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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το µάθηµα εντάσσεται σε µια σειρά υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν µαθηµάτων που διδάσκονται από τον
Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας σε διαδοχικά εξάµηνα της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Στη σειρά των υποχρεωτικών µαθηµάτων ολοκληρώνεται µια συνολική προσέγγιση στα ζητήµατα οργάνωσης του αστικού χώρου, σε συνάρτηση µε τους οικονοµικούς, κοινωνικούς, ιστορικούς και χωρικούς παράγοντες που τα προσδιορίζουν, καθώς και στις δυνατότητες σχεδιασµού και παρεµβάσεων στον ιστό της πόλης. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα εµβαθύνουν σε επί µέρους πτυχές ή µεθόδους προσέγγισης των αστικών φαινοµένων
και του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Στο παραπάνω πλαίσιο, κύριοι στόχοι του παρόντος µαθήµατος «Πολεοδοµία IΙ: Πολεοδοµικές επεµβάσεις
στον αστικό χώρο», το οποίο αποτελεί το δεύτερο υποχρεωτικό µάθηµα, στη σειρά πολεοδοµικών µαθηµάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων, είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε θέµατα που αναφέρονται σε πολεοδοµικές
επεµβάσεις στον αστικό χώρο και ειδικότερα:
o

στις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές πλευρές του πολεοδοµικού σχεδιασµού

o

στα ζητήµατα λειτουργικών σχέσεων και οργάνωσης του οικιστικού ιστού - στόχων και επιπτώσεων
των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων

o

στις µεθόδους και τα εργαλεία παρέµβασης, όπως τύποι σχεδίων, νοµοθεσία, διοικητική υποδοµή, φορείς, κ.ο.κ.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το µάθηµα οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς κύκλους. Ο πρώτος αφορά µια σειρά διαλέξεων / παραδόσεων, που έχουν σκοπό τη θεωρητική προσέγγιση και λεπτοµερή ανάλυση εννοιών, θεσµών, διαδικασιών,
παραδειγµάτων, κλπ., που σχετίζονται µε το αντικείµενο του µαθήµατος. Ο δεύτερος κύκλος αφορά την άσκηση, την οποία οι σπουδαστές επεξεργάζονται στις οµάδες που είχαν ήδη συγκροτήσει για τις ανάγκες της άσκησης του µαθήµατος Πολεοδοµία Ι και στα πλαίσια των ίδιων φροντιστηρίων (διδασκόντων) Το φροντιστήριο του
κ. ∆.Ν. Καρύδη, ο οποίος δε συµµετέχει στη διδακτική οµάδα, αναλαµβάνει ο κ. Μ. Αγγελίδης.
Οι δηλώσεις νέων οµάδων (2 ή 3 ατόµων), π.χ. σπουδαστών προηγούµενων ετών, οι οποίοι δε συµµετείχαν στο
µάθηµα Πολεοδοµία Ι του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους θα πρέπει να γίνουν µέχρι την Παρασκευή 21.3.2008
στη Γραµµατεία του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας. Θα πρέπει επίσης να ενηµερωθεί και η συντονίστρια
του µαθήµατος κα Α. Σαρηγιάννη.
Οι οριστικοί κατάλογοι των ονοµάτων µε την κατανοµή των οµάδων ανά φροντιστήριο θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του Τοµέα την Παρασκευή 28.3.2008, καθώς επίσης και έξω από τις αντίστοιχες αίθουσες την ηµέρα που θα γίνονται τα µαθήµατα.

3. ΘΕΩΡΙΑ
Για το σύνολο της τάξης οργανώνεται µια σειρά µαθηµάτων θεωρίας, σε µορφή διαλέξεων, στα πλαίσια των
οποίων θίγονται µεταξύ άλλων και τα εξής αντικείµενα:
Ζητήµατα αστικού σχεδιασµού
Αστικές αναπλάσεις
∆ηµόσιος χώρος στην πόλη
Θεσµική οργάνωση και σχετικά εργαλεία για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό
Κυκλοφορία στις πόλεις
Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων

o
o
o
o
o
o

Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητη η συστηµατική παρακολούθηση των διαλέξεων µε παράλληλη τήρηση
σηµειώσεων από όλους τους σπουδαστές.
Ειδικότερα, το ηµερολόγιο του µαθήµατος διαρθρώνεται ως εξής:
µάθηµα

11:00 – 13:00

1ο 14.3

Εισαγωγή στο µάθηµα

2ο 21.3

Μαντουβάλου Μ. (προσκεκληµένη οµιλήτρια): Ζητήµατα αστικού
σχεδιασµού και στρατηγικής των πόλεων

3ο 28.3

∆ιόρθωση άσκησης στα φροντιστήρια

4ο 4.4

∆ιόρθωση άσκησης στα φροντιστήρια

13:00 – 15:00

∆ιόρθωση άσκησης
στα φροντιστήρια

5ο 11.4

Αγγελίδης Μ: Αστικές αναπλάσεις: Μορφές και διαστάσεις, οργανωτικό
πλαίσιο των αναπλάσεων. Η σηµασία τους στην ευρύτερη ανασυγκρότηση της πόλης. ∆ιεθνής και ελληνική εµπειρία

∆ιόρθωση άσκησης
στα φροντιστήρια

6ο 18.4

Σερράος Κ: Προσεγγίσεις του δηµόσιου χώρου

∆ιόρθωση άσκησης
στα φροντιστήρια

7ο 9.5

Μέλισσας ∆., Σερράος Κ: Η δοµή του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα. Παραδείγµατα πολεοδοµικών σχεδίων

∆ιόρθωση άσκησης
στα φροντιστήρια

8ο 16.5

Ενδιάµεση παρουσίαση της άσκησης στα φροντιστήρια

9ο 23.5.

Σαρηγιάννης Γ. (προσκεκληµένος οµιλητής): Η κυκλοφορία στα αστικά
κέντρα

∆ιόρθωση άσκησης
στα φροντιστήρια

10ο 30.5.

Αγγελίδης Μ: Η αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση

∆ιόρθωση άσκησης
στα φροντιστήρια

11ο 6.6.

Μέλισσας ∆: Θεσµικά εργαλεία εφαρµογής πολεοδοµικών αναπλάσεων

12ο 13.6.

∆ιόρθωση άσκησης στα φροντιστήρια

13ο 20.6

Τελική παρουσίαση της άσκησης στα φροντιστήρια

4. ΑΣΚΗΣΗ
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η άσκηση εκπονείται από οµάδες σπουδαστών, 2-3 ατόµων, που κατανέµονται
στα φροντιστήρια. Η άσκηση χρησιµοποιεί ως µελέτες περίπτωσης, τις ίδιες µε αυτές που εξετάστηκαν και
στα πλαίσια που µαθήµατος Πολεοδοµία Ι, κατά το χειµερινό εξάµηνο 2007-08, δηλαδή τις περιοχές της
Αθήνας γύρω από επιλεγµένους σταθµούς του µητροπολιτικού σιδηροδρόµου και ειδικότερα τις περιοχές
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των σταθµών Ελαιώνα και Αιγάλεω (Γραµµή 3), Σεπολίων και Αγίου Αντωνίου (Γραµµή 2), καθώς επίσης και
∆άφνης και Αγ. ∆ηµητρίου – Αλ. Παναγούλη (Γραµµή 2)
Ενώ όµως στο περασµένο χειµερινό εξάµηνο δόθηκε βαρύτητα στην αναλυτική προσέγγιση της οργάνωσης
του χώρου και των µεταλλαγών που σηµειώνονται σήµερα στην Αθήνα µέσα από την σύνταξη από κάθε οµάδα µίας τεκµηριωµένης έκθεσης για τις παραπάνω περιοχές µελέτης και τις επιµέρους ενότητές της, στο τρέχον εαρινό εξάµηνο, βασικό στόχο της άσκησης αποτελεί ο σχεδιασµός παρεµβάσεων για τις ευρύτερες κα
εγγύτερες αστικές περιοχές γύρω από τους επιλεγµένους σταθµούς µετρό, ώστε αυτές να ανταποκριθούν καλύτερα στη σηµερινή δυναµική και τους ευρύτερους σχεδιασµούς για την Αθήνα και να επιτευχθεί η λειτουργική
και περιβαλλοντική αναβάθµισή τους, η ανάδειξη του χαρακτήρα της κάθε περιοχής, η αντιµετώπιση κρίσιµων προβληµάτων, καθώς επίσης και η βελτίωση της εικόνας της πόλης.
Από µεθοδολογική άποψη, η επεξεργασία της άσκησης οργανώνεται ως εξής:
Σε µία πρώτη φάση οι σπουδαστές θα εντοπίσουν το ενδιαφέρον τους στην ευρύτερη έκταση ενός από τα
παραπάνω ζευγάρια σταθµών (καθώς επίσης και στο µεταξύ τους διάστηµα), για την οποία και θα τους ζητηθεί να διατυπώσουν σκέψεις σε επίπεδο πολεοδοµικής πολιτικής, καθώς επίσης και κατευθύνσεις και σχεδιαστικές προτάσεις σε επίπεδο παρεµβάσεων πολεοδοµικής κλίµακας. Το προϊόν αυτής της πρώτης φάσης προσέγγισης µπορεί να είναι: σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, video, κολάζ, χάρτες, σε κλίµακα 1:25.000 - 1:10.000,
και ότι άλλο κρίνει η κάθε σπουδαστική οµάδα χρήσιµο και αναγκαίο ώστε να αποτυπωθούν και να αποδοθούν οι προτάσεις της για το σύνολο της περιοχής µελέτης.
Ειδικότερα οι επεξεργασίες σε αυτή την πρώτη, χωρικά και θεµατικά ευρύτερη φάση προσέγγισης θα πρέπει
να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.

Ανασκόπηση των καίριων στοιχείων της ανάλυσης της περιοχής µελέτης µε έµφαση όµως πλέον στην
αξιολόγηση των χωρικών και πολεοδοµικών αλληλεπιδράσεων και επιπτώσεων και βασικών στοιχείων
της περιοχής µελέτης όπως: Θέση και λειτουργία στον ευρύτερο χώρο, λειτουργίες, παραγωγικές δραστηριότητες, µορφολογία δόµησης και πλέγµατος δρόµων, οδικό δίκτυο, µεταφορές, περιβάλλον, κοινωνική διαστρωµάτωση, κ.ο.κ.

2.

Τυπολόγηση της περιοχής µελέτης (δηλαδή προσπάθεια οµαδοποίησης επιµέρους υπο-περιοχών), µε
έµφαση / κριτήριο, µεταξύ άλλων:
9
9
9

την ύπαρξη τοποσήµων, ιστορικών τόπων, ή λοιπών χαρακτηριστικών που συγκροτούν την ταυτότητα του χώρου (που ενδεχοµένως θα πρέπει να διατηρηθούν και να αναδειχθούν),
την εµφάνιση σηµαντικών προβληµάτων διαφόρων κατηγοριών που σχετίζονται µε τις ποιότητες
του χώρου, τους αποκλεισµούς, την κυκλοφορία, κ.α.
την ύπαρξη «λανθάνοντος δυναµικού», δηλαδή στοιχείων που θα µπορούσαν, µε κατάλληλες διεργασίες να λειτουργήσουν υπέρ της περιοχής

3.

Κωδικοποίηση υφιστάµενων προτάσεων διαφόρων φορέων για την περιοχή µελέτης (Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, ∆ιατάγµατα ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχεδιασµοί ∆ήµων, σχεδιασµοί τοµεακών φορέων, κ.α.) και
των διαφαινόµενων τάσεων εξέλιξης µε βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί.

4.

∆ιαµόρφωση πολιτικών για το σύνολο της διερευνούµενης περιοχής, καθώς επίσης και γενικών αρχών
και κατευθύνσεων φυσικού χωρικού σχεδιασµού που θα αναδεικνύουν, τόσο τη συνολική ταυτότητά
της, όσο και τις επιµέρους διαφοροποιήσεις της. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να θιγούν / αντιµετωπιστούν µεταξύ άλλων:
9

9

ζητήµατα χρήσης του χώρου: τυχόν αναγκαία ενίσχυση της παρουσίας ορισµένων χρήσεων, ή αντίστοιχα αποµάκρυνση άλλων, χρήση των αδόµητων χώρων, εξασφάλιση νέων ελεύθερων χώρων,
πρόσβαση σε χώρους που σήµερα παραµένουν κλειστοί για το κοινό, κ.ο.κ.
ζητήµατα οικοδοµικού όγκου και όρων δόµησης σε συνάρτηση µε τα φυσικά χαρακτηριστικά,
την εικόνα της περιοχής και περιβαλλοντικά ζητήµατα
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9

9
9
9
o

ζητήµατα διαχείρισης δηµόσιου χώρου και ροής πεζών (διέλευση ή στάση, ψώνια, αναψυχή κ.ο.κ.
και κυκλοφορίας οχηµάτων (ΜΜΜ και ΙΧ, στάσεις, στάθµευση, τροφοδοσίες, τυχόν σηµεία που
πρέπει να µειώνεται η ταχύτητα, κ.ο.κ).
ζητήµατα που αναφέρονται στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως φύτευση, εξασφάλιση θερµικής άνεσης στο επίπεδο των πεζών, αντιµετώπιση διαφόρων φαινόµενων ρύπανσης, κ.ά.
βελτίωση της εικόνας – ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής µέσα από την επισήµανση και πολεοδοµική αξιοποίηση στοιχείων της ιστορίας, των χαρακτηριστικών του τόπου, κ.ο.κ.
επισήµανση ειδικότερων επί µέρους περιοχών για τις οποίες απαιτούνται ειδικές τοπικές παρεµβάσεις ή εξειδικευµένοι µηχανισµοί παρέµβασης.

Σε δεύτερη φάση οι σπουδαστές θα επικεντρωθούν στη µελέτη επιµέρους τµηµάτων της όλης περιοχής, που έχουν ήδη καθοριστεί από τη διδακτική οµάδα και έχουν ήδη διερευνηθεί συστηµατικά από
τις σπουδαστικές οµάδες σε επίπεδο ανάλυσης και αξιολόγησης, στα πλαίσια του µαθήµατος Πολεοδοµία Ι 2007-08. Για τα τµήµατα αυτά οι σπουδαστές θα επεξεργαστούν λεπτοµερέστερα σχέδια διαµόρφωσης σε επίπεδο αστικού σχεδιασµού εξειδικεύοντας προτάσεις για όλους τους τοµείς που αναφέρονται παραπάνω στο σηµείο 4 (χρήση του χώρου, οικοδοµικός πλούτος όροι δόµησης, δηµόσιοι
χώροι, ροή πεζών περιβάλλον εικόνα της πόλης, κλπ.),
Το προϊόν αυτής της δεύτερης φάσης προσέγγισης µπορεί να είναι: σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες,
video, κολάζ, χάρτες, σε κλίµακα 1:1.000 - 1:500, και ότι άλλο κρίνει η κάθε σπουδαστική οµάδα χρήσιµο και αναγκαίο ώστε να αποτυπωθούν και να αποδοθούν οι προτάσεις της.

Σηµειώνεται ότι η εξοικείωση µε τη χρήση διαφορετικών κλιµάκων (1:25.000 – 1:500) ως µεθοδολογικού
εργαλείου για το σχεδιασµό αστικών περιοχών, σε διαφορετικούς βαθµούς γενίκευσης (ή λεπτοµερούς προσδιορισµού) αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείµενα του µαθήµατος αυτού.
Η επεξεργασία της άσκησης περιλαµβάνει βιβλιογραφική διερεύνηση για γενικά ζητήµατα σχεδιασµού αλλά
ενδεχοµένως και ειδικότερα θέµατα που αφορούν την περιοχή µελέτης, επαφή µε υπηρεσίες και ανθρώπους
που διαθέτουν σχετικό υλικό και εµπειρία και τέλος, προφανώς, συστηµατική εργασία πεδίου στην περιοχή
µελέτης, ώστε να διαµορφωθεί µια κατά το δυνατόν σφαιρική και σαφής εικόνα α) όσον αφορά την αξιολόγηση των προβληµάτων και δυνατοτήτων και β) όσον αφορά την καταλληλότητα και εφεκτικότητα εναλλακτικών
προτάσεων σε διάφορες κλίµακες, οι οποίες θα πρέπει, ήδη από την πρώτη στιγµή να αρχίσουν να διαµορφώνονται από τους σπουδαστές και να αξιολογούνται ως προς τα αναµενόµενα αποτελέσµατά τους.
Αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο της πορείας επεξεργασίας της άσκησης αποτελεί προφανώς η τακτική επαφή των σπουδαστών µε τους διδάσκοντες, στο σχεδιαστήριο (φροντιστήρια), όπου θα γίνονται οι παρουσιάσεις /διορθώσεις. Στη µέση περίπου του εξαµήνου θα γίνει σε κάθε φροντιστήριο µια ενδιάµεση παρουσίαση
της µέχρι εκείνη τη στιγµή δουλειάς των σπουδαστικών οµάδων, ενώ στο τέλος του εξαµήνου και πριν από
την τελική παράδοση του θέµατος, θα γίνει η συνολική προφορική παρουσίαση – υποστήριξη της εργασίας
της κάθε οµάδας.
Η παράδοση της άσκησης θα έχει τη µορφή έκθεσης, οργανωµένης σε τεύχος µεγέθους Α3, το οποίο θα
αποτελείται από χάρτες επεξεργασµένους από τους σπουδαστές, σε κατάλληλες κλίµακες (π.χ. 1:25.000,
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1000, 1:500), καθώς επίσης και το αντίστοιχο υλικό τεκµηρίωσης (σκίτσα, σκαριφήµατα διαγράµµατα, φωτογραφίες λοιπές σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κρίνεται σκόπιµο.). Το τεύχος θα περιέχει επίσης και ένα κείµενο υποστήριξης της πρότασης, συνολικής έκτασης περίπου 10 σελίδων, όπου θα διατυπώνονται οι στόχοι, οι αρχές πολεοδοµικής παρέµβασης,
και οι βασικές επιλογές που έγιναν από κάθε οµάδα στην συγκεκριµένη πολεοδοµική παρέµβαση που προτείνουν. Οι σπουδαστές µπορούν επίσης να συµπεριλάβουν στο υλικό της παράδοσης της εργασίας τους και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν αναγκαίο (π.χ. video, ντοκουµέντα, σκίτσα λεπτοµερειών, κλπ.).
Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνει α) το συνολικό υλικό της εργασίας σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD) και β) µία πινακίδα Α1, σε εκτυπωµένη και ηλεκτρονική µορφή (αρχείο εικόνας π.χ. τύπου .tif .jpg ή .pdf), στις οποίες θα παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα στοιχεία της εργασίας µε
στόχο την ενδεχόµενη οργάνωση σχετικής έκθεσης, καθώς επίσης και την ανάρτησή στο site του µαθήµατος.
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Οι πινακίδες αυτές θα συντεθούν κατά την κρίση των σπουδαστών και µπορούν να περιλαµβάνουν, οποιοδήποτε σχετικό µε την εργασία υλικό (χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, κολάζ, κείµενα, κλπ.) Στην πορεία του µαθήµατος θα δοθούν λεπτοµερέστερες σχετικές οδηγίες.
5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η διατύπωση µιας πρότασης πολεοδοµικού σχεδιασµού για µια περιοχή, αποτελεί ουσιαστικά το «βέλτιστο»
συνδυασµό συµβατών µεταξύ τους προτάσεων για τους διάφορους επιµέρους τοµείς. Με τον όρο «βέλτιστο»
εννοούµε προφανώς, αφενός µεν τον καλύτερο και περισσότερο αποδεκτό από πολεοδοµική άποψη, αφετέρου
δε όµως και τον κοινωνικά επωφελέστερο, και τον περιβαλλοντικά ηπιότερο. Τα πιο πάνω συνδυάζονται και
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε το οικονοµικό κόστος και την πολιτική εφικτότητα των προτάσεων.
Ένα πρώτο στάδιο θα πρέπει εποµένως να είναι ο καθορισµός µιας σειράς συγκεκριµένων «τοµέων», για τους
οποίους θα πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις. Τέτοιοι τοµείς θα έχουν σε ένα πρώτο επίπεδο γενικό χαρακτήρα (π.χ. κέντρα, οικιστικό δίκτυο, κυκλοφορία, περιβάλλον, πράσινο, κλπ.), σε ένα δεύτερο όµως επίπεδο
οφείλουν να εξειδικευτούν µε έµφαση στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένης περιοχής (ή του επιµέρους τµήµατός της) (π.χ. για την κυκλοφορία: αυτοκίνητα, ποδήλατα, πεζοί, κλπ.).
Σε ένα δεύτερο στάδιο, οφείλουν να διατυπωθούν εναλλακτικές προτάσεις για καθέναν από τους παραπάνω
τοµείς. Με τον όρο «εναλλακτικές» εννοούµε µια σειρά προτάσεων, η οποία θα καλύπτει ένα κατά το δυνατόν
ευρύ φάσµα, από τις πιο συντηρητικές, µέχρι και τις πιο ριζοσπαστικές. Προφανώς οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις, ανάλογα µε τον τοµέα τον οποίο αφορούν µπορεί να είναι από γενικές, έως και πολύ ειδικές. ∆ηλαδή
σε έναν τοµέα γενικού χαρακτήρα (π.χ. κέντρα, οικιστικό δίκτυο, κυκλοφορία, περιβάλλον, πράσινο, κλπ.)
είναι αναµενόµενο ότι αντιστοιχούν εναλλακτικοί στόχοι και κατευθύνσεις πολιτικής, ενώ σε ένα τοµέα ειδικότερου χαρακτήρα (π.χ. η λειτουργία ενός οδικού άξονα της περιοχής µελέτης ως διαχωριστικού στοιχείου του
αστικού ιστού) είναι προφανές ότι µπορούν και πρέπει να διατυπωθούν εναλλακτικές προτάσεις αρκετά λεπτοµερέστερες που θα αναφέρονται στη µικρή κλίµακα χώρου. Οι προτάσεις αυτές για να είναι χρήσιµες για τα
επόµενα στάδια της δουλειάς θα πρέπει να συνοδεύονται και από µια συστηµατική αξιολόγηση πλεονεκτηµάτων, κινδύνων, επιπτώσεων, κλπ. Αυτή είναι µια επίπονη δουλειά που απαιτεί αφενός µεν µια κατά το δυνατόν
ξεκάθαρη οργάνωση της δοµής των προτάσεων, αφετέρου δε µια προεκτίµηση των όρων και προϋποθέσεων
της µεταξύ τους συµβατότητας.
Το τρίτο στάδιο αποτελεί ουσιαστικά το «δια ταύτα». Σ’ αυτό οφείλουν να αναζητηθούν «κανάλια επικοινωνίας» µεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων, που έχουν διατυπωθεί παραπάνω για τους διάφορους τοµείς, διαµορφώνοντας πλέον «εναλλακτικά σενάρια» για τη µελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή είναι
και η πιο δηµιουργική και συνθετική δουλεία (και φυσικά και η πιο ενδιαφέρουσα) που θα πρέπει να γίνει. Ορισµένες σχετικές παρατηρήσεις θα ήταν και οι εξής:
o

Ο συνδυασµός των διαφόρων προτάσεων που έχουν διατυπωθεί για τους διάφορους τοµείς προφανώς
δεν γίνεται µε κριτήριο τη συµβατικότητα ή τη ριζοσπαστικότητα των προτάσεων αυτών (δηλαδή οι
συντηρητικές µε τις συντηρητικές κα οι ριζοσπαστικές µε τις ριζοσπαστικές), αλλά µε κύριο γνώµονα
τη µεταξύ τους συµβατότητα προς όφελος της περιοχής για την οποία διατυπώνονται. Είναι δηλαδή
δυνατόν σε ένα σενάριο να συνδυαστεί µια ριζοσπαστική πρόταση για ένα τοµέα µε µια συντηρητική
για έναν άλλον και µια ρεαλιστική για έναν τρίτο, εφόσον αυτός ο συνδυασµός είναι πλεονεκτικός σε
οικονοµικό, κοινωνικό, πολεοδοµικό και πολιτικό επίπεδο.

o

Αναγκαστικά θα πρέπει εποµένως ο µελετητής, να αποφασίσει σ’ αυτό το στάδιο και για τους συµβιβασµούς τους οποίους θα κάνει, µιας και είναι προφανές ότι δεν θα καταστεί δυνατόν να διαµορφωθεί ένα
σενάριο που θα συγκεντρώνει όλες τις «καλές» λύσεις, είτε διότι αυτές δεν θα είναι όλες συµβατές µεταξύ τους, είτε διότι κάποια ή κάποιες δεν θα είναι πολιτικά αποδεκτές και άρα θα συµπαρασύρουν στην
ανεφικτότητα ολόκληρο το σενάριο. Αυτό αποτελεί άλλωστε και το «στοίχηµα» του σχεδιασµού, δηλαδή µε τους κατά το δυνατόν ανώδυνους συµβιβασµούς να διαµορφωθεί µια εφικτή πρόταση, που θα
είναι η κατά το δυνατόν βέλτιστη για την περιοχή µελέτης.
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o

Όπως και στις µεµονωµένες προτάσεις έτσι και εδώ, στο στάδιο των σεναρίων, η αξιολόγησή τους, µε
έµφαση στην εκτίµηση των ευεργετικών τους δράσεων για την πόλη, των πιθανών επιπτώσεών τους σε
συγκεκριµένους τοµείς, καθώς επίσης και των ενδεχόµενων κινδύνων από τη µη εφαρµογή τους, αποτελεί κοµβικό σηµείο για την κατανόησή τους. (ειδικά δε από τους µη «ειδικούς», δηλαδή την πολιτική
ηγεσία, τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς, τους δηµότες, κλπ.). Προφανώς τα σενάρια που συνδέονται εντονότερα µε τις σηµερινές τάσεις θα δίνουν έµφαση κατά την αξιολόγησή τους στις αρνητικές επιπτώσεις και στους κινδύνους από την προσαρµογή προς τη σηµερινή κατάσταση, ενώ στα περισσότερο παρεµβατικά σενάρια θα µπορούν να γίνονται ουσιαστικότερες αναφορές σε δυνατότητες εξασφάλισης πλεονεκτηµάτων για την µελετώµενη περιοχή.

o

Τα εναλλακτικά σενάρια, µε τον τρόπο αυτό διαµορφώνουν και αυτά ένα συγκεκριµένο «χαρακτήρα»,
π.χ. τάσεων, συντηρητικό, ρεαλιστικό, ριζοσπαστικό, ουτοπικό, κλπ. Αποτελούν όµως σχήµατα ευέλικτα, στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές σχεδόν σε οποιοδήποτε στάδιο του σχεδιασµού ή ακόµη και της υλοποίησης της µελέτης, και προφανώς και επικαιροποιήσεις, χωρίς να κινδυνεύει να καταρρεύσει όλο το σύστηµα του σχεδιασµού (λαµβανοµένων προφανώς υπόψη συγκεκριµένων προϋποθέσεων).
6. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

Για να µην έχουµε αυταπάτες και για να γνωρίζουµε που πατάµε, θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε από την αρχή
ένα βασικό θέµα της πολεοδοµίας, που εδράζεται στην οικονοµική, κοινωνική και τελικά πολιτική βάση της.
Πρέπει να γνωρίζουµε ότι η Πολεοδοµία ως επιστήµη ή τεχνική ή τέχνη ή ό,τι άλλο θέλουµε, δεν είναι ανεξάρτητη από τις οικονοµικές και κοινωνικές της βάσεις, και τελικά εκείνο ή το άλλο σχέδιο που θα συνθέσουµε ή που τελικά θα εφαρµοστεί, θα είναι στην χειρότερη περίπτωση απλή εκτελεστέα επί ποινή απόλυσης «εντολή εργοδότη προς υπάλληλο», και στην καλύτερη προϊόν συµβιβασµού τάσεων, καταστάσεων, οικονοµικών συµφερόντων και τελικά πολιτικών πιέσεων. Μην περιµένουµε δηλαδή να υπάρξει ένα ιδανικό σχέδιο, που
η εφαρµογή του θα είναι σωτήρια για την περιοχή. Το σχέδιο θα είναι ιδανικό για µια κοινωνική οµάδα και
ταυτόχρονα ενδεχοµένως καταστροφικό για κάποια άλλη.
Έτσι, όσον αφορά τις εξεταζόµενες µελέτες περίπτωσης, θα έχει ήδη γίνει αντιληπτό από την ανάλυση που
προηγήθηκε στο µάθηµα «Πολεοδοµία Ι» ότι στα διάφορα τµήµατα του χώρου κινούνται και συγκεκριµένα
συµφέροντα. Συµφέροντα επενδυτών που επιθυµούν την οικοδόµηση πολυλειτουργικών κέντρων, ή ενδεχοµένως και πύργων γραφείων, συµφέροντα µικροβιοτεχνών που επιθυµούν την παραµονή των µικροµεσαίων βιοτεχνιών τους στην περιοχή, άλλων που κατοικούν στην περιοχή και επιθυµούν την διαφύλαξη του χαρακτήρα
του τόπου της κατοικίας τους , και άλλα πολλά. Και όλοι βέβαια έχουν µε το µέρος τους τις πολεοδοµικές και
χωρικές παραµέτρους που τους εξυπηρετούν.
Εποµένως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι κάθε πρότασή που διατυπώνεται θίγει κάποιους και ωφελεί
κάποιους άλλους. ∆εν αφορά την διδακτική οµάδα ούτε σχετίζεται µε την βαθµολόγηση, το ποια οµάδα συµφερόντων θα εξυπηρετήσει το κάθε σχέδιο, αυτό είναι αποκλειστικό δικαίωµα της κάθε σπουδαστικής οµάδας,
όµως αυτό που θεωρούµε απαραίτητο, είναι, η κάθε σπουδαστική οµάδα να κάνει ό,τι κάνει µε πλήρη συνείδηση και η πρότασή της να έχει συνέπεια ως προς τους διατυπωµένους στόχους και τις επιδιώξεις.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
Η τελική αξιολόγηση των σπουδαστών θα προκύψει κατά 2/3 από την τελική παράδοση και παρουσίαση της
άσκησης, από την ενεργή συµµετοχή στα φροντιστήρια (διορθώσεις), καθώς επίσης και από την ενδιάµεση
παρουσίαση της εργασίας και τέλος κατά 1/3 από τη βαθµολογία στις τελικές γραπτές εξετάσεις, που συνδέονται µε την ύλη της θεωρίας.
Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών είναι τα ακόλουθα:
9
9

πληρότητα υλικού στις διάφορες κλίµακες προσέγγισης που θα ζητηθούν.
διάρθρωση, τρόπος οργάνωσης, και ειδικότερα, συνοχή, εσωτερική συγκρότηση και σαφήνεια των συνθετικών και λοιπών διατυπώσεων της εργασίας.

ΕΜΠ, Σχ. Αρχιτεκτόνων, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΙΙ: Πολεοδοµικές επεµβάσεις στον αστικό χώρο

6

9
9
9
9

ο προβληµατισµός των σπουδαστών γύρω από πιθανές εναλλακτικές προτάσεις και σκέψεις. Ειδικότερα
διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων.
συστηµατική αξιολόγηση των παραπάνω εναλλακτικών µέσα από τη διατύπωση εύστοχων παρατηρήσεων
και προσωπικών απόψεων, σχετικά µε τα αντίστοιχα ενδεχόµενα αποτελέσµατα
επάρκεια τεκµηρίωσης των διαφόρων προτάσεων.
γενικότερη εµφάνιση της εργασίας.
8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για την υποστήριξη του µαθήµατος θα διανεµηθούν στους σπουδαστές το παρακάτω έντυπο υλικό (βιβλία –
σηµειώσεις):
1. Αραβαντινός Α. (2007), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός. Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου,
Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα
2. ΕΜΠ, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, Πολεοδοµικές επεµβάσεις στον αστικό χώρο, τεύχος
σηµειώσεων για το µάθηµα Πολεοδοµία 2.
3. Αγγελίδης Μ. (2004), Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, EMΠ ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα.
9. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Alexander, C. et al. 1977. A pattern language. New York: Oxford University Press.
Anderson, S. 1978. On Streets. Cambridge, Mass: MIT Press.
Arnold, H. 1993. Trees in urban design. New York: Van Nostrand Reinhold.
Broadbent, G.1990. Emerging concepts in urban space design. London: Van Nostrand Reinhold.
Cullingworth J. B. (1994), Alternate planning systems, Journal of the American Planning Association, V.
60, N. 2, 162-172.
Frey, H. 1999. Designing the city – towards a more sustainable urban form. London: E & FN Spon.
Gosling, D. and B. Maitland. 1984. Concepts of Urban Design. London: Academy Editions.
Hall P. and Pfeiffer U. (2000), Urban Future 21. A global agenda for twenty-first century cities, E & FN
Spon, London.
Jacobs, A. 1993. Great streets. Cambridge, Mass: MIT Press.
Krier, Rob. 1991. Urban Space. London: Academy Editions
Lynch, K. 1981. Good City Form. Cambridge, MA: MIT Press.
Newman, P. and Thornley, A. (1996), Urban Planning in Europe, Routledge, London and New York.
Rossi. A. 1991. Η αρχιτεκτονική της πόλης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Zion, R. 1968. Trees for Architecture and Landscape. New York: Reinhold Book Corp.
Αραβαντινός Α. (2007), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός. Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις
Συµµετρία, Αθήνα.
Αραβαντινός Α., Κοσµάκη Π (1988), Υπαίθριοι χώροι στην πόλη, Θέµατα ανάλυσης και πολεοδοµικής οργάνωσης αστικών ελεύθερων χώρων και πρασίνου, Αθήνα.
Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η. (2006), Τα νέα αστικά τοπία και η σύγχρονη ελληνική πόλη, Κριτική, Αθήνα.
ΕΜΠ – Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΥΠΕΧΩ∆Ε (Κοσµάκη Π., Λιάπης Ι., Λουκόπουλος
∆., Μαντουβάλου Κ., Πολύζος Ι.), (1992), Ανάπλαση κεντρικών περιοχών κατοικίας. Μελέτη περίπτωσης Κάτω Πατήσια, Αθήνα.
ΕΜΠ, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, (επ. υπεύθυνος: Ι. Πολύζος), (1999), Μητροπολιτικό πάρκο
Γουδί – Ιλισσος, ερ. πρόγραµµα, συνοπτική παρουσίαση, Αθήνα.
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ΕΜΠ, ΣΠΕ (επ. υπεύθυνος: Α. Αραβαντινός), (1996), Έρευνα και προγραµµατισµός αναβάθµισης Εµπορικού Τριγώνου του Κέντρου της Αθήνας, Ερευνητικό πρόγραµµα για το ∆ήµο Αθηναίων, Έκδοση ΤΕΕ, Αθήνα.
ΕΜΠ, ΣΠΕ (επ. υπεύθυνος: Α. Αραβαντινός), (2000), Χρήσεις γης στο Κύριο Οδικό ∆ίκτυο. Επιπτώσεις
στον αστικό ιστό, Σεµινάρια Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ΕΜΠ 1998 – 1999, κείµενα εισηγήσεων, Αθήνα.
ΕΜΠ, ΣΠΕ, ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004), Ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την
Αθήνα – Αττική», Αθήνα.
ΕΜΠ – Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΥΠΕΧΩ∆Ε (2005), (επιµ.: Μ. Αγγλίδης), Πρακτικά
Συνεδρίου: Πολιτική αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα, Αθήνα.
Καρύδης ∆.Ν (2006), Τα Επτά Βιβλία της Πολεοδοµίας, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα.
Κιτσλή, Ρ. (Φεβ. 2004). Η ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη. Εφαρµογή σχεδιασµού.
Κοσµάκη, Π. και ∆. Λουκόπουλος (επ.) 1982. Ο ιστός της πόλης, Θεωρίες – Εφαρµογές, Αρχιτεκτονικά Θέµατα, αρ. 16.
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Επίσης, βοηθητικές για την άσκηση είναι κάποιες εργασίες στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασµός του Χώρου» κατεύθυνση ‘Πολεοδοµία – Χωροταξία’, στο µάθηµα «Μεταφορικά συστήµατα πόλεων. Οι εργασίες αυτές βρίσκονται στην επιστηµονική γραµµατεία του παραπάνω µεταπτυχιακού
προγράµµατος, στο γραφείο 317 στον 3ο όροφο του κτιρίου Μπουµπουλίνας, που είναι ανοικτό καθηµερινά
11:00-15:00.
Τα πλήρη υλικά του µαθήµατος θα αναρτηθούν στον ιστότοπο www.arch.ntua.gr , στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Στην ίδια ιστοσελίδα είναι αναρτηµένες παλαιότερες σπουδαστικές εργασίες.
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