Μεταβιομηχανικές Οικονομίες και Χωρικοί Μετασχηματισμοί των
πόλεων: Αναλύοντας τη μετα-Ολυμπιακή Αθήνα.
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο μελετά τα clusters των νέων αστικών οικονομιών και τις επιπτώσεις
τους στο χωρικό μετασχηματισμό κεντρικών αστικών περιοχών στην μετα-βιομηχανική
πόλη, και εστιάζει στους πρόσφατους χωρικούς μετασχηματισμούς της Αθήνας – μιας
Μεσογειακής μεγαλούπολης η οποία αναπτύσσεται στη γεωγραφική και οικονομική
περιφέρεια της Ευρώπης και ‘ζει’ στον απόηχο του μεγάλου γεγονότος των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στο πρώτο μέρος, επιχειρείται η παρουσίαση του
φαινόμενου των clusters των νέων αστικών οικονομιών και των χωρικών τους
επιπτώσεών τους σε ένα διεθνές πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος, η μελέτη της Αθήνας
εξετάζει πρώτον, τα σχεδιασμένα clusters αθλητισμού, πολιτισμού και
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου που δημιουργήθηκαν για τους Ολυμπιακούς του
2004 και δεύτερον, τα αυτογενή clusters (α) δραστηριοτήτων πολιτισμού και ελεύθερου
χρόνου, (β) επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και (γ) ενδιάμεσων
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκαν σταδιακά σε
κεντρικές περιοχές της Αθήνας την τελευταία δεκαετία. Το άρθρο τεκμηριώνει τις
αλλαγές στις χρήσεις γης και τους μετασχηματισμούς του αστικού τοπίου
επισημαίνοντας τις αστικές πολιτικές. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τις
μεταβιομηχανικές ‘διαδρομές’ των πόλεων και τις διαφορές μεταξύ μεγάλων πόλεων
στον πυρήνα της Ευρώπης και Μεσογειακών μεγαλουπόλεων στην αναπτυσσόμενη
περιφέρειά της.
Λέξεις-κλειδιά: μεταβιομηχανική πόλη, clusters νέων αστικών οικονομιών, χωρικοί
μετασχηματισμοί, νέα αστικά τοπία, μετα-Ολυμπιακή Αθήνα, Ελλάδα.
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1. Εισαγωγή: Η ανάδυση των νέων αστικών οικονομιών και οι χωρικές
επιπτώσεις τους στη μεταβιομηχανική πόλη.
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, οι μεγάλες πόλεις στις οικονομικά
προηγμένες περιοχές της Ευρώπης και της Αμερικής καθώς και ορισμένες
μητροπόλεις στις γοργά αναπτυσσόμενες περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας,
άρχισαν να βιώνουν την άνθηση «νέων αστικών οικονομιών». Ως τέτοιες, οι McNeil
and While (2001) προσδιόρισαν μια τετραμερή τυπολογία: (α) οικονομίες
συγκέντρωσης, (β) οικονομίες υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, (γ) τεχνοπόλεις
και (δ) οικονομίες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου. Μεταξύ αυτών, οι οικονομίες
πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου καθώς και οι οικονομίες υψηλής τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας είναι οι πιο διαδεδομένες και ίσως οι πιο ορατές εκδηλώσεις της
οικονομικής καινοτομίας της μεταβιομηχανικής πόλης. Στο νέο περιβάλλον της
οικονομικής παγκοσμιοποίησης και της κινητικότητας του κεφαλαίου και των
επιχειρήσεων, η μετεγκατάσταση των παραδοσιακών βιομηχανιών στις οικονομικά
αναπτυσσόμενες περιοχές συνοδεύτηκε από μια άνευ προηγουμένου μεγέθυνση νέων
τύπων ‘βιομηχανιών’ στις οικονομικά ώριμες πόλεις: Η παραγωγή και κατανάλωση
πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου (τεχνών, μόδας, μουσικής, φαγητού, τουρισμού),
οι ‘δημιουργικές βιομηχανίες’ (creative industries) που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του design (αρχιτεκτονική, μόδα, γραφικές τέχνες, διαδίκτυο, κ.λπ.) καθώς και
στα multimedia και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs), έχουν
μετατραπεί σε ατμομηχανές ανάπτυξης της μεταβιομηχανικής πόλης (βλ. Zukin 1991
και 1995, Bianchini 1993, Lash and Urry 1995, Castells 1996, Scott 1997 and 2000,
Hall 2000).
Στην ιστορία των πόλεων, η μετάβαση από το ένα στο άλλο κοινωνικοοικονομικό παράδειγμα σχεδόν πάντα επέφερε αλλαγές στη χωρική οργάνωση, τη
δομή και το τοπίο της πόλης – όπως για παράδειγμα, οι μετασχηματισμοί των
Ευρωπαϊκών πόλεων κατά το πέρασμα από τη φεουδαρχία στην Αναγέννηση. Στην
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μεταβιομηχανική εποχή, η ανάδυση των νέων αστικών οικονομιών έχει
αναμφισβήτητα επηρεάσει τις πόλεις ως χωρικές οντότητες (βλ. Hutton 2000, Lever
2001, Shaw 2001). Μάλιστα, όπως ο Hutton (2000) υποστηρίζει με πειστικό τρόπο,
οι επιπτώσεις των νέων αστικών οικονομιών σήμερα φαίνεται να είναι πολύ πιο
σημαντικές από τις αντίστοιχες που παρατηρήθηκαν στα μέσα του 20ου αιώνα κατά
τη διάρκεια της ακμής του Φορντικού μοντέλου οικονομίας (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Η εξέλιξη της ανάπτυξης των υπηρεσιών και οι επιπτώσεις τους στην αστική οικονομία
και τη χωρική δομή των πόλεων.
Πίνακας 1
1η γενιά υπηρεσιών
(δεκαετίες ’50 &’60)
2η γενιά υπηρεσιών
(δεκαετίες ’70 &’80)

3η γενιά υπηρεσιών
(δεκαετία ‘90 έως
σήμερα)

Βασικές κατηγορίες υπηρεσιών
λογιστικά γραφεία,
χρηματιστηριακές
διαμεσολαβητικές επιχειρήσεις,
δημόσιες σχέσεις,
εταιρείες συμβούλων σε τομείς
διοίκησης και μάρκετινγκ,
τεχνικών έργων, νομικών
υποθέσεων, και αγοράς ακινήτων,
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας, χρηματο-οικονομικοί
μεσάζοντες σε παγκόσμιο επίπεδο,
διεθνείς κοινοπραξίες μεγάλων
τεχνικών έργων, παραγωγή
πολιτιστικών αγαθών & υπηρεσιών

Επίδραση
στην οικονομία των
πόλεων
‘επιφανειακή’επίδραση
εντός του Φορντικού
μοντέλου

Επιπτώσεις
στη χωρική δομή των
πόλεων
μεγέθυνση των κέντρων
των πόλεων - κυρίως καθ’
ύψος.

εξωτερίκευση της
παραγωγής από το
Φορντικό μοντέλο &
αύξηση της
παραγωγικότητας’

αναδιάρθρωση της
ιεραρχίας των αστικών
δικτύων & ανάδειξη
‘παγκοσμιουπόλεων’
(Νέα Υόρκη, Λονδίνο,
Τόκυο)
1. αναδιάρθρωση της
ιεραρχίας των αστικών
δικτύων & ανάδειξη
πόλεων ως ‘κόμβων
υπηρεσιών’ (Seattle,
Βαρκελώνη, Μιλάνο,
Σιγκαπούρη)
2.

‘ολοκληρωμένο νέο
σύστημα παραγωγής
υπηρεσιών &
τεχνολογίας’

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Hutton (2000), κατά τις δεκαετίες του ‘50 και
‘60, η ανάδυση της 1ης γενιάς υπηρεσιών η οποία περιλάμβανε κυρίως λογιστικά
γραφεία, χρηματιστηριακές διαμεσολαβητικές επιχειρήσεις και δημόσιες σχέσεις,
είχε μόνο μια επιφανειακή επίδραση (‘lubricating effect’ - Hutton 2000: 290), και δεν
αναδιάρθρωσε την τότε οικονομία ούτε προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη χωρική
δομή της πόλης. Με οικονομικούς όρους, η 1η γενιά υπηρεσιών αναπτυσσόταν πάντα
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εντός των πλαισίων του φορντικού μοντέλου παραγωγής ενώ με χωρικούς όρους,
συγκεντρώνονταν στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο των πόλεων (CBD – central
business district), προκαλώντας σημαντική μεγέθυνσή του - κυρίως καθ’ ύψος χωρίς όμως να μεταβάλει τη δομή της πόλης.
Στις δεκαετίες του ’70 και ‘80, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από κρίσεις
του ΟΠΕΚ και φάσεις οικονομικής ύφεσης, η ανάδυση της 2ης γενιάς υπηρεσιών,
κορμός της οποίας ήταν οι εταιρείες συμβούλων σε τομείς διοίκησης και μάρκετινγκ,
τεχνικών έργων, νομικών υποθέσεων, και αγοράς ακινήτων, άρχισε να έχει εμφανείς
επιπτώσεις στις πόλεις: Με οικονομικούς όρους, η 2η γενιά υπηρεσιών επιτάχυνε την
εξειδίκευση της εργασίας, εξωτερίκευσε την παραγωγή από το φορντικό σύστημα
και

δημιούργησε

νέες

παραγωγικές

υπηρεσίες,

προκαλώντας

‘επιπτώσεις

παραγωγικότητας’ (‘productivity effects’, Hutton 2000: 290). Με χωρικούς όρους, η
2η

γενιά υπηρεσιών αναδιάρθρωσε τα αστικά δίκτυα και την ιεραρχία τους

αναδεικνύοντας ‘παγκοσμιουπόλεις’ όπως το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο
(Hutton 2000).
Από τη δεκαετία του ’90, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, οι νέες αστικές
οικονομίες, που αφορούν κυρίως στην καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και
τεχνογνωσία (ICT’s, multimedia, τηλεπικοινωνίες), τις δημιουργικές υπηρεσίες
design (αρχιτεκτονικής, μόδας, διαδικτύου), την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών &
υπηρεσιών, και τις ενδιάμεσες χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο
επίπεδο, δεν συντάσσουν απλώς την 3η γενιά υπηρεσιών. Θεωρούνται ένα νέο
‘ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που ενσωματώνει τους τομείς των υπηρεσιών με
την υψηλή τεχνολογία’ (‘a new integrated service-technology production system’) (βλ.
Hutton 2000:290, Hutton 2004b, Scott 1997). Το νέο ολοκληρωμένο παραγωγικό
σύστημα υπηρεσιών-τεχνολογίας-τεχνογνωσίας φαίνεται να έχει σημαντικότατες
επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και χωρική δομή των πόλεων:
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α.

Αποτελεί

την

οικονομική

παγκοσμιοποίησης

και

αιχμή

της

των

πόλεων

μεταβιομηχανικής

στα

πλαίσια

εποχής

και

της
ωσάν

‘ατμομηχανή’ προωθεί την οικονομική ανάπτυξή τους.
β.

Από τη σκοπιά της κοινωνίας, έχει συμβάλει στην ανάδυση της ‘νέας
μεσαίας τάξης’ (Harvey 1989, Featherstone 1989, Soja 1989 and 2000,
Short 1989, Martin 1998, Florida 2004 και 2005) - η οποία συντάσσεται
από νέους επαγγελματίες υψηλού μορφωτικού επιπέδου και στελέχη
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ενώ χαρακτηρίζεται
από

νέα ηθική,

νέα αισθητική και νέους κώδικες πολιτιστικής

κατανάλωσης. και αυξημένη ευαισθησία σε ζητήματα πολιτιστικής
κληρονομιάς και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, Στα πλαίσια της
μεγάλης προσφοράς εργασίας και τις ευρείες δυνατότητες επιλογών
εγκατάστασης, η νέα μεσαία τάξη φαίνεται να έλκεται από τις πόλεις που
προσφέρουν υψηλή ποιότητα του αστικού χώρου. Προτιμά ως τόπο
κατοικίας και εργασίας τα κέντρα των μεγάλων πόλεων έναντι άλλων
μορφών αστικών σχηματισμών, (όπως π.χ. προάστια, μικρές πόλεις)
εξαιτίας

της

ικανότητας

των

κέντρων

των

μεγαλουπόλεων

να

ανταποκρίνονται σε μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών επιλογών, αισθητικών
και στυλιστικών αναζητήσεων (Zukin 1991 και 1995). Οι πιέσεις της νέας
μεσαίας τάξης για κατοικία και επαγγελματικούς χώρους σε κεντρικές
περιοχές των μεγάλων πόλεων συμβάλλουν εμμέσως στην ανάπλαση και
αναβίωση υποβαθμισμένων περιοχών.
3. Οι χωρικές επιπτώσεις του νέου ολοκληρωμένου παραγωγικού συστήματος
υπηρεσιών-τεχνολογίας-τεχνογνωσίας

περιλαμβάνουν

τόσο

την

αναδιάρθρωση της ιεραρχίας των αστικών δικτύων, όσο και την αλλαγή της
χωρικής δομής των πόλεων: Πρώτον, συμβάλλουν στην ανάδειξη
ορισμένων μεγάλων πόλεων ως ‘κόμβων- υπηρεσιών’ (‘service poles’
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Hutton 2000: 290), όπως για παράδειγμα το Seattle, το Χονγκ Κονγκ, η
Βαρκελώνη και το Μιλάνο. Δεύτερον, ανά κλάδο ομοειδών και
συμπληρωματικών επιχειρήσεων δημιουργούνται τάσεις συγκέντρωσης σε
συγκεκριμένες κεντρικές περιοχές των πόλεων, όπου δημιουργούνται
clusters νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, αφενός
επεκτείνεται ο επιχειρηματικός πυρήνας (CBD) και αλλάζει η χωρική δομή
της πόλης, και αφετέρου, το νέο παραγωγικό σύστημα δρα ως ‘καταλύτης’
στην αστική ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κεντρικών
περιοχών της πόλης, μετασχηματίζοντας την εικόνα και το αστικό τοπίο της
πόλης (Hannigan 1998 and 2003, Evans 2003, Hutton 2004a, 2004b and
forthcoming, Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006).
Ειδικότερα όσον αφορά στην εξέλιξη των αστικών τοπίων από τα μέσα του 20ου
αιώνα μέχρι σήμερα, αν κάποιος χαρακτηρίσει τη Μοντέρνα πόλη των δεκαετιών
’50, ’60 και ΄70 ως την πόλη του διαχωρισμού των χρήσεων γης (zoning) και της
δημιουργίας ενός ομοιογενούς και μη ιεραρχημένου μονοκεντρικού τοπίου, τότε η
μεταβιομηχανική πόλη θα ήταν η πόλη των επιλεκτικών χωρικών συγκεντρώσεων
(clustering) νέων αστικών οικονομικών δραστηριοτήτων και της δημιουργίας ενός
ετερογενούς και ιεραρχημένου πολυκεντρικού τοπίου (Gospodini 2006 και Γοσποδίνη
2006).
2. Clusters νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, νέες αστικές πολιτικές και
διεθνο-τοπικοποιημένα αστικά τοπία.
Οι χωρικές επιπτώσεις των νέων οικονομιών στις πόλεις, και ιδιαίτερα, το
φαινόμενο των clusters νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στις κεντρικές αστικές
περιοχές έχει γίνει τελευταία κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος των πολεοδόμων.
Απόδειξη είναι ο ταχύτατα αυξανόμενος αριθμός μελετών που περιγράφουν,
αναλύουν και τεκμηριώνουν σε διάφορες πόλεις το σχηματισμό και την ανάπτυξη
clusters των νέων οικονομικών τομέων της μεταβιομηχανικής εποχής, όπως για
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παράδειγμα, clusters πολυμέσων και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
(ICTs) (βλ. Attfield 1997, Pratt 2000, Graham and Guy 2002), clusters παραγωγής
εκπομπών και ταινιών για την τηλεόραση και ταινιών κινηματογράφου (βλ. Krätke
2002, Basset et al 2002, Turok 2003), clusters δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και
νυχτερινής ψυχαγωγίας (βλ. Hobbs et al 2000, Hitters and Richards 2002, Hollands
and Chatterton 2003, Hubbard 2003, Roberts 2006), clusters σχεδιασμού μόδας (see
Crewe 1996, Creigh-Tyte 2005), clusters ethnic εστιατορίων και ethnic εμπορικών
καταστημάτων (βλ. Shaw et al 2004). Επίσης αρκετές μελέτες τεκμηριώνουν και
περιγράφουν τις ιδιαίτερες χωρικο-οικονομικές διαδρομές μιας πόλης από τη
Μοντέρνα εποχή στη μεταβιομηχανική εποχή (βλ. για παράδειγμα Hutton 2004a) σε
μια προσπάθεια εξαγωγής γενικότερων συμπερασμάτων. Αυτές οι μελέτες μέχρι
στιγμής δείχνουν ότι οι μεταβιομηχανικές διαδρομές ποικίλλουν από πόλη σε πόλη,
αλλά ωστόσο υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν τόσο στο σχηματισμό
των clusters όσο και στις επιπτώσεις τους στο χωρικό μετασχηματισμό των πόλεων.
Σ’ αυτή τη βάση, ένας αριθμός πρόσφατων μελετών επιχειρεί να διερευνήσει το
φαινόμενο των clusters των νέων οικονομικών τομέων της μεταβιομηχανικής εποχής
σε ένα γενικότερο πλαίσιο και από διαφορετικές οπτικές γωνίες:
2.1 Clusters – τα πλεονεκτήματα που ενθαρρύνουν το σχηματισμό τους.
Αρκετές μελέτες επικεντρώνουν στα πλεονεκτήματα των clusters των νέων
οικονομικών τομέων και διερευνούν τους παράγοντες pull and push, τη δικτύωση και
τις συνέργιες που παράγονται από τη χωρική γειτνίαση ομοειδών επιχειρήσεων - για
παράδειγμα, στην περίπτωση των clusters υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας βλ.
Capello 1999, Keeble and Wilkinson 1999, Lawson and Lorenz 1999, Pratt 2000,
Raffo et al 2000, Krätke 2002, ενώ στην περίπτωση των clusters δραστηριοτήτων
πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου βλ. Scott 1997 και 2006, Hitters and Richards
2002, Mommas 2004. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών αντικρούουν
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παλαιότερες θεωρητικές προβλέψεις ότι οι ριζοσπαστικές δυνατότητες της νέας
τεχνολογίας όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική διαφήμιση, το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η δωρεάν και απεριόριστη αναπαραγωγή και διανομή
ηλεκτρονικών αγαθών μέσω διαδίκτυου, κ.λπ., θα υποβάθμιζαν το ρόλο της φυσικής
χωροθέτησης των επιχειρήσεων μέσα στην πόλη και της επαφής ΄πρόσωπο με
πρόσωπο΄ μεταξύ των επαγγελματιών και πελατών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (dotcoms, ICT’s) (βλ. Caincross 1998, Coyle 1998).
Αλλά πρόσφατες έρευνες δείχνουν μέχρι στιγμής το αντίθετο. Φαίνεται ότι ακόμη
υπάρχει ανάγκη για φυσική επαφή μεταξύ επαγγελματιών και πελατών και ιδίως
μεταξύ επαγγελματιών ομοειδών δραστηριοτήτων η οποία στηρίζεται αφενός στις
παραγωγικές διαδικασίες και πρακτικές συλλογικής εκμάθησης, άτυπης καθημερινής
συνάντησης και επικοινωνίας, και κυκλικής απασχόλησης των στελεχών, και
αφετέρου στην επιθυμία των επαγγελματιών για ad hoc κοινωνικοποίηση στην
καθημερινότητά τους κατά τις ώρες φαγητού και χαλάρωσης, ή απλώς στην επιθυμία
αίσθησης του ‘παλμού της πόλης’ (βλ. Pratt 2000). Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και οι οικονομικές δραστηριότητες
πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου φαίνεται να προτιμούν τη χωρική συγκέντρωση σε
κεντρικές περιοχές των πόλεων εξαιτίας συγκεκριμένων παραγόντων έλξης,
δικτύωσης και συνεργιών που περιλαμβάνουν τα εξής: α) ένα είδος χωρικά
εντοπισμένης συλλογικής μάθησης1, β) επίσημους και ανεπίσημους συνδέσμους
μεταξύ των εταιρειών, γ) αύξηση στο βαθμό εξειδίκευσης των δεξιοτήτων των
στελεχών και της διάχυσής τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια πλεονάζουσα
τοπική προσφορά κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών, γ) μεγέθυνση των
1

Αυτό το είδος εκμάθησης, ορισμένο αρχικά ως ‘συλλογική εκμάθηση’ από τους Lawson and Lorenz
(1999), ως ‘εντοπισμένη επιχειρηματική εκμάθηση’ (‘situated business learning’) από τους Raffo et al
(2000) και ως ‘εντοπισμένη δημιουργικότητα’ (‘situated creativity’) από τους Jeffcutt and Pratt (2002),
περιλαμβάνει τη δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας και μιας
κοινής γνώσης μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν ένα παραγωγικό δίκτυο – κάτι που τους επιτρέπει
να συντονίζουν τις δράσεις τους για την επίλυση των κοινών τεχνικών και οργανωτικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν.

8

συμπληρωματικών εταιρειών εξειδικευμένων υπηρεσιών στην περιοχή και αυξημένη
κοινή χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υπηρεσιών, δ) κινητικότητα του
προσωπικού από εταιρεία σε εταιρεία, και ε) την ανάδυση (spin-off) νέων εταιρειών
και νέων θεσμών από υπάρχοντες. Όπως υποστηρίζουν οι Keeble and Wilkinson
(1999), τα clusters των νέων αστικών οικονομιών χαρακτηρίζονται από αυτό που ο
Storper (1995) έχει ορίσει ως ‘μη εμπορεύσιμες αλληλεξαρτήσεις’ (‘untraded
interdependencies’), οι οποίες εκτείνονται πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις
πελάτη/προμηθευτή και εξυπηρέτησης.

2.2 Σχηματισμός, ανάπτυξη και διαχείριση των clusters και οι εναρμονισμένες νέες
αστικές πολιτικές.
Ορισμένες μελέτες επικεντρώνονται στο ρόλο και την επιρροή των αστικών πολιτικών
στο σχηματισμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των clusters νέων οικονομιών (βλ.
Newman and Smith 2000, Hitters and Richards 2002, Jeffcutt and Pratt 2002). Για
παράδειγμα, στην περίπτωση του cluster στο South bank του Λονδίνου, οι Newman
and Smith (2000) γράφουν ότι, παρά το γεγονός ότι η πρόσφατη βιβλιογραφία
ερμηνεύει επιτυχημένα παραδείγματα αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης
υπερτονίζοντας το ρόλο της τοπικής πρωτοβουλίας στη δημιουργία συνεργασίας
μεταξύ των εταίρων, η μελέτη του cluster πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο South
bank του Λονδίνου κατέδειξε την αποτυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης να οδηγήσει
σε συνεργασία τους συμμετέχοντες κάτω από την ατζέντα της οικονομικής
ανάπτυξης. Αντίθετα, ήταν η δυναμική συνεισφορά του τομέα της αγοράς ακινήτων
και η παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης που οδήγησαν στο σχηματισμό και
ενίσχυσαν την ανάπτυξη του cluster.
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Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις πολιτιστικών clusters, όπως του Witte de Withstraat
στο Ρότερνταμ και του Westrgasfabriek στο Άμστερνταμ, οι Hitters και Richards
(2002) υποστηρίζουν ότι οι στρατηγικές πολιτικές των τοπικών φορέων οι οποίες
αφορούν σε θέσπιση κινήτρων προσέλκυσης ομοειδών επιχειρήσεων πολιτισμού και
ελεύθερου χρόνου καθώς και στις διαδικασίες ανάπλασης και αναζωογόνησης μιας
περιοχής, μπορούν να έχουν καθοριστικές επιπτώσεις στην ταυτότητα του
μελλοντικού cluster ως προς την ποικιλία των δραστηριοτήτων που έλκονται, το
βαθμό καινοτομίας και δημιουργικότητας του cluster ως χώρου εκκόλαψης νέων
δραστηριοτήτων και εταιρειών, και τη νέα εικόνα και κοινωνική ταυτότητα της
περιοχής μετά την ανάπλαση.
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, τμήμα της πρόσφατης βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι η
ανάδυση των οικονομιών πολιτισμού και κατανάλωσης έχει οδηγήσει σε
ριζοσπαστικά νέους τύπους αστικών πολιτικών και αστικής διακυβέρνησης.
Υποστηρίζεται το πέρασμα από την επιχειρηματική πόλη και την παροχή
μεγαλύτερων οικονομικών κινήτρων και διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις, στην πόλη
των χωρικών απολαύσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας αστικού χώρου τόσο για
τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους. Οι νέοι τύποι αστικών πολιτικών και
διακυβέρνησης στοχεύουν στην αστική ανάπτυξη - οικονομική και δημογραφική μέσω των προσφερόμενων απολαύσεων και της υψηλής ποιότητας του αστικού
χώρου (‘amenity urban growth’) (βλ. Clark and Hoffmann-Martinot 1998, Clark et al.
2002). Η ‘πόλη των χωρικών απολαύσεων’ φαίνεται να ταιριάζει στο προφίλ των
μεταμοντέρνων κοινωνιών της μεταβιομηχανικής εποχής που χαρακτηρίζονται από
την υψηλή κινητικότητα μιας αυξανόμενης νέας μεσαίας τάξης νέων επαγγελματιών
και προσωπικού υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν προσφορά εργασίας σχεδόν
οπουδήποτε αλλά έλκονται μόνον από πόλεις που είναι ανταγωνιστικές για την
ποιότητα του χώρου (Clark et al 2002, Clarke 1997).
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2.3 Ta Clusters νέων οικονομιών ως καταλύτες αστικής ανάπλασης και τα παραγόμενα
νέα αστικά τοπία.
Ορισμένες μελέτες (βλ. Hutton 2004b, Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006)
επικεντρώνουν στα φαινόμενα της αστικής ανάπλασης και αναδόμησης κεντρικών
περιοχών της μεταβιομηχανικής πόλης, που ενθαρρύνονται ή και προκαλούνται από
το

σχηματισμό

clusters

νέων

οικονομικών

δραστηριοτήτων

(‘cluster-led-

regeneration’). Με γνώμονα τα χωρικά, οικονομικά, μορφολογικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά των αναπλασμένων ή αναδομημένων αστικών περιοχών, οι μελέτες
αυτές επιχειρούν να προσδιορίσουν τις νέες τυπολογίες του αστικού χώρου στη
μεταβιομηχανική εποχή. Ειδικότερα, ο Hutton (2004b) αναγνωρίζει τέσσερις τύπους
κεντρικών αστικών περιοχών με συγκέντρωση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων
στη μεταβιομηχανική πόλη:
(i) ‘τις διάχυτες περιοχές νέων οικονομιών’ που περιλαμβάνουν νέες
οικονομικές δραστηριότητες διάσπαρτα σε όλη την έκτασή τους,
(ii) ‘τις συμπαγείς περιοχές νέων οικονομιών’ (αυτογενείς ή/και σχεδιασμένες),
στις οποίες υπάρχουν ευκρινώς σχηματισμένα και πυκνά clusters των νέων
οικονομιών,
(iii) “τους σημαίνοντες θήλακες νέων οικονομιών’ (“signifying” New Economy
precincts’) οι οποίοι συγκροτούν τα ‘επίκεντρα’ της νέας οικονομίας, και
(iv) “τις πρώιμες περιοχές νέων οικονομιών” οι οποίες εμφανίζουν τα πρώτα
σημάδια μετασχηματισμού από τόπους εμπορικών, οικιστικών ή παλαιών
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε clusters βιομηχανιών νέας οικονομίας,
(Hutton 2004b: 93-95).
Μεταξύ των παραπάνω τεσσάρων τύπων, οι ‘σημαίνοντες θήλακες νέων οικονομιών’
συντάσσουν κατά τον Hutton (2004b) τις πιο εμφανείς και κυρίαρχες εκδηλώσεις του
χωρικού μετασχηματισμού της μεταβιομηχανικής πόλης. Αποτελούν τα επίκεντρα
που φιλοξενούν σημαντικές συγκεντρώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων
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‘αιχμής’ σε στρατηγικούς νέους οικονομικούς τομείς, προσφέρουν ειδικές ευκαιρίες
για κοινωνική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή πληροφορίας, επανακαθορίζουν τα
χαρακτηριστικά της κατανάλωσης και του τρόπου ζωής στην πόλη, ανανεώνουν την
εικόνα και το τοπίο της πόλης, παρέχουν σε επισκέπτες και κατοίκους
περιβαλλοντικές απολαύσεις και συνεισφέρουν στην αναμόρφωση της ταυτότητας
του τόπου.
Τέτοιου είδους επίκεντρα της μεταβιομηχανικής πόλης αναλύονται και
ταξινομούνται (βλ. Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006) βάσει χωρικών
παραμέτρων, όπως η θέση του επικέντρου στο συνολικό ιστό της πόλης, οι κυρίαρχες
χρήσεις γης, οι συμπληρωματικές χρήσεις γης και δραστηριότητες, ο τρόπος
παραγωγής του νέου χώρου (π.χ αστική ανάπλαση, αστική αναδόμηση) και η αστική
και αρχιτεκτονική μορφολογία. Διακρίνονται πέντε τύποι επικέντρων:
(1) ‘Επιχειρηματικά επίκεντρα’: Συνήθως δημιουργούνται σε κεντρικές περιοχές και
αντιστοιχούν

σε

clusters

επιχειρήσεων

παροχής

ενδιάμεσων

ζρηματο-

οικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας.

Οι

συμπληρωματικές

χρήσεις

γης

και

δραστηριότητες

περιλαμβάνουν κατοικία, trendy εμπορικά καταστήματα και ακριβά εστιατόρια.
Ο χώρος είναι συνήθως προϊόν αστικής αναδόμησης και χαρακτηρίζεται από
καινοτομίες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αστική μορφολογία χωρίς
τοπικές αναφορές στην περιβάλλουσα περιοχή. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα
μπορούν να αναφερθούν το Potzdamer Platz στο Βερολίνο, το ‘Citylife’ στην
περιοχή του Milan Fair στο Μιλάνο, το νέο χρηματο-οικονομικό κέντρο της
Βαλένθια στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, και η πειροχή One North
στη Σιγκαπούρη, κ.α. (βλ. Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006).
(2) ‘Επίκεντρα υψηλού πολιτισμού’: Συνήθως δημιουργούνται στο κέντρο της πόλης
και αντιστοιχούν σε clusters δραστηριοτήτων υψηλού πολιτισμού όπως μουσεία,
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γκαλερί, θέατρα, όπερες, αίθουσες συναυλιών, συνεδριακά κέντρα. Οι
συμπληρωματικές χρήσεις γης περιλαμβάνουν βιβλιοπωλεία, καφετέριες και
εστιατόρια. Ο χώρος είναι συνήθως προϊόν εν μέρει αστικής ανάπλασης
ιστορικών πυρήνων και εν μέρει αστικής αναδόμησης με νέες κατασκευές. Η
αστική

και

αρχιτεκτονική

μορφολογία

είναι

μικτή

και

ενσωματώνει

αναπλασμένους ιστορικούς πυρήνες και νέα τμήματα ιστού με καινοτόμο
σχεδιασμό

και

χωρίς

αναφορές

στην

υφιστάμενη

μορφολογία.

Ως

χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μπορούν να αναφερθούν η Συνοικία Μουσείων
στη Βιέννη, η Συνοικία Μουσείων στο Ρότερνταμ, η Συνοικία Μουσείων στη
Χάγη (βλ. Mommas 2004, Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006).
(3) ‘Επίκεντρα δημοφιλούς ψυχαγωγίας’: Αναπτύσσονται στο ιστορικό κέντρο της
πόλης και αντιστοιχούν σε clusters δραστηριοτήτων δημοφιλούς αναψυχής όπως
clubs ζωντανής μουσικής, καφετέριες, bars και εστιατόρια διεθνούς ή εθνικά
εξειδικευμένης κουζίνας. Οι συμπληρωματικές χρήσεις γης και δραστηριότητες
περιλαμβάνουν καταστήματα με αντίκες, γραφεία design, ethnic καταστήματα
ρούχων, δισκοπωλεία, βιβλιοπωλεία και μικρά avant-garde θέατρα. Ο χώρος είναι
συνήθως προϊόν αστικής ανάπλασης ιστορικών πυρήνων και επομένως, η αστική
και αρχιτεκτονική μορφολογία χαρακτηρίζεται από παραδοσιακό ιστό και παλιά
διατηρητέα κτίρια που έχουν ανασχεδιασθεί και επαναχρησιμοποιηθεί. Ως τυπικά
παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η περιοχή Temple Bar στο Δουβλίνο, το
Bagladcity στην περιοχή Brick Lane του Λονδίνου, η περιοχή Westergas-fabriek
στο Άμστερνταμ, η περιοχή Witte de Withstraat στο Ρότερνταμ, οι περιοχές
Πλάκα και Ψυρρή στην Αθήνα και η περιοχή Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη (βλ.
Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006).
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(4) ‘Παραλιακά επίκεντρα πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου’: Συνήθως συναντώνται
στην καρδιά του κέντρου της πόλης, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και στην
περιφέρειά της πόλης. Αντιστοιχούν σε clusters δραστηριοτήτων υψηλού
πολιτισμού αλλά και δημοφιλούς ψυχαγωγίας όπως μουσεία διάφορων ειδών,
συνεδριακά κέντρα, γκαλερί, αίθουσες συναυλιών, θέατρα, θεματικά πάρκα και
πάρκα αναψυχής, καφετέριες, bars, εστιατόρια.. Οι συμπληρωματικές χρήσεις γης
και δραστηριότητες περιλαμβάνουν κατοικία και γραφειακούς χώρους. Ο χώρος
είναι προϊόν κυρίως αστικής αναδόμησης και χαρακτηρίζεται από καινοτόμο
αστική και αρχιτεκτονική μορφολογία χωρίς τοπικές αναφορές στην υφιστάμενη
μορφολογία. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο χώρος μπορεί εν μέρει να προκύψει από
αστική ανάπλαση ιστορικών αστικών πυρήνων. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει
μικτή μορφολογία και ο καινοτόμος σχεδιασμός συνδυάζεται με διατηρητέο
αστικό ιστό και κτίρια που έχουν αναπλασθεί. Ως χαρακτηριστικά πρόσφατα
παραδείγματα, μπορούν να αναφερθούν η περιοχή South Bank του Λονδίνου, η
περιοχή Abandoibarra του Μπιλμπάο, το Forum των Πολιτισμών στη
Βαρκελώνη, το Port Melbourne στη Μελβούρνη και το West Kowloon στο Χονγκ
Κονγκ (βλ. Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006).
(5) ‘Επίκεντρα εξωαστικών νέων κεντρικοτήτων’: Αναπτύσσονται στον περιαστικό
χώρο κοντά σε αυτοκινητόδρομους και περιφερειακές οδούς. Συντάσσονται από
διάσπαρτα νέα κτιριακά συγκροτήματα που φιλοξενούν εμπορικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες - franchising εμπορικά καταστήματα διεθνών
αλυσίδων, πολυ-κινηματογράφους, καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια, θεματικά
πάρκα

και

πάρκα

αναψυχής.

Οι

συμπληρωματικές

χρήσεις

γης

και

δραστηριότητες περιλαμβάνουν συγκροτήματα γραφείων, εκθεσιακά κέντρα,
ξενοδοχεία, κέντρα άθλησης και αισθητικής. Ο χώρος είναι προϊόν νέας
ανάπτυξης και χαρακτηρίζεται από διεθνοποιημένη αστική και αρχιτεκτονική
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μορφολογία. Ως τυπικά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν α) εμπορικά και
ψυχαγωγικά πολυ-κέντρα όπως το Bluewater στο Λονδίνο και πολλά άλλα στις
μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, β) θεματικά πάρκα όπως
η Disneyland στο Παρίσι, η Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών στη Βαλένθια,
η ‘historic city’ της Terra Mitica’ στην Costa Blanca της Ισπανίας, και γ) πάρκα
αναψυχής όπως ‘The world of Adventures’ στο Chessington του Λονδίνο, το
Efteling στο Ρότερνταμ, κ.α. (βλ. Gospodini 2006 και Γοσποδίνη 2006).
Ειδικότερα ως προς τα αναδυόμενα νέα αστικά τοπία, οι περισσότεροι από τους
παραπάνω τύπους επικέντρων χαρακτηρίζονται από μίξη καινοτόμου σχεδιασμού και
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, παράγουν ένα νέο είδος αστικού τοπίου
που προκύπτει ως κολλάζ με τη σύνθεση δύο αντιθετικών πόλων: α) την
αρχιτεκτονική κληρονομιά με τοπικές κυρίως πολιτιστικές, μορφολογικές και
συμβολικές αναφορές και β) τον καινοτόμο σχεδιασμό του χώρου με παγκόσμιες
αναφορές. Με αυτή τη λογική, τα νέα τοπία της μεταβιομηχανικής πόλης του 21ου
αιώνα μπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘διεθνο–τοπικο-ποιημένα’ (‘glocalised’) (βλ.
Beriatos and Gospodini 2004).
2.4 Τα νέα επίκεντρα της μεταβιομηχανικής πόλης, η κοινωνική διάσταση της
ανάπτυξης και το ζήτημα της βιωσιμότητας.
Η δημιουργία νέων επικέντρων στη μεταβιομηχανική πόλη μέσω ανάπλασης ή
αναδόμησης κεντρικών αστικών περιοχών, έχουν δημιουργήσει σκεπτικισμό σε
ορισμένους μελετητές οι οποίοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την κοινωνική
διάσταση, και την βιωσιμότητα της νέας ανάπτυξης. Συνήθως εγείρουν ζητήματα που
σχετίζονται με το βαθμό σύνδεσης των δραστηριοτήτων των νέων επικέντρων με τις
τοπικές κοινωνίες, τον πιθανό εκτοπισμό παλαιών κοινωνικών στρωμάτων από τις
αναδομούμενες περιοχές, την ένταση αντί της άμβλυνσης των φαινομένων
κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνούν το ζήτημα της βιωσιμότητας
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των νέων επικέντρων (βλ. Atkinson 2000 and 2004, Aitchison and Evans 2003, Miles
and Paddison 2005, Evans 2005).
Ειδικότερα, έρευνα σε Ευρωπαϊκές πόλεις2 που εξετάζει μεγάλα έργα αστικής
ανάπλασης και αναδόμησης που συνδέονται με τη δημιουργία επιχειρηματικών
επικέντρων και επικέντρων υψηλού πολιτισμού, έχει δείξει ότι η πλειοψηφία τέτοιων
έργων έχει αυξήσει τον φυσικό και κοινωνικό κατακερματισμό στην πόλη
(Swyngedoux et al 2002).
Ιδιαίτερα στην περίπτωση ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών με στόχο τη
δημιουργία επικέντρων υψηλού πολιτισμού (‘culture-led-regeneration’), οι Miles and
Paddison (2005) επισημαίνουν ότι αυτού του είδους οι νέες πολιτιστικές πολιτικές
μπορούν να αναπαράγουν ή/και να εντείνουν την κοινωνική ανισότητα. Αυτή η
απειλητική διάσταση συχνά αμελείται από τις τοπικές αρχές και τους πολεοδόμους
διότι κυριαρχεί σήμερα η ρητορική που υποστηρίζει ότι στη μεταβιομηχανική εποχή
οι πολιτιστικές βιομηχανίες μπορούν κατεξοχήν να προσφέρουν μεγάλο αριθμό νέων
θέσεων εργασίας, να ενθαρρύνουν τους πολίτες να εγκατασταθούν ξανά τα κέντρα
της πόλης και να βελτιώσουν την αστική ποιότητα ζωής. Αυτή η κυρίαρχη ρητορική
φαίνεται να θολώνει τα όρια μεταξύ της οικονομικής διάστασης και της κοινωνικοπολιτικής διάστασης μιας αστικής ανάπλασης ή αναδόμησης. Και σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού περιορίζεται στο να προσδιορισθεί
αποκλειστικά μέσα από τη σχέση ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας με την
αγορά και, κατά συνέπεια, με το ρόλο τους ως καταναλωτές. Ωστόσο,

όπως

πιστεύουν οι Miles and Paddison (2005), η βιωσιμότητα των αναπλασμένων ή
αναδομημένων γειτονιών με καταλύτη τις πολιτιστικές δραστηριότητες (‘culture-ledreganeration’) πρέπει να εξετάζεται – πέρα από τις οικονομικές προοπτικές – σε
2

Αυτές είναι: Αθήνα (Ολυμπιακό Χωριό), Βερολίνο (Adlershof), Μπιλμπάο (Abandoibarra),
Βρυξέλλες (Leopold Quarter), Κοπεγχάγη (Orestaden), Δουβλίνο (Docklands), Λιλ (Euralille),
Λισσαβόνα (Expo 1998), Λονδίνο (Southbank), Βιέννη (Donau City), Νάπολι (Centro Direzionale) και
Ρότερνταμ (Koop Van Zuid).

16

σχέση με τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της, σε σχέση με την ικανότητα
μιας πολιτιστικής πολιτικής να ενσωματώνει και να ενσωματώνεται από την τοπική
κοινωνία, να συνεισφέρει στη συλλογική λήψη αποφάσεων και στην κοινωνική
συνοχή (Miles and Paddison 2005 and Miles 2005). Στα πλαίσια της ίδιας
προβληματικής, οι Aitchison and Evans (2003) έχουν παρουσιάσει μια λίστα 11
αρχών που θα πρέπει να διέπουν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη
λειτουργία των πολιτιστικών επικέντρων για. να μπορούν να είναι βιώσιμα και να
συμβάλουν θετικά στην κοινωνική ενσωμάτωση (‘social inclusion’). Σύμφωνα με
αυτές τις αρχές, τα νέα πολιτιστικά επίκεντρα πρέπει (1) να αναγνωρίζουν και να
αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των αξιών και των επιλογών του ατόμου, (2) να
επιδέχονται ελέγχου από την τοπική κοινωνία, (3) να συμβάλουν στην συναίνεση της
τοπικής κοινωνίας, (4) να προωθούν την ισότιμη συμμετοχή, (5) να προσδιορίζουν
στόχους σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, (6) να
χαρακτηρίζονται από ευελιξία ως προς τις κατά περίπτωση απαιτούμενες αλλαγές
των αρχικών σχεδίων και στόχων, (7) να χαρακτηρίζονται από ποιότητα σε όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων, (8) να εναρμονίζονται με το κυρίαρχο ρεύμα στις καλές
τέχνες και τον αθλητισμό, (10) να αναγνωρίζουν και ταυτόχρονα να σταθμίζουν τη
σημασία των πολιτιστικών επενδύσεων που γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της
αγοράς, εξισορροπώντας τα μεγάλα πολιτιστικά έργα διεθνούς προβολής και αίγλης
με άλλα μικρότερα έργα τοπικής σημασίας, (11) να συμβάλουν στην πολιτιστική
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας αναδεικνύοντας και καλλιεργώντας τα υφιστάμενα
πολιτιστικά ενδιαφέροντα και ικανότητές της.
Ο βαθμός βιωσιμότητας των επικέντρων νέων οικονομιών φαίνεται επίσης να
σχετίζεται με την ποικιλία των οικονομικών δραστηριοτήτων που συγκεντρώνονται –
δηλ. το βαθμό πολυλειτουργικότητας των clusters. Πρόσφατη έρευνα σε clusters
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πολιτισμού και δημοφιλούς ψυχαγωγίας ελληνικών πόλεων3 δείχνει μέχρι στιγμής ότι
τα επίκεντρα που αντιστοιχούν σε σχεδόν μονολειτουργικά clusters4 ενέχουν
σημαντικό κίνδυνο ύφεσης μετά από μια καταρχήν ταχεία ανάπτυξη, και ως εκ
τούτου, έχουν χαμηλότερο βαθμό βιωσιμότητας συγκριτικά με επίκεντρα που
συντάσσονται από πολυλειτουργικά clusters5 (Gospodini 2006). Ο χαμηλός βαθμός
βιωσιμότητας των επικέντρων που προκύπτει από τη μονολειτουργικότητα των
clusters φαίνεται να ισχύει για κάθε κλάδο των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων –
ακόμη και για εκείνους που γενικότερα θεωρούνται ότι έχουν ιδιαίτερα θετικές
προοπτικές ανάπτυξης. Απόδειξη είναι το φαινόμενο της ακμής και ύφεσης των
εταιρειών dotcoms τη δεκαετία του ‘90s (βλ. Ramachandran 2003, Razi et al. 2004).
Αντιθέτως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι πολυλειτουργικά clusters και επίκεντρα που
συνδυάζουν για παράδειγμα, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με
δημιουργικές βιομηχανίες (π.χ. design στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μόδας,
των γραφικών τεχνών, κ.α), καθώς και με χώρους πολιτισμού και κατανάλωσης, είναι
λιγότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο ύφεσης και υποβάθμισης (Gospodini 2006).
2.5 Ομοιότητες και διαφορές στις μεταβιομηχανικές διαδρομές των πόλεων.
Με δεδομένες τις πιθανές θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη δημιουργία
clusters

νέων

οικονομικών

δραστηριοτήτων

και

νέων

επικέντρων

στη

μεταβιομηχανική πόλη μέσω ανάπλασης/αναδόμησης υποβαθμισμένων κεντρικών
περιοχών, αποτελεί πρόκληση και καθήκον των ερευνητών του αστικού χώρου η
συστηματικότερη θεώρηση των διαφοροποιημένων επιπτώσεων, και η μετάδοση της
γνώσης σχετικά με τις παραμέτρους που συνδέονται με οικονομικά, κοινωνικά και
3

Αυτή η έρευνα αφορά στα clusters πολιτισμού και δημοφιλούς ψυχαγωγίας στις περιοχές Ψυρρή
στην Αθήνα, Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη και Παλιά στο Βόλο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Νέες Αστικές
Οικονομίες και τα Νέα Αστικά Τοπία, υπό την επίβλεψη της συγγραφέως του παρόντος άρθρου.
4
π.χ Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη.
5
π.χ. Ψυρρή στην Αθήνα.
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περιβαλλοντικά οφέλη και ζημίες (Hutton 2005). Σ’ αυτό το πλαίσιο, ένα σημαντικό
ζήτημα αφορά τη διερεύνηση των ομοιοτήτων και των διαφορών στις
μεταβιομηχανικές διαδρομές μεταξύ πόλεων που ανήκουν σε διαφορετικές
γεωγραφικές και οικονομικές ομάδες, ή κατέχουν διαφορετική θέση στις ιεραρχίες
του παγκόσμιου αστικού δικτύου, όπως για παράδειγμα, οικονομικά ώριμες
Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές μητροπόλεις και μεγάλες πόλεις (π.χ. Νέα Υόρκη, Λος
Άντζελες, Σηάτλ, Λονδίνο, Μιλάνο, Βερολίνο, Βαρκελώνη), Ασιατικές μητροπόλεις
με γοργά αναπτυσσόμενη οικονομία (π.χ. Τόκιο, Σαγκάη, Σιγκαπούρη), μεγάλες
πόλεις στη γεωγραφική ή/και οικονομική περιφέρεια της Ευρώπης, (π.χ. Λισσαβόνα,
Νάπολη, Αθήνα). Τα κυριότερα ερωτήματα που εγείρονται είναι τα εξής:
Οι διαφορετικές κατηγορίες και ομάδες πόλεων ακολουθούν διαφοροποιημένες
διαδρομές αναφορικά με την ανάπτυξη clusters και επικέντρων νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων; Και ειδικότερα,
α. Σε ποιο βαθμό οι διάφοροι τύποι επικέντρων νέων οικονομιών, όπως αυτοί
εμφανίζονται σε οικονομικά ώριμες μητροπόλεις, μετασχηματίζονται χωρικά
καθώς υιοθετούνται από άλλες κατηγορίες και γεωγραφικές ομάδες πόλεων που
βρίσκονται χαμηλότερα στις ιεραρχίες του παγκόσμιου αστικού δικτύου;
β. Σε ποιο βαθμό οι πολιτικές διαχείρισης των clusters και των επικέντρων των νέων
οικονομιών διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών και ομάδων
πόλεων;
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να συνεισφέρει στα παραπάνω ερωτήματα μέσω της
διερεύνησης της μεταβιομηχανικής πορείας της Αθήνας – μιας Μεσογειακής
μητρόπολης στην αναπτυσσόμενη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης, μιας
πόλης η οποία κατά την τελευταία δεκαετία έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για τη
βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας του αστικού χώρου, μιας πόλης που
αναδομήθηκε σε μεγάλη κλίμακα για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του
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2004, μιας πόλης η οποία ζει τώρα στον απόηχο των Ολυμπιακών και αναμένει να
κεφαλαιοποιήσει της προσπάθειές της.
3. Η ανάδυση νέων αστικών οικονομιών στην Αθήνα, την Αττική και την Ελλάδα.
Στην ιεραρχία του δικτύου των ελληνικών πόλεων, η Αθήνα εμφανίζεται στην
κορυφή με διαφορά από τις άλλες πόλεις (Πετράκος και Οικονόμου 1999): Αποτελεί
τόπο

συγκέντρωσης

όλων

των

διαφορετικών

οικονομικών

τομέων

και

δραστηριοτήτων, καθώς και των κορυφαίων πολιτικών και διοικητικών οργανισμών
του δημοσίου. Έχει πληθυσμό περίπου 4 εκατομμυρίων κατοίκων στην ευρύτερη
μητροπολιτική περιοχή της Αττικής. Ωστόσο, στα πλαίσια του ενιαίου δικτύου των
Ευρωπαϊκών πόλεων, η Αθήνα βρίσκεται σχετικά χαμηλά στην κατάταξη. Με βάση
διαφορετικές έρευνες και ταξινομήσεις6 των Ευρωπαϊκών πόλεων, η Αθήνα
αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πόλη στην περιφέρεια της Ευρώπης με μικρή όμως
εμβέλεια επιρροής στην ευρύτερη περιοχή της (βλ. Μπεριάτος 1996, Πετράκος και
Οικονόμου 1999).
Από τη δεκαετία του ’90, στην Αθήνα και στη μητροπολιτική περιφέρεια της
Αττικής παρατηρείται συνεχής μεγέθυνση νέων αστικών οικονομιών. Ο Πίνακας 2
παρουσιάζει το μέγεθος των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων αντιστοίχως στην
Αθήνα και την Αττικής, και στο σύνολο της Ελλάδας.

6 Βλ. CEC 1992, RECLUS/DATAR στο Verhilll, et al 1995 και Μπεριάτος 1996α και 1996β.
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Πίνακας 1

Πίνακας 2: Η συμβολή των νέων οικονομιών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα: (α)
της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, και (β) του συνόλου της Ελλάδας. [Πηγή: Γενική
Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (2000). Ίδια επεξεργασία πίνακα και
στοιχείων]
Δραστηριότητα τομέων νέων αστικών οικονομιών (2000)
Α. Αθήνα και μητροπολιτική περιοχή Αττικής
Β. Ελλάδα (ως σύνολο)
Αριθμός
Ετήσιος
Ποσοστό επί
Ποσοστό
Αριθμός
Ετήσιος
Ποσοστό επί
επιχειρήσεων
κύκλος
του
επί του
επιχειρήσεων
κύκλος
του
εργασιών
συνολικού
συνολικού
εργασιών
συνολικού
(σε εκατ. €)
(σε εκατ. €)
αριθμού
ετήσιου
αριθμού
επιχειρήσεων
κύκλου
επιχειρήσεων
(%)
εργασιών
(%)
(%)

1. Συνολική
282.361
οικονομική
133.616
100%
δραστηριότητα
2. Συνολική
δραστηριότητα
56.848 21.709,50
20,13%
στις νέες αστικές
οικονομίες
3. Δραστηριότητα ανά τομέα νέων αστικών οικονομιών
3.1 Εκδόσεις
(περιλαμβάνονται
3.039
1.397,19
1,08
και οι εφημερίδες)

Ποσοστό
επί του
συνολικού
ετήσιου
κύκλου
εργασιών
(%)

100%

805.871

192.728,73

100%

100%

16,25%

187.174

28.389,16

23,23%

14,73%

1,05

4.694

1.644,17

0,58

0,85

3.2 ΜΜΕ
(TV, ράδιο,
πρακτορεία
ειδήσεων, εκτός
εφημερίδων)

3.3.ICTs και
πολυμέσα

1.930

388,72

0,69

0,29

2.981

434,21

0,37

0,23

3.247

7.904,74

1,15

5,92

6.060

8.581,97

0,75

4,45

30.612

4.486,26

10,84

3,36

74.119

6.070,64

9,20

3,15

16.630

1.954,28

5,89

1,46

96.194

6.010,30

11,94

3,12

1.390

5.578,31

0,49

4,17

3.126

5.647,87

0,39

2,93

(hardware, software,
οπτικοακουστικές,
τηλεπικοινωνίες)

3.4 Πολιτισμός και
ελεύθερος χρόνος
(μουσεία, γκαλερί,
θέατρα, τέχνες, μουσική
& κινηματογραφική
παραγωγή, διαφήμιση,
σχέδιο, βιβλιοθήκες,
αθλητισμός)

3.5 Νυχτερινή
διασκέδαση
(ξενοδοχεία,
καφετέριες, μπαρ,
εστιατόρια, κλαμπ,
κ.λπ.)

3.6 Ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες (τράπεζες,
ασφάλειες, χρηματιστήριο,
κλπ)
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Το άθροισμα των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα και την Αττική
αντιπροσωπεύει το 20,13% των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων, με
κριτήριο τον αριθμό των επιχειρήσεων, και το 16,25% αναφορικά με τον ετήσιο
κύκλο εργασιών. Για το σύνολο της Ελλάδας, το άθροισμα των νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων φτάνει το 23,23% των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων, ως
προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, αλλά είναι μόνον το 14,73% αναφορικά με τον
ετήσιο κύκλο εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες νέες
οικονομικές δραστηριότητες στο σύνολο της χώρας, αλλά οι πιο σημαντικές με όρους
κύκλου εργασιών εδρεύουν στην Αθήνα και την Αττική. Παρατηρώντας τους
διάφορους νέους οικονομικούς τομείς, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 – π.χ.
εκδόσεις, ΜΜΕ, ICTs και πολυμέσα, πολιτισμός και ελεύθερος χρόνος, νυχτερινή
διασκέδαση, και μεσολαβητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – η Αθήνα και η
Αττική εμφανίζουν υψηλότερες τιμές από το σύνολο της Ελλάδας σε όλους τους
τομείς σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον ετήσιο κύκλο εργασιών.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της νυχτερινής διασκέδασης, για τον οποίο το
σύνολο της Ελλάδας φαίνεται να έχει υψηλότερες τιμές από την Αθήνα και την
Αττική. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
νυχτερινής διασκέδασης που εδρεύουν σε πολύ δημοφιλή τουριστικά νησιά όπως η
Μύκονος, Ρόδος, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα κ.α. Τα διαγράμματα 1 έως 4
(βλ. Σχ. 1 έως 4) παρουσιάζουν το ποσοστό κάθε τομέα των νέων αστικών
οικονομιών στη συνολική δραστηριότητα των νέων αστικών οικονομιών, αντίστοιχα
για την Αθήνα και την Αττική (Σχ. 1, 2) και το σύνολο της Ελλάδας (Σχ. 3, 4). Με
κριτήριο τον αριθμό των επιχειρήσεων (Σχ.1 και 3), ο πολιτισμός και οι
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, και η νυχτερινή διασκέδαση φαίνεται να είναι οι
πιο ανεπτυγμένοι τομείς των νέων αστικών οικονομιών, καθώς καταλαμβάνουν τις
πρώτες θέσεις: Οι δραστηριότητες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου σημειώνουν
ποσοστά 55% και 40% αντιστοίχως για την Αττική και την Ελλάδα ως σύνολο, ενώ η
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νυκτερινή διασκέδαση αγγίζει το 29% και το 50% αντιστοίχως στην Αττική και την
Ελλάδα ως σύνολο. Ο τομέας των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
κατατάσσεται στην τελευταία θέση με ποσοστό 2% τόσο στην Αττική όσο και στην
Ελλάδα ως σύνολο. Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε τις αναλογίες ως προς τον ετήσιο
κύκλο εργασιών, η ιεραρχία αλλάζει ριζικά, και σχεδόν ανατρέπεται: Ο τομέας των
ICTs και πολυμέσων κατατάσσεται πρώτος με 36% στην Αθήνα και την Αττική και
30% στο σύνολο της Ελλάδας. Οι επόμενες θέσεις στην ιεραρχία καταλαμβάνονται
από τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (26%) στην περίπτωση της Αθήνας
και της Αττικής - καθώς και από τον πολιτισμό και τον ελεύθερο χρόνο (21%), τη
νυχτερινή διασκέδαση (21%) και τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (20%),
με σχεδόν ίσα ποσοστά, στην περίπτωση του συνόλου της Ελλάδας.

ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές
υπ ηρεσίες
2%
νυκτερινή
διασκέδαση
29%

εκδόσεις
5%
ΜΜΕ
3%
π ληροφορική και
π ολυμέσα
6%

π ολιτισμός και
ελεύθερος χρόνος
55%

Σχ. 1: Αθήνα, Αττική: Η συμβολή κάθε τομέα στη συνολική δραστηριότητα των νέων αστικών
οικονομιών με κριτήριο τον Αριθμό επιχειρήσεων (2000) [Πηγή: Γενική Γραμματεία
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (2000)˙ Ιδία επεξεργασία στοιχείων]
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ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές
υπ ηρεσίες
26%

εκδόσεις
6%
ΜΜΕ
2%

νυκτερινή
διασκέδαση
9%
π ολιτισμός και
ελεύθερος χρόνος
21%

π ληροφορική και
π ολυμέσα
36%

Σχ. 2: Αθήνα, Αττική: Η συμβολή κάθε τομέα στη συνολική δραστηριότητα των νέων
αστικών οικονομιών με κριτήριο τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών (2000) [Πηγή: Γενική
Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (2000)˙ Ιδία επεξεργασία
στοιχείων]

ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικ ές
υπηρεσίες
2%
νυκτερινή
διασκέδαση
50%

εκδόσεις
3%

ΜΜΕ
2%
πληροφορική και
πολυμέσα
3%

πολιτισμός και
ελεύθερος χρόνος
40%
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Σχ. 3: Ελλάδα ως σύνολο: Η συμβολή κάθε τομέα στη συνολική δραστηριότητα των νέων αστικών
οικονομιών με κριτήριο τον Αριθμό επιχειρήσεων (2000) [Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (2000)˙ Ιδία επεξεργασία στοιχείων]

ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
20%

εκδόσεις
6%

ΜΜΕ
2%

πληροφορική και
πολυμέσα
30%

νυκτερινή
διασκέδαση
21%
πολιτισμός και
ελεύθερος χρόνος
21%

Σχ. 4: Ελλάδα ως σύνολο: Η συμβολή κάθε τομέα στη συνολική δραστηριότητα των νέων αστικών
οικονομιών με κριτήριο τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών (2000) [Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (2000)˙ Ιδία επεξεργασία στοιχείων]

Για την κατανόηση των εμφανιζόμενων διαφορών στα αποτελέσματα της ανάλυσης
με κριτήριο αντιστοίχως τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον ετήσιο κύκλο
εργασιών, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
(α) Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.) έχουν
κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες συγχωνευθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό μεγάλων
πολυεθνικών και εθνικών εταιρειών.
(β) Υπάρχει ένας γοργά αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων στους τομείς του
πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου και της νυχτερινής διασκέδασης, αλλά πολλές από
αυτές,

ειδικά

οι

επιχειρήσεις

νυχτερινής

διασκέδασης,

καταφέρνουν

να

φοροδιαφεύγουν δηλώνοντας μόνον ένα μικρό μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών.
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4. Τα clusters των νέων αστικών οικονομιών στην Αθήνα και η τυπολογία τους.
Τα τελευταία 10-15 χρόνια, η ταχεία μεγέθυνση των νέων αστικών οικονομιών
στην Αθήνα και την Αττική και η χωρική συγκέντρωσή τους κατά ομάδες ομοειδών
επιχειρήσεων σε μικρότερες ή μεγαλύτερες περιοχές της πόλης μετασχηματίζουν τη
χωρική δομή της Αττικής διαμορφώνοντας νέα αστικά τοπία. Ως τον τρόπο
ανάπτυξής τους, τα αναδυόμενα clusters της Αττικής ανήκουν σε δύο γενικές
κατηγορίες:
(α)

τα

΄σχεδιασμένα

clusters΄

τα

οποία

δημιουργήθηκαν

βάσει

προγραμματισμού και σχεδιασμού του χώρου και έχουν αναπτυχθεί κυρίως
με κρατική παρέμβαση και δημόσια χρηματοδότηση, και
(β) τα ΄αυτογενή clusters΄ τα οποία είναι προϊόν αυθόρμητου σχηματισμού και
σταδιακής ανάπτυξης από ιδιωτική πρωτοβουλία και επενδύσεις.
Τα σχεδιασμένα clusters της Αττικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Αντιστοιχούν
σε μικρές ή και μεγαλύτερες περιοχές οι οποίες φιλοξενούν κυρίως αθλητικές αλλά
και πολιτιστικές δραστηριότητες, και έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά την
προετοιμασία της πόλης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Τα περισσότερα
Ολυμπιακά αθλητικά συγκροτήματα συμπληρώθηκαν – είτε βάσει του αρχικού
σχεδιασμού είτε στη συνέχεια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες - από άλλες
λειτουργίες, όπως αίθουσες συνεδρίων και εκθέσεων, εμπόριο, πάρκα και χώρους
περιπάτου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου και της εικόνας
της

πόλης.

Επομένως,

σήμερα

τα

Ολυμπιακά

αθλητικά

συγκροτήματα

αντιπροσωπεύουν clusters δραστηριοτήτων πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου.
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Πίνακας 3: Αθήνα και Αττική: σχεδιασμένα clusters αθλητισμού και ελεύθερου χρόνου που αναπτύχθηκαν με κρατική παρέμβαση
και δημόσια χρηματοδότηση κατά την προετοιμασία της πόλης για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών του 2004.

1. Ολυμπιακό Αθλητικό
Συγκρότημα Αθηνών,
Μαρούσι
2. Παραλιακό Ολυμπιακό
Συγκρότημα Φαλήρου ,
Όρμος Φαλήρου

Θέση μέσα στο
συνολικό ιστό

Είδος
ανάπτυξης

περιφερειακή αστική
περιοχή

Ανάπλαση
+
νέα κατασκευυή

κεντρική αστική περιοχή
παραλιακό μέτωπο

Ανάπλαση
+
νέα κατασκευή

3. Ολυμπιακό Συγκρότημα
Μοντέρνου Πεντάθλου,
Γουδί

κεντρική αστική
περιοχή

Ανάπλαση
+
νέα κατασκευή

4. Ολυμπιακό Συγκρότημα
Γαλατσίου,

κεντρική αστική
περιοχή

νέα κατασκευή

5. Ολυμπιακό Κέντρο
Πυγμαχίας, Περιστέρι
6. Ολυμπιακό Συγκρότημα
Ελληνικού, Γλυφάδα

κεντρική αστική
περιοχή
περιφερειακή αστική
περιοχή

νέα κατασκευή

7. Ολυμπιακό Κέντρο
Κλειστού Στίβου, Νίκαια
8. Ολυμπιακό Κέντρο
Κλειστού Στίβου, Άνω
Λιόσια

περιφερειακή αστική
περιοχή
περιφερειακή αστική
περιοχή

νέα κατασκευή

9. Ολυμπιακό Κέντρο
Ιππασίας, Μαρκόπουλο
10. Ολυμπιακό Κέντρο
Σκοποβολής Μαρκόπουλο

προαστιακή περιοχή

νέα κατασκευή

προαστιακή περιοχή

νέα κατασκευή

11. Ολυμπιακό Κέντρο
Ιστιοπλοΐας, Άγιος Κοσμάς

προαστιακή περιοχή

νέα κατασκευή

12. Κέντρο Τρίαθλου,
Βουλιαγμένη

προαστιακή περιοχή

νέα κατασκευή

13. Ολυμπιακό Κέντρο
Κωπηλασίας, Σχοινιάς

περιαστικός χώρος

νέα κατασκευή

νέα κατασκευή

νέα κατασκευή

κύριες χρήσεις γης

Συμπληρωματικές χρήσεις γης
και δραστηριότητες

Αθλητικές δραστηριότητες
(στίβος, μπάσκετ, κολύμβηση και
αθλήματα υγρού στίβου, τένις,
ποδηλασία κλειστού στίβου)
Αθλητικές δραστηριότητες
(πετοσφαίριση, πετοσφαίριση άμμου,
χειροσφαίριση, Tae-Kwon-Do)

Πάρκα και διαδρομές περιπάτου και
ποδηλασίας,
αίθουσες
πολλαπλών
χρήσεων, εμπορικό κέντρο, καφέ, μπαρ,
εστιατόρια.
Πάρκα και διαδρομές περιπάτου και
ποδηλασίας,
οικολογικό
πάρκο,
ναυταθλητική μαρίνα, ανοιχτό θέατρο,
συνεδριακό κέντρο, κέντρο τεχνών, νέα
Εθνική Βιβλιοθήκη, Όπερας Αθηνών,
εμπορικά καταστήματα, καφετέριες,
εστιατόρια.
Αθλητικές δραστηριότητες
Μητροπολιτό
πάρκο
Αθηνών,
(μοντέρνο πένταθλο και μπάντμιντον)
Συγκρότημα Παραστατικών Τεχνών με
αίθουσες θεάτρου, μπαλέτου, μοντέρνου
χορού και μουσικής, πολλαπλών
χρήσεων,
εμπορικά
καταστήματα,
καφετέριες, εστιατόρια
Αθλητικές δραστηριότητες
Εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο με
(επιτραπέζια αντισφαίριση, ρυθμική
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά
γυμναστική)
καταστήματα, πολυκινηματογράφο,
εστιατόρια, καφέ.
Αθλητικές δραστηριότητες
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά
(πυγμαχία)
καταστήματα, καφετέριες,
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα και χώροι περιπάτου, πρότυπο
(Καλαθοσφαίριση/Ξιφασκία,
υδροπάρκο - κέντρο ψυχαγωγικών
Μπέιζμπολ, Αντιπτέρισης
εκδηλώσεων σε συνδυασμό με αθλητικές
(Σόφτμπολ), Κανόε/Καγιάκ σλάλομ,
χρήσεις εμπορικά καταστήματα, καφέ,
Χόκεϋ)
εστιατόρια
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα, χώροι πρασίνου, Πανεπιστήμιο
(άρση βαρών)
Πειραιώς
Αθλητικές δραστηριότητες
Σχολές και Ακαδημίες Πολιτισμού, Εθνική
(Πάλη, Τζούντο)
αρχειοθήκη οπτικοαουστικού και
ψηφιακού περιεχόμενου, εμπορικά
καταστήματα, εστιατόρια, καφέ.
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα και χώροι περιπάτου, , εμπορικά
(Αγωνίσματα ιππασίας)
καταστήματα, εστιατόρια, καφέ.
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα και χώροι περιπάτου, αίθουσες
(Αγωνίσματα σκοποβολής)
πολιτιστικών εκδηλώσεων, εμπορικά
καταστήματα ειδών σκοποβολής και ειδών
πρώτης ανάγκης, εστιατόρια, ξενοδοχείο.
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα και χώροι περιπάτου, ξενοδοχείο,
(Αγωνίσματα ιστιοπλοΐας)
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων εστιατόρια,
καφέ, εμπορικά καταστήματα.
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα και χώροι περιπάτου, αίθουσες
(τρίαθλο, ποδηλασία)
πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, καφέ,
εμπορικά καταστήματα.
Αθλητικές δραστηριότητες
Πάρκα και χώροι περιπάτου, Διεθνές
(κανόε/καγιάκ και κωπηλασία)
Προπονητικό Κέντρο της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Κωπηλασίας (FISA),
ξενοδοχείο, εστιατόρια, καφέ, εμπορικά
καταστήματα.
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Ως προς τη χωροθέτησή τους πάνω στον συνολικό ιστό της πόλης, είναι διεσπαρμένα
σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής – δηλ. σε κεντρικές αστικές
περιοχές, σε περιφερειακές αστικές περιοχές και στον περιαστικό χώρο (βλ. χάρτη
στο Σχ. 5). Πρέπει να επισημανθεί ότι σε αντίθεση με το ‘μοντέλο’ της Βαρκελώνης
(βλ. Garcia-Ramon 2000, Marshall 2000, Balibrea 2001) και προγενέστερες
επιτυχημένες στρατηγικές άλλων πόλεων7, όπου οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις
χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτης για την ανάπλαση μιας υποβαθμισμένης κεντρικής
αστικής περιοχής, η Αθήνα δεν υιοθέτησε κάτι ανάλογο. Αν και υπήρχαν
υποβαθμισμένες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας – όπως για παράδειγμα η περιοχή
του Ελαιώνα - τα διαφορετικού χαρακτήρα και σημασίας έργα που συνδέονται άμεσα
ή έμμεσα με την προετοιμασία της πόλης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
εμφανίζονται διασκορπισμένα στον ιστό της πόλης χωρίς ιδιαίτερη συγκέντρωση σε
μία συγκεκριμένη περιοχή, με εξαίρεση ίσως το ιστορικό κέντρο της πόλης. Αυτή η
στρατηγική επιλογή της Αθήνας έρχεται επίσης σε αντίθεση με τα συμπεράσματα
πρόσφατων ερευνών σε Ευρωπαϊκές πόλεις (βλ. Scott 1997, Newman and Smith
2000) που δείχνουν ότι οι θετικές επιπτώσεις από τις νέου τύπου αστικές οικονομίες
του πολιτισμού και του ελεύθερου χρόνου στην αναπτυξιακή προοπτική μιας πόλης
τείνουν να πολλαπλασιάζονται όταν οι επενδύσεις εστιάζονται σε μια περιοχή της
πόλης, η οποία μετασχηματίζεται ριζικά και σηματοδοτεί το νέο αστικό τοπίο. Στο
πλαίσιο αυτό, το ‘μοντέλο’ της Αθήνας (scattered model) αντιτίθεται στη διεθνή
εμπειρία και μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική στρατηγική προώθησης μιας πολυπυρηνικής αστικής ανάπλασης και οικονομικής αναζωογόνησης (Beriatos and
Gospodini 2004).

7

Όπως για παράδειγμα η Γλασκώβη, η Λισσαβώνα, το Μπιλμπάο κ.α.
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Σχ. 5: Η μητροπολιτική περιοχή της Αττικής και η διασπορά των Ολυμπιακών επικέντρων.

Τα σχέδια των περισσοτέρων Ολυμπιακών συγκροτημάτων της Αθήνας
προήλθαν είτε από διεθνείς ή εθνικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, είτε από
απευθείας ανάθεση έργου σε πρωτοπόρους αρχιτέκτονες διεθνούς αναγνώρισης,
όπως για παράδειγμα ο Santiago Calatrava, ο οποίος σχεδίασε το κύριο Ολυμπιακό
Συγκρότημα στο Μαρούσι (Σχ.6). Στο πλαίσιο αυτό, η αστική μορφολογία των
σχεδιασμένων clusters πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου αποτελούν σήμερα διακριτά
επίκεντρα της πόλης, τα οποία χαρακτηρίζονται από καινοτόμο αρχιτεκτονικό και
αστικό σχεδιασμό, με διεθνείς και όχι τοπικές αναφορές.

29

Σχ. 6: Αθήνα: Το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Μαρούσι.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας περίπου, ομοειδείς επιχειρήσεις
όπως (α) δημοφιλούς ψυχαγωγίας, (β) υψηλής τέχνης, (γ) υψηλής τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας και (δ) ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου,
έχουν αυθόρμητα και σταδιακά συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές,
μετασχηματίζοντας τόσο την ταυτότητα του χώρου όσο και το τοπίο. Τα ΄αυτογενή
clusters΄ των νέων αστικών οικονομιών στην Αθήνα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Σε αντίθεση με τη διασπορά των σχεδιασμένων clusters σε ολόκληρη την Αττική, τα
αυτογενή clusters απαντώνται μόνον σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Ο Πίνακας 4
παρουσιάζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αυτογενών clusters σε σχέση με θέση
τους στο συνολικό αστικό ιστό, το βαθμό σχηματισμού τους, την έκταση και χωρική
δομή τους, το είδος της ανάπτυξης, τις κυρίαρχες χρήσεις γης, τις συμπληρωματικές
χρήσεις γης και λειτουργίες, την αρχιτεκτονική και αστική μορφολογία και το τοπίο.
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Πίνακας 4: Τα ‘αυτογενή clusters’ νέων οικονομιών στην Αθήνα.
περιοχή

Είδος cluster

Θέση μέσα στο
συνολικό ιστό

Έκταση &
βαθμός
σχηματισμού του

Είδος
ανάπτυξης

Κυρίαρχες χρήσεις γης

Συμπληρωματικές
χρήσεις γης και
δραστηριότητες

cluster

Ψυρρή

Λεωφόρος
Κηφισίας

Λεωφόρος
Πειραιώς

Μεταξουργείο

Επίκεντρο
(α) πολιτισμού και
ελεύθερου χρόνου
&
(β) δημιουργικών
δραστηριοτήτων

Κεντρική περιοχή
όμορη με το
ιστορικό &
εμπορικό κέντρο
της πόλης

Επιχειρηματικό
επίκεντρο
(α) υψηλού επιπέδου
διαμεσολαβητικών
χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών
και
(β) εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας &
τεχνογνωσίας

Αστική
περιφέρεια: το
μεσαίο τμήμα
μιας μεγάλης
οδικής αρτηρίας
που οδηγεί από το
ιστορικό και
εμπορικό κέντρο
στα βόρεια
προάστια

Αναδυόμενο επίκεντρο
(α) υψηλής τέχνης
&
(β) δημοφιλούς
ψυχαγωγίας

Αναδυόμενο επίκεντρο
(a) πολιτισμού,
ελεύθερου χρόνου,
&
(β) δημιουργικών
δραστηριοτήτων

κατά μήκος
κύριου δρόμου
που οδηγεί από το
κέντρο της Αθήνας
στο κέντρο του
Πειραιά

κεντρική περιοχή
γειτνιάζουσα με το
ιστορικό &
εμπορικό κέντρο

πυκνός σφαιρικός
σχηματισμός

πυκνός γραμμικός
σχηματισμός

αραιός γραμμικός
σχηματισμός

αραιός σφαιρικός
σχηματισμός
κυρίως κοντά στα
όρια με το Ψυρρή

Ανάπλαση
&
Αναδόμηση

νέα ανάπτυξη

Ανάπλαση
&
Αναδόμηση

Ανάπλαση
&
Αναδόμηση

Αρχιτεκτονική & αστική μορφολογία
και τοπίο

Εστιατόρια (ethnic και
continental), καφετέριες,
μπαρ, music clubs,
γκαλερί τέχνης, ateliers
καλών τεχνών,
πρωτοποριακά θέατρα
εργαστήρια χειροτεχνίας
μικρών επίπλων,
δερμάτινων ειδών και
διακοσμητικών
Διεθνείς τράπεζες και
ασφαλιστικές εταιρείες,
χρηματιστηριακές
εταιρείες, διεθνείς
εταιρείες κινητής
τηλεπικοινωνίας, διεθνείς
εταιρείες ηλεκτρονικών
και dotcoms.

Αντικερί,
δισκοπωλεία,
βιβλιοπωλεία,
καταστήματα ethnic
μόδας, εταιρείες
design
(αρχιτεκτονικής,
γραφιστικής,
διαδικτύου),

· διατηρημένος ιστορικός αστικός ιστός (19ος
αιώνας),
· παλιά κτίρια, αναστηλωμένα και
επαναχρησιμοποιημένα (κυρίως παλιές
κατοικίες, βιοτεχνίες και αποθήκες)
· σημειακές συμπληρώσεις των αστικών κενών
από καινοτόμες αρχιτεκτονικές μορφές
· αναδυόμενο ΄διεθνο-τοπικοποιημένο΄
αστικό τοπίο

εμπορικά κέντρα,
trendy εστιατόρια,
αντιπροσωπείες
αυτοκινήτων, ακριβά
καταστήματα
επίπλων και οικιακού
εξοπλισμού

· συμβατικές αρχιτεκτονικές μορφές
· ένα ομογενές και αδιάφορο τοπίο
εργασιακού περιβάλλοντος

Μουσεία, γκαλερί
μοντέρνας τέχνης,
University College of Fine
Arts, αίθουσες συναυλιών,
πρωτοποριακά θέατρα,
clubs δημοφιλούς
μουσικής, μπαρ και
εστιατόρια

εταιρείες design
(αρχιτεκτονικής,
γραφιστικής,
διαδικτύου),
εταιρείες συμβούλων

Εστιατόρια (ethnic και
continental), καφετέριες,
μπαρ, music clubs,
γκαλερί, εργαστήρια
χειροτεχνίας, ateliers
καλών τεχνών

εταιρείες design
(αρχιτεκτονικής,
γραφιστικής,
διαδικτύου) κατοικία
της νέας μεσαίας
τάξης

· διατηρημένος ιστορικός αστικός ιστός (19ος
αιώνας),
· παλιά κτίρια, αναστηλωμένα και
επαναχρησιμοποιημένα (κυρίως παλιά
βιομηχανικά κτίρισ και αποθήκες)
· σημειακές συμπληρώσεις των αστικών κενών
από καινοτόμες αρχιτεκτονικές μορφές
· αναδυόμενο ΄διεθνο-τοπικοποιημένο΄
αστικό τοπίο
· διατηρημένος ιστορικός αστικός ιστός (19ος
αιώνας),
· παλιά κτίρια, αναστηλωμένα και
επαναχρησιμοποιημένα (κυρίως παλιές
κατοικίες, βιοτεχνίες και αποθήκες)
· σημειακές συμπληρώσεις των αστικών κενών
από καινοτόμες αρχιτεκτονικές μορφές
· αναδυόμενο ΄διεθνο-τοπικοποιημένο΄
αστικό τοπίο

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, τα περισσότερα αυτογενή clusters αφορούν σε
δραστηριότητες πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου και δημιουργικών δραστηριοτήτων
(π.χ. Ψυρρή, Λεωφ. Πειραιώς, Μεταξουργείο), ενώ υπάρχει μόνο ένα αυτογενές
cluster επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και ενδιάμεσων
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου (Λεωφ. Κηφισίας). Η έκταση των
clusters, ο βαθμός σχηματισμού και η χωρική δομή τους διαφέρουν: Τα clusters στο
Ψυρρή (βλ. χάρτη στο Σχ.7) και τη Λεωφ. Κηφισίας (βλ. χάρτη στο Σχ.8)
συντάσσουν

εκτεταμένες

και

πυκνές

συγκεντρώσεις

ομοιογενών

ή/και

εναρμονισμένων νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και αντιπροσωπεύουν ευκρινή
επίκεντρα της πόλης.

Σχ.7 Περιοχή Ψυρρή: Χάρτης Χρήσεων γης ισογείων χώρων (πηγή Μπέλλας 2006).

Σχ. 8 Περιοχή Λεωφ. Κηφισίας: Χάρτης Χρήσεων γης (πηγή: Τζιάμαλη 2006).

Αντιθέτως, η Λεωφόρος Πειραιώς (βλ. χάρτη στο Σχ.9) και το Μεταξουργείο
δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το σχηματισμό τους και συγκροτούν αυτό που ο
Hutton ονομάζει ‘πρώιμες αστικές ζώνες’ νέων οικονομιών, καθώς οι συγκεντρώσεις
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ομοειδών δραστηριοτήτων πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου και δημιουργικών
δραστηριοτήτων είναι ακόμη διάσπαρτες αλλά αυξανόμενες. Τα clusters της Λεωφ.
Πειραιώς και της Λεωφ. Κηφισίας χαρακτηρίζονται από γραμμική ανάπτυξη κατά
μήκος του κεντρικού δρόμου και εμφανίζουν δομή ΄ψαροκόκκαλου΄ εκτεινόμενα σε
βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων από τον κεντρικό δρόμο. Αντιθέτως, το cluster
του Ψυρρή χαρακτηρίζεται από κεντρογενή σφαιρικό σχηματισμό και δομή,
καλύπτοντας μια μεγάλη περιοχή και εκτεινόμενο προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σχ. 9: Περιοχή Λεωφ. Πειραιώς. Χάρτης χρήσεων Γης (πηγή: Παπαδήμα 2006).

Αναφορικά με την αρχιτεκτονική και αστική μορφολογία και το τοπίο, τα
clusters πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στου Ψυρρή, στο Μεταξουργείο και στη
Λεωφ. Πειραιώς φιλοξενούνται κυρίως σε παλιά κτίρια του 19ου αιώνα, όπως
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παραδοσιακά βιομηχανικά κτίρια (Σχ.10), αποθήκες (Σχ. 11, 12) και κατοικίες των
μικρομεσαίων και εργατικών τάξεων (Σχ.13), τα οποία αναστηλώθηκαν και
επαναχρησιμοποιήθηκαν ως μουσεία, θέατρα, γκαλερί, night clubs, καφέ, μπαρ,
εστιατόρια και γραφεία design.

Σχ. 10. Λεωφ. Πειραιώς. Η Τεχνόπολη στο παλιό
εργοστάσιο γκαζιού.

Σχ. 12. Ψυρρή. Αποθήκη που έχει στοιχειωδώς
αναπλασθεί και λειτουργεί ως καφέ μπαρ.

Σχ. 11. Ψυρρή. Αποθήκη που έχει στοιχειωδώς
αναπλασθεί και λειτουργεί ως θέατρο.

Σχ. 13. Ψυρρή. Παλιές διατηρητέες Νεοκλασσικές
κατοικίες που έχουν αναπλασθεί και επαναχρησιμοποιηθεί ως γραφεία design, ατελιέ καλών
τεχνών.

Η επανάχρηση των παλιών βιομηχανικών κτιριακών συγκροτημάτων συχνά
βασίζεται στον καινοτόμο επανασχεδιασμό των κελυφών (βλ. Σχ.14 και Σχ.15), ενώ
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στα υπάρχοντα αστικά κενά κατασκευάζονται νέα κτίρια, τα οποία συχνά
χαρακτηρίζονται από πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, όπως για παράδειγμα το Νέο
Μουσείο Μπενάκη Σύγχρονης Τέχνης (Σχ.16). Ως προς την αστική μορφολογία,
αυτά τα νέα επίκεντρα της Αθήνας δημιουργούν αυτό που προηγουμένως ορίστηκε
ως διεθνο-τοπικοποιημένο τοπίο (΄glocalised landscape’, βλ. επίσης Beriatos and
Gospodini 2004, Gospodini 2006) το οποίο συνδυάζει εξίσου διεθνείς και τοπικές
αναφορές (βλ. Σχ. 17).

Σχ. 14 Λεωφ. Πειραιώς. Η αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων Αρένα.

Σχ. 16Λεωφ. Πειραιώς. Το Νέο Μουσείο
Μπενάκη Σύγχρονης Τέχνης

Σχ. 15 Λεωφ. Πειραιώς. Το ίδρυμα ΄Ελληνικός
Κόσμος΄.

Σχ. 17 Ψυρρή. Επανάχρηση των Μοντέρνων κτιρίων των
δεκαετιών ΄50 και ΄60 από δημιουργικές οικονομικές
δραστηριότητες, όπως γραφεία εταιρειών design.
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Αντιθέτως, η αρχιτεκτονική και αστική μορφολογία στο cluster της Λεωφόρου
Κηφισίας, όπου συγκεντρώνονται διεθνείς εταιρείες κινητής τηλεπικοινωνίας, διεθνείς
εταιρείες ηλεκτρονικών, διεθνείς τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές
εταιρείες, κ.α., είναι προϊόν συμβατικών διεθνών σχεδιαστικών τάσεων, και δημιουργεί
ένα ομοιογενές και αδιάφορο τοπίο εργασιακού περιβάλλοντος (Σχ.18, 19, 20).

Σχ. 18, 19, 20 Λεωφ. Κηφισίας. Το τοπίο στην περιοχή του cluster εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και
ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών .
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5. Τα αυτογενή clusters της Αθήνας: Η σταδιακή εξέλιξη και οι χωρικές πολιτικές
που ενθάρρυναν το σχηματισμό τους.
Ο σχηματισμός των αυτογενών clusters νέων οικονομιών δεν ήταν φυσικά
αποτέλεσμα των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, αλλά προϊόν
εγγενών κανόνων που σχετίζονται με το ‘διαμόνιο του τόπου’ (‘genius loci’) – δηλ., ο
σχηματισμός

τους

ενθαρρύνθηκε

από

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

των

συγκεκριμένων περιοχών: τη θέση τους στο συνολικό ιστό, την αστική και
αρχιτεκτονική μορφολογία, το διαθέσιμο κτιριακό δυναμικό, και τις τιμές ενοικίασης
και αγοράς των ακινήτων. Θεωρώντας την εξέλιξη της οικιστικής ανάπτυξης των
συγκεκριμένων περιοχών, μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα (βλ. Σαρηγιάννης
2000):
Η Λεωφόρος Πειραιώς κατασκευάσθηκε το 1835 ως ο κύριος δρόμος σύνδεσης της
Αθήνας με τη γειτονική πόλη-λιμάνι του Πειραιά. Λόγω εύκολης πρόσβασης στο
λιμάνι, οι περισσότερες ιδιοκτησίες γης κατά μήκος της Λεωφ. Πειραιώς
αναπτύχθηκαν ως βιομηχανικά συγκροτήματα. Στη δεκαετία του 1970, εξαιτίας τόσο
της παρακμής των παραδοσιακών βιομηχανιών, όσο και της μετεγκατάστασης των
ακμαζόντων εργοστασίων σε ειδικά σχεδιασμένες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ και
ΒΙΠΑ) στον περιαστικό χώρο, πολλά βιομηχανικά συγκροτήματα της Λεωφ.
Πειραιώς εγκαταλείφθηκαν. Παράλληλα, η μαζική εσωτερική μετανάστευση προς
την Αττική στις δεκαετίες το’50, ’60 και ’70 και η δραματική δημογραφική αύξηση
της Αθήνας και του Πειραιά, οδήγησαν σε τεράστια οικιστική επέκταση – συχνά
άναρχη, χωρίς σχεδιασμό και έλεγχο - και συνένωση των δύο πόλεων. Η δημιουργία
νέων περιοχών κατοικίας εκατέρωθεν της Λεωφ. Πειραιώς κατέστησε ασύμβατο το
βιομηχανικό χαρακτήρα της. Στοχεύοντας στην επίλυση της σύγκρουσης των
χρήσεων γης και την ανάπλαση αυτής της μεγάλης αρτηρίας (28,5 km), το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο της Αθήνας (1986) θέσπισε κίνητρα για την απομάκρυνση όλων
των βιομηχανιών από τη Λεωφ. Πειραιώς και καθόρισε ως εγκεκριμένες χρήσεις γης
την γενική κατοικία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τον πολιτισμό και τη μη οχλούσα

ψυχαγωγία όπως εστιατόρια, καφέ και μπαρ, κλπ., χωρίς ζωντανή μουσική.
Ταυτόχρονα, 170 περίπου παλιά βιομηχανικά κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως
διατηρητέα. Αυτές οι πολιτικές επιτάχυναν την απομάκρυνση όλων των βιομηχανιών
από τη Λεωφ. Πειραιώς και μετέτρεψαν τη συγκεκριμένη αρτηρία σε έναν
εγκαταλειμμένο αλλά προστατευόμενο άξονα πολιτιστικής κληρονομιάς, έτοιμο για
ανάπλαση και επανάχρηση. Μεταξύ όλων των εγκεκριμένων χρήσεων γης, ο
πολιτισμός και η ψυχαγωγία άρχισαν αυθόρμητα να συγκεντρώνονται στην Λεωφ.
Πειραιώς εκμεταλλευόμενοι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: α) εύκολη πρόσβαση
στην Αθήνα και τον Πειραιά, β) εγκαταλειμμένα κτιριακά κελύφη μεγάλου μεγέθους
με σημαντικές δυνατότητες επανασχεδιασμού και επανάχρησης, γ) ακίνητα με
χαμηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης, και τέλος, δ) ένα δομημένο περιβάλλον
υψηλής πολιτιστικής αξίας. Σήμερα, η Λεωφ. Πειραιώς αποτελεί ένα γοργά
αναπτυσσόμενο cluster υψηλού πολιτισμού και δημοφιλούς ψυχαγωγίας. Πρόσφατη
έρευνα και καταγραφή των χρήσεων γης8 έχει δείξει ότι πολύ σημαντικά πολιτιστικά
ιδρύματα – δημόσια και ιδιωτικά – έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Μεταξύ των
σημαντικότερων συγκαταλέγονται τα εξής:
i) το Νέο Μουσείο Μπενάκη Σύγχρονης Τέχνης που στεγάζεται σε νέο κτίριο, του
οποίου η ιδιαίτερα αξιόλογη αρχιτεκτονική μορφή είναι προϊόν αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού (Σχ.16)˙
ii) η Τεχνόπολη (Σχ.10) η οποία αποτελεί πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων
και φιλοξενεί μουσικά, θεατρικά και καλλιτεχνικά γεγονότα σε διαφορετικούς
χώρους, και στεγάζεται στο αναπλασμένο συγκρότημα του εργοστασίου γκαζιού
(30,000 m²)˙
iii)˙ ο Ελληνικός Κόσμος (Σχ.15) ο οποίος αποτελεί τμήμα του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού,

προσφέρει

παραστάσεις

εικονικής

πραγματικότητας

και

8

Η έρευνα χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε από φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό την επίβλεψη της συγγραφέως του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των
εργασιών τους στο μάθημα Νέα Αστικά Τοπία και Νέες Αστικές Οικονομίες (βλ. Παπαδήμα 2006).
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διαδραστική εκπαίδευση μέσω υψηλής τεχνολογίας τόσο για μαθητές όσο και
ενήλικες επισκέπτες, καλύπτοντας θέματα όπως η αρχαία ελληνική ιστορία, νέες
τεχνολογίες, ο κυβερνοχώρος και οι εφαρμογές του, και στεγάζεται σε
αναπλασμένο παλιό βιομηχανικό συγκρότημα Viosol (60,000 m²)˙
(iv) η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Αθηνών˙
(v) το Bios Centre, ένα οπτικοακουστικό κέντρο τέχνης για πρωτοποριακές τέχνες και
πειραματικές παραστάσεις όλων των ειδών, που στεγάζεται σε αναπλασμένο
παλιό εργοστάσιο χρωμάτων (1,500 m²)˙
(vi) πέντε θέατρα που στεγάζονται σε πρόχειρα αναπλασμένα παλιά βιομηχανικά
κελύφη.
Τέλος, δίπλα στα παραπάνω ιδρύματα υψηλού πολιτισμού, έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν χωρίς άδεια αρκετά νυχτερινά κέντρα ζωντανής λαϊκής μουσικής και
μπαρ.
Οι περιοχές Ψυρρή και Μεταξουργείο αναπτύχθηκαν αρχικά στα μέσα του 19ου
αιώνα ως περιοχές κατοικίας εργατικών και μικροαστικών κοινωνικών στρωμάτων
που απασχολούντο στα εργοστάσια γκαζιού και μεταξιού που ήταν πολύ κοντά,
καθώς και στα βιομηχανικά συγκροτήματα της Λεωφ. Πειραιώς. Η κοινωνική
ταυτότητα των συγκεκριμένων περιοχών αλλά η άμεση γειτνίασή τους με το
εμπορικό κέντρο της Αθήνας οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού
μικρών βιοτεχνιών και οικογενειακών εργαστηρίων – κυρίως δερμάτινων ειδών,
μικρο-επίπλων, μεταλλικών κατασκευών, κ.α.. Από το τέλος του 19ου αιώνα, οι
περιοχές Ψυρρή και Μεταξουργείο απέκτησαν κυρίαρχο βιοτεχνικό χαρακτήρα,
προσελκύοντας νέους κατοίκους που αναζητούσαν εγγύτητα στις παραγωγικές
δραστηριότητες. Το ρεύμα των νέων κατοίκων συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 20ου
αιώνα – μια περίοδο μαζικής εσωτερικής μετανάστευσης προς την Αττική. Μέχρι
τότε, το Ψυρρή και το Μεταξουργείο ήταν πολύ ζωντανές γειτονιές «με μικρά και
ταπεινά σπίτια που στέγαζαν τεχνίτες, μεροκαματιάρηδες, και κάθε είδους μικρούς
επιχειρηματίες και εμπόρους» (Αγριαντώνη και Χατζηιωάννου1995). Η δημογραφική
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συρρίκνωση και φθορά των περιοχών αυτών άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του ΄70,
εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων: παρακμή των παραδοσιακών βιοτεχνιών,
περιορισμοί στην ανοικοδόμηση εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων9, ανεπαρκές
οδικό δίκτυο με στενούς δρόμους και πυκνή κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων,
ατμοσφαιρική ρύπανση, συγκρούσεις μεταξύ μη συμβατών χρήσεων γης, όπως η
κατοικία και βιομηχανία. Η πορεία υποβάθμισης και εγκατάλειψης των περιοχών
κράτησε περισσότερο από μια δεκαετία (Δήμος Αθηναίων 1991). Η δημογραφική
σταθεροποίησή τους άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την εγκατάσταση
νέων κατοίκων, κυρίως ξένων οικονομικών μεταναστών αλλά και στρωμάτων της
νέας μεσαίας τάξης. Για τους πρώτους, τα χαμηλά ενοίκια και η εγγύτητα στο κέντρο
της πόλης ήταν οι κύριοι ελκτικοί παράγοντες. Στη νέα μεσαία τάξη, έλξη ασκούσαν
οι χαμηλές τιμές αγοράς ακινήτων, η απόλαυση των πολιτιστικών λειτουργιών του
ιστορικού κέντρου της πόλης, και αργότερα οι προοπτικές ανάπλασης του Ψυρρή και
του Μεταξουργείου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πόλης για τη φιλοξενία των
Ολυμπιακών του 2004 (Makrakis-Karachalios 2006). Η Ειδική Πολεοδομική Μελέτη
Ανάπλασης αυτών των περιοχών (1991), και μια σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων
που ακολούθησαν, καθόρισαν τις χρήσεις γης και το πλαίσιο ανάπλασης στο Ψυρρή
και

το

Μεταξουργείο:

Πρώτον,

η

λειτουργία

οχλουσών

παραγωγικών

δραστηριοτήτων απαγορεύτηκε και η απομάκρυνσή των υφισταμένων βιοτεχνιών,
συνεργείων αυτοκινήτων, κ.α., έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός τριετίας. Δεύτερον, ως
εγκεκριμένες χρήσεις γης καθορίσθηκαν η γενική κατοικία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες,
ο πολιτισμός και η αναψυχή με εξαίρεση την οχλούσα νυκτερινή διασκέδαση με
ζωντανή μουσική. Τρίτον, 193 παλιά νεοκλασσικά κτίρια κηρύχθηκαν διατηρητέα. Η
ριζική αλλαγή της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής ταυτότητας αυτών των
περιοχών ξεκίνησε πρώτα από το Ψυρρή στις αρχές του ’90. Ο σταδιακός και
αυθόρμητος

μετασχηματισμός

του

σε

cluster

πολιτισμού,

δημιουργικών

δραστηριοτήτων, και δημοφιλούς ψυχαγωγίας ενθαρρύνθηκε από σειρά παραγόντων,
9

Το Μεταξουργείο είναι χτισμένο επάνω στο ‘Δημόσιο Σήμα’ – το αρχαίο νεκροταφείο των εξεχόντων
Αθηναίων.

41

ανάλογων με εκείνους στην περίπτωση της Λεωφ. Πειραιώς:
α) εγγύτητα στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας,
β) ανενεργό κτιριακό δυναμικό με μεγάλου μεγέθους χώρους και σημαντικές
δυνατότητες επανασχεδιασμού και επανάχρησης,
γ) εγκαταλειμμένα κτίρια, μεγάλη προσφορά διαθέσιμων χώρων, χαμηλές τιμές
ενοικίασης και αγοράς ακινήτων, και
δ) διατηρημένος ιστορικός αστικός ιστός υψηλής πολιτιστικής και συμβολικής αξίας.
Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσέλκυσαν οικονομικές δραστηριότητες, όπως
εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κλαμπ μουσικής, θέατρα, γκαλερί, και γραφεία design που
άρχισαν να συγκεντρώνονται στο Ψυρρή από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90. Η τάση
αναζωογόνησης της περιοχής ενισχύθηκε και από την εγκατάσταση νέων κατοίκων –
κυρίως από την αναδυόμενη νέα μεσαία τάξη και με προτίμηση στα διατηρητέα
κτίρια. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’90, το Ψυρρή είχε μετατραπεί σε νέο
επίκεντρο της Αθήνας. Οι υφιστάμενες παλιές παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής
όχλησης για την κατοικία, όπως μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες και καταστήματα
χειροτεχνίας – κυρίως δερμάτινων ειδών, μικρών επίπλων και μικρών μεταλλικών
κατασκευών – παρέμειναν στην περιοχή. Πρόσφατη έρευνα και καταγραφή των
χρήσεων γης10 έδειξε ότι τέσσερις ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων τείνουν να
συγκεντρώνονται σε διαφορετικά τμήματα του Ψυρρή, σχηματίζοντας πέντε
ευδιάκριτα sub-clusters (βλ. Σχ. 7, 21 και Πίνακα 5):

10

Η έρευνα χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε από φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό την επίβλεψη της συγγραφέως του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των
εργασιών τους στο μάθημα Νέα Αστικά Τοπία και Νέες Αστικές Οικονομίες (βλ. Μπέλλας 2006).
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Σχ. 21 Ψυρρή. Διακρίνονται 5 sub-clusters ως προς την κυρίαρχη χρήση γης (πηγή: Μπέλλας 2006).

α) ένα sub-cluster δημοφιλούς ψυχαγωγίας με 170 επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφέ,
μπαρ, κλάμπ μουσικής, κ.α), καταλαμβάνει τη γεωγραφική καρδιά της περιοχής
και καλύπτει το 20,17% της συνολικής επιφάνειας των οικονομικών
δραστηριοτήτων στην περιοχή,
β) ένα sub-cluster υψηλού πολιτισμού με 24 επιχειρήσεις, όπως θέατρα και γκαλερί
τέχνης, που καταλαμβάνει ένα διαμπερή διάδρομο στην καρδιά της περιοχής και
καλύπτει το 8,70% της συνολικής επιφάνειας των οικονομικών δραστηριοτήτων
στην περιοχή,
γ)

ένα

sub-cluster

(αρχιτεκτονικής,

δημιουργικών
γραφιστικής,

δραστηριοτήτων,

όπως

διαδικτυακών προϊόντων)

εταιρείες
και

design

εργαστήρια

καλλιτεχνίας και χειροτεχνίας, που περιλαμβάνουν αντιστοίχως 88 και 106
επιχειρήσεις, χωροθετημένες στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ψυρρή, καλύπτοντας
αντιστοίχως το 10,49% και το 14,26% της συνολικής επιφάνειας των
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οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, και τέλος,
δ) δύο sub-clusters εμπορίου με 347 επιχειρήσεις που έχουν συνάφεια με τις
δραστηριότητες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου, όπως αντικερί, δισκοπωλεία,
καταστήματα
διακοσμητικών

δώρων,

καταστήματα

προϊόντων,

που

χειροποίητων

καταλαμβάνουν

τα

κοσμημάτων

και

βορειοδυτικά

και

βορειοανατολικά όρια του Ψυρρή και καλύπτουν το 35,71% της συνολικής
επιφάνειας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
Πίνακας 5: Ψυρρή. Το cluster πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου και δημιουργικών δραστηριοτήτων:
Χωρικά χαρακτηριστικά διαφορετικών ομάδων οικονομικών δραστηριοτήτων (πηγή
Μπέλλας 2006).

Οικονομικές δραστηριότητες
δημοφιλούς ψυχαγωγίας
(καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, music clubs)
υψηλού πολιτισμού
(θέατρα, γκαλερί τέχνης)
εκπαίδευση – ειδικά σχολεία
(τέχνες, σχέδιο, χορός, κ.λπ.)
εταιρείες design
(αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, γραφιστική,
σχεδιασμός λογισμικού, υπηρεσίες διαδικτύου)
εργαστήρια και καταστήματα χειροτεχνίας και
καλλιτεχνίας
(δερμάτινα είδη, μικρά έπιπλα και είδη
διακόσμησης, εργαστήρια κοσμημάτων,
μεταλλικές κατασκευές)
Εμπορικά καταστήματα
(δισκοπωλεία, παλιά βιβλιοπωλεία)
Υπηρεσίες
(υποκαταστήματα τραπεζών, γραφεία συμβούλων)
Σύνολο
για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του
cluster

Συνολική
Αριθμός
καλυπτόμενη
επιχειρήσεων επιφάνεια
(m²)

Μέση
καλυπτόμενη
επιφάνεια
(m²)

Ποσοστό επί της συνολικής
καλυπτόμενης επιφάνειας
από οικονομικές
δραστηριότητες στου Ψυρρή
(%)

160

21.952

137,20

20,17%

24

9.467

394.,46

8,70%

10

1.713

171,30

1,57%

88

11.417

129,74

10,49%

106

15.524

146,45

14,26%

347

38.869

112,01

35,71%

27

9.890

366,30

9,09%

762

108.832

142,82

100,00%

Μια δεκαετία μετά το μετασχηματισμό του Ψυρρή, το Μεταξουργείο είναι σήμερα
περιοχή σε μετάβαση που ακολουθεί την τροχιά του Ψυρρή. Η σχετική καθυστέρηση
του μετασχηματισμού του Μεταξουργείου έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι η
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απομάκρυνση

των

παλιών οχλουσών

παραγωγικών

δραστηριοτήτων, όπως

εργοστάσια, βιοτεχνίες, συνεργεία αυτοκινήτων, οίκοι ανοχής, κλπ., ακολούθησε
χαμηλότερους ρυθμούς στο Μεταξουργεία απ’ ότι στου Ψυρρή (βλ. MakrakisKarachalios 2006).

Η Λεωφόρος Κηφισίας κατασκευάσθηκε τον 19ο αιώνα, ως ο κύριος άξονας
σύνδεσης της Αθήνας με το βόρειο τμήμα της Αττικής και τους αγροτικούς οικισμούς
Χαλάνδρι, Μαρούσι και Κηφισιά. Λόγω των καλών κλιματικών συνθηκών και της
ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, οι συγκεκριμένοι αγροτικοί οικισμοί, και
ιδιαίτερα η Κηφισιά, άρχισαν να αναπτύσσονται ως παραθεριστικοί οικισμοί υψηλών
εισοδηματικά στρωμάτων ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1885, άρχισε να
λειτουργεί και η πρώτη προαστιακή σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε την
Κηφισιά με τον Πειραιά μέσω της Αθήνας, βελτιώνοντας αισθητά την πρόσβαση στο
βόρειο τμήμα της Αττικής. Ωστόσο, η Λεωφ. Κηφισίας εξακολούθησε να αποτελεί
την κύρια μεταφορική οδό (για άμαξες). Στα μέσα του 20ου αιώνα, η συνεχής
δημογραφική αύξηση και οικιστική επέκταση της Αθήνας στα βόρεια μετέτρεψαν
σταδιακά το Χαλάνδρι και το Μαρούσι από παραθεριστικούς οικισμούς σε προάστια
πρώτης κατοικίας, ενώ η Κηφισιά διατήρησε τον εξοχικό χαρακτήρα της μέχρι τη
δεκαετία του ΄60. Το 1969 υπήρξε χρονικό σημείο ορόσημο: Η θέσπιση νέων όρων
δόμησης στις περιοχές αυτές πυροδότησε μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και επιτάχυνε
την αστικοποίηση της βόρειας περιφέρειας της Αθήνας (Sariyannis 2000). Στις
επόμενες δεκαετίες, συγκροτήματα κατοικιών αλλά και εμπορικά καταστήματα
ανοικοδομήθηκαν σε ιδιοκτησίες γης κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισίας (Αραβαντινός
κ.α. 1997).
Ειδικότερα, στο τμήμα της Λεωφ. Κηφισίας μεταξύ Ψυχικού και Αμαρουσίου
υπήρχαν - σε αντίθεση με άλλες προαστιακές περιοχές της Αθήνας και άλλων
ελληνικών πόλεων - ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες γης μεγάλου μεγέθους οι
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οποίες

προσέφεραν

τη

δυνατότητα

ανοικοδόμησης

μεγάλων

κτιριακών

συγκροτημάτων (Αραβαντινός κ.α. 1997). Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα, ή/και
μοναδικότητα, αυτού του τμήματος της Λεωφ. Κηφισίας, σε συνδυασμό με (α) την
έλλειψη διαθέσιμης γης και χώρων στο κέντρο της Αθήνας, (β) την καλή σύνδεση της
Λεωφ. Κηφισίας τόσο με το κέντρο όσο και με τα βόρεια προάστια, και (γ) την
οικονομική μεγέθυνση του τομέα των υπηρεσιών στη δεκαετία του ’90 στην Αττική,
και ιδιαίτερα των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και των
εταιρειών

ενδιάμεσων

χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών,

οδήγησαν

στην

ανοικοδόμηση πολλών μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων γραφείων παρόδια της
Λεωφ. Κηφισίας και σε βάθος ενός, δύο ή και τριών οικοδομικών τετραγώνων. Τα
νέα κτιριακά συγκροτήματα γραφείων που ανοικοδομήθηκαν τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα μικρότερα συγκροτήματα των δεκαετιών
΄60, ΄70 και 80, και αστικοποίησαν το τοπίο στην Λεωφ. Κηφισίας αλλάζοντας ριζικά
τις κυρίαρχες χρήσεις γης. Πριν το ’90, οι κυρίαρχες χρήσεις γης ήταν η κατοικία και
το εμπόριο. Από το ’90 και μετά, διεθνείς τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες
(Interamerican, Netherlanden), διεθνείς εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Tim-Wind,
Vodafone, Cosmote) και διεθνείς εταιρείες ηλεκτρονικών (IBM, Philips, Sony) και
dotcoms άρχισαν να συγκεντρώνονται εκεί αυθόρμητα και χωρίς χωρικό
προγραμματισμό και σχεδιασμό. Επιπλέον, το Ολυμπιακό Αθλητικό Συγκρότημα
Αθηνών – δηλαδή το σημαντικότερο αθλητικό κέντρο διεξαγωγής των Ολυμπιακών
του 2004 –αναπτύχθηκε επίσης παρόδια στη Λεωφ. Κηφισίας.
Πρόσφατη έρευνα και καταγραφή των χρήσεων γης11 έδειξε ότι στο τμήμα
της Λεωφ. Κηφισίας μεταξύ Ψυχικού και Αμαρουσίου, υπάρχουν σήμερα 45 νέα
κτιριακά

συγκροτήματα

γραφείων

με

κυρίαρχη

χρήση

τις

ενδιάμεσες

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 21 νέα κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις υψηλής
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Το τμήμα αυτό της Λεωφ. Κηφισίας έχει σταδιακά
11

Η έρευνα και καταγραφή χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε από τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα
πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας της (βλ. Τζιάμαλη 2006).
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μετασχηματισθεί σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό επίκεντρο νέων οικονομιών στην
Αθήνα, χωρίς καμία δημόσια πολιτική να το έχει ενθαρρύνει ή διαμορφώσει χωρικά,
και να ρυθμίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του. Μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι ο
σχηματισμός και η ανάπτυξή του προέκυψαν μέσα από μια ‘laisser-faire’ πολιτική.
5. Αθήνα, η διαχείριση των νέων επικέντρων.
Στοχεύοντας στη βέλτιστη μετα-Ολυμπιακή χρήση των επικέντρων αθλητισμού,
πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς του
2004 (όπως παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 2), η ελληνική κυβέρνηση ίδρυσε το 2003
την εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ – ένα νέο δημόσιο φορέα αποκλειστικά
επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον. Πολύ πριν από την περίοδο των Αγώνων, η
εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα είχε ετοιμάσει προσχέδιο για τη μετα-Ολυμπιακή
χρήση των περισσότερων επικέντρων. Ωστόσο, με την αλλαγή της κεντρικής
κυβέρνησης στις εκλογές του Απριλίου 2004 – δηλαδή μόνο τρεις μήνες πριν τους
Αγώνες – η νέα κυβέρνηση αποφάσισε την αναθεώρηση των υφιστάμενων
προσχεδίων μετα-Ολυμπιακής χρήσης. Μέχρι σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έχει ανασυνταχθεί ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο μεταΟλυμπιακής αξιοποίησης των αθλητικών και πολιτιστικών επικέντρων, ενώ ελάχιστα
από αυτά έχουν ήδη αξιοποιηθεί: Στο κεντρικό Ολυμπιακό Αθλητικό Συγκρότημα
στο Μαρούσι, το Κέντρο Τύπου έχει αναπλασθεί και φιλοξενεί σήμερα το Υπουργείο
Παιδείας. Το Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο έχει αναπλασθεί και λειτουργεί ως εμπορικό
και ψυχαγωγικό κέντρο – the Mall – το οποίο είναι το μεγαλύτερο στο είδος του στην
Αττική.
Ωστόσο, τα περισσότερα από τα Ολυμπιακά αθλητικά και πολιτιστικά
επίκεντρα είτε λειτουργούν μόνον περιστασιακά12 είτε βρίσκονται σε αχρησία13,

12

Για παράδειγμα, το Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι χρησιμοποιείται περιστασιακά μία ή δύο
εβδομάδες το χρόνο για τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών αθλητικών ή πολιτιστικών γεγονότων όπως οι
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Στίβου, ο μουσικός διαγωνισμός Eurovision 2006, κ.α.
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εμφανίζοντας εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης (βλ. εφημερίδα Ελευθεροτυπία 9-82005, σελ.17), αφού υπολογίζεται ότι μόνον η συντήρησή τους σε ετήσια βάση
απαιτεί 122 εκ. € (http://www.olympicproperties.gr/default_gr.asp). Και όλα αυτά σε
μια περίοδο όπου ο τουρισμός14 στην Αθήνα, και την Ελλάδα γενικότερα, έχει
αυξηθεί σημαντικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φτάνοντας μια μεγέθυνση της
τάξης του 7,5%.
Η παραπάνω κατάσταση έχει πυροδοτήσει μεγάλη αντιπαράθεση στο σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας – μεταξύ πολιτικών κομμάτων, τεχνοκρατών και οργανώσεων
πολιτών. Τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται σε αυτήν την αντιπαράθεση είναι:
α. Γιατί τα Ολυμπιακά επίκεντρα αθλητισμού, πολιτισμού και ελεύθερου
χρόνου που δέσμευσαν τεράστιες δημόσιες επενδύεις, έχουν μείνει για τόσο
καιρό αχρησιμοποίητα και ανεκμετάλλευτα;
β. Δεδομένης της προγενέστερης διεθνούς εμπειρίας, γιατί η ελληνική
κυβέρνηση δεν συνέταξε και θεσμοθέτησε εγκαίρως ένα ολοκληρωμένο
στρατηγικό σχέδιο για τη μετα-Ολυμπιακή χρήση όλων των Ολυμπιακών
επικέντρων;
γ. Εφόσον ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι οι εγκαταστάσεις για ορισμένα
αθλήματα, τα οποία δεν είναι ούτε αναπτυγμένα, ούτε δημοφιλή, στην
Ελλάδα, θα χρησιμοποιούντο μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των Αγώνων,
γιατί δεν επιλέχθηκαν προσωρινές κατασκευές αλλά μόνιμες οι οποίες
απαιτούν μεγαλύτερες επενδύσεις τόσο για την κατασκευή όσο και για τη
συντήρηση/λειτουργία τους;

13

Αυτό αναφέρεται σε Ολυμπιακά αθλητικά επίκεντρα που κατασκευάσθηκαν για αθλήματα που δεν
είναι αναπτυγμένα και δημοφιλή στην Ελλάδα – π.χ. μπάντμιντον, ποδηλασία κλειστού στίβου,
κανόε/καγιάκ, και άλλα.
14
Ο τομέας του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 16% του ΑΕΠ, ενώ η Ελλάδα
καταλαμβάνει τη 15η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις αφίξεις τουριστών. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ
(Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού), η τουριστική αύξηση αναμένεται έφθασε το 8% μέσα στο 2007,
ενώ ο συνολικός αριθμός αφίξεων τουριστών εκτιμάται ότι θα είναι 14 εκατομμύρια (Beriatos 2006).
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Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ έχει αποσπασματικά
ολοκληρώσει δημόσιους διαγωνισμούς και έχει υπογράψει συμβάσεις για την
επιμέρους αξιοποίηση περιορισμένου αριθμού Ολυμπιακών επικέντρων, ή τμημάτων
τους (βλ. http://www.olympicproperties.gr/default_gr.asp ):
α. Για το Ολυμπιακό Κέντρο Κλειστού Στίβου στη Νίκαια έχει υπογραφεί
σύμβαση (04/09/2007) και παραχωρήθηκε να επαναχρησιμοποιηθεί για
εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιά
γ. Για το Γυμναστήριο Badminton στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Μοντέρνου
Πεντάθλου στο Γουδί, έχει υπογραφεί σύμβαση μακροχρόνιας εκμίσθωσης
(15/05/2006) με ιδιωτική κοινοπραξία η οποία θα το μετατρέψει σε κέντρο
Παραστατικών Τεχνών (θέατρο, μπαλέτο, μοντέρνος χορός, κ.λπ.).
δ. Για το Γυμναστήριο Tae-Kwon-Do στο παραλιακό Ολυμπιακό Συγκρότημα
του Φαλήρου, έχει ολοκληρωθεί ο δημόσιος διαγωνισμός (23/01/2007) και
προβλέπεται να μετατραπεί σε διεθνές συνεδριακό κέντρο. Επίσης, στο ίδιο
επίκεντρο σχεδιάζονται η κατασκευή της Όπερας Αθηνών με δωρεά του
Ιδρύματος Νιάρχου και η δημιουργία μέσω δημόσιων επενδύσεων
οικολογικού πάρκου, κέντρου τεχνών και νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης (βλ.
Σχ. 22, 23).

Σχ. 22, 23 Το παραλιακό Ολυμπιακό Συγκρότημα του Φαλήρου,
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ε. Για το Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας στο Σχοινιά, υπεγράφη σύμβαση
(03/09/2007) για τη μετατροπή του σε Διεθνές Προπονητικό Κέντρο της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Κωπηλασίας (FISA).
στ. Για το Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου υπεγράφη σύμβαση (23/05/2006) και
παραχωρήθηκε σε ιδιωτική κοινοπραξία εταιρειών για τη μετατροπή του σε
εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο.
ζ. Για Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε-Καγιάκ και Σλάλομ στο Ελληνικό, έχει
υπογραφεί σύμβαση (04/01/2007) μακροχρόνιας εκμίσθωσης σε ιδιωτική
εταιρεία και θα λειτουργήσει ως υδροπάρκο-κέντρο ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων σε συνδυασμό με αθλητικές χρήσεις.
Στο πλαίσιο των παραπάνω δημόσιων διαγωνισμών, εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι μόνο ιδιωτικές εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον να ανταγωνιστούν για την
εκμετάλλευση των Ολυμπιακών επικέντρων ενώ δε συμμετείχε κανένας δημόσιος
φορέας από τις τοπικές και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της Αττικής (Beriatos 2006).

Στρεφόμενοι στα αυτογενή clusters νέων οικονομιών της Αθήνας, το ζήτημα της
ανάπτυξης και διαχείρισής τους διερευνήθηκε μέσω διακίνησης ερωτηματολογίου15.
Η έρευνα διεξήχθη το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2006 και συγκέντρωσε ένα
σύνολο 45 συνεντεύξεων με επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων νέων
οικονομιών στις περιοχές Λεωφ. Πειραιώς, Ψυρρή και Λεωφ. Κηφισίας. Το
ερωτηματολόγιο ήταν απλό και ανοιχτό και αποτελείτο από τρεις βασικές ερωτήσεις:

15

Η διακίνηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπό την επίβλεψη
της συγγραφέως του παρόντος άρθρου στα πλαίσια Διπλωματικής εργασίας (βλ. Tζιάμαλη 2006), αλλά
και εργασιών στο μεταπτυχιακό μάθημα Νέα Αστικά Τοπία και Νέες Αστικές Οικονομίες (βλ. Μπέλας
2006, Παπαδήμα 2006).
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1. Υπάρχουν θετικές συνέργιες ή αρνητικές επιπτώσεις από τη συγκέντρωση
και άμεση γειτνίαση ομοειδών επιχειρήσεων στην περιοχή σας; Αν ναι,
ποιες είναι αυτές;
2. Προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής και να
διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ποιές παρεμβάσεις
πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνουν από το κράτος και την τοπική
αυτοδιοίκηση σε σχέση με το σχεδιασμό του χώρου και τις υποδομές;
3. Αναφορικά με την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης, καθώς και των
άλλων ομοειδών επιχειρήσεων στην περιοχή, πιστεύετε ότι θα μπορούσε
να επιτευχθεί κάτι θετικό μέσω της οργανωμένης συνεργασίας των
ομοειδών επιχειρήσεων και της οργανωμένης επικοινωνίας των ανθρώπων
που εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές; Αν ναι, ποιο θα ήταν αυτό;
Στην πρώτη ερώτηση, όλοι οι ερωτηθέντες επεσήμαναν μια σειρά θετικών συνεργιών
που παράγονται από τη χωρική συγκέντρωση ομοειδών επιχειρήσεων στην περιοχή,
ενώ σχεδόν καμία αρνητική επίπτωση δεν αναφέρθηκε. Ειδικότερα, στην περιοχή της
Λεωφ. Κηφισίας τα στελέχη των εταιρειών (ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας) αναφέρθηκαν στις εργασιακές
ευκαιρίες εντός του cluster, και στη δυνατότητα μετακίνησης στελεχών από εταιρεία
σε εταιρεία στην ίδια περιοχή καθώς και στη καλή εργασιακή ΄ατμόσφαιρα΄ της
περιοχής. Τα στελέχη των επιχειρήσεων πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στις
περιοχές Ψυρρή και Λεωφ. Πειραιώς επεσήμαναν τις συμπληρωματικές συνέργιες
μεταξύ των δραστηριοτήτων υψηλού πολιτισμού (μουσεία, θέατρα, γκαλερί) και της
λαϊκής νυχτερινής διασκέδασης (μπαρ, εστιατόρια, music clubs). Όπως ανέφεραν, οι
επισκέπτες συχνά επιλέγουν να πάνε στις συγκεκριμένες περιοχές επειδή μπορούν να
συνδυάσουν μια επίσκεψη σε μουσείο ή γκαλερί τέχνης το απόγευμα με ένα θεατρικό
έργο το βράδυ και ένα music club αργά τη νύχτα. Ωστόσο, ως αρνητική συνέπεια του
σχηματισμού του cluster πολιτισμού και δημοφιλούς ψυχαγωγίας στην περιοχή του
Ψυρρή, οι ιδιοκτήτες εργαστηρίων (μικρο-επίπλων, μεταλλικών κατασκευών, κ.α)
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ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους δέχονται οικονομικές πιέσεις μετεγκατάστασης
από πιο επικερδείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ταχύτατα στην περιοχή, όπως
εκείνες της νυχτερινής διασκέδασης.
Στη δεύτερη ερώτηση οι ερωτηθέντες στις περιοχές Ψυρρή και Λεωφ. Πειραιώς
επεσήμαναν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος θα μπορούσαν να κάνουν
πολλά για τις περιοχές αυτές:
α) Η ανάπλαση και αναζωογόνηση των περιοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
(κηρυγμένα διατηρητέα και μη) που δεν έχουν ακόμη αναπλασθεί και
επαναχρησιμοποιηθεί (βλ.

Σχ.

24,

25).

Οι διαδικασίες

ανάπλασης και

αναζωογόνησης θα πρέπει να επιταχυνθούν καταρχήν στις δημόσιες ιδιοκτησίες,
ενώ για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες, θα έπρεπε να θεσμοθετηθούν οικονομικά και
πολεοδομικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Σχ 24. Ψυρρή. Νεοκλασσικά διατηρητέα κτίρια
κατοικίας που δεν ακόμη αναστηλωθεί και
επαναχρησιμοποιηθεί.

Σχ 25.Λεωφ. Πειραιώς. Παλιό βιομηχανικό κτίριο,
που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, λειτουργεί ως
θέατρο μετά από επέκταση με ευτελή υλικά.

β) Το υπάρχον δίκτυο πεζοδρόμων στο Ψυρρή πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει
το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής.
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γ) Στις περιοχές Ψυρρή και Λεωφ. Πειραιώς, υπάρχουν δημόσιοι υπαίθριοι χώροι
(πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ) που δεν έχουν ακόμη αναπλασθεί αλλά και αυτοί που
έχουν αναπλασθεί πρέπει να φροντίζονται καθημερινά ώστε να διατηρούνται
καθαροί και ‘αξιοπρεπείς’ – ιδίως οι χώροι που γειτνιάζουν με κέντρα νυχτερινής
διασκέδασης.
δ) Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα πρέπει να βελτιωθούν στην περιοχή της Λεωφ.
Πειραιώς.
ε) Ο ισχύον νόμος που απαγορεύει τη λειτουργία κλαμπ και εστιατορίων με ζωντανή
μουσική στις περιοχές Ψυρρή και Λεωφ. Πειραιώς θα πρέπει να καταργηθεί, ώστε
οι υφιστάμενες επιχειρήσεις αυτού του είδους να λειτουργούν νόμιμα.
Σε αντίθεση με τις εποικοδομητικές προτάσεις των επιχειρηματιών στις
περιοχές Ψυρρή και Λεωφ. Πειραιώς, τα στελέχη των επιχειρήσεων στη Λεωφ.
Κηφισίας δήλωσαν απλά ικανοποιημένοι με όσα έχουν ήδη γίνει στην περιοχή τους.
Στην τρίτη ερώτηση, οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο στη Λεωφ.
Πειραιώς επεσήμαναν ότι ο συντονισμός μεταξύ των μουσείων και των γκαλερί –
δημόσιων και ιδιωτικών – πιθανόν να είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, δίνοντας τη
δυνατότητα στην περιοχή να λειτουργήσει ως ενιαίο σύνολο και να φιλοξενήσει
μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα. Επιπλέον, ανέφεραν την ανάγκη καλύτερου
μάρκετινγκ της περιοχής, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί καταρχήν με
την κατασκευή μιας ιστοσελίδας για την περιοχή – κάτι ανάλογο με την ιστοσελίδα
του Ψυρρή16. Αντιθέτως, οι επιχειρηματίες της περιοχής Ψυρρή δήλωσαν
ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα συνεργασία των επιχειρήσεων για το μάρκετινγκ
και την ανάπτυξη της περιοχής, και τα στελέχη των επιχειρήσεων στη Λεωφ.
Κηφισίας δήλωσαν ικανοποιημένοι από το ανεπίσημο και υπό εξέλιξη δίκτυο
συνεργασίας μεταξύ εταιρειών.

16

Η ιστοσελίδα που διαφημίζει όλες τις δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις στου Ψυρρή είναι
www.psiri.gr
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6. Συμπεράσματα: Μεταβιομηχανικές διαδρομές πόλεων στον πυρήνα και στην
αναπτυσσόμενη περιφέρεια της Ευρώπης – Αναζήτηση διαφορών.
Η μελέτη της Αθήνας μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των
μεταβιομηχανικών διαδρομών των μεγαλουπόλεων στην αναπτυσσόμενη περιφέρεια
της Ευρώπης, καθώς και στην επισήμανση των διαφορών μεταξύ αυτών των πόλεων
και των ώριμων πόλεων στον οικονομικό πυρήνα της Ευρώπης:
Η πρώτη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων πόλεων αφορά στο
χωρικό προγραμματισμό και σχεδιασμό των clusters των νέων οικονομιών. Στην
Αθήνα, τα μεγαλύτερα σε έκταση, ένταση και πυκνότητα clusters, όπως η Λεωφ.
Κηφισίας, το Ψυρρή και η Λεωφ. Πειραιώς δε σχεδιάστηκαν αλλά δημιουργήθηκαν
αυθόρμητα, ακολουθώντας ‘το δαιμόνιο του τόπου’ (‘genius loci’). Αντίθετα, οι
μητροπόλεις και οι μεγάλες πόλεις στον οικονομικό πυρήνα της Ευρώπης, της
Βόρειας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, στην προσπάθειά τους να
διατηρήσουν ή/και να αναβαθμίσουν τη θέση τους στις ιεραρχίες του παγκόσμιου
αστικού δικτύου, προγραμματίζουν και ανασχεδιάζουν τον αστικό χώρο, και
δημιουργούν νέα επίκεντρα - συχνά με δημόσια δαπάνη - ώστε να προσελκυσθούν
ανθούσες επιχειρήσεις των νέων οικονομικών (Gospodini 2006). Όπως ήδη έχει
αναφερθεί, υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιου είδους νέων επικέντρων με
καινοτόμο προγραμματισμό και σχεδιασμό του χώρου: επιχειρηματικά επίκεντρα
όπως το Potzdamer Platz του Βερολίνου και το Citylife του Μιλάνου αλλά και
επίκεντρα πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου όπως οι Συνοικίες των Μουσείων στη
Βιέννη, το Ρότερνταμ και τη Χάγη που δηλώνουν αλλαγή από τις αστικές πολιτικές
για την οργάνωση περιστασιακής κατανάλωσης πολιτισμού σε νέες αστικές
πολιτικές μαζικής κατανάλωσης πολιτισμού με τη μορφή συνοικιών πολιτιστικής
παραγωγής και δημιουργικότητας (Mommas 2004).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η τροχιά της Αθήνας είναι διαφορετική. Από
τη μία πλευρά, αυτογενή clusters νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικά επίκεντρα
όπως η Λεωφ. Κηφισίας, αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς αλλά αφήνονται από
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την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος σε μια laisser-faire ανάπτυξη και
συμβατικούς αρχιτεκτονικούς και αστικούς σχηματισμούς. Από την άλλη,
σχεδιασμένα και καινοτόμα επίκεντρα πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου, όπως
εκείνα που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς του 2004, και για τα οποία
δαπανήθηκαν τεράστιες δημόσια κεφάλαια, υπολειτουργούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα λόγω αδυναμίας στρατηγικού επανασχεδιασμού και επανάχρησης. Αυτή η
πραγματικότητα της Αθήνας υποδηλώνει αδυναμίες στον τομέα της αστικής
διακυβέρνησης, και αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά μεταξύ των Μεσογειακών
μεγαλουπόλεων και των οικονομικά ώριμων μεγάλων πόλεων στον παλιό και το νέο
πυρήνα της Ευρώπης.
Οι ιδιαιτερότητες των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών πόλεων αναφορικά με τον
πολεοδομικό σχεδιασμό και την αστική διακυβέρνηση έχουν περιγραφεί και
τεκμηριωθεί ήδη από τη δεκαετία του ΄90 (βλ. Leontidou 1990 and 1993 και
Λεοντίδου 2006). Η αυθόρμητη αστική ανάπτυξη και η μη σχεδιασμένη οικιστική
επέκταση αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά των Μεσογειακών μεγαλουπόλεων στο
δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, τα οποία πηγάζουν τόσο από τον κατακερματισμό των
ιδιοκτησιών γης, όσο και από τις «αντι-σχεδιαστικές νοοτροπίες των πολιτών και της
κυβέρνησης και τα λαϊκά δικαιώματα πάνω στη γη και την κατοικία» (Leontidou
1993: 954). Στη δεκαετία του 1990, το πέρασμα από την παραδοσιακή διοίκηση των
πόλεων στην ‘επιχειρηματική πόλη’ έχει ασφαλώς επηρεάσει τις αστικές οικονομίες
και το τοπίο των Ευρωπαϊκών Μεσογειακών πόλεων. Σύμφωνα με τη Λεοντίδου
(2006), οι πόλεις αυτές σήμερα συντάσσουν υβριδικές οντότητες μεταξύ αντιθέτων
εννοιών και πρακτικών, όπως α) laisser-faire / χωρικός σχεδιασμός, β) αστική
ανάπτυξη

με

κανόνες

της ελεύθερης

αγορά

/

κρατική

παρέμβαση,

γ)

υπερεκμετάλλευση της γης / χωρική ρύθμιση.
Τα επιχειρήματα της Λεοντίδου περιγράφουν πειστικά την κατάσταση των
πραγμάτων σε όλες τις ομάδες Μεσογειακών Ευρωπαϊκών πόλεων – στην Ελλάδα,
τη νότια Ιταλία, τη νοτιοδυτική Γαλλία, την Ισπανία. Ωστόσο, θα πρέπει να
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επισημανθεί ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως οι πόλεις της Καταλανίας και της
Ανδαλουσίας με τη Βαρκελώνη να βρίσκεται στην κορυφή και να δείχνει το δρόμο
στη Βαλένθια, τη Σεβίλλη και άλλες. Αυτή η ομάδα πόλεων εμφανίζεται να έχει
κάνει σημαντικότατα βήματα στους τομείς του χωρικού προγραμματισμού και
σχεδιασμού και της αστικής διακυβέρνησης. Ακολουθεί από κοντά τις ομάδες των
οικονομικά ώριμων πόλεων στον πυρήνα της Ευρώπης ή και τις ξεπερνά ανοίγοντας
νέους δρόμους. Ερευνητές που ζουν εκεί (βλ. Luna-Garcia 2003) υποστηρίζουν ότι
σε αυτή τη γιγάντια προσπάθειά τους, οι πόλεις της Καταλανίας και της
Ανδαλουσίας κινδυνεύουν να χάσουν τις ρίζες τους και την τοπική πολιτισιτκή
κληρονομιά τους.
Στην περίπτωση των Ελληνικών πόλεων, φαίνεται να υπάρχουν δύο εμπόδια
στην υιοθέτηση των επιτυχημένων παραδειγμάτων της Βαρκελώνης ή της Βαλένθιας:
α) ο κατακερματισμός της ιδιοκτησίας ιδιωτικής γης και η έλλειψη δημόσιας γης στις
κεντρικές περιοχές της πόλης, που εμποδίζουν την εφαρμογή παρεμβάσεων
μεγάλης κλίμακας και σχεδιαστικής καινοτομίας, και
β) οι καθιερωμένες για δεκαετίες πελατειακές πολιτικές που αντιστέκονται στον
εκσυγχρονισμό των παλιών μοντέλων αστικής διακυβέρνησης..
Αναφορικά με το πρώτο, η ανάπλαση των αστικών θαλασσίων μετώπων αποτελεί
μοναδική ευκαιρία και πρόκληση για τις ελληνικές πόλεις (βλ. Gospodini 2001) να
ανταποκριθούν στην αναγκαιότητα για καινοτόμο χωρικό προγραμματισμό και
σχεδιασμό και ανάπτυξη επικέντρων νέων οικονομιών. Κι αυτό διότι, σε αντίθεση με
την έλλειψη δημόσιας γης και τον κατακερματισμό της ιδιοκτησίας γης στα κέντρα
των πόλεων, τα παραλιακά μέτωπα συντάσσουν δημόσιο χώρο, ικανό σε έκταση και
κατάλληλο για παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας και δημιουργία
σχεδιασμένων επικέντρων των νέων οικονομιών.
Όσον αφορά στο δεύτερο, η διακυβέρνηση των ελληνικών πόλεων είναι την
τελευταία δεκαετία μια υβριδική οντότητα μεταξύ της προσπάθειας εξευρωπαϊσμού
και της παραδοσιακής πελατειακής πολιτικής (Getimis and Grigoriadou 2004). Παρά
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το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχε ισχυρές άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις στην αστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, ο υφιστάμενος συνδυασμός
«ενός ισχυρού κεντρικού κράτους, μιας θεσμικά ασθενικής κοινωνίας και μιας
εξαρτημένης από το κράτος τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει οδηγήσει σε ιεραρχημένα
πελατειακά δίκτυα, σε κομματικοποιημένες πολιτικές σχέσεις, σε μια ατομικιστική
και συγκρουσιακή νοοτροπία και σε φαινόμενα τοπικού κορπορατισμού (Getimis
and Grigoriadou 2004).
Σε πλαίσιο αυτό, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών πόλεων και η
αναπτυξιακή τους προοπτική τους στην μεταβιομηχανική εποχή φαίνεται να είναι
συνυφασμένα με την εντατικοποίηση και τη βελτιστοποίηση του χωρικού
προγραμματισμού και σχεδιασμού, και πάνω από όλα, με την εισαγωγή καινοτομιών
στις αστικές πολιτικές και την αστική διακυβέρνηση.
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