α. Δοξιάδη. Ο Κ.Α. Δοξιάδης ανέλαβε αρχικά Υφυπουργός Ανοικοδόμησης μέχρι τις 
εκλογές του 1946. Παρέμεινε δε στο Υφυπουργείο και μετά το 1948 ως Γενικός 
Διευθυντής (όπως θα δούμε και παρακάτω).

Κατά το διάστημα 1946-1947 ο ρόλος του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης συνεχώς 
ενισχύονταν με τη σταδιακή συγκέντρωση υπηρεσιών άλλων υπουργείων και νέων 
αρμοδιοτήτων. Το 1946 μάλιστα σημειώθηκε “έξαρση” έκδοσης, νομοθετικών πράξεων 
που αποσκοπούσαν στην περαιτέρω ενίσχυσή του. Χαρκτηριστικό είναι ότι το 
Φεβρουάριο 1946, αμέσως μετά τη σύσταση του, μεταβιβάσθηκαν (Β.Δ. 28/2/1946) από 
το Υπουργείο Δημοσίων Έργων οι εξής υπηρεσίες: “α. Η Διεύθυνσις Σχεδίων Πόλεων 
μετά της Διευθύνσεως Πολεοδομικής Υπηρεσίας Αττικοβοιωτίας, του Πολεοδομικού 
Γραφείου Αθηνών- Προαστείων, του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως Πειραιώς-Περιχώρων, 
του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Ανοικοδομήσεως Κορίνθου 
και Περιχώρων και του ασκούντος την επιθεώρησιν των προκαταρκτικών εργασιών 
Ανοικοδομήσεως εν Κρήτη Επιθεωρητή των Δημοσίων Έργων, β. Η Διεύθυνσις 
Δημοσίων Κτηρίων και το Γραφείον Αρχιτεκτονικών Έργων”. Ακολούθησε, σε διαστήμα 
μικρότερο της μιας εβδομάδας η ενίσχυση του Υφυπουγείου με επιλέον προσωπικό 
(Α.Ν.1039, 5/3/1946). Δέκα ημέρες μετά (Β.Δ. 15/3/1946) εδραιώνεται ο ρόλος του 
Υφυπουργείου ως η κατ'εξοχήν πολεοδομική αρχή της χώρας. Στις αρμοδιότητες του 
πλέον περιλαμβάνοναται: α. Η μελέτη, η έγκρισις και η εφαρμογή των ρυμοτικών και 
πάσης φύσεως πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών δι’απάσας ανεξαιρέτως τας 
υφισταμένας πόλεις, κώμας ή συνοικισμούς της χώρας, ή δια νέους τυχόν ιδρυομένους ή 
δια νέους τυχόν ιδρυομένους ή δια την οπωσδήποτε χρησιμοποίησιν της γής προς 
οικοδομήν. Ο έλεγχος της τηρήσεως των πάσης φύσεως πολεοδομικών, οικοδομικών και 
η έγκρισις των μελετών των οιωνδήποτε ιδιωτικών κατασκευών. Η έρευνα πασών των 
πόλεων, κωμών, συνικοισμών και οπωσδήποτε κατοικουμένων περιοχών, η 
παρακολούθηση της εξελίξεως αυτών, η έρευνα ζητημάτων της στεγάσεως του 
πληθυσμού και αρχιτεκτονικής εξελίξεως της κατοικίας, η χωροταξική έρευνα εις ότι 
αφορά την αρμοδιότητα του Υφυπουργείου, η εποπτεία και ο έλεγχος των Ν. Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου των εχόντων πολεοδομικήν ή στεγαστικήν αρμοδιότητα και η άσκησις 
εν γένει της πολεοδομικής πολιτικής του Κράτους, β. Αι μελέται, ο έλεγχος και η έγκρισις 
των μελετών και η εκτέλεσις ή η εποπτεία της εκτελέσεως διαρρυθμίσεως ή και 
επισκευής των κτιρίων του Δημοσίου...”. Η εφαρμογή και ο έλεγχος της πολιτικής 
ανοικοδόμησης αλλά και της εν γένει πολεοδομικής πολιτικής ασκείται από τα κατά 
τόπους “γραφεία ανοικοδομήσεως” τα οποία αντικαθιστούν τα εξωτερικά γραφεία του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Τα τελευταία μέχρι να συστάθουν τα “γραφεία 
ανοικοδομήσεως” δέχονται απ’ευθείας εντολές από το Υφυπουργείο Ανοικοδόμησης. 
Τέλος όπως ήδη αναφερθηκε, ακολούθησε η αποσπάση (Β.Δ. 18/3/1946) του Γραφείου 
Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών και Ερευνών του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων στο Υφυπουργείο.

Το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων που το Υφυπουργείο Ανοικοδόμησης 
απέκτησε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο 
γιά ένα φορέα πρόσκαιρης μορφής, που θα λειτουργούσε δηλαδή σε συνάρτηση με τη
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διαδικασία ανοικοδόμησης. Δυνητικά συνιστούσε ένα Υπουργείο Οικισμού ή 
Πολεοδομίας-Χωροταξίας και σε προνομιακή μάλιστα θέση (έστω και τυπικά) όσον 
αφορά στη διαχείριση έκακτων πόρων και πιστώσεων. Αξιοσημείωτη δε είναι εδώ η 
διασύνδεση του Υφυπουργείου με την αποστολή της UNRRA.

4. Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Την κορύφωση δε της δυναμικής που αναπτύχθηκε, με τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων 
και υπηρεσιών από το Υφυπουργείο, αποτέλεσε και η πρώτη προσπάθεια πλήρους 
“αυτονόμησης” του από τον κρατικό μηχανισμό. Πιό συγκεκριμένα, σε σχετική έκθεση 
(3263 21/2/1946) διατυπώθηκε, εκτός των άλλων, η ανάγκη δημιουργίας ενός εντελώς 
αυτόνομου οργανισμοί! “διά να πραγματοποιήθει η απαιτοΰμενη ενότης και ο 
συντονισμός των προσπαθειών κατά την εκτέλεσιν του έργου της ανοικοδομήσεως” στον 
οποίο και επροκειτο να ενσωματωθούν όλες οι αρμοδιότητες που μέχρι τότε υπήγοντο 
στο Υφυπουργείο Ανοικοδομήσης. Ακολουθεί στη συνέχεια (δέκα ημέρες πριν από τις 
εκλογές) η σύσταση του Οργανισμού Ανοικοδόμησης (ΑΝ. 1128, 21/3/1946). Ως 
ημερομηνία ίδρυσης του Οργανισμού ορίσθηκε η 10 Απριλίου 1946, μετά την 
ολοκλήρωση δηλαδή των εκλογών.

Το Υφυπουργείο καταργείται και όλες οι αρμοδιότητες, οι υπηρεσίες και το 
προσωπικό του ενσωματώνται στο νέο αυτόνομο οργανισμό. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι 
πρόκειται γιά μία λογική αυτονόμησης δημόσιου φορέα που μπορεί να παραλληλισθεί με 
ανάλογες περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα στις μέρες μας αναφορικά με την κατασκευή 
και διαχείριση έργων υποδομής, μεγάλης κλίμακας πολεοδομικών παρεμβάσεων κα. Ο 
Οργανισμός αποτελεί μεν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αλλά συνιστά 
“ανεξάρτητον ίδρυμα το οποίον δεν υπόκειται εις τας διατάξεις της νομοθεσίας περί 
ελέγχου της διαχειρήσεως των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και περί 
εκτελέσεως δημοσίων έργων, ούτε οι εκ της νομοθεσίας περί Δημοσίου Λογιστικού και 
Κρατικών Προμηθειών απορρέοντες περιορισμοί έχουν εφαρμογήν εν προκειμένω 
(Αρθρο 26)”. Σκοπός του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. (Αρθρο 2) 
είναι: “α) Η κατάρτισις του σχεδίου ανοικοδομήσεως των εκ του πολέμου ή τιυν 
συνεπειών αυτού καταστρεφέντων ή οπωσδήποτε βλαβέντων οικισμών και η εκτέλεσις 
του σχεδίου τούτου, και β) Η κατάρτισις του σχεδίου στεγάσεως των απόρων άστεγων 
προσφύγων και της στεγάσεως εν γένει και εξασφαλίσεως ευθύνης κατοικίας εις τας 
λαϊκός τάξεις ως και η εκτέλεσις των σχεδίων τούτων”.

Σημαντική είναι η έμφαση που δίνεται στην οικονομική στήριξη του Οργανισμού, 
ώστε εκτός από τις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης 
(τακτική ετήσια, οικονομική βοήθεια ή εισφορά σε είδος ή χρήμα από το εσωτερικό ή 
εξωτερικό συναπτόμενα δάνεια κα) περιέρχεται στον οργανισμό μία σειρά επιλέον 
περιουσιακών στοιχείων και πόρων. Πρόκειται για ένα ευρύτατο φάσμα πηγών 
οικονομικής στήριξης του Οργανισμού Ανοικοδόμησης, που εμφανίζονται υπό τη μορφή 
παραχωρούμενων από το Δημόσιο περιουσιακών στοιχείων, εσόδων από φορολογία 
(κανονική και έκτακτη όπως επί της μη πληγείσης ακινήτου ιδιοκτησίας, επί των 
αγορασθέντων ακινήτων κατά την διάρκειαν της ξένικης κατοχής κα) και διαφόρων
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άλλων πόρων. Ενα μεγάλο δε τμήμα των πόρων αυτών συνδυάσθηκε με έσοδα του 
δημοσίου που επρόκειτο να προκόψουν από ρυθμίσεις αναφορικά με το ακανθώδες 
ζήτημα των κατοχικών αγοραπωλησιών. Από το σύνολο δε των προβλεπόμενων έργων 
του Οργανισμού τα μόνα που υπόκεινται υπο την έγκριση του Υπουργικό Συμβουλίου 
είναι τα εξής: “α) Το σχέδιον ανοικοδομήσεως β) Παν σχέδιον εν γένει οικιστικής 
πολιτικής γ) Η σύναψις δανειακών συμβάσεων άνω των πεντήκοντα εκατομμυρίων 
δραχμών γ) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού”.

Η πολιτική συγκυρία που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές και με την ανάληψη της 
διακυβέρνησης απο τόν Τσαλδάρη φαίνεται να μην ευνόησε τη σύσταση του νέου 
Οργανισμού, έτσι πολύ σύντομα, την 16 Απριλίου 1946, ακυρώθηκε (ΝΔ 16-17/41946) η 
προοπτική αυτή.

5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Η σύσταση του Οργανισμού Ανοικοδόμησης επομένως δεν υιοθετήθηκε από την 
κυβέρνηση Τσαλδάρη και ο Κ.Α. Δοξιάδης τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού 
Διευθύντη του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης. Η ίδια κυβέρνηση, τον Αύγουστο 1946, 
επανέφερε το Υφυπουργείο στην προηγούμενη δομή και λειτουργία του (Β.Δ. 26/8/1946). 
Παράλληλα, συγκεκριμενοποιήθηκαν οι υφιστάμενες και μεταβιβάσθηκαν πρόσθετες 
αρμοδιότητες σε αυτό, κυρίως λόγω των εκτάκτων αναγκών που προέκυπταν από την 
εκτέλεση έργων ανοικοδόμησης. Επίσης, η κυβέρνηση Τσαλδάρη (που ανέλαβε εκ νέου 
μετά τις 2 Οκτωβρίου 1947) εισήγαγε την τελευταία ημέρα της διακυβέρνησής της (24 
Ιανουάριου 1947) άλλη μια τροποποίηση αναφορικά με διοικητικά και οργανωτικά 
θέματα του Υφυπουργείου. Απόπειρες διαφοροποίησης του ρόλου του Υφυπουργείου 
καταγράφονται αμέσως μετά, από τις επόμενες κυβερνήσεις. Την 18 Αυγουστου 1947 
(κυβέρνηση Δ.Μαξίμου) εκδόθηκε το Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ. 398,18/8/1947) με το 
οποίο επιβλήθηκαν οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές στην δομή του. Καταργήθηκαν 
επίσης διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης έργων ανοικοδόμησης και όλες 
σχεδόν οι διατάξεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά πεδία ευθύνης του 
Υφυπουργείου. Κατάργήθηκαν ακόμα διατάξεις του βασικού ιδρυτικού Α. Νόμου 
αναφορικά με τη σύσταση της “Κεντρικής Επιτροπής Στεγάσεως” και του “Γενικού 
Συμβουλίου Ανοικοδομήσεως”.

Στη συνέχεια όμως ακολούησε -ως αντιστάθμισμα των προηγουμένων- μία πρόσκαιρη 
αλλά σημαντική ανβάθμιση του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης σε αυτοτελές Υπουργείο 
(Α.Ν. 21/10/1947) από την κυβέρνηση Θ. Σοφούλη που ανέλαβε εκ νέου τη 
διακυβέρνηση. Το νέο Υπουργείο είχε δε σαφώς πιό διευρυμένες αρμοδιότητες και 
πεδία ευθύνης ακόμα και από τις προβλεπόμενες στον ιδρυτικό νόμο (ΑΝ 873, 
29/1/19461). Το Μά'ίο δε του 1948 με τη σύσταση του “Ανωτάτου Συμβουλίου 
Ανασυγκροτήσεως (στο οποίο συγχωνέθηκαν το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, ο 
Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως και η Επιτροπή Σχεδίου Marshall) ο Κ.Α. Δοξιάδης 
ανέλαβε ως υπεύθυνος (υπό την αρμοδιότητα του του Συντονιστή) της “Υπηρεσίας 
Συντονισμού της Εφαρμογής του Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως”. Στην Υπηρεσία αυτή κάθε
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Υπουργείο εκπροσωπείται με ένα στέλεχος του. Αρχικά δε εκπονούνται τριμηνιαία 
προγράμματα και κατόπιν ακολουθεί η διαμόρφωση του γνωστού “Μακροχρόνιου 
Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως (1948)”.

Τέλος μία περιορισμένης σημασίας ενδο-οργανωτική μεταβολή στο Υπουργείο 
Ανοικοδόμησης έγινε το Φεβρουάριο του 1950, (από την Υπηρεσιακή κυβέρνηση I. 
Θεοτόκη και Υπουργό Ανοικοδόμησης τον Γ. Κορωναίο). Η μεταβολή αυτή αφορούσε 
στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικών φορέων για την εκτέλεση και τον 
έλεγχο των έργων ανοικοδόμησης και αποτέλεσε ίσως το προοίμιο της αποδυνάμωσης 
του.

6. Η ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Από τις αρχές του 1950, μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι άρχισε η ουσιαστική 
αποδυνάμωση του Υπουργείου Ανοικοδόμησης. Την 31 Δεκεμβρίου 1950 εκδόθηκε 
Βασιλικό Διάταγμα (31/12/1950), από την κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου, το οποίο αφορούσε 
σε διοικητικές και οργανωτικές μεταβολές που περιόριζαν σε μεγάλο βαθμό τις 
αρμοδιότητες του Υφυπουργείου. Με την ανάληψη δε του Υπουργείου Συντονισμού (3 
Νοεμβρίου 1950) από τον Γ. Παπανδρέου (προσωρινά στην αρχή και κατόπιν εξ 
ολοκλήρου) πραγματοποιήθηκε η δραστική σχεδόν διοικητική του αναδιοργάνωση. 
Ειδικότερα δημιουργήθηκαν νέες γενικές διευθύνσεις όπως: η Διεύθυνση 
Ανασυγκροτήσεως, η Διεύθυνση Αναδιοργάνωσεως και η Διεύθυνση Δημοσίων 
Υπηρεσιών, ενώ καταργήθηκαν όλες οι προϋπάρχουσες, συμπεριλαμβανομένης και της 
Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως της οποίας προϊστατο ο 
Κ.Α. Δοξιάδης. Κατά το διάστημα αυτό όμως ο Κ.Α. Δοξιάδης απομακρύνθηκε από το 
Υπουργείο Συντονισμού. Η ίδια κυβέρνηση, τον Ιανουάριου 1951 κατάργησε (Α.Ν. 1671 
28/1/1951) το Υπουργείο Ανοικοδόμησης και οι υπηρεσίες οικισμού και ανοικοδόμησης 
μεταβιβάσθηκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Στη συνέχεια, από το Μάρτιο 
του 1951, καταγράφεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης της σχέσης του Υπ. Κοινωνικής 
Πρόνοιας (και ειδικότερα της “νέας” του υπηρεσίας: Υπηρεσία Οικισμού και 
Ανοικοδομήσεως) με την εκτέλεση έργων ανοικοδόμησης, λόγω ίσως κάποιων 
δυσλειτουργιών πού εμφανίσθηκαν.

Ανάλογου περιεχομένου ρυθμίσεις προωθήθηκαν και από την κυβέρνηση Ν. 
Πλαστήρα τον Σεπτέμβριο 1952 (Β. Δ. 6/9/1952) χωρίς όμως να αποτελούν κάτι το 
σημαντικό σχετικά με τις αρμοδιότητες πολεοδομικής πολιτικής και της ανασυγκρότησης. 
Τον Μάιο 1953 πλέον, η κυβέρνηση Παπάγου (Ν.Δ. 2386 9/5/1953) επανέφερε τις 
αρμοδιότητες της Πολεοδομίας στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων, εκεί δηλαδή από όπου 
είχαν αρχικά προέλθει. Τέλος λόγω των εκκρεμοτήτων και των προβλημάτων που 
προέκυψαν, με τη διαδοχική μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ανοικοδόμησης και 
πολεοδομίας στα Υπουργεία Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημοσίων Εργων , (κυρίως σε 
σχέση με την εκπόνηση κατασκευαστικών έργων) εκδόθηκε Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ. 
2725 11/1953) που οριστικοποιούσε τα πεδία ευθύνης και το οποίο αποτέλεσε το 
επιστέγασμα της όλης πορείας του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης.

134

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

7. ΛΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΙΙΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΙΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΦΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου και στη συνέχεια του Υπουργείου Ανοικοδόμησης, 
δεν περιορίσθηκαν μόνο στα τεχνικά ζητήματα της ανοικοδόμησης καθώς και στη 
γενικότερη χάραξη και εφαρμογή οικιστικής και πολεοδομικής πολιτικής. Οι 
αρμοδιότητες του συγκεκριμένου φορέα, στις διάφορες μεταλλάξεις του, επεκτάθηκαν 
και συνδέθηκαν άμεσα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκτέλεσης και ελέγχου της 
ανοικοδόμησης (που μετά το 1948 συνδέονταν με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης) καθώς 
και με αυτό των απαλλοτριώσεων.

Το πρώτο ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο μιας σειράς νομοθετημάτων της περιόδου τα 
οποία συνδέθηκαν άμεσα με τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης και 
που εμφανίζονται συνήθως υπό τον τίτλο “Περί εκτελέσεως Εργων Ανοικοδομήσεως της 
Χώρας”. Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Ανοικοδόμησης ταυτίσθηκε με την πολιτική 
για την ανοικοδόμηση των αγροτικών περιοχών σε όλες τις εκφάνσεις της και κυρίως με 
αυτή της αυτοστέγασης, στηρίζοντας συδυασμένα δραστηριότητες όπως της “παροχής 
οικοδομικών υλικών προς αυτοστέγασιν”, της “οικονομική στήριξη της πολιτικής 
αυτοστέγασης” κ.α.. Η πολιτική ανοικοδόμησης των καταστρεμμένων αγροτικών 
περιοχών αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προς διερεΰνηση ζητήματα της 
ανασυγκρότητησς, το οποίο μάλιστα έχει πολύ λίγο μελετηθεί (Παπαιωάννου 1984). Η 
ανοικοδόμηση των αγροτικών περιοχών αποτελεί πεδίο στο οποίο η πολιτική του 
Υφυπουργείου άφησε απτά δείγματα εφαρμογής (έστω και αποσπασματικά). Επιλέον, η 
πολιτική του Υφυπουργείου εδραίωσε μία πρακτική: την αυτοστέγαση- που έκτοτε 
υιοθετείται συστηματικά απο το Ελληνικό κράτος, ολόκληρη σχεδόν τη μεταπολεμική 
περίοδο, αρχής γενομένης με την ανασυγκρότηση των Ιονίων Νήσων μετά τον 
καταστροφικό σεισμό του 1953.

Όσον αφορά στο δεύτερο ζήτημα, αυτό των απαλλοτριώσεων, αξίζει να σημειώθει ότι 
την πορεία εξέλιξης των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανοικοδόμησης, 
παρακολούθησε ένα πλέγμα ειδικών νομοθετημάτων σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για 
την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο των αναγκών της ανοικοδόμησης. Τέθηκε δηλαδή υπό 
την αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανοικοδόμησης η προώθηση και εφαρμογή όλων των 
νέων περιπτώσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που προβλέπονταν από τους σχετικούς 
νόμους και που αφορούσαν στη “δημιουργία νέων οικισμών”, στην “ανέγερση νέων 
κατοικιών”, στη “διάνοιξη και διεύρυνση οδών και στη δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων”, “σε ρυμοτομήσεις”, στην “εγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών” και στην 
“εκτέλεση κοινοφελών έργων”. Αναπτύχθηκε εδώ μία πρωτοπριακή λογική γιά την 
πολιτική απαλλοτριώσεων (που κανείς δεν γνωρίζει που και πότε εφαρμόσθηκε) η οποία 
εισήγαγε σε λανθάνουσα ίσως μορφή την επιβολή φορολογίας στην υπεραξία που 
επικαρπούται ο ιδιοκτήτης από έργα και ενέργειες του δημοσίου. Γιά παράδειγμα, στις 
εισηγητικές εκθέσεις των σχετικών νομοθετημάτων, γίνεται αναφορά στην “ιδιοκτησία” 
σαν στοιχείο που μπορεί να “αντικαστασθεί από άλλες μορφές κοινωνικών παροχών” 
και παράλληλα στην ανάγκη φορολόγησης των αξιών που δημιουργούνται από δημόσια 
έργα.
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8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Οι καθεαυτές ανάγκες ανοικοδόμησης και στη συνέχεια η προσπάθεια εμπέδωσης του 
κύρους των κυβερνήσεων που συγκροτήθηκαν μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας 
(προβάλλοντας την ιδιότητά τους ως συνεχιστών της προπολεμικής φιλελευθερής 
συνταγματικής τάξης Αλιβιζάτος 1988,σ.159-160) φάινεται ότι υπήρξαν καθοριστικοί 
παράγοντες που ευνόησαν την δημιουργία του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης. 
Καταλυτική, μέσα στο γενικότερο αυτό κλίμα υπήρξε βέβαια και η ίδια η παρουσία του 
Κ.Α. Δοξιάδη που διέθετε όλο το απαραίτητο θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο, έχοντας 
παράλληλα και διαμορφωμένες απόψεις για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση. Ολα 
αυτά, σε συνδυασμό συντέλεσαν στη διαμόρφωση του πολιτικού πλαισίου και κατ' 
επέκταση πρώτων νομοθετημάτων για τη σύσταση του Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης. 
Αναμφίβολα το πνεύμα των νομοθετημάτων αυτών μοιράζεται την κρατικοπαρεμβατική 
διάθεση ανάλογων εμπειριών που την ίδια περίοδο αναπτύσσονται στις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες.

Σε μία ακραία περίοδο όμως κρίσης για την Ελλάδα αλλά και που σε παγκόσμιο 
επίπεδο βασικές σχέσεις μεταξύ φορέων σχεδιάσμου και σχεδίων καθώς και η κατανομή 
αρμοδιοτήτων σχεδιασμού στον κρατικό μηχανισμό ήταν ακόμα αδιευκρίνιστες (Ρ. 
Lownberg 1980), γίνεται προφανές ότι το Υφυπουργείο Ανοικοδόμησης λειτούργησε σε 
αντιπαλότητα με τον προϋπάρχοντα παραδοσιακό φορέα “πολεοδομίας”, το Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων. Ενδεικτικό της αντιπαλότητας αλλά και τις σύγχυσης που 
επικρατούσε είναι η παρακάτω άποψη η οποία διατυπώθηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Συντονισμού τον Νοέμβριο 1950 σχετικά με τη διάρθρωση των Υπουργείων και των 
κρατικών υπηρεσιών "...δια την ομοιογένειαν της λειτουργίας της Διοικήσεως πρέπει και 
η κατασκευή των Δημοσίων Κτιρίων να επανέλθει υπό την (ανέκαθεν υφισταμένην) 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ως δε και η Πολεοδομική Υπηρεσία του 
Κράτους, με την πολυδαίδαλον νομοθεσίαν της, πρέπει να επανέλθη εις τας χείρας της 
πεπειραμένης και δεδοκιμασμένης πολλαπλής Υπηρεσίας των Δημοσίων Εργων. Θα ήτο 
το ολιγώτερον παράδοξον, όπως τα Πολεοδομικά ζητήματα του Κράτους ή αι 
οικοδομικαί άδειαι των πολιτών ρυθμίζωνται από το Υπουργείον Προνοίας, ως νυν. 
Αλλα αφ’ετέρου η ύπαρξις δευτέρου τεχνικού Υπουργείου Ανοικοδομήσεως, ενώ είναι 
μία απρόσεκτος πρόκλησις έναντι του πτωχού μας λαού διά τας διπλός δαπάνας, 
αφ’ετέρου γίνεται αφορμή μιας παρανούς κατασποράς των πτωχών τεχνικών δυνάμεων 
της Δημόσιας Υπηρεσίας παντοτέ μεν, αλλ’ιδιώς σήμερον εν ώραις ανασυγκροτήσεως 
της Χώρας " (Βασιλείου 1950).

Απο την άλλη πλευρά είναι όντως πιθανό, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του 
Υφυπουργείου Ανοικοδόμησης να λειτούργησε σε βάρος της δυνατότητας εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων σχεδιάσμού στις τοπικές διοικήσεις. Ο Κ. Μπίρης (1966, σ.359) για 
παράδειγμα κάνει αναφορά σε προσπάθεια αποδέσμευσης “των ενεργειών της 
Υπηρεσίας Σχεδίου Πόλεως (του Δήμου Αθηναίων) από την κατάπνιξιν ήτις 
συστηματικώς ησκείτο επ’αυτών εξ αλληλεγγύης προς το Υπουργείον Ανοικοδομήσεως”. 
Ο συγκεντρωτικός όμως χαρακτήρας του Υπουργείου Ανοικοδόμησης δεν μπορεί όμως 
να αποσυνδεθεί από τις επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της περιόδου. 
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 1945 φορείς περιφερειακής διοίκησης και τοπικής
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αυτοδιοίκησης είχαν υποτυπωδώς αποκατασταθεί στις πρωτεύουσες ορισμένων μόνο 
Νομών ενώ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ο χαρακτήρας των περιφερειακών 
διοικήσεων ήταν καθαρά στρατιωτικοπολιτικός.

Παρ’όλα αυτά, εκείνο που τελικά προβάλλει, είναι το γεγονός της σύστασης ενός 
φορέα άσκησης πολεοδομικής πολιτικής το αντικείμενο του οποίου υπερβαίνει τα στενά 
όρια του φυσικού ελέγχου και ρύθμισης της αστικής ανάπτυξης (κάτι που είναι αμφίβολο 
αν έχει συντελεσθεί μέχρι και σήμερα) και επεκτείνεται σε ευρύτερης σημασίας 
ζητήματα σχεδιασμού. Τέτοια ζητήματα σύμφωνα με το βασικό νόμο σύστασης του 
Υφυπουργείου είναι η έρευνα και η μελέτη της οικιστικής ανάπτυξης,η χάραξη και 
εφαρμογή στεγαστικής και οικιστικής πολιτικής σε συνδυάσμο με τον γενικότερο 
οικονομικό και κοινωνικό σχεδιάσμο, ο εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης, η 
εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού μέχρι και η παραγωγή οικοδομικών υλικών.

Ο νέος αυτός φορέας σχεδιασμού, έγινε έρμαιο των προθέσεων των κυβερνήσεων 
που συνεχώς διαδέχονταν η μία την άλλη. Ως εκ τούτου, τη σύσταση του Υφυπουργείου 
ακολούθησε η με διακυμάνσεις αναβάθμισή του μέχρι και η απόπειρα πλήρους 
αυτονόμησης του με τη δημιουργία του Οργανισμού Ανοικοδόμησης. Η απόπειρα όμως 
αυτή σε συνδυάσμο με την έκβαση των εκλογών του 1946, τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Στη 
συνέχεια ακολούθησε το 1947 η πρόσκαιρη αναβάθμιση του σε Υπουργείο για να 
οδηγηθούμε σταδιακά στην αποδυνάμωση και στην πλήρη κατάργησή του στο τέλος της 
περιόδου ανασυγκρότησης, με παράλληλη επαναφορά της προπολεμικής διοικητικής 
δομής και οργάνωσης.

Η προπολεμική δομή όμως που επαναφέρθηκε είχε πλέον υποστεί σημαντικές 
αλλοιώσεις. Αλλοιώσεις, που σε αρχικό μάλιστα στάδιο συνέθεταν ένα απόλυτο κλίμα 
ασάφειας ως προς τις αρμοδιότητες των επιμέρους φορέων γιά την ανοικοδόμηση, γιά 
την άσκηση του ελέγχου της φπισικής ανάπτυξης για τη διενέργεια των απαλλοτριώσεων 
κοκ. Δηλαδή, μιά ασάφεια που κάλυπτε ολόκληρο το φάσμα των μέτρων και ρυθμίσεων 
που συγκροτούσαν την τότε πολεοδομική πρακτική. Κατά συνέπεια μέσα πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα οδηγούμαστε στην ενδυνάμωση ενός δυαδισμού μεταξύ της 
(αποδυναμωμένης και ασαφούς) κρατικής πολιτικής παρέμβασης στο χώρο και μίας 
αναλλοίωτης μορφής έγγειας ιδιοκτησίας (αλλά ενισχυμένης από τις εξελίξεις του 
εμφυλίου πολέμου) που θα αποτελέσει και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
μεταπολεμικής ανασυγκρότησης. Έκτοτε η κρατική πολιτική περιφρονώντας την 
ανάπτυξη ως προς τους μηχανισμούς μιάς γενικότερης παρέμβασης, τείνει εκτάκτως να 
καταφέυγει σε ειδικού περιεχομένου ρυθμίσεις, όταν και εφόσον αυτές χρειασθούν. Σε 
κανονικές όμως συνθήκες οι φορείς και θεσμοί παρέμειναν (και γιατί όχι παραμένουν) 
το πλέον αδύναμο στοιχείο του όλου συστήματος σχεδιασμού.
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Η εξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης για τη ρύθμιση του 
χώρου μέσα από μαρτυρίες στελεχών του ΥΔΕ 

τις δεκαετίες ’50 & ’60

Λυδία Σαπουνάκη - Δρακάκη,
Επίκουρη Καθηγήτρια (Ιστορία της Πόλης), ΤΟΠΑ, Πάντείο Πανεπιστήμιο

Ελένη Σταματίου,
Διδάσκουσα Ν. 407/80 ΤΜΧΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την περίοδο της Ανασυγκρότησης της Ελλάδας (1950-60), το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, άλλοτε αποδεκτό και άλλοτε 
αμφισβητούμενο από τους εκπροσώπους του επιστημονικού τεχνικού κόσμου ή των 
πολιτών, ήταν ο αρμόδιος κρατικός φορέας ρύθμισης του χώρου.

Σημαντικά πρόσωπα του πολιτικού και επιστημονικού χώρου, με τη συμβολή 
ευπροσάρμοστου στις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάλογα καταρτισμένου και ανήσυχου περί 
τα κοινά στελεχιακού δυναμικού, και συχνά υπό την επιρροή ξένων προτύπων ή 
παρεμβάσεων, πολιτικών σκοπιμοτήτων, ή και συγκυριακών πιέσεων, σφράγισαν την 
εποχή με αποφάσεις και έργα που συνάντησαν ένθερμη κοινωνική αποδοχή ή έντονη 
λαϊκή αντίδραση.

Πολλά από τα πρόσωπα που ξεκινούν την καριέρα τους στη Δημόσια Διοίκηση την 
περίοδο της Ανοικοδόμησης συναντιόνται αργότερα σε θέσεις "κλειδιά" στο Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων, και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των 
κεντρικών κρατικών φορέων, στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, με 
κοινό όραμα την πρόοδο και την ευημερία της.

Μέσα από τη σκιαγράφηση των πρωταγωνιστών, και των γνωστότερων ή λιγότερο 
γνωστών συντελεστών (των καταβολών τους, των δυνατοτήτων, των προβληματισμών 
τους, των προσωπικών οραμάτων και των επιστημονικών οριζόντων τους) εξηγούνται οι 
αιτίες αποφάσεων και ενεργειών, που άφησαν το στίγμα τους στην προσπάθεια χωρικής 
ρύθμισης της Ελλάδας μέχρι σήμερα.

Για τη διερεύνηση της εξέλιξης της Δημόσιας Διοίκησης, και στον τομέα της ρύθμισης 
του χοίρου, πιο εύκολα εφικτή είναι η άντληση πληροφοριών από πηγές που έχουν 
διασωθεί ή αρχειοθετηθεί και αναφέρονται στο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Για τη σύγχρονη ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, με αντιπροσωπευτικό το 
Υπουργείο Δημοσίων Έργων στον τομέα αυτό, δεν υπάρχουν πρωτογενή στοιχεία και 
έτσι η μελέτη του μπορεί να γίνει μέσω του Τύπου και Τεχνικών Περιοδικών της εποχής. 
Η βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων δεν διαθέτει ανάλογο
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πληροφοριακό υλικό, του ΤΕΕ δεν λειτουργεί εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών, ενώ η 
βιβλιοθήκη Δοξιάδη έχει μεταφερθεί προσωρινά σε χώρο αποθήκης μη προσβάσιμο για 
το κοινό. Τα Πρακτικά του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατεξοχήν πηγής δεδομένων, 
έχουν καταστραφεί (πολτοποιηθεί) ήδη πριν από τη δεκαετία του '70.

Επιλέξαμε λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα με σκοπό τη διερεύνηση της καθημερινής 
πρακτικής και λειτουργίας ενός δημόσιου φορέα, κατά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
και αναδιάρθρωσής του στα πλμίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδας την 
περίοδο 1949-74. Έτσι αποδεσμεύουμε τους μηχανισμούς και αποκαλύπτουμε τα αίτια 
που οδήγησαν στην τρέχουσα πολεοδομική εξέλιξη της χώρας.

Επειδή το προσφερόμενο πληροφοριακό υλικό είναι αυτό που καθορίζει την πορεία 
της έρευνας, όπως και κάθε ιστορικής έρευνας, θα επιχειρήσουμε μέσα από μαρτυρίες 
στελεχών του ΥΔΕ της μεταπολεμικής μέχρι μεταπολιτευτικής περιόδου1 να 
ζωντανέψουμε την εξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης εκείνη την εποχή, και να 
διατηρήσουμε σημαντικό τμήμα της σύγχρονης ιστορίας μας που κινδυνεύει να χαθεί.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, αν και εμπεριέχει το στοιχείο της 
υποκειμενικότητας -παρότι τα δεδομένα διασταυρώθηκαν όπου ήταν εφικτό-, 
χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και ζωντάνια, συνιστώσες απαραίτητες στην κατά το 
δυνατόν πιστή αναπαράσταση του κλίματος που επικρατούσε και των προσπαθειών που 
επιχειρούντο για την ανάπτυξη της χώρας.

Η προφορική έρευνα στην οποία στηριχτήκαμε δεν είναι φυσικά το αρχείο του ΥΔΕ, 
απόρροια και γέννημα της λειτουργίας του. Αντίθετα, μέσα από την έρευνα αυτή έγινε 
προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου τεκμηρίου, που γεννήθηκε μέσα από το διάλογο και 
μας επέτρεψε να ανασυγκροτήσουμε τη μνήμη των πρωταγωνιστών, και ακόμα να 
περιγράψουμε συναισθήματα και καταστάσεις για τα οποία άλλες πηγές σιωπούν.

Στην εξέλιξη της ρύθμισης του χώρου μεταπολεμικά και ως τη μεταπολίτευση 
σημειώνονται γενικότερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές μεταβολές, που 
αντιστοιχούν στις υποπεριόδους:
• 1948-62, με τη φάση της οικονομικής και πολιτικής συγκρότησης, και
• 1962-74, με τη φάση της οικονομικής επέκτασης αλλά πολιτικής αστάθειας.

Επιλογή μας ήταν η σύνδεση του έργου που συντελέστηκε την περίοδο αυτή με τους
πρωταγωνιστές του, των οποίων το στίγμα στη Διοίκηση έμεινε ως απόρροια της 
παιδείας, των οραμάτων και των στόχων τους.

1. Πρόκειται για τους κ.κ. Φανή Αναιροΰση, Ελένη Γούλιου, Σπ. Κοκκολιάδη και Αναστ. Σαπουνάκη, που 
ευγενικά παραχώρησαν συνεντεύξεις και αποτέλεσαν πηγές πολύτιμης πληροφόρησης για τη συγκεκριμένη 
εισήγηση.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1948-62: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Μελετώντας την ιστορική εξέλιξη του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, και των 
προγονικών του φορέων και της διάρθρωσής τους από τα οργανογράμματα που 
εγκρίνονται και εκδίδονται μεταπολεμικά παρατηρείται ότι μεταξύ 1949 και 1977, ο 
οργανισμός του μεταβάλλεται μόνο μία φορά, το 1960. (ΠΙΝ. 1). Ακολουθεί, το επόμενο 
έτος, η διάσπαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων με τη Γενική 
Διεύθυνση Δημοσίων Εργων των αρχών της δεκαετίας του "60, σε δύο αυτόνομα, (ΒΔ 
869/12-16.11.1961, "περί διαίρεσης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων”). Από την μελέτη των οργανογραμμάτων διαπιστώνεται ότι ακόμη κι όταν 
μεταβάλλεται η γενική διάρθρωση ή η εσωτερική δομή και η κατανομή των 
Διευθύνσεων, οι αρμοδιότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες, όπως εξάλλου και 
οι ανάγκες και οι προοπτικές.

ΙΙΙΝ.1: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ Υ.Δ.Ε.

Ιστοοικό του Υ.Α.Ε. ίΥπουονείο Δημοσίων Έονων)

1) Νόμος Φ4Γ'της 2/11.6.1860 "περί διορισμού πολιτικών γεωμετρών.... "
2) Νόμος ΧΠΗτης 6 Φεβρ. /4 Μάίου 1878, "περί συστάσεως σώματος των

Πολιτικών Μηχανικών.... "
3) Νόμος ΓΦΜΒ' της 20/22 Ιανουάριου 1910, "περί οργανισμού της Υπηρεσίας των 

Δημοσίων Έργων”.
4) Π.Δ. της 13/28 Σεπτεμβρίου 1929 "περίΚωδικοποιήσεως των περί οργανισμού της 

υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων κειμένων διατάξεων".
5) Ν. 1381/15 Ιανουάριου, 18 Απριλίου 1944, "περί οργανισμού της υπηρεσίας των 

Δημοσίων Έργων".
6) Β.Δ. από 8 Νοεμβρίου 1949, "περί καθορισμού των Δ/νσεων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υ.Δ.Ε. και της υποόιαιρέσεως αυτών σε τμήματα και Γραφεία".
7) Β.Δ. 863/29.12.60, "περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. 

Έργων και περί οργανισμού της παρ'αυτού Γεν. Δ/νσεως Δημ. Έργων".
8) Β.Δ. 869/12/16 Νοεμβρίου 1961,"περί όιαιρέσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Δημ. Έργων".
9) Π.Δ. 910/10.10.77, "περίοργανισμού του Υπουργείου Δημ. Έργων".
10) Ν. 1032/14.3.1980, "περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και 

Περιβάλλοντος".
11) Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”, αρθρ. 24 κατήργησε το 

Υ.Δ.Ε. και ένταξη της Γενικής Γραμματείας στο ΥΠΕΧΩΔΕ (αρθ. 23).
12) Π.Δ. 69/16.2.88, "Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων” .

ΠΗΓΗ: Αρχείο Γ.Γ. Δημοσίων Έργων
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Αναφορικά με τα Δημόσια Έργα, αποφαινόταν το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, η 
ύπαρξη του οποίου χρονολογείται από την εποχή του Όθωνα στις αντίστοιχες υπηρεσίες 
και ήταν το σημερινό ΣΧΟΓΤ.

Γενικά, και στα θέματα αρμοδιότητας ΥΔΕ (εγκρίσεις σχεδίων, τροποποιήσεις, κλπ.) 
ακολουθείτο η συνήθης διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα στην Κεντρική Διοίκηση. 
Επειδή όμως, στη διαχείριση του χώρου υπεισέρχεται και ο κοινωνικός παράγοντας με 
όλες τις συνέπειες αυτού, η διαδικασία στο ΥΔΕ ήταν περισσότερο τυπική.

Στις τυπικές διαδικασίες αρμοδιότητας του ΥΔΕ ανήκαν οι εγκρίσεις σχεδίων, οι 
τροποποιήσεις τους, οι χωροθέτηση λειτουργιών της πόλης και η έκδοση όρων δόμησης, 
με κύριο νομοθετικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού το Ν.Δ. της 17.07.-16.08.1923 
"περί σχεδίων πόλεων, κωμών καί συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών".2

Μία από τις ιδιομορφίες που επισημαίνονται στην εσωτερική λειτουργία του ΥΔΕ 
την περίοδο της Ανασυγκρότησης ήταν ο άτυπος επιμερισμός των Τμημάτων σε Γραφεία 
. Οι υπάλληλοι των τελευταίων, όπως στην περίπτωση της Διεύθυνσης Πολεοδομικών 
Μελετών, ήταν επιφορτισμένοι και καθ’ ύλην αρμόδιοι με αντίστοιχα θεματικά πεδία, με 
κριτήριο την χωρική τοποθέτηση (πχ βόρεια ή νότια προάστια) ή συγκεκριμένο 
αντικείμενο (πχ ύψη ή κυκλοφοριακό), κλπ.

Ήδη κατά τη διάρκεια της Κατοχής κάνουν την εμφάνισή τους στη Δημόσια Διοίκηση 
και στον τομέα της ρύθμισης του χώρου, άτομα με καταλυτικής σημασίας 
δραστηριοποίηση για τη μετέπειτα εξέλιξη αυτής. Με την κατάργηση του μέχρι τότε 
ισχύοντος Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης η αρμοδιότητα περί Σχεδίων Πόλεων 
επανέρχεται στο ΥΔΕ, στο οποίο εντάσσεται ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Είναι νέος 
φιλόδοξος (γι' αυτό και αποκαλείτο "Φιλοδοξιάδης") αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακές 
σπουδές Πολεοδομίας στο Βερολίνο. Η κοινωνικοοικονομική του θέση (ο πατέρας του 
Απόστολος υπήρξε Υπουργός Περιθάλψεως την περίοδο 1922-24 και Υφυπουργός 
Υγιεινής επί πρωθυπουργίας Ελ. Βενιζέλου το 1928) του επιτρέπει να έχει δημόσιο 
παρόν και προσβάσεις σε θέσεις εξουσίας.

Το Γραφείο Χωροταξικών, Πολεοδομικών Μελετών και Ερευνών (ΓΧΠΜΕ) που 
δημιουργείται με Διευθυντή τον ίδιο, ασχολείται και με τη συλλογή στοιχείων για τις 
συνέπειες του πολέμου στη χώρα (κτιριακές καταστροφές, ανθρώπινες απώλειες, κ.ά.). 
Έτσι προσλαμβάνει πλήθος σπουδαστών του Πολυτεχνείου, ορισμένους αρχιτέκτονες 
(Αγγ. Τσίτσης, Γεωργ. Παπαγεωργίου και Πρ. Βασιλειάδης, Ιω. Παπαϊωάννου, Κων/νος 
Κλείδωνας, κλπ.) και πολιτικούς μηχανικούς και άλλα στελέχη από την Κεντρική 
Διοίκηση (μεταξύ των οποίων ο Γεώργ. Κωνσταντινίδης και ο Γεώργ. Βαλάτας). Γενικά 
επιλέγονταν έμπειροι υπάλληλοι, ή ταλαντούχοι σπουδαστές, παρά ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Πολλοί από τους προαναφερθέντες συναντιόνται αργότερα σε θέσεις 
"κλειδιά" στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

2. Συντάκτης του ΝΔ αυτού ήταν ο Πολιτικός Μηχανικός Ανάργυρος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής 
Πολεοδομίας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, που είχε χρηματίσει Γεν. Δ/ντης Υπουργείου Διοικήσεως 
Πρωτευούσης και αργότερα Υπουργός (σε Υπηρεσιακή Κυβέρνηση).
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Στο ίδιο Γραφείο είχαν αποσπαστεί υπάλληλοι της ΕΣΥΕ που είχαν καταρτίσει την 
απογραφή του 1940 που δεν είχε ως τότε προλάβει να εκδοθεί εξαιτίας του πολέμου3.

Οι νεώτεροι σπουδαστές εργάζονταν ως απογραφείς, ενώ παράλληλα ασκείτο από 
πλευράς τους "κατασκοπεία"4 ως προς την κίνηση των Στρατευμάτων Κατοχής (κινήσεις 
εμπορικών πλοίων, κλπ.), με συλλογή πολύτιμου πληροφοριακού υλικού που προωθείτο 
προς αξιοποίηση στην Κυβέρνηση στην Αίγυπτο καθώς και σε αντιστασιακές ομάδες.

Παράλληλα, από αποσπασμένους υπαλλήλους της ΓΥΣ, διδάσκοντο την έρευνα της 
αεροφωτογραφίας, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους περιλαμβάνονταν σχεδιασμοί 
κατεστραμμένων περιοχών (όπως του Σικουρίου στη Θεσσαλία και των Καλαβρύτων που 
είχαν καταστραφεί από τους Γερμανούς, της Θεσσαλονίκης σε κλίμακα 1: 20.000 κλπ.). 
Αρμόδιος για τη δημιουργία υπόβαθρων χαρτών για την καταγραφή και απεικόνιση των 
καταστροφών και την αναγκαία υποδομή για την Ανοικοδόμηση ήταν ο Τμηματάρχης 
της ΓΥΣ, Χαράλαμπος Σφακιανός.

Η πλήρης μελέτη που καταρτίστηκε με την καταγραφή των καταστροφών του πολέμου 
(με πλούσιο συνοδευτικό εποπτικό υλικό) και αργότερα εκπροσώπησε τη χώρα στη 
διεθνή έκθεση του Σαν Φραντζίσκο, και στη συνέχεια σ’εκείνες του Λονδίνου και του 
Παρισιού αποδείχθηκε η καλύτερη και πιο τεκμηριωμένη5 6.

Με την Απελευθέρωση (12 Οκτ. 1944) η Κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, 
αποφασίζει την μετεξέλιξη του Γραφείου σε Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως (με 
υπηρεσιακό υπουργό το Δοξιάδη , το 1945-46), ενώ ιδρύεται Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων.

Ήδη από την περίοδο της Ανοικοδόμησης, στο ΥΔΕ υπηρετούσε η "ελίτ" του 
επιστημονικού τεχνικού δυναμικού. Οι αρχιτέκτονες - υπάλληλοι του υπουργείου ήταν 
ακόμη ολιγάριθμοι (όπως ο Πρ. Βασιλειάδης, ο Γεωργ. Παπαγεωργίου, ο Άγγελος 
Τσίτσης, ο Γ. Κωνσταντινίδης, κ.ά.) και ανήκαν κυρίως σε αστικές οικογένειες. Στην 
πλειονότητά τους διακατέχονταν από ιδεαλισμό και από πραγματικό ενδιαφέρον για την 
επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των ασθενέστερων κοινωνικοικονομικών 
στρωμάτων, ή των έντονων προβλημάτων κατανομής και διαχείρισης χώρου που 
αντιμετώπιζε τότε ο τόπος. Ήδη πριν το '60 αρκετοί, όντας υπάλληλοι, αποφάσιζαν τη 
συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, κ.ά.). Η 
πρόσληψη στο ΥΔΕ θεωρείτο, γενικά καλή εργασιακή τοποθέτηση και συνήθης ήταν η 
παρότρυνση των αρχαιότερων σε συγγενείς τους τεχνικούς να επιδιώξουν καριέρα στο 
υπουργείο αυτό.

3. Την επεξεργασία αυτών των στατιστικών στοιχείων είχε αναλάβει ο Κων/νος Κλείδωνας.
4. Η ελεύθερη κυκλοφορία για τη συλλογή στοιχείων για τη δράση του Κατακτητή εξασφαλιζόταν εφόσον οι 

απογραφείς έφεραν ταυτότητα γραμμένη στη ελληνική και γερμανική γλώσσα, βάση της οποίας τους παρεχόταν 
κάθε δυνατή διευκόλυνση. Στους απογραφείς περιλαμβανόταν και ο τότε σπουδαστής Ε.Μ.Π. κ. Σπ. Κοκκολιάδης, 
(αργότερα Δ/ντής Ρυθμιστικού Σχεδίου στο ΥΔΕ μετά τον Πρ. Βασιλειάδη) που μας χορήγησε το συναφές 
πληροφοριακό υλικό.

5. Η επιτυχία αυτή συνέβαλε στην διεθνή αναγνώριση του Κων/νου Δοξιάδη ως πολεοδόμου.
6. Στη συνέχεια, με τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Μάρσαλ προχώρησε στη δημιουργία της ΥΣΕΣΑ (Υπηρεσία 

Συντονισμού Εφαρμογών Σχεδίου Ανασυγκρότησης). Για τη λειτουργία της (1948-50) άντλησε πολ. Μηχανικούς και 
αρχιτέκτονες από το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως. Η Υπηρεσία αυτή μετεξελίχθηκε αργότερα στο Υπουργείο 
Συντονισμού, στο οποίο χρημάτισε μόνιμος υφυπουργός (1950).
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Το έντονα "πελατειακό" σύστημα και οι πιέσεις και παρεμβάσεις που δέχονταν είτε 
από κοινωνικές ομάδες που θίγοντο είτε από εκπροσώπους των μεγάλων συμφερόντων 
καθιστούσε δύσκολη την προώθηση των μελετών και την εφαρμογή τους. Οδηγούσε, 
πολύ συχνά, σε ελαχιστοποίηση των δημόσιων χώρων, με υλοποιημένα ποσοστά 
κατώτερα από τα οριακά επιτρεπτά.

Στις λίγες περιπτώσεις που προωθείτο προς ψήφιση ένας νόμος ή μια πρόταση όπως 
τη σχέδιαζαν τα στελέχη του ΥΔΕ, το γεγονός γιορταζόταν ως επίτευγμα. 
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση, επί Πρ. Βασιλειάδη στη Δ/νση Πολεοδομικών 
Μελετών, της προώθησης του νόμου για τις στοές (περίπου το 1956), όπου στο υπουργείο 
ακολούθησε μεγάλο γλέντι.

Μεγαλοεργολάβοι της εποχής ασκούσαν έντονες πιέσεις με σκοπό την μη απώλεια 
"ωφέλιμων" δομημένων χώρων προς όφελος των κοινόχρηστων. Έτσι προέκυπταν οι 
τροπολογίες της νομοθεσίας που οδηγούσαν σε ανεπάρκειες στην υλοποίηση. Κοινή 
πρακτική ήταν ο τεμαχισμός "μπακλαβαδωτά" μιας μεγάλης έκτασης σε μικρότερες, της 
τάξης των 100 τμ., (που περιλάμβαναν και 2μ. πρασιά). Οι οδοί διανοίγονταν ιδιαίτερα 
στενοί, πλάτους 3-4 μ. Συχνά, δεν είχε προηγηθεί σωστή συνεννόηση μεταξύ εργολάβων 
σχετικά με τη ρυμοτομία τοιν περιοχών, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να καταλήγουν σε 
αδιέξοδα.

Οι μηχανικοί του υπουργείου σε περιπτώσεις ένταξης οικισμών, αναγκάζονταν να 
υπολογίζουν μικρούς χώρους, ακόμα και της τάξης των 10-15 τ.μ., για δημόσιους 
κοινόχρηστους, τους οποίους απεικόνιζαν με πράσινο χρώμα στο χάρτη του υπόβαθρου.

Όταν η οικιστική περιοχή επρόκειτο, λοιπόν, να ενταχθεί στο Σχέδιο ακολουθούσε 
αυτοψία. Όσοι αυθαίρετοι οικιστές προλάβαιναν "εγκαίρως" να οικοδομήσουν, 
"κατοχύρωναν" ταυτόχρονα την ιδιοκτησία τους.

Οι αρχές της δεκαετίας του '50 βρίσκουν Υπουργό Δημοσίων Έργων -στην 
Κυβέρνηση Παπάγου- τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Χαρακτηριστική ήταν η ταχύτητα 
με την οποία λαμβάνοντο και εκτελούντο οι αποφάσεις. Ο φόρτος εργασίας ήταν 
μεγάλος, οι υπάλληλοι εργάζονταν υπερωρίες και απογεύματα, σε συνθήκες δύσκολες, 
συχνά με ανεπαρκή φωτισμό για λόγους οικονομίας.

Στους συμβασιούχους υπαλλήλους επιτρεπόταν η μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών 
έργων, ενώ οι μόνιμοι είχαν αυτή τη δυνατότητα μόνο μετά από ειδική άδεια και 
κατ'εξαίρεση.

Και ενώ γινόταν προσπάθεια ριζικής αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, 
παραβλέποντο τα γειτονικά του Υπουργείου (τότε στην πλατεία Θεάτρου) αυθαίρετα 
κτίσματα. Στέλεχος του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών όταν του ετέθη το ερώτημα 
"γιατί δεν προχωρεί στην επίλυση του ζητήματος αυτού", απάντησε ότι "δεν τους έχει 
ζητηθεί'.

Από τα μέσα της ίδιας δεκαετίας (1955) ο Κ. Καραμανλής είναι πλέον Πρωθυπουργός 
της χώρας. Πριν το '62 οι αποφάσεις για το περιεχόμενο, τη χωροθέτηση και το χρονικό 
προγραμματισμό των μεγάλων δημοσίων έργων λαμβάνονταν απευθείας και 
αποκλειστικά από την Κυβέρνηση, χωρίς τη συμμετοχή των ειδικών και του λαού 
[ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Δ. (1990), σ. 224],

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Καραμανλή ως Υπουργού Δ.Ε. ή ως 
Πρωθυπουργού σε περιπτώσεις, όπως:
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• του σχεδιασμού του Πολεοδομικοΰ Κέντρου Αθηνών, στην ευρύτερη περιοχή του 
Χίλτον, όπου προκειμένου για τη χάραξη των οδικών αρτηριών, αποφάσισε 
βλέποντας μόνο ένα αξονομετρικό σκαρίφημα πρότασης που του είχε υποδείξει ο Πρ. 
Βασιλειάδης.

• της χάραξης της Λεωφόρου Καβάλας, για τη σύνδεση Αθήνας-Δαφνίου, όπου, απλά 
χαράσσοντας στο χάρτη μία ευθεία μεταξύ των δύο αυτών σημείων, υπέδειξε τον 
τόπο επέμβασης και έδωσε εντολή για την υλοποίηση του έργου, κλπ7.

• της κατάργησης του τραμ στην Αθήνα, στις αρχές της δεκαετίας του '50, όπου ο ίδιος 
προσωπικά, με ξαφνικούς ελέγχους νυχτερινές ώρες έλεγχε την πορεία των εργασιών 
αποξήλωσης.

• της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου στο χώρο των Φυλακών Αβέρωφ, αν και 
λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με δώδεκα καθ’ ύλην αρμόδιους "συμβούλους" 
[ΕΒΔΟΜ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, 158/1962, σ. 1].
Στη συνέχεια, βέβαια, ο Κ. Καραμανλής αναγκάστηκε να εμφανιστεί πιο μετριοπαθής 

αφήνοντας τους ειδικούς ν’ αποφαίνονται8.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1962-70: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

Τη δεκαετία του ’60 τρία είναι κυρίως τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αντίστοιχες 
Διευθύνσεις, στην Υπηρεσία Οικισμού του Υπουργείου (ΠΙΝ.2):
• Στη Διεύθυνση Πολεοδομικών Μελετών ο Προκοπής Βασιλειάδης, αρχιτέκτονας με 

σπουδές Πολεοδομίας στη Μ. Βρετανία.9 Καθοριστική για τις μετέπειτα επιλογές του 
ήταν η φιλική του σχέση και κομματική εξάρτηση από τον Κων/νο Καραμανλή, με τον 
οποίο είχαν συχνά ταύτιση απόψεων κατά τη λήψη αποφάσεων, και η έντονη επιθυμία 
του για ίδρυση Ινστιτούτου Πολεοδομίας. Ο Τύπος της εποχής τον αποκαλούσε 
"Κόπη", ενώ οι γελοιογραφίες, λόγω της ιδιομορφίας της φυσιογνωμίας του τον 
αναπαριστούσαν ως ένα αυγό με γυαλιά.
Μέχρι τα μέσα, σχεδόν, της δεκαετίας του '60 ήταν επικεφαλής της Δ/νσης 

Πολεοδομικών Μελετών, που είχε και αρμοδιότητες Ρυθμιστικού Σχεδίου. Όταν με την 
αλλαγή της Κυβέρνησης (και την έλευση της Ένωσης Κέντρου) αντικαταστάθηκε, ο τότε 
Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποφάσισε την ίδρυση Γραφείου με 
αρμοδιότητα την εναρμόνιση της κυκλοφοριακής μελέτης Σμιθ με την υφιστάμενη, με 
προϊστάμενο τον Βασιλειάδη. Με τη σημαντική χρηματοδότηση που χορηγήθηκε και την

7. Τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία για την προέλευση των μηχανικών στελεχών του Υ.Δ.Ε., την 
επικρατούσα ατμόσφαιρα της εποχής των δεκαετιών 1950-60, αλλά και τη δράση του Κ. Καραμανλή κατά τη θητεία 
του ως Υπουργού Δ.Ε., οφείλονται στον κο Αναστ. Σαπουνάκη.

8. Από το 1962 και μετά, η σοβαρότητα των πολεοδομικών θεμάτων ώθησε τον Κ. Καραμανλή να συγκροτήσει 
τη Μεγάλη Πολεοδομική Επιτροπή, στα 13 μέλη της οποίας περιλαμβάνονταν: 4 καθηγητές ΕΜΠ και ΑΠΘ (Α. 
Κριεζής, I. Δεσποτόπουλος, Θ. Αργυρόπουλος, Κ. Κιτσίκης), ο Κ. Δοξιάδης, ο Διευθυντής Πολεοδομίας του Δήμου 
Αθηναίων Κων. Μπίρης και ο Διευθυντής Πολεοδομικών Μελετών Υ.Δ.Ε. Πρ. Βασιλειάδης. Δηλαδή, όπως 
διαπιστώνει ο Δ. Φιλιππίδης (1990, σ.224), επτά μέλη της Επιτροπής -η πλειοψηφία- ήταν "ειδικοί".

9. Σύμφωνα με την ίδια πηγή (σημ. 11, σ.246), ο μετεκπαιδευθείς στο Λονδίνο Πρ. Βασιλειάδης ανήκε στις 
ελάχιστες περιπτιυσεις νέων πολεοδόμων, που επέστρεφαν στην Ελλάδα μετά από ειδικές σπουδές στο εξωτερικό.
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πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων και μηχανικών (συμβασιούχων ή αποσπασμένων από 
τη Δ/νση Πολεοδομικών Μελετών) απέκτησε δυναμικό Διεύθυνσης και μετεξελίχθηκε 
τελικά σε Δ/νση Ρυθμιστικού Σχεδίου στο ΥΔΕ'°.

ΠΙΝ.2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (I960-) 10

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

Γ ενικές Υ π. Τοπογραφή σεων Υπηρεσία Υπηρεσία Υπηρεσία Οικισμού
Υπηρεσίες και Κτηματολογίου Συγκ. Έργων Υδρ. Έργων (Ε)

ΕΙ
Δ/νση 

Διοικ. Οικ. 
Υποθέσεων

Ε2
Δ/νση

Πολεοδομ.
Μελετών

Ε3
Δ/νση

Πολεο/μίας

Ε4
Δ/νση

Αρχιτεκ/κών
Μελετών

Ε5
Δ/νση

Στατιστικών 
& Κατασκ. 
Μελετών

Ε6
Δ/νση

Κατασ/υών

Ε7
Δ/νση

Οικιστικών
Μελετών

Δ/ντης
Πρ.

Βασιλειάδης

Δ/ντης
Γεωργ.

Χριστόπουλος

Δ/ντης 
Ιοί. Γούλιος

Δ/ντης 
Αχ. Σπανός

Ε2α Δ/νση 
ΓΙολεοδομ. 
Μελετών

Ε4α Τμήμα 
Αρχιτεκτον. 
Μελετ.Κτιρ.

Ε6α Τμήμα 
Προδιαγρα 
φών

Ε7α Τμήμα. 
Ερευνών

Ε2β Τμ.
Πολ..Μελετ. 
Πρ/σης & 
Θεσ/νίκης

Ε4βΤμ.
Ελέγχου
Αρχιτεκτ.
Μελετών

Ε6β Τμ.
Κατασκευών 
& Συντηρήσ. 
Δημ.
Κτιρκον

Ε7βΤμ.
Οικιστικού
ΙΙρογραμμ.

Ε2γ Τμ.
Χαρτογραφήσ
εων

Ε4γΤμ.
Μελ,Εσιυτερ.
Εγκαταστάσε
ων

Ε6γ Τμ.
Οικ.
Κατασκευών

Ε7γ Τμ.
Μελετών
Κατοικίας

Ε2δ Γρ. 
Γραμματείας

Ε4δ Γρ.
Γ ραμματείας

Ε6δ Τμ. 
Έργων 
Εκτάκτου 
Ανάγκης

Ε7δ Τμ.
Γρ-
I ’ραμματείας

... Ε6ε Τμ.
Εφαρμογή ΣΠ Ελέγχου & 

Αογαριασμ.

Ε6στ Γρ.
Γ ραμματείας

Γ'Δ
Επιθεωρήσεων

10. Περί το 1964 που συνταξιοδοτήθηκε τον διαδέχθηκε ο Σπ. Κοκκολιάδης, που μας χορήγησε τις παραπάνω 
πληροφορίες.
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• Στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικών Μελετών ο Γεωργ. Χριστόδουλος, ταλαντούχος 
αρχιτέκτονας, γνωστός γιατί είχε αποσπάσει πολλές διακρίσεις και βραβεία σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όπως το Α' βραβείο για το ανάκτορο του Χάίλέ 
Σελασιέ. Δεν ήταν ο αντιπροσωπευτικός τύπος του αυστηρού προϊστάμενου, αλλά 
επέτρεπε περιθώρια προσωπικής έκφρασης στις μελέτες των υφισταμένων του.

• Στη Διεύθυνση Οικιστικών Μελετών ο Αχιλλέας Σπανός, αρχιτέκτονας με σπουδές 
στη Γερμανία, ενέπνεε πειθαρχία και αυστηρότητα, αλλά και αποδοτική προσπάθεια 
για μελέτες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ήταν ο δημιουργός του τομέα της 
Κατοικίας στο Υπουργείο, που είχε ως αρμοδιότητα την αποκατάσταση προσφύγων, 
εντός Πολεοδομικού Σχεδίου (στον Ταύρο, στη Δραπετσώνα, στην Καισαριανή, κλπ) 
και στην ελληνική ύπαιθρο, όπου υπήρχαν ανάγκες δημιουργίας νέων οικισμών, αλλά 
και δικαιούχων του Υπ. Προνοίας.
Οι μελέτες της Δ/νσης άλλοτε υλοποιούντο και άλλοτε όχι. Μία ατυχής περίπτωση 

παρουσιάστηκε το 1964, όταν κλιμάκιο του Υπουργείου είχε στα Λιόσια συνάντηση με το 
Βασιλιά των Τσιγγάνων για τη δημιουργία οικισμού, παρέμβαση που επιθυμούσαν. 
Μάλιστα, η σχετική μελέτη του ΥΔΕ είχε προβλέψεις κατοικιών για τις ιδιαίτερες 
επαγγελματικές και κοινωνικές τους ανάγκες (άλλη για εκείνους που έπλεκαν καλάθια, 
άλλη για όσους ασχολούντο με αγροτικές εργασίες, κλπ.). Οι έντονες, όμως, κοινωνικές 
αντιστάσεις των κατοίκων των Λιοσίων δεν επέτρεψαν, τελικά, την παρέμβαση αυτή.11

Μεταξύ των άλλων Γ. Δ/νσεων περιλαμβανόταν ακόμη η Γ. Δ/νση Επιθεωρήσεων, 
που ανήκε στην Υπηρεσία Οικισμού και είχε δικαίωμα ελέγχου σ’ αυτή. Κοινώς 
αποκαλείτο "ψυγείο", γιατί θεωρείτο δυσμενής μετάθεση όπου κατέληγαν οι πολιτικά 
αντίθετοι και ανεπιθύμητοι των εκάστοτε κυβερνούντων. Εκεί είχαν θητεύσει, μεταξύ 
άλλων, και σημαντικά στελέχη όπως ο Σπ. Κοκκολιάδης, ο Γ. Κωνσταντινίδης, ο Ιω. 
Γούλιος, κ.ά. Είχε δικαιοδοσία στον έλεγχο των σχετικών διαδικασιών, τόσο στην Αθήνα 
όσο και στην Περιφέρεια (τήρηση πρωτοκόλλων, εκδόσεις αδειών οικοδομών, κλπ.)11 12 
και παρεμβατικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και υπουργείου. Παρά τη φήμη της 
Διεύθυνσης αυτής παράγετο σημαντικό έργο και στελέχη όπως τα προαναφερόμενα 
είχαν συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και στην αναβάθμισή της.

Η περίοδος της Δικτατορίας, διατηρώντας πολλά από τα κακώς κείμενα των 
προηγούμενων περιόδων, κυριαρχήθηκε από έντονες πιέσεις στην εκμετάλλευση της γης, 
αυθαιρεσίες στο σχεδίασμά, γραφειοκρατία αλλά και παράκαμψη διαδικασιών 
προκειμένου για πολιτικές σκοπιμότητες και συναφή σκάνδαλα (αυθαίρετη δόμηση, 
υπερβολική αύξηση των υψών, καταπάτηση του αιγιαλού από τεράστια ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα, κλπ.)13.

Σημειώθηκαν πολλές παύσεις υπαλλήλων αλλά και ηθελημένες παραιτήσεις τους. 
Σημαντικοί επιστήμονες εξειδικευμένοι στην Πολεοδομία και τη Χωροταξία, 
σπουδασμένοι στο εξωτερικό, αναγκάζονταν να διαμένουν στην αλλοδαπή εξαιτίας των

11. Στοιχεία για τη διεύθυνση και τη στελέχωση των προαναφερόμενων Δ/νσεων, κατά τη δεκαετία του ’60, αλλά 
και την λειτουργία του Υ.Δ.Ε. κατά την περίοδο της Δικτατορίας που αναφέρουμε στη συνέχεια, μας χορήγησε η κα 
Ε. Γούλιου, διευθυντικό στέλεχος του ΥΠΕΧΟΔΕ, σήμερα.

12. Τα παραπάνω στοιχεία οφείλονται, μέσα) της συνέντευξης που μας παραχώρησε, στον κο Σπ. Κοκκολιάδη.
13. Συναφή παραδείγματα αναφέρει και αναλύει ο Δ. Φιλιππίδης (1990, κεφ. έκτο/ "Παραπολεοδομία").
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έντονων αντιδικτατορικών φρονημάτων τους και των επακόλουθων αυτών. Από τη 
μεταπολίτευση και μετά ορισμένοι απ’ αυτούς εμφανίζονται να επανδρώνουν δημόσιες 
υπηρεσίες συχνά σε θέσεις- "κλειδιά".

Επεμβάσεις παρατηρήθηκαν και στο αμιγώς επιστημονικό περιεχόμενο του έργου 
των μηχανικών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του τότε Γενικού Διευθυντή της 
Υπηρεσίας Οικισμού που παρατήρησε σε υπάλληλο Μηχανικό πως δεν είναι απαραίτητο 
να εξοπλιστεί πλήρως με χώρους υγιεινής κάποιος σχεδιαζόμενος, τότε, οικισμός, κ.ά 

Οι προσκλήσεις και εναλλαγές "ειδικών συμβούλων από το εξωτερικό" (που 
χαρακτήριζαν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις) για θέματα πολεοδομικά και 
κυκλοφοριακά, που είχαν κύριο σκοπό να προσδώσουν κύρος στα αντίστοιχα 
προγράμματα της Κυβέρνησης, συχνά, πρόδιδαν μια τάση ξενομανίας και αμφισβήτισής 
της στους εγχώριους επιστήμονες.

Το 1973, το Υπουργείον Δημοσίων Έργων αναφερόταν ως το 16ο από τα 18 
οριζόμενα από το αντίστοιχο Νομοθετικό Διάταγμα (175/1973, αρθ. 11, ΦΕΚ 
230Α724.09.1973, Περί Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων), υπουργεία. Μέσα από 
τη μελέτη του Τύπου της εποχής επισημαίνεται η εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας 
και κυρίως σε αυτή του υπουργού Δ.Ε., που σχετίζεται με την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και αναδιάρθρωσης του υπουργείου με σκοπό την ανάπτυξη.

Διατηρήθηκε ως αυτόνομο υπουργείο και μετά τη Μεταπολίτευση (ΠΔ 
910/10.10.1977 ’’περί οργανισμού τον Υπουργείου Δημοσίων Εργων” που προσδιόριζε 
πλέον, την εσωτερική δομή και συγκρότησή του).

Ήταν φανερό ότι προοριζόταν να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
προσπάθεια της εγκαθίδρυσης και αποδοχής από το λαό, του δικτατορικού καθεστώτος. 
Η επιχείριση ’’τεχνικοοικονομικής αναπτύξεως” αποτελούσε κύριο άξονα στην 
προπαγάνδα της Κυβέρνησης με στόχο την εύνοια μεγάλης μερίδας πληθυσμού μέσω της 
υλοποίησης δημόσιων και κοινωφελών έργων ή έργων υποδομής. Αντιπροσώπευε 
ακόμη, κύριο μοχλό στις απόπειρες ενίσχυσης της δημόσιας εικόνας της Κυβέρνησης στα 
ευρωπαϊκά κράτη, των οποίων η τεχνικοοικονομική ανάπτυξη είχε συντελεστεί νωρίτερα.

Κατά την αρχική φάση της περιόδου της δικτατορίας συνεχίστηκε η οικονομική 
ανάπτυξη της προηγούμενης περιόδου που σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές διεθνείς 
συγκυρίες απέδωσε σημειακά μέχρι το 1969-70. Η πορεία ύφεσης που ακολούθησε και 
εντάθηκε τη διετία 1973-74, αποκάλυψε στοιχεία ερασιτεχνισμού στην οικονομική 
πολιτική του δικτατορικού καθεστώτος, που άφησε τη χώρα ανέτοιμη ν' αντιμετωπίσει 
τις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.
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4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η καθημερινή ζωή στο Υ.Δ.Ε., φυσικά, δεν τελειώνει εδώ. Είναι η αρχή μιας 
μεγαλύτερης και εμπεριστατωμένης έρευνας που έχει ήδη ξεκινήσει στο Τμήμα 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε σχετικά 
μάθημα για την Ιστορία της Πάλης.

Οι απόψεις των μη εξειδικευμένων μηχανικών για τη ρύθμιση του χώρου διέφεραν 
ριζικά από εκείνες των ειδικών. Οι πρώτοι δεν παραδέχονταν τα οράματα των 
εξειδικευμένων ή εμπειρικών πολεοδόμων, θεωρώντας τα "ουτοπιστικά", όπως 
προκύπτει από τη μελέτη του Τεχνικού Τύπου της εποχής. Υποστήριζαν οι ρεαλιστές 
πως, η πόλη στην Ελλάδα ως ζωντανός οργανισμός, αναπτυσσόταν μέσα από 
κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, οπότε ήταν δύσκολο να καταργηθούν οι 
αυθαιρεσίες και να αποτραπούν οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον.

Οι πολιτικές σκοπιμότητας και κυρίως οι κοινωνικοοικονομικές δομές ήταν 
καταλυτικής σημασίας για τις όποιες αποτυχίες του σχεδιασμού σε όλα του τα επίπεδα. 
Και είναι γνωστό πως, κανένα πρότυπο δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν το επιτρέπουν 
οι κοινωνικές συνθήκες14.

Παράλληλα, από τη μελέτη της περιόδου 1949-1974 προκύπτει πως τα πρόσωπα που 
πρωταγωνίστησαν άφησαν το στίγμα τους στην προσπάθεια της χωρικής ρύθμισης, 
άσχετα αν δεν έγινε άμεσα αντιληπτό εξαιτίας της αργής εξέλιξης των διαδικασιών.

Οι ουσιαστικές θετικές μεταβολές που ακολούθησαν, έστω σε νομοθετικό ή θεσμικό 
κυρίως, επίπεδο, τη μεταπολίτευση (όπως, ενδεικτικά το Σύνταγμα του 1975 που 
επιτάσσει την προστασία της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η ίδρυση 
Υπουργείου ΧΟΠ το 1980 και κατόπιν ΥΠΕΧΩΔΕ το 1985, κλπ.), αποτέλεσαν σε μεγάλο 
βαθμό απόρροιες των δυνατοτήτων, των προβληματισμών, των προσωπικών οραμάτων 
και επιστημονικών οριζόντων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης της μεταπολεμικής 
περιόδου.

14. Στις διαπιστώσεις αυτές καταλήξαμε, μεταξύ άλλων, μετά από την επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού 
των προαναφερόμενων συνεντεύξεων που μας παραχωρήθηκαν.
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Ο ΓΟΚ και η Ελληνική πόλη.
Από την συνολική πολεοδομική αντίληψη στην ρύθμιση της

ιδιωτικής κερδοσκοπίας

Αλέκα Καραδήμου Γερόλυμπου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανακοίνωση διερευνά τις διαδοχικές τροποποιήσεις στο πνεύμα των θεσμοθετημένων 
οικοδομικών κανονισμών, με άξονα τις καίριες αλλαγές που εμφανίζουν οι Γενικοί 
Οικοδομικοί Κανονισμοί (ΓΟΚ) του 1955 και 1973 ως προς τις ιδέες που διατυπώνονται 
κατά τον μεσοπόλεμο και ενσωματώνονται στον πρώτο ΓΟΚ του 19291. Όπως προκύπτει 
από την μελέτη των πρώτων οικοδομικών κανονισμών που εμφανίσθηκαν ως 
νομοθετήματα με αυτόν τον χαρακτήρα, στόχος τους ήταν να συνοδεύουν συγκεκριμένα 
κάθε φορά πολεοδομικά σχέδια, ώστε κατά την εφαρμογή τους, η ιδιωτική παρέμβαση 
να συντάσσεται και να υπηρετεί τους γενικότερους στόχους του σχεδίου (υγιεινή, 
αισθητική, οικονομία, λειτουργικότητα) επιτρέποντας παράλληλα να αναδύεται μέσα 
από την ιδιωτική αρχιτεκτονική, η εικόνα της πόλης ως συνόλου με συγκεκριμένο 
χαρακτήρα.

Η λογική αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της πολεοδομικής ανανέωσης που 
επιχειρήθηκε μετά το 1914, διαμορφώθηκε με ειδικούς ΟΚ (οικοδομικούς κανονισμούς) 
στην δεκαετία του 1920, και διατυπώθηκε με γενικευμένη ισχύ στον ΓΟΚ του 1929, που 
αποτελεί στην ουσία ένα ευρύ πλαίσιο οδηγιών και προδιαγραφών για την σύνταξη 
πολεοδομικών μελετών και την αρμονική ένταξη της ιδιωτικής ανοικοδόμησης στο 
σύνολο της πόλης.

Υπηρετώντας το βασικό οικονομικο-κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης των πρώτων 
μεταπολεμικών κυβερνήσεων, ο ΓΟΚ του 1955 και αργότερα ο ΓΟΚ του 1973 
αναλαμβάνουν έναν αντιφατικό όσο και τελικά αδιέξοδο ρόλο: να προωθήσουν αφ’ ενός 
τις δυνατότητες μέγιστης εκμετάλλευσης της αστικής ιδιοκτησίας και να επιβάλουν αφ’ 
ετέρου ορισμένες στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές (κανόνες αερισμού, φωτισμού 
και στατικής επάρκειας), στο πλαίσιο μιας εξαντλητικής κερδοσκοπίας μικροϊδιοκτητών 
και μικροκεφαλαιούχων στην γη. Στα χρόνια αυτά της μεγάλης ανοικοδόμησης και της 
’αντιπαροχής’, η εκπτώχευση των πολεοδομικών σχεδίων σε απλά ρυμοτομικά, 
συνοδεύεται και συμπληρώνεται από την ανάδειξη του ΓΟΚ σε μοναδικό ουσιαστικά 
εργαλείο πολεοδομικής πολιτικής, που επιχειρεί να ’ελέγξει’ το χάος που η ίδια η λογική 
του επιβάλλει.

1. Για τη συγγραφή του κειμένου των πρακτικών, λήφθηκαν υπ’όψιν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των Θ. 
Αργυρόπουλου, Φ. Αναιροΰση, Μ. Μαρμαρά, Δ. Εμμανουήλ, Στ. Λέπεση που έγιναν κατά την παρουσίαση.
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Η συζήτηση για την διαμόρφωση των οικοδομικών κανονισμών στην Ελλάδα και τις 
διαδοχικές τροποποιήσεις τους, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φωτίζει την 
πορεία από την θεωρητική σύλληψη της νεώτερης ελληνικής πόλης (μέχρι την δεκαετία 
1920), προς την συγκυριακή πλευρά της παραγωγής της μεταγενέστερα. Για την 
εξεταζόμενη περίοδο 1949-1974, τρία θεσμοθετημένα κείμενα, του 1929, του 1955 και του 
19732, απετέλεσαν, όχι τυχαία βέβαια, την μόνη σχετική νομοθεσία που έτυχε ευρύτατης 
εφαρμογής.

2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Στην προβιομηχανική πόλη του ανατολικού και του δυτικού κόσμου, οι ρυθμίσεις για τη 
δόμηση των κτιρίων ήταν συνοπτικές και ενσωματωμένες σε κείμενα γενικότερου 
χαρακτήρα. Τόσο παλαιότερα (βυζαντινή περίοδο και νωρίτερα), όπως και στην πρώτη 
πολεοδομική νομοθεσία του νεοελληνικού κράτους στον 19ο αιώνα, και για όσο 
διάστημα η τεχνολογία δεν επέτρεπε κτίρια με διαφοροποιημένες προδιαγραφές, ενώ οι 
αξίες της αστικής γης δεν κινητοποιούσαν ιδιαίτερες συγκρούσεις ή αξιοσημείωτες 
κερδοσκοπικές συμπεριφορές, ο έλεγχος της ιδιωτικής δόμησης ήταν εντελώς 
στοιχειώδης και αποτελούσε τμήμα ευρύτερων ρυθμίσεων του αστικού χώρου. Το ίδιο 
συνέβαινε και στους οθωμανικούς πολεοδομικούς κανονισμούς του 19ου αιώνα, μεταξύ 
1848 και 1891. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Β.Δ. 9.4.1836 "περί της εκτελέσεως 
του σχεδίου της πόλεως Αθηνών", και το Β.Δ. 12.11.1836 "περί προσθήκης εις το περί 
σχεδίου της πόλεως Αθηνών διάταγμα" (Καραδήμου Γερόλυμπου 1985-86:63-66 και 
1990). Στην Δύση, από τον 14ο αιώνα εμφανίζονται κανονισμοί με βασικό μέλημά τους 
την ’τακτοποίηση’ της πόλης με βάση γεωμετρικές μορφές: Η οριζόντια ευθεία στη 
χάραξη των δρόμων και στα πρόσωπα των οικοπέδων, όπως και η σαφής καθετότητα των 
όψεων - χωρίς τις πολλαπλά οχληρές προεξοχές, αποτελούν το βασικό ζητούμενο των 
κειμένων αυτών, που ελέγχουν θέματα οικοδομικών γραμμών και προεξοχών, 
καταπατήσεις δημοσίου ή ιδιωτικών χώρων, διευθετήσεις στις αγορές, στους πάγκους 
των καταστημάτων και στα στέγαστρα κλπ. Σποραδικά επίσης επιλαμβάνονται και του 
ύψους των κτιρίων. Παράλληλα οι ανάγκες της αντιπυρικής ασφάλειας επέβαλλαν 
κατάργηση των προεξοχών (ξύλινες), εν γένει απαγόρευση χρήσης του ξύλου από τον 
17ο αιώνα στις τοιχοποιίες, ειδικές προδιαγραφές για τις στέγες και τη σχέση τους με 
γειτονικά κτίρια (Harouel 1990: 3-10, Bienvenu 1990:35-40).

Μέχρι τον 17ο αιώνα οι κανονισμοί συντάσσονται και εφαρμόζονται κυρίως από 
τοπικές αρχές (δημοτική αυτοδιοίκηση ή επαρχιακή κλπ). Πρώτος γενικός κανονισμός με 
ισχύ σε εθνικό επίπεδο είναι το γαλλικό Διάταγμα του 1607. Το Διάταγμα αυτό επέβαλλε 
σε όποιον επιθυμούσε να κτίσει, να ζητά προηγουμένως από την τοπική αρχή την χάραξη 
της οικοδομικής γραμμής. Αυτό υποχρέωσε αμέσως σχεδόν τις αρχές να εκπονήσουν 
’ρυμοτομικά’ σχέδια και να προβλέψουν ουσιαστικά ευθυγραμμίσεις και διαπλατύνσεις

2. Δ. "περί ΓΟΚ του Κράτους", ΦΕΚ (Α) 155/22.4.1929 
Δ. "περί ΓΟΚ του Κράτους", ΦΕΚ (Α) 266/30.9.1955 
Ν.Δ. 8/1973 "περί ΓΟΚ", ΦΕΚ (Α) 124/9.6.1973
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των πολΰ στενών δρόμων... (ως ένα μέγιστο πλάτος 10 μέτρων)3, συμβάλλοντας έτσι στη 
σταδιακή μεταμόρφωση της μεσαιωνικής πόλης. Συγχρόνως, για πρώτη φορά τον 18ο 
αιώνα (1783-1784), συναρτώνται τα ύψη των κτιρίων από τα πλάτη των οδών (για λόγους 
υγιεινής-ηλιασμοΰ) και εισάγεται η έννοια του Gabarit. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις 
πρώτες αυτές ρυθμίσεις:

Για δρόμο στενότερο από 7,8μ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομής 11,70
Για δρόμο 7,8μ.-9,75μ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομής 14,60
Για δρόμο άνω των 9,75μ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομής 17,55 (υπολογιζόταν 

επί πλέον το ύψος των στεγών που δεν μπορούσε να υπερβαίνει το ήμισυ του πλάτους του 
κτιρίου, και προέκυπτε μέγιστο ύψος οικοδομής 22,5 μ.).

Με τον τρόπο αυτό οι κανονισμοί πραγματοποιούν μια ουσιαστική παρέμβαση στην 
εικόνα της πόλης, όπως μορφοποιείται στον 18ο αιώνα. Μικρά (ακόμη) πλάτη δρόμων, 
οικοδομικές γραμμές, ενιαίες κτιριακές μορφές, διαστάσεις και υλικά της όψης και της 
στέγης, και επιπεδότητα της όψης (που αποκτά ρυθμό μόνο με τα ανοίγματα και 
ελάχιστες προεξοχές αρχιτεκτονικές).

Το περιεχόμενο των οικοδομικών κανονισμών ανανεώνεται σημαντικά κατά τον 19ο 
αιώνα στην Γερμανία. Η ισχυρή μεταναστευτική κίνηση προς τις πόλεις είχε 
δημιουργήσει έντονες συγκρούσεις για την κατάληψη και την χρησιμοποίηση του αστικού 
χώρου, με αποτέλεσμα την μεγάλη άνοδο της τιμής της γης. Στην προσπάθεια να 
διαφυλαχθούν οι αξίες προς όφελος των ιδιοκτητών, αναπτύχθηκαν οικοδομικοί 
κανονισμοί, ιδιαίτεροι σε κάθε πόλη, που έλεγχαν την οικοδόμηση των κτιρίων 
προστατεύοντας από οχλήσεις, καταπατήσεις και υποβάθμιση και εξασφαλίζοντας 
συνθήκες σωστού ηλιασμού και αερισμού, ελέγχοντας επιτρεπόμενες χρήσεις, 
ρυθμίζοντας θέματα γειτνίασης κλπ. Οι γερμανικοί οικοδομικοί κανονισμοί θεωρήθηκαν 
ως εξαιρετικά επεξεργασμένοι από τους ευρωπαίους πολεοδόμους της αρχής του 20ού 
αιώνα, που τους μελέτησαν με ιδιαίτερη προσοχή (Geddes 1949, κεφ. German 
Organisation, Piccinato 1977, Καραδήμου Γερόλυμπου 1985-86: 46-48, κά)

3. ΟΙ ΙΙΡΟΙΙΑΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1920 ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ 1923

Με σαφή την προέλευσή τους από τη Γερμανία, οι οικοδομικοί κανονισμοί με τη 
σύγχρονή τους μορφή εμφανίζονται στην Ελλάδα από το 1920, συνοδεύοντας 
συγκεκριμένα κάθε φορά πολεοδομικά σχέδια.

Η πρόθεση αυτή, που εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια πολεοδομικής 
ανανέωσης στα πρώτα μεσοπολεμικά χρόνια, συμβάδισε παράλληλα με μηχανισμούς που 
μακροπρόθεσμα θα την ναρκοθετούσουν - άν και τότε δεν ήταν αυτός ο στόχος τους 
Βλέπε για παράδειγμα τα πρώτα διατάγματα για τη ρύθμιση του ύψους των κτιρίων στην 
Αθήνα (1917-1919-1922), τα οποία δρούσαν ανεξαρτήτως σχεδίου, και απλώς 
παρακολουθούσαν και προσαρμόζονταν στη σχέση ύψους κτιρίου / πλάτους των δρόμων 
(Μαρμαράς 1991: 47-54).

3. Ο Ναπολέων Α’ ήταν ο πρώτος που υποχρέωσε το 1807 όλες τις πόλεις να αποκτήσουν ένα σχέδιο 
ρυμοτομίας.
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Στα χρόνια αυτά οικοδομικοί κανονισμοί συντάσσονται για να συνοδέψουν τα σχέδια 
ανασχεδιασμού της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφή της από πυρκαγιά το 1917, των 
Σερρών μετά τον εμπρησμό τους το 1913, αλλά και το ρυθμιστικό σχέδιο για την Ρόδο το 
1925, που εκπονήθηκε από τους Ιταλούς (Τσιρπανλής 1998: 265). Ειδικοί οικοδομικοί 
κανονισμοί συνόδευαν επίσης τα σχέδια των συνοικισμών Ψυχικού, Εκάλης, Διονύσου, 
Βούλας, Βουλιαγμένης, Χολαργού, Ηλιουπόλεως, Καλογρέζας και ορισμένων ακόμη 
συνεταιριστικών προαστίων του μεσοπολέμου4.

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, όταν εγκρίθηκε το πρώτο σχέδιο για την 
ανοικοδόμηση της πόλης το 1918, η επιτροπή σχεδιασμού με βασικό συντελεστή τον 
νεαρό τότε Κ. Κιτσίκη, συνέταξε παράλληλα το Βασιλικό Διάταγμα της 8.5.1920 "περί 
εφαρμογής νέου σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης". Το διάταγμα αυτό χρησιμέυσε ως 
μήτρα των μεταγενέστερων κανονισμών (ΓΟΚ), παρά το γεγονός οτι για τους εισηγητές 
του στα 1920, είναι σαφές ότι αφορά μόνον την Θεσσαλονίκη και ερμηνεύει 
αποκλειστικά το πνεύμα του συγκεκριμένου σχεδίου για την πόλη αυτή. Ως πηγές του 
κανονισμού αναφέρονται οι ΟΚ του Βερολίνου, της Λωζάνης και του Παρισιού.

Ο Κιτσίκης συνόδεψε τον κανονισμό μ’ ένα επεξηγηματικό κείμενο, στο οποίο 
υποστήριζε ότι, όσο εσφαλμένο είναι να χαράσσεται σχέδιο ρυμοτομίας μιας πόλης 
χωρίς κατά την εκπόνησή του να λαμβάνεται υπ’ όψιν η φύσις (η μορφή) των κτιρίων τα 
οποία θα χτισθούν στη συνέχεια, άλλο τόσο είναι λάθος να κτίζονται κτίρια σε μια πόλη, 
χωρίς κατά την μορφοποίησή τους να έχει ληφθεί υπ’όψιν ο ρόλος-η σημασία τους στον 
οργανισμό της πόλης, μεμονωμένα ή ως σύνολα ("εν συμπλέγματι")... Ο Κιτσίκης 
υποστήριζε ότι "απαιτείται απόλυτος σύμπνοια μεταξύ της Πολιτείας που ρυθμίζει την 
εξέλιξιν της πόλεως δια του σχεδίου και της οικοδομικής νομοθεσίας, και των ιδιοκτητών
κατοίκων της πόλεως..... Οπως δια την επιτυχή σύνθεσιν ενός κτιρίου απαιτείται να
συμβαόίζωσι κάτοψις και πρόοψις, ούτω δια τον σχηματισμόν μιας πόλεως δέον να 
συμβαδίζη η επιπεόογραφία με τας εικόνας οδών τε και πλατειών" (Κιτσίκης 1918: 9).

Μια βασική θεώρηση του κανονισμού του 1920 ήταν η διαίρεση της πόλης σε τμήματα 
και η εφαρμογή ειδικών και διαφοροποιημένων διατάξεων σε κάθε ένα από αυτά. Την 
θεώρηση αυτή υιοθέτησε αργότερα ο ΓΟΚ του 1929 (με το άρθρο 10) στο οποίο 
προτρέπει στην σύνταξη πολεοδομικών σχεδίων και στη διαφοροποίηση των σχετικών 
ειδικών κανονισμών. Ο κανονισμός του 1920 για τη Θεσσαλονίκη αφορούσε στην αρχή 
μόνον την περιοχή της Πυρίκαυστης ζώνης και ήταν εκτενέστατος αλλά και σαφέστατος 
(σε αντίθεση με τους κανονισμούς που θα τον υποκαταστήσουν). Παρά την 
πολυπραγμοσύνη του, δεν επιχειρούσε να περιπτωσιολογήσει. Αντίθετα εναπέθετε στην 
διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων αρχών την επίλυση των ειδικών προβλημάτων που 
μπορούσαν να ανακύψουν. Απέφευγε να θέσει εξοντωτικούς φραγμούς στην 
αρχιτεκτονική δημιουργία, θεσπίζοντας με το άρθρο 31 ότι ο Νομο-αρχιτέκτων μπορεί να 
επιτρέψει την παράβαση διατάξεων όταν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια των 
οποίων ο προορισμός ή η αρχιτεκτονική έχουν ειδικές απαιτήσεις.

Ο κανονισμός αποτελείται από 9 κεφάλαια και 108 άρθρα και περιέχει ενδιαφέροντα 
στοιχεία για τον προγραμματισμένο επανασχεδιασμό της πόλης, που εισάγουν 
καινοτόμες ιδέες για τα πολεοδομικά πράγματα της χώρας:

4. Βλ. τελευταίο άρθρο ΓΟΚ 1929.
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Το πρώτο κεφάλαιο επιβάλλει την υποχρέωση να εκδίδεται οικοδομική άδεια για όλα 
τα κτίρια, μετά από κατάθεση πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης και ενδεχομένως και 
στατικής, από τον εντεταλμένο αρχιτέκτονα ή μηχανικό. Πριν την έναρξη των 
οικοδομικών εργασιών χορηγείται η οικοδομική γραμμή από τον Νομοαρχιτέκτονα, και 
ολοκληρώνεται η ισοπέδωση της οδού μπροστά από το οικόπεδο.

Ζητήματα που σχετίζονται με τις οικοδομικές γραμμές και την θέση των κτισμάτων 
στο οικόπεδο αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
εμφανίζονται και περιγράφονται οικοδομικά συστήματα (συνεχές, μη συνεχές, μεικτό) 
και ορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα ύψη και αποστάσεις από τα όρια των οικοπέδων. 
Τα ύψη των κτιρίων στην πρόσοψη είναι απολύτως συναρτημένα και μόνον από τα πλάτη 
των οδών.

[Ας σημειωθεί εδώ εν παρόδω, ότι η παροχή επί πλέον ορόφων τέσσερα χρόνια 
αργότερα (Β.Δ. 10.10.1924 "Περί του ύψους των κτιρίων και του αριθμού των ορόφων των 
εν Θεσσαλονίκη οικοδομών" με το οποίο αυξήθηκαν με πολιτική απόφαση κατά δύο οι 
όροφοι του διατάγματος του 1920), δεν αποτελεί μία απλή παρέκκλιση που μπορεί να 
περάσει απαρατήρητη, αλλά μία πλήρη ανατροπή της συνολικής λογικής του σχεδιασμού 
της πόλης, σχεδιασμού που αφορούσε τον τρισδιάστατο χώρο, και όχι απλά τις επί του 
εδάφους χαράξεις του].

Επανερχόμενοι στον κανονισμό της Θεσσαλονίκης, ειδικά δε για το μη συνεχές 
σύστημα, το ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,25 του μήκους της πρόσοψης. 
Οι ακάλυπτοι πίσω χώροι του οικοδομικού τετραγώνου πρέπει απαραιτήτως να είναι 
ενωμένοι και να σχηματίζουν κοινόχρηστες αυλές. Απαγορεύεται να φωτίζονται από 
φωταγωγούς όλοι οι χώροι κυρίας κατοικίας, στους οποίους περιλαμβάνονται οι 
κουζίνες. Τουαλέτες, διάδρομοι και αποθήκες, μπορούν να βλέπουν σε αυλές 12 τ.μ. 
Όλες αυτές οι διατάξεις, καθώς και οι επόμενες που αφορούν τις επιτρεπόμενες 
προεξοχές διακοσμητικού ή λειτουργικού χαρακτήρα (ανοικτούς ή κλειστούς εξώστες), 
χαρακτηρίζονται από ένα πνεύμα επίλυσης αρχιτεκτονικών προβλημάτων ώστε να 
δημιουργείται αθροιστικά ένα ενιαίο σύνολο, και όχι από την τόσο εμφανή, αργότερα, 
διάθεση να προληφθούν ιδιοτελείς αυθαιρεσίες .

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους "ρυθμούς αρχιτεκτονικής που επιβάλλονται 
επί των πλατειών και των αρτηριών της νέας πόλεως”, και αποδεικνύει την προωθημένη 
αρχιτεκτονική προβληματική με την οποία διενεργήθηκε στα χρόνια αυτά ο 
επανασχεδιασμός της πόλης. Ποτέ έκτοτε δεν υπήρξαν στην Ελλάδα ’επιβεβλημένες - 
διατεταγμένες όψεις’ (facades ordonnarxjes), στην Θεσσαλονίκη δε, υλοποιήθηκαν μόνο 
στην οδό και πλατεία Αριστοτέλους, καθώς και στις περιοχές των Αγορών. Με τα άρθρα 
41 ως 45 ορίζεται ότι τα σχέδια των προσόψεων των κτιρίων θα χορηγηθούν από την 
επιτροπή του νέου σχεδίου και καμία μετατροπή ή τροποποίησή τους δεν επιτρέπεται.

Σε ορισμένους βασικούς δρόμους προβλέπονταν στοές ύψους 8 μ. και πλάτους 5,5 μ. 
και θεσπιζόταν αρχιτεκτονικός έλεγχος της μορφής των κτιρίων "σνμφώνως προς την 
σπουόαιότητα της θέσεως αυτών" και την επιθυμία "να παρονσιάζωσιν αρμονικόν 
σύνολον". Η ίδια επιθυμία για αρμονία και συνολικότητα προσδιόριζε ότι "πας 
μεσότοιχος ορατός εκ της οδού οφείλει να είναι κεκοσμημένος σνμφώνως με σχέδια 
εγκεκριμένα υπό τον Νομοαρχιτέκτονος", καθώς και ότι "καθαρισμός των προσόψεων και 
ανανέωσις τον χρωματισμού να λαμβάνη χώραν ανά εκάστην πενταετίαν", ενώ 
απαγόρευε κάθε τοιχοκόλληση ή διαφημίσεις, εκτός απολύτως προσδιορισμένων 
σημείων.
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ΑΛΕΚΑ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ

Τα υπόλοιπα κεφάλαια ασχολούνται με τους όρους εκτέλεσης των οικοδομικών 
εργασιών, τα επιτρεπόμενα δομικά υλικά, κυρίως για την αποφυγή πυρκαγιάς, τον 
επαρκή αερισμό και φωτισμό των κτιρίων, τη σύνδεσή τους με δίκτυα, και τις 
επιτρεπόμενες γειτνιάσεις με ειδικές, προβληματικές λειτουργίες. Περιλαμβάνουν 
επίσης έναν πλήρη κτιριοδομικό κανονισμό για την υγιεινή των κατοικιών.

Το τελευταίο μέρος του διατάγματος αφορά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
ορίζει (αφού προσδιορίσει επακριβώς τις θεωρούμενες ως οχληρές, ανθυγιεινές ή 
επικίνδυνες) ότι αυτές θα εγκαθίστανται υποχρεωτικά στο βιομηχανικό κέντρο, που 
εκτείνεται μεταξύ Βαρδαρίου και Δενδροποτάμου. Οι υπόλοιπες οφείλουν να 
συμμορφώνονται με κανονισμούς προστασίας από τις οχλήσεις. Πριν δε οικοδομηθεί 
οποιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση, θα πρέπει να αιτείται άδεια από την Δημαρχία, 
οπότε θα ελέγχεται η χωροθέτησή της.

Αντίστοιχα στις Σέρρες επιβλήθηκε το 1923 ειδικός κανονισμός για να εφαρμοσθεί το 
πολεοδομικό σχέδιο στην πόλη που είχε καταστραφεί από εμπρησμό στους Βαλκανικούς 
πολέμους5.

Ο κανονισμός αυτός είχε 55 άρθρα. Χαρακτηριστικά τα άρθρα 4 και 5 επέβαλλαν 
διαίρεση της πόλης σε 4 τμήματα (εμπορικά, αστικά, βιομηχανικά και εξοχικά), που 
"χαρακτηρίζονται ως τοιαύτα ρητώς εν τω εγκεκριμένοι σχεδίω", ενώ για κάθε τμήμα 
ρυθμίζονταν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και αναφέρονταν ρητώς οι αποκλειόμενες.

Καθώς εν τω μεταξύ έχει ανακύψει το προσφυγικό πρόβλημα (ανταλλαγή των 
πληθυσμών 1923) ο κανονισμός ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με ρυθμίσεις για εργατικές 
κατοικίες, τις οποίες αντιλαμβάνεται ως οργανωμένα προγράμματα, και θέτει 
προδιαγραφές στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανέγερση εργατικών κατοικιών δίπλα 
στα εργοστάσια "κατά ομάδας, εκάστη των οποίων θα περιλαμβάνη κατοικίας επαρκείς 
δια το προσωπικόν τουλάχιστον μιας βιομηχανικής επιχειρήσεως". Οι εργατικές συνοικίες 
θα περιβάλλονται από δενδρόφυτη ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 15 μ. από το 
εργοστάσιο, οι ελεύθεροι χώροι θα έχουν ίση επιφάνεια με την δομήσιμη έκταση κλπ.

Από τα συστήματα δόμησης που περιγράφονται, εξαιρούνται οι οικοδομές των 
εργατικών οικισμών, που θεωρείται ότι κανονίζονται σε κάθε περίπτωση από το ειδικό 
σχέδιο του συγκεκριμένου οικισμού. Με το άρθρο 27 θεσπίζονται ύψη κτιρίων μέχρι τα 
12/10 του πλάτους των δρόμων, ελάχιστο ύψος οικοδομής 10 μέτρων και μέγιστο 24. Τα 
ύψη αυτά διαφέρουν στα εμπορικά τμήματα που μπορούν να φθάνουν τα 24 μέτρα, ενώ 
στα αστικά δεν θα υπερβαίνουν τα 20, στα βιομηχανικά τα 17 και στα εξοχικά τμήματα 
τα 14 μέτρα. Είναι φανερό από όσα αναφέρθηκαν, ότι στις Σέρρες όπως και στη 
Θεσσαλονίκη (και βέβαια στη Ρόδο), οι κανονισμοί προκύπτουν από και υπηρετούν το 
συγκεκριμένο κάθε φορά σχέδιο που εφαρμόζεται στην πόλη.

5. Διάταγμα "περί οικοδομικού κανονισμού της πόλεως Σερρών" (ΦΕΚ (Α’) 261/17.9.1923, αναδημ. ως 
εσφαλμένους δημοσιευθέν στο ΦΕΚ (Α) 134 / 22.5.1923). Το σχέδιο των Σερρών είχε εγκριθεί με τον νόμο 2517 του 
1920 (Καραδήμου Γερόλυμπου 1997).
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ΟΓΟΚΚΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

4. ΑΙΙΟ ΤΟΥΣ ....ΟΚ, ΣΤΟΝ ΓΟΚ

Οι περιπέτειες του πολεοδομικού σχεδιασμού κατά τον μεσοπόλεμο δεν χρειάζεται να 
αναπτυχθούν δια μακρών. Είναι γνωστό ότι το 1923, έτος κατά το οποίο τίθεται σε 
εφαρμογή το ΝΔ του 1923 που προβλέπει την σύνταξη σχεδίων για κάθε πόλη που θα 
συνοδεύονται από ειδικούς οικοδομικούς κανονισμούς, έχει ανακύψει παράλληλα το 
πρόβλημα της στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων. Μεταξύ 1923 και 1927, με 
μια σχεδόν δραματική προσπάθεια το Υπουργείο Συγκοινωνίας αγωνίσθηκε να 
περισώσει τη γενικότερη πολιτική που είχε επίμονα διαμορφώσει τα προηγούμενα 
χρόνια και μόλις είχε καταφέρει να θεσμοθετήσει. Ωστόσο οι ανάγκες για τη στέγαση 
των προσφύγων, δίκαια ή άδικα, την ακύρωσαν ουσιαστικά στα 1927.

Υστάτη προσπάθεια ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού με γενικευμένη ισχύ 
είναι ο ΓΟΚ του 1929, που αποτελεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένα ευρύ πλαίσιο 
οδηγιών και προδιαγραφών για την σύνταξη πολεοδομικών μελετών και την αρμονική 
ένταξη της ιδιωτικής ανοικοδόμησης στο σύνολο της πόλης.

Όπως εξηγεί ο Μπίρης, όσο διάστημα δεν εξέλιπαν (κυρίως από το 1900 ως το 1920) 
η συνήθεια της μικρής ιδιοκτησίας και της μεμονωμένης κατοικίας στην Αθήνα, το ύφος 
των κτιρίων σπανίως υπερέβαινε τα 14 μ. με εσωτερικό ύψος περί τα 4μ. (Μπίρης 1966: 
298). Υπήρχαν επαρκείς αυλές κλπ. ενώ η ίδια η μορφολογία του νεοκλασικού ρυθμού 
απέφευγε τις μεγάλες προεξοχές. Η τεχνολογία εν χρήσει -απλές τοιχοποιίες και ξύλινα 
πατώματα με δοκάρια ξύλινα ή σιδερένια- δεν επέτρεπε μεγάλα ύψη, ενώ εξ ίσου 
αποθαρρυντικό για μεγάλης κλίμακας ανοικοδόμηση ήταν το καθεστώς της κατακόρυφης 
ιδιοκτησίας. Οταν το 1917 χτίσθηκε η πρώτη επταόροφη οικοδομή στην πλατεία 
Συντάγματος με μπετόν αρμέ (οικοδομή Γιαννάρου, γωνία Οθωνος και Φιλλελήνων), ο 
υπουργός Συγκοινωνίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου, συμμεριζόμενος την γενική 
κατακραυγή που προκάλεσε το ... πανύψηλο για την εποχή κτίριο, προώθησε την ψήφιση 
του Ν. 858 που εισάγει την δια διαταγμάτων ρύθμιση των υψών. Το πρώτο διάταγμα 
(Νοέμβριος 1919) ορίζει τα 12/10 του πλάτους της οδού ως επιτρεπόμενο ύψος, 10 μ. σε 
δρόμους στενότερους των 8,5 και μέγιστο 22 μ. Αργότερα το 1922 αυξάνεται το μέγιστο 
ύψος κτιρίου σε 26 μ.

Με τον ερχομό των προσφύγων και τα εξαιρετικά οξυμένα προβλήματα στέγασης, 
διαπιστώθηκε ότι αρχές και πολίτες παρέκαμπταν χωρίς διατυπώσεις το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο. Ο τότε διευθυντής του υπουργείου Ανάργυρος Δημητρακόπουλος 
επεξεργάσθηκε τον πρώτο ΓΟΚ που δημοσιεύθηκε το 1929. Ο ίδιος υπήρξε μάλλον
αποκαλυπτικός για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν συγκεκριμένα την απόφαση: "....
Οταν καταρτίσθηκε ο ΓΟΚ το 1929 υπήρχε πλήρης επίγνωσις ότι θα χρειαζόταν γρήγορα 
αναθεώρησιν, τουλάχιστον εις ορισμένος διατάξεις του (όπως φαίνεται και στην εγκύκλιο 
του Υπ. Συγκοινωνίας 5150711929, σελ. 5 και 8), κυρίως λόγω της σπουδής με την οποία 
συνετάχθη μετά την αποτυχίαν μιας επισήμου αλλά όχι ευρύτερα γνωστής γενικωτέρας 
προσπάθειας του Υπουργείου Συγκοινωνίας για την πληρέστερη αντιμετώπιση των 
πολεοδομικών προβλημάτων της Αθήνας και της όλης χώρας"... "Οι συστηματικώς 
παρακολουθούντες την εξέλιξιν των πολεοδομικών ζητημάτων είναι εις θέσιν να 
γνωρίζουν τους σοβαρούς λόγους της σπουδής αυτής" (Δημητρακόπουλος 1939:73).
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ΑΛΕΚΑ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ

Ο ΓΟΚτου 1929 έχει έναν διφυή χαρακτήρα, παιδευτικό και εφαρμοστικό. Σε γενικές 
γραμμές παρεμβαίνει, ’διδάσκοντας’ και εξηγώντας στους κατά τόπους αρμοδίους τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκπονηθούν τα πολεοδομικά σχέδια. Οι οδηγίες είναι 
αρκετά λεπτομερείς. Περιγράφουν όλη την προετοιμασία της υποδομής του σχεδιασμού 
(τοπογραφήσεις, χωροσταθμίσεις, εδαφικές λεπτομέρειες, χάραξη του σχεδίου επί του 
εδάφους, άρθρο 18), επιβάλλουν τις κλίμακες των υποβάθρων και των σχεδίων (1:500 και 
1:2000, άρθρο 19) και σημειώνουν κάθε επί μέρους στοιχείο που οφείλει να 
καταγράφεται. Επιμένουν δε ότι κάθε σχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο ειδικού 
κανονισμού, διασαφηνιστικού του σχεδίου ρυμοτομίας.

Είναι σαφές ότι το διάταγμα αυτό λειτουργεί κυρίως ως πλαίσιο και σύνολο 
προδιαγραφών των πολεοδομικών μελετών και όχι απλά ως ρυθμιστικός κανονισμός. 
Βέβαια, υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται σε αποστάσεις από πλάγια όρια κλπ., 
βάσει των οποίων χτίσθηκαν πολλές πολυκατοικίες στην Αθήνα μέχρι τον πόλεμο 
(Μαρμαράς 1991). Ωστόσο το κύριο ενδιαφέρον του ΓΟΚ του 1929, σε αντίθεση με τους 
επόμενους ΓΟΚ, είναι πολύ περισσότερο εστιασμένο στην πόλη παρά στα κτίρια.

Μέσα στα 142 άρθρα του, δίνονται σαφείς οδηγίες για το ίδιο το περιεχόμενο του 
σχεδιασμοΰ, τις επιλογές που πρέπει να γίνουν, τις προτεραιότητες που θα 
ακολουθηθούν (βλ. άρθρο 20). Αιτία γι’ αυτό δεν είναι μόνον ότι οι αρχές του 
Υπουργείου επανέρχονταν και επέμεναν στην πολιτική του ’σωστού' σχεδιασμού μέσω 
του ΓΟΚ. Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι έλειπε η τεχνογνωσία στα κατά τόπους 
πολεοδομικά γραφεία των διαφόρων οικισμών του κράτους, οπότε οι οδηγίες ήταν 
απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του.

Ο ΓΟΚ αφορά και επιβάλλεται στις πόλεις6. Συνιστάται τα σχέδια να διατυπώνουν 
ευρείες προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξή της (τελευταία παράγραφος του άρθρου 
20), με την ακόλουθη προτροπή: γενναιοδωρία στα πλάτη των κεντρικών αρτηριών 
κυκλοφορίας και αντίθετα οικονομία στην χάραξη των δευτερευουσών οδών, με 
παράλληλη χωροθέτηση μεγάλων ενιαίων κοινόχρηστων χώρων για άλση, αθλητικές 
δραστηριότητες και κέντρα αναψυχής. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε σήμερα, οι 
συστάσεις αυτές, που εξέφραζαν ουσιαστικά ένα ευρύ πνεύμα ωφέλειας για το σύνολο, 
δεν ευδοκίμησαν.

Το ευρύ πνεύμα του ΓΟΚ του 1929 φαίνεται και στα ακόλουθα άρθρα που ωστόσο 
αγνοήθηκαν κατά την υλοποίηση των σχεδίων:

Το άρθρο 138 συνιστά "κατά την μελέτην των σχεδίων νέων πόλεων και συνοικισμών 
οποιασδήποτε μορφής (εργατικών, εξοχικών, αστικών κλπ) ή νέων σημαντικών αυτών 
επεκτάσεων, τα υπό των κεφαλαίων 4 (θέση οικοδομών στο οικόπεδο), 6 (ηλιασμός, 
φωτισμός εσωτερικών χώρων) και 12 (ύφη οικοδομών) θίγόμενα ζητήματα να μην 
στηρίζονται απολύτως εις το παρόν διάταγμα, αλλά να μελετάται η ρϋθμισις αυτών και 
κατά τας τελευταίας επί των ζητημάτων ούτων αντιλήψεις, λαμβανομένης σπονδαίως υπ ’ 
όψιν της σημασίας του προσανατολισμού και των μεγάλων ακαλύπτων χώρων, ως και των 
νεωτέρων μέσων συγκοινωνίας".

6. "Πόλεις νοούνται κατά το παρόν Διάταγμα αι πρωτεύουσαι νομοτν και επαρχιοτν και πάσα ετέρα πόλις ή 
συνοικισμός έχων υπέρ τους 5000 κατοίκους κατά τα αποτελέσματα της επίσημου απογραφής. Εις τας Κώμας 
υπάγονται πάσαι αι λοιπαί πόλεις και συνοικισμοί.Εις τας πόλεις υπάγονται και αι υπό του κράτους ανεγνωρισμέναι 
Λουτροπόλεις και άν ακόμη εχουσι μικρότερον αριθμόν κατοίκων" (άρθρο 9). Σημειώνουμε ότι στην συνέχεια 
αναφέρεται πως μπορούν και άλλοι οικισμοί υπό όρους (λόγω ειδικών συνθηκών) να υπαχθούν στις πόλεις.
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Ο ΓΟΚ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Ενώ σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 139, "επί των παλαιών τμημάτων των πόλεων 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από των διατάξεων των κεφαλαίων 4 και 6, εκφραζομένον 
ειδικού οικοδομικού κανονισμού δι’ έκαστον οικοδομικόν τετράγωνον", αφού δηλαδή τα 
παλαιό κέντρα μελετηθούν ειδικά και διατυπωθούν ιδιαίτερες ρυθμίσεις γι’αυτά.

Και τα δύο άρθρα δείχνουν ότι τα βασικά αυτά θέματα (που αργότερα απετέλεσαν 
αντικείμενα κατ’ εξοχήν των ομοιόμορφων ρυθμίσεων του ΓΟΚ), εναπετίθεντο σια 
τοπικά σχέδια και σε εξειδικευμένες διευθετήσεις που ελάμβαναν υπ’ όψιν τις 
ιδιαιτερότητες κάθε πόλης (ιστορικές και λειτουργικές) χωρίς άκαμπτες ή περιοριστικές 
προδιαγραφές. Την ίδια άποψη για το περιεχόμενο των οικοδομικών κανονισμών είχε 
και ο Δοξιάδης αμέσως μετά τον πόλεμο, όταν έγραφε πως "ο ΓΟΚ ορίζει τους 
οικοδομικούς περιορισμούς που ισχύουν για κάθε οικισμό, εφ’όσον δεν ορίζονται κατά 
διάφορον τρόπον, ως επιβάλλεται, δια ειδικού κανονισμού κατ’ οικισμόν" (Δοξιάδης 
1947).

ΓΟΚ 1955. Παρά την εκπόνηση μεγάλου αριθμού σχεδίων πόλεων στον μεσοπόλεμο, 
οι συνθήκες και διαδικασίες μέσα στις οποίες τα σχέδια αυτά εφαρμόσθηκαν, ανέτρεψαν 
ουσιαστικά την θεωρητική σκέψη που ενέπνευσε και υποστήριξε το γενικό πλαίσιο 
άσκησης της πολεοδομίας μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επαύριος του πολέμου 
βρίσκει την χώρα με πολλαπλώς οξυμένες ανάγκες και χωρίς ένα εν γένει αποδεκτό 
θεωρητικό πλαίσιο για την αστική ανάπτυξη. Εκτεταμένες καταστροφές του οικιστικού 
αποθέματος, φυγή από την ύπαιθρο και αστυφιλία, και αυξημένες δυνατότητες 
ανέγερσης πολυόροφων κτιρίων χάρη στην διάδοση του μπετόν, οδηγούν τις 
μεταπολεμικές κυβερνήσεις στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στην κατοικία. Τα 
γενικότερα σχέδια για τους οικισμούς εγκαταλείπονται ή ατονούν. Η έννοια του 
συνολικού σχεδιασμού της πόλης, της αρμονικής εξέλιξης και επέκτασής της θεωρείται 
άχρηστη πολυτέλεια. Η ’επίλυση’ του προβλήματος της κατοικίας εναποτίθεται στο 
ιδιωτικό κεφάλαιο και στο μεμονωμένο οικόπεδο. Ο ΓΟΚ του 1955 και αργότερα ο ΓΟΚ 
του 1973 αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες μέγιστης εκμετάλλευσης των 
αστικών οικοπέδων ώστε να είναι ελκυστική στον οικοπεδούχο και τον εργολάβο, και να 
διατυπώσουν τεχνικές προδιαγραφές για τα κτίρια αυτά που να διαφυλάγουν 
στοιχειωδώς ορισμένες συνθήκες αερισμού, φωτισμού και στατικής επάρκειας. Στα 
χρόνια αυτά της μεγάλης ανοικοδόμησης και της ’αντιπαροχής’, τυχαίες ρυμοτομήσεις (η 
ολοκλήρωση των οποίων υπόκειται και στις πελατειακές σχέσεις των τοπικών αρχόντων) 
και παντοδυναμία του ΓΟΚ, αποτελούν το μοναδικό περιεχόμενο της εφαρμοσμένης 
ελληνικής πολεοδομίας.

Ο ΓΟΚ του 1955 υλοποιεί την επίσημη πολιτική με 81 άρθρα και 118 επεξηγηματικά 
διαγράμματα, που εκτείνονται σε 54 πυκνογραμμένες σελίδες της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (Βλ. τα περιεχόμενά του στον συγκριτικό πίνακα). Διατηρώντας μια 
μακρινή σχέση με τον ΓΟΚ 1929, εξακολουθεί να αναφέρεται έμμεσα στα πολεοδομικά 
σχέδια κάθε πόλης, δίνοντας μια σχετικά επεξεργασμένη ερμηνεία στο περιεχόμενο του
Σχεδίου Πόλεως. Σύμφωνα με το άρθρο ..... "Εγκεκριμένο σχέδιο..... καλείται το ...
διάγραμμα μετά του τυχόν ειδικού οικοδομικού κανονισμού αυτού, το καθορίζον τον 
τρόπον δομήσεως περιοχής τίνος, ήτοι τους κατά τα εφεξής κοινοχρήστους και 
οικοδομήσιμους χώρους, την χρησιμοποίησιν εκάστου τμήματος της πόλεως δι ’ορισμένους
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σκοπούς, τας θέσεις των διαφόρων δημοσίων ή κοινωφελών κτιρίων και τους οιουσδήποτε 
αναγκαίους περιορισμούς ως προς την μορφήν, το μέγεθος, και τας θέσεις των οικοπέδων, 
τας διαστάσεις, τον τρόπον κατασκευής και χρήσεως των ανεγειρομένων κτιρίων ως και 
των διαφόρων εγκαταστάσεων αυτών". (Στον αντίστοιχο ορισμό του ο επόμενος ΓΟΚ 
του 1973 έχει ξεχάσει κάθε τι που σχετιζόταν με την παρουσία των πολεοδομικών 
σχεδίων).

Βασική φροντίδα του ΓΟΚ 1955 είναι πώς θα τοποθετηθούν τα κτίρια στα 
ασχεδίαστα, με τυχαία σχήματα οικόπεδα, που συνήθως αποτελούνται από πρώην 
αγροτεμάχια που εντάχθηκαν με όποιο σχήμα είχαν στο σχέδιο της πόλης). Η 
ανεπάρκεια και η σχηματικότητα της προσέγγισης προκύπτει επίσης από το άρθρο 15 § 
1, που ορίζει ότι "όταν δεν προβλέπεται οικοδομικό σύστημα από το εκάστοτε σχέδιο 
πόλεως ή τον ειδικό κανονισμό, τότε δια μεν τις πόλεις έχουμε το συνεχές, και δια τας 
κώμας το των πτερύγων". Έτσι, όχι μόνον προεξοφλείται η απουσία κάθε σχεδίου, αλλά 
αποδεικνύεται η αδυναμία του ΓΟΚ να επιλύσει συνολικά το θέμα, καθώς, σύμφωνα με 
τους ορισμούς του ίδιου, πόλεις και κώμες διαφοροποιούνται μεταξύ τους μόνον ως 
προς τον πληθυσμό τους και όχι άλλες ειδικότερες ανάγκες.

Στη συνέχεια ο ΓΟΚ πασχίζει, επιβάλλοντας εξαντλητικές δεσμεύσεις σε κάθε 
στοιχείο της κάτοψης και της όψης, να εξασφαλίσει μερικά ελάχιστα δεδομένα αερισμού 
και φωτισμού. Αποθαρρύνει έτσι την αρχιτεκτονική δημιουργία, την οποία ερμηνεύει ως 
εκούσια ή ακούσια συγκάλυψη υπέρβασης των επιτρεπόμενων τετραγωνικών, που 
κινούνται πάντα στα άνω όριά τους. Κάθε μέριμνα για ενιαία πολεοδομική εικόνα, για 
την δημιουργία αρχιτεκτονικών συνόλων, για το σχεδίασμά ελκυστικών δημόσιων χώρων 
έχει εγκαταλειφθεί, ενώ η διευκόλυνση της μαζικής ανοικοδόμησης είναι το μοναδικό 
ζητούμενο. Βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού όπως οι 
πυκνότητες κατοικίας και οι ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων του αστικού πληθυσμού σε 
κοινόχρηστες λειτουργίες σε κτίρια και ελεύθερους χώρους, αφήνονται να ρυθμίζονται 
με τυχαίο τρόπο, όπως προκύπτουν από αποσπασματικά διατάγματα που αυξάνουν κατά 
καιρούς τους επιτρεπόμενους αριθμούς ορόφων (και άρα και τον πληθυσμό κάθε 
περιοχής), λειτουργώντας σε επίπεδο περιστασιακών πολιτικών ή πελατειακών 
παροχών. Χαρακτηριστικές, για παράδειγμα, είναι οι αυξήσεις στην κάλυψη των 
οικοπέδων μέχρι και 100% και η παροχή μεγαλύτερων υψών από τα γενικώς ισχύοντα 
στην χώρα, που ρυθμίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1956 και 1960 για να ενθαρρύνουν 
ακόμη περισσότερο την ανέγερση πολυκατοικιών, που κατέληξαν να παραβιάσουν 
ριζικά το ισχύον σχέδιο της πόλης. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι οι αυξήσεις υψών για 
την πόλη του Πειραιά που απαιτούσε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης το 1957, και η 
οργισμένη αντίδραση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, δια του εκπροσώπου του Αγγέλου 
Σιάγα, που αρνήθηκε να τις υποστηρίξει, τασσόμενος υπέρ ενός ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού του χώρου της πόλης (Σιάγας 1957: 7-8).

ΓΟΚ 1973. Μετά από την μεγάλη ανοικοδόμηση της δεκαετίας του 1960, το περίφημο 
’καπέλο’ στα ύψη που έδωσε η δικτατορία με τον Αναγκαστικό Νόμο 395 του 1968, και 
την υποστήριξη της χούντας στην οικοδόμηση πύργων (μεταξύ των οποίων ο πύργος των 
Αθηνών και άλλοι7), τίθεται σε ισχύ ο ΓΟΚ του 1973.
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Με 130 άρθρα (που εκτείνονται σε 47 σελίδες ΦΕΚ) και 4 επεξηγηματικά 
διαγράμματα που εξηγούν τις απαιτήσεις για ηλιασμό-φωτισμό στα νέα συστήματα 
ελεύθερης δόμησης και ελεύθερης σύνθεσης, ο ΓΟΚ αυτός φέρει έντονα τα σημάδια της 
συνεχιζόμενης πολιτικής της αθρόας ’πολυκατοικιοποίησης’. Με πρόσχημα την 
υιοθέτηση ορισμένων ιδεών που απηχούν το Μοντέρνο κίνημα σε ελληνική εκδοχή και 
εισηγούνται την εγκατάλειψη της αυστηρά προσδιορισμένης οικοδομικής γραμμής και 
την ελεύθερη τοποθέτηση των κτιρίων στις αστικές νησίδες, (σε σύνδεση και με τον Νόμο 
1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας), επωφελείται για να αυξήσει επιλεκτικά την 
δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης μεγάλων ιδιοκτησιών7 8. (Αξίζει ίσως να 
σημειώσουμε ότι αντίστοιχες ’μοντέρνες’ προσεγγίσεις που ίσχυαν στην Γαλλία από το 
1950, καταργούνται θριαμβευτικά το 1977, με πολεοδομικά σχέδια που επαναφέρουν 
δεσμευτικά τις οικοδομικές γραμμές, τα ενιαία ύψη και τις παραδοσιακές οικοδομικές 
νησίδες, βλ. Starkman 1998:12).

Οποιαδήποτε αναφορά ή σχέση του ΓΟΚ 1973 προς την έννοια του πολεοδομικού 
σχεδίου έχει ξεχασθεί. Ο ορισμός του σχεδίου έχει απλοποιηθεί, αφαιρώντας κάθε μνεία
για την παρέμβαση στα οικόπεδα: "Εγκεκριμένο σχέδιο..... καλείται το ... διάγραμμα
μετά τον τυχόν ειδικού οικοδομικού κανονισμού αυτού, το καθορίζον τους ειδικούς όρους 
όομήσεως, τας κοινοχρήστους και δομήσιμους εκτάσεις και την χρησιμοποίησιν εκάστου 
τμήματος ή ζώνης της πόλεως". Ο ΓΟΚ του 1973 κυριαρχείται από την αναφορά στα 
συστήματα δόμησης (άρθρα 15-72) και τις ιδιοτυπίες της τοποθέτησης των κτιρίων στα με 
οποιονδήποτε τρόπο προκύψαντα οικόπεδα. Μια συγκριτική αναγραφή των 
περιεχομένων των τριών ΓΟΚ με ορισμένα σύντομα σχόλια παρατίθεται στη συνέχεια με 
μορφή πίνακα.

7. Βλ. την απερίγραπτη συνηγορία υπε'ρ της αύξησης των υψών του Στ. Παττακού στο δημοτικό συμβούλιο της 
Αθήνας, που δημοσιεύει ο Φιλιππίδης 1990:43 και συνέχεια.

8. Θυμίζουμε ότι μόνον το 1979 θα θεσπισθούν ενιαίοι συντελεστές δόμησης κατά περιοχές. Το μέτρο αυτό 
εξασφαλίζει ένα είδος ισονομίας στο εσωτερικό κάθε περιοχής, αλλά ευνοεί μια πιο ελεύθερη άρα και πιο 
εξατομικευμένη ερμηνεία των κανονιστικών διατάξεων, που θα δούμε αργότερα με τον ΓΟΚ του 1985.
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Πίνακας I. Περιεχόμενα ΓΟΚ 1929-1973

ΓΟΚ 1929 ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973
Κεφ. 1, αριθ. άρθρων Γενικοί ορισμοί, 1- 

17 (και οικοδ.
συστήμ.*, πόλεις-
κώμαι, ιεραρχία
οδών, προεξ και ύψη 
κτιρίων, κοινόχρ.
κτίρ, στατικά θέματα)

Γενικοί ορισμοί, 1- 
14

1. Γενικοί ορισμοί, 1- 
14

Κεφ. II, Κανόνες για σύνταξη 
+ έγκριση ρυμ. 
σχεδίων 18- (50ετία- 
διττλ/μός)

Θέσις και έκτασις 
των οικοδομών
εντός των
οικοπέδων, 15-24

II. Α Συνεχές
σύστημα, 15-26

Κεφ. Ill Υποχρεώσεις 
δήμων-κοιν.+ ιδιοκτ. 
ως προς κοινής 
χρήσεως έργα 23-28

Εγκαταστάσεις επί 
των υποχρεωτικών 
αυλών, 25-27

II.Β. Ασυνεχές, 27-31

Κεφ. IV Θέσεις οικοδ εντός 
οικοπέδων, 
οικοδομικά 
Συστήματα, 
παρεκκλίσεις 29-44

Υψη οικοδομών και 
ορόφων 28-31.
Σχήματα 49-77

II.Γ. Πανταχόθεν
ελεύθερο, 32-39

Κεφ. V Χρήση ακαλύπτων 
χώρων άρθρο 46**, 
αρθρα 45-48

Φωτισμός και
αερισμός των
οικοδομών, 32-33
σχ. 71-77

II. Δ. Ελευθέρα
δόμησις, α. Αμιγής 
(εκτός οικισμών) 40- 
51
β. Εντός
υφισταμένων 
οικισμών 52-59

Κεφ. VI Φωτισμός-αερισμός 
οικοδομών, ελάχ.
Διαστ δωματ 49-54

προεξοχαί
οικοδομών 34-41,
σχ, 78-99

II. Ε. Ελευθέρα 
Σύνθεσις, 60

Κεφ. VII υπόγειοι-ισόγειοι
χώροι
55-57

διατάξεις δια την
οικονομία του
οικισμού δια την
κοινήν αισθητικήν, 
42-47***

ΙΙ.Ζ. Πτέρυγες, 68-72

Κεφ. VIII Αποχετεύσεις, 
αγωγοί, κλπ 58-63

Αντοχή οικοδομών, 
οικονομία υλικών
(στα-τικά, μονώσεις 
κλπ) 48-52

II. Η. Διατάξεις εις 
άπαντα τα
συστήματα (79:
αισθη-τική***, 80:
Επιτρ. Ασκ. Αρχ.
Ελέγχου,
83:αρχιτεκτο-νικές 
προεξ.) 73-101

Κεφ.1X Ειδικές
εγκαταστάσεις για τα 
ζώα 64-68

Εξασφάλιση από
πυρ, 53-57

ΙΙ.Θ. παρεκκλίσεις
102

Κεφ. X Πυροπροστασία 69- 
81

προστασία παό
καιρικές μεταβολές 
και υγρασία, 58-61

III. Εγκαταστάσεις 
Α. Κεντρική
θέρμανση 103-109
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Συνέχεια του Πίνακα 1

Κεφ. XI Στατική, δομική
ασφάλεια 82-87

Εγκαταστάσεις 62-66 ΙΙΙ.Β. συλλογ.
κεραίαι, αλεξικ., 110

Κεφ. XII Υψη, κλίσεις,
κεντρικά τμήματα-
παρεκκλίσεις

Περιφράξεις 67-69 ΙΙΙ.Γ. υδραυλικά, 111

Κεφ. XIII Προεξοχές 94-103 υποχρεώσεις οικοδο- 
μούντων, ασφάλεια 
γειτον. Ιδιοκτησ. 70- 
71

III.Δ.
ηλεκτρομηχανο- 
λογικά, 112

Κεφ. XIV Κοινή αισθητική,
χρω-ματισμοί, 
υποχρεωτι-κές 
διατεταγμένες όψεις 
-ordonnances 104- 
111

υποχρεώσεις δήμων 
και κοινοτήτων για 
κοι-νόχρηστα έργα 
72-74

IV. Ηχομονώσεις,
113-117

Κεφ. XV Περιφράξεις 112-118 Σύστασις-κατάργησις 
δουλειών επί
ακινήτων 75-77

V. Αδειαι, κυρώσεις, 
118-124

Κεφ. XVI Διαχωρ. τοίχοι 119- 
131

Εφαρμογή 
κανονισμού: 
Τακτοποίηση 
οικοπέδων κλπ. 78- 
81

VI. Τελικαί διατάξεις 
125-128

Κεφ. XVII Υποχρεώσεις 
οικοδο-μούντων 
προς κοινοχρ. και 
γείτονες 132-135

________________ 1

Κεφ. XVIII Γενικές διατάξεις - 
142

* ΓΟΚ 1929, τα οικοδομικά συστήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο (συνεχές: 
άρθρα 31-33, ασυνεχές: 34, μικτό: 35, πανταχόθεν ελεύθερο: 36-37, παρεκκλίσεις: 38 κλπ....
** ΓΟΚ 1929, Χρήση ακαλύπτων χώρων: άρθρο 46. Είναι ενδιαφέρον ότι προτείνεται η συνένωση και 
η φύτευση των ακαλύπτων, σύμφωνα με την συνολική αντίληψη για το εσωτερικό των οικοδομικών 
τετραγώνων (Κιτσίκης 1918)..
*** ΓΟΚ 1955 Η κοινή αισθητική προσδιορίζεται με τα ακόλουθα στοιχεία (καθαρά μινιμαλιστική 
προσέγγιση) άρθρο 42.1: τα κτίρια στα κέντρα να μελετιόνται για τον μέγιστο αριθμό ορόφων (στατικά), 
όχι βοηθητικά κτίσματα ή περιφράξεις, ανοχή για προσωρινά κτίσματα μόνο σε περίπτωση "θεομηνιών 
ή εχθροπραξιών". Αρθρο 43: Όχι έργα οδοποιίας, υποδομών και εξωράίσμού σε περιοχές εντός ή εκτός 
ζώνης που ανοικοδομήθηκαν παράνομα. Αρθρο 44: Χαρακτηρισμός περιοχών ώς ακατάλληλες προς 
δόμηση (γεωλογικά, ή για υγειονομικούς λόγους). Αρθρο 45: Πλήρης έλεγχος εγκαταστάσεων σε 
κοινόχρηστους χώρους. Αρθρο 46: Αι προσόψεις πρεπει να ικανοποιούν την κοινή αισθητική (δεν 
εξηγείται περαιτέρω).
Απαγορεύονται οι αλλοιώσεις των όψεων (με πρόσθεση επί πλέον στοιχείων... και πάλι εδώ 
επιχειρείται να αποτραπεί η πρόσθετη εκμετάλλευση.) Τέλος με το άρθρο 47 θεσμοποιούνται: η 
δυνατότητα της αρχής να προβαίνει σε αρχιτεκτονικό έλεγχο των οικοδομών (χωρίς να λέγεται το πώς), 
να επιβάλλει επί πλέον περιορισμούς για λόγους προστασίας (παραδοσιακών χαρακτηριστικών) ή να 
επιβάλλει αρχιτεκτονικές διατάξεις προσόψεων (απόηχος της Θεσσαλονίκης.
Τα ίδια, με περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβάνονται και στον ΓΟΚ του 1973 πλην των 
διατεταγμένων όψεων, που έχουν ξεχασθεί εντελώς.
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5. ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΙΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χωρίς να εκλαμβάνει τους ειδικούς οικοδομικούς κανονισμούς ως πανάκεια, η 
ανακοίνωση επιχείρησε να δείξει άτι οι κανονισμοί είναι ένα από τα επί μέρους εργαλεία 
μιας συγκεκριμένης πολεοδομικής πολιτικής για έναν συγκεκριμένο χώρο. Η επιτακτική 
ανάγκη στην μεσοπολεμική και ιδίως στην μεταπολεμική Ελλάδα, να ’επιλυθεί’ με τον 
γνωστό τρόπο το στεγαστικό πρόβλημα εις βάρος οποιοσδήποτε άλλης μεσοπρόθεσμης ή 
μακροπρόθεσμης πρόβλεψης (για λόγους που εξετάσθηκαν αναλυτικά από πολλές άλλες 
ανακοινώσεις) είχε ως αναπότρεπτο αποτέλεσμα την υπέρμετρη επέκταση του ρόλου του 
ΓΟΚ και την διόγκωση της σημασίας του ως πολεοδομικού εργαλείου.

Η αντίληψη αυτή βρήκε την υπέρτατη έκφρασή της στον ΓΟΚ του 1985, που εισήγαγε 
την ’ελευθερία’ του αρχιτέκτονα (και του ιδιοκτήτη της γης και του κατασκευαστή), ως 
προς την τοποθέτηση και την ογκοπλασία του κτιρίου στον άμεσο και ευρύτερο χώρο του, 
μια ελευθερία που ναρκοθετεί την καλώς εννοούμενη ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ της πόλης. Η μελέτη 
του κειμένου αλλά και των εφαρμογών του ΓΟΚ του 1985 αποδεικνύει χωρίς δυσκολία 
τα όσα μόλις προηγήθηκαν.

Στα χρόνια που εξετάζουμε, το εργαλείο αυτό μπήκε τόσο σαρωτικά στη ζωή μας και 
σημάδεψε σε τέτοιο βαθμό την γλώσσα (και την σκέψη) των τεχνικών, ώστε κατέληξε να 
θεωρείται ως ένα σύνολο απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να διδάσκονται και στις 
σχολές των αρχιτεκτόνων. Στην ίδια ’στρεβλή’ λογική, θεωρήθηκε ότι είχε πολλά 
περιθώρια βελτίωσης και όρισε μιαν εποχή και ένα πεδίο διεκδικήσεων για τους 
αρχιτέκτονες και μηχανικούς -ιδιαίτερα τα χρόνια που προηγήθηκαν του ΓΟΚ 1985. 
Πράγματι στα 1981, όταν το Πασόκ κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές, γνωστοί 
αρχιτέκτονες περίμεναν "να διατυπώσει (το Πασόκ ως κυβέρνηση) έναν καινούργιο 
δημιουργικό ΓΟΚ που να παράγει με φαντασία πιο ανθρώπινες γειτονιές, δρόμους και 
πλατείες, να μπορεί να διορθώνει σταδιακά αλλά αποφασιστικά ό,τι υπάρχει" (Το 
παράθεμα δημοσιεύει ο Φιλιππίδης 1990:42). Για ορισμένους τεχνικούς, κάθε ανάμνηση 
ενός πιο εξειδικευμένου και σφαιρικού σχεδιασμού είχε ατονήσει. Βέβαια, όσο 
παραμένουμε μέσα στο πλαίσιο μιας αποσπασματικής παρέμβασης, που φέρει επάνω της 
βαριά τα σημάδια της λαίμαργης εκμετάλλευσης της αξίας της γης σε ιδιωτικό επίπεδο· 
όσο η νοοτροπία της αντιπαροχής, αν και λιγότερο πια, εξακολουθεί ωστόσο να πλανάται 
στον ορίζοντα, ενώ ο πολεοδομικός σχεδιασμός συνεχίζει να αποτελεί συνώνυμο με 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων και απόδοση υψηλότερων συντελεστών δόμησης, αναθέματα 
ή ελπίδες θα εξακολουθούν να εκφράζονται με όρους ΓΟΚ. Κι ωστόσο είναι μάλλον 
βέβαιο ότι μόνον μια συνολικά διαφορετική αντίληψη για την παραγωγή του αστικού 
χώρου στην Ελλάδα, που αγωνίζεται με πολλές παλινδρομήσεις να διατυπωθεί τα 
τελευταία χρόνια, θα μπορέσει να δώσει και πάλι στους οικοδομικούς κανονισμούς τον 
επί μέρους ρόλο που τους πρέπει, ώστε να κρίνονται επ’ αυτού, και όχι να αποτελούν τον 
κύριο εκφραστή της πολεοδομικής πολιτικής του ελληνικού κράτους.
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Αποθεματοποίηση γης και ‘ανακύκλωση’ στρατιωτικών 
εκτάσεων. Όψεις του μεταπολεμικού εξαστισμοΰ της 

ελληνικής πάλης και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης

Αθηνά Βιτοπούλου
Αρχιτέκτων - υποψήφια διδάκτωρ “Urbanisme et Amenagement”, 

Paris 8 - IFU υπότροφος IKY

1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ‘ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η χρησιμοποίηση των στρατιωτικών εκτάσεων ως ‘αποθέματα δημόσιας γης’ αποτελεί 
μία ιστορικά τεκμηριωμένη πρακτική, είτε ως επακόλουθο της ανάγκης επέκτασης των 
πόλεων, είτε ως μηχανισμός ανατροπής σε πολλές περιπτώσεις της σχέσης κέντρου- 
περιφέρειας, οδηγώντας, θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά, στην αντικατάσταση της 
στρατιωτικής λειτουργίας από πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές χρήσεις1 2. Αυτό 
που διαφοροποιεί ίσως το φαινόμενο σήμερα είναι η ένταξή του στα πλαίσια μίας 
προβληματικής της ανάκτησης των ‘εξουδετερωμένων’ αστικών περιοχών και της 
γενικότερης στροφής προς μία πολεοδομία ‘μετασχηματισμών’.

1. Ο όρος αστική ανακύκλωση (recyclage urbain) συναντάται συχνότατα στα πλαίσια της σχετικής προβληματικής 
(ενδεικτικά βλ. Ανιϊΐ κ.ά., 1988). Η χρήση του φαίνεται αρκετά εύστοχη, εάν επικεντρωθεί κανείς στη συνεχή 
μεταβατική κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος: προοδευτικές μικροδιαδικασίες μεταβολών και 
επαναπροσαρμογής, διαδοχικές αντικαταστάσεις -ευρύτερης ή περιορισμένης κλίμακας- λειτουργιών, χρήσεων και 
ανανέωση του αστικού ιστού, μέσα από εκούσιες παρεμβάσεις ή μετά από καταστροφικά γεγονότα. Παρόλα αυτά, 
αξίζει να σημειωθούν σχετικές αντιρρήσεις, καθώς η έννοια της ανακύκλωσης προϋποθέτει κανονικές και 
περιοδικές διαδικασίες ανανέωσης, ελάχιστα συμβιβάσιμες με τη χρονική διάρκεια και τη ροή της ιστορίας. Βλ. 
Chaline, 1999: 4-5, ο οποίος χρησιμοποιεί την έννοια της αστικής αναγένεσης (regeneration urbaine), για να τονίσει 
την ιδιαιτερότητα του αστικού φαινομένου ή καλύτερα του καινούριου είδους, όσον αφορά στόχους και μέθοδο, 
ασκούμενης πολεοδομίας (urbanisme de regeneration), σε προέκταση προφανώς των πολιτικών αστικής αναγένεσης 
(urban regeneration policies), όπως αποκαλέστηκαν στρατηγικές ενδυνάμωσης τοπικών οικονομιών στη δεκαετία 
του 80.

2. Οι αποφασιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αστικής επέκτασης και των κατασκευασμένων ορίων των 
τειχιόν αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο της ιστορίας των περισσοτέρων ευρωπαϊκών πόλεων. Είτε 
πρόκειται για περιπτοίσεις ‘εξωραϊσμού της εικόνας τους’, όπως με την κατεδάφιση των τειχών στη Βιέννη το 1860 
(ειδικότερα για την πολιτική και ιδεολογική-συμβολική διάσταση της κατασκευής της Ringstrasse και των δημοσίων 
κτιρίων της βλ. Schorske, 1983: 39-121), είτε για προγράμματα επεμβάσεων που σφραγίζονται από στρατηγικές 
οργάνωσης σε κλίμακα πολεοδομικού συγκροτήματος, όπως στο Παρίσι (βλ. Cohen και Lortie, 1991). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν επίσης οι περιπτώσεις μικρότεροι αλλά συνοριακών πόλεων, στις οποίες η εκτεταμένη στρατιωτική 
λειτουργία επηρεάζει αποφασιστικά τη χωρική οργάνωση και την κοινο^νικοοικονομική δομή τους. Βλ. ενδεικτικά 
Pontet, 1996: 225-235.
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ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το πρόβλημα της αποδέσμευσης και ένταξης των στρατιωτικών εκτάσεων στον αστικό 
ιστό αγγίζει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πόλεων, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 
ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση (που καθορίζει και τη στρατιωτική στρατηγική 
σημασία) αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης και επέκτασής τους (μέγεθος, τοπογραφία, 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν τους ρυθμούς ανάπτυξης κλπ.). Στα 
πλαίσια δε της ελληνικής πραγματικότητας, αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση που έγκειται 
κυρίως στα οικονομικά εμπόδια για την μετεγκατάσταση των στρατοπέδων (αναζήτηση 
νέων εκτάσεων και πόρων για την ανέγερση καινούργιων εγκαταστάσεων) και στις 
ιδιαιτερότητες της μη ελεγχόμενης αστικοποίησης, αλλά και του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος (κυρίως ελλείψει κτηματολογίου) που καθιστούν ‘ευάλωτες’ τις πολύτιμες 
αυτές εκτάσεις. Η ύπαρξη τους και μόνο στο αστικό περιβάλλον κρίνεται αντιοικονομική 
και έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική πολεοδομική πολιτική, ευνοϊκή ως επί το 
πλείστον στην υπερβολική εκμετάλλευση της αστικής γης. Επιπλέον, η διαδικασία 
παραχώρησης και πολεοδόμησης των εκτάσεων αυτών θέτει το Υπουργείο Άμυνας στο 
‘παιχνίδι’ της ασκούμενης πολεοδομικής πολιτικής, του οποίου η θέση μέχρι πρόσφατα 
παρέμενε ουσιαστικά αδιευκρίνιστη.

Το ζήτημα αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά με συγκροτημένο τρόπο στα μέσα της 
δεκαετίας του ’80. Κατά την περίοδο όμως που εξετάζουμε, παράλληλα με την 
πραγματοποίηση των πρώτων μεταβολών στους χώρους των στρατοπέδων, 
αναγνωρίζονται ήδη οι λόγοι που υπαγορεύουν την ‘αξιοποίησή’ τους και τίθενται οι 
βάσεις της προβληματικής και των ιδεών, τουλάχιστον όσον αφορά τις προτεινόμενες 
χρήσεις, που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Αυτό που θα προσπαθήσω να δείξω 
ιδιαίτερα μέσα από την εξέταση της περίπτωσης της Θεσσαλονίκης είναι ότι αν και 
αναμφισβήτητα διακρίνεται μία εξέλιξη στο επίπεδο των σχετικών προτάσεων, παρόλα 
αυτά ο συγκυριακός τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις στις 
στρατιωτικές εκτάσεις, κατά την περίοδο αυτή, οδηγεί στην παγίωση ενός μηχανισμού 
αντιμετώπισής τους που παίρνει διαστάσεις συγκεκριμένης πολεοδομικής πρακτικής. 
Γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων συντελεστών 
(δημοσίων φορέων - οργανισμών), αλλά και των χαρακτηριστικών τους ως λειτουργικές 
χωρικές ενότητες στο αστικό περιβάλλον.

2. ΙΙΡΩΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κατά την επεξεργασία των πρώτων ρυθμιστικών3 4, που ανατίθενται στις δεκαετίες ’60-70, 
το πρόβλημα εντοπίζεται ήδη στις μεγαλύτερες πόλεις, καθώς η ανεξέλεγκτη επέκταση 
έχει κυκλώσει τα στρατόπεδα, και προβλέπεται έτσι η απομάκρυνσή τους, λόγω 
ασυμβατότητας με τις γειτονικές αστικές λειτουργίες. Ακόμα και στις περιπτώσεις που 
δεν κρίνεται άμεση η αναγκαιότητα απομάκρυνσής τους (όταν αυτές βρίσκονται στα όρια 
των κατοικημένων περιοχών επέκτασης), το πρόβλημα εντοπίζεται στα πλαίσια των

3. Χωρίς να έχει γίνει εξαντλητική έρευνα, τα στοιχεία που παρατίθενται προέκυψαν από μία επιλεκτική 
διερεΰνηση στα ρυθμιστικά σχέδια ορισμένων πόλεων (βλ. βιβλιογραφία).

4. Βλ. π.χ στο Αργυρόπουλος και Τρίτσης, 1966: Α29.
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ‘ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ούτως ή άλλως μακροπρόθεσμων βλέψεων των ρυθμιστικών, αλλά και της ενδεχόμενης 
μελλοντικής κατάληψής τους από κτίρια άλλων χρήσεων4. Η μέριμνα της δέσμευσης 
αυτής θα πρέπει να ειδωθεί σε συνδυασμό με το πρόβλημα της έλλειψης ελεύθερων 
οικοπέδων ‘που καθιστά προβληματική οποιαόήποτε επέμβαση (στις περισσότερες 
τουλάχιστον περιπτώσεις)’ και της πλήρους σχεδόν ανυπαρξίας ‘μέσα στις υπάρχουσες 
περιοχές κατοικίας δημοτικών ή δημόσιων εκτάσεων που θα μπορούσαν να λύσουν 
κάποια προβλήματα κοινωνικού εξοπλισμού’5.

Στις προτάσεις που διατυπώνονται λοιπόν, κοινά αποδεκτή λύση για την εφαρμογή 
ενός προγράμματος δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής σε κεντρικές λειτουργίες, 
ειδικές χρήσεις ή ελεύθερους χώρους -με την εγγενή πάντα δυσκολία του κόστους της 
αστικής γης- αποτελεί, σε ένα πρώτο επίπεδο, ο εντοπισμός των δημοσίων και δημοτικών 
εκτάσεων ή ΝΠΔΔ, για τη χωροθέτησή τους6. Μέσα στα πλαίσια της ανεξέλεκτης και 
πυκνής δόμησης που δεν αφήνει περιθώρια ουσιαστικής παρέμβασης, οι ‘παρθένες’ 
αυτές εκτάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα μιας ex nihilo πολεοδόμησης, σύμφωνα πάντα 
και με τα κυρίαρχα ιδεολογικά μοντέλα λειτουργικής και χωρικής οργάνωσης. Έτσι οι 
στρατιωτικές εκτάσεις είτε δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία ζωνών κεντρικών 
λειτουργιών, είτε ενσωματώνονται σε ευρύτερες ζώνες πρασίνου στις οποίες 
‘εμφυτεύονται’ οι πολυδάπανες σε χώρο εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού. Οι 
σημαντικότερες από τις λειτουργίες που χωροθετούνται είναι:

- δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες (τονίζεται η διασπορά και η τυχαιότητα της 
κατανομής τους στον αστικό χώρο και επισημαίνεται η ανάγκη συγκέντρωσής τους)

- πολιτιστικές λειτουργίες (εκθεσιακοί χώροι, θέατρα, μουσεία)
- αθλητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις όλων των επιπέδων (ποσοτική και 

ποιοτική κτιριακή ανεπάρκεια σχολικού εξοπλισμού και κακή κατανομή του),
- νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
- χώροι αναψυχής και πρασίνου (στα όρια των παλιών πυρήνων).
Αν και θα έπρεπε να σταθεί κανείς στο αυτονόητο ή όχι της δυνατότητας και του 

τρόπου απόκτησης των ‘δημοσίων’ αυτών εκτάσεων με βάση την σχετική νομοθεσία7, δεν 
μπορεί παρά να μην αναγνωρίσει, μέσα από την μέριμνα για τη δέσμευσή τους, την 
επισήμανση της αναγκαιότητας χάραξης μιας κρατικής πολιτικής για αποθεματοποίηση 
γης με στόχο την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Η έλλειψη βέβαια των πολεοδομικών 
εργαλείων για τέτοιου είδους επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας (διαδικασίες αστικής 
οργάνωσης ή ειδικοί φορείς διαχείρισης του οικονομικού και οργανωτικού/ 
συντονιστικού τμήματος των πολεοδομικών αυτών αναπτυξιακών προγραμμάτων) 
σημειώνεται ήδη από τους ίδιους τους μελετητές, και η εξέταση του ζητήματος ξεπερνάει 
ίσως τα πλαίσια της κριτικής που έχει ασκηθεί για τα συγκεκριμένα ρυθμιστικά, 
αγγίζοντας τα όρια της γενικότερης κριτικής για την ελληνική πολεοδομική πολιτική ή 
πρακτική της περιόδου.

5. Βλ. την παρουσίαση της Ρυθμιστικής Μελέτης Καβάλας, στο Βοϊβόνδα κ.άλ, 1977: 188.
6. Βλ. π.χ. την παρουσίαση Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, στο Βοϊβόνδα κ.ά., 1977: 171-173.
7. Νόμος 4407/1929 ’Περί δημιουργίας του Ταμείου Εθνικής Αμύνης’ που καθορίζει στο σύνολό του το νομικό 

και ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται οι στρατιωτικές εκτάσεις (μεταγενέστερες τροποποιήσεις αφορούν 
κυρίως εσωτερικές διαδικασίες διαχείρησης του Ταμείου). Σχετικά με το θέμα βλ. Vitopoulou, 1998: 27-28.
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3. ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΙΙΟΑΕΜΙΚΟΣ ΈΞΟΙΙΑΙΣΜΟΣ’
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3.1. Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ

Εάν στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης το πρόβλημα αποκτά μία ιδιαίτερη διάσταση, 
είναι κυρίως εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των στρατιωτικών εκτάσεων και της σχετικής 
τους θέσης μέσα στο πολεοδομικά συγκρότημα. Η ‘στρατηγική’ σημασία (χωρική, 
οικονομική, πολεοδομική) που διατηρούν οι εκτάσεις αυτές με το πέρασμα του χρόνου, 
τις θέτει στο επίκεντρο όλων σχεδόν των ιδεών που αναπτύσσονται σχετικά με την 
αναδιοργάνωση της πόλης8 9. Δεν θα επεκταθώ στο ιστορικό της γένεσης τους", εφόσον 
ξεφεύγει από τα πλαίσια της εξεταζόμενης περιόδου. Νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητη 
η επισήμανση κάποιων χαρακτηριστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις συνθήκες αλλά 
και τη διαδικασία μορφοποίησής τους, σε σχέση πάντα με την ανάπτυξη της πόλης, στο 
βαθμό που αυτά αποδεικνύονται στη συνέχεια καθοριστικά για τον προσδιορισμό του 
ρόλου και της σημασίας τους μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Η δημιουργία των στρατιωτικών εκτάσεων εξηγείται στα πλαίσια των ιδιαίτερων 
ιστορικών συνθηκών και του ρόλου που έπαιξε η πόλη στο γύρισμα του 20ου αιώνα και 
πιο συγκεκριμένα στη δεύτερη δεκαετία του, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης. 
Τα στοιχεία όμως που καθορίζουν την αλλαγή του ρόλου τους ως λειτουργικές χωρικές 
ενότητες στο αστικό περιβάλλον, θα πρέπει να αναζητηθούν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της αστικής ανάπτυξης, κυρίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι 
ραγδαίοι και ανεξέλεγκτοι ρυθμοί του μεταπολεμικού εξαστισμού10, χωρίς ορθολογική 
κατανομή και οργάνωση χρήσεων γης, θα οδηγήσουν στον εγκλωβισμό και τη 
λειτουργική εξουδετέρωσή τους με την υπερβολική πύκνωση του ιστού γύρο) τους.

Ουσιαστικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις σχηματισμού: μία στα τέλη του 
19ου, από τις καινούριες εγκαταστάσεις του τουρκικού στρατού και μία κατά τη διάρκεια 
του Μεγάλου Πολέμου, όπου η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε πόλη-στρατόπεδο. Κατά 
την περίοδο του μεσοπολέμου, και καθώς η πόλη αναπτύσσεται με γρήγορο σχετικά 
ρυθμό, λόγω της οργάνωσης των προσφυγικών συνοικισμών, δημιουργούνται τα 
καινούρια στρατόπεδα γύρω από τους αρχικούς πυρήνες των παλιών στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων. Τα περισσότερα βρίσκονται στην δυτική περιφέρεια, όπου είχε 
δημιουργηθεί το ‘περιχαρακωμένο στρατόπεδο’, αλλά και λόγω της συμβατότητας των 
χρήσεων και την συγκέντρωση των υποδομών μεταφοράς (σιδηρόδρομος,

8. Έντονο ενδιαφέρον εντοπίζεται όχι μόνο στην εκφραζόμενη από τους ειδικούς προβληματική, αλλά και στις 
μελε'τες και σχέδια που πραγματοποιούνται από τους σχετικούς φορείς της πόλης (κυρίως τον Οργανισμό 
Ρυθμιστικού), στις διακηρύξεις των πολιτικών, στις μελέτες ή διαγωνισμούς των περιφερειακιόν δήμων που τις 
διεκδικούν, και τελευταία στον διεθνή διαγωνισμό για το ‘δυτικό τόξο’ στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

9. Βλ. Vitopoulou, 1998: 22-27, καθώς και 31-57 για την προέλευση και τις διαδοχικές φάσεις επέκτασης 
συγκεκριμένων στρατοπέδων.

10. Τα πολεοδομικά διατάγματα του 1958 και 1960 θα καθορίσουν συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από άλλες 
ελληνικές πόλεις, επιτρέποντας έτσι, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, μία υπερβολική εκμετάλλευση της αστικής γης, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε μαζική ανοικοδόμηση στις δεκαετίες ’60-70. Ταυτόχρονα ένα κύμα εσωτερικής 
μετανάστευσης θα αυξήσει τον πληθυσμό και την έκταση της πόλης μέσω της αυθαίρετης δόμησης στην περιφέρεια.
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αυτικινητόδρομοι) στο τμήμα αυτό. Έτσι, μία ασυμμετρία αρχίζει να εμφανίζεται όσον 
αφορά τη σχετική τους θέση ως προς το κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα, τα στρατόπεδα 
που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το κέντρο, όπως και αυτά στην ανατολική 
επέκταση της πόλης κυκλώνονται σταδιακά από τον αστικό ιστό, προσφέροντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις έδαφος για τη δημιουργία τμημάτων προσηπιγικών συνοικισμών11.

Παρόλα αυτά, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι εκτάσεις των στρατοπέδων 
στην περιφέρεια δεν αποτελούν παρά χέρσα τμήματα γης (με εξαίρεση τους μεγάλους 
στρατωνισμους) μέσα σ’έναν χαλαρό ακόμα, σχεδόν αδιαμόρφωτο ιστό. Μέσα στο 
γενικότερο κλίμα της περιόδου όσον αφορά τις στρατιωτικές ανάγκες, το γεγονός αυτό 
διευκολύνει την επέκτασή
τους, ακόμα και τη 
δημιουργία καινούριων. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 
70, και ενώ η πόλη αγγίζει 
ουσιαστικά τα σημερινά της 
όρια, η πυκνωση του 
αστικού ιστού γύρω τους 
και η αντικατάσταση των 
προσφυγικών κατοικιών 
από πολυκατοικίες, θα 
καθορίσει τα όρια και το 
σχήμα τους από το 
ομοιογενές μέτωπο του 
αστικού ιστού, μετατρέ- 
ποντας ουσιαστικά τα 
στρατόπεδα σε αστικά κενά 
ή τρύπες ελεύθερου χώρου, 
μέσα στον πυκνοδομημένο 
ιστό που χαρακτηρίζει τη 
σύγχρονη πόλη (εικ. 1).

— *-**?

itUs -ΗΐΙί&Οτιΐ. ,
' βτοαΗ£τοι\ α. ία. CO.H/t+ln. fadlor

1. Διαδοχικές επεκτάσεις της πόλης και σταδιακή ενσωμάτωση 
των στρατιωτικών εκτάσεων.

11. Βλ. Vitopoulou, 1998: 26, σημ. 22.
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3.2. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Μετά λοιπόν το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, οι αυξανόμενες ανάγκες για 
εξοπλισμό σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική υποδομή κλπ., σε συνδυασμό με την 
έλλειψη δημοσίων κτημάτων και ελεύθερων χώρων γενικότερα, φέρνουν στο προσκήνιο 
τις κενές ως επί το πλείστον εκτάσεις των στρατοπέδων, και αρχικά τις πιο κοντινές στο 
κέντρο της πόλης. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της μαζικής ανοικοδόμησης και της 
πολιτικής των μεγάλων έργων, μία έντονη πολιτική πίεση εμφανίζεται προοδευτικά για 
την απελευθέρωση στρατιωτικών εκτάσεων, η οποία συμπίπτει και με την επιθυμία του 
Στρατού να αξιοποιήσει τις εκτάσεις που του είναι από στρατιωτικής άποψης 
λειτουργικά άχρηστες. Αν και συχνά αντιφατικές, οι προθέσεις αυτές θα οδηγήσουν 
τελικά στην ανοικοδόμηση δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομής, ενώ 
ταυτόχρονα ο Στρατός εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης κατοικιών (οικισμών 
ή μεμονωμένων κτιριακών επεμβάσεων), για την καλύτερη ή φθηνότερη διαβίωση των 
αξιωματικών του. Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 50, πέντε στρατιωτικές εκτάσεις 
της κεντρικής περιοχής της πόλης, αρχικής έκτασης 57εκτ. περίπου, θα υποστούν 
σταδιακές μεταβολές, για να σβηστούν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, από τον 
χάρτη των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης.

Ο εγκλωβισμός λοιπόν των στρατιωτικών εκτάσεων θα κινητοποιήσει ουσιαστικά δύο 
παράλληλους μηχανισμούς:

- αυτόν της ενσωμάτωσης των στρατοπέδων στη ζωή και τις λειτουργίες της πόλης
- ενώ στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, έναν μηχανισμό ένταξης τους σε 

επίπεδο γεωμετρίας αστικού ιστού (με γεωμετρικοποίηση ορίων, χάραξη δρόμων).
Το πλήθος των εμπλεκόμενων συντελεστών, δημοσίων (φορέων/οργανισμών με 

διαφορετικές οικονομικές και πολιτικές βλέψεις στον αστικό χώρο) και ιδιωτικών, αλλά 
και οι χρονοβόρες διαδικασίες αποφάσεων και συμβιβασμών, καθιστά τις μεταβολές 
αυτές μακροχρόνιες, ανατρέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις αρχικές προθέσεις των 
επεμβάσεων. Η φάση αυτή των μεταβολών (μεταπολεμική περίοδος μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ’80) περιλαμβάνει κυρίως επεμβάσεις αρχιτεκτονικής κλίμακας, οι οποίες 
περιορίζονται στην ’εμφύτευση’ κτιρίων σε τμήματα στρατοπέδων που πολεοδομούνται 
με μόνη παράμετρο τις υποδείξεις του ρυμοτομικού σχεδίου. Έτσι, η συνολική μορφή των 
εκτάσεων αυτών, είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της σταδιακής εφαρμογής του, που 
τροποποιείται με το γνωστό σημειακό τρόπο -ως προς τη μερική μετατόπιση ή το φάρδος 
κάποιων αρτηριών- για την εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών και απαιτήσεων, αλλά 
και της χωροθέτησης χρήσεων που προκύπτουν από αποσπασματικές αποφάσεις, 
παρέκκλιση κανονισμών και παζάρεμα εκτάσεων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον να επισημανθούν δύο ακόμα παράμετροι σχετικές με 
τις συνθήκες μορφοποίησης και διαχείρισης των στρατιωτικών εκτάσεων, οι οποίες 
σημαδεύουν τη διαδικασία παραχώρησης και πολεοδόμησής τους, με χωρικές (σε 
επίπεδο γεωμετρίας ιστού) και λειτουργικές επιπτώσεις στο άμεσο περιβάλλον αλλά και 
στο σύνολο της πόλης:

- Ο σταδιακός εγκλωβισμός τους μέσα στον συνεχώς αναπτυσσόμενο και σε 
διαδικασία πύκνωσης αστικό ιστό, ο οποίος αυξάνει την αξία τους ως εκμεταλλεύσιμη 
αστική γη προς πολεοδόμηση, σε συνδυασμό με τα ασαφή σε αρκετές περιπτώσεις όριά
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τους, καθώς και την έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας και κτηματολογίου, προκαλεί συνεχή 
ακόμα και άλυτα προβλήματα ιδιοκτησίας: καταπατήσεις και διεκδικήσεις12 13 είτε από 
διάφορες δημόσιες υπηρεσίες είτε από ιδιώτες, οδηγώντας συχνά σε μακροχρόνιους 
δικαστικούς αγώνες.

- Καθοριστική σημασία φαίνεται να παίζει σε ένα άλλο επίπεδο, και το γεγονός ότι η 
διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Αμύνης (υπεύθυνη για τη διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας) αποτελείται ουσιαστικά από πολιτικά και όχι στρατιωτικά 
πρόσωπα1’’ γεγονός που καθορίζει τις εκάστοτε αποφάσεις, ανάλογα με την ασκούμενη 
πολιτική της περιόδου.

3.3. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ' ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΙΑΑΙΣΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Χωρίς ν’αναφερθώ στις λεπτομέρειες των σταδιακών μεταβολών που υπέστησαν τα 
στρατόπεδα αυτά και τις διαδοχικές αποφάσεις (της στρατιωτικής διοίκησης ή της 
πολιτικής εξουσίας), θα σταθώ επιλεκτικά σε ορισμένα σημεία που χαρακτηρίζουν την 
κάθε περίπτωση.

3.3.1. ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ: Η ΑΠΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ;
Μία από τις πρώτες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που τίθενται στο στόχαστρο προτάσεων 
και διεκδικήσεων είναι το σύμπλεγμα των στρατοπέδων του Στρατηγείου14. Το είδος της 
παρέμβασης στην ευρύτερη περιοχή (Πανεπιστήμιο, Διεθνής Έκθεση), τόσο στη 
χωροθέτηση των χρήσεων όσο και σε επίπεδο γεωμετρίας του αστικού ιστού, θα έχει 
άμεση συνέπεια στις διαδοχικές μεταμορφώσεις του.

Ήδη από το 1952 το μεγαλύτερο τμήμα του στρατοπέδου ‘Τέως Χώρος Διεθνούς 
Εκθέσεως’, όπου είχε λειτουργήσει η Διεθνής Έκθεση από το 1926 εώς το 1939, έχει 
διαμορφωθεί σε πάρκο από το Δήμο15, ενώ το 1960 ανεγείρεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο στο βορειοδυτικό τμήμα του στρατοπέδου ‘Τσιρογιάννη’16.

Το 1965 και ενώ η αποκάλυψη της ρωμαϊκής αγοράς το 1962, κατά την εκσκαφή για 
την ανέγερση του κτιρίου των δικαστηρίων στον άξονα της οδού Αριστοτέλους, έχει ήδη

12. Σε περιπτώσεις διεκδικήσεων η Στρατιωτική Υπηρεσία προέβη πολλές φορές σε προκήρυξη 
απαλλοτριώσεων, οι οποίες κατά κύριο λόγο δεν πραγματοποιήθηκαν ελλείψει οικονομικών πόρων.

13. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου ως προέδρου, τον Υπουργό των 
Οικονομικών, τον Υπουργό ή Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, και δύο ακόμα 
ανώτερους αξιωματούχους στρατιωτικούς (απαρτία με τέσσερα άτομα, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, 
οε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου).

14. Πρόκειται για τα στρατόπεδα: ‘Τσιρογιάννη’, ‘Τέως Χώρος Διεθνούς Εκθέσεως’, ‘Πεδίον Άρεος’, ‘Κώττα’, 
‘Ιατρού Φωκά', ‘Πεδίον Δόξης’.

15. Μετά από προφορική συνένεση του τότε Διοικητή, χωρίς ουσιαστικά να προσβληθεί η κυριότητα της έκτασης. 
Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 15, έγγραφο ΓΤΣ/4οΕΓ προς ΓΕΣ/4οΕΓ, θέμα: ‘Τίτλοι ιδιοκτησίας’, Θεσσαλονίκη, 20.11.1975.

16. Στις 23 Μαίου 1955, το ΓΕΣ θα γνωματεύσει υπέρ της πώλησης έκτασης 6.300μ2 περίπου στη ΔΕΘ, από το 
στρατόπεδο ‘Τσιρογιάννη’, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιτρέψει την πώληση αυτή, κατά παρέκλιση των 
ισχυουσοιν διατάξεων. Δύο χρόνια μετά, με αμοιβαία ανταλλαγή εκτάσεων μεταξύ της Διεθνούς εκθέσεως και του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων, η έκταση θα περάσει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 1, 
τεχνική έκθεση στρατοπέδου ‘Τσιρογιάννη’, 23.9.1963, σελ. 3-4.
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ανατρέψει τις προβλέψεις του σχεδίου Hebrard για το διοικητικό κέντρο, εκφράζονται 
πολλαπλές διεκδικήσεις: από το Δήμο για τη μετατροπή του κτιρίου του Στρατηγείου σε 
δημαρχείο, από τα δικαστήρια, τη Διεθνή Έκθεση και τα Πανεπιστήμια17 (εικ. 2).

2. Τα στρατόπεδα ‘Τέως Χώρου Διεθνούς Εκθέσεως’ και ‘Τσιρογιάννη’ στα μέσα της δεκαετίας του 
’60. Φαίνεται η χάραξη της λεωφόρου Τ' Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό, καθώς και το 
τμήμα που διεκδικούνταν για την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Στο βάθος το αρχαιολογικό 
Μουσείο και οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως (ΑΓΣΣ, φακ. 1).

Χωρίς ν’αποτελοΰν μέρος ενός γενικότερου σχεδίου για τη χωροθέτηση διοικητικοίν 
λειτουργιών, οι διεκδικήσεις αυτές πηγάζουν από τη δυνατότητα άμεσης απόκτησης 
δημόσιας γης με την απομάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της περιοχής. 
Παρόλα αυτά, λίγο αργότερα, στη Χωροταξική Μελέτη Θεσσαλονίκης (1966-68), θα 
αναπτυχθεί πιο ολοκληρωμένα η άποψη της δημιουργίας του ‘νέου πνευματικού και 
διοικητικού κέντρου’ της πόλης στην περιοχή, με σκεπτικό επίσης την ύπαρξη ελεύθερου 
χώρου προς εκμετάλλευση.

17. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 14, γράμμα πρώην διοικητή Ματσαδήμα, 42ου Διοικητή του Γ'ΣΣ. στον τότε Διοικητή, 
Θεσσαλονίκη, 15.3.1994, το οποίο εμφανίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το είδος των πολιτικών πιέσεων που 
δέχεται ο διοικητής (ανάληψη διοίκησης στις 9.10.1965).
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Οι έντονες πολιτικές πιέσεις, θα οδηγήσουν αρχικά στην κατασκευή των καινούριων 
κτισμάτων στις τέσσερις γωνίες του στρατοπέδου ‘για τη δημιουργία τετελεσμένης 
κατάστασης’18 19 και στη συνέχεια σε μία χρόνια διαμάχη για την αποδέσμευση του 
στρατοπέδου ‘Τσιρογιάννη’, ζήτημα που μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, θα 
αποτελέσει ένα μόνιμο σημείο διένεξης, διαδοχικών συνεννοήσεων και συμβιβασμών 
ανάμεσα στην Στρατιωτική Υπηρεσία και το Δήμο, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και 
την κυβέρνηση, για να καταλήξει στη δημιουργία της ‘περιοχής των μουσείων’ και την 
‘διευθέτηση’ του ‘Πεδίου Άρεως’.

Η εξέταση των διαδοχικών προτάσεων και αντι-προτάσεων, που κατατίθενται 
απ’όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, αποκαλύπτει μέσα από την πολυσημία που 
προσδίδεται στην έννοια της ‘δημόσιας ωφέλειας’, τη σύγκρουση σε τελική ανάλυση 
διαφορετικών συμφερόντων, και ενδείκνυται για μία ανάλυση της επιχειρησιακής 
πρακτικής και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών 
οργάνων. Ενδεικτικά αναφέρονται10:

- Επανεξέταση του θέματος από τον Δήμο και διακανονισμοί με τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία που θα καταλήξουν στην τροποποίηση του ρυμοτομικού το 1975, με την οποία 
καθορίζεται ως θέση ανεγέρσεως Δημαρχιακού Συγκροτήματος το νοτιοανατολικό 
τμήμα του στρατοπέδου.

- ‘Απρόσμενη’ και σε ‘ανύποπτο’20 χρόνο απόκτηση του εναπομείναντος τμήματος από 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία με σκοπό την ανέγερση του Βυζαντινολογικού Μουσείου 
(στο σημείο όπου βρισκόταν το Στρατιωτικό Θέατρο).

- Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού από το Γ'ΣΣ (!), αποτέλεσμα συμφωνίας 
μεταξύ Στρατιωτικής Υπηρεσίας και Πρωθυπουργού, η οποία κινείται πάντα στα πλαίσια 
των πολιτιστικών χρήσεων για τις οποίες ad hoc προορίζεται η περιοχή και ανιχνεύει 
παράλληλα μία σειρά εναλλακτικών οικοπέδων για τη χωροθέτηση του Δημαρχείου, με 
βασικό κριτήριο επιλογής να ανήκουν στο Δήμο ή σε άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Τελικά, η δρομολόγηση της απόδοσης του στρατοπέδου ‘Τσιρογιάννη’21 θα 
πραγματοποιηθεί σταδιακά με: το νέο συμβιβαστικό σχέδιο από το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων που ‘τακτοποιεί τόσο το θέμα του μουσείου όσο και το θέμα του δημαρχιακού 
συγκροτήματος στον ίδιο χώρο’22, την προκήρυξη του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού το 1978-9 για το σχεδίασμά του Βυζαντινολογικού Μουσείου και τη 
διάνοιξη της λεωφόρου Γ' Σεπτεμβρίου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η κατασκευή 
του Βυζαντινολογικού Μουσείου θα ξεκινήσει το 1989, δέκα χρόνια αργότερα από το 
σχεδίασμά του, ενώ το Δημαρχείο δεν θα χτιστεί ποτέ και ο προοριζόμενος για τον σκοπό 
αυτό χώρος θα μετατραπεί σε δημόσιο χώρο στάθμευσης (εικ. 3).

18. Στο ίδιο.
19. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Vitopoulou, 1998: 36-39.
20. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 1, έγγραφο ΓΕΣ/4οΕΓ προς Γ'ΣΣ/4οΕΓ, θέμα ’Στρατωνισμοί - Εγκαταστάσεις’, Αθήνα, 

15.6.1976.
21. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 1, υπ. αρ. 26/8.3.84 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
22. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 1, έγγραφο Δήμου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Σχεδίου Πόλεως προς ΠΣΣ/4οΕΓ, θέμα: 

Δημαρχιακό Μέγαρο - Αντιθέσεις’, Θεσσαλονίκη, 10.8.1978.

175

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

3. Μετασχηματισμοί του συμπλέγματος των στρατοπέδων του ‘Στρατηγείου’ (στρατόπεδα: 
‘Τσιρογιάννη’, ‘Τέως Χώρος Διεθνούς Εκθέσεως’, ‘Πεδίον Άρεος’, ‘Κώττα’, ‘Ιατρού Φωκά’, ‘Πεδίον 
Δόξης’).

Έτσι, το σύμπλεγμα των στρατοπέδων θα διασπαστεί σε αυτόνομες μεγάλες 
οικοδομικές νησίδες με ελεύθερη δόμηση, μέσα σε μία ζώνη χαμηλής πυκνότητας αλλά 
υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας23. Αν και στην ιδιοκτησία του Στρατού, παραμένει 
το μεγαλύτερο τμήμα της αρχικής έκτασης, από τη μία η διάσπαση και ο περιορισμός των 
εκτάσεων των αρχικών στρατοπέδων και από την άλλη η γεωμετρία του αστικού ιστού 
που υιοθετήθηκε στις περιορισμένες έστω κτιριακές επεμβάσεις (μουσεία, καινούρια 
κτίρια του Τ' Σώματος Στρατού και κτίρια της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής), έχει 
εντάξει απόλυτα το σύμπλεγμα στην ευρύτερη περιοχή του ανατολικού ‘ρήγματος’.

3.3.2. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σε στρατιωτικές εκτάσεις θα κατασκευαστούν οι δύο πρώτες μεγαλύτερες αθλητικές
εγκαταστάσεις της πόλης, το Εθνικό Στάδιο και το γηπέδο του αθλητικού ομίλου ΠΑΟΚ.

Η τύχη του ‘Πεδίου Δόξης’, συνέχεια του συμπλέγματος των στρατοπέδων του 
Στρατηγείου προδιαγράφεται ήδη από το ρυμοτομικό σχέδιο του 1929 με το οποίο είχε 
εγκριθεί η χωροθέτηση του σταδίου. Η ‘πολεοδόμηση’ του έχει ήδη ξεκινήσει αυθαίρετα, 
με καταπατήσεις από ιδιώτες, κατά την πύκνωση των γειτονικών συνοικισμών στα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια24, ενώ τον ίδιο τρόπο θα υιοθετήσει άλλωστε και το δημόσιο, όταν 
το 1954, η ΔΕΗ θα καταλάβει25 μία σημαντική έκταση στο βορειοανατολικό τμήμα του

23. Τελευταία δείγματα της οικοδομικής δραστηριότητας στη ζώνη αυτή, εκτός από το κτίριο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (1990) και το συνεχές συμπύκνωμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αποτελεί το Συνεδριακό Κέντρο 
της ΔΕΘ.

24. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 6, τεχνική έκθεση στρατοπέδου ’Πεδίον Δόξης’, 30.9.1964, σελ. 14-25, όπου αναφέρονται 62 
περιπτώσεις καταπατήσεων από ιδιώτες, και τρεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

25. Κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο ανήκε τότε η Γενική Διεύθυνση 
Οικισμού. Η κατάληψη θα νομιμοποιηθεί το 1956, με απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 6, υπ. 
αρ. 63789 απόφ. Υπ. Βιομηχανίας, 12.10.1956.
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στρατοπέδου. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1956 για την ανέγερση του 
σταδίου, με δωρεάν παραχώρηση της έκτασης26, θα έρθει ουσιαστικά να ανατρέψει τα 
σχέδια της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για αξιοποίηση του χώρου ως περιοχής κατοικίας, 
ενιό θα πρέπει να θεωρηθεί τμήμα του γενικότερου προγραμματισμού για την περιοχή 
του Πανεπιστημίου. Ο όγκος του σταδίου (κατασκευή 1958) και η ταυτόχρονη διάνοιξη 
της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου (1958-65) θα καταλάβουν τα δύο τρίτα περίπου της 
έκτασης, ενώ με την ανέγερση των αθλητικών πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, 
νοτιοανατολικά, θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός συνόλου, τουλάχιστον σε λειτουργικό 
επίπεδο (εικ. 3). Η απέραντη όμως έκταση του πρώην στρατοπέδου, δεν θα σταματήσει 
ποτέ να δίνει την αίσθηση ενός υβριδικού χώρου, μεταιχμίου ανάμεσα στο αστικό και 
φυσικό περιβάλλον.

Με περισσότερο μακροχρόνιες διαδικασίες, η κατασκευή του γηπέδου του αθλητικού 
ομίλου ΠΑΟΚ στο στρατόπεδο ‘Τέως Τρίτος Όρχος Οχημάτων’, θα καθορίσει 
ουσιαστικά την πορεία πολεοδόμησής του. Το 1955 το 3ο Σώμα Στρατού θα αντιδράσει 
θετικά στην πρόταση αγοράς 30 στρεμμάτων από τον όμιλο, εφόσον η αξιοποίηση της 
έκτασης απαιτούσε εγρήγορση, λόγω της ‘έθραυστης’ κατάστασής της27 (ήδη ένα τμήμα 
της έκτασης είχε καταλάβει αυθαίρετα η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας). Η πρόταση, 
ειδωμένη ως επιχείρηση ιδεολογικής εξυγίανσης των αριστερών κατοίκων της περιοχής28, 
φαίνεται συμφέρουσα, χωρίς ουσιαστικά να ανατρέπει τον προγραμματισμό που έχει η 
Στρατιωτική Υπηρεσία. Πριν ακόμα όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία εκποίησης29, θα 
τεθεί από το Γενικό Επιτελείο το ζήτημα της αξιοποίησης της υπόλοιπης έκτασης και της 
τροποποίησης του ρυμοτομικού της περιοχής, σύμφωνα πλέον με την διαμορφωμένη 
κατάσταση της κατασκευής του γηπέδου και της εγκατάστασης των ‘ανταρτόπληκτων’ 
προσφύγων. Παρά το γεγονός όμως των πολλαπλών αιτήσεων ενδιαφέροντος από 
διάφορους φορείς30, αλλά και την άμεση προσπάθεια από την πλευρά των στρατιωτικών 
να επιλυθούν τα ιδιοκτησιακά προβλήματα της έκτασης, ώστε να είναι εφικτή η πώλησή 
της, η τροποποίηση του ρυμοτομικού θα δρομολογηθεί μόνο το 1969, μετά την υποβολή 
συγκεκριμένης πρότασης από την Στρατιωτική Υπηρεσία31 (εικ. 4, 1η και 2η φάση).

26. Βλ. ΛΓΣΣ, φακ. 6, υπ. αρ. 1512 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, 27.9.1956.
27. Βλ. Vitopoulou, 1998: 44-45 καθώς και τις σχετικές υποσημειώσεις 61, 62, 64 και 65.
28. Βλ. ΛΓΣΣ, φακ. 3, έγγραφο Γ'ΣΣ/4οΕΓ προς ΓΕΣ, θέμα: ‘Πώληση έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ στον ΠΑΟΚ’, 

Θεσσαλονίκη, 30.11.1955.
29. Βλ. ΛΓΣΣ, φακ. 3, υπ. αρ. 41485 πράξη πώλησης, Υπουργείο Οικονομικών, 11.5.1957.
30. Λναφέρεται αίτηση του συλλόγου για επιπλέον έκταση, αιτήσεις για την ανέγερση σχολείων κλπ. Βλ. ΑΓΣΣ, 

φακ. 3, έγγραφα ΓΕΣ/Διεύθ.Μηχανικού προς ΓΣΣ, με θέμα: ‘Πώληση επιπλέον έκτασης από το στρατόπεδο ‘Τέως 
Τρίτος Όρχος Οχημάτων’ στον ΠΑΟΚ’ και ‘Στρατόπεδο στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης’, σταλμένα στις 18.6.1959 
και 3.2.1960 αντίστοιχα.

31. Η τροποποίηση γίνεται το 1971, ΦΕΚ 74/2.4.1971.
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Η έκταση του στρατοπέδου όμως θα παραμείνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, 
ένας αδιαμόρφωτος ουσιαστικά χιόρος-καρδιά και σύμβολο της συνοικίας, με τον όγκο 
μόνο του γηπέδου να κυριαρχεί, ένα βοηθητικό αυθαίρετα δημιουργημένο γήπεδο και με 
μοναδικό πράσινο χώρο την αυλή της εκκλησίας. Κυκλωμένη από τον πυκνό ιστό των 
πολυκατοικιών που έχουν πλέον αντικαταστήσει τα προσφυγικά σπίτια, θα αρχίσει να 
μορφοποιείται μόνο με την κατασκευή των σχολικών συγκροτημάτων32 και κάποιες 
υποτυπώδεις διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης (εικ. 4, 3η φάση).

3.3.3. ‘ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΥΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ’
Την ίδια εποχή που η εκποίηση του ακινήτου στην Τούμπα απασχολεί τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία, το προς αναζήτηση χώρου Δικαστικό Μέγαρο, θα βρει τελικά τη θέση του 
στην άλλη άκρη του ιστορικού κέντρου, στο στρατόπεδο ‘Τέως Εφορία Υλικού Πολέμου’. 
Η έκταση αυτή, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά την περιοχή γύρω από την απόληξη του 
δυτικού τείχους, θα εκποιηθεί σταδιακά κατά το μεγαλύτερο τμήμα της σε δημόσιους 
οργανισμούς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60: το 1962 και το 1963 θα γίνουν οι 
δύο πρώτες εκποιήσεις στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και στο 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) αντίστοιχα και το 1968 στον Οργανισμό 
Ανεγέρσεως Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης33, ακολουθώντας κατά τα φαινόμενα 
τις προβλέψεις του τότε ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, σύμφωνα με το 
οποίο προβλεπόταν η χάραξη οικοδομικών τετραγώνων πάνω στη νοτιοανατολική γωνία 
του Τοπ Χανέ (εικ. 5,1η φάση).

32. Οι εκποιήσεις στον Οργανισμό Σχολικιον Κτιρίων θα γίνουν στα τέλη της δεκαετίας του 70 (βλ. ΑΓΣΣ. φακ. 
3, υπ. αρ. 46346 πράξη πώλησης, Υπουργείο Οικονομικών, 9.6.1978). Την ίδια εποχή, θα εκποιηθούν προς τον ίδιο 
οργανισμό και εκτάσεις του στρατοπέδου ‘Στρεμπενιώτη’.

33. Εκτάσεις 1.470,375μ2, 840μ2 και 8.910,85μ2. αντίστοιχα, βλ. ΑΓΣΣ, μη αριθμημένος φάκελος, φύλλο 
αναφοράς της 14.7.1983, ΓΤΣ/4οΕΓ, θέμα: Ένοικίαση ακινήτων’.
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Τα τρία δημόσια κτίρια ανεγείρονται σταδιακά34 από το 1967 ως το 1978, ενώ η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού της περιοχής το 1973, θα νομιμοποιήσει την ε'δραση του 
δικαστικού μεγάρου στο βόρειο τμήμα του περιβόλου του Τοπ-Χανέ35. Το δικτατορικό 
καθεστώς φαίνεται άλλωστε αποφασισμένο να λύσει το πρόβλημα της χωροθέτησης του 
μεγάρου, παρά το γενικότερο αντιθετικό κλίμα και τις αντιδράσεις που θα εκφραστούν, 
έστω και υποτονικά, από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τόσο για τη θέση, όσο 
και για το σχέδιο του κτιρίου.

Η αξιοποίηση της υπόλοιπης έκτασης, οικοδομικών τετραγώνων μεγάλης αξίας 
εξαιτίας του υψηλού συντελεστή δόμησης και των χρήσεων (κτίρια γραφείων) της 
περιοχής, θα απασχολήσει την Στρατιωτική Υπηρεσία τουλάχιστον για μία δεκαετία 
συναντώντας την αντίδραση της Υπηρεσίας Οικισμού. Δεν θα’ναι παρά μόνο το 1984, που 
το ΤΕΘΑ, θα αναγκαστεί, έστω και αργά, να αναθεωρήσει τα σχέδια που κατά καιρούς 
έκανε για το στρατόπεδο, και να αποδεχτεί την προτεινόμενη από το Δήμο και την 9η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τροποποίηση του ρυμοτομικού, για την κατάργηση 
των δύο οικοδομικών τετραγώνων και τη μετατροπή τους σε χώρο πρασίνου και υπαίθριο 
χώρο στάθμευσης περιορισμένων θέσεων36. Οι έστω και καθυστερημένες προσπάθειες 
ανάδειξης και προστασίας του τείχους μπορεί να το γλίτωσαν από την ολοσχερή 
καταστροφή του, αλλά μάταια προσπάθησαν να εξωράΐσουν το αποτέλεσμα τριών 
τροποποιήσεων του ρυμοτομικού (εικ. 5, 3η φάση). Ιδιαίτερα η ογκώδης κλίμακα του 
Δικαστικού Μεγάρου, εντελώς ασυμβίβαστη με τον γειτονικό πύργο του Βαρδαρίου, 
μένει να θυμίζει το επιστέγασμα της αυθαιρεσίας, όσο και τον οριστικό χαμό του 
μοναδικού ίσως δυνητικά ελεύθερου χώρου του δυτικού ‘ρήγματος’.

34. Το πολυίατρίο του ΙΚΑ, της Ε.Βακαλοπούλου-Giuliano, χτίζεται μεταξύ 1967-71, ενώ το Δικαστικό Μέγαρο, 
των Φ.Κεφαλάπουλου και Σ. Μπονάνου, μεταξύ 1975-78. Βλ. Καλογήρου, 1992: 31.

35. Ν.Δ. 29.9.1973, ΦΕΚ(Δ) 291/31.10.1973. Η χάραξη των δύο οικοδομικών τετραγώνων στη νοτιοανατολική 
γωνία, εμφανίζεται λιγότερο δυσμενής από την προηγούμενη, εγκλωβίζοντας απλώς και όχι καταπατώντας το τείχος 
(εικ. 5, 2η φάση).

36. Βλ. ΑΓΣΣ, μη αριθμημένος φάκελος, πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, 20.9.1984, απόφαση 950/1984 και 
έγγραφο Γ'ΣΣ/4οΕΓ προς ΤΕΘΑ, θέμα: ‘Τίτλοι ιδιοκτησίας’, Θεσσαλονίκη, 17.12.1984.
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3.3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: ΣΟΑ ΚΑΙ ΑΟΟΑ

(επάνω) 6α. ΣΟΑ Αγίας Φωτεινής - στρατόπεδο 
‘Πετροπούλου’ (ΑΓΣΣ, φακ. 13).
(στη μέση) 6β. ΣΟΑ στρατοπέδου ‘Νταλίπη’ (ΑΓΣΣ, 
φακ. 21).
(κάτω) 6γ. Πολυκατοικίες ΣΟΑ και ΑΟΟΑ σε τμήμα του 
στρατοπέδου ‘Τέως Χώρος Διεθνούς Εκθέσεως’ (ΑΓΣΣ, 
φακ. 15).

Μεταπολεμικά, και προφανώς μέσα στα πλαίσια του οξύτατου στεγαστικοΰ 
προβλήματος και της γενικότερης προβληματικής που αναπτύσσεται γύρω από αυτό, θα 
εγκαινιαστεί και το πρόγραμμα του Στρατού για την οικιστική αποκατάσταση των 
αξιωματικών του. Πρόκειται για δύο τύπους επεμβάσεων: κτίρια διαμερισμάτων, που 
ανήκουν στη Στρατιωτική Υπηρεσία και νοικιάζονται περιοδικά σε αξιωματικούς (ΣΟΑ) 
ή για οικοδομικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από τον Αυτόνομο Οικοδομικό 
Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)37, για να καλύψουν τις ανάγκες κατοικίας 
αξιωματούχων του Στρατού σε ιδιωτικό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον των επεμβάσεων αυτών, 
πέρα από κάποιου είδους ιδιαιτερότητα που 
εμφανίζουν σε αρχιτεκτονική ή αστική κλίμακα, 
έγκειται κυρίως στην ανίχνευση κάποιων 
στοιχείων που αφορούν τους σχεδιασμούς του 
Στρατού σχετικά με την εκμετάλλευση των 
ακινήτων του. Άλλωστε, η τάση για 
εκμετάλλευση τμημάτων ή και ολόκληρων των 
στρατοπέδων ως περιοχιόν κατοικίας, ακόμα και 
στις περιπτώσεις που αυτή παραμένει σε 
επίπεδο αρχικιόν προθέσεων, έχει αντίκτυπο 
στην πορεία των αποφάσεων και χρονικές 
συνέπειες στη διαδικασία απόδοσής τους.

Τέσσερις επεμβάσεις ανέγερσης ΣΟΑ, 
έγιναν στη δεκαετία του 50, κοντά σε μεγάλους 
στρατωνισμούς ή σε τμήματα των εκτάσεοίν 
τους: δύο στην κεντρική Θεσσαλονίκη, κοντά 
στο Στρατηγείο (ΣΟΑ Αγίας Φωτεινής 
στρατοπέδου ‘Πετροπούλου’ και ΣΟΑ 
στρατοπέδου ‘Τέως Χώρου Διεθνούς 
Εκθέσεως), μία στην ανατολική (ΣΟΑ 
στρατοπέδου ‘Νταλίπη’) και μία στη δυτική 
επέκταση της πόλης (ΣΟΑ στρατοπέδου 
‘Παύλου Μελά’) (εικ. 6).

37. Ο Οργανισμός δημιουργείται το 1950, με tov Α.Ν. 1563/1950, ο οποίος θα επικυρωθεί από το Ν.Δ. της 
21.3.1952. Πρόκειται για ΝΠΙΔ και τα οικοδομικά προγράμματα που αναλαμβάνει περιλαμβάνουν τόσο τη 
δημιουργία οικισμών σε προαστιακε'ς κυρίως περιοχε'ς, όσο και την ανε'γερση πολυκατοικιών, όταν πρόκειται για 
κεντρικές περιοχές των πόλεων. Οι εκτάσεις για την ανοικοδόμηση, κυριότητας ΤΕΘΑ, μεταβιβάζονται από το 
Στρατό στον Οργανισμό, σε ορισμένες περιπτώσεις αντί κάποιου τιμήματος, μετά από σχετική απόφαση του ΑΣΕΑ.
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Είναι προφανής η χρήση μίας τυποποιημένης μελέτης, τουλάχιστον σε επίπεδο 
κτιρίων, τα οποία συντίθενται κάθε φορά σε καθαρές διατάξεις, με βάση το μέγεθος της 
έκτασης που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Η διαφορετική τυπολογία διαμερισμάτων 
προβάλλεται με κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Η απλότητα των κτιρίων, οι 
καθαροί όγκοι, τα τυπικά ανοίγματα, και ιδιαίτερα η έλλειψη των εξωστών, κάνουν 
εμφανή τον στρατιωτικό χαρακτήρα των κτιρίων, χωρίς να εκφράζουν ιδιαίτερα τη χρήση 
τους ως κατοικίες. Ειδικότερα στα ΣΟΑ ‘Νταλίπη’, η συνύπαρξη με τις εργατικές 
κατοικίες, που χτίζονται την ίδια περίοδο με παρόμοια ογκοπλασία και γεωμετρία 
αστικού ιστού, τις εντάσσει σ’ένα περισσότερο συνεπές σύνολο, προσφέροντας 
παράλληλα και δυνατότητα ανάπτυξής τους38.

Μοναδική, τυπολογικά, εξαίρεση στις επεμβάσεις, είναι η κατασκευή των δύο 
επταόροφων πολυκατοικιών ΣΟΑ, στο νότιο τμήμα του στρατοπέδου ‘Τέως Χώρος 
Διεθνούς Εκθέσεως. Αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της συνδιαστικής λύσης -ανέγερση 
ΣΟΑ και πώληση στον ΑΟΟΑ39 - που θα υιοθετήσει η Στρατιωτική Υπηρεσία για την 
αξιοποίηση των τριών αυτών οικοδομικών τετραγώνων, ιδιαίτερα προνομιούχων τόσο 
από άποψη θέσεως όσο και από άποψη συντελεστού δόμησης.

Αν και σε πολλές περιπτώσεις εκφράζεται η πρόθεση για μεταβίβαση στον ΑΟΟΑ 
τμημάτων στρατιωτικών εκτάσεων της κεντρικής και ανατολικής περιοχής της πόλης 
(μεταξύ 1953-54 θα παρθούν τέσσερις σχετικές αποφάσεις) εκτός από τις οκταόροφες 
αυτές πολυκατοικίες, θα πραγματοποιηθεί μόνο ο οικισμός των αξιωματικών στην 
Καλαμαριά καταλαμβάνοντας το βορειοανατολικό τμήμα του στρατοπέδου ‘Κόδρα’. Η 
ανοικοδόμησή του (141 μονοκατοικίες) γίνεται σε δύο φάσεις40, με παραχωρήσεις 
εκτάσεων από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, το 1954 (137.500μ2) και το 1964 (2.025μ2), 
βάσει του ισχύοντος ρυμοτομικού της περιοχής. Το σχέδιο του οικισμού, εμφανίζει έτσι, 
μία απλή ορθοκανονική χάραξη των οικοδομικών τετραγώνων και των αντιστοίχων 
οικοπέδων41, ενώ τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στα ορθογώνια οικόπεδα, και 
σε ίδια απόσταση από τη ρυμοτομική γραμμή. Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι, ή 
παραλλαγές του ίδιου, οι οποίοι φαίνεται να προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό ενός 
κανάβου ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή επιφάνεια (εικ. 7). Ο οικισμός θα διατηρήσει 
τη μορφή του μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οπότε θα αρχίσει η σταδιακή 
αντικατάσταση των μονόροφων και διόροφων κτισμάτων από πολυκατοικίες.

38. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 21, έγγραφο Γ'ΣΣ/Διεύθ. Μηχανικού προς ΓΕΣ, θέμα: ‘Κατασκευή ΣΟΑ 20 διαμερισμάτων, 
σε έκταση ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, απέναντι από το στρατόπεδο Νταλίπη’, Θεσσαλονίκη, 13.8.1990.

39. Απόφαση υπ. αρ. 21/1953 του ΑΣΕΑ (ΦΕΚ 49/1954). Η ανέγερση των τριών πολυκατοικιών του ΑΟΟΑ θα 
καθυστερήσει τουλάχιστον για δέκα χρόνια, λόγω διεκδίκησης της έκτασης από ιδιώτη, ενώ η τέταρτη ανεγέρθηκε 
πρόσφατα στο εναπομείνον τμήμα του νοτιοανατολικού οικοπέδου. Βλ. ΑΓΣΣ, τεχνική έκθεση στρατοπέδου ‘Τέως 
Χοίρος Διεθνούς Εκθέσεως’, 7.11.1963, σελ. 6-8 και 13-14.

40. Με την πρώτη παραχώρηση το 1954 θα γίνει η χάραξη των οκτώ πρώτων οικοδομικών τετραγώνων στη 
βορειοανατολική πλευρά του παραχωρηθέντος τμήματος, στο οποίο και θα ανεγερθούν 66 κτίσματα (ανάμεσα στο 
1956 και το 1961). Το 1959 όμως, η απόδοση εκτάσεων στο Γυμναστικό Σύλλογο Απόλλωνα, το Γυμνάσιο και το Δήμο 
Καλαμαριάς, στην ανατολική γωνία του στρατοπέδου, θα συμπέσει με τμήμα της έκτασης του ΑΟΟΑ, γεγονός που 
0α οδηγήσει στη δεύτερη παραχώρηση, βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 12, τεχνική έκθεση στρατοπέδου ‘Κόδρα’, 30.9.1965, σελ. 13- 
18.

41. Κατά την εφαρμογή του, το σχέδιο εμφανίζει παραλλαγές, καθώς τελικά θα προσαρμοστεί στην υπάρχουσα 
κατάσταση και τις χαράξεις του περιβάλλοντος χώρου.
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ΜΙΚΡΟΥ ΓΜΒΟΛΟΥ 
ΗΛ I 2000 
αρ rx ?70β

ΑΓΡΑΜΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΝ Γ^ί!

7. (αριστερά) Ρυμοτομικό διάγραμμα του οικισμού αξιωματικών σε τμήμα του στρατοπέδου ‘Κόδρα’ 
(πρόγραμμα 1963).

(δεξιά) Το στρατόπεδο ‘Κόδρα’ στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Στο βάθος δεξιά ο οικισμός σε 
ανοικοδόμηση (ΑΓΣΣ, φακ. 12).

4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

4.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Όταν ανατίθεται το 1965 από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων42 43 η Χωροταξική Μελε'τη 
Θεσσαλονίκης στο γραφείο Τριανταφυλλίδη (1966-68), ουσιαστικά έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί οι περισσότερες από τις επεμβάσεις στα κεντρικά 
αυτά στρατόπεδα.

Βέβαια, στην πρώτη φάση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης, η ομάδα 
εργασίας περιλαμβάνει στη μελέτη της τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης 
περιοχής της πόλης, με περισσότερη ίσως λεπτομέρεια από τα υπόλοιπα ρυθμιστικά της 
εποχής41 (εικ. 8). Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι πρόκειται για 
μία καθαρά πολεοδομική προσέγγιση του ζητήματος που να επικεντρώνεται στην 
ανάλυση των επιπτώσεων του φαινομένου στην λειτουργική και χωρική οργάνωση της

42. Για τους φορείς ανάθεσης των ρυθμιστικών της εποχής και τις αντίστοιχες χρονολογίες, βλ. Βοϊβόνδα κ.ά„ 
1977: 153-154.

43. Για την δομή και το περιεχόμενο της ΧΜΘ, βλ. Ν. Παπαμίχος και Β. Χαστάογλου, Ή πολεοδομία και η 
χωροταξία στη δεκαετία του ’60. Η Χωροταξική Μελέτη Θεσσαλονίκης’, στον τόμο αυτό. Στην πρώτη αυτή φάση, 
πέρα από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης για όλους τους τομείς που προσεγγίζονται, γίνονται και 
προτάσεις σε προγραμματικό επίπεδο και διαγράμματα χωροθετήσεων.
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πόλης. Πρόκειται περισσότερο για μία καταγραφή και λεπτομερή ταξινόμηση των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με κριτήρια την κατάσταση των κτιρίων, την ανταπόκρισή 
τους στις ανάγκες του Στρατού ή την δυνατότητά τους να μεταφερθούν χωρίς ιδιαίτερες 
οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«.««a.
ΪΛ ETPYTFPH ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΕΑΛ0Ν1Κ 

-Γ-ΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΕΓΚΑΤΑΕΤΑΙΕΠΝ

8. Υπάρχουσες και προτεινόμενες θέσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Χωροταξική Μελέτη Θεσσαλονίκης, ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (1966), τευχ. 20: 
'Στρατιωτικές εγκαταστάσεις’.

Έτσι, μέσα από τις αναλυτικές παρατηρήσεις που γίνονται για κάθε στρατιωτική 
έκταση, διαπιστώνουμε ότι τα ‘προς απομάκρυνση’ ή καλύτερα τα ‘προς εκποίηση’ 
στρατόπεδα είναι αυτά, για τα οποία ήδη υπήρχαν σχέδια αξιοποίησης από το Στρατό, ή 
από τα οποία είχαν εκποιηθεί τμήματά τους44. Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός, ότι δεν 
τίθεται ακόμα συνολικά το ζήτημα της απομάκρυνσης των στρατοπέδων της δυτικής 
Θεσσαλονίκης, καθώς οι λόγοι που ώθησαν ουσιαστικά στην εγκατάστασή τους, ή την 
μετέπειτα εξειδίκευσή τους στον συγκεκριμένο τομέα της πόλης (μεταφορικές συνδέσεις, 
χρήσεις) εξακολουθούν να επιβάλλουν τη διατήρησή τους. Και δεν εμφανίζεται καμία 
μέριμνα δέσμευσης για μελλοντική αξιοποίησή τους, γεγονός που ξενίζει ιδιαίτερα αν 
λάβουμε υπόψη το μεγάλο χρονικό ορίζοντα της μελέτης αλλά και το προβλεπόμενο 
μέγεθος της πόλης45.

44. Τριανταφυλλίδης, 1966β: 5-10. Σε σύνολο τριάντα εκτάσεων, μόνο για τις εννέα προβλέπεται η αποδέσμευση τους.
45. Πάντως, στο σημείο αυτό βρίσκουμε για πρώτη φορά, από την πλευρά του στρατού, σχέδια για την πώληση 

εκτάσεων στη δυτική και ανατολική επέκταση της πόλης (στρατόπεδο ‘Στρεμπενιώτη’ και μεγαλύτερο τμήμα 
(Στρατοπέδου ‘Κόδρα’ αντίστοιχα).
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Θα μπορούσαμε να πούμε, με κίνδυνο ίσως κάποιας απλούστευσης και λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια που κυριαρχούν στις σχετικές υποδείξεις για τη διατήρηση ή εκποίηση 
των υπαρχόντων στρατοπέδων, αλλά και αυτών που προβλέπονται να δημιουργηθούν4'1, 
ότι πρόκειται για μία δημοσιοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των ακινήτων του Στρατού 
και του καινούριου αμυντικού μηχανισμού της πόλης, στα πλαίσια μιας πολεοδομικής 
μελέτης. Η ’στρατιωτική’ θα λέγαμε οπτική, υπό την οποία εξετάζεται το θέμα, εξηγείται 
άλλωστε και από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα συντάσσεται από στρατιωτικό 
συνεργάτη46 47. Ο νέος αμυντικός μηχανισμός δεν διαφέρει ουσιαστικά στις αρχές και τη 
μορφή του από το αρχικό, κλασικό μοντέλο άμυνας και προστασίας μίας θαλασσινής 
πόλης από τη στεριά. Η προβλεπόμενη από τη μελέτη επέκταση της πόλης, ακολουθεί 
αναπόφευκτα την τοπογραφία της περιοχής, ανοίγοντας απλά τον ημικυκλικό 
σχηματισμό των στρατιωτικών εγκαταστάσεων (εικ. 8).

Στο σύνολο της μελέτης, βέβαια, προτείνονται δύο μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, με 
σημαντικό αντίκτυπο για το σύνολο της πόλης, που αγγίζουν δύο από τα πιο 
‘προνομιούχα’, από άποψη θέσης, στρατόπεδα. Πρόκειται για την πρόταση δημιουργίας 
του ‘πνευματικού-διοικητικού’ κέντρου που αγγίζει το σύμπλεγμα των στρατοπέδων του 
Στρατηγείου (διατηριόντας μόνο τις ευνοϊκές λειτουργίες για την προώθηση της 
φυσιογνωμίας της περιοχής και του ρόλου που προορίζεται να παίξει) και του πόλου 
αναψυχής στο στρατόπεδο Κάδρα, στην ανατολική επέκταση της πόλης (ιδέα 
‘δανεισμένη’ από το σχέδιο Herard, που προέβλεπε ήδη την τουριστική αξιοποίηση του 
χώρου)48.

Αποφεύγοντας μία συνολική αξιολόγηση της μελέτης49, θα έλεγε κανείς ότι η 
συνεισφορά της, τουλάχιστον όσον αφορά τις στρατιωτικές εκτάσεις, πέρα από το 
ενδιαφέρον των σημειακών αυτών προτάσεων αξιοποίησης, έγκειται στην εισαγωγή μίας 
συνολικής αντιμετιόπισής τους σε σχέση με τη δομή της πόλης και την προβλεπόμενη 
επέκτασή της. Τέλος, αν και εκφράζεται το ενδιαφέρον της ανεύρεσης πόρων για την 
επιχείρηση της απομάκρυνσης των στρατοπέδων, αυτή περιορίζεται στην πρόταση της 
πώλησης των προβλεπόμενων να απελευθερωθούν εκτάσεων, μέτρο που θα αποδειχτεί 
σύντομα ανεπαρκές.

46. Τριανταφυλλίδης, 1966β: 11.
47. Η συνεργασία θα ήταν προφανώς απαραίτητη, ακόμα και μόνο για το γεγονός της συλλογής στοιχείων. 

Παρόλα αυτά δεν εξηγεί την σχεδόν υποτυπώδη, από πολεοδομική άποψη, προσέγγιση του θέματος.
48. Για το ‘πνευματικό-διοικητικό’ κέντρο, βλ. Τριανταφυλλίδης, 1966α. Όσον αφορά το στρατόπεδο Κόδρα, το 

1966 έχει ήδη εγκριθεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού (ΦΕΚ(Δ), 72/9.5.1966), ενώ 100 εκτ. περίπου προβλέπεται 
να παραμείνουν για την εγκατάσταση Στρατηγείου μεγάλης Μονάδος, εφόσον αυτό δεν θα ‘αποτελεί παραφωνία με 
την προβλεπόμενη τουριστική αξιοποίηση του υπόλοιπου χώρου’. Βλ. Τριανταφυλλίδης, 1966β: 20.

49. Για μία συνολικότερη κριτική της μελέτης και της επίδρασής της βλ. Ν. Παπαμίχος και Β. Χαστάογλου. ό.π.. 
και Τσουλουβής, 1981: 81-83.
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4.2. ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ‘ΑΥΣΗ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΙΟΑΗΣ

Η σχετική προβληματική θα αναπτυχθεί με περισσότερο συγκροτημένο τρόπο από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’80 και αρχικά με τη διυπουργική μελέτη50 του ΥΠΕΧΩΔΕ και 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, ενταγμένη στα πλαίσια της νέας πολεοδομικής πολιτικής της ΕΠΑ. 
Μέσα από μία συντονισμένη κρατική προσπάθεια εκφράζεται για πρώτη φορά μία 
συγκεκριμένη και συνολική άποψη για τον προορισμό των στρατιωτικών εκτάσεων μετά 
την αποδέσμευσή τους, την απόδοσή τους δηλαδή σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς 
εξυπηρετήσεις. Ειδικά για το Νομό Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
δεκαοχτώ στρατιωτικές εκτάσεις (από τις οποίες οι δεκατρείς μέσα στα όρια του 
πολεοδομικού συγκροτήματος), αγγίζοντας επιπλέον στο σύνολό τους σχεδόν τα 
στρατόπεδα της δυτικής περιφέρειας.

Μέσα στα πλαίσια της καινούριας πολεοδομικής πολιτικής και των σχεδίων που τη 
συνοδεύουν, οι ιδέες που θα αναπτυχθούν για την αξιοποίηση των στρατοπέδων, 
σχετίζονται άμεσα με την αντίληψη για τη λειτουργική δομή και τη χωρική οργάνωση της 
πόλης. Στο άρθρο 14 του Νόμου 1561 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και την 
ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού51, στις ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για την 
οργάνωση και ανασυγκρότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος, αναφέρεται και η 
δημιουργία πολυκεντρικής δομής της πόλης, κυρίως μέσω της αποσυμφόρησης του 
μητροπολιτικού κέντρου της πόλης, αλλά και η δημιουργία κέντρων ιεραρχημένης 
σημασίας σε τρία επίπεδα: μητροπολιτικής, υπερτοπικής (δήμου ή κοινότητας) και 
τοπικής (δήμου ή κοινότητας, συνοικίας, γειτονιάς). Οργανώνονται επίσης δύο κέντρα 
δημόσιας διοίκησης, ένα στο δυτικό και ένα στον ανατολικό τομέα.

Η ασάφεια της χωροθέτησης των κέντρων αυτών52, εφόσον πρόκειται για ρυθμίσεις 
γενικών κατευθύσεων, θα διευκρινιστεί μέσω των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των 
Δήμων. Τα σχέδια αυτά, ενδεικτικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι δήμοι 
την δυνητική αποδέσμευση της επιφάνειας 290 εκτ. των στρατοπέδων53, προτείνουν 
αρκετά επιβεβαρυμένα προγράμματα επέμβασης, που προβλέπουν χωροθέτηση 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις οικιστικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας (εικ. 9).

50. Βλ. Πρόγραμμα αποόεσμεύσεως - αναπτνξεως στρατοπέδων και περιοχών, 1984: 1. Ουσιαστικά επρόκειτο 
για ένα πρόγραμμα μετακινήσεως στρατοπέδων, σταδιακής υλοποίησης, που δεν είχε ισχύ νόμου.

51. Βλ. Νόμος 1561 (ΦΕΚ (Α), 148/6.9.1985), παρ. 3, στο Νομοθεσία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, 1988: 83- 
85.

52. Μόνη ακριβής αναφορά γίνεται στα στρατόπεδα ‘Κόδρα’ και Ήαπακυριαζή’ που πρόκειται να αποτελέσουν 
τμήμα τοί' συστήματος μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών.

53. Αν και τα ΓΠΣ, οφείλουν τυπικά να εναρμονίζονται με τη διυπουργική μελέτη όσον αφορά τα 
αποόεσμεύσιμα στρατόπεδα, παρόλα αυτά γίνεται χωροθέτηση χρήσεων ακόμα και σ’αυτά που προβλέπεται να 
διατηρηθοι'ιν ή να επεκταθούν, όπως για παράδειγμα τα στρατόπεδα ‘Παπακυριαζή’, ‘Καρατάσου’ και ‘Νταλίπη’.
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1 rtp/6o ΚΛΡΛΤΛΕΟΪ (Δ.ΠοΧ(χνης)
2. " ΖΙΑΚΛ (Δ. Hcvcuivns)
3. " ΠΑΠΛΚΤΡΙΛΖΗ (Δ.ΒρόσυΛ»)
4. " Η.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (6. Au«tW>T>uw)
5. " Π.ΜΕΛΑ (Δ. Ηεάττολης-'3λ(χν·ης-

-ΕταυοούυΧηί)
6. " ΕΤΓΕΚΠΠαηηΐ (6. Ηε4;οΛης)
7. ϊΛΡΚΛΚΙΙ (Δ. Θεσσαλονίκης)
8. " ΚΟΔΡΛ (Δ. Καλαμαριάς?
9. " ΝΤΑΛΙΠΗ (Δ. Καλαμαριάς)

Ζ3 ί^\<Λν\ν°·^ν*':>

9. Αποδελτίωση των Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης. Χωροθέτηση χρήσεων στις 
στρατιωτικές εκτάσεις: εκπαιδευτικές, αθλητικές, 
πολιτιστικές, διοικητικές και νοσοκομειακές 
εγκαταστάσεις, εμπόριο, χώροι αναψυχής και 
κατοικία. Τα στρατόπεδα 4 και 7 θα φιλοξενήσουν τα 
νέα διοικητικά κέντρα (Αρχείο Οργανισμού 
Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης).

Μετά λοιπόν από εβδομήντα 
περίπου χρόνια διαδοχικών και 
αποσπασματικών μεταβολών ή 
σημειακών εφαρμογών κάποιων 
απόψεων και ιδεών, οι στρατιωτικές 
εκτάσεις καλούνται να αναλάβουν ένα 
καινούριο ρόλο, ίσως όχι τελικά πολύ 
διαφορετικό από τον προηγούμενο, 
αλλά τουλάχιστον μέσα σε ένα 
καθοριστικά καινούριο πλαίσιο: η 
χρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία 
πολλαπλών πόλων κεντρικότητας και 
κοινόχρηστων χώρων, ιδιαίτερα μέσα 
από τα προγράμματα της δυτικής 
περιφέρειας, φαίνεται ν’αποσκοπεί 
στην αποκατάσταση της διαταραγμένης 
ισορροπίας της πόλης, της αλλαγής των 
αξόνων λειτουργίας και των μέχρι τότε 
κέντρων βάρους της. Η θέση που 
κατέχουν οι δυνητικά κενές εκτάσεις 
των στρατοπέδων ως προς το σύνολο 
της πόλης, ο ημικυκλικός δηλαδή 
αρχικά αμυντικός σχηματισμός τους, θα 
αντιμετωπιστεί ως δυνατότητα 
ανατροπής της ανισομερούς ανάπτυξης 
της πόλης.

Αν και μπορούμε να υποστηρίξουμε 
ότι οι συνθήκες της αστικής ανάπτυξης 
θα επέβαλλαν κατά κάποιον τρόπο το 
πέρασμα από τη μονοκεντρική σε μία 
πολυκεντρική αστική δομή54, είναι από 
την άλλη αναπόφευκτο να αποδεχτούμε 
ότι η ύπαρξη των εκτάσεων αυτών 
επηρέασε σημαντικά την προτεινόμενη 
δομή της σύγχρονης πόλης, καθώς 
βρίσκονται στη βάση της σύλληψης 
συγκεκριμένων μορφών ή σχηματισμών

54. Ήδη στη Χωροταξική Μελέτη προτείνεται η δομή ενός ιεραρχημένου πλέγματος κέντρων: κέντρα-πόλοι, 
γενικά γραμμικά κέντρα και τοπικά γραμμικά κέντρα. Αν και πρόκειται για λειτουργική οργανωτική δομή εμφανίζει 
έναν έντονο μορφοκρατικό χαρακτήρα στη σχηματική διάταξή του (βλ. Τριανταφυλλίδης, 1967: 34). Παρόλα αυτά, 
δεν πρόκειται για μία καθαρά πολυκεντρική δομή, αλλά περισσότερο για μία προσπάθεια ορθολογικής οργάνοκτης 
μέσα από την ερμηνεία υφιστάμενων τάσεων. Αν και προβλέπεται μελλοντικά η δημιουργία δυο κέντρων-πόλων στην 
ανατολική και δυτική επέκταση της πόλης, ειδική βαρύτητα δίνεται στο ‘πνευματικό-διοικητικό’ κέντρο (το ‘κέντρο 
της μελλοντικής πόλης’), που τοποθετείται στην περιοχή ανατολικά του ιστορικού κέντρου, ακολουθώντας το ‘κέντρο 
βαρύτητας της πόλης’. Βλ. Τριανταφυλλίδης, 1966α: 9-13.
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χωρικής οργάνωσης (π.χ. δυτικά τόξο, διοικητικά κέντρα). Η διαθεσιμότητα του εδάφους 
που προσφέρουν μέσα σ’έναν ιδιαίτερα πυκνοδομημένο ιστό, απαραίτητος παράγοντας 
μίας επιχείρησης αναδιοργάνωσης, σημαδεύει αποφασιστικά τον καινούριο κύκλο 
αστικών μεταβολών, που θεωρητικά προκύπτει από τις αρχές και τους στόχους του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Η απρόσμενη’ προσφορά αστικής γης, η αξία της οποίας έχει καταστήσει 
απαγορευτική την απόκτησή της από τους δήμους και την πολιτεία, αλλά και οι 
περισσότερο οργανωμένες δυνατότητες παρέμβασης που αποκτούν οι περιφερειακοί 
δήμοι, μέσα στα πλαίσια της καινούριας πολεοδομικής πολιτικής, θα ανοίξουν το δρόμο 
σε μία διαρκή πίεση για αποδέσμευση έστω και τμημάτων των στρατοπέδων. Εάν μέχρι 
τώρα η αποδέσμευση ενός στρατοπέδου έδινε την ευκαιρία στο κράτος για άσκηση 
πολιτικής μέσα από την πραγματοποίηση κάποιων έργων ή τη δυνατότητα σε άστεγους 
κρατικούς φορείς να βρουν το χώρο τους μέσα στην πόλη, με την ευλογία ή όχι του 
Στρατού, τώρα πια στο προσκήνιο των διεκδικήσεων, προστίθενται μαζικά και οι 
περιφερειακοί δήμοι, αυξάνοντας έτσι το πλήθος των εμπλεκόμενων 
φορέων/οργανισμών.

Μέσα στο συγκεκριμένο κλίμα, από το 1985 μέχρι το 1995, θα αποδοθούν τμηματικά 
και θα υποστούν μεταβολές περίπου 55εκτ.55, από όλα σχεδόν τα στρατόπεδα, χωρίς 
ουσιαστικά να έχουν συνταχθεί συγκεκριμένες μελέτες για το σύνολο κάθε φορά της 
στρατιωτικής έκτασης, αλλά με βάση μόνο τις χρήσεις που έχουν προβλεφθεί στα 
αντίστοιχα ΓΠΣ και χωρίς ούτε καν τις στοιχειώδεις χαράξεις ενός ρυμοτομικού, όπως 
συνέβαινε στην πρώτη φάση μεταβολών. Αυτό έχει ως συνέπεια, να κερδίζουν μεν οι 
περιφερειακοί δήμοι σε στοιχειώδη υποδομή, κυρίως αθλητικές εγκαταστάσεις και 
σχολεία, αλλά οι μεταβολές να χαρακτηρίζονται από μία αποσπασματικότητα, τελώντας 
‘εν αναμονή’ του επόμενου τμήματος που δυνητικά μπορεί να κατακτηθεί.

5. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ...

Ελλείψει λοιπόν μίας πολιτικής αποθεματοποίησης γης, οι στρατιωτικές εκτάσεις θα 
αποτελόσουν το στόχο ενός διπλού μηχανισμού αντιμετώπισης: από τη μία ως διαθέσιμες 
εκτάσεις για τη χωροθέτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής και 
δημοσίων χρήσεων και από την άλλη ως ένα μέσο άσκησης πολιτικής από την πλευρά του 
κράτους (ή καλύτερα των εκάστοτε κυβερνήσεων) και των φορέων/οργανισμών του, 
(συμπεριλαμβανομένης της Στρατιωτικής Υπηρεσίας), με το πρόσχημα πάντα του 
εκσυγχρονισμού της πόλης.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπογραμμίσει κανείς το χάσμα ανάμεσα στη βαθμιαία 
εξέλιξη των ιδεών και απόψεων και την αναζήτηση των κατάλληλων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, των εργαλείων πολεοδομικής παρέμβασης, αλλά και των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων για τη πραγματοποίηση της επιχείρησης αποδέσμευσης. Έτσι, με την

55. Για τις τελευταίες παραχωρήσεις τμημάτων των στρατοπέδων, αλλά και τις προκηρύξεις μελετοίν και 
διαγωνισμών για την αξιοποίησή τους, από τους δήμους και τον ΟΡΘ, βλ. Vitopoulou, 1998: 72-81.
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αύξηση της πολιτικής πίεσης από την πλευρά κυρίως των Δήμων, η σταδιακή υλοποίηση 
του προγράμματος αποδε'σμευσης των στρατοπε'δων, μεταφράζεται χωρικά ως τμηματική 
απόδοση56, και σταδιακή αξιοποίηση.

Η διαδικασία αποδέσμευσης και πολεοδόμησης που υιοθετείται παραμένει 
ακαθόριστη και σκοτεινή, χωρίς ουσιαστικά να διαφέρει σε αποτέλεσμα από τις 
‘σημειακές’ επεμβάσεις των δεκαετιών ’50-70. Μοιρασμένες σε διάφορους φορείς, ο 
καθένας από τους οποίους επεμβαίνει χωρικά και χρονικά ανάλογα με τις πιστώσεις που 
διαθέτει ή την πολιτική που ακολουθεί, οι εκτάσεις που παραχωρούνται παραμένουν για 
χρόνια ένα ατελείωτο εργοτάξιο.

Εάν λοιπόν μπορεί κανείς να υποστηρίξει με άνεση την έλλειψη μίας σταθερής 
πολιτικής σχετικής με το θέμα, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα για την σταδιακή 
αποδέσμευση των στρατοπέδων να παραμένει ουσιαστικά στάσιμο, δεν μπορεί παρά να 
μην αναγνωρίσει παράλληλα τα ίχνη της σταθερής υιοθέτησης μίας συγκεκριμένης 
διαδικασίας επεμβάσεων, μίας πολεοδομικής δηλαδή πρακτικής που αποβλέπει στην πιο 
άμεσα ‘αποδοτική’ επίλυση της εκάστοτε περίπτωσης.

Πλαισιώνοντας το σκηνικό αυτό των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων, με τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα57:

- την ίδρυση του ειδικού φορέα, υπαγόμενου στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, θέτοντας έτσι για πρώτη φορά επίσημα 
και τυπικά το Στρατό στο παιχνίδι της άσκησης πολεοδομικής πολιτικής

- και τη νέα, όπως χαρακτηρίστηκε, πολιτική που προτείνεται για την υπερπήδηση των 
οικονομικών μέχρι σήμερα εμποδίων της μετεγκατάστασης των στρατοπέδων, την 
απόδοση δηλαδή στο ΤΕΘΑ πολεοδομημένης γης με όρους δόμησης58

μπορεί κανείς να αναρωτηθεί όχι μόνο για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια τεκμηρίωσης 
της ρεαλιστικότητας της ’λύσης’ της αντιπαροχής (εφόσον, σε τελική ανάλυση, το κράτος 
υιοθετεί για την επίλυση του προβλήματος στέγασής του, τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον 
οποίο χρησιμοποίησε για την παραγωγή του ιδιωτικού αστικού περιβάλλοντος), αλλά 
κυρίως για το μέλλον των ευάλωτων αλλά και πολύτιμων αυτών εκτάσεων, το θυσίασμα 
ενός μεγάλου τμήματος τους, και την ενσωμάτωσή τους στο ομοιογενές σώμα του 
πυκνοδομημένου αστικού ιστού.

Νέες λοιπόν ‘επεκτάσεις’, στο εσωτερικό όμως των πόλεων και με θεσμοθετημένες 
από πριν οικοπεδοποιήσεις, σε αντίθεση με τον ’παραδοσιακό’ πλέον τρόπο επέκτασης 
των ελληνικών πόλεων;

Ή νέο πεδίο κερδοσκοπίας γης για την επόμενη δεκαετία;

56. Ο Στρατός όλη αυτή την περίοδο, αποδεσμεΰει τμήματα στρατοπέδων ανάλογα με τη δυνατότητα 
συμπύκνωσης του ζητούμενου στρατοπέδου, ή ακόμα και το μέγεθος και το είδος της πολιτικής πίεσης, 
προσπαθώντας ενίοτε να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις απαιτήσεις των Δήμιον.

57. Αρχικά το πρωτόκολλο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ’Προγράμματος 
απομάκρυνσης των στρατοπέδιυν από τα αστικά κέντρα’, που υπογράφτηκε το 1997 από τα δύο ενδιαφερόμενο 
υπουργεία (βλ. έγγραφο ΥΕΘΑ προς ΟΡΘ, με θέμα: ‘Δομή και περιεχόμενα πρωτοκόλλου συνεργασίας ΥΕΘΑ- 
ΥΠΕΧΩΔΕ’, 10. 9. 1997) και στη συνέχεια η πρόσφατη ψήφιση του σχετικού Νόμου 2745.

58. Βλ. ΑΓΣΣ, φακ. 7, έγγραφο ΓΕΣ/Διεύθ. Υποδομής (Ιο γραφείο/β) προς Δήμο Αμπελοκήπων, θέμα: 
’Παραχωρήσεις Ακινήτων (Στρδο ’Μ. Αλεξάνδρου)’, Αθήνα, 14.11.1997, σελ. 1-2.
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Συντομογραφίες

Αρχείο Γ Σώματος Στρατού = ΑΓΣΣ 
Γ Σώμα Στρατού = Γ'ΣΣ 
Γενικό Επιτελείο Στρατού = ΓΕΣ 
4ο Επιτελικό Γραφείο = 4ο ΕΓ

Ταμείο Εθνικής Αμύνης = ΤΕΘΑ 
Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης = ΑΣΕΑ 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης = ΥΕΘΑ 
Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης = ΟΡΘ
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Θεσσαλονίκη 1949-1974:
Συνεχείες και ασυνέχειες στην εικονογραφία της πόλης

Βασίλης Κολώνας
Αρχιτέκτονας, Ιστορικός της Αρχιτεκτονικής, ΔρΑΠΘ

Ομοιότητες και διαφορές στην αρχιτεκτονική μιας πόλης διακρίνονται σε περιόδους πριν 
και μετά από ένα μέγα γεγονός. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, αυτή η δυαδικότητα 
των φάσεων υπήρξε στη διάρκεια του 20ου αιώνα μετά από δύο κορυφαία ιστορικά 
γεγονότα, που ήταν η πυρκαγιά του 1917 και ο Β'Παγκόσμιος Πόλεμος.

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 Αυγούστου 1917 κατέστρεψε 120 εκτάρια 
του πυκνοδομημένου ιστορικού πυρήνα. Η μελέτη του νέου σχεδίου ανατέθηκε σε 
επταμελή επιτροπή με επικεφαλής το γάλλο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Ε. Hebrard.

Ο Hebrard παρουσίασε ένα σχέδιο προσηλωμένο στην παράδοση της Beaux Arts ενώ 
αντίστοιχα η αρχιτεκτονική μορφολογία που πρότεινε δεν ακολούθησε την ίδια 
διαδρομή, τουλάχιστον στις σχεδιασμένες από τον ίδιο επιβεβλημένες όψεις. Ευαίσθητος 
στον σεβασμό της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, όπως άλλωστε απέδειξε και στις 
επόμενες μελέτες του στην Ινδοκίνα, στη Θεσσαλονίκη δεν επέλεξε για την 
αρχιτεκτονική των κτιρίων που ο ίδιος σχεδίασε, το κυρίαρχο στυλ στην πόλη πριν από 
την πυρκαγιά, τα εκλεκτιστικά πρότυπα δηλαδή της περιόδου του οθωμανικού 
εκσυγχρονισμού -αυτά που ακολουθούσαν κατά κανόνα το δόγμα της Beaux Arts και θα 
ήταν αναμενόμενα ως συμβατά με το νέο σχέδιο- ούτε όμως και την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική που συναντούσε ακόμη κανείς στις παρυφές της πυρικαύστου και στην 
Ανω Πόλη. Αντίθετα πρότεινε αυτό που ο ίδιος ενόμισε ότι εκπροσωπούσε διαχρονικά, 
σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, το ιστορικό παρελθόν της πόλης. Και βέβαια η βυζαντινή 
περίοδος με τα λαμπρά μνημεία, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είχαν διασωθεί και στην 
ανάδειξη των οποίων ως μεμονωμένα έργα τέχνης στηρίχθηκε για τις βασικές χαράξεις 
του νέου σχεδίου, ήταν αυτή που επελέγη ως ιδεολογικό υπόβαθρο της προτεινόμενης 
αρχιτεκτονικής.

Το εγχείρημα παρέμεινε ιδεολόγημα καθ’ όσον το αποτέλεσμα των εφαρμογών θα 
μπορούσε να το εντάξει κανείς ευκολότερα σ’ ένα ευρύτερο κίνημα ενός οριενταλισμού 
ως μια από τις εκδοχές του κινήματος του ρεζιουαλισμού, ήδη σε ευρεία εφαρμογή σε 
(ίλη την γαλλοκρατούμενη Βόρεια Αφρική, παρά σε μια αναβίωση του νεοβυζαντινισμού 
όπως τουλάχιστον αυτός είχε ορισθεί στα τέλη του περασμένου αιώνα. (Αλλωστε η 
βυζαντινή αρχιτεκτονική και κυρίως ο διάκοσμός της αποτελούσε ένα από τα συστατικά 
αυτής της νεοαραβίζουσας μορφολογίας μέσα στη δυτικοευρωπαϊκή λογική ότι το 
Βυζάντιο, όπως άλλωστε και η Μαυριτανική Ισπανία, ανήκουν στην Ανατολή και έτσι 
ανάλογη ήταν και η αντιμετώπιση αυτής της ...εξωτικής αρχιτεκτονικής).
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Ωστόσο αυτές οι προτάσεις υλοποιήθηκαν μόνο εν μέρει, στον μνημειακό άξονα της 
πλατείας και της οδού Αριστοτέλους, που ολοκληρώθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια και 
στην περιοχή των Μπαζάρ, και παρέμειναν οι μόνες απόπειρες μιας κατά Hebrard 
αναβίωσης του βυζαντινού προσώπου της πόλης, αν εξαιρέσουμε τους αντίστοιχους 
μορφολογικοΰς πειραματισμούς του Δελλαδέτσιμα, επικεφαλής της Διεύθυνσης 
αρχιτεκτονικών μελετών του δήμου Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστή του Hebrard.

Εκτός επιβεβλημένων όψεων, επόμενο ήταν ο εκλεκτισμός, και σε μικρότερο βαθμό 
ο νεοκλασικισμός, ως αυθόρμητη και αναμενόμενη έκφραση φορέων και αρχιτεκτόνων, 
να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην αρχιτεκτονική της ανοικοδόμησης, ο μεν πρώτος, ως 
κυρίαρχο στυλ προσαρμοσμένος στα νέα κατασκευαστικά και θεσμικά δεδομένα, ο δε 
δεύτερος ως επιλογή του δημόσιου τομέα για την μορφολογική ενοποίηση της νέας- 
ελληνικής πόλης. Αλλωστε η δημιουργική παρουσία στο χώρο, αρχιτεκτόνων όπως ο Ξ. 
Παιονίδης, ο Α.Γρεκός και ο Ε. Μοδιάνο με σημαντικό έργο κατά την προηγούμενη 
περίοδο εξασφαλίζει μια αδιαμφισβήτητη συνέχεια σε επίπεδο αρχιτεκτονικής 
μορφολογίας για τη νέα εικόνα της πόλης. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αρχιτεκτονική της 
ανοικοδόμησης, τουλάχιστον όπως άρχισε να υλοποιείται στα πρώτα χρόνια μετά την 
πυρκαγιά, δεν διαφοροποιείται ως προς αυτήν που προϋπήρξε. Η χρήση του μπετόν αρμέ 
διευκολύνει την κατασκευή, εξυπηρετεί τους γρήγορους ρυθμούς που επιβάλλει η 
ταυτόχρονη παραγωγή και η έντονη οικοδομική δραστηριότητα και προβληματίζει, 
προσωρινά όμως, τους αρχιτέκτονες στην προσαρμογή του μορφολογικού τους 
λεξιλογίου στις νέες τεχνικές.

Ετσι το δοκιμασμένο πρότυπο του παρισινού immeuble συνεχίζει να επηρεάζει την 
αρχιτεκτονική των πρώτων μεγάρων που υψώνονται στην πυρίκαυστο όπου βέβαια ο 
εκλεκτισμός αποτελεί και πάλι την κύρια μορφολογική επιλογή. Αλλωστε ο καθολικός 
χαρακτήρας του ως αρχιτεκτονικής πρακτικής, είναι φανερός και σε διεθνές επίπεδο, 
όπου ο μοντερνισμός αντιμετωπίζεται ως η εκκεντρικότητα μιας ολιγάριθμης avant-garde.

Για πρώτη φορά πλέον υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ταύτιση σε επίπεδο αισθητικής 
μεταξύ πολεοδομικών χαράξεων και αρχιτεκτονικού ρυθμού, χωρίς αυτό ωστόσο να 
οδηγεί σε κανενός είδους τυποποίηση. Η παντοδυναμία της Beaux Arts γίνεται φανερή 
στα μέτωπα των νέων χαράξεων, ενώ συνεχίζει να χαρακτηρίζει τις "ευρωπαϊκές" 
περιοχές της πόλης που δεν κάηκαν, σε επίπεδο αρχιτεκτονικής τυπολογίας και 
μορφολογίας. Ο φραγκομαχαλάς και η παραλία, όπου προϋπήρχε συνεχές οικοδομικό 
σύστημα και ύψος έως τριοϊν ορόφων, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής 
της εικόνας σε βαθμό, ώστε μέχρι πρόσφατα οι ιστορικοί της πόλης να μη μπορούν να 
διακρίνουν την μετάβαση από την μία περίοδο στην άλλη, από την μία περιοχή στην άλλη.

Σ’ αυτό συνέβαλε και ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι αποκαταστάσεις των 
μισοκατεστραμένων από τη φωτιά κτιρίων, τα οποία είτε για λόγους ευκολίας, είτε 
οικονομίας, είτε ταχύτητας κατασκευής διατήρησαν την προηγούμενη μορφολογία και με 
ευρηματικό τρόπο ενέταξαν εκ νέου τα κτίρια αυτά στα συνεχή μέτωπα του παλαιού ιστού.

Παράλληλα με τη σταδιακή υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο ας σημειωθεί ότι σε 
μεγάλο βαθμό διατηρεί τους ιστορικούς κύριους άξονες της πόλης, τα πλάτη των δρόμων, 
οι ευθύγραμμες χαράξεις και ο χειρισμός του περιβάλλοντος χώρου γύρω από τα μνημεία 
δεν αναιρούν, αλλά αναδεικνύουν, ενισχύουν, συνεχίζουν ή επεκτείνουν το 
αρχιτεκτονικό πρόσωπο της πόλης των τελευταίων χρόνων του οθωμανικού 
εκσυγχρονισμού και ομογενοποιούν για πρώτη φορά την εικόνα της.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1949-1974: ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

1. Αποψη της παλιάς παραλίας, στο ύψος της οδού Καλάρη, όπου διακρίνεται σε πρώτο πλάνο το Petit 
Palais (1925), ενώ τα υπόλοιπα κτίρια χρονολογούνται πριν από την πυρκαγιά του 1917, (αυλ. Γ. Μέγα).

2. Αποψη της παλιάς παραλίας στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, όπου διακρίνονται (από αριστερά 
προς τα δεξιά) τα κτίρια του Grand Hotel d’ Angleterre και των Messageries Maritimes που 
χρονολογούνται πριν από την πυρκαγιά και τα νέα κτίρια της εταιρίας Ολυμπος-Νάουσα (Ζ. Μοσσέ, 
1925) και του ξενοδοχείου Mediterranee (Μ. Δελλαδέτσιμας, 1925), (Συλ. Γ. Μέγα).
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3. Η ίδια άποψη της παραλίας το 1980 (φοπογρ. λήψη Ν. Καλογήρσυ).

Το ίδιο παρατηρήθηκε και στον ανατολικό τομέα, όπου διατηρήθηκαν οι χρήσεις γης 
(νεκροταφεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις) στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του 
παραδοσιακού πυρήνα και της περιοχής επέκτασης και πύκνωσε το ύπαρχον και λίαν 
φιλόδοξο ρυμοτομικό σχέδιο του 1911 με αντίγραφα και μικρογραφίες των επαύλεωντης 
πάλαι ποτέ συνοικίας των Εξοχών (Κολώνας 1991:35), ενώ μοναδική εξαίρεση 
αποτελούσαν τα βόρεια και ανατολικά όρια της πυρίκαυστου και βέβαια η Ανω Πόλη, οι 
περιοχές δηλαδή όπου διασώθηκε ο παλαιός παραδοσιακός ιστός και η αντίστοιχη 
αρχιτεκτονική μορφολογία. Ομως ακόμη κι εκεί όπου σημειώθηκαν νέες κατασκευές, τα 
μετριοπαθή ύψη του σχεδίου Hebrard δεν δημιούργησαν ακραίες αντιπαραθέσεις, 
τουλάχιστον σε επίπεδο κλίμακας (φωτ. 4-5). Ας μη ξεχνούμε ότι σε πολλές από αυτές τις 
περιοχές, ήδη από το 1900, είχε αρχίσει να παρεισφρύει η νεωτεριστική αρχιτεκτονική με 
μεμονωμένα δείγματα αρχικά που ασφαλώς θα πολλαπλασίαζε στη συνέχεια η σταδιακή 
ανάπτυξη και αυτών των περιοχών καθώς και οι επι μέρους ρυμοτομικές ρυθμίσεις.

Κλείνοντας το Ιο μέρος της εισήγησής μας θα μπορούσαμε συνοπτικά να αναφέρουμε 
ότι ο επανασχεδιασμός και η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 
1917, η οποία σημειωτέον κατέστρεψε 120 από τα 300 περίπου εκτάρια συνολικής 
έκτασης της πόλης δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εικονογραφία της.

Παρ’ όλη την εισαγωγή νέων κατασκευαστικών μεθόδων και θεσμών, η αρχιτεκτονική 
φυσιογνωμία της πόλης στις περιοχές που ανοικοδομούνται και ιδίως εκεί όπου και πριν 
την πυρκαγιά υπήρχαν εκσυγχρονιστικές επεμβάσεις, δεν αλλάζει αισθητά εφ’ όσον οι 
επιλογές των αρχιτεκτόνων συνεχίζουν σε μεγάλο μέρος να αναπαράγουν τα 
μορφολογικά πρότυπα της προηγούμενης περιόδου. Μεμονωμένες περιπτώσεις νέων
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Δ ΠΙΙΜΙΙΚΗ ΑΝ. Λ. ΠΥΡΓΟΥ - ΟΕΣΧΑΛΟΝΙΚΗ RUfc TCHIMI

4. Τα όρια της πυρίκαυστου στην περιοχή της οδού Π. Μελά στα τέλη της δεκαετίας του 1920, (συλ. Γ. Μέγα).

5. Η ίδια περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1930, (συλ. Βασίλη Κολώνα).
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τεχνοτροπιών (μοντερνισμός, Art Deco) παρ’ όλο που στη δεκαετία του 1930 κερδίζουν 
περισσότερο έδαφος και ...ύψος, ως αποτέλεσμα της νεώτερης νομοθεσίας και του νόμου 
του 1929 "Περί οριζοντίου ιδιοκτησίας" και του εξ αυτού απορρέοντος νέου τρόπου 
χρηματοδότησης της οικοδομής, δεν αρκούν για να διαφοροποιήσουν το αρχιτεκτονικό 
πρόσωπο της μεσοπολεμικής πόλης, αυτό το οποίο θα διατηρήσει η Θεσσαλονίκη μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η γερμανική κατοχή, το ολοκαύτωμα των εβραίων 
κατοίκων της και ο εμφύλιος είναι τα γεγονότα που σημαδεύουν τη Θεσσαλονίκη στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1940.

Σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο η μεγάλης κλίμακας ανοικοδόμηση των βομβαρδισμένων 
περιοχών και η στέγαση των αστέγων αποτελούσε την πρωταρχική επιταγή του τομέα των 
κατασκευών μαζί με την παροχή κτιριακής υποδομής (καταστήματα, γραφεία), που 
απαιτούσε η αυξανόμενη βιομηχανική οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. 
Επόμενο είναι σε μια τέτοια περίοδο, όπου ο μεγάλος όγκος της οικοδομικής παραγωγής 
ασχολείται με τους βασικούς τομείς της οικονομικής λειτουργίας, να υπάρχει μια 
στασιμότητα στην εξέλιξη των αρχιτεκτονικών στυλ, κατ’ εξοχήν συνδεδεμένων με την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και τις προσωπικές αναζητήσεις αρχιτεκτόνων και φορέων.

Στην Ελλάδα, οι νέες κατασκευές αφορούν περισσότερο στην στέγαση του 
πληθυσμού και λιγότερο στους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η οικοδομική 
δραστηριότητα είναι ελάχιστη και μόνο το σχέδιο Marshall για την ανασυγκρότηση της 
χώρας (1949), θα δώσει ώθηση στην κατασκευή συγκεκριμένων δημοσίων κτιρίων.

Η δεκαετία του 1950 αποτελεί ορόσημο για τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική της 
Θεσσαλονίκης. Το 1955 ιδρύεται η Πολυτεχνική Σχολή και το 1957 αρχίζει να λειτουργεί 
το τμήμα αρχιτεκτόνων. Κτίζονται τα πρώτα μεγάλης κλίμακας πανεπιστημιακά κτίρια, 
σημαντικά δημόσια κτίρια, ενώ η Διεθνής Εκθεση αποτελεί φυτώριο της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Ετσι τον ήπιο, και συχνά μνημειακό μοντερνισμό των πρώτων μεταπολεμικών 
δημοσίων κτιρίων (ΑΧΕΠΑ, Ευκλείδης, Θέατρο ΕΜΣ, πρώτα κρατικά περίπτερα στη 
ΔΕΘ) σύντομα θα διαδεχθεί μια πλειάδα δημοσίων κτιρίων που θα οριοθετήσουν μια 
δυναμικότερη και τολμηρότερη εκδοχή του μοντερνισμού. Ηταν φυσικό άλλωστε ο 
μοντερνισμός ως ένα εισαγόμενο κίνημα να χρειάζεται μια περίοδο αφομοίωσης, 
προσαρμογής και τμηματικής ένταξης στον ευρύτερο δομημένο χώρο. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά τις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ (Φυσικομαθηματική και Πολυτεχνική σχολή 
(Καραντινός 1955, 1958), το Αρχαιολογικό Μουσείο (Καραντινός, 1960), την Πλαζ του 
EOT (Βουρέκας, Στάίκος, 1960), τον Ναυτικό Ομιλο (Καψαμπέλης, 1960), το Θέρετρο 
αναψυχής της Αεροπορίας (Λαμπάκης, 1959-1960).

Τα κτίρια αυτά εντάσονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της 
μεταπολεμικής χώρας που εστιάζεται στους χώρους εκπαίδευσης, στην οργάνωση τιον 
αρχαιολογικών χώρων και την ανάπτυξη του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι πλέον έτοιμη να 
δεχθεί τη μαζική εισροή τουριστών που καταφθάνουν στη χώρα σε αναζήτηση της 
Ιστορίας, αλλά και του χώρου διακοπών τους, και προβάλλεται στο εξωτερικό μέσα από 
τις αφίσες που φιλοτεχνούν επώνυμοι καλλιτέχνες.

Την αξιόλογη αρχιτεκτονική δημιουργία της περιόδου θα συμπληρώσουν οι νέες 
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, που περιλαμβάνουν σημαντικά κρατικά περίπτερα,
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αποτελέσματα αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, όπως το περίπτερο των Εθνών ή το 
περίπτερο της βαρείας βιομηχανίας (Τριποδάκης, 1955) καθώς και ένα σημαντικό 
αριθμό ιδιωτικών περιπτέρων που υπογράφονται από τα "μεγάλα" ονόματα των 
αρχιτεκτόνων της εποχής.

Η πρόκληση του περιοδικού χαρακτήρα των κατασκευών, που εμπεριέχει τις έννοιες 
του εφήμερου, του μεταβλητού, του αντιστρέψιμου, της αντικατάστασης και, εν τέλει, της 
μη διατήρησης, θα οδηγήσει τους αρχιτέκτονες σε πειραματισμούς, σε τολμηρές λύσεις 
και θα αναδείξει τη Διεθνή Εκθεση σε μια Εκθεση σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το περιοδικό Αρχιτεκτονική συστηματικά παρουσιάζει τα νέα 
περίπτερα αυτής της περιόδου, ως σημεία αναφοράς για την αρχιτεκτονική πρωτοπορεία 
στη χώρα μας.

Τελευταίο σημαντικό δείγμα δημόσιας αρχιτεκτονικής για την περίοδο που 
εξετάζουμε αποτελεί το συγκρότημα των κτιρίων Διοίκησης, Νομικής και Θεολογικής 
Σχολής, Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Αίθουσας Τελετών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, των Κ. Φινέ-Κ. Παπα'ίωάννου (1960-1971). Με απόηχους της 
αρχιτεκτονικής, τόσο του Le Corbusier, όσο και του Bauhaus, έχει ως κύρια 
χαρακτηριστικά τη διευθέτηση των κτιρίων γύρω από έναν κεντρικό χώρο, την οργανική 
σύνδεση μεταξύ τους, καθώς και την πλαστική επεξεργασία των όψεων από εμφανές 
μπετόν. Ωστόσο, το αξεπέραστο πρόβλημα κλίμακας που χαρακτηρίζει και τα υπόλοιπα 
δημόσια κτίρια της περιόδου δεν αναιρείται από τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των 
κτιριακών όγκων, ενώ η προσπάθεια αποφυγής των υψηλών πυκνοτήτων οδηγεί σε 
αλλοίωση του αστικού τοπίου και στην πρόταση ενός νέου μοντέλου πανεπιστημιακής 
ζωής και δραστηριότητας.

Ολα αυτά τα κτίρια, εξαντλώντας το μορφολογικό φάσμα του μεταπολεμικού 
μοντερνισμού, επαναπροσδιορίζουν κομβικά σημεία της πόλης, οριοθετούν εκ νέου 
σημαντικούς άξονες, αποτελούν τα νέα σύμβολα του αστικού εκσυγχρονισμού και 
δημιουργούν νέα σημεία αναφοράς στην μεταπολεμική πόλη. Οι επεμβάσεις αυτές είναι 
πρωτόγνωρες για το αστικό τοπίο, και λόγω της πρωτοποριακής μορφολογίας και λόγω 
κλίμακας, ο αποσπασματικός χαρακτήρας όμως της χωροθέτησής τους σε σημεία εκτός 
παραδοσιακού πυρήνα ή εντός προκαθορισμένων ορίων στο χώρο των εκτεταμένων 
Εβραϊκών νεκροταφείων (ΔΕΘ, Πανεπιστήμιο) αναιρούν μια αναμενόμενη καθολική 
μεταβολή στην εικονογραφία της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο τμήμα του αστικού πληθυσμού δεν μπορούσε να εκτιμήσει 
τις αρετές της νέας αρχιτεκτονικής εφ’ όσον δεν έμαθε να την βλέπει παρά μόνον έτσι, 
ως μεμονωμένα δηλαδή παραδείγματα άξιων αρχιτεκτόνων. Την μοντέρνα αρχιτεκτονική 
άρχιζε να την αντιλαμβάνεται κανείς ως σύνολο, όταν άρχισαν να κατακλύζονται οι 
πόλεις από πολυόροφες οικοδομές κατοικιών που διατήρησαν από τον μοντερνισμό μόνο 
αυτήν την υποβαθμισμένη και εύκολα εξαργυρώσιμη καθαρότητα-γυμνότητα-απονοία 
της μορφής. Η άρνηση στο δόγμα της Beaux Arts στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα, αφού 
απογυμνώθηκε σταδιακά από το θεωρητικό υπόβαθρο που στήριζε τις πρώτες αισθητικές 
αναζητήσεις και τις μεσσιανικές προθέσεις των πρωτοπόρων, μεταμορφώθηκε 
μεταπολεμικά σ' ένα νέο δόγμα πιο απόλυτο και πιο πειθαρχημένο, στρατευμένο όχι στη 
διαφύλαξη των αρχών, αλλά στην επιδερμκή χρήση των υπεραπλοποιημένων πλέον 
εργαλείων σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος. Αφορμή για τη
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μαζική ανοικοδόμηση που συντελείται σε όλη την πόλη και ιδιαίτερα στον ανατολικό 
τομέα, στάθηκαν τα δυο Β.Δ του 1956 και 1960 που εκδόθηκαν ειδικά για τη 
Θεσσαλονίκη, σχετικά με την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των οικοπέδων και του 
ύψους των οικοδομών. Καθοριστική αποβαίνει επίσης η αύξηση της εσωτερικής 
μετανάστευσης και η απορρέουσα ανάγκη για φθηνή στέγαση και εργασία, παράλληλα 
με τις ανάγκες αποταμίευσης από την εξωτερική μετανάστευση, την άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου και την ανάγκη για μια σύγχρονη κατοικία, ζητήματα στα οποία δίνει λύση, 
χωρίς την παραμικρή κρατική παρέμβαση, ο προσοδοφόρος τομέας των οικοδομικών 
επιχειρήσεων που θα στιγματίσει τις δεκαετίες του 1960 και του 1970,

Εντός παραδοσιακού πυρήνα, η υπεραξία των οικοπέδων θα οδηγήσει στην 
προσθήκη νέων ορόφων στις πολυκατοικίες της πυρικαύστου, κι ακόμα στην κατεδάφιση 
των παλαιοτέρων από αυτές και την ανοικοδόμησή τους δια της μεθόδου της 
αντιπαροχής. Οι επεμβάσεις αυτές θα επιφέρουν μια αιφνίδια αλλαγή στα μέτωπα και τις 
οπτικές φυγές των δρόμων που κάποτε οδηγούσαν το βλέμμα στη θάλασσα ή στα 
μνημεία, ο περιβάλλων χώρος των οποίων αλλάζει ριζικά μορφή και κλίμακα, όπως π.χ. 
η πλατεία Αγίας Σοφίας και η οδός Ερμου.

Η έκταση του ρόλου του αρχιτέκτονα μειοίνεται, ενώ αυξάνεται ό ρόλος του 
μκροεπενδυτή εργολάβου-κατασκευαστή, σχέση που επιφέρει έναν επαναπροσδιορισμό 
του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα μαζί με μια παθητική αποδοχή της ανάγκης 
συντόμευσης του χρόνου εκτέλεσης του έργου και της αναγκαίας, σε μια 
βιομηχανοποιημένη παραγωγή, τυποποίησης της αρχιτεκτονικής.

Η νέα εικόνα της πόλης αντικατοπτρίζει το νέο μοντέλο ζωής που επέβαλε σταδιακά 
η ανασυγκρότηση και μέσα από το σχέδιο Μάρσαλ το αμερικάνικο όνειρο έγινε 
ελληνικό. Η όψη των μεγάλων αστικών κέντρων προκαλεί την επαρχία και η 
εγκαταλειμένη ύπαιθρος μετακομίζει εκεί αναζητώντας ασφάλεια, εργασία προοπτικές.

Ακόμη κι ο κινηματογράφος που μέχρι τότε αντιμετώπιζε την πόλη μέσα από τα 
στούντιο, λειτούργησε διαμέσου της εικόνας της πολυκατοικίας, ως μεμονωμένης 
κατασκευής ή ως μέρους ενός αστικού τοπίου, προς την κατεύθυνση ανάδειξης ενός 
σύγχρονου πλαισίου -κατ’ αναλογία προς τα εισαγόμενα πρότυπα, δράσης των ηρώων 
του- συχνά σε αντιπαράθεση με τα λίγα εναπομείναντα στοιχεία της προηγούμενης 
εικόνας της πόλης. Η αντιπαράθεση των δύο κόσμων, της νοσταλγίας και του 
εκσυγχρονισμού, των μνημείων (Ακρόπολης ή Λευκού Πύργου, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση) και των ρετιρέ των πολυκατοικιών, του συντηρητισμού και του μοντερνισμού, 
των αστών και των εσωτερικών μεταναστών ενισχύει τις αντιθέσεις στις οποίες κατά 
κανόνα βασίστηκε όλη η μυθοπλασία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Στη ζωγραφική, παρ’ όλη τη σημειούμενη στροφή προς την αφαίρεση στα χρόνια του 
’60, δηλαδή μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κόσμου χωρίς αναπαραστατική σχέση με 
το εξωτερικό περιβάλλον, η σχέση πολλών έργων με το δομημένο χώρο, της Αθήνας 
κυρίως, είναι φανερή. Ο Β. Κανιάρης (Οι τοίχοι), ο Γ. Σπυρόπουλος (Τα Αναφιώτικα) 
και ο Δ. Γουναρίδης (Η πόλη), παρουσιάζουν μέσα από τα έργα τους τη σύγχρονη πόλη 
ως "ένα σύμπλεγμα τετραγωνισμένων όγκων, μέσα σε μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα 
γεμάτη μεταφυσικό φόβο" (Καμπουρίδης 1985: 161).

Οσο για τη λογοτεχνία, αν περιοριστούμε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης ας 
αναφέρουμε τα σχόλια ενός γάλλου συγγραφέα που έζησε στη Θεσσαλονίκη τα χρόνια
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του ’60, του J. Roudaut, που περιγράφει την ανοικοδομούμενη πόλη ως "μια πόλη που 
κτίζεται σαν να μην υπήρξε τίποτε πριν από αυτή, μια νέα πόλη που δεν προεκτείνει την 
παλιά, αλλά την καταργεί, μια πόλη η οποία, μέσα απο την συνύπαρξη των τελειωμένων 
οικοδομών και αυτών που ανοικοδομούνται σε κάθε ελεύθερο κομμάτι γής, μοιάζει 
ερειπωμένη, φαγωμένη, γεμάτη τρύπες, στην οποία τα μνημεία νοιώθουν εγκλωβισμένα" 
(Roudaut 1967: 104).

Ο Τσιφόρος εκπλήσεται από την αντιπαράθεση των δύο κόσμων και πολύ 
χαρακτηριστικά περιγράφει μέσα από τα μάτια ενός επαναπατριζόμενου μετανάστη που 
γνώρισε την πόλη της ανοικοδόμησης του ’30, τη σημερινή εικόνα, την εικόνα που 
σφράγισε την επίτευξη του ελληνικού ονείρου για ανασυγκρότηση, εκσυγχρονισμό, 
απόρριψη του παρελθόντος:

"Εδώ είναι μεγαλούπολη, δεν είναι η Θεσσαλονίκη αυτή. Που πήγανε τα παλιά και τα 
μαγαζιά τ’ ανατολίτικα, κι οι λάσπες κι οι στενοί δρόμοι; Τα τράμια που πήγανε; Εδώ 
πέσαμε σε σωστή πρωτεύουσα, για δες πολυκατοικία, για δες κακό, για δες τάξη. Σωστή 
Ευρώπη με τα όλα της... παλάτια τα σπίτια, χάρμα τα καταστήματα, τίποτα από τα παλιά, 
ήρθε στα εξήντα και περίμενε να βρείτο τίποτα, βρήκε τα πάντα, λεωφόροι και φώτα και 
επιγραφές και κόσμος μοντέρνος, ζωντανός, πολιτισμένος, κανένα γνώρισμα από τα 
παλιά, πέθανε το χτές και η πόλη ζεί ένα πυρετώδικο σήμερα" (Τσιφόρος 1998: 118).

Ελάχιστες από τις πολυκατοικίες που κτίζονται αυτή τη δεκαετία ξεφεύγουν από τις 
προδιαγραφές της ανοικοδόμησης και προσφέρουν νέες λύσεις στην αρχιτεκτονική των 
πολυορόφων κτιρίων. Ομως οι δεσμεύσεις από τον Γενικό Οικοδομικό Οργανισμό δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια στους αρχιτέκτονες και οι όψεις των πολυκατοικιών 
διαμορφώνονται αποκλειστικά από το ρυθμό επανάληψης των ανοιγμάτων, τις συνέχειες 
και ασυνέχειες των εξωστών, την εμφάνιση ή την κάλυψη των φερόντων στοιχείων, τις 
εμφανείς τοιχοποιίες και τις επενδύσεις.

Η λογική της αντιπαροχής και της πολυκατοικιοποίησης αρχικά έπληξε κυρίως τις 
περιοχές όπου δεν είχε εφαρμοσθεί το σχέδιο Hebrard, εκτός πυρικαύστου δηλαδή, εκεί 
όπου δεν υπήρχε η παραμικρή, ούτε επί οθωμανικής κυριαρχίας, εκσυγχρονιστική 
επέμβαση. Τα όρια της πυρίκαυστου, η περιοχή πάνω από τον Άγιο Δημήτριο, την 
Αχειροποίητο, η οδός Κασσάνδρου και η περιοχή γύρω από τη Ροτόντα είναι τα πλέον 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου η νομοθεσία δίνει τα απαραίτητα πλέον κίνητρα 
για την κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων και την όψιμη - ύστερα από τις απαραίτητες 
τακτοποιήσεις των ιδιοκτησιών- εφαρμογή του σχεδίου Hebrard. Η εντατική 
εκμετάλλευση των οικοπέδων οδήγησε σε υψηλές πυκνότητες και υπερβολικά ύψη σε 
σχέση με το πλάτος των δρόμων και συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων που 
προβλέπονταν γύρω από τα μνημεία, όπως π.χ. στην περιοχή της Ροτόντας όπου δεν 
εφαρμόσθηκε η προβλεπόμενη από το σχέδιο κυκλική πλατεία (Καραδήμου-Γερόλυμπου 
1985: 165). Δηλαδή για πρώτη φορά, η σύγχρονη αρχιτεκτονική εντάσσεται σε αμιγές 
παραδοσιακό περιβάλλον χωρίς να έχουν μεσολαβήσει ενδιάμεσες αρχιτεκτονικά 
μορφές, αυτές που χαρακτήρισαν τις περιόδους του οθωμανικού εκσυγχρονισμού και της 
ανοικοδόμησης μετά την πυρκαγιά του 1917. Η απώλεια της συνέχειας στην εικόνα της 
πόλης και στη μνήμη των παλαιών κατοίκων είναι αναπόφευκτη και οριστική.
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6. Η οδός Αγίας Σοφίας και ο μετέπειτα χώρος της πλατείας Μακεδονομάχων στα τέλη της δεκαετίας 
του 1920. (Δημοσιευθηκε από τους Αναστασιάδη Γ.- Χεκίμογλου Ε. (1997) στο Τσιμισκή, Αγίας Σοφίας, 
Διαγώνιος, η διαδρομή της μνήμης, Θεσσαλονίκηιυηίνβκίΐγ Studio Press).

7. Η ίδια περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του 1960, (αρχείο Λυκίδη, συλ. Γ. Μέγα).
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8. Η περιοχή της Ροτόντας στις αρχές της δεκαετίας του 1960, (αρχείο Λυκίδη, συλ. Γ. Μέγα).

9. Η ίδια περιοχή στα 1985, (φωτογρ. λήψη Γ. Τσαουσάκη).
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Σε κάθε πάλη, όπου έχει επέλθει μια σημαντική πολεοδομική αλλαγή, είτε εξ αιτίας 
κάποιας θεομηνίας (πυρκαγιά, σεισμό), είτε ως αποτέλεσμα σχεδιασμοΰ (κρατική 
επέμβαση), η μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο, από την μια περίοδο στην άλλη 
γίνεται αντιληπτή και σε επίπεδο αστικού ιστού, αλλά και σε επίπεδο μορφολογίας. Στην 
Θεσσαλονίκη, όταν συνέβη αυτή η αλλαγή μετά την πυρκαγιά του Ί7 και τον 
ανασχεδιασμό του ιστορικού κέντρου, για το σύνολο της πόλης, η διαφορά δεν υπήρξε 
τόσο έντονη, όσο αυτή που προέκυψε μετά την ανοικοδόμηση της δεκαετίας του 1960 και 
του 1970. Το σχέδιο Hebrard, ιδιαίτερα κατά την πραπη και σημαντικότερη δεκαετία της 
εφαρμογής του (1921-1929), και μέσα από την συνεχιζόμενη δημιουργική παρουσία των 
διασημοτέρων αρχιτεκτόνων της τελευταίας φάσης του οθωμανικού εκσυγχρονισμού, 
διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τη μορφολογική φυσιογνωμία της πόλης .

Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση ισοπέδωσε τις δύο συνυπάρχουσες εν αρμονία και 
αλληλοσυμπληρούμενες έως τότε αρχιτεκτονικές φάσεις της πόλης, τις εξομοίωσε σε μια 
απ’ άκρου εις άκρον ενιαία πλέον εικόνα με κύριο χαρακτηριστικό τη μονοτονία της 
επανάληψης, δημιουργώντας έτσι τη βασική τομή στην εικονογραφία της νεοελληνικής 
πόλης.
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Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τις πρώτες μεταπολεμικές 

δεκαετίες. Ένα πεδίο εφαρμογής της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής και αστικής σύνθεσης

Νίκος Καλογήρου
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

1. ΟΙ ΑΙΙΟΙΙΕΙΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η προοδευτική και καινοτόμος σύλληψη της δημιουργίας του πανεπιστημίου της 
Θεσσαλονίκης χρονολογείται από την κυοφορία της ιδέας ήδη από το 1913. Η εδραίωση 
της εθνικής κυριαρχίας σε μια περιοχή με πολυπολιτισμική παράδοση επέβαλε την 
ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πνευματικού πόλου ευρύτερης 
ακτινοβολίας.'

Η πρώτη συγκεκριμένη πρόταση πολεοδομικού σχεδιασμού εμφανίζεται με το σχέδιο 
του Hebrard για την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917.1 2 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο (1920) προτεινόταν η δημιουργία ενός μεγάλου 
πάρκου πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μεταξύ του ιστορικού κέντρου 
και της ανατολικής συνοικίας των Εξοχών. Το σχέδιο προέβλεπε μία κεντρική χάραξη 
κάθετη προς τη θάλασσα, με συμμετρικά τοποθετημένα κτίρια εκατέρωθεν της, που 
δημιουργούσε ένα μνημειακό άξονα, με απόληξη το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου.

1. Βλ. Σχετικά Β. Κυριαζόπουλος "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" στο Θεσσαλονίκη 1912-1967 εκδ. 
Επιτροπής Πεντηκονταετηρίδας Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1962, σ. 225-284.

2. Για το σχέδιο Hebrard γενικότερα βλ.: Α. Γερόλυμπου, Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά 
τον 1917, Δήμος Θεσσαλονίκης, 1985.
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1. Το αρχικό σχέδιο του Ε. Hebrard για το 
πανεπιστήμιο (1920)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αρχικά 
ξεκίνησε στη βίλλα Αλατίνι (1926), ενώ 
αργότερα μεταφέρθηκε, στην παλιά 
οθωμανική σχολή Idadie (σημερινή Παλιά 
Φιλοσοφική σχολή). Το 1928 συντάχθηκε το 
δεύτερο σχέδιο του Hebrard, που 
διακρινάταν για τον εξορθολογισμό των 
ρομαντικών αντιλήψεων του αρχικού 
σχεδίου και την πύκνωση του κτισμένου 
χώρου, όπου παρά τη διατήρηση του 
κεντρικού άξονα και τη συμμετρική 
χωροθέτηση των κτισμάτων, διαφαίνονταν 
οι απαιτήσεις και οι επιρροές της νέας 
εποχής. Οι καμπύλες φυσικές διαδρομές 
και οι μνημειακές συμμετρίες αντικατα- 
στάθηκαν από ένα εκλογικευμένο σύστημα 
λιτών χαράξεων μεταβάλλοντας την 
ευρύτερη περιοχή από ένα προαστιακά 
πάρκο ελεύθερων δραστηριοτήτων σε μια 
ημιαστική ζώνη μεγάλων συγκροτημάτων 
που οργανώνονταν με λειτουργικές 
πτέρυγες. Το κομβικό σημείο της διευρυ- 
μένης πανεπιστημιούπολης μεταφέρθηκε 
πίσω από το κεντρικό κτίριο, ενώ για πρώτη 
φορά προτάθηκαν φοιτητικές εστίες με τη 
μορφή μακρόστενων κτιριακών μονάδων.

2. Το τελικό σχέδιο του Ε. Hebrard για το πανεπιστήμιο (1928)
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α. Π. Θ. ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Το 1937 αποτελεί σημαντική ημερομηνία για τη μετέπειτα εξέλιξη του 
Πανεπιστημίου, αφοΰ του παραχωρήθηκε ένα μικρό τμήμα από τη μεγάλη έκταση των 
γειτονικών εβραϊκών νεκροταφείων. Η εξέλιξη αυτή κατέληξε στην πρώτη ρεαλιστική 
πρόταση ενός πολεοδομικού σχεδίου (ΝΔ 835/1937) με τη μορφή συγκροτήματος που 
περιλάμβανε τη Φυσικομαθηματική, τη Δασολογική και τη Γεωπονική σχολή. Μετά το 
τέλος του πολέμου, άρχισαν να αποδίδονται στο πανεπιστήμιο οι γειτονικοί χώροι των 
εβραϊκών νεκροταφείων και έγινε εφικτή η δυνατότητα δημιουργίας μιας πραγματικής 
πανεπιστημιούπολης, όπως την οραματίστηκε ο Hebrard.

Το σχέδιο της νέα 
περιοχής ανέλαβε το 1949 
μία επιτροπή με 
επικεφαλής τον καθηγητή 
Β. Κυριαζόπουλο. Στο 
αμιγώς μοντέρνο σχέδιο 
που δημοσιεύτηκε το 1950, 
προτείνεται η ομαδοποιη- 
μένη λειτουργικά χωροθέ- 
τηση των κτιρίων στην 
περίμετρο της πανεπιστη- 
μιούπολης.3 Η ιδέα της 
περιμετρικής διάταξης των 
σχολών με τον ανοιχτό 
χώρο στο κέντρο αποδεί
χτηκε ιδιαίτερα αποτελε
σματική4 καθώς επέτρεψε 
να επιβιώσει ο κεντρικός 
πυρήνας πρασίνου παρά 
τους δραματικούς μετασχη
ματισμούς του γειτονικού 
αστικού τοπίου. Βοήθησε 
ακόμη να συνυπάρξουν 
κτίρια με διαφορετικό 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. 
Από τα αρχικά σχέδια του 
Hebrard διατηρήθηκε μόνο 
η ανάμνηση του κεντρικού 
άξονα και η διατήρηση του 

κομβικού σημείου επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Αν και το σχέδιο Κυριαζόπουλου 
ανατράπηκε σε μεγάλο ποσοστό τα επόμενα χρόνια, αποτέλεσε μία από τις πιο 
ολοκληρωμένες προσπάθειες εγκατάστασης ενός μοντέρνου πολεοδομικού

3. Β. Κυριαζόπουλος, "Το Πολεοδομικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1950.
4. Λ. Μ. Κωτσιόπουλος (επ.), Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ και οι νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ΑΠΘ, 1994.
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συγκροτήματος στην Ελλάδα. Παρά την αμφιταλάντευσή του ανάμεσα στις 
προπολεμικές αστικές αντιλήψεις που εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλονίκη και στο 
σαρωτικό κύμα της νεωτερικότητας, ήταν μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια ανίχνευσης των 
σταθερών που καθόρισαν την αρχιτεκτονική πρακτική των μεταπολεμικών χρόνων.

4. Το πολεοδομικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την πρόταση του Β. 
Κυριαζόπουλου (1950).

2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ: 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων που μελέτησαν διακεκριμένοι αρχιτέκτονες 
κατά την περίοδο της αμιγούς μοντέρνας αρχιτεκτονικής σύνθεσης στις πρώτες 
μεταπολεμικές δεκαετίες φανερώνει την αξιοσημείωτη ενότητα σύλληψης τόσο στα 
επιμέρους συγκροτήματα όσο και στην ένταξη μέσα στο πλαίσιο της συνολικής αστικής 
διευθέτησης.
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Η Γεωπονοδασολογική Σχολή: αρχιτέκτων Ν. Μητσάκης, 1939

6. Άποψη της Γεωπονοδασολογικής Σχολής (Ν. Μητσάκης)

Η Γεωπονοδασολογική Σχολή αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο δείγμα των 
προτάσεων του Ν. Μητσάκη για το Πανεπιστήμιο παρά τη μερική αναθεώρηση των 
σχεδίων από τον Π. Καραντινό (1952). Πρόκειται για ένα οριακό αν και αγνοημένο σε 
μεγάλο βαθμό έργο. Διακρίνεται για τον απόλυτο ορθολογισμό ο οποίος εκφράζεται στη 
διευθέτηση των χώρων και τη διάταξη των ανοιγμάτων. Το κτίσμα οργανώνεται 
συμμετρικά ως προς τον εγκάρσιο άξονα της εισόδου που εξασφαλίζει τη διαμπερή 
κυκλοφορία σε ανισοϋψείς στάθμες σύμφωνα με τη φυσική κλίση του εδάφους. Οι χώροι 
αναπτύσονται σετρεις παράλληλες πτέρυγες. Ενδιάμεσα αρθρώνονται τα αμφιθέατρα 
διδασκαλίας και οι μεταβατικοί χώροι δημιουργώντας μια πρωτοφανή οικειότητα με τις 
ευφάνταστες αλλαγές σταθμών που διασπούν τη μεγάλη κλίμακα του συγκροτήματος.
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Φυσικομαθηματική Σχολή: αρχιτέκτων Π. Καραντίνας, 1955-61

Η συμμετρική σε σχήμα Π 
γενική διάταξη των όγκων προς 
την ευρύχωρη πλατεία ανα
τρέχει σε κλασικιστικές τυπο
λογίες που εδώ αποκτούν συ
γχρονισμένη μορφή.5 Η ιδιαί
τερη ογκοπλαστική επεξε
ργασία ορισμένων στοιχείων, 
όπως είναι οι στρεβλώσεις των 
εσωτερικοιν παρειιόν των πλευ
ρικών πτερύγων και η αποσπα
σμένη καμπύλη στοά της εισό
δου με τους ραδινούς κίονες 
προσδίδουν δυναμισμό στη 
σύνθεση. Στο εσωτερικό κυ
ριαρχεί ο μεγάλος κεντρικός 
χώρος εισόδου. Μικρότεροι 
κάθετοι διάδρομοι δημιου
ργούν δαιδαλώδη εσω-τερική 
διάρθρωση.

Χημείο: αρχιτέκτονες Καραντινός, Λοϊζος, Μπίτσιος, 1953-1956

Το κτίσμα οργανώνεται με 
διακεκριμένες λειτουργικές 
ενότητες, τις πτέρυγες των 
γραφείων και τις αίθουσες των 
εργαστηρίων, που επικοινωνούν 
μέσω ενός κεντρικού χώρου. Η 
συσχέτιση του μεγάλου 
αμφιθεάτρου με τις λειτουργικές 
ενότητες της σχολής αποτελεί την 
αφορμή για μια σειρά από 
πρωτότυπους χειρισμούς στον 
ισόγειο χώρο διαλειμμάτων,

5. Η πλατεία του Χημείου με τη γενική 
διάταξη των χτισμάτων της Φυσικο
μαθηματικής Σχολής (Α), του Χημείου (Β) 
και της Γεωπονοδασολογικής Σχολής (Γ) 
σύμφωνα με την πρόταση του Π. Καρα- 
ντινού που εφαρμόστηκε.

5. Για την πρώτη δημοσίευση του ε'ργου βλ.: "Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Αρχιτεκτονική, 4/1957, σ. 36-37.
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πλευρικά της εισόδου, καθώς και στην υπέργεια σύνδεσή'η του με τα γραφεία των 
καθηγητών. Η παράθεση, με οργανωμένο και λειτουργικό τρόπο τριών διαφορετικών 
μορφολογικών επιλογών σε ένα κτίριο, μας επιτρέπει να διακρίνουμε στην κύρια όψη 
ένα μοντέρνο μανιερισμό με φονξιοναλιστικές προεκτάσεις.

Μετεωροσκοπείο: αρχιτέκτων I. Τριανταφυλλίδης, 1954

8. Το Μετεωρολογείο (I. Τριανταφυλλίδης)

Το Μετεωροσκοπείο είναι το μοναδικό κτίσμα της μοντερνιστικής περιόδου της 
Πανεπιστημιοΰπολης που διαφοροποιείται σαφώς σε τυπολογικό και μορφολογικό 
επίπεδο. Η καθαρή περίπτερη κυκλική κάτοψη παραπέμπει στη Ροτόντα και κατ’ 
επέκταση στο Λευκό Πύργο. Η αυστηρή γεωμετρικότητα του κελύφους δεν 
παρεμποδίζει την οργανική ανάπτυξη και την πλήρη εκμετάλλευση των εσωτερικών 
λειτουργιών.
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Αστεροσκοπείο: αρχιτε'κτων Π. Καραντινός, 1958

9. Το Αστεροσκοπείο (Π. Καραντινός)

Το μικρό κτίσμα του Αστεροσκοπείου ώριμο έργο του Πάτροκλου Καραντικού (1958- 
1961) αποτελείται από δυο ανεξάρτητους όγκους, έναν κυλινδρικό που στέφεται με το 
θόλο του αστεροσκοπείου και έναν παραλληλεπίπεδο με τα γραφεία και τις αίθουσες 
διδασκαλίας. Οι όγκοι συνδέονται με έναν εσωτερικό δρόμο-κλιμακοστάσιο. Η 
γεωμετρική καθαρότητα υπογραμμίζεται και από τα επιμέρους στοιχεία όπως το 
κατακόρυφο brise soleil το οποίο ενοποιεί μορφολογικά την κυρία όψη.

ΙΙολυτεχνική Σχολή Α.ΙΙ.Θ.: αρχιτέκτονες II. Καραντινός, I. Αιάπης, Η. Σκρουμπέλος, 1958

Η κύρια συνθετική ιδέα εκφράζεται με την άρθρωση των χαμηλών πτερύγων διδασκαλίας 
διαγώνια ως προς υπερυψωμένο διάδρομο-στοά.6 7 Στην αρχή της διαδρομής 
διαμορφώνεται μνημειακή είσοδος με αίθριο γύρω από το οποίο διατάσσονται οι 
δημόσιοι χώροι. Η απόληξη της μεγάλης ορθογωνικής αίθουσας της εισόδου οδηγεί στο 
ψηλό κτίριο των εδρών. Η σύνδεση με το υπόλοιπο συγκρότημα είναι λιγότερο επιτυχής. 
Στο έργο του Π. Καραντινού διακρίνεται συχνά η ενσωμάτωση κλασικών τυπολογικών 
στοιχείων σε αμιγείς μοντερνιστικές συνθέσεις. Στην Πολυτεχνική αυτή η τάση είναι 
εμφανής σε ορισμένα στοιχεία όπως στις στοές, το αίθριο και τη μνημειακή κεντρική 
είσοδος.

6. Για την πρώτη δημοσίευση του έργου βλ.: "Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός κτιρίων Πολυτεχνικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", Αρχιτεκτονική 6, 1957, σ. 88-89.

7. Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Μέλισσα, Αθήνα, 1984, σ. 282-83.
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ΙΙανεπιστημιακό Συγκρότημα Κτιρίων Διοίκησης, Νομικής & Θεολογικής Σχολής, 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης & Αίθουσας Τελετών Α.ΙΙ.Θ. : αρχιτέκτονες Κ. Φίνες, Κ. 
ΙΙαπαϊωάννου, (1962-1974)

10. Το συγκρότημα της Διοίκησης, Σχολής ΝΟΕ, Θεολογικής Σχολής και Βιβλιοθήκης (Κ. 
Παπαϊωάννου, Κ. Φίνες)

Πρόκειται για αστική σύνθεση μεγάλης κλίμακας, με κύρια χαρακτηριστικά τη 
διευθέτηση των κτιρίων γύρω από έναν κεντρικό χώρο-πλατεία.8 Επηρεασμένοι από τα 
μεγάλα μεταπολεμικά συγκροτήματα που σχεδίασε ο Corbusier, οι αρχιτέκτονες 
συνθέτουν ένα σύνολο κτιρίων, με μπρουταλιστική διάθεση που έχει ως κύριο 
χαρακτηριστικό τις καθαρές γεωμετρικές φόρμες και μορφολογικές λεπτομέρειες.

Το επίμηκες κτίριο της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (160 μ.) με την 
αντιστοίχου μήκους στοά προς το εσωτερικό της πλατείας, διαχωρίζει το συγκρότημα από 
τον υπόλοιπο πανεπιστημιακό χώρο.

Κάθετα προς τη Νομική Σχολή, στο κέντρο της πλατείας, βρίσκεται το πολυώροφο 
Κτίριο της Διοίκησης του ΑΠΘ. Τα δύο κτίρια συνδέονται με ένα μεγάλο οριζόντιο 
επίπεδο. Το σύνολο της σύνθεσης ολοκληρώνει η ογκηρή μάζα της Αίθουσας Τελετών 
του Πανεπιστημίου, όπου το εσωστρεφές πρίσμα του κελύφους χαρακτηρίζεται από έναν 
έντονο εξπρεσιονισμό.

Η εκμετάλλευση της φυσικής κλίσης του εδάφους προκαλεί την ελαφρά υπερύψωση 
της Κεντρικής Πλατείας, που μαζί με τη στοά της Νομικής και τους πολυεπίπεδους 
χειρισμούς του κοινόχρηστου χώρου, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα προνομιακό σύνολο με 
αστικά χαρακτηριστικά, ποικιλία στην κλίμακα και την τυπολογία των χώρων.

Κατά μήκος της Εγνατίας υψώνεται το κτίριο της Θεολογικής Σχολής. Τυπολογικά 
υπάρχουν αρκετές συγγένειες με τη Νομική σχολή, αλλά το τελικό αποτέλεσμα 
διακρίνεται από λιγότερο ευφάνταστες χωρικές συνθέσεις. Η προβληματική συσχέτισή 
του με τον υπαίθριο και τον αστικό χώρο που το περιβάλλει, γίνεται εμφανής και 
μορφολογικά, καθώς η τυπολογία του υπερυψωμένου επιμήκους κτίσματος φράγματος, 
μπροστά σε μια σημαντική πλατεία, στο κομβικό σημείο μετάβασης από την "εντός των 
τειχών πόλης" προς τις ανοικτές ζώνες δραστηριοτήτων, προκαλεί αμηχανία.

8. Για την πρώτη δημοσίευση του έργου βλ.: "Κτίριο Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης", Αρχιτεκτονικά Θέματα 1/1967, σ. 188-191.
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Απέναντι από την πλατεία τελετών, βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου. Λόγω της λειτουργικής ιδιαιτερότητας του κτιρίου, η σχέση του με τον 
περιβάλλοντα χώρο, δεν υπακούει στη λογική του συνόλου που συνθέτει υπαίθριους 
χώρους με αστικά χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα αυτό ακολουθεί τη λογική ενός 
κλασικίζοντος τυπολογικά περιπτέρου.

Α’ Φοιτητική Εστία: αρχιτέκτων II. Καραντινός, 1955-57

11. Η Α’ Φοιτητική Εστία (Π. Καραντινός)

Η βασική τυπολογία των δυο αντικρυστών Π που ακολουθείται για τις πτέρυγες των 
κοιτώνων συνδυάζεται με μια μεγάλη ποικιλία κοινοχρήστων χώρων με κυρίαρχη τη 
μνημειακή είσοδο, το εστιατόριο, το θέατρο και την εκκλησία στη στέψη." Ωστόσο η 
προκλητική μέριμνα για το δημόσιο χώρο με τα πολλαπλά μανιεριστικά αρθρωμένα 
επίπεδα δεν επέτρεψε μια ισορροπημένη σύνθεση του λειτουργικού προγράμματος, 
καθοίς οι κοιτώνες εμφανίζονται ελαχιστοποιημένοι. Η αδικαιολόγητα μνημειακή 
κλασικιστική διάταξη των όγκων οδηγεί σ’ ένα άνισο συνολικό αποτέλεσμα καθώς το 
συγκρότημα επιβάλλεται μάλλον παρά εντάσσεται στο φυσικό και αστικό περιβάλλον.

9. Για την πρώτη δημοσίευση του ε'ργου βλ.: "Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων Εστίας Φοιτητών
Θεσσαλονίκης" Αρχιτεκτονική, 1/1958, σ. 52.
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Β' Φοιτητική Εστία: αρχιτέκτονες Ν. Δεσυλλας, Α. Κονταργύρης, Α. Ααμπάκης, 1962-67

12. Η Β’ Φοιτητική Εστία (Ν. Δεσυλλας, Α. Κονταργυρης, Α. Ααμπάκης)

Οι αρχιτέκτονες υιοθέτησαν μια λύση καταμερισμού του συγκροτήματος σε δύο 
επιμήκεις πτέρυγες, παράλληλες προς την έντονη κλίση του εδάφους.10 Η σύνθεση 
εμφανίζεται δυναμική στον επισκέπτη που ανέρχεται από την πανεπιστημιούπολη. Η 
γενική ιδέα του καταμερισμού του συγκροτήματος σε ανεξάρτητες πτέρυγες με 
λειτουργικό χαρακτήρα δεν ολοκληρώνεται καθώς απουσιάζουν οι κοινόχρηστοι και οι 
μεγάλοι υπαίθριοι χώροι δραστηριοτήτων όπου συνήθως "πλέουν" τα αντίστοιχα 
χτίσματα.

Γ’ Φοιτητική Εστία: αρχιτέκτων Α. Τριποδάκης, 1972

Ο αρχιτέκτονας Δ. Τριποδάκης, ακολούθησε μιαν αντίστοιχη ιδέα καταμερισμού του 
συγκροτήματος σε δύο επιμήκεις πτέρυγες με πέντε εσωτερικές λειτουργικές ζώνες που 
περιλαμβάνουν δίδυμους στενούς διαδρόμους με τους βοηθητικούς χώρους στο κέντρο. 
Το συγκρότημα εμφανώς εκμεταλλεύεται την ωριμότητα της εμπειρίας των δύο 
προηγούμενων εστιών. Η συνολική πολεοδομική εικόνα εξακολουθεί να παραπέμπει σε 
ξένα πρότυπα, πιο κατάλληλα ίσως για κτίρια γραφείων, χωρίς ημιυπαίθριους χώρους 
στα δωμάτια.

10. Βλ. σχετικά: "Φοιτητική Εστία στη Θεσσαλονίκη", Αρχιτεκτονική, Μαρ. Απρ. 1962, σ. 58 και Αρχιτεκτονικά 
θέματα 5/1971, σ. 187-190.
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Συνολικά οι τρεις φοιτητικές εστίες αποτέλεσαν ένα κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των 
νέων "επιστημονικών" αντιλήψεων για το σχεδίασμά, με την εργονομία, την ποσοτική 
ανάλυση και τα λειτουργικά διαγράμματα να αντικαθιστούν την πολυπλοκάτητα της 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Η αδιαφορία για την κλιματική προσαρμογή, την ποιότητα 
των ιδιωτικών χώρων, αλλά και για πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις συνθέτουν 
αφιλόξενα σύνολα που παρά το μοντέρνο τους χαρακτήρα δεν αποφεύγουν την 
ιδρυματικότητα.
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ΙΙολεοδομικές εφαρμογές στην περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης την περίοδο 1949 έως 1974: 

Το χρονικό της απομόνωσης

Κώστας Λαλένης
Δρ. Πολεοδόμος - Σνγκοινωνι ο λόγος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε συνέδριο με θέμα όπως το παραπάνω, ένας εισηγητής νοιώθει καλλίτερα όταν ξέρει 
ότι το αντικείμενο της εισήγησής του είναι πλούσιο και πολυποίκιλο. Από αυτή την 
σκοπιά, η εξέταση της πολεοδομικής εξέλιξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κατά την περίοδο 1949-1974, δεν είχε πολλά να υποσχεθεί. Αποτελεί όμως 
μια ιστορική πραγματικότητα, που θα πρέπει να καταγραφεί, για τον σχηματισμό μίας 
πλήρους εικόνας της αντίστοιχης εξέλιξης στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Η περιοχή δεν επελέγη μόνο λόγω της σημερινής διοικητικής της υπόστασης σαν 
Περιφέρεια. Ήδη, παρουσίαζε εσωτερική συνοχή από τον 18ο αιώνα, όταν αποτελούσε 
διοικητικό τμήμα (σαντζάκι) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με κυριότερες πόλεις τις 
σημερινές πρωτεύουσες των νομών. (Εξαίρεση η Αλεξανδρούπολη που ακόμη δεν είχε 
ιδρυθεί). Οι κατοπινές διαδοχές φάσεων ακμής και παρακμής της περιοχής σχετίζονταν 
σχεδόν πάντα με τις εξελίξεις των κοινών χαρακτηριστικών των κέντρων - πόλεων: 
συγκοινωνιακοί κόμβοι για την Βαλκανική ενδοχώρα, και κέντρα παραγωγής, 
επεξεργασίας και εξαγωγής καπνού (κυρίως οι Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη, και λιγότερο 
η Κομοτηνή).

Την πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα, η περιοχή της σημερινής Περιφέρειας ΑΜ-Θ, 
πέρασε από απανωτές αλλαγές εθνικής ταυτότητας και δέχθηκε παλινδρομούντα 
μεταναστευτικά ρεύματα. Πριν να ομαλοποιηθεί διοικητικά μετά την ένωσή της με την 
υπόλοιπη Ελλάδα, υπέστη το σοκ της υποδοχής του κυρίου βάρους των προσφύγων του 
1923 και έκτοτε, βίωνε και βιώνει την απομόνωση που επέβαλε η σχετικά μεγάλη 
απόσταση από το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ η 
υπόλοιπη Ελλάδα πέρασε από Γερμανική κατοχή, η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και ©ράκης απετέλεσε τμήμα του Βασιλείου της Βουλγαρίας και υπήρξαν 
έντονες πιέσεις εκβουλγαρισμού της. Κατόπιν, κατά την υπό εξέταση περίοδο, η 
απομόνωση εδραιώθηκε εξαιτίας της κακής κατάστασης των δικτύων συγκοινωνίας και 
επικοινιυνιών, του κεντρομόλου συστήματος της κρατικής δομής, των πληθυσμιακών 
ιδιαιτεροτήτων (ύπαρξη μειονότητας, δυσαρμονία μεταξύ γηγενούς πληθυσμού και 
προσφύγων) και τέλος, της ύπαρξης κοινών συνόρων με "εχθρικές" χώρες, που τότε 
εθεωρούντο η κομμουνιστική Βουλγαρία και η μουσουλμανική Τουρκία.
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Η εισήγηση εξετάζει τις πολεοδομικές εφαρμογές, αρχικά στα αστικά κέντρα της 
περιοχής και μετά στην αγροτική ενδοχώρα, με αναφορά πριν το διάστημα 1949 - 1974, 
κατά την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου και μετά από αυτήν. Συνδυάζει τις 
εφαρμογές αυτές, τους σκοπούς και τα αποτελέσματά τους με τα τότε κοινωνικά 
φαινόμενα και αξιολογεί την επίδραση της υπό εξέταση εποχής στην μετέπειτα 
πολεοδομική εξέλιξη της περιοχής.

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1.1. ΙΙΡΙΝ

Μέχρι το 1850, στην περιοχή υπήρχαν μόνο καλύβες και μικρόσπιτα ψαράδων. Αφορμή 
για την ίδρυση της πόλης υπήρξε ένα σχέδιο του Τουρκικού κράτους από το 1830, για την 
δημιουργία σιδηροδρομικής σύνδεσης Κων/πολης - Βιέννης με διακλάδωση από την 
Αδριανούπολη προς το Αιγαίο, σε συνδυασμό με την σιδηροδρομική σύνδεση Θεσ/νίκης - 
Κων/πολης και την δημιουργία ενός νέου λιμανιού στο Αιγαίο. Η επιλογή της Αλεξ/πολης 
σαν θέση κατάλληλη για τον συγκοινωνιακό αυτό κόμβο, έγινε από Ρώσους μηχανικούς 
που την προτίμησαν από την υπάρχουσα γειτονική πόλη Αίνο (που βρισκόταν ανατολικά 
του δέλτα του ποταμού Έβρου), μελετώντας τις τάσεις προσχώσεων από τον ποταμό. Ήδη 
από το 1870, το τραίνο έφθανε μέχρι την Αλεξ/πολη, που τότε ονομαζόταν Δεδέ-Αγάτς.

Το πρώτο σχέδιο πόλης έγινε από Ρώσους το 1878, όταν κατά την διάρκεια του 
Ρωσοτουρκικού πολέμου είχαν την πόλη στην κατοχή τους για 9 μήνες. Από τότε και 
μέχρι το 1912, στην Αλεξανδρούπολη παρατηρήθηκε ταχύτατη ανάπτυξη με 
συγκέντρωση πληθυσμού μεσαίων και άνω, αστικών στρωμάτων. (Σαν χαρακτηριστικά 
της εποχής αναφέρονται ότι η πόλη είχε 9 προξενεία και 1000 πιάνα). Κατά τα 
πληθυσμιακά στοιχεία που υπάρχουν, οι κάτοικοι ήταν 4000 το 1890, 5000 το 1900 και 
7000 το 1912. Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και μέχρι το 1923, την 
Οθωμανική κυριαρχία διαδέχθηκαν διαδοχικές κατοχές από Βουλγάρους, Έλληνες, 
Βουλγάρους, Αγγλογάλλους και τελικά Έλληνες με την συνθήκη της Λοζάννης.

Σαν τμήμα της Ελληνικής επικράτειας, το λιμάνι έχασε την εμπορική ενδοχώρα του 
Βαλκανικού βορρά και της Ανατολικής Θράκης. Έτσι, μετά το 1923, στην Αλεξ/λη 
παρατηρήθηκε οικονομική ύφεση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την εγκατάσταση 5000 
περίπου προσφύγων που αύξησαν τον πληθυσμό από 7000 κατοίκους το 1920, σε 12000 
κατοίκους το 1928.

Επέκταση σχεδίου πόλης της Αλεξ/πολης έγινε το 1931 με ένταξη έξι συνοικισμών 
(Τσιμεντένια, Γεωργικός Συνεταιρισμός, δύο τσιγγάνικοι συνοικισμοί, συνοικισμός 
Αεροδρομίου και Λαχανόκηποι). Κατά το διάστημα 1930 - 1940, υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας έκαναν διανομές οικοπέδων στις περιοχές Εξώπολη, Καλλιθέα, 
Απαλό, Μαΐστρο, Αγνάντια και Νέα Χιλή. Την ίδια περίοδο, τοπογραφήθηκαν δημόσια 
κτήματα της περιοχής Παλιού Αεροδρομίου και έγιναν τα στεγαστικά προγράμματα της 
Προνοίας και του Συλλόγου Παλαιών Πολεμιστών. Συγχρόνως, στην περιοχή Εξώπολης, 
μετά την διανομή αγροτεμαχίων από το Υπουργείο Γεωργίας, δημιουργήθηκε από 
πρόσφυγες ζώνη αυθαιρέτων σε περιμετρική ζώνη της διανομής (χώρος ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου).
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Σε γενικές γραμμές, πάντως, το σχέδιο του 1931 παρείχε στην πόλη περίσσευμα γης 
που διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60. Έτσι, την εποχή πριν τον πόλεμο 
του 1940, η πόλη παρουσίαζε καλαίσθητη εικόνα, με φαρδείς δενδροφυτευμένους 
δρόμους, πλατείες και ελεύθερους χώρους, και έγινε πόλος έλξης παραθεριστών.

1.2. ΙΙΕΡΙΟΔΟΣ 1948-1974

Με βασιλικά διατάγματα, το 1962 και το 1964 έγινε καθορισμός όρων δόμησης κατά 
τομείς της πόλης, και καθορισμός ύψους οικοδομών και μέγιστος αριθμός ορόφων. 
Επίσης, το 1964 απέκτησαν όρους δόμησης (που εγκρίθηκαν το 1968) τα οικιστικά 
προγράμματα που είχαν γίνει το 1931 στην περιοχή Παλιού Αεροδρομίου.

Αποτύπωση της ζώνης αυθαιρέτων και κατεχομένων κτημάτων στην περιοχή 
Εξώπολης έγινε το 1972 ενώ οι κατέχοντες, εξαγόρασαν τα τεμάχιά τους με νόμους των 
1951, 1961 και 1978 (με το 1/8 της αξίας των). Η ζώνη αυτή εντάχθηκε σε σχέδιο πόλης 
το 1978. Την ίδια περίοδο, πολλαπλές διανομές οικοπέδων από υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας έγιναν στους συνοικισμούς Απαλού, Αγναντιών, Αμφιτρίτης, 
Μαΐστρου, Παλαγίας και Νέας Χιλής. Τέλος, το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης 
δημιουργήθηκε το 1947, λειτούργησε το 1948 και επεκτάθηκε το 1971.

Στο τέλος της ΙΟετίας του ’60 και με αποκορύφωμα το 1975, παρατηρήθηκε μεγάλη 
ανοικοδόμηση η οποία αντικατέστησε τα διώροφα κτίρια με πενταόροφα, εξαφάνισε 
τους ελεύθερους χώρους, έκοψε τα δέντρα των παρόδιων δενδροστοιχιών κλπ. Οι 
αντιπαροχές έφθαναν σε ποσοστά 35-40%. Όσοι προσφυγικοί οικισμοί είχαν 
δημιουργηθεί με διανομή ατομικών τίτλων ιδιοκτησίας, εξαφανίστηκαν από τις 
αντιπαροχές. Τα κεφάλαια που επενδύονταν στην αγορά διαμερισμάτων στην 
Αλεξανδρούπολη προέρχονταν από δύο, κυρίως, πηγές: από στεγαστικά δάνεια που 
είχαν δοθεί από την Χούντα και από μεταναστευτικά κεφάλαια όλου του Νομού, που 
αγόραζαν όμως διαμερίσματα στην Αλεξ/λη. Λέγεται ότι στα 10 νέα διαμερίσματα, τα 6 
ανήκαν σε μετανάστες και τα 4 σε κατόχους στεγαστικών δανείων. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι μέχρι το ’80, οι οικιστικές πιέσεις στην Αλεξανδρούπολη δεν ήταν για επεκτάσεις του 
σχεδίου πόλης αλλά για αυξήσεις συντελεστή δόμησης (προσθήκες ορόφων σας ήδη 
υπάρχουσες οικοδομές).

1.3. ΜΕΤΑ

Το 1978 εκπονήθηκε μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αλεξανδρούπολης για να 
περιλάβει τις περιοχές των γύρω νέων οικισμών αλλά και την ζώνη αυθαιρέτων στην 
περιοχή Εξώπολης. Η μελέτη προκάλεσε αντιδράσεις και κρίθηκε σαν μη λειτουργική. 
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της ΕΠΑ εκπονήθηκαν -και εγκρίθηκαν- το Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο Αλεξ/λης και η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης. 
Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου άρχισε το 1993 και εγκρίθηκε το 2000 
ενώ ποικίλες πολεοδομικές παρεμβάσεις υπό μορφή τροποποιήσεων της Πολεοδομικής 
Μελέτης, νόμιμες και μη, έγιναν κατά την δεκαετία του ’90.
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1.4. ΥΙΙΟΑΟΙΠΕΣ ΙΙΟΑΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΙΙΟΑΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Η πολεοδομική δραστηριότητα υπήρξε πολΰ περιορισμε'νη με εξαίρεση την περίοδο 
αμέσως μετά το κύμα προσφύγων του 1923. Την εποχή εκείνη δημιουργήθηκε η 
Ορεστιάδα, που είναι πόλη προσφύγων, της οποίας το πρώτο σχέδιο εγκρίθηκε το 1931. 
Στο Σουφλί και στο Διδυμότειχο -τις δύο άλλες σημαντικές πόλεις του Νομού- υπήρχαν 
πυρήνες οικισμών που είχαν δημιουργηθεί πριν το 1923, οπότε ο τρόπος δόμησής τους, 
προσδιορίστηκε ανάλογα. Τέλος, στην Σαμοθράκη, ο πληθυσμός θεωρήθηκε γηγενής και 
το σύνολο, σχεδόν, της έκτασης του νησιού αποτελούνταν και αποτελείται από 
ιδιοκτησίες ιδιωτών και μοναστηριακά κτήματα. Οι οικισμοί δομούνταν σαν 
προϋπάρχοντες του ’23 μέχρι πρόσφατα, οπότε άρχισε η διαδικασία εκπόνησης 
πολεοδομικών μελετών για μερικούς από αυτούς.

Για την περίοδο 1948 - 1974, πάντως, η πολεοδομική αδράνεια στους, πλην της 
Αλεξανδρούπολης, κυριότερους οικισμούς του Νομού Έβρου, υπήρξε απόλυτη. 
Μεταβολή στο πολεοδομικό κλίμα υπήρξε αργότερα, μετά το 1980, με εκπόνηση μελετών 
της ΕΠΑ στους μεγαλύτερους οικισμούς, πολεοδομικά προγράμματα του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας στο Σουφλί, προγράμματα του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και 
Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών κλπ.

Σχέδιο 1: Πρώτο Ρυμοτομικό Σχέδιο Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς), 1878. 
(Πηγή: "Μεταξύ Ανατολής και Δύσης", Α.Καραδήμου - Γερολύμπου).
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Σχέδιο 2: Ρυμοτομικό Σχέδιο Αλεξανδρούπολης 1931. 
(Πηγή Δ.Πετρίδης, Αλεξανδρούπολη 1999 )

Σχέδιο 3: Επεκτάσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης 1978. 
(Πηγή Δ.Πετρίδης, Αλεξανδρούπολη 1999 )
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2. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2.1. ΙΙΡΙΝ

Η Κομοτηνή, Γκιουμουλτζίνα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν το κύριο 
συγκοινωνιακό πε'ρασμα της περιοχής για την Βουλγαρία. Η σημασία της σαν 
συγκοινωνιακού κόμβου αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο με την λειτουργία της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης και την κατασκευή 
σταθμού στην Κομοτηνή. Όπως και οι υπόλοιπες πόλεις της Περιφέρειας, αλλά σε 
μικρότερη κλίμακα, υπήρξε κέντρο επεξεργασίας και εμπορίας καπνού και άλλων 
γεωργικών προϊόντων και διατηρεί και σήμερα αξιόλογο στοκ παλιών καπναποθηκών. 
Το 1900 ο πληθυσμός της πόλης έφθανε τις 20.000 κατοίκους από τους οποίους οι 4.000 
ήταν Εβραίοι και οι 5.000 Αρμένοι.

Το 1913-1919 η Κομοτηνή ήταν υπό Βουλγαρική διοίκηση. Την εποχή εκείνη 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μαζικά Τούρκοι μετανάστες από την Ν. Βουλγαρία με 
αντίστοιχη μαζική μετακίνηση των Ελλήνων δυτικά του Νέστου, όπου υπήρχε Ελληνική 
διοίκηση. Δημιουργήθηκαν τότε οι συνοικίες Μάσταγκ, Γενιτζέ και Γενί. Το 1919 είχαν 
μείνει στην Κομοτηνή μόνο δύο Ελληνικές οικογένειες, κι’ αυτές με Αυστριακή 
υπηκοότητα. Μερική επιστροφή Ελλήνων άρχισε μετά το 1920, όταν εγκαταστάθηκε η 
Ελληνική διοίκηση. Με το κύμα προσφύγων μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η πόλη 
δέχθηκε 12.000 περίπου πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στις συνοικίες Στρατώνες, 
Ρέμβης - Σταθμού (όπου δημιουργήθηκαν νέες συνοικίες από διανομές οικοπέδων) και 
Αγίου Γεωργίου (όπου έγινε επέκταση της εκεί περιοχής κατοικίας). Αντίστοιχα, οι 
παλιότεροι κάτοικοι που επέστρεψαν, εγκαταστάθηκαν στις πρότερες περιοχές τους στο 
κέντρο (εκκλησίες Παναγίας και Αγίου Γεωργίου). Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης το 
1928, έφθανε τους 33.000 κατοίκους.

Το πρώτο σχέδιο πόλης της Κομοτηνής εγκρίθηκε το 1933 και το 1934 εγκρίθηκαν οι 
όροι δόμησης του σχεδίου. Τότε, οι προσφυγικές συνοικίες καταλάμβαναν περίπου το 1/3 
της συνολικής έκτασης της πόλης. Το σχέδιο τροποποιήθηκε το 1940, κυρίως για αλλαγή 
της κεντρικής πλατείας και άλλες σημειακές τροποποιήσεις στο κέντρο της Κομοτηνής.

2.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1948-1974

Το 1959 και 1960 από πλημμύρες και υπερχείλιση του χειμάρρου που διέσχιζε κεντρικά 
την πόλη έγιναν καταστροφές και υπήρξαν νεκροί από πνιγμό. Άρχισαν έργα για την 
επικάλυψη του χειμάρρου που τελείωσαν το 1969. Με τα έργα, δημιουργήθηκαν νέοι 
δρόμοι και ελεύθεροι χώροι, που σταδιακά, όμως, μετά το 1974, καταργήθηκαν με 
σημειακές τροποποιήσεις και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δημοσίων κτιρίων.

Την εποχή αυτή, η οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη ήταν μηδαμινή. Μετά το 1967 
απαγορεύτηκε η έκδοση οικοδομικών αδειών στους Μουσουλμάνους και μέχρι το 1974, 
στην Κομοτηνή υπήρχαν μόνο τρεις πολυκατοικίες.
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2.3. ΜΕΤΑ

Το 1974 άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο που στεγάστηκε σε προύπάρχον κτίριο 
Γυμνασίου. Τροποποίηση του σχεδίου πάλης έγινε μόλις το 1975, κυρίως για ένταξη 
περιοχών στο σχέδιο. Μετά από τότε δόθηκαν στεγαστικά δάνεια και αναπτυξιακά 
κίνητρα και άρχισε η ανοικοδόμηση.

Μετά το 1980, κατά την "σύγχρονη εποχή" της πολεοδομίας στην Ελλάδα, άρχισε στην 
Κομοτηνή η εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που όμως διεκόπη μετά την 
πρώτη φάση, για "εθνικούς λόγους". Η εκπόνησή του ξανάρχισε μόλις το 1997. Τέλος, 
οικιστικό πρόγραμμα μεγάλου πολεοδομικού ενδιαφέροντος εφαρμόστηκε από την 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, με οργανωμένη δόμηση σε Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας στις παρυφές 
της πόλης. Το πρόγραμμα αυτό άρχισε το 1980 και κατασκεύασε 722 κατοικίες.

2.4. Υ1ΙΟΛΟΙΙΙΕΣ ΙΙΟΑΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΙΙΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η υπό εξέταση περίοδος ήταν για τον υπόλοιπο νομό, περίοδος πλήρους αδράνειας. 
Ακόμη και στους αγροτικούς οικισμούς, δεν έγιναν παρά ελάχιστες διανομές αγρών και 
οικοπέδων από το Υπουργείο Γεωργίας, προφανώς διότι οι κάτοικοι θεωρήθηκαν στην 
πλειοψηφία τους, γηγενείς. Η ύπαρξη της μειονότητας βάραινε καταλυτικά και η επίσημη 
πολιτική για την περιοχή την περίοδο αυτή, ήταν του αποκλεισμού και της υπανάπτυξης.

Στροφή στην πολεοδομική αλλά και αναπτυξιακή, γενικότερα, πολιτική, υπήρξε 
αρκετά πρόσφατα, και κυρίως την δεκαετία του ’90. Την περίοδο αυτή έγιναν 
προγράμματα του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων 
Ομογενών (Σάπες) και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Καταλυτικό ρόλο για την 
στροφή αυτή έπαιξε η προγραμματισμένη εγκατάσταση ομογενών από την πρώην 
Ε.Σ.Σ.Δ. στην περιοχή, που θεωρήθηκε ότι μπορεί να επηρεάσει την δημογραφία της 
περιοχής, σαν αντίβαρο του μουσουλμανικού στοιχείου.

3. ΞΑΝΘΗ

3.1. ΠΡΙΝ

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, η Ξάνθη είχε ρόλο διοικητικού κέντρου (πρωτεύουσα 
καζά - αντίστοιχο του νομού) και συγκοινωνιακού κόμβου, σε ανταγωνισμό και εναλλάξ 
με την Γενισέα, το δεύτερο μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής. Από το 1891, η 
σιδηροδρομική γραμμή Θεσ/κης - Κων/πολης περνούσε από την Ξάνθη όπου 
δημιουργήθηκε σταθμός και η Ξάνθη έγινε κέντρο εμπορίου καπνού, ιδιότητα που την 
διατήρησε μέχρι και την δεκαετία του 1930. Ο χαρακτήρας της αυτός, της εξασφάλισε 
ένα αξιόλογο οικιστικό απόθεμα από καπναποθήκες, αρχοντικά Τούρκων και Ελλήνων 
καπνεμπόρων, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικά κτίρια κλπ.

Τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα η Ξάνθη και ο νομός της πέρασαν από 
πολλαπλές αλλαγές εθνικής και διοικητικής υπόστασης: με την σειρά την διοίκησαν 
Τούρκοι, Βούλγαροι, Έλληνες, Βούλγαροι, Γάλλοι και τέλος, μετά το 1920, Έλληνες.
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Όλη αυτή την περίοδο, τις αλλαγές διοίκησης ακολουθούσαν και διαδοχικές, 
παλινδρομικές σχεδόν, μεταναστευτικές κινήσεις των διαφόρων εθνοτήτων που ζοΰσαν 
στην περιοχή. Το τελευταίο -και μεγαλύτερο- μεταναστευτικό ρεύμα, του οποίου η 
εγκατάσταση στην περιοχή ήταν και η πλέον μόνιμη, ήταν των προσφύγων του 1923 από 
την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και την Μικρά Ασία. Έτσι, ο πληθυσμός της Ξάνθης 
που το 1922 ήταν 16.000 κάτοικοι, το 1929 έφθασε τις 30.000 κατοίκους. Τότε 
δημιουργήθηκαν οι προσφυγικοί οικισμοί Κυψέλης, Αστικός Συνοικισμός, Χρύσας και 
Γυμναστηρίου.

Η επόμενη δεκαετία 1930-1940, χαρακτηρίστηκε από ακμή οικονομική και 
πολιτιστική για την Ξάνθη που προέκυψαν από την άνοδο του καπνεμπορίου. Το 1939 οι 
κάτοικοι της πόλης έφθαναν τους 39.000 και το καπνεργατικό κίνημα ήταν έντονο, 
εκλέγοντας, μάλιστα αριστερούς βουλευτή και Δήμαρχο -που στον τελευταίο 
απαγορεύθηκε να αναλάβει εξουσία. Το 1939, εγκρίθηκε και το σχέδιο πόλης της Ξάνθης 
με τους προσφυγικούς συνοικισμούς, σαν "έγκριση συμπληρωματικού τμήματος του 
σχεδίου της πόλεως Ξάνθης".

3.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1948-1974

Η παρακμή του καπνεμπορίου την περίοδο αυτή προκάλεσε μετανάστευση προς Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Γερμανία, και έντονο δημογραφικό πρόβλημα που άρχισε να 
αναστρέφεται περί τα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Την ίδια περίοδο, μοναδική πολεοδομική εφαρμογή στην πόλη της Ξάνθης ήταν ο 
αποχαρακτηρισμός κοινόχρηστου χώρου στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Πινδάρου 
και ο χαρακτηρισμός του σαν "τουριστικό ξενοδοχείο". ("Περί τροποποιήσεων του 
ρυμοτομικού σχεδίου Ξάνθης" 1965). Επίσης, το 1970 δόθηκαν οι τίτλοι από τους 
προσφυγικούς οικισμούς Χρύσας, Κυψέλης, Γυμναστηρίου και Αστικός Συνοικισμός, 
που είχαν δημιουργηθεί το 1929.

3.3. ΜΕΤΑ

Από το 1975, παρατηρείται ανακοπή του μεταναστευτικού ρεύματος και αργή 
δημογραφική ανάκαμψη. Δόθηκαν στεγαστικά δάνεια και αναπτυξιακά κίνητρα και η 
οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε άνοδο. Με την δεκαετία του 1980 άρχισε 
πολεοδομική δραστηριότητα στην Ξάνθη, που κορυφώθηκε την δεκαετία του 1990. 
Εκπονήθηκαν μελέτες της ΕΠΑ, έγιναν οικιστικά προγράμματα οργανωμένης δόμησης 
από την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ σε Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας στα δυτικά όρια της πόλης, 
εκπονήθηκε μελέτη και προχώρησε η υλοποίηση της ανάπλασης του οικισμού Παλιάς 
Ξάνθης, έγιναν ειδικές πολεοδομικές μελέτες για τις περιοχές καπναποθηκών κλπ. 
Γενικά την τελευταία δεκαετία, η Ξάνθη παρουσίασε έντονη ανοικοδόμηση, 
πληθυσμιακή αύξηση και πολιτιστική ανάπτυξη.

3.4. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Όπως και για τον Νομό Ροδόπης, η υπό εξέταση περίοδος ήταν περίοδος πολεοδομικής 
αδράνειας. Η Σταυρούπολη, η μόνη, εκτός της Ξάνθης, πόλη του νομού, ενεργοποιήθηκε
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πολεοδομικά μόνο μετά την ΕΠΑ. Η ύπαρξη της μειονότητας κι' εδώ, βάραινε 
καταλυτικά και ιδίως στους οικισμούς των Πομάκων στα βόρεια του νομού (Εχίνο, Μύκη, 
Σμίνθη κλπ.) όπου η απαγόρευση επεκτάσεων δημιούργησε μέσα στους οικισμούς 
προσθήκες καθ’ ύψος. Χαρακτηριστικά επακόλουθα ήταν η δημιουργία αυθαιρέτων 
ορόφων και υψηλών πυκνοτήτων δόμησης, (τέτοιων που να συγκρίνονται μόνο με 
πυκνοδομημένες συνοικίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) και συχνά, η καταστροφή 
μιας αξιόλογης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Οικιστικά προγράμματα του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης 
Παλιννοστούντων Ομογενών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας έγιναν τα 
τελευταία δεκαπέντε, περίπου, χρόνια σε οικισμούς του νομού (Εύμοιρο, Μαρώνεια 
Φανάρι). Η προγραμματισμένη εγκατάσταση ομογενών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. στην 
περιοχή, χρησιμοποιήθηκε σαν αντίβαρο του μουσουλμανικού στοιχείου, παρόλο που το 
ποσοστό της μειονότητας στον Νομό Ξάνθης ήταν πάντοτε κάτω από 40% και δεν 
εθεωρείτο απειλητικό, σε αντίθεση με το πλειοψηφικό μειονοτικό ποσοστό του νομού 
Ροδόπης.

Σχέδιο 4: Συνοικία Παλιάς Ξάνθης - Ρυμοτομικό Σχέδιο 1939. 
(Πηγή: "Παλιά Ξάνθη", Νομαρχία Ξάνθης - Δήμος Ξάνθης 1993).
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Σχέδιο 5: Σχέδιο Ξάνθης 1970.
(Πηγή "Παλιά Ξάνθη", Νομαρχία Ξάνθης - Δήμος Ξάνθης 1993).

4. ΔΡΑΜΑ

4.1. ΙΙΡΙΝ

Κατά τον 18ο αιώνα η Δράμα ήταν η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής και πρωτεύουσα 
του σαντζακιού (διοικητικού τμήματος αντίστοιχου της Περιφέρειας) Δράμας με έξι 
καζάδες (καζάς: διοικητική διαίρεση μεταξύ νομού και επαρχίας): Δράμας, Πραβίου, 
Καβάλας, Σαρη-Σαμπάν, Γενιτζέ και Γκιουμουλτζίνας. Την εποχή εκείνη, η καλλιέργεια 
ρυζιού ήταν η κυριότερη παραγωγική ασχολία των κατοίκων. Η πόλη της Δράμας 
αποτελείτο από μια συνοικία με 200 σπίτια εντός του φρουρίου της Δράμας και την 
περιοχή "βαροσιού", με επτά συνοικίες, 600 σπίτια και 300 μαγαζιά, εκτός του φρουρίου.

Τον επόμενο (19ο ) αιώνα, η καλλιέργεια ρυζιού αντικαταστάθηκε από την 
καπνοκαλλιέργεια. Η καπνοκαλλιέργεια τότε άκμαζε σ’ όλη την περιοχή Σερρών, 
Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και Κομοτηνής. Κέντρο της ήταν η Καβάλα, που συνδύαζε την
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παραγωγή καπνού με την αποθήκευση και την εμπορία από το λιμάνι της. Έτσι, το πρώτο 
μισό του αιώνα αυτού, παρατηρήθηκε σταδιακή παρακμή της Δράμας και παράλληλη 
ανάπτυξη της Καβάλας. Αναφέρεται ότι σ’ αυτό βοήθησε και η κακή διαχείριση 
ορισμε'νων μπέηδων που διοικούσαν την Δράμα την εποχή εκείνη. Από τα μέσα του 
αιώνα, όμως, παρατηρήθηκε ανάκαμψη και πληθυσμιακή αύξηση (8000 κάτοικοι το 1870, 
13000 το 1906) κυρίως από Έλληνες Ηπειρώτες εμπόρους που εγκαταστάθηκαν στην 
Δράμα. Έτσι, αναπτύχθηκε μία τοπική Ελληνική αστική τάξη, με την ενθάρρυνση των 
Οθωμανικών αρχών. Το 1893, έγιναν τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσ/κης 
- Δεδέ-αγατς με σταθμό και στην Δράμα. Από την εποχή εκείνη έχουν καταγραφεί και οι 
καπναποθήκες στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας, όπου υπάρχουν τρεχούμενα νερά. Η 
επιλογή της περιοχής έγινε λόγω θετικής επίδρασης της υγρασίας στα καπνά.

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και μετά, με τις συνθήκες του Νεϊγύ και 
της Λοξάννης, στην Δράμα υπήρξαν μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές, λόγω 
προσφυγικών κυμάτων, κατ’ αρχήν από την Νότια Βουλγαρία και μετά, από την 
Ανατολική Θράκη, τον Πόντο κλπ.. Ο πληθυσμός της Δράμας, το 1912 ήταν 14520 
κάτοικοι, το 1915 έφθασε τους 23300 και το 1925, οι κάτοικοι λέγεται ότι έφθασαν τους 
70000, με 30000 πρόσφυγες από την Μικρασιατική καταστροφή. Την εποχή εκείνη, η 
Δράμα δέχθηκε, αναλογικά με τον πληθυσμό της, τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων 
από κάθε άλλη Ελληνική πόλη. Η έλλειψη στέγης ήταν βέβαια τρομερή και τα κοινωνικά 
προβλήματα σοβαρότατα. Δεκατρείς νέοι συνοικισμοί σχηματίστηκαν μέσα στην Δράμα 
και στις παρυφές της, μέχρι το 1932: η Νέα Στενήμαχος, ο Κεντρικός Αστικός 
Συνοικισμός, η Νέα Κρώμνη, δύο συνοικισμοί Αμπελοκήπων, ο συνοικισμός των 
Σαράντα Εκκλησιών, οι συνοικισμοί ΤΕΚΤΩΝ Α' και Β', ο Β' Κρατικός Συνοικισμός, η 
Περίθαλψη, η Ορτακίνα, τα Αμπελάκια και της ΕΑΠ (Ψηλά Σπίτια), χωρίς ταυτόχρονο 
ξεκαθάρισμα και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της στέγης των προσφύγων, που άργησε 
έως και τρεις δεκαετίες. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια, η επεξεργασία και το εμπόριο 
καπνού εξακολουθούσε να κυριαρχεί. Ενδεικτικό είναι ότι το 1925 χτίστηκε μια 
πενταόροφη καπναποθήκη, η καπναποθήκη Σπήρερ, πρωτοφανούς όγκου για την εποχή, 
που ξεσήκωσε, μάλιστα, και τις διαμαρτυρίες του τοπικού τύπου.

Στην Δράμα, ως το 1925, δεν υπήρχε σχέδιο πόλης, παρόλο που ελέγετο ότι υπήρχε 
ένα τοπογραφικό σχέδιο, άτυπο, αλλά που ακολουθείτο από τον εκάστοτε 
Νομομηχανικό. Η δημιουργία των νέων συνοικισμών έκανε πιεστική την ανάγκη νέου 
ρυμοτομικού σχεδίου, που προκηρύχθηκε το 1928 και εγκρίθηκε το 1930, με εμφανείς, 
όμως, αδυναμίες, η κυριότερη των οποίων ήταν η αγνόηση της υπάρχουσας ιστορικής 
πόλης. Η πολεοδόμηση συνοδεύτηκε από κοινωνικές αναταραχές: έγιναν διαμαρτυρίες 
για τις διαδοχικές αναστολές οικοδομικών εργασιών και το σχέδιο τροποποιήθηκε πριν 
την έγκρισή του από επιτροπή του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Έγιναν νέες εντάξεις 
περιοχών, τα προτεινόμενα πλάτη οδών μειοίθηκαν, αλλά και πάλι υπήρξαν αντιδράσεις 
και συλλαλητήρια για τις ρυμοτομήσεις που προτείνονταν. Τα χαρακτηριστικά του νέου 
σχεδίου ήταν: ορθογωνικός κάνναβος, απομόνωση των μνημείων από τον περιβάλλοντα 
χώρο και "αξιοποίησή" τους με τοποθέτηση πάνω σε οδικές αρτηρίες. Επίσης, όλες οι 
νέες συνοικίες προέκυψαν αποκομμένες, χωρίς συνοχή με το κέντρο και διάσπαρτες.

Ανακατατάξεις πληθυσμού στην περιοχή, με φυγή του Ελληνικού πληθυσμού προς την 
κεντρική και νότια Ελλάδα, έγιναν κατά την Βουλγαρική κατοχή. Τότε σημειώθηκαν 
εξεγέρσεις Ελλήνων και Βουλγάρων αριστερών που κατεστάλησαν με σφαγές και 
εκτελέσεις από τον Βουλγαρικό Στρατό (Δοξάτο και αλλού).
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4.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1948-1974

Η υπό εξέταση περίοδος στην Δράμα, χαρακτηρίστηκε από συνέχεια της προσπάθειας 
παροχής στέγης. Έγιναν νέα στεγαστικά προγράμματα με διανομές της Προνοίας στον 
συνοικισμό Αμπελοκήπων - Προφήτη Ηλία (αναγκαστικός Νόμος 1836/51, έγκριση 
25/5/60), στην Αγία Τριάδα (έγκριση 6-10-1956), σε 24 λαϊκές κατοικίες στην Αγία 
Τριάδα (έγκριση 16-4-1962) και επίσης, δημιουργήθηκαν συνοικισμοί διανομής του 
Υπουργείου Γεωργίας στην Νέα Σεβάστεια (1961 και 1963) και στην Νέα Αμισό (1961). 
Ένας ακόμη οικισμός, ο Αρκαδικός, εγκρίθηκε αργότερα (16-12-1976). Τέλος, ορισμένοι 
συνοικισμοί που είχαν δημιουργηθεί πριν το 1032, πήραν έγκριση, με τελευταίο τον 
συνοικισμό Ορτακίνας που εγκρίθηκε το 1958.

Την εποχή αυτή, τόσο η πόλη όσο και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηριζόταν από 
οικονομικό μαρασμό και ανεργία. Υπήρξε έντονο μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως προς 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γερμανία. Το μεταναστευτικό κεφάλαιο επενδύθηκε σχεδόν 
αποκλειστικά μέσα στην πόλη. Εκεί, η ανοικοδόμηση με την αντιπαροχή, που άρχισαν 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70, κατέστρεψαν το ιστορικό κέντρο, το τείχος και πολλές 
καπναποθήκες.

4.3. ΜΕΤΑ

Το 1976 εγκρίθηκε ο οικισμός Αρκαδικού, από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70 άρχισε η ανάπλαση της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας. 
Ακολούθησε η Ε.Π.Α. και η σύγχρονη εποχή στην πολεοδομία. Φαίνεται όμως ότι τα 
τραύματα που προκάλεσαν στην πόλη η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού της μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή και η σπασμωδική της επέκταση, αφήνουν ακόμη 
συμπτώματα πολεοδομικών και συγκοινωνιακών δυσλειτουργιών, συνεπικουρούμενα 
από τους αργούς ρυθμούς εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών και την 
αναποτελεσματικότητα των επιχειρούμενων πολεοδομικών εφαρμογών.

4.4. Υ1ΙΟΛΟΙΙΙΕΣ ΙΙΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΙΙΟΑΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Από τις υπόλοιπες πόλεις και κωμοπόλεις του Νομού, μόνο το Δοξάτο είχε εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο από το 1923, χωρίς, όμως, κτηματογράφηση. Βάσει του σχεδίου 
αυτού, κατασκευάσθηκαν το 1938, με δάνεια, διάφορες κατοικίες που αποτελούν και τον 
σημερινό κεντρικό πυρήνα του οικισμού. Από τους υπόλοιπους οικισμούς του Νομού, 
όσοι δεν προέκυψαν από διανομές οικοπέδων, χτιζόντουσαν μέχρι πρόσφατα σαν 
οικισμοί προ του ’23.
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Σχέδιο 6: Χάρτης της Δράμας στις αρχές του 20ου αιώνα
(Πηγή: Ή Δράμα και η Περιοχή της", ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας, 1996)

Σχέδιο 7: Χάρτης της Δράμας, αρχικοί συνοικισμοί και επεκτάσεις μέχρι το 1931. 
(Πηγή: "Η Δράμα και η Περιοχή της", ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας, 1998)
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5. ΚΑΒΑΛΑ

5.1. ΙΙΡΙΝ

Η Καβάλα ήταν γνιυστή σαν λιμάνι εξαγωγής καπνού από τον 18ο αιώνα. Έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα σημειώθηκε, πάντως, μετά το 1866, με το χτίσιμο των πρώτων 
καπναποθηκών και της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, εκτός των τειχών που περικλείουν την 
παλιά πόλη. Η δραστηριότητα αυτή, συνέπεσε με τον νέο οικοδομικό κανονισμό της 
Τουρκίας "περί οδών και οικοδομών" του 1864. Ο κανονισμός αυτός προέβλεπε 
πολεοδομική ρύθμιση των οικιστικών περιοχών, σύνταξη νέων ρυμοτομικών σχεδίων και 
αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους που μέχρι τότε για τους χριστιανούς περιοριζόταν στα 7 
μέτρα. Με την τροποποίηση αυτή, έγινε δυνατόν να κατασκευαστούν οι καπναποθήκες, σε 
μαζική κλίμακα και σε περιοχή που απετέλεσε την πρώτη σημαντική επέκταση της πόλης.

Στο τέλος του περασμένου αιώνα, ο πληθυσμός της Καβάλας έφθανε τις 20000 
κατοίκους περίπου, από τους οποίους οι 9000 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι, Τούρκοι, 
Βούλγαροι, Εβραίοι και Αρμένοι. Το 1913 ο αριθμός των κατοίκων έφθανε τις 23378, το 
1920 απέμειναν 22939 (λόγω των συνεχών πολέμων και των κυμάτων μετανάστευσης που 
προκάλεσαν στην περιοχή) ενώ με την εγκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής 
καταστροφής, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 39980. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν γύρω 
από την υπάρχουσα πόλη, καταλαμβάνοντας τα άγονα υψώματα που ήταν ιδιοκτησία του 
Δημοσίου. Την οικοδόμηση ενός μέρους από τους προσφυγικούς οικισμούς ανέλαβε το 
Δημόσιο (Πεντακόσια, Χίλια, Βύρωνας, Δεξαμενή), ένα άλλο μέρος κτίστηκε από τους 
ίδιους τους πρόσφυγες με δανειοδότηση, και άλλοι στεγάστηκαν σε σπίτια που τους 
παραχωρήθηκαν (πρώην Τούρκικα).

Το πρώτο σχέδιο πόλης της Καβάλας εκπονήθηκε το 1929 από τον Ρώσο υπομηχανικό 
Ρουδομέτωφ, σε επιφάνεια 4500 στρεμμάτων. Συγχρόνως, άρχισε και η κατασκευή του 
νέου λιμανιού της Καβάλας με προσχώσεις και επέκταση της χερσαίας παραλιακής 
ζώνης. Από την εποχή αυτή και μέχρι το 1936, η κατεργασία καπνού, με την αφθονία του 
φθηνού εργατικού δυναμικού, και το καπνεμπόριο, παρουσίασαν εντυπωσιακά κέρδη, 
ενώ σε ακμή ήταν και το καπνεργατικό κίνημα. Το 1936 καθορίστηκαν νέα όρια της 
πόλης και το 1939 εγκρίθηκε σχέδιο πόλης με ουσιώδεις αλλαγές από το προηγούμενο. 
Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, παρατηρήθηκε μία σταδιακή επέκταση των κατοικιών 
έξω από τα όρια του σχεδίου με αυθαίρετα, κυρίως κτίσματα. Δημιουργήθηκε, έτσι, μία 
περιμετρική ζώνη, το "Περίγραμμα", με έκταση ίση περίπου με του εγκεκριμένου 
σχεδίου. Δημιουργήθηκε, επίσης, άτυπα και βιοτεχνική ζώνη με συγκέντρωση βιοτεχνιών 
αλιπάστων στην περιοχή Ιχθυόσκαλας. Στην περίοδο της Κατοχής, η Καβάλα είχε 
καταληφθεί από Βουλγάρικα στρατεύματα και υπήρξαν πολλές πιέσεις εκβουλγαρισμού 
του πληθυσμού της.

5.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1948-1974

Η μετά τον πόλεμο εποχή βρήκε την Καβάλα σε παρακμή. Η ανεργία έφθασε το 40% στις 
αρχές της δεκαετίας του ’60 και το κύμα μετανάστευσης ήταν έντονο. Η τάση αυτή 
κράτησε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οπότε οι παλιννοστούντες άρχισαν να 
υπερέχουν του αριθμού των μεταναστευόντων. Συγχρόνως, παρατηρήθηκε και το
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φαινόμενο της "αλλαγής πληθυσμών", όπου οι παλιοί κάτοικοι της Καβάλας 
μετακινούνταν προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενώ εισρέανε στην πόλη κάτοικοι από την 
αγροτική ενδοχώρα. Νέοι οικισμοί της εποχής 1949-1974 είναι η Κηπούπολη (άρχισε να 
κτίζεται μετά το 1955), ο Άγιος Λουκάς (μεταγενέστερος) -και οι δύο από διανομές του 
Υπουργείου Προνοίας.

Το 1959, με Βασιλικό Διάταγμα καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης στο 
Ρυμοτομικό Σχέδιο Καβάλας, κατά τομείς της πόλης. Αφορούσαν την αρτιότητα 
οικοπέδων, το ποσοστό κάλυψης και το οικοδομικό σύστημα (συνεχές). Δεν υπήρχε 
αναφορά σε συντελεστές δόμησης, ύψη, ορόφους κλπ. Το 1962 εκπονήθηκε Ρυμοτομικό 
σχέδιο στο Περίγραμμα από την Τοπογραφική Υπηρεσία που όμως δεν εγκρίθηκε.

Η κατασκευή των λιμενικών έργων που άρχισε το 1929, ολοκληρώθηκε στην δεκαετία 
του 1960. Με αυτά, επιχωματώθηκε μεγάλη επιφάνεια κατά μήκος της παραλίας που 
αποτελεί και σήμερα το μόνο επίπεδο τμήμα της πόλης και στο οποίο αναπτύχθηκε το 
κέντρο της πόλης. Τέλος, παρεμβάσεις στον ιστό της πόλης που επέδρασαν στην 
πολεοδομική λειτουργία της αλλά αντιμετωπίστηκαν κυρίως σαν τεχνικά έργα κι’ όχι σαν 
πολεοδομικές παρεμβάσεις ήταν η καταστροφή της παραδοσιακής πλατείας της πόλης με 
ωραιότατο μνημείο και η κατασκευή νέας, με αμφίβολη αισθητική, η διάνοιξη του 
μεγάλου εμπορικού δρόμου της Κουντουριώτου και η απελευθέρωση της Πλατείας Αγίου 
Γεωργίου από τις παράγκες που υπήρχαν (αργότερα ο χώρος έγινε Δημοτική Αγορά και 
πάρκινγκ).

Από το 1970 και μετά, παρατηρήθηκε έντονη οικοδομική έξαρση. Τα παλιά 
μονώροφα και διώροφα σπίτια με στέγη, αλλά και πολλές καπναποθήκες 
αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, κυρίως με το σύστημα της αντιπαροχής. Την 
εποχή αυτή, η αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης επλήγη ανεπανόρθωτα. Η κατάσταση 
αυτή επιδεινώθηκε και από την ασάφεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλών ακινήτων 
στο κέντρο της πόλης (Τουρκικές ιδιοκτησίες κλπ.)

Το 1972 εγκρίθηκε πολεοδομική μελέτη παραθεριστικού οικισμού για τον οικισμό 
Παληού, 8 χλμ. από την Καβάλα. Αυτή είναι και η μόνη ολοκληρωμένη πολεοδομική 
μελέτη που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε την εποχή αυτή σ’ όλη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ 
χωρίς να είναι προϊόν διανομών και οικιστικών αποκαταστάσεων. Η πολεοδόμηση έγινε 
με βάση το Ν.Δ. 17.7.1923 και των μετέπειτα τροποποιήσεών του. Το σχέδιο όριζε τρεις 
κατηγορίες οικοπέδων (ζώνες) με διαφορετικούς όρους δόμησης. Οι κοινωφελείς και 
κοινόχρηστες λειτουργίες προσδιορίζονταν στα διαγράμματα με διατεθείσα επιφάνεια 
οικοπέδου, απαιτούμενη οικοδομική επιφάνεια και συντελεστή δόμησης, ξεχωριστά ανά 
κατηγορία. Ελάχιστα, πάντως, λαμβανόταν υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους, η 
υπάρχουσα κατάσταση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όσον αφορά την διαδικασία, 
πέρασε με σχετικά αυταρχικό τρόπο, με συνοπτικές διαδικασίες, αγνόηση ενστάσεων, 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο είχε εξ αρχής προβλήματα νομιμότητας 
διότι είχε συμπεριλάβει εκτάσεις αναδασωτέες, δημόσιες δασικές, ρέματα και εκτάσεις 
που την κυριότητά τους διεκδικούσε το Δασαρχείο. Ακυρώθηκε το 1984, επειδή μετά 
παρέλευση οκταετίας από την έγκρισή του, δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενες 
απαλλοτριώσεις, και επανεγκρίθηκε μόλις το 1995.

Το 1973 ανατέθηκε από το Νομαρχιακό Ταμείο Καβάλας στο γραφείο μελετών 
Παπαγιάννη, Ρυθμιστική Μελέτη πόλης και ευρύτερης περιοχής, ενόψει της άντλησης 
των πετρελαίων του Πρίνου.
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5.3. ΜΕΤΑ

Η Ρυθμιστική μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε στο τέλος του 1976 και οι αρχές 
της επιχειρήθηκε να περάσουν στο ρυμοτομικό και στους όρους δόμησης της πόλης. Πριν 
όμως ολοκληρωθεί οποιαδήποτε διαδικασία, η Καβάλα επελέγη σαν Κέντρο Εντατικής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) το 1979. Η μελέτη παραδόθηκε και επικυρώθηκε 
στις αρχές του 1980 και άρχισε αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, που όμως 
δεν πρόλαβε να εγκριθεί, διότι η έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας στο τέλος της 
ΙΟετίας του ’70 σε συνδυασμό με την μη αναστολή οικοδομικών εργασιών, άλλαξαν τα 
αρχικά δεδομένα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χρειάζεται επανεξέταση. Επίσης, την ίδια 
περίοδο εκπονήθηκε ρυμοτομικό σύμφωνα με τις αρχές του Ρυθμιστικού σχεδίου για την 
περιμετρική ζώνη του "Περιγράμματος", αλλά κι’ αυτό δεν μπόρεσε να εγκριθεί, γιατί 
καθυστέρησε στις διαδικασίες και στο μεταξύ ψηφίστηκε ο νέος οικιστικός νόμος 
1337/82. Από τότε αρχίζει η σύγχρονη εποχή πολεοδομίας στην Καβάλα. Εγκρίθηκε 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης, η Ζώνη 
Οικιστικού Ελέγχου γύρω από την Καβάλα, μελέτες ανάπλασης περιοχών και Πράξεις 
Εφαρμογής στις επεκτάσεις του σχεδίου. Πρέπει επίσης να αναφερθεί το οικιστικό 
πρόγραμμα Καλαμίτσας της Κοινοπραξίας ΔΕΠΟΣ - Δήμου Καβάλας, που άρχισε το 
1985. Το Πολεοδομικό σχέδιο αλλοιώθηκε από πληθώρα σημειακών τροποποιήσεων, 
στην πλειοψηφία τους μη νόμιμων, και τέλος, ακυρώθηκε δύο φορές, το 1994 και το 1999, 
ενώ παραμένει ακόμη άκυρο.

5.4. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Από τις υπόλοιπες πόλεις και κωμοπόλεις του Νομού, η Ελευθερούπολη και η 
Χρυσούπολη ήταν κέντρα αγροτικής παραγωγής από την εποχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Η Ελευθερούπολη είχε ρυμοτομικό σχέδιο που έγινε το 1931, ενώ η 
Χρυσούπολη είχε τμήμα που χαρακτηρίστηκε σαν οικισμός προ του 1923 και τμήμα που 
προέκυψε από διανομές οικοπέδων του Υπουργείου Γεωργίας και παρεδόθη με 
κατασκευασμένα σπίτια από την Πρόνοια. Από τους οικισμούς της Θάσου, κανένας δεν 
είχε εγκεκριμένο ρυμοτομικό. Ανανέωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τις 
κωμοπόλεις αυτές του νομού έγινε με την ΕΠΑ, μετά το 1985.
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6. ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ

6.1. ΠΡΙΝ

Οι αγροτικοί οικισμοί της Περιφέρειας, από τις αρχές του αιώνα και μέχρι μετά το 1923 
πέρασαν από μία περίοδο έντονης πληθυσμιακής ρευστότητας και ως προς το μέγεθος 
αλλά και ως προς την εθνική σύνθεση των κατοίκων τους. Η ρευστότητα αυτή 
προκλήθηκε από τους συνεχείς πολέμους, τις αλλαγές εθνικών διοικήσεων και τα κύματα 
προσφυγών που ακολουθούσαν κάθε τέτοια αλλαγή. Η κατάσταση αυτή 
σταθεροποιήθηκε μετά το 1923, οπότε οριστικοποιήθηκε η Ελληνική διοίκηση και 
δέχθηκαν το τελευταίο -και μεγαλύτερο- κύμα προσφύγων μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή. Από τότε, οι οικισμοί αυτοί κατανεμήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: αμιγώς 
εποικιστικοί, γηγενείς (προ του ’23), και μικτοί. Οι διανομές οικοπέδων από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας γινόταν στους εποικιστικούς και στους μικτούς. 
Στους μικτούς, όταν ol γηγενείς ιδιοκτησίες ήταν περισσότερες από 50% γινόταν σχέδιο 
διανομής μόνο στο εποικιστικό τμήμα. Αντίστοιχα, όταν οι γηγενείς ιδιοκτησίες ήταν 
λιγότερες του 50%, γινόταν καθολική αποτύπωση και ρυμοτομία όπου τα ιδιόκτητα 
οικόπεδα καταγραφόταν με φερόμενο ιδιοκτήτη και στοιχεία ενδεικτικά και όχι 
αποδεικτικά. Οι πίνακες κληρούχων συντασσόταν από Επιτροπές Απαλλοτριοΐσεων που 
όριζαν την έκταση προς διανομή, και μετά την αποτύπωσή της, απαλλοτρίωναν και 
όριζαν δικαιούχους. Άλλες επιτροπές, οι Επιτροπές Διανομών, ενέκριναν το ρυμοτομικό 
σχέδιο και μοίραζαν οικόπεδα χωρίς να έχουν αρμοδιότητα στην επιλογή των 
δικαιούχων. Γενικά, πάντως, οι διανομές της περιόδου αυτής δεν ήταν πολλές, 
συγκριτικά με τις μετέπειτα περιόδους, διότι το κύριο βάρος της κρατικής προσπάθειας 
επικεντρωνόταν στους προσφυγικούς οικισμούς των πόλεων, όπου οι ανάγκες 
παρέμβασης ήταν εντονότερες.

6.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1948 - 1974

Αν για την περίοδο 1948-1974 υπήρξε γενική απραξία σχετικά με τις πολεοδομικές 
εφαρμογές στα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα της ΑΜ-Θ, οι οικισμοί της υπαίθρου 
εισέπραξαν την εντονότατη δράση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας που 
αποτύπωσαν και εκπόνησαν τοπικά ρυμοτομικά για διανομές σε ακτήμονες στους 
περισσότερους από αυτούς. Η διαφοροποίηση από την προηγούμενη περίοδο ήταν στο 
ότι από το 1948 και μετά, η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων προσδιόριζε και "νέους 
ακτήμονες". Ετσι, οι διανομές γινόταν σε: 1. Παλιούς κληρούχους για οριστικό τίτλο, 2. 
Πρωτοκολλούχους και 3. Νέους ακτήμονες. Οι τελευταίοι μπορούσαν να είναι και 
γηγενείς. Διανομές γινόταν: από το Υπουργείο Γεωργίας στο οποίο εντάχθηκε η 
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, από την Διαχείριση Ανταλλάξιμης Περιουσίας 
(αστικά και ημιαστικά ακίνητα) και από την Πρόνοια που έχτιζε και παρέδιδε και έτοιμα 
σπίτια (αστικά και ημιαστικά ακίνητα). Επίσης, διανομές γινόταν και σε οικόπεδα της 
Αεράμυνας (οικόπεδα - τοποθεσίες που παρεχωρούντο για την παρακολούθηση 
αεροπορικών επιδρομών κατά τον πόλεμο και πολύ αργότερα άρχισαν να δίνονται στους 
δικαιούχους, με πολλές στρεβλώσεις στις διαδικασίες). Την εποχή εκείνη, άδειες
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οικοδομής δινόταν από τις Κοινότητες, την Αστυνομία και την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Τότε, καλύφθηκαν όλοι οι μη γηγενείς οικισμοί, που αποτελούν και την 
μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών στην περιοχή. Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε οικισμό, 
γινόντουσαν και παραπάνω της μίας διανομές, σε διαφορετικές περιόδους.

Παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν για την εκτεταμένη αυτή δραστηριότητα 
"πολεοδόμησης των οικισμών της υπαίθρου" είναι ότι: 1. Η γενική συμπερίληψη "νέων 
ακτημόνων" στις διανομές, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για κάθε λογής στρεβλώσεις 
του θεσμού. 2. Οι ρυμοτομήσεις ήταν μόνο οικοπεδοποιήσεις και συνεπώς ελλιπέστατες 
όσον αφορά την πολεοδομική λειτουργία των οικισμών. 3. Χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο 
σαν εργαλεία άσκησης ψηφοθηρίας και παραγοντισμού και 4. Παρά την μεγάλη κάλυψη 
των οικισμών της υπαίθρου από τις διανομές της Τοπογραφικής, τα χωριά 
εξακολούθησαν να ερημώνουν.

6.3. ΜΕΤΑ

Την περίοδο μετά το 1974, οι διανομές οικοπέδων και οι ρυμοτομήσεις σε αγροτικούς 
οικισμούς εξακολούθησαν, με τις ίδιες αδυναμίες. Προσπάθεια για ορθολογικοποίηση της 
κατάστασης αυτής έγινε με την ψήφιση νέου νομοθετικού πλαισίου, του Π.Δ. 24.4.85, που 
όριζε τις κατηγορίες δικαιούχων αγροτικών οικοπέδων, την σειρά προτεραιότητας των 
κατηγοριών αυτών και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Ταυτόχρονα, με την ΕΓΊΑ τέθηκαν 
νέα πλαίσια πολεοδόμησης για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων και οι αρμοδιότητες 
πολεοδόμησής τους ανατέθηκαν στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (τότε ΥΧΟΠ).

Χαρακτηριστικά της εποχής αυτής είναι ότι οι διατάξεις των νόμων, και ιδιαίτερα του 
Π.Δ. 24.4.85 περί προτεραιότητας κατηγοριών ακτημόνων, δεν τηρούνταν. Τα τεμάχια 
των διανομών σπάνια οικοδομούνταν από τους δικαιούχους εντός της 5ετίας από την 
διανομή και ποτέ οι τίτλοι δεν ζητούνταν πίσω, όπως προβλέπεται από τον νόμο. 
Εξαίρεση στον κανόνα αποτέλεσαν οι παραλιακοί οικισμοί, που οικοδομούνταν αμέσως, 
όχι όμως από τους ακτήμονες, αλλά παράτυπα, με εργολάβους και ιδιωτικά 
συμφωνητικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απροθυμία εκχώρησης δικαιωμάτων 
πολεοδόμησης των αγροτικών οικισμών από τις Υπηρεσίες Τοπογραφικής και Δ/σεων 
Γεωργίας, στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας. Ερωτήματα για το ποιος θα διαχειρίζεται 
πρώην γεωργικές περιοχές ιδιοκτησίας Δημοσίου όταν αυτές εντάσσονται σε επεκτάσεις 
σχεδίων, ανέκυπταν και ανακύπτουν και συχνά αιτία είναι η μη εναρμόνιση των 
νομοθετικών πλαισίων που διέπουν τις ενέργειες των διαφόρων υπουργείων. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι, ο Αγροτικός Κώδικας έμεινε σχεδόν ο ίδιος πριν και μετά τον 
πόλεμο.

6.4. ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΑΑΣ

Το παράδειγμα του Νομού Καβάλας είναι χαρακτηριστικό και για τους υπόλοιπους 
νομούς της Περιφέρειας, μια και υπεύθυνη για όλη την περιοχή ήταν μια μόνο υπηρεσία, 
η Τοπογραφική, με έδρα την Καβάλα. Στον Νομό Καβάλας, έγιναν διανομές σε 96 
οικισμούς σε σύνολο 153. Από τους 57 που δεν έγιναν, οι 35 περίπου ήταν γηγενείς 
(τέσσερις στο χερσαίο τμήμα του Νομού και οι υπόλοιποι στη Θάσο) και 12
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εγκαταλειμμένοι. Αν εξετάσουμε τις διανομές σε κάθε μια από τις τρεις χρονικές 
περιόδους που προαναφέρθηκαν (1937-1948, 1949-1974 και 1975-1999) διακρίνουμε 
ευκρινή χαρακτηριστικά για κάθε περιόδου.

Την περίοδο 1937 -1948 έγιναν μόνο 16 διανομές, πιθανόν διότι οι ανάγκες στέγασης 
στα χωριά την εποχή εκείνη δεν ήταν τόσο πιεστικές όσο στις πόλεις.

Για την περίοδο 1948 - 1974 είναι καταγεγραμμένες 151 διανομές σε 58 οικισμούς 
(μέσος όρος 2,6 διανομές ανά οικισμό). Επίσης, παρατηρούνται συγκεντρωμένες πολλές 
διανομές σε ορισμένους οικισμούς (7 διανομές είναι καταγεγραμμένες για έναν οικισμό, 
6 για δύο, 5 για πέντε, 4 για εννέα οικισμούς). Οι διαδοχικές διανομές ανά οικισμό 
γινόντουσαν κάθε δύο ή τρία χρόνια.

Η περίοδος 1975-1999 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διασπορά στις διανομές. 
Έγιναν 126 διανομές σε 83 οικισμούς (μέσος όρος 1,5 διανομές ανά οικισμό). Επίσης, 
δεν βρίσκονται οικισμοί με πολλές διανομές. Υπάρχει ένας μόνο με 4 διανομές και πέντε 
με 3, ενώ οι υπόλοιποι είναι με δύο ή μία. Ενδιαφέρον είναι ότι τρεις οικισμοί με πολλές 
διανομές είναι κοινοί και για τις δύο περιόδους, (π.χ. Κεραμωτή με 7+4=11 διανομές 
συνολικά). Επίσης, η χρονική περίοδος μεταξύ διαδοχικών διανομών εδώ είναι 
μεγαλύτερη, από πέντε χρόνια και άνω.

Τα παραπάνω δίνουν μια πρώτη εντύπωση για περισσότερο ορθολογική προσέγγιση 
την τελευταία περίοδο. Ενδιαφέρον θα είχε η "ανάγνωση" πιθανών πολιτικών 
χαρακτηριστικών και συσχετίσεων στις επιλογές των οικισμών, εφόσον οι διανομές 
απετέλεσαν ισχυρότατο εργαλείο άσκησης πολιτικής στα χωριά.

Αηοτυηώ σετς «σ/ Διανομές στο Κομό Καβάλας

-1948 1949-1974 1975-1999

[□ Αηοτυπώσπς □ Διανομές |

234

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την αναφορά που προέκυψε για τις πολεοδομικές εξελίξεις στις πάλεις-κε'ντρα της 
Περιφε'ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έγινε φανερό ότι η περίοδος 1949 - 
1974 ήταν περίοδος πολεοδομικής αδράνειας, προφανώς επηρεασμένης από το σοκ των 
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων του πρόσφατου παρελθόντος, και την "κόπωση" από 
την έντονη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι πόλεις αυτές παρουσίαζαν ακμή, για δυο κυρίως 
λόγους: είχαν μονοδιάστατο αναπτυξιακό χαρακτήρα σαν κέντρα παραγωγής και 
επεξεργασίας καπνού και επίσης, είχαν μεγάλη σημασία σαν συγκοινωνιακοί κόμβοι. Το 
τελευταίο, αναδεικνυόταν ακόμη περισσότερο από την τότε κρατική υπόσταση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που παρείχε ελεύθερη πρόσβαση σε μια τεράστια 
ενδοχώρα με ανάγκες πρόσβασης στο Αιγαίο. Η νέα διαμόρφωση των Βαλκανικών 
κρατών, μετά το 1922, κατατεμάχισε την ενδοχώρα αυτή και έθεσε τα πρώτα εμπόδια 
ελεύθερης επικοινωνίας στα Βαλκάνια. Η ρευστότητα, όμως, των πολιτικών και 
διοικητικών αλλαγών και η κεκτημένη ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών του 
νότου της χερσονήσου του Αίμου, διατήρησε, ως ένα βαθμό, τους διαύλους επικοινωνίας 
που προϋπήρχαν.

Το προσφυγικό κύμα του 1922 δημιούργησε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, αλλά 
συγχρόνως, ανέδειξε ένα έντονο δυναμισμό του νέου, τότε Ελληνικού κράτους στις 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους. Η νέα πολεοδομική νομοθεσία του 1923, τα 
σχέδια πόλης που εκπονήθηκαν για όλες σχεδόν τις πόλεις της περιοχής, οι νέοι οικισμοί 
και τα οικιστικά προγράμματα αποτέλεσαν τις σημαντικότερες, ίσως, πολεοδομικές 
παρεμβάσεις του 20ου αιώνα για την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. 
Δημιουργήθηκε, έτσι, μια ιδιόμορφη ακμή των πόλεων αυτών, στηριγμένη στην 
εξελισσόμενη οικονομία του καπνού, στην άνθηση του καπνεργατικού κινήματος και 
στην συνεχιζόμενη λειτουργία τους σαν κέντρα εμπορίου και συγκοινωνιών. Αυτό 
βοηθήθηκε και από τα "ανοικτά" ακόμη σύνορα μεταξύ των Βαλκανικών κρατών - παρ' 
όλους τους πρόσφατους μεταξύ τους πολέμους - και την "συγγενή" ποικιλία της 
πληθυσμιακής τους σύνθεσης που δεν εξαλείφθηκε από τις ανταλλαγές των πληθυσμών 
και διατήρησε τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, η κατάσταση άλλαξε. Η δημιουργία εχθρικών μπλοκ 
σε διεθνές επίπεδο και η δορυφοριοποίηση των κρατών της περιοχής, εξαφάνισε τους 
προϋπάρχοντες διαύλους επικοινωνίας. Η νέα πραγματικότητα περιόρισε την περιοχή 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ένα στενό διάδρομο εθνικών εδαφών που 
περικλειόταν από το τότε "σιδηρούν παραπέτασμα" και από τον από Ανατολή 
Μουσουλμανικό κίνδυνο. Η διέξοδος προς το Αιγαίο βοήθησε σχετικά μόνο την Καβάλα 
και την Αλεξανδρούπολη που ήταν λιμάνια, αλλά η απώλεια της ενδοχώρας των 
Βαλκανίων περιόρισε έντονα τον δυναμισμό τους. Η απομόνωση της περιοχής 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο και από την έντονα Αθηνοκεντρική δομή του 
Ελληνικού κράτους, του οποίου, πια αποτελούσε το πιο απομακρυσμένο άκρο. 
Συγχρόνως, η νέα οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με την παρακμή του 
καπνεμπορίου, ανέτρεψε την μέχρι τότε μονοδιάστατη οικονομία της περιοχής. 
Επικουρούσης και της παντελούς έλλειψης θετικής κρατικής παρέμβασης,

235

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΕΝΗΣ

δημιουργήθηκε ένα κλίμα ανεργίας, μετανάστευσης, οικονομικής ανέχειας και 
εγκατάλειψης που εκμηδένισε και κάθε πιθανότητα εκδήλωσης νέων πολεοδομικών 
πρωτοβουλιών.

Την περίοδο 1949-1974, οι λίγες πολεοδομικές εφαρμογές που έγιναν, ακροβατούσαν 
μεταξύ της πολεοδομικής νομοθεσίας του 1923 και του Αγροτικού Κώδικα, χωρίς να 
κατορθώνουν να ξεπερνούν τις διαφορές σκοπών και φιλοσοφίας μεταξύ των δύο αυτών 
νομοθετικών πλαισίων. Από τις,πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, η Καβάλα παρουσίαζε θετικότερη εικόνα ως προς το πολεοδομικό της 
γίγνεσθαι, ιδιαίτερα μετά την ένταξή της στο αναπτυξιακό S της χώρας, του οποίου 
αποτελούσε το βόρειο άκρο. Στον αντίποδα βρισκόντουσαν η Ξάνθη και η Κομοτηνή με 
μεγαλύτερη πολεοδομική στασιμότητα και βραδύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, εξαιτίας της 
ύπαρξης του μειονοτικού πληθυσμού σ' αυτές και των πολιτικιών που εφαρμόζονταν για 
την αντιμετώπισή του. Η Αλεξανδρούπολη επλήγη από την απώλεια της ενδοχώρας του 
κάμπου της Αδριανούπολης και της νότιας Βουλγαρίας αλλά βοηθήθηκε από το ότι 
δημιουργήθηκε εξ' αρχής σαν διοικητικό και συγκοινωνιακό κέντρο και δεν 
επηρεάστηκε από την παρακμή του καπνεμπορίου στην περιοχή. Διατήρησε, έτσι, κάποιο 
δυναμισμό που, μετά την Καβάλα, της παρείχε σχετικό πλεονέκτημα μεταξύ των άλλων 
πόλεων της περιοχής. Τέλος η Δράμα δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει από τον δυσανάλογα 
μεγάλο αριθμό προσφύγων που δέχθηκε και την κατάρρευση του καπνεμπορίου της 
περιοχής. Την περίοδο 1949-1974 επλήγη έντονα από ανεργία και μετανάστευση, χωρίς 
μέχρι σήμερα να εξαλείψει τις από τότε αρνητικές επιδράσεις.

Την περίοδο αυτή, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις της περιοχής 
(κατασκευή λιμένα και επιχωματώσεις της παραλίας στην Καβάλα, επικάλυψη του 
κεντρικού χειμάρρου στην Κομοτηνή) έχουν χαρακτήρα αποκλειστικά τεχνικό και είναι 
αποκομμένες από μια γενικότερη προσέγγιση στην λειτουργία της πόλης. Η μόνη 
"γνήσια" πολεοδομική εφαρμογή σ’ ολόκληρη την περιοχή ήταν η πολεοδόμηση του 
παραθεριστικού οικισμού του Παληού, οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Καβάλας, που 
πολεοδομήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του 1923, αλλά με προβλήματα 
νομιμότητας που αργότερα προκάλεσαν την ακύρωση του σχεδίου.

Σε αντίθεση με τις ασήμαντες πολεοδομικές εξελίξεις στις πόλεις - κέντρα της 
Περιφέρειας την περίοδο 1949-1974, στους μικρότερους αγροτικούς οικισμούς 
παρατηρήθηκε έντονη παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας 
(Διευθύνσεις Γεωργίας, Τοπογραφική Υπηρεσία), που μέχρι και πρόσφατα, 
διατηρούσαν το δικαίωμα του πολεοδομείν στους οικισμούς αυτούς. Οι παρεμβάσεις 
έγιναν κυρίως σαν διανομές οικοπέδων μετά την εκπόνηση υποτυπωδών ρυμοτομικών 
σχεδίων. Ωστόσο, οι ρυμοτομήσεις ήταν μόνο οικοπεδοποιήσεις και συνεπώς 
ελλιπέστατες όσον αφορά την πολεοδομική λειτουργία των οικισμών, χρησιμοποιήθηκαν 
συχνά σαν εργαλεία άσκησης ψηφοθηρίας και παραγοντισμού και παρά την μεγάλη 
κάλυψη των οικισμών της υπαίθρου από τις διανομές της Τοπογραφικής, τα χωριά 
εξακολούθησαν να ερημώνουν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Π. Γεωργαντζή: "Ξάνθη, η Κυρά της Θράκης", Ξάνθη, 1991.
Κ. Κατσιμίγας, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός, συνέντευξη, Κομοτηνή, Δεκέμβριος 1999.
Κ. Λαλένη: "Πολεοδομική Πρακτική σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους στην Ελλάδα. Η Περίπτωση της 

Καβάλας". Ιούνιος 1997, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα 
του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης "Θεωρία, Τεχνικές 
Παρέμβασης, Πρακτική και Διδασκαλία στην Πολεοδομία".

Σ. Ματανάς, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός, συνέντευξη, Κομοτηνή, Δεκέμβριος 1999.
Γ. Παπανικολάου, Σ. Τσαγκαλίδου: "Ξάνθη: Διερεύνηση και Ανάπλαση Πολεοδομικού Κέντρου", Διπλ. 

Εργασία, Δ.Π.Θ., 1986.
Δ. Πετρίδης, Τοπογράφος Μηχ/κός, συνέντευξη, Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 1999.
Π. Φραγκίδης, Τοπογράφος Μηχ/κός, συνέντευξη, Καβάλα, Δεκέμβριος 1999.
"Αναπτυξιακή Μελέτη για την Περιοχή της Θράκης (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου)", Ελληνοτεχνική 

Α.Ε., Στάδιον Α.Ε., Infogroup Α.Ε., Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 1994.
Αρχεία Διανομών Οικοπέδων Τοπογραφικής Υπηρεσίας Καβάλας.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αλεξανδρούπολης. Μελέτη Τροποποίησης.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δράμας.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ξάνθης. Μελέτη Τροποποίησης.
Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κομοτηνής (υπό εκπόνηση).
"100 χρόνια από την ίδρυση της Αλεξανδρούπολης" έκδοση Δήμου Αλεξανδρούπολης, Αύγουστος 1978.
"Η Δράμα και η Περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός", Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, 24-25 

Νοεμβρίου 1989, εκδόσεις Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, 1996.
"Η Δράμα και η Περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός", Πρακτικά β' επιστημονικής συνάντησης, 18-22 

Μαΐου 1994, εκδόσεις Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, 1998.
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Οι μεταβολές των χρήσεων και αξιών γης στον Αθηναϊκό 
χώρο (1949 -1974), συνάρτηση και αποτέλεσμα της 

οικονομικής εξέλιξης

Άγγελος Κιόλας, Δήμητρα Στάμου
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Αγρονόμος Τοπογράφος ΕΜΠ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΙΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο σκοπός της ανακοίνωσης αυτής, είναι να δείξει τις μεταβολές που έγιναν στις αξίες της 
γης στην Πρωτεύουσα τις κρίσιμες δεκαετίες (1949-1974) με ορισμένα παραδείγματα 
που αφορούν τις τιμές των ακινήτων και τις μεταβολές των τιμών, ανοιγμένα σε σταθερές 
αξίες, έχοντας λάβει υπόψη φυσικά διάφορα οικονομικά μεγέθη, όπως είναι ο 
πληθωρισμός και τα ξένα νομίσματα, και οι σχετικές ισοτιμίες.

Για να γίνουν κατανοητές οι μεταβολές αυτές, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε 
ορισμένα στοιχεία της κατάστασης του στεγαστικού προβλήματος και της μορφής 
δόμησης στην Αθήνα - και στην Ελλάδα φυσικά - ώστε να δοθεί το πλαίσιο της μεταβολής 
στα οικονομικά μεγέθη.

Παράλληλα γίνεται μία προσπάθεια να ειδωθούν οι γενικές οικονομικές και 
πολιτικές εξελίξεις της εποχής ως αιτία, αλλά και ως αποτέλεσμα για την έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα, τον τεμαχισμό της γης και την "υπεραξιοποίησή της".

Το κέρδος από αυτή την υπεραξιοποίηση της γης, η επανεπένδυσή του και η ανάδειξη 
των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων (μεσαία στρώματα, "οικοδομική τάξη") 
διαμορφώνουν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της 
Μεταπολεμικής ζωής της Ελλάδας.

2. Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Μετά το 1948 όπως είναι προφανές, υπήρξε ένα έλλειμμα κατοικιών, που οφειλόταν σε 
δύο λόγους - στις πολεμικές καταστροφές και την εσωτερική μετανάστευση στις μεγάλες 
πόλεις. Οι πολεμικές καταστροφές επουλώθηκαν κυρίως με επισκευές, οι νέες ανάγκες 
με ανοικοδομήσεις διαφόρων τύπων κατοικιών, που θα πρέπει να είχαν καλυφθεί εκείνη 
την εποχή. Σ’ αυτό συνεπικουρεί η οικοδομική κάμψη του 1952.
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Μετά την κάλυψη των πολεμικών καταστροφών όμως, παρατηρείται μια συνεχής 
άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας, που δεν οφείλονταν μόνο στις πραγματικές 
ανάγκες, αλλά στην στροφή της οικονομίας που προαναφέρθηκε και που χρονικά - 
ιστορικά την χαρακτηρίζει το Δόγμα Τρούμαν, η χορήγηση Αμερικανικής βοήθειας με το 
σχέδιο Μάρσαλ και η έκθεση του Ελληνοαμερικανού Βαρβαρέσου για τη χρήση της 
Αμερικανικής βοήθειας και της βασικής κατεύθυνσης της Ελληνικής οικονομίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ I: Η κρατική και ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα της μεταπολεμικής περιόδου 
(Κατοικίες - Καταστήματα - Εργοστάσια), συνολικά

Νέες κατοικίες - επισκευές - προσθήκες -βελτιώσεις
Έτη Μονάδες κατοικιών Ό/κος σε κυβ. μ. Αξία σε εκ. δρχ.
1945 3.494 460,0 103
1946 13.014 1.919,9 414
1947 32.432 4.238,3 902
1948 41.259 5.412,9 1.151
1949 46.922 6.470,5 1.395
1950 106.082 14.838,0 2.937
1951 81.498 12.713,2 2.623
1952 93.661 15.498,9 3.155
1953 77.374 13.699,6 2.990
1954 90.375 15.469 4.034
1955 102.818 18.169 5.582
1956 99.357 17.856 6.073
1957 88.772 16.395 5.613
1958 111.836 18.817 6.562
1959 91.939 24.837 6.292
1960 95.689 19.979 6.924
Σύνολο: 1.176.522 206.773,3 56.750

Τα διαγράμματα αυτά έχουν εκπονηθεί από το Γραφείο Μελετών της Εθνικής 
Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος. (Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 3-6/1971)

Έτσι θα μπορούσε κανείς να διακρίνει πέντε βασικές ανάγκες που επέβαλαν την 
σημαντική οικοδομική έξαρση της εποχής.

2.1. Φυσική αύξηση πληθυσμού. Νέα νοικοκυριά που δημιουργούνται και που ένα 
ποσοστό τους μένει σε νέα δική του στέγη. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες (αριθμός γάμων, ποσοστό συγκατοικήσεων κ.λ.π.) και σε ομαλές 
οικονομικές καταστάσεις αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό αναγκών νέων κατοικιών, 
ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος.

2.2. Μετά από 30 σχεδόν χρόνια, υπάρχουν ακόμα πρόσφυγες της Μικρασιατικής 
Καταστροφής, που δεν κατάφεραν να στεγαστούν ούτε μέσω ΕΑΠ (Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων) ή Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ούτε μόνοι 
τους. Το ποσοστό τους είναι βέβαια μικρό, αλλά αποτελεί για μεγάλες πόλεις και για
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την Αθήνα σημαντικό αριθμό ανάγκης σε νέες κατοικίες.
2.3. Υφιστάμενες ανάγκες από αντικατάσταση παλαιών κατοικιών. Σε Ευρωπαϊκά κράτη 

δεν υφίσταται ουσιαστικά αυτός ο παράγοντας δεδομένου ότι, η συντήρηση των 
παλαιών κατοικιών είναι αυτονόητη, μια και δεν υπάρχει περίπτωση κατεδάφισης και 
ανοικοδόμησης - λείπουν τα λεγάμενα "κίνητρα", δηλαδή ο αυξημένος συντελεστής 
δόμησης που οδηγεί για καθαρά κερδοσκοπικούς στόχους στην επανακατασκευή της 
κατοικίας και την επέκταση σε ύψος1'2.

2.4. Εσωτερική μετανάστευση προς την Αθήνα και λιγότερο σε άλλες πόλεις κατά ένα 
μικρό ποσοστό, λόγω της μεταβολής προς τα πάνω της οικονομικής τους κατάστασης. 
Οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με το εμπόριο, τις υπηρεσίες και πολλά μεταπρατικά 
επαγγέλματα.

2.5. Εσωτερική μετανάστευση προς την Αθήνα λόγω των αναγκών της Βιομηχανίας και 
των υπηρεσιών, ή λόγω των μετασχηματισμών της αγροτικής οικονομίας.
Η ομάδα αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι Μετανάστες συγκεντρώνονται 
στις παρυφές των μεγάλων αστικών κέντρων, κτίζοντας μονοκατοικίες οι πιο εύποροι 
και αυθαίρετα οι άλλοι, έχοντας πουλήσει ή εγκαταλείψει την αγροτική γη τους. 
Βασικά πρόκειται για μάζες που συσσωρεύονται κοντά σε βιομηχανικές περιοχές και 
απασχολούνται είτε σε βιομηχανίες, είτε σε άλλες απασχολήσεις, συνέπεια της 
οικονομικής δομής του οικοδομικού κυκλώματος (όπως οι οικοδόμοι) ή σε μεταφορές 
- οδηγοί φορτηγών, ταξί, λεωφορείων, ή ακόμη σε παραγωγικές ή όχι υπηρεσίες - 
υπάλληλοι κάθε λογής, άνεργοι, ή στην καλύτερη περίπτωση στις παρυφές του 
κρατικού μηχανισμού. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις μετέπειτα πολιτικές 
εξελίξεις.
Ο χαρακτηρισμός της μεγάλης αυτής ομάδας ανθρώπων που έχει πρακτικά και 
αποκλειστικά συμβάλλει στην διόγκωση της Αθήνας σαν "προλεταριακής" ή μη 
προλεταριακής, ή σαν λούμπεν και οι διαρκείς μεταβολές του χαρακτήρα της, 
αποτελούν ένα βασικό σημείο συζήτησης της επιστημονικής κοινότητας.

1. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των μεγάλων αστικών κέντρων: (Ποσοστά % της δεκαετίας 51-61, 61-71)

ΠΟΛΗ 1951 - 1961 1961 - 1971
Αθήνα 34% 37%-
Θεσσαλονίκη 26%’ 45%
Αγρίνιο 25%’ 25%
Πάτρα 10% 15%
Λάρισα 30% 30%

ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1830 20.000
1880 60.000 4% το χρόνο
1910 200.000 7%
1930 900.000 17%
1951 1.378.000 5,3% “
1961 1.852.000 3,4% “
1971 2.540.000 3,7% “

Πηγή: Στατιστική Πληθυσμού ΕΣΥΕ 1951,1961,1971, ΣΠΑΔΑ, Αγ. Σιόλας (Διδακτορική Διατριβή).
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3. Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΙΙΟΣ 
ΙΙΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου επικράτησε ιστορικά η συγκέντρωση της γης σε 
λίγους ιδιοκτήτες, στην Αθήνα η ιδιοκτησία της γης κατανέμεται σε μικρούς κλήρους "σε 
όλα τα στρώματα του πληθυσμού: αγρότες, μικροαστούς, αστούς3". Με την έννοια αυτή 
"μπορεί κανείς να πει ότι κατ’ εξαίρεση στην Ελλάδα το καθεστώς γαιοκτησίας έχει έναν 
"κοινωνικό χαρακτήρα" όπου επικρατεί η μεγάλη κατάτμηση*. Παράλληλα η κρατική 
παρέμβαση στην οικιστική και πολεοδομική πραγματικότητα (που συνήθως κρίνεται 
αμελητέα, γιατί δεν συνδέεται με άμεση κατασκευή κατοικίας όπως στην Ευρώπη - 
πίνακας 1 & 2) γίνεται με όλους τους τραπεζικούς μηχανισμούς (πίνακας 3), τις 
παρεμβάσεις στην νομοθεσία, την "έμμεση" δόμηση με καθορισμό Συντελεστών, την 
φορολογία ή την εξέλιξη της παραοικονομίας, σαν βασικού στοιχείου της οικονομίας.

Σχετικό είναι αυτό που αναφέρει ο κ. Σπανός Δ/της οικισμού στο Β’ Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αρχιτεκτόνων (1962) κατά λέξη και είναι σημαντικό διότι καθορίζει όλο το 
πλέγμα της οικιστικής και πολεοδομικής παρέμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

'Ειη Σπίτια που κτίστηκαν στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομε'α

Σπίτια που κτίστηκαν από 
κρατικές επιχορηγήσεις

Ποσοστό % κρατι
κών προς ιδιωτικά

Συνολικός
αριθμός

(«)

Αξία σε 
εκατ. δρχ.

(β)

Συνολικός
αριθμός

(7)

Πιστώσεις σε 
εκατ. δρχ.

(δ)

αριθμού
γ/α

Δαπάνης
δ/β

1960 60.739 5.254 3.608 158.15 0.059 0.030
1961 68.094 5.669 3.673 116.28 0.054 0.021
1962 75.159 6.863 2.263 195.81 0.030 0.029
1963 76.438 7.232 3.555 243.27 0.047 0.034
1964 95.736 8.902 4.514 175.30 0.047 0.020
1965 108.372 10.846 4.060 365.47 0.037 0.033
1966 130.906 12.272 6.564 346.82 0.050 0.028
1967 1 17.639 11.312 5.802 532.57 0.049 0.047
1968 135.465 15.505 8.192 565.54 0.060 0.036
1969 153.159 20.728 9.107 499.06 0.059 0.024
1970 138.075 17.853 8.373 660.67 0.061 0.056
1971 145.554 22.702 7.256 691.09 0.049 0.050
1972 185.737 29.592 4.419 445.94 0.024 0.022

Πηγή: ΤΕΕ. Η κατοικία στην Ελλάδα 1975

3. Γ. Βαρελίδης: Διδακτορική Διατριβή Αθήνα 1999 
Προτεινόμενο Πλαίσιο κ.λ.π. σελ. 108-109
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ΙΙΙΝΑΚΑΣ 3: Δανειοδότηση για κατοικία, μέσω Κτηματικής, Ταχ. Ταμιευτηρίου και Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων:

Τα δάνεια αυτά δίνονται με τόκο 6-8% με εξόφληση 10-20 
χρόνια, και απευθύνονται κυρίως σε δημοσίους υπαλλήλους 
και στρατιωτικούς.

"Οι τρόποι της Κρατικής παρεμβάσεως συνίστανται:

1. Εις την χορήγησιν δανείων.
2. Εις πριμοδοτήσεις.
3. Εις ετήσιας επιδοτήσεις των χαμηλού εισοδήματος 
οικογενειών διά την πληρωμήν του ενοικίου, τόκων των 
δανείων και λοιπών επιβαρύνσεων.
4. Εις την παροχήν εγγυήσεων διά τα συναπτόμενα δάνεια.
5. Εις παροχήν φορολογικών απαλλαγών.
6. Εις μέτρα εννοούντο τη αποταμίευσιν, εις τρόπον ώστε να όημιουργηθούν ιδιωτικά 
κεφάλαια προοριζόμενα διά στεγαστικούς σκοπούς.
7. Εις την οικοδόμησιν διά μέσου Δημοσίων οργανισμών κατοικιών προς ενοικίασιν.

1961 522.000.000
1962 732.000.000
1963 1.088.000.000
1964 1.179.000.000
1965 1.214.000.000
1966 1.641.000.000
1967 2.813.000.000
1968 4.943.000.000
1969 5.533.000.000
1970 5.390.000.000

ΠΗΓΗ:Το στεγαστικο πρό
βλημα ΣΠΑΔΑ 1976 σελ. 31

Στόχοι της ούτω εκδηλουμένης πολιτικής είναι:

α) Η ποσοτική και ποιοτική αύξησις της οικοδομήσεως κατοικιών, 
β) Ο υποβιβασμός τους κόστους της κατοικίας.
γ) Παροχή ικανοποιητικής κατοικίας εις τας χαμηλού εισοδήματος οικογένειας".

Επιγραμματικά, αναφέρουμε για την εποχή που εξετάζουμε την εξέλιξη του αστικού 
χώρου της Αθήνας σαν προϊόν δύο διεργασιών:

α. Την αυθαίρετη καταπάτηση, κατάτμηση περιαστικών εκτάσεων που νομιμοποιούνται 
με συνοπτικές διαδικασίες, και στην συνέχεια την δόμησή τους κύρια με την 
αντιπαροχή και την αυτοστέγαση.

β. Την απουσία καθορισμού χρήσεων γης, και κρατικού ελέγχου στις τάσεις κατάτμησης 
της γης, την απουσία δηλαδή σοβαρού πολεοδομικού σχεδιασμού.

Οι δύο αυτές διεργασίες αποτέλεσαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, (της 
κρατικής πολιτικής 1949-1974 στον τομέα της πολεοδομίας του οικισμού και της 
στέγασης.

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε "σύντομα" στον μηχανισμό της αντιπαροχής που και αυτή 
καθορίζει σε ένα βαθμό την αξία της γης και την αξία των διαμερισμάτων σε όλη την 
κρίσιμη περίοδο 1949-1974.

"Η αντιπαροχή είναι ουσιαστικά μία ιδιόμορφη ανταλλαγή, ενταγμένη στον τρόπο 
παραγωγής και στο οικονομικό σύστημα της Χώρας. Ο ιδιοκτήτης εκχωρεί οικοδομήσιμη
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γη στον κατασκευαστή και αυτός με τη σειρά του αντιπαρέχει ένα ποσοστό έτοιμης 
οικοδομικής επιφάνειας στον ιδιοκτήτη, κρατώντας το υπόλοιπο για επιχειρηματική 
εκμετάλλευση. Εάν δώσουμε έναν πληρέστερο ορισμό με πιο ακριβείς οικονομικά όρους 
θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα μοντέλο αναπαραγωγής του εδάφους και 
χρηματοδότησης για παραγωγή κτιριακού προϊόντος με τρόπο μεταπρατικό, που 
αποβλέπει στην προσπόριση οικονομικού οφέλους υπό μορφή δομημένου χώρου ή 
καμμιά φορά χρηματικού ποσού και δομημένου χώρου, ανάλογα με τη συμφωνία 
ιδιοκτήτη - κατασκευαστή"4.

Κύριος συντελεστής αυτού του τρόπου παραγωγής κτιριακού προϊόντος είναι ο 
χρηματοδότης του έργου, δηλαδή ο κατασκευαστής, ή πιο σωστά αυτός που οργανώνει 
και συντονίζει την κατασκευαστική διαδικασία. “Ο οικοπεδούχος συμμετέχει σε αυτήν 
ως ανεξάρτητος συντελεστής, παρέχοντας στην επιχείρηση το οικόπεδό του με 
αντάλλαγμα μέρος του παραγόμενου προϊόντος που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί 
σύμφωνα με την τρέχουσα αξία του αστικού εδάφους. Το σημαντικό εν προκειμένω 
απορρέει από το γεγονός, ότι ο "παραγωγός", την περίοδο 1949-1974 όχι μόνο δεν 
καταβάλλει αρχικό χρηματικό κεφάλαιο για την εξεύρεση οικοπέδου, αλλά εξοικονομεί 
και μεγάλο μέρος του κατασκευαστικού κόστους από τις προπωλήσεις του 
αναπαραγόμενου χώρου πριν ολοκληρωθεί ή ακόμα και πριν ξεκινήσει η κατασκευή 
(δηλαδή από τη φάση των σχεδίων”)5.

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ελαχιστοποιούσε τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο 
όλων όσων - άμεσα ή έμμεσα - εμπλέκονταν στην παραγωγική διαδικασία, δεδομένου ότι 
αναπτύσσονταν ένας μηχανισμός σταδιακής χρηματοδότησης της κατασκευής από τους 
μελλοντικούς χρήστες - αγοραστές του παραγόμενου χώρου. Η "μονάδα" παραγωγής την 
περίοδο που εξετάζουμε, είναι κατά κανόνα πολύ μικρή, όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, 
τα μηχανήματα, το προσωπικό, κ.λ.π. Συνεπώς, για να λειτουργήσει το όλο σύστημα 
πρέπει η πώληση των διαμερισμάτων να αποδώσει κέρδος, τέτοιο ώστε, να καλυφθεί το 
κόστος της κατασκευής, να υπάρξει σημαντικό επιχειρηματικό κέρδος και παράλληλα να 
αντιπαρέχεται στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ποσοστό κτισμένου χώρου που η αξία του 
θα καλύπτει τη γαιοπρόσοδο και θα ικανοποιεί τις ανάγκες του οικοπεδούχου για 
ενδεχόμενη ιδιοκατοίκηση.

Γι’ αυτό και οι βασικότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της αντιπαροχής 
υπήρξαν:
• Η φτηνή ή η δωρεάν γη
• Η θεσμοθέτηση υψηλών συντελεστών δόμησης
• Η απουσία καθορισμού χρήσεων γης
• Η απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού

"Από την άλλη πλευρά, η υπόλοιπη νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα αφορούσε 
κατοικίες που απευθύνονταν στο μέσο και κύρια ανώτερο εισοδηματικό στρώμα τιυν 
κατοίκων της πόλης6". Η οικοδόμηση γίνονταν απλά για επένδυση κεφαλαίων - οι

4. Σ. Αντωνοπούλου: Ο ιδιόμορφος χαρακτήρας παραγωγής κατοικίας στην Ελλάδα και η ερμηνεία του. Τεχν. 
Χρονικά Α. 1988 Τ.8 σελ. 108

5. Γ. Βαρελίδης: Διδακτορική Διατριβή Αθήνα 1999 
Προτεινόμενο Πλαίσιο κ.λ,π. σελ. 108-109 
ΣΠΑΔΑ: Το Στεγαστικό Πρόβλημα - σελ. 26
Ρ. Σ. Αθήνας, ΥΔΕ 1965
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ανάγκες καλύπτονταν με το10% της ετήσιας οικοδομικής δραστηριότητας, το υπόλοιπο 
αφορούσε δεύτερη κατοικία στα προάστια ή κατοικία καλύτερου σχετικά περιβάλλοντος 
ή απλά κατοικία οπουδήποτε, που όσο περνούσε ο καιρός αύξανε το ποσοστό των 
ξενοίκιαστων, χωρίς όμως να μειώνονται τα νοίκια αισθητά, γιατί κινούνται πάντα στα 
όρια κίνησης και απόδοσης κεφαλαίων, καθαρά στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς.

4. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ

Συνοψίζοντας μία θεωρητική τοποθέτηση, κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε μερικές 
ενδεικτικές τιμές ακινήτων στο κρίσιμο διάστημα 1949-1974, καθώς και κάποιους 
πίνακες μεταβολών, για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε τις προηγούμενες θέσεις 
που αναπτύχθηκαν.

Η παρουσίαση γίνεται σε τρέχουσες και αποπληθωρισμένες τιμές, ώστε να είναι πιο 
κατανοητή η μεταβολή.

Αρχικά παρουσιάζεται ο πίνακας (4) που δείχνει τους δείκτες τιμών καταναλωτή και 
στέγασης στο χρονικό διάστημα 1960-1974, καθώς και ο πίνακας (5) που δείχνει τις 
ισοτιμίες μάρκου, δολαρίου και χρυσής λίρας Αγγλίας για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι δείκτες τιμών 
καταναλωτή και στέγασης 
είναι δύο συντελεστές που 
υπολογίζει η Ε.Σ.Υ.Ε. βάσει 
κάποιων οικονομικών
μεγεθών της συγκεκριμένης 
χρονιάς στη χώρα.

Πιο αναλυτικά για τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή 
λαμβάνονται υπόψη ο 
τιμάριθμος, ο πληθωρισμός, η 
διατροφή του καταναλωτή, η 
στέγαση, η ένδυση, η 
υπόδυση κλπ. ενώ για τον 
δείκτη τιμών στέγασης 
παίρνονται δειγματοληπτικά 
οι τιμές των ενοικίων 
σταθερού και ίδιου αριθμού 
διαμερισμάτων. Έτσι οι 
δείκτες αυτοί δίνουν μια 
εικόνα της εξέλιξης της 
οικονομίας του τόπου.

ΙΙΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1960 81,40 82,90

1961 83,00 84,30

1962 82,70 85,80

1963 85,00 87,60

1964 85,80 89,30

1965 88,50 90,10

1966 92,90 92,80

1967 94,50 94,90

1968 94,80 97,80

1969 97,20 99,60

1970 100,00 100,00

1971 103,00 100,70

1972 107,40 102,20

1973 124,10 109,00

1974 157,50 138,90
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΤΟΣ ΜΑΡΚΟ 

Α.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΔΟΛΑΡΙΟ

ΗΙΙΑ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ 

ΑΓΓΛΙΑΣ

1960 7,23 30,13 283,72

1961 7,50 30,15 291,60

1962 7,54 30,15 289,40

1963 7,56 30,15 294,62

1964 7,58 30,15 301,47

1965 7,54 30,12 31 1,89

1966 7,53 30,10 313,66

1967 7,55 30,10 307,27

1968 7,54 30,10 320,16

1969 7,60 30,10 327,55

1970 8,25 30,10 286,37

1971 8,73 30,10 314,04

1972 9,53 30,10 431,33

1973 11,32 29,72 790,96

1974 11,79 30,10 1515,66

Σχολιάζοντας τον πίνακα (4) παρατηρούμε κατ' αρχήν ότι οι δείκτες μεταξύ τους δεν 
παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, οι δε διαχρονικές τους διακυμάνσεις συνίστανται 
στη σταδιακή ανοδική τους πορεία .

Η πιο σημαντική άνοδος παρατηρείται στο χρονικό διάστημα 1972-1974, γεγονός που 
πιθανότατα να σχετίζεται με τις μεταβολές στην πολιτική ζωή του τόπου.

Όσον αφορά στον πίνακα (5), αναλύοντας την πορεία του μάρκου Δυτικής 
Γερμανίας, διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μικρή σταθερή ανοδική πορεία, ενώ το 
δολάριο υφίσταται μικρές αυξομειώσεις με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνεται το 
1974-1975. Η χρυσή λίρα Αγγλίας αυξομειώνεται με μεγαλύτερες διακυμάνσεις, την πιο 
σημαντική άνοδο δε την παρουσιάζει την περίοδο 1972-1975.

Ακολουθούν οι πίνακες που αφορούν τις μεταβιβάσεις των ακινήτων στην Αθήνα.
Τα ακίνητα έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: οικόπεδα, οικοδομές, 

αγροκτήματα και διαμερίσματα. Η κατηγορία των αστικών ακινήτων περιλαμβάνει όλα 
τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στον αστικό χώρο και η κατηγορία των ακινήτων 
περιλαμβάνει το σύνολο των ακινήτων στην πρωτεύουσα.

246

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΧΩΡΟ (1949 - 1974)

ΙΙΙΝΑΚΑΣ 6: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΑΗΛΩΘΕΙΣΑ

ΑΞΙΑ
Σε χιλ/ίιρχ.

ΜΕΣΗ ΑΗΛΩΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ

Σε χιλ/ίιρχ.

ΜΕΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙΙΟΙΘΕΙΣΑ

ΑΞΙΑ
Σε χιλ/δρχ.

I960 21809 809509 37,12 55,72

1961 22799 992195 43,52 65,32

1962 23345 1111829 47,63 71,49

1963 24741 1412574 57,09 84,15

1964 29207 2063135 70,64 98,12

1965 28243 1898619 67,22 92,09

1966 26468 2104217 79,50 110,98

1967 22887 1567483 68,49 97,53

1968 22856 1826991 79,93 121,49

1969 29305 2917808 99,57 155,13

1970 30834 3268018 105,99 159,20

1971 35456 3734859 105,34 161,80

1972 41832 6667870 159,40 222,04

1973 50456 6799827 134,77 190,30

1974 24243 3987334 164,47 234,53

1975 26845 6256613 233,06 340,27

247

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΑΗΑΩΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ

ΑΞΙΑ
Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΙΟ1ΙΙ0ΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ
Σε χιλ/δρχ.

1960 5674 813038 143,29 215,08

1961 5992 876545 146,29 219,58

1962 6421 942143 146,73 220,24

1963 5758 1011866 175,73 259,03

1964 6202 1164333 187,74 260.77

1965 4981 1420620 285,21 390,74

1966 4336 865518 199,61 278,66

1967 3548 648202 182,69 260,15

1968 4070 980560 240,92 366,20

1969 4713 1153551 244,76 381,34

1970 3562 1285902 361,01 542,24

1971 3813 1387336 363,84 558,86

1972 4590 2510060 546,85 761,76

1973 7944 2807361 353,39 498,99

1974 2891 1456727 503,88 718,53

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΑΩΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ 
Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙΙΟΙΗΘΕΙΣΑ

ΑΞΙΑ
Σε χιλ./δρχ.

1960 4192 89311 21,30 31,97

1961 3136 114317 36,45 54,71

1962 3341 124893 37,38 56,11

1963 4198 198749 47,34 69,78

1964 7478 306581 40,99 56,94

1965 10554 393227 37,26 51,05

1966 13140 453834 34,54 48,22

1967 6281 222944 35,49 50,54

1968 4343 234027 53,89 81,91

1969 3525 287702 81,62 127,16

1970 2398 378960 158,03 237,36

1971 1377 334089 242,62 372,66

1972 1666 378639 227,27 316,59

1973 1889 563671 298,39 421,33

1974 1749 416515 238,14 339,59
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΛΗΛΩΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΛΗΛΩΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΟΡ1ΣΤ1ΚΟΙΙΟΙΗΘΕ1ΣΑ 

ΑΞΙΑ Σε χιλ/δρχ.
I960 10702 1194389 111.60 167,51

1961 11176 1347547 120,57 180,98

1962 13075 1755753 134,28 201,55

1963 14356 2143464 149,30 220,07

1964 19170 3654413 190,63 264,79

1965 19555 3807852 194,72 266,77

1966 18191 3869739 212,73 296,97

1967 20469 4391900 214,56 305,53

1968 19864 4940090 248,70 378,02

1969 25119 6975239 277,69 432,64

1970 28847 6868403 238,10 357,63

1971 34088 9598731 281,59 432,52

1972 40967 12884471 315,51 439,51

1973 42549 14445742 339,51 479,39

1974 24742 9733615 393,40 560,99

ΙΙΙΝΑΚΑΣ 10: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΛΗΑΩΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΛΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΟΡΙΣΓΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ Σε χιλ/δρχ.

1960 38185 2816936 73,77 110,73

1961 39967 3216287 80,47 120,79

1962 42841 3809725 88,93 133,48

1963 44855 4567904 101,84 150,11

1964 54579 6881881 126,09 175,14

1965 52779 7127091 135,04 185,00

1966 48995 6839474 139,60 194,88

1967 46904 6607585 140,87 200,60

1968 46790 7247641 165,58 251,68

1969 59137 11046598 186,80 291,03

1970 63243 11422323 180,61 271,28

1971 73357 14720926 200,68 308,24

1972 87389 22062401 252,46 351,68

1973 100949 24052930 238,27 336,44

1974 51876 15177676 292,58 417,22
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ΙΙΙΝΑΚΑΣ 11: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΑΩΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΔΗΑΩΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

Σε χιλ/δρχ.

ΜΕΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

Σε χιλ/δρχ.
I960 42377 2906247 68,58 102,94

1961 40103 3330604 77,27 1 15,98

1962 46182 3934618 85,20 127,89

1963 49053 4766653 97,17 143,23

1964 62057 7188462 115,84 160,90

1965 63333 7520318 118,74 162,67

1966 62135 7293308 1 17,38 163,86

1967 53185 6830529 128,43 182,88

1968 51133 7981668 156,10 237,27

1969 62662 11334300 180,88 281,81

1970 65641 11801283 179,79 270,04

1971 74734 15055015 201,45 309,43

1972 89055 22441040 251,99 351,02

1973 102838 24616601 239,37 337,99

1974 53625 15594191 290,89 414,81

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΔΗΑΩΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙΙΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝ/ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
1960 1,501
1961 - - 1,501
1962 2746082 4124522 1,501
1963 2046734 3016427 1,474
1964 3331066 4626981 1,389
1965 4510269 6180147 1,370
1966 4745141 6627464 1,396
1967 4282187 6097228 1,424
1968 6377541 9692794 1,520
1969 5733025 8932876 1,558
1970 6489969 9749151 1,502
1971 9896253 15206780 1,536
1972 8547381 11909018 1,393
1973 12045400 17016299 1.412
1974 17854487 25645135 1,426
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Η μέση δηλωθείσα αξία προκύπτει από τη διαίρεση της δηλωθείσας αξίας με τον 
αριθμό των μεταβιβάσεων. Για τη χρησιμοποίηση αυτής της τιμής έγινε η παραδοχή ότι η 
μεταβιβασθείσα ετησίως επιφάνεια κατά κατηγορία ακινήτου παρέμεινε σταθερά στην 
περίοδο που εξετάζουμε. Τα στοιχεία των μεταβιβάσεων αφορούν μόνο τις μεταβιβάσεις 
που έγιναν λόγω αγοράς των ακινήτων.

Η Μέση Οριστικοποιηθείσα Αξία προέκυψε από τη Μέση Δηλωθείσα Αξία και τους 
συντελεστές αύξησης των δηλωθεισών αξιών, λόγω της γνωστής απόκλισης που 
παρουσιάζουν οι δηλωθείσες αξίες από τις πραγματικές.

Σχολιάζοντας τους παραπάνω πίνακες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής:
• Ο μεγαλύτερος αριθμός μεταβιβάσεων παρατηρείται στις κατηγορίες των οικοπέδων 

και των διαμερισμάτων, ενώ ο μικρότερος στις κατηγορίες των οικοδομών και των 
αγροκτημάτων.

• Σε όλες τις κατηγορίες η τάση του αριθμού των μεταβιβάσεων είναι αυξητική ως επί 
το πλείστον κατά την περίοδο 1960-1973, με πολύ μικρές διακυμάνσεις.

• Εντυπωσιακή μείωση παρουσιάζουν όλες οι κατηγορίες κατά το χρονικό διάστημα 
1973- 1974, αποτέλεσμα των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών της περιόδου 
(ειδικός φόρος στην οικοδομή, γενική οικονομική κρίση).

• Ανοδική πορεία παρατηρείται σε γενικές γραμμές και στις μέσες οριστικοποιηθείσες 
αξίες χωρίς σημαντικές αποκλίσεις.

• Η απόκλιση μεταξύ δηλωθείσας και οριστικοποιηθείσας τιμής είναι περίπου σταθερή 
γύρω στα 45%.

Παρουσιάζουμε κατόπιν χαρακτηριστικές τιμές οικοπέδων σε χιλιάδες δρχ., καθώς 
και τις μεταβολές τους, από περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Οι τιμές αυτές συγκεντρώθηκαν μετά από συνδυαστική επεξεργασία μικρών 
Αγγελιών, καθώς και στοιχείων από μεσίτες.

Ελλείψει οποιουδήποτε επίσημου συστήματος προσδιορισμού των αξιών των 
ακινήτων, όπως οι αντικειμενικές αξίες, που ξεκίνησαν από το 1985 από το Υπ. 
Οικονομικών, και με δεδομένο το απόρρητο των φορολογικών δηλώσεων, η μέθοδος που 
προαναφέρθηκε κρίθηκε, αν και δειγματοληπτική, η πλέον ενδεδειγμένη και κατάλληλη 
για να δοκτει μία εικόνα των διαχρονικών μεταβολών.

Επιπλέον η τιμή έχει να κάνει με το μέγεθος του οικοπέδου και την αρτιότητα που 
ισχύει στην περιοχή.

Σε όλες τις κατηγορίες η διαχρονική πορεία των τιμών είναι ανοδική, με μεγαλύτερη 
τη μεταβολή στη μεσαία κατηγορία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ/Τ.Μ.

ΠΡΟΑΣΤΙΟ 1965 1971 1975

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 0.60

ΑΓ. 0.39- 1,17 2,85-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0.40 3,41

ΠΑΠΑΓΟΣ 0.89

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1,48

ΒΥΡΩΝΑΣ 2,05-2,42

ΚΑΤΩ 0.30-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0.36

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0.69- 0,68-0,89

0.84

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 0.57- 0,58-0,74

0.75

ΓΛΥΦΑΔΑ 0.80 0,89-4,00

ΒΟΥΛΑ 0.86 0,78-1,00 2,90

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 0,84

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΡΧ/Τ.Μ.

ΠΡΟΑΣΤΙΟ 1965 1971 1975

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0,50 - 0,52 2,85

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0,58 - 0,62 1,28

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 0,69

ΑΜΦΙΑΛΗ 0,63

ΑΙΓΑΛΕΩ 0,98

ΧΑΪΔΑΡΙ 0,43-0,68
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ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΧΩΡΟ (1949 - 1974)

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΡΧ/Τ.Μ.

ΙΙΡΟΑΣΤΙΟ 1965 1971 1975

ΕΚΑΛΗ 0,81

ΚΑΣΤΡΙ 0,32

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 0,66 10,00

ΚΗΦΙΣΙΑ 0,35 2,17 1,35-5,25

ΜΑΡΟΥΣΙ 0,31-0,45 0,65

ΠΕΝΤΕΛΗ 0,28 0,20 0,97-1,13

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0,64 0,53 4,45

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 4,40-5,60

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 0,27 0,19-0,54 1,41-1,56

ΦΥΛΗ 0,05

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 0,68-0,69

ΑΧΑΡΝΕΣ 0,29

ΘΡ ΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 0,11 0,43-0,57

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΔΡΧ/Τ.Μ. (ΤΟ ΒΗΜΑ 26/10/73)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 1970 1972 1973

'72-73
αύξηση

%

10'-12 
αύξηση

%

'70-73
αύξηση

%
1 .Κατώτερη 4400 5650 7000 26 23 58

2.Με'ση 5850 8500 11000 33 46 88

3. Ανώτερη 9750 13000 16500 33 27 69

4. Ανώτατη 14000 18000 22500 28 25 60
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Συνοικίες που περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία:
1. Κατώτερη: Πετράλωνα, Θησείο, Καλλιθέα, Λ. Βουλιαγμένης, Κολοκυνθού, Αττικής,

Σεπάλια, Μεταξουργείο.
2. Μέση: Κουκάκι, Παγκράτι, Εξάρχεια, Νεάπολις, Αχαρνών, Πατησίων, Κυψέλη, Ν. 

Σμύρνη, Αμπελόκηποι.
3. Ανώτερη: Πλ. Βικτοιρίας, Φ. Νέγρη, Μουσείο, Χίλτον, Μαυροματαίων, Β. 

Κωνσταντίνου, Λ. Κηφισίας.'
4. Ανώτατη: Κολωνάκι, Ψυχικό, Φιλοθέη.

Παράλληλα για να έχουμε μια πιο γενική εικόνα της εποχής, παραθέτουμε σχέδια και 
πίνακες με τις τιμές γης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνιυν (1965)7.

Τιμές οικοπε'δων 1952 
σε δργ. ανά τ.μ.

Τιμές οικοπέδων 1964 
σε δρχ. ανά τ.μ.

Τιμές οικοπέδων στο Νομό 
Αττικής το 1964 σε δρχ. ανά τ.μ.

1. 5 5 5

2. 10 10 10

3. 20 20 20

4. 50 50 50

5. 100 100 100

6. 200 200 200

7. 500 500 500

8. 1.000 1.000 1.000

9. 2.000 2.000 2.000

10. 5.000 5.000 5.000

11. 10.000 10.000 10.000

12. 20.000 20.000 20.000

13. 50.000 50.000 50.000

14. 100.000 100.000 100.000

7. Ρ. Σ. Αθήνας, ΥΔΕ 1965
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(Στα Σχέδια που ακολουθούν η διαγράμμιοη προς το βαθύ χρώμα ακολουθεί την κλίμακα από 1 -14)

Τιμές οικοπέδων στο Π.Σ.Π.1952 σε δρχ. ανά τ.μ. 
Πηγή: ΡΣΑ 1965
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Τιμές οικοπέδων στο Νομό Αττικής το 1964 σε δρχ. ανά τ.μ. 
Πηγή: ΡΣΑ 1965
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Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ γίνεται όπως σε όλα τα ρυθμιστικά, σωστή παράθεση 
των τιμών των ετών 1952 - 1964, δεν προτείνεται μία οργανωμένη άποψη ελέγχου ή 
προοπτικής για τα επόμενα χρόνια. (Όπως τάσεις χρήσεων γης, κατάτμηση, κ.λ.π.).

Από αυτή την περίοδο, έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται η διάκριση των περιοχών του 
Λεκανοπεδίου, ανάλογα με την κατάσταση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος 
τους, καθώς και ανάλογα με τις παροχές και τα πλεονεκτήματα που αυτές έχουν να 
προσφέρουν στους κατοίκους τους.

Η διάκριση αυτή, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, συνοδεύτηκε και από την 
αντίστοιχη διαφοροποίηση των αξιών γης.

Έτσι προέκυψαν υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας και στο κέντρο, αλλά κυρίως 
στην περιφέρεια της Αθήνας, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από χαμηλές αξίες γης, που 
στάθηκαν προσιτές σε χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Από την άλλη μεριά 
δημιουργήθηκαν τα βόρεια και σταδιακά κάποια από τα νότια προάστια, που έδρασαν 
ως πόλοι έλξης για τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, και των οποίων οι τιμές γης 
ήταν απαγορευτικές για τους μικρομεσαίους κατοίκους της Πρωτεύουσας. Εδώ πρέπει 
να αναφέρουμε, όπως φαίνεται και στον αμέσως προηγούμενο πίνακα, ότι και κάποιες 
περιοχές στο κέντρο της Αθήνας λειτούργησαν ως σταθερές, διαχρονικά, και 
διατήρησαν ψηλές τιμές στα ακίνητα, τουλάχιστον για την περίοδο που εξετάζουμε, με 
άμεση αναστροφή από το 1981 και μετά.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Επίλυση ενός οξύτατου κοινωνικού προβλήματος, του στεγαστικού με "έμμεση" 
κρατική παρέμβαση χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, αλλά σε βάρος της ίδιας της πόλης της 
Αθήνας.

Είναι η βασική αιτία των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
2. Μεγάλες οικονομικές μεταβολές στις αξίες γης και στις αξίες της κατοικίας.
2.1. Η ανεξέλεγκτη επέκταση της Αθήνας, χωρίς προγραμματισμό, από τα κύματα των 

κατοίκων που δεν μπορούν ν' αντεπεξέλθουν στις ψηλές τιμές των ακινήτων στην 
πόλη, και αναζητούν φθηνή κατοικία λίγο έξω από αυτή.

2.2. Ο κατακερματισμός της γης για να αποδώσει μεγαλύτερο κέρδος.
2.3. Η υπερεκμετάλλευση των ακινήτων με αποτέλεσμα την οικοδόμηση, όχι για τη 

χρήση, αλλά για εμπορία και επένδυση. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ουσιαστικά οφέλη 
σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες σε όλο το κύκλωμα και την αλυσίδα (γη, οικοδομή, 
κέρδος, γη, οικοδομή, κέρδος).
Τέλος, υπάρχουν δύο παρατηρήσεις πολιτικοοικονομικού περιεχομένου.
Ο σχηματισμός αυτών των "κοινωνικών ομάδων" με ομοιογενή ταξικά 

χαρακτηριστικά. Η Δικτατορία προσπάθησε να τα ενσωματώσει και να τα οικοιοποιηθεί, 
αλλά η πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1972 και η αντίστοιχη κρίση στην οικοδομή, 
δημιούργησε και διαδικασίες τομής στο κοινωνικό σύστημα (1973-74), με αποκορύφωμα 
την μεταπολίτευση (1974).

Σχηματίζονται οι βάσεις για την ενσωμάτωση και την ανάδειξη όλων αυτών που έχουν 
επωφεληθεί από την μεταβολή των αξιών και τα κέρδη της περιόδου 1949-74, ώστε να πάρουν 
μέρος στη νομή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξουσίας (περίοδος 1974-1981).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Τεχνικά Χρονικά. Β’ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 1962.
2. Στοιχεία του προβλήματος της λαϊκής κατοικίας στην Ελλάδα.ΣΑΔΑΣ 1962.
3. Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων - 3-6/1971.
4. Το στεγαστικό πρόβλημα. ΣΠΑΔΑ, Αθήνα 1976.
5. Η εξέλιξη της Αξίας των Ακινήτων, 1960 -1980
Π. Ζεντέλης -1. Μπαντέκας - Σ. Μαγαλιός, Μάιος 1982.
6. Οικιστική Πολιτική στην Ελλάδα. Τα όρια της Μεταρρύθμισης, Π. Γετίμης. Εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

- Αθήνα, Ιανουάριος 1989.
7. Χωροταξικές επιπτώσεις του περιαστικού πρασίνου της Αθήνας. Κυριαζή Α., Στάμου Δ.
ΕΜΙΙ, Αθήνα 1989.
8. Η κατοικία στην Ελλάδα. Κρίση των Σχέσεων Παραγωγής. Συλλογική έκδοση, Εκδόσεις 

Παρατηρητής - Θεσσαλονίκη 1993.
9. Κείμενα στη Θεωρία και στην Εφαρμογή του Πολεοδομικού και του Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Συλλογική έκδοση. Εκδόσεις Παπαξήσης - Αθήνα 1995.
10. Προτεινόμενο πλαίσιο οικιστικών αναπλάσεων στον αστικό και περιαστικό Ελλαδικό χώρο, 

κοινωνικές, θεσμικές, επιχειρησιακές, πολεοδομικές συνιστώσες. Διδακτορική διατριβή Γ. 
Βαρελίδης - ΕΜΠ, Αθήνα 1999.
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Στρογγυλό τραπέζι, Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 1999

Ψανή Δναιρούση, Ζαχαρίας Δεμαθάς, Κώστας Γκάρτξος, Γιοτργος Σαρηγιάννης, 
Θαλής Αργυρόπουλος, ΙΙαύλος Δουκάκης, Δημήτρης Εμμανουήλ, 

Παναγιώτης Ψωμόπουλος, Μανόλης Μαρμαράς (πρόεδρος)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Πώς αξιολογείτε τη σχε'ση του πολιτικού πλαισίου της εποχής με την κατεύθυνση της 
πολεοδομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε;

2. Ποια ήταν η συμβολή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στις πολεοδομικές 
εξελίξεις της εξεταζόμενης περιόδου;

3. Ποια είναι η άποψή σας για τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής κατοικίας και τις 
επιπτώσεις του στη συγκρότηση των ελληνικών πόλεων;

4. Ποια είναι η συμβολή του πολεοδομικού λόγου και της πρακτικής στη δεκαετία του 
'60 στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολεοδομικής νομοθεσίας;

5. Ποια ζητήματα από αυτά που αναπτύχθηκαν στο Συνε'δριο νομίζετε ότι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αποτελόσουν αντικείμενο συστηματικότερης 
διερεύνησης;

Φανή Δναιρούση: Είμαι ένα κινητό αρχείο του ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή από το 1958 έως 
το 1989 ήμουνα στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Από και πέρα έφυγα, είδα τα πράγματα από μακριά, 
διαμόρφωσα απόψεις. Τέτοιου είδους συνέδρια είναι πολύ χρήσιμα, γιατί οι απόψεις μας 
αυτές επανεξετάζονται και μακάρι να συνεχίζεται αυτό και με ανθρώπους παλιούς που 
έχουν μεγάλες εμπειρίες. Λοιπόν, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Πιστεύω ότι η 
πολεοδομική πολιτική που ακολουθήθηκε μετά τις βάσεις που τέθηκαν και τις 
κατευθύνσεις της δεκαετίας του 1950 ήταν "συνεπής" προς τις αποφάσεις που είχαν 
ληφθεί. Θα έλεγα καλύτερα ότι δεν υπήρξε πολιτική τις πρώτες δεκαετίες. Υπήρξε ένα 
laissez faire που μπορούμε να πούμε ότι ανέβασε τους δείκτες στέγασης, κοινωνικούς και 
οικονομικούς αλλά δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες ζωής και στο 
περιβάλλον.

Η πολιτική άρχισε να διαμορφώνεται σιγά - σιγά αργότερα, μετά το Σύνταγμα του 
1975. Μία γενική εκτίμησή μου εκείνης της εποχής είναι ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ λόγω 
υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων, η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα συνεχίζεται, λόγω 
έλλειψης οικονομικών στοιχείων και οικονομολόγων, έχω την αίσθηση ότι έμεινε έξω 
από τους ρυθμούς και τους σφυγμούς της εποχής. Ερχόμασταν, δηλαδή, κατόπιν εορτής 
και εγκρίναμε σχέδια ή παίρναμε αποφάσεις. Δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τις 
εξελίξεις.

Ποια ήταν η συμβολή των στελεχών; Εδώ μπορώ να σας πω περισσότερα. Όταν 
πήγαμε εκεί μόλις είχαμε τελειώσει το Πολυτεχνείο. Τα πρώτα χρόνια ήταν μία

261

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:01 EEST - 18.237.180.167



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

διεκπεραίωση τυφλή τρεχόντων θεμάτων. Σιγά - σιγά, όμως, οι περισσότεροι 
παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις στον τομέα της πολεοδομίας σε συνέδρια 
αρχιτεκτονικά, σε δραστηριότητες συλλογικών φορέων και αφυπνιστήκαμε. Αυτό βέβαια 
εξαρτάται και από τα πρόσωπα που ήταν επικεφαλής μας και να αναφερθώ στον 
Προκοπή Βασιλειάδη, που όσα συν ή πλην και αν πει κανείς άρχισε να διαμορφώνει 
τομείς και προοπτικές για καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Είχαμε, όμως, και τις αντιστάσεις μας. Οι αντιστάσεις μας αυτές ήτανε και συλλογικές 
όπου μας καλούσαν σε απολογία αλλά και ατομικές. Εμένα προσωπικά με βοήθησε πολύ 
το γεγονός ότι αγαπούσα πολύ την πολεοδομική νομοθεσία και ακόμα και το Διάταγμα 
του ’23 και τα προγενέστερα που είχαν πολλά σημαντικά πράγματα, βοήθησαν να 
αντισταθούμε. Να λέμε, δηλαδή στους ανώτερούς μας ότι χρειάζεται προσοχή γιατί αν 
γίνει αυτό μπορεί να γίνει μήνυση, να πάτε στα δικαστήρια. Μας βοήθησε και το ΣτΕ 
όπου πηγαίναμε και κουβεντιάζαμε με τις ώρες μαζί τους. Έτσι μπορέσαμε να 
προσανατολίσουμε τα πράγματα. Εκείνο που δεν μπορέσαμε ήταν να παρακολουθούμε 
τις πολύ γρήγορες εξελίξεις και να ερχόμαστε κατόπιν εορτής.

Το σημείο τρία θα το απαντήσω μαζί με το σημείο πέντε. Το σημείο τέσσερα είναι 
ποια είναι η σημασία του πολεοδομικού λόγου και της πρακτικής στη δεκαετία του 1960 
στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολεοδομικής νομοθεσίας. Πιστεύω, ότι ένα πάρα πολύ 
σημαντικό πρόβλημα ήταν η αδυναμία εφαρμογής των σχεδίων και πιστεύω ότι κυρίως 
ήταν αδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τότε οι ΟΤΑ ήταν σε μία στοιχειώδη 
κατάσταση και με το Σύνταγμα του 1975 ο τότε Υπουργός Κυπριανός Μπίρης οδηγήθηκε 
στη διαμόρφωση του άρθρου 24 για την εισφορά σε γη και χρήμα ανάλογα με την έκταση 
της κάθε ιδιοκτησίας. Από τότε άρχισε να διαμορφώνεται και η συγκεκριμένη πολιτική 
μέσα από μία καινούργια πολεοδομική νομοθεσία με τον Στέφανο Μάνο και τον Αντώνη 
Τρίτση, που έτυχε και τους δύο να τους συναντήσω και να έχω και μία υπεύθυνη θέση 
τότε, οι οποίοι μας ενέπνευσαν και μας έκαναν να έχουμε οράματα και να δουλεύουμε 
πολύ. Όταν έφυγαν από το Υπουργείο κλαίγαμε παρόλο που ανακουφιστήκαμε γιατί θα 
μπορούσαμε πλέον να ζήσουμε μία στοιχειώδη ανθρώπινη ζωή.

Εν πάση περιπτώσει έχω να πω ότι στο Ν. 947/79 και κυρίως στο Ν. 1337/83, μπήκαν 
λεπτομέρειες για να εξειδικεύσουν αυτή την πολιτική και αυτό έκανε κακό γιατί αυτή η 
νομοθεσία δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί σε ιδιαιτερότητες κατά τόπους και κατά 
περιπτώσεις. Είχε ωριμάσει ήδη και η ανάγκη Γενικών Σχεδίων Ρύθμισης τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν αργότερα και η συμβολή των Γενικών Πολεοδομικών ήταν πολύ 
σημαντική στη δεκαετία του 1980.

Θα ήθελα να καταλήξω συνδυάζοντας το σημείο 3 με το σημείο 5. Πριν μοιραστεί 
αυτό, είχα σκοπό να θίξω τρία θέματα που αναδύθηκαν μέσα από τις εισηγήσεις και τα 
οποία είναι σοβαρά. Πρόκειται για τρεις επιμέρους ιστορίες που αφορούν στο άμεσο 
περιβάλλον μας, στο δομημένο. Η μία ιστορία είναι πώς διαμορφώνεται, αρχίζει και 
τελειώνει με έγκριση το Ρυμοτομικό Σχέδιο. Η δεύτερη είναι πώς εφαρμόζεται, με 
λεπτομέρειες που πραγματικά άξιζε τον κόπο σε μία άλλη συνάντηση να ειπωθούν, και η 
τρίτη είναι πως δομείται αυτό το περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον δομείται με φοβερά 
άσχημο τρόπο και δεν θα πρέπει να ρίξουμε όλες τις ευθύνες στην πολεοδομία και τους 
πολεοδόμους γιατί εν πολλοίς είναι θέμα αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, ούτε και ο ΓΟΚ φταίει 
πάρα πολύ, είναι θέμα αρχιτεκτονικής.
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Μάλιστα, τώρα τελευταία έλεγα στον κ. Τσιλένη άτι το να βλέπουμε ένα σχέδιο 
πολεοδομικά δεν φτάνει γιατί στο κτίριο βλέπουμε και τις όψεις και άτι τώρα που έχουμε 
και τις εξελίξεις της τεχνολογίας καλό θα ήταν να είχαμε και ένα βίντεο μαζί για να 
βλέπουμε πως είναι η πόλη της οποίας βλέπουμε το σχέδιο. Πάντως, η διαδικασία για την 
έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου είτε αυτό είναι επέκταση είτε αναθεώρηση, κρατούσε 
και δυστυχώς κρατάει και σήμερα, από 10 έως και 20 χρόνια. Αρχίζει σε παρθένα 
περιοχή και τελειώνει σε πλήρως διαμορφωμένη περιοχή και το μόνο που κάνει είναι να 
εγκρίνει διαμορφωμένες καταστάσεις με φως, νερό, τηλέφωνα και όλα. Ευχαριστώ.

ΙΙρόεδρος: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σύντομο της τοποθέτησης. Καλώ τον κ. 
Ζαχαρία Δεμαθά τώρα. Προηγούνται τα μέλη του τραπεζιού που δεν είχαν μιλήσει 
καθόλου έως τώρα.

Ζαχαρίας Δεμαθάς: Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι από 
χθες εδώ και να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή για την εξαιρετική τιμή που μου 
έκανε, μάλλον υπερβάλλοντας λίγο, να με βάλει σε αυτό το συγκεκριμένο τραπέζι. Δεν 
μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κατευθείαν 
στα ερωτήματα. Στο ερώτημα 4 δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι πολεοδόμος. Δεν 
έχιυ εφαρμόσει ποτέ τίποτα πολεοδομικό, δεν έχω τολμήσει, άρα δεν μπορώ να έχω 
άποψη επί του θέματος αυτού. Ας μου συγχωρεθεί και αυτή η υπεκφυγή απαντήσεως και 
θα πάω σε αυτό που νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω.

Θα πρέπει να ξεκινήσω από τη διαδικασία παραγωγής όπως είχα μάθει προ πολλών 
ετών. Η παραγωγή κατοικίας, και παραγωγή πόλης στην Ελλάδα κατά την άποψή μου, 
εκφράζει τις αδυναμίες και τις ατέλειες ή τον αδιαμόρφωτο χαρακτήρα του ελληνικού 
καπιταλισμού. Το κεφάλαιο δεν συγκροτείται όπως θα έπρεπε να συγκροτηθεί, έχει 
κάποιους φραγμούς που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξή του. Ο φραγμός αυτός είναι η 
μικρή ιδιοκτησία της γης που διαμεσολαβείται θεσμικά, ιστορικά ή κοινωνικά. Η μικρή 
ιδιοκτησία της γης έχει δύο όψεις, είναι φραγμός ανάπτυξης γιατί δεν αποδεσμεύει τον 
κάτοχο των μέσων παραγωγής από τα μέσα παραγωγής του, δεν τον προλεταριοποιεί, 
αλλά είναι και μηχανισμός περιορισμού της φτώχειας. Είναι θέμα πολιτικής να επιλέξει 
κανείς ποιο από τα δύο κατά περιπτώσεις επιθυμεί και ποιο από τα δύο κυριαρχεί και 
πρέπει να κατευθύνει προς ένα επιθυμητό στόχο. Αυτή η ατελής μορφή οδηγεί σε 
κρίσιμες καταστάσεις στη δημιουργία και της αντιπαροχής και των αυθαιρέτων.

Από εκεί και πέρα δυναμικά μπορεί κανείς να καταλάβει και να εξηγήσει ορισμένα 
πράγματα. Όπως όλες οι ατελείς μορφές μπορούν να επιβιώσουν είτε όταν τύχουν 
προστασίας γιατί τα κενά έρχεται να τα καλύψει το κράτος είτε όταν προσπαθήσουν να 
ενσωματώσουν εξωτερικότητες που είναι έννοια νεοκλασική. Αυτό σημαίνει κακό 
περιβάλλον, ατελείς πόλεις και λοιπά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι αυτό 
που εγώ προσπαθώ να χαρακτηρίσω ως νεοελληνικό παράδοξο, δηλαδή ανανέωση του 
οικιστικού αποθέματος χωρίς συγκεκριμένη οικιστική πολιτική, χωρίς μεγάλη 
δανειοδότηση, και το να δανειοδοτεί κανείς μόνο τη χρήση δεν φτάνει πρέπει να 
δανειοδοτεί και την παραγωγή της χρήσης, και η δανειοδότηση της χρήσης είναι μάλλον 
περιορισμένη. Αυτό οδηγεί σε υψηλό οικιστικό απόθεμα, οι δείκτες άλλωστε είναι 
γνωστοί και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Έτσι, ο ιδιωτικός χώρος αναπτύσσεται σε 
βάρος του δημοσίου.
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Στη διοίκηση δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Μπορώ να πω όμως ορισμε'να 
πράγματα που προκύπτουν αυτονόητα από αυτή τη διαδικασία. Το κενό που δεν μπορεί 
να αναπτύξει ο τομέας ο παραγωγικός καλύπτεται θεσμικά. Για να καλυφθεί θεσμικά 
υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να υπάρξουν πόροι, όπου ερωτάται κανείς 
που μπορεί να τους βρει το δημόσιο για να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις, στις 
απαραίτητες αναπτύξεις υποδομής και στο σχεδιασμό ή καλύπτεται εκ των υστέρων με 
ανοχές. Αυτή η διαδικασία με κάνει να πω ότι ο σχεδιασμός ως έκφραση της δημοσίας 
παρεμβάσεως που εκ των πραγμάτων δεν είναι μεγάλη, έχει μάλλον ιδεολογικά 
διακηρυχτικό χαρακτήρα και ίσως θα έπρεπε να πω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος που 
είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα γιατί για να είναι αποτελεσματικότερος θα έπρεπε 
να είναι πιο μεγάλη η δύναμη καταστολής. Δηλαδή, όπου δεν λειτουργεί δυναμικά 
αναπτυγμένο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να λύσει πολύ δύσκολα θέματα ιδιοκτησίας γης 
και να τα εντάξει στο σχεδίασμά είτε σε περίοδο άγριου σοσιαλδημοκρατικού 
καθεστώτος είτε άγριου νεοφιλελεύθερου καθεστώτος και το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει 
εξαιρετικά καλά παραδείγματα για το πως μπορούν ιδιωτικοποιώντας σε περιοχές που 
δεν υπάρχει καθαρή ιδιοκτησία να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και ανεξάρτητα από το 
πολιτικό κόμμα που κυβερνάει. Τότε ο σχεδιασμός οδηγεί σε αυταρχισμό.

Το επόμενο βήμα που θα έπρεπε να κάνω συνειδητά είναι οι εκσυγχρονιστικές τάσεις 
των δυνητικών φορέων του εκσυγχρονισμού, είτε αυτοί είναι οργανωμένοι ως μηχανικοί 
στα σωματεία τους ή στα συνδικάτα τους είτε είναι οικονομολόγοι είτε διαμεσολαβείται 
ο λόγος τους μέσα από πολιτικά κόμματα. Εκεί υπάρχει ένα συνεχές εκσυγχρονιστικό 
αίτημα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα οποία οδηγεί. Οι προτάσεις του Πατέρα 
Σίνου για την πλευσιμότητα του Αξιού, Βαρδάρη και την ένωση της Ελλάδας με 
θαλάσσιους δρόμους μέχρι τον Δούναβη συνδέεται πολύ με κάποιες απόψεις 
χειράφετησιακών φορέων της πολιτικής που οδηγούσαν στη βαριά βιομηχανία, που 
οδηγούσαν σε αντίστοιχα μορφώματα πόλεων τα οποία ιστορικά δεν μας ταλαιπωρούν 
γιατί δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν ως καταθέσεις. Δεν είμαι βέβαιος που θα οδηγούσε 
μία ρητή προσπάθεια εφαρμογής τους. Αυτό όμως μας οδηγεί σε ένα άλλο πρόβλημα στο 
οποίο θα σταματήσω γιατί δεν έχω καμία διάθεση να το θίξω, που έχει να κάνει με τη 
μίξη κοινωνικά χειραφετησιακών απόψεων με εθνικά θέματα ή πολιτειακά θέματα. 
Υπαινίσσομαι την περίοδο της αντίστασης και την περίοδο της χούντας. Εκεί 
ανακατεύονται πάρα πολλοί στην κουζίνα, για μία εποχή όλοι νομίζουν ότι κόβουν 
πράγματα για την ίδια σαλάτα, αλλά τελικά αποδεικνύεται μετά από καιρό και όταν 
είμαστε σε θέση να δούμε, και εδώ θα αναφέρω μία φράση που μου αρέσει αλλά δεν 
είναι δική μου, ότι ’το πουλί της σοφίας πετάει τη νύχτα’, ως εκ τούτου μετά από χρόνια 
να μπορούμε να το δούμε και να είμαστε πιο έξυπνοι αλλά αυτό συμβαίνει πάντα εκ των 
υστέρων.

Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάρτζος έχει το λόγο.

Κώστας Γκάρτζος: Εγώ θα απαντήσω στο πέμπτο ερώτημα και έμμεσα στο πρώτο, 
δεύτερο και τέταρτο. Στο τρίτο δεν θα μπω καθόλου γιατί στην παραγωγής κατοικίας 
υπάρχουν άλλοι που έχουν κάνει τον τομέα αυτό έργο ζωής τους όπως ο Δημήτρης 
Εμμανουήλ.
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Παρακολουθώντας το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο από την αρχή του εχθές, έχω 
απομονώσει τέσσερα - πέντε σημεία τα οποία χαρακτηρίζουν την περίοδο που 
εξετάζουμε. Πριν μπω στα σημεία αυτά θα ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικό το εύρος 
των οπτικών γωνιών κάτω από τις οποίες προσεγγίζουμε όλοι εμείς το πολύπλοκο αυτό 
θέμα. Από την αυστηρή επιστημονική και επιστημολογική προσέγγιση των πραγμάτων 
που κάνει ο κ. Εμμανουήλ μέχρι την ιδεολογική προσέγγιση που κάνουν κάποιοι άλλοι 
όπως ο κ. Σαρηγιάννης, μέχρι το φυσικό σχεδίασμά που είδαμε σε τόσες εισηγήσεις και 
μέχρι τον οραματισμό συναδέλφων όπως ο Ζενέτος, υπάρχει ένα τεράστιο εύρος 
προσεγγίσεων.

Ένα πρώτο σημείο που εγώ θα κρατούσα, έχει να κάνει με αυτό που ειπώθηκε χθες 
σχετικά με τη θυσία των φυσικών πόρων δηλαδή σχετικά με την επίσημη πολιτική του 
κράτους που θυσίασε τους φυσικούς πόρους της χώρας στο βωμό μίας "αναπτυξιακής" 
πολιτικής η οποία αρνείται την εκβιομηχάνιση υπακούοντας σε εξωτερικές δυνάμεις - 
αυτές είναι παρατηρήσεις που ειπώθηκαν και τα σημειώνω - στηρίζεται στην οικοδομή 
και τη μικροϊδιοκτησία και ταυτόχρονα νομιμοποιεί την αυθαιρεσία ως ένα είδος 
αδάπανης για το κράτος λύσης για την εκτόνωση των κοινωνικών προβλημάτων έναντι 
της ακριβής λύσης που είναι η λύση του κράτους πρόνοιας την οποία άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη εφάρμοσαν. Προσθέτω ότι η πολιτική αυτή επεκτείνεται και στον "αναπτυξιακό" 
τομέα με την απελευθέρωση της εκτός σχεδίου δόμησης και την εκποίηση της γης στο 
πλαίσιο της "ανάπτυξης", της παραθεριστικής κατοικίας νοούμενης ως ένα είδος 
τουρισμού δηλαδή ως μίας πηγής αναπτυξιακής.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι ειπώθηκε ότι αυτή η πολιτική έφτασε σε κάποιο όριο 
γύρω στη χούντα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, ετέθη η ανάγκη αναζήτησης πραγματικών 
αναπτυξιακών λύσεων και αυτή ήταν και η αφορμή του ότι προκηρύχθηκαν μελέτες, 
έγινε το 15ετές πρόγραμμα του ΚΕΠΕ και κινητοποιηθήκαμε όλοι εμείς για μπορέσουμε 
να συμβάλλουμε ώστε να πάρει ένα καλύτερο δρόμο η ανάπτυξη και η χωροταξία με 
κοινωνικούς όρους. Όλες οι προσπάθειες, βέβαια, λίγο έως πολύ απέβησαν άκαρπες 
αλλά είναι σημαντικές ως σημείο αναφοράς.

Ένα τρίτο σημείο είναι η αναφορά στο Συνέδριο των Δελφών το 1961 που είχε πολύ 
μεγάλη σημασία και στο διπλό ρόλο του Δοξιάξη. Θα μου επιτρέψετε να βάλω δύο 
εντελώς αντιδιαμετρικά χαρακτηριστικά αυτής της προσωπικότητας. Το ένα είναι ότι 
ήταν λίγο έως πολύ άνθρωπος των Αμερικάνων όπως και οι Κουτσουμάρης και 
Πεπελάσης, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν μία προσωπικότητα που ενέπνεε. Εμάς μας 
ενέπνευσε σε κάποιους τομείς και μας προσέλκυσε και έτσι μπήκαμε και στο χώρο της 
πολεοδομίας. Προσωπικά από εκεί ξεκίνησα.

Ένα τέταρτο σημείο είναι το τι έγινε μετά τη χούντα που όμως ξεφεύγει λίγο από την 
ιστορική περίοδο που εξετάζουμε, αλλά είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορεί να μην 
αναφερθεί. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις βαθιές τομές που επιχειρήθηκαν 
μετά το 1975 και που εν μέρει εφαρμόστηκαν. Τώρα, βέβαια, όσο προχωράμε, τείνει να 
μειωθεί η σημασία ακόμα και αυτών που εφαρμόστηκαν.

Ένα πέμπτο και τελευταίο σημείο είναι αυτό είπε ο κύριος Λάββας στην πρώτη 
εισήγηση χθες. Ο κύριος Λάββας λοιπόν μίλησε για την αντίθεση ανάμεσα στον 
οραματισμό των πολεοδόμων και την σκληρή πραγματικότητα της κερδοσκοπίας. Δύο 
ακραίες καταστάσεις όπου οι προσπάθειες όλων μας εντοπίζονται στο πώς θα
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μπορέσουμε να τα φέρουμε κοντά. Πολύ σωστά ο κύριος Λάββας είπε άτι δεν έχουμε 
βρει το κλειδί για να τις προσεγγίσουμε, να φτάσουμε δηλαδή σε ένα πρακτικά τράπο 
όπου η πολεοδομική παρέμβαση θα μπορεί να παντρευτεί με αυτό τον οραματισμά ώστε 
να πάψει να είναι οραματισμός και τα προβλήματα να λυθούν. Προσωπικά, πιστεύω ότι 
κλειδί βρίσκεται στο πώς θα καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμα στους χρήστες, και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήστες είναι όλη η κοινωνία και πως θα ανατροφοδοτηθεί 
το όραμα αυτό από τη γνώση και τη σωστή ερμηνεία των συνθηκών.

Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ τίθεται θέμα συνθετικής διαδικασίας αλλά και 
αναλυτικής γιατί κάθε σύνθεση έχει από πίσω της μία ανάλυση, είναι όμως βασικά 
συνθετική, συντονιστική διαδικασία και θα τολμήσω να πω ότι ορθώς οι αρχιτέκτονες 
γίνονται πολεοδόμοι γιατί από τη φύση τους έχουν συνθετική παιδεία. Το ερώτημα είναι 
αν αρκεί μόνο αυτή η παιδεία. Όχι δεν αρκεί γιατί οι αρχιτέκτονες ενώ στην μικρή 
κλίμακα την ανάλυση την κάνουν διαισθητικά δηλαδή δεν χρειάζεται να αναλύσουν τις 
ανάγκες του χρήστη, στη μεγάλη κλίμακα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο χρηστών 
και μία πολύπλοκη αγορά που δεν μπορεί να αναλυθεί διαισθητικά και εκεί υπάρχει το 
πρόβλημα. Για αυτό η πολεοδομία είναι μία σύνθετη επιστήμη και χρειάζεται εισροές 
από άλλες επιστήμες και από πολύ συστηματικές αναλύσεις. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε 
ότι ο αρχιτέκτονας ξέρει τον τρόπο να καταλάβει τις ανάγκες του χρήστη και ξέρει και 
τον τρόπο να του περάσει το όραμά του μέσα από μία διαλεκτική σχέση. Αυτό είναι που 
καλούμαστε και εμείς να λύσουμε αλλά σε ένα πιο δύσκολο και πολύπλοκο σύστημα.

Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ ο κύριος Σαρηγιάννης να έρθει και να 
τηρούμε το χρονικό όριο.

Γιώργος Σαρηγιάννης: Με κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κύριος Γκάρτζος που 
ουσιαστικά έκανε ένα κλείσιμο συνεδρίου. Θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ σε ορισμένα 
σημεία. Φάνηκε από όλες τις ομιλίες ότι υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο που είναι η πολιτική 
η οποία τροφοδοτεί ένα δεύτερο επίπεδο που είναι η εφαρμοσμένη πολεοδομική 
πολιτική που είναι αυτό που κάνει ουσιαστικά το κάθε υπουργείο, ταυτόχρονα η γένεση 
μίας πολεοδομικής θεωρίας και τρίτον η σχέση όλων αυτών με την εκπαίδευση στα ΑΕΙ. 
Με βάση αυτό το πλαίσιο, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις εκτός τραπεζιού.

Πρώτον, η οικοδομή. Η οικοδομή έχει μία συγκεκριμένη πορεία. Αν πάρουμε 
διαγράμματα, της πεντηκονταετίας θα δούμε ότι η γραμμή είναι συνεχής. Αν έχει 
σκαμπανεβάσματα, αυτά είναι τυπικά στην οικονομική εξέλιξη όπου κάπου ανεβαίνει 
ένας κλάδος και κάπου επέρχεται κορεσμός και πέφτει. Με το πέσιμο και όταν 
δημιουργείται ανάγκη ξανανεβαίνει. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα πολλές φορές είναι 
τεχνητά από το ίδιο το κράτος. Όταν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι το Γενάρη θα 
βάλω νέους συντελεστές, το αποτέλεσμα είναι ότι από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 
Δεκέμβρη όλοι τρέχουν να αγοράσουν σπίτια και κατά συνέπεια ανεβαίνουν οι τιμές. 
Από την πρώτη Ιανουάριου ησυχάζουν τα πράγματα για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να 
έρθει πάλι η επόμενη φάση που είναι τελικά απαραίτητη. Αυτό είναι ανεξάρτητο από 
αυτό που λέγαμε για το πώς χρησιμοποιείται η οικοδομή.

Το επόμενο θέμα είναι η νοοτροπία ή το περιεχόμενο της πολεοδομικής πρακτικής. 
Μέχρι το 1920 είχαμε σχέδια πομπώδη με αντικείμενο να αναδείξουν τις κεντρικές
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συνοικίες των πόλεων, τη βιτρίνα. Από το 1925 και μετά τα πρότυπα είναι διαφορετικά 
και δεν μας ενδιαφέρει μόνο το κέντρο των πόλεων, τότε η πολεοδομική πρακτική 
αναλώνεται σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να διορθώσουν τα αδιόρθωτα και βγαίνουν 
σχέδια τύπου Καλλιγά που προσπαθούν να συμμαζέψουν επί χάρτου τα πολεοδομικά 
προβλήματα. Αυτό το επί χάρτου είναι η καταδικαστική τους απόφαση απαρχής. Δεν 
μπορούν αυτά τα σχέδια να είναι εφαρμόσιμα από τη στιγμή που είναι σχέδια 
πολεοδόμων και τίποτα άλλο. Αυτό γίνεται συνεχώς μέχρι το 1979 όπου παράγονται 
σχέδια επί σχεδίων τα οποία τρέχουν πίσω από τα γεγονότα και κανένα από τα οποία δεν 
εφαρμόζεται παρά μόνο σποραδικά και τυχαία.

Η τομή σε αυτό είναι η τρίτη φάση που είναι σήμερα και δεν μας αφορά εμάς ως 
συνέδριο. Πρόκειται για τη διαχείριση του αστικού εδάφους με άλλους όρους, είναι ο 
νόμους του Μάνου σχετικά με την εισφορά σε γη, αλλά αλλάζει η εποχή. Ένα θέμα που 
προκύπτει είναι η έρευνα της πολεοδομικής εθνοκάθαρσης. Ντρεπόμαστε να το πούμε. 
Ελέχθη πολύ δειλά από ορισμένους. Ωστόσο, υπάρχει η πολεοδομική εθνοκάθαρση και 
για τη Θεσσαλονίκη του 1917 και για τις Μακεδονικές πόλεις του 1920 - 1930 και για τα 
ελληνικά χωριά και πόλεις μετά τον εμφύλιο και υπάρχει ακόμη και σήμερα για τη 
Θράκη και τα υπόλοιπα μέρη που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

ΙΙρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ ο κύριος Αργυρόπουλος να έρθει και αν 
είναι δυνατόν να τηρήσουμε τα ερωτήματα που έχουν τεθεί και οι απαντήσεις να είναι 
πιο εστιασμένες.

Θαλής Αργυρόπουλος: Θα επιχειρήσω να εξωτερικεύσω τις σκέψεις μου. Τι σημαίνει 
στρογγυλή τράπεζα; Καταρχήν είναι δύσκολο να το κατανοήσετε γιατί σχεδόν ποτέ δεν 
είναι στρογγυλή. Δεύτερον, σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Το πρώτο στάδιο ήταν η παροχή 
υλικού με τις επεξηγηματικές ερωτήσεις και επ’ αυτού του υλικού υποτίθεται ότι 
διαλέχτηκαν 6-7 άνθρωποι οι οποίοι ή έχουν την ικανότητα ή την ειδικότητα ή την 
υπευθυνότητα να κάνουν μία κρίση έπ’ αυτών. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το 70% 
των προτάσεων ήταν καλογραμμένες και από απόψεως ποιότητας αλλά και ποσότητας, 
με σαφήνεια και μία υπολανθάνουσα κρίση πάντοτε γιατί γίνανε με ένα σκοπό. Πάντοτε 
όταν κάνει κανείς μία δουλειά δεν μπορεί να είναι πλαδαρός το βασικό στοιχείο είναι 
γιατί την κάνει αυτή τη δουλειά. Σας λέω και ένα καλαμπούρι σουρεαλιστικό του 
Εγγονόπουλου. Κάποτε έκανε κάποιες εξετάσεις και ρώτησε τα παιδιά: πότε, πού και 
γιατί γεννήθηκε ο Ρέμπραντ; Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση το "γιατί", σηκώνει σύγγραμμα.

Με αυτό το σκεπτικό, χωρίς να κάνω ορισμό της στρογγυλής τραπέζης ούτε 
προσπαθώ δια του ορισμού να ξεφύγω από την ουσία, προσπαθώ να περιγράψω την 
έννοια της στρογγυλής τραπέζης. Τι σημαίνει, δηλαδή, το γεγονός ότι με καλέσατε εμένα 
εδώ. Σημαίνει ότι με θεωρήσατε υπεύθυνο, ότι γνωρίζω κάποια πράγματα και ότι μπορώ 
να κρίνω. Η κρίση σημαίνει και διάλογο, δηλαδή, θα κάνω την κρίση, θα ρωτήσω και θα 
απαντήσω. Σε αυτή την στιγμή το πρώτο στάδιο είναι ότι βρισκόμαστε σε περίπτωση 
επικοινωνίας. Δεν ήρθα για να κάνω προσωπική εμφάνιση, να πω και εγώ την άρια μου. 
Αυτό συνηθίζεται σε όλα τα συνέδρια του ΤΕΕ ο οποίος είναι ένας οργανισμός που μισώ 
αφόρητα και συνήθως δεν γίνονται και κρίσεις ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι πολιτικές 
τάσεις και να μην κάνουμε εχθρότητες. Εδώ λοιπόν, θα πω τι είμαι εγώ, θα κάνω την
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κρίση μου τη γενική, θα συνομιλήσω με τους άλλους για να ωφεληθώ και εγώ στην κρίση 
αλλά να ωφεληθούν και οι άλλοι από τη δική μου την κρίση και μετά θα μπω στην ουσία. 
Αυτός ο κορσές εδώ σημαίνει ότι αγνοείται η προσωπικότητα αυτών που πρόκειται να 
κάνουν κάποια κρίση.

Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για πολεοδομία. Η πολεοδομία είναι η λέξη "ταμπέλα". 
Τι σημαίνει, λοιπόν, πολεοδομία. Στα χρόνια μου έλεγα ότι σημαίνει προγραμματισμός 
και σχεδιασμός. Οι λέξεις προγραμματισμός και σχεδιασμός για μία περίοδο χάους, 
ανάγκης, δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε δηλαδή πολεοδομία. Πολεοδομία σημαίνει να 
προλαμβάνω καταστάσεις και όχι να τρέχω πίσω από τις καταστάσεις και να προσπαθώ 
να τις μπαλώσω όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Προκοπής Βασιλειάδης σαν πυροσβέστης. Το 
χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός και 
προγραμματισμός. Η δικαιολογία ήταν ο πανικός. Πανικός για το που θα βάλει ο 
καθένας το κεφάλι του, πανικός πως να βγάλει λεφτά και πανικός για το πως θα 
επενδύσει τα λεφτά του.

Η τακτική εκείνη την εποχή ήταν επένδυση και εξασφάλιση. Η μόνη πρόνοια του 
ατόμου, ο μόνος προγραμματισμός εκείνης της εποχής, ήταν πως να μην χαρούν τα λεφτά 
τους αγοράζοντας ένα σπιτάκι. Κάθε καθαρίστρια που ήταν προνοητική αγόραζε ένα 
σπίτι για να κάνει και την επένδυση. Η λέξη πολεοδομία με την έννοια που την 
αντιλαμβάνομαι εγώ δεν υπήρχε, και δεν υπήρχε γιατί οι καταστάσεις προχωρούσαν και 
οι λεγόμενοι υπεύθυνοι προσπαθούσαν να μπαλώσουν τις καταστάσεις και να πουν και 
κάτι. Υπήρχε, βέβαια, και ένα υποβόσκον περιβάλλον το οποίο είχε αντιληφθεί την ουσία 
του θέματος και προσπαθούσε αφενός να διαμορφώσει μία καινούργια κατάσταση και 
αφετέρου να παρακολουθήσει και να εξηγήσει το τι συμβαίνει.

Η δική μας προσέγγιση είναι ιστορική. Υπάρχουν πολλών ειδών ιστορικές 
προσεγγίσεις. Αυτή που επιχειρούμε εμείς εδώ, είναι δια της συλλογής των γεγονότων 
και επαναλαμβάνω και μίας κριτικής συλλογής των γεγονότων. Το δεύτερο σημείο είναι, 
επειδή η περίοδος είναι κοντινή, η συλλογή προφορικών πληροφοριών από όσους ήταν 
μάρτυρες της καταστάσεως εκείνης της περιόδου. Μετά από όλα αυτά δεν θα πω την 
άριά μου και επειδή είμαι υπάκουος θα απαντήσω στις ερωτήσεις που δόθηκαν. Σε 
ορισμένες έχω ήδη απαντήσει.

Η άποψή μου είναι ότι δεν υπήρχε πολιτική. Κάποτε ως φανατισμένοι νέοι λέγαμε ότι 
φταίει η πολιτική ηγεσία και ο Καραμανλής. Τώρα που γέρασα λιγάκι και είμαι πιο 
νηφάλιος θεωρώ ότι ο Καραμανλής δεν έφταιγε. Απλά, είχε την πονηριά και την 
εξυπνάδα να επωφεληθεί και μοιραίους να τεθεί ως αρχηγός αυτής της κατάστασης η 
οποία έλεγε ακολούθησε την κατάσταση για να πάρεις ψήφους. Ακολούθησε την 
κατάσταση για να κάνεις έναν κύκλο που θα σε υποστηρίζει. Και ποιος ήταν αυτός το 
κύκλος; Φυσικά θα έπρεπε να είναι οικονομικός. Ποιους θα έπρεπε να πάρει με το μέρος 
του; Τους εφοπλιστές, τη βαριά βιομηχανία; Θα έπρεπε να έχει μαζί του τη νεοσύστατη 
τάξη των πλουσίων που ήταν οι εργολάβοι. Όπως όλοι θα ξέρετε και καλύτερα από 
εμένα, για να βγάλει κανείς χρήματα θα πρέπει να είναι ή λαθρέμπορος όπλων ή 
λαθρέμπορος ναρκωτικών ή εργολάβος. Εκείνη τη στιγμή ένας ηγέτης που είχε αρκετή 
φαντασία και ήξερε καλά τους Έλληνες -το μεγαλύτερο προσόν του ήταν ότι ήξερε με 
ποιους είχε να κάνει- σκέφθηκε ότι έπρεπε να δημιουργήσει έναν κύκλο που να έχει 
δύναμη και η δύναμη εκείνη την εποχή ήταν οι εργολάβοι τους οποίους και ενίσχυε χωρίς 
να τον ενδιαφέρει τι θα γίνουν τα σπίτια.
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Θα πρέπει επίσης να δούμε τι ρόλο έπαιξαν μία σειρά παραγόντων όπως η 
πολεοδομική παιδεία και όσοι ασχολούνται με την πολεοδομία. Εγώ δεν συμφωνώ με την 
άποψη του Κωστή Γκάρτζου ότι οι αρχιτέκτονες είναι πολεοδόμοι. Βέβαια, μπορεί ένας 
αρχιτέκτονας να είναι και πολεοδόμος. Το αποτέλεσμα, το υποπροϊόν της καλής 
πολεοδομίας μπαίνοντας στον κύκλο της αρχιτεκτονικής βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο 
και στο κάτω κάτω της γραφής η αποκρυστάλλωση όλων αυτών των πραγμάτων 
στηρίζεται σε μία αρχιτεκτονική βάση. Στον τόπο μας δεν έχουμε πολεοδομία και 
δυστυχώς δεν είχαμε ούτε αρχιτεκτονική. Τώρα τελευταία συνειδητοποιήσαμε ότι δεν 
υπάρχει ελληνική αρχιτεκτονική. Ελληνική αρχιτεκτονική δεν είναι οι εξώστες ούτε η 
απομίμηση των παλαιών ούτε η απομίμηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Τόσο η 
νοοτροπία μας η πολεοδομική όσο και η αρχιτεκτονική είναι ή δεινή αναδρομή στο 
παρελθόν, αναμάσηση δηλαδή ορισμένων πραγμάτων ή αντιγραφή από το εξωτερικό. 
Αρχιτεκτονική που να μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε από αυτό το έδαφος, από αυτή 
την ατμόσφαιρα, με τη δική μας νοοτροπία και εξυπνάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει.

Αυτό, ακριβώς, είναι το μειονέκτημα αυτής της περιόδου. 'Οτι, δηλαδή, δεν υπήρξε 
παραγωγική για τον ελληνισμό. Σιγά - σιγά τα πράγματα διορθώνονται και δείγμα του 
σημερινού συνεδρίου είναι ότι υπάρχει μία σαφής πρόοδος σχετικά με τις ιδέες των 
ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση και λαμβάνω υπόψη μου σε αυτόν τον 
συλλογισμό την ποιότητα των γραπτών. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ο λαός μας είναι 
πάρα πολύ έξυπνος, και όταν εργάζεται στο εξωτερικό και έχει άλλη καθοδήγηση έχει 
αποτελέσματα. Ο νεοέλληνας στο εσωτερικό δεν είναι πολύ παραγωγικός. Κατά βάθος 
είναι δειλός και συντηρητικός. Παρηγορείται με ωραίες δικαιολογίες όπως ότι φταίει ο 
καπιταλισμός. Αυτά είναι δικαιολογίες για να αποφεύγει τις ευθύνες. Το μεγάλο μας 
ταλέντο είναι η επιβίωση. Η επιβίωση όμως είναι για να σωθώ εγώ, όχι για να κάνω κάτι 
παραπάνω. Το χαρακτηριστικό μας, κατά τη γνώμη μου, είναι η μη συνειδητοποίηση της 
πραγματικότητας και δεν εννοώ τη λέξη οραματισμός. Καμιά φορά όταν λέω κάτι 
παραπάνω με κατηγορούν για οραματιστή. Δεν είμαι οραματιστής, δεν βλέπω όνειρα, 
δεν κοιμάμαι όρθιος, απλώς προσπαθώ να έχω περισσότερη φαντασία για να υποκινήσω 
ένα άνυσμα ανόδου και δημιουργίας.

ΙΙρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καθηγητή. Ελπίζω να δέχεστε την 
καθυστέρηση που έκανε. Ο κύριος Λουκάκης παρακαλώ. Θα παρακαλούσα να τηρούμε 
τους χρόνους γιατί το ακροατήριο έχει εξαντληθεί.

Παύλος Λουκάκης: Θα μεταφερθώ σε ένα διαφορετικό κλίμα, όπως εκτιμάω εγώ την 
ιστορία του Συνεδρίου και του τι ελέχθη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι την περίοδο που 
εξετάζουμε 1948 - 1974 θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τη χωρίσουμε σε δύο 
διακεκριμένες φάσεις. Αυτό προέκυψε και από το Συνέδριο. Η πρώτη φάση είναι από το 
1948 έως περίπου το 1960 και αυτή φάση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία 
περίοδος ανασυγκρότησης, ανόρθωσης, ισορρόπησης και στο χώρο της πολεοδομίας ή 
του οικισμού αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, από την αφετηρία του 1948 έως και το 1960 
υπάρχει μία διαφορετική μεταβολή στις πολιτικές δυνάμεις και τις πολιτικές σχέσεις. 
Υπάρχει και μία ενδιάμεση τομή, το 1956, που είναι αφενός μεν η ίδρυση της ΕΟΚ στον 
ευρωπαϊκό χοίρο και η άνοδος Καραμανλή, του Υπουργού των τραμ, δηλαδή του 
Υπουργού που είναι ικανός να κάνει έργα.
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Πρόεδρος: Μην λες των τραμ γιατί τον μπερδεύουμε με τον Τρίτση.

ΙΙαύλος Λουκάκης: Εν μία νυκτί καταργηθήκανε τα τραμ στην Αθήνα και η 
αποφασιστικότητα αυτή έδωσε τους σχετικούς πόντους για να αναλάβει την 
πρωθυπουργία. Τελείωσε η περίοδος Συναγερμού σε σχέση με το πως θα λύνονταν τα 
προβλήματα τα πολιτικά του εμφυλίου και αρχίζει η φάση της ανασυγκρότησης, και θα 
έλεγα ότι το κυρίαρχο πρόβλημα αυτής της περιόδου σε ότι αφορά στην πόλη είναι η 
πόλη υποδοχέας του ζητήματος της κατοικίας. Αυτό αναλύθηκε στο Συνέδριο και δεν θα 
το αναλύσω περαιτέρω. Δεν θα σταθώ στο τι είναι αντιπαροχή, ιδιωτική κατοικία ή 
αυθαίρετα. Σε αυτό έγινε αναφορά. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η κατοικία και γι αυτό 
οι πόλεις αντιμετωπίζονται δια του ΓΟΚ, γιατί είναι το εργαλείο που διαχειρίζεται το 
οικόπεδο ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η κατοικία. Αυτός είναι ο ένας τομέας ενώ 
ο άλλος τομέας είναι οι υποδομές, και συνολικά θα έλεγα όχι ο τομέας της οικοδομής 
αλλά ο τομέας των κατασκευών. Γιατί παράλληλα με την οικοδομή έχουμε και 
κατασκευές και υποδομές και μία σειρά από τέτοια πράγματα. Οτιδήποτε αφορά όμως 
και την πολεοδομία και την κατοικία, και όσες απόψεις διατυπώθηκαν για την 
πολεοδομία στην περίοδο αυτή αφορούν στην περιοχή της Αθήνας. Στην περίοδο αυτί] 
σε καμία άλλη πόλη της Ελλάδας δεν υπάρχει το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης, αν 
δεν κάνω λάθος. Αν υπάρχει θα είναι σε πολύ μικρή έκταση. Θεωρώ λοιπόν ότι η 
αντιπαροχή, η αυθαίρετη δόμηση και η αυτοστέγαση λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της 
πρωτεύουσας. Αυτή είναι ο υποδοχέας και έναντι αυτής γίνονται και οι υποδομές. Το 
ρεύμα και ο ΟΤΕ και οι περιοχές κινήτρων ελήφθησαν με έδρα προγραμματικού 
χαρακτήρα για τα κίνητρα, για την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου, για κατασκευές έργων. 
Θυμίζω ότι πρώτοι νόμοι για την βιομηχανία, θεωρούσαν πάσα βιομηχανία πέραν της 
Αττικής, ως επαρχιακή. Έτσι δημιουργήθηκαν η Χαλκίδα, η Θήβα, η Λιβαδειά, η 
Κόρινθος και όλες αυτές οι περιοχές. Άρα, όλα επικεντρώθηκαν στην Αθήνα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην περίοδο αυτή υπάρχει διαφορετικός συσχετισμός 
των πολιτικών δυνάμεων. Είναι γνωστή η άνοδος της ΕΔΑ, οι εκλογές του 1958 και 
φτάνουμε στο 1961 όπου, τουλάχιστον για τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, τα πράγματα 
αρχίζουν να δημιουργούν μία άλλη προοπτική. Κατά τη γνώμη μου η περίοδος 1960 - 1974 
είναι μία αφετηριακή περίοδος, γι αυτό είναι και χαρακτηριστική για εκσυγχρονισμούς 
που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Σε αυτή την περίοδο άλλαξαν θέματα στον τομέα της 
παιδείας, του προγραμματισμού, διευρύνθηκε το φάσμα των πολεοδομικών σχεδίων, 
κινητοποιήθηκε το επιστημονικό δυναμικό και άλλαξαν και άλλα πράγματα όπως το 
γεγονός ότι εντείνεται ο τουρισμός, δημιουργείται βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες πόλεις. Αρχίζει, επομένως, το πρόβλημα τα διευρύνεται. Έτσι, υπάρχει ανάγκη για 
σύνδεση με την ΕΟΚ, για εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και δημιουργίας κινήτρων 
ώστε να συνενωθούν οι μικρές επιχειρήσεις σε μεγάλες, κάτι που δεν έγινε και η 
αποστολή των Ελλήνων εργατών ή αγροτών στη Γερμανία για να γίνουν βιομηχανικοί 
εργάτες και να επιστρέψουν έτοιμοι. Έχει ειπωθεί και στο Κοινοβούλιο από τον 
Παναγιώτη Κανελλόπουλο ότι η μετανάστευση είναι ευλογία Θεού. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο ξαναρίχνεται η τράπουλα στις πολιτικές δυνάμεις και αλλάζουν και οι διεθνείς 
σφαίρες επιρροής προς τη χώρα.
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Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων παύει να εκτελεί, πέρα από το τι έκανε για την 
Αθήνα, εκείνα τα άθλια ρυμοτομικά σχέδια που έκαναν οι υπηρεσίες στη δεκαετία του 
’50 και πριν, χωρίς να κοιτάνε το έδαφος, χωρίς να κάνουν αναλύσεις και έχοντας 
παραχαράξει πλήρως τις αρχές του Διατάγματος του 1923 που προέβλεπε μία σειρά 
διατάξεων. Η Υπηρεσία Οικισμού, πέρα από τον προβληματισμό για την Αθήνα, στη 
δεκαετία του 1950 δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο αξιόλογο. Αντίθετα πλέον αρχίζει, 
είτε με κυκλοφοριακές μελέτες είτε με ρυθμιστικά σχέδια πόλεων είτε με παρεμβάσεις 
είτε με θεσμικές αλλαγές στον ιστό της Αθήνας, να επιχειρείται μία συνολικότερη, 
αδόκιμη, αμεθόδευτη, όχι συστηματική, τυχαία προσπάθεια να σχεδιαστεί ο χώρος και 
στη μεγάλη και στη μικρή κλίμακα. Πρέπει να γίνει μία διαπίστωση για την περίοδο αυτή. 
Πρώτον υπάρχει θεσμικό κενό και δεύτερον υπάρχει ανεπάρκεια υποδομών. Επίσης, 
υπάρχουν αντιφάσεις ως προς την πραγματική βούληση να υπάρξει σχεδιασμός.

Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λουκάκη. Να έρθει ο κύριος Εμμανουήλ και θα 
παρακαλούσα να τηρείται ο χρόνος, όσο αυτό είναι δυνατό.

Δημήτρης Εμμανουήλ: Ποια είναι η άποψή σας για τον τρόπο οργάνωσης της 
παραγωγής κατοικίας και οι επιπτώσεις του στη συγκρότηση των ελληνικών πόλεων; 
Κατά καιρούς και σε επίπεδο πολιτικής έχει υιοθετηθεί η άποψη ότι υπάρχουν αρετές και 
στα αυθαίρετα και στον τρόπο της λαϊκής αυτοστέγασης και αρετές στην πολυκατοικία 
σε άλλο οικονομικό επίπεδο που αξίζουν να τροφοδοτήσουν λύσεις επίσημες που θα 
αξιοποιούν αυτό το δυναμικό, αυτές τις αρετές. Ακόμη και στο αρχιτεκτονικό ύφος έχουν 
γίνει. Νομίζω ότι, παρά όλους αυτούς τους προβληματισμούς, θα έπρεπε να είμαστε 
αρνητικοί και σε ότι αφορά στο περιβάλλον και σε ότι αφορά στη συμβολή στο θέμα της 
κατοικίας και στο ποσοτικό και οικονομικό θέμα της στέγασης. Θα διαφωνήσω με τον 
Ζαχαρία Δεμαθά. Η Ελλάδα δεν διαφέρει πολύ από παρόμοιες χώρες. Στατιστικά αν την 
δει κανείς, δεν διαφέρει.

ΙΙρόεδρος: Παρακαλώ, δεν απαντούμε, δεν κάνουμε διάλογο. Μετά θα πάρετε το λόγο.

Ζαχαρίας Δεμαθάς: Να μην παρεμβαίνουμε σε αυτά που είπαν οι άλλοι. Μισό λεπτό 
κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να ξέρει κάθε ομιλητής πώς μιλάει. Είχα και εγώ να πω 
μερικά πράγματα και τα είπα γενικά για να μην τα πω προσωπικά. Αν αναφέρει κανείς 
το όνομά μου, θα μιλήσω.

Πρόεδρος: Θα μιλήσετε κύριε Δεμαθά αλλά αμέσως μετά.

Ζαχαρίας Δεμαθάς: Ο σχεδιασμός ακόμη και μίας διαδικασίας οδηγεί σε 
αυταρχισμό. Αυτό εννοούσα και το άκουσε ο κύριος Πρόεδρος.

Δημήτρης Εμμανουήλ: Για να μην δώσω ευκαιρία να γίνει μεγάλη κουβέντα, 
εννοούσα τα ποσοτικά στοιχεία. Στην Ελλάδα επενδύσαμε πολύ σε κατοικία και έχουμε 
πολύ μεγάλο κατά κεφαλή χώρο, καθαρά ποσοτικά μιλάω. Δεν αληθεύει αυτό, για τώρα 
τουλάχιστον. Πολλοί επαναπαύονται, όπως και το επίσημο κράτος, ότι έχουμε λύσει το
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πρόβλημα κατοικίας αφού έχουμε πολύ καλούς δείκτες. Δεν αληθεύει αυτό. Είμαστε 
στον πάτο μαζί με την Πορτογαλία, εκεί ακριβώς που θα έπρεπε να είμαστε διεθνώς σε 
ότι αφορά στα δωμάτια και τα τετραγωνικά μέτρα κατά κεφαλή. Να μην μπω στα θέματα 
ποιότητας. Οικονομικά η πολυκατοικία και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η αυτοστέγαση, 
πραγματικά ήταν δυναμικοί τρόποι. Ο κύριος λόγος για την πολυκατοικία ήταν η 
εκμηχάνιση. Υπερβολική, σχεδόν, εκμηχάνιση όπως και η γεωργία μας. Αν δείτε 
φωτογραφίες εργοταξίου του 1950, ήταν σαν Βολιβιανά ορυχεία. Αυτή η κατάσταση έχει 
φτάσει στο όριό της εδώ και πολλά χρόνια. Την τελευταία δεκαετία η οικοδομή σε σχέση 
με την παραγωγικότητα και στους άλλους τομείς πηγαίνει πολύ άσχημα. Αυτή η 
τεχνολογία και αυτοί οι τύποι κατοικίας δεν πάνε πια άλλο.

Σε ότι αφορά στην ποιότητα έχουν δοκιμαστεί λύσεις και μιλάω για τη ΔΕΠΟΣ όπου 
προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα επίσημο μοντέλο λαϊκής αυτοστέγασης στην Καβάλα και 
το αποτέλεσμα ήταν ένα έκτρωμα. Όχι μόνο ποιοτικά αλλά από κάθε άποψη. Δεν μπήκε 
η πολυκατοικία ή η εμπορευματοποίηση και υποκατέστησε αυτό που εμείς 
φανταζόμασταν, ρομαντικά, πιθανώς. Μπήκαν τα πιο εύπορα στρώματα των ίδιων αυτών 
μικροαστικών στρωμάτων και έκαναν αυτά τα εκτρώματα με τις δεκάδες παρανομίες και 
τις τριώροφες οικοδομές σε κλίση εκεί που εμείς φανταζόμασταν ένα λαϊκό προάστιο με 
μικρά οικόπεδα. Νομίζω ότι οποιαδήποτε προβληματική που άρχισε το 1970 και 
προσπαθήσαμε να δούμε πως μπορεί να αξιοποιηθεί για την πολιτική, δεν έληξε θετικά.

ΙΙρόεδρος: Ευχάριστοι πολύ τον κύριο Εμμανουήλ. Παρακαλώ τον κύριο Ψωμόπουλο, 
τον τελευταίο του τραπεζιού, να προσέλθει.

ΙΙαναγιώτης Ψωμόπουλος: Το πρόβλημα για μένα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ νόμιζα 
ότι το μέγα θαύμα στο οποίο μετείχα συνέβη αυτή την περίοδο. Ήταν μία προσπάθεια 
που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1950 και τελείωσε το 1974, το 1975 πέθανε ο 
Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Θυμάμαι ότι κάναμε τεράστια προσπάθεια να καταλάβουμε 
περί τίνος επρόκειτο και είπαμε από την αρχή ότι δεν έχουμε ιδέα και ότι στην Ελλάδα 
είμαστε τραγικά αυτοδίδακτοι. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορούσε να γίνει ατομικά και 
ούτε τα ταξίδια, ούτε οι βιβλιοθήκες, ούτε η διδασκαλία σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο 
του κόσμου έδινε μία νύξη για το πόσο σύνθετο σύστημα είναι το σύστημα της ζωής στο 
χώρο, δηλαδή ο οικισμός. Ένα θέμα λοιπόν που ήταν συνειδητό, ήταν αυτό. Έτσι, 
αρχίσαμε με όσα μέσα διαθέταμε να φέρνουμε ανθρώπους που μπορούσαν να 
συμβάλλουν, όλους τους επιστήμονες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν για να 
απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα εκείνων που σχεδιάζουν.

Θέλω να θυμίσω ότι όλη η υπόθεση της ανάπτυξης του συστήματος ζωής, είναι 
υπόθεση πολιτική, δηλαδή αφορά στα κοινά. Για τα κοινά αποφασίζουν εκείνοι που 
εκλέγονται, εκτός αν είναι δικτάτορες και αυτοί δίνουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα 
αφού αυτοί είναι η πολιτική δύναμη. Οι πολεοδόμοι που είναι οι ειδικοί είναι σύμβουλοι 
αυτών. Ένα θέμα που εγώ κατάλαβα στην εικοσαετία αυτή, και για αυτό τη θεωρώ 
θετική, είναι ότι δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν στα ερωτήματα των πολιτικών. 
Δεύτερον, δεν ξέρουν πώς να υποβάλλουν στους πολιτικούς τα ερωτήματα που θα ήταν 
προτεραιότητες. Τρίτον, που είναι και πολύ σοβαρό, δεν ξέρουν πώς να αφαιρέσουν από 
τους πολιτικούς το άλλοθι της άγνοιας.
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Όλη μου η προσπάθεια και του Δοξιάδη και των άλλων που ασχολούνταν με αυτά τα 
θέματα, ήταν να αποκτήσουμε μία γνώση που να είναι όσο το δυνατόν πιο σύνθετη και 
πιο αντικειμενική στα βασικά στοιχεία και να μπορούμε να διατυπώνουμε εναλλακτικές 
δυνατότητες με σαφή εικόνα των επιπτώσεων κάθε απόφασης. Σας αναφέρω ένα 
παράδειγμα, το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Όταν ο Δοξιάδης είπε να πάει το αεροδρόμιο 
στη Μακρόνησο, είχαμε αντιδράσεις γιατί το μεγάλο μνημείο της κακουχίας της 
αριστερός θα έπρεπε να το φυλάξουμε. Εγώ δεν ξέρω γιατί η Νυρεμβέργη θα πρέπει να 
φυλάσσεται. Πέραν αυτού όμως ήταν μία λύση πάρα πολύ ουσιώδης. Όταν είδαν ότι 
επέμενε πολύ του είπε ο Λυμπερίδης που ήταν ανώτατος υπάλληλος, να κάνει όλες τις 
δυνατές λύσεις και να αναφέρει τις επιπτώσεις. Στο τέλος αποφάσισε η κυβέρνηση ότι το 
αεροδρόμιο θα πάει στα Σπάτα και αργότερα του έδωσαν το χωροταξικό της Αθήνας. 
Στο τέλος παραδώσαμε την μελέτη με το αεροδρόμιο να είναι στα Σπάτα και τις 
επιπτώσεις, όπως τις ήθελαν. Ωστόσο, δώσαμε τη λύση που θέλαμε να προτείνουμε 
αναφέροντας ως δεύτερη και τη λύση των Σπάτων καθώς και τις επιπτώσεις που θα είχε. 
Το ΤΕΕ που είναι επίσημος σύμβουλος του κράτους είπε παρ’ όλες τις κοινωνικές, 
οικονομικές και άλλες αναπτυξιακές επιπτώσεις που θα έχει, εμείς αποφασίζουμε αυτό. 
Αυτό όμως είναι συνέπεια γιατί ξέρει ότι η απόφαση που παίρνει είναι η καταστροφή. 
Αυτό είναι το ένα σημείο που ήθελα να πω, ότι δεν ξέρουμε αλλά δεν ξέρουμε αυτά τα 
ουσιώδη.

Το δεύτερο είναι ότι αυτό το Συνέδριο ήταν αποκαλυπτικό, γιατί έχουμε νέους 
ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μία ιστορία με την οποία δεν είναι απόλυτα συνδεδεμένοι 
αλλά έχουν ότι αντικειμενικό στοιχείο μπορούν να βρουν και προσπαθούν να βγάλουν 
νόημα από αυτό. Για εμένα αυτό ήταν μία τεράστια προσφορά την οποία μπορώ να 
χρησιμοποιήσω σε ένα πλαίσιο θεωρητικό που εγώ προσωπικά έχω. Το τρίτο θέμα είναι 
αν έπρεπε πράγματι να έχουμε αυτού του είδους την ημερήσια διάταξη με τα ερωτήματα 
ή αν τέθηκαν πολλά άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έπρεπε να συζητηθούν. Ένα τέταρτο 
είναι αν θα έπρεπε, ίσως, να πούμε τι θα κάνουμε από εδώ και εμπρός και να επιλέγαμε 
πέντε θέματα σε αυτή την ομάδα με τα οποία ακούστηκαν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Θα ήθελα να απαντήσω όμως και εγώ στα ερωτήματα της ατζέντας. Σε ότι αφορά στο 
πρώτο, πώς αξιολογώ τη σχέση πολιτικής και πλαισίου, πιστεύω ότι πολιτικές υπήρξαν, 
καλές ή κακές. Στρατηγικές για την εφαρμογή δεν υπήρξαν. Άλλο πολιτική, και η 
νομοθεσία είναι στρατηγική ουσιαστικά, και άλλο εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης, 
μάνατζμεντ δεν υπήρξε καθώς και τρόπος εφαρμογής και ελέγχου του μάνατζμεντ. 
Αποτελέσματα δεν υπήρξαν. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από την ουρά 
που αφήνουν οι προϋπολογισμοί.

Το δεύτερο ερώτημα είναι ποια είναι η συμβολή των στελεχών σας δομές της 
διοίκησης. Εγώ θεωρώ ότι ήταν υπέροχη και σκοτωθήκανε. Προσωπικά γνωρίζω, χωρίς 
να είμαι πολιτικός και δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Το μόνο που κατάλαβα 
όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε θεωρία ή να καταλάβουμε τι σημαίνει μητρόπολη, 
μεγαλόπολη, πόλη, γειτονιά και μαζεύαμε όλη τη γνώση που υπήρχε [Ο Δοξιάδης έδωσε 
δύο εκατομμύρια δολάρια για να καταγράψουμε σε όλες τις χώρες ποιοι είναι οι ορισμοί 
και οι προσδιορισμοί και ποιες οι παραλλαγές γι αυτού του είδους τα ζώα και για όλες 
τις θεωρίες από γεωγράφους και οτιδήποτε. Είχαμε ένα τοίχο στον οποίο προσθέταμε 
συνέχεια στοιχεία για να βγουν αυτές οι θεωρίες που άλλοτε μοιάζουν να έχουν
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υπαγορευθεί από τους Αμερικανούς και άλλοτε από τους Ρώσους] ήταν ότι η Μόσχα, η 
Νέα Υόρκη, το Σίδνεϊ και ορισμένες άλλες μητροπόλεις είχαν πάρα πολλές διαφορές - 
ιστορικές, τοπογραφικές- και σκανδαλώδεις ομοιότητες και σε ότι αφορά στην κατοικία. 
Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σύστημα της ζωής, δηλαδή ο χρόνος του 
ατόμου, η προσπάθεια του ατόμου. Αυτές οι θεωρίες που ο Δοξιάδης πρότεινε ότι η 
γειτονιά είναι το ημερήσιο σύστημα είναι και οικονομικά και κοινωνικά και χρειάζονται 
τεράστιες επενδύσεις για να βρούμε μία άκρη.

Συγχρόνως, το τρίτο θέμα που έχει σχέση και με την κατοικία είναι ότι ξεχνάμε ότι το 
σύστημα των οικισμών είναι δυναμικό. Ο κύριος Εμμανουήλ ανέφερε κάτι που είναι πολύ 
σημαντικό. Είπε ότι είμαστε σαν την Πορτογαλία ως προς τον κατά κεφαλή χώρο. Στην 
περίοδο που εξετάζουμε ο κατά κεφαλήν χώρος άλλαξε πάρα πολύ. Εδώ άλλαξε πολύ, 
αλλά στον υπόλοιπο κόσμο πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαμερίσματα των 
τεσσάρων ανθρώπων στα οποία ζει ένας άνθρωπος, γιατί έχει αλλάξει η κοινωνική ζωή, 
η δομή της οικογένειας στην Ελλάδα, έχουν αλλάξει οι χώροι, ο χρόνος και ο τρόπος που 
απασχολείται κανείς μέσα και έξω από το σπίτι. Επίσης, έχει αλλάξει και η δεύτερη 
κατοικία καθώς ένα ποσοστό της τάξης του 60-80% αυτών έχει μετατραπεί σε πρώτη 
κατοικία. Περιοχές όπως η Βάρκιζα που πριν κάποια χρόνια θεωρούνταν εξοχή, τώρα 
έχουν αλλάξει δομή και κατά συνέπεια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι τιμές της γης. Με 
άλλα λόγια, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό πρόβλημα το οποίο αγνοούμε. Κατά 
συνέπεια πώς να βγάλουμε συμπεράσματα;

Ωστόσο, κατά περιόδους είχαμε ορισμένα σχέδια. Τι είναι όμως ένα σχέδιο; Ο 
Δοξιάδης δεν ήθελε να ακούει για σχέδια γιατί θεωρούσε ότι είναι επιτελικά στοιχεία. Ο 
Δοξιάδης συνήθιζε να λέει "έχουμε πόλεμο και αυτή τη στιγμή που μιλάω η πόλη 
μεγαλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις, τι να το κάνω λοιπόν το σχέδιο;". Θα πρέπει να 
υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο επιβλέπει, το οποίο συνεχώς διαλέγει και μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να αυτενεργεί. Ορισμένα κόμματα το κάνουν, ορισμένοι έμποροι το κάνουν 
όπως επίσης και το χρηματιστήριο.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή 
τοποθετήσεις, εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
τη συμμετοχή σας και την ανοχή σας για όσες οργανωτικές ατέλειες υπήρξαν. Ελπίζω να 
βγουν σύντομα τα πρακτικά, γι αυτό θα πρέπει να στείλετε με δισκέτα τις εισηγήσεις σας 
όπως είπε ο κύριος Λουκίσσας για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα το συντομότερο 
δυνατόν. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
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Η Εταιρεία Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας αφιέρωσε το 2ο 
Συνε'δριό της στην επέτειο της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την 
έναρξη των μεταπολεμικών προσπαθειών που αναλήφθηκαν στην Ελλάδα 
για την πολεοδομική ανασυγκρότησής της.

Οι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν και οι τοποθετήσεις που έγιναν στο 
Στρογγυλό Τραπέζι που ακολούθησε, συνιστούν τη συμβολή του 
Συνεδρίου στη διερεύνηση ενός κρίσιμου ζητήματος της Νεοελληνικής 
Ιστορίας. Εκτιμάται ότι καλύφθηκε με επάρκεια το φάσμα της 
θεματολογίας που είχε τεθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου και περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:

α. Η περίοδος του Μεσοπολέμου σε σχέση με τα μεταπολεμικά 
τεκταινόμενα.

β. Η περιοδολόγηση της εποχής 1949-1974: πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική ιστορία σε σχέση με την Πολεοδομία της περιόδου.

γ. Το οικονομικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η 
πολεοδομική θεωρία και πρακτική.

δ. Οι φορείς άσκησης πολιτικής ρύθμισης του χιόρου, το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους, η διάρθρωση και στελέχωσή τους κ.ά.

ε. Οι θεωρίες που αναπτύσσονταν στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, οι 
φορείς και τα πρόσωπα "παραγωγής θεωρίας" στη χιόρα και το σύστημα 
διδασκαλίας στα ΑΕΙ.

στ. Η ανάλυση και η μεθοδολογία των συγκεκριμένων Ρυθμιστικών 
Σχεδίων της Αθήνας και των άλλων πόλεων, και γενικότερα των 
πολεοδομικών παρεμβάσεων.

ζ. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στη ρύθμιση του 
χώρου.

η. Η αποτίμηση των δεσμεύσεων της περιόδου από τη Μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα.
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