ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.10.2017/13:10

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Διαθέτει η χώρα σύστημα ρύθμισης του χώρου;
Πρόκειται για μια γενική θεώρηση της εξέλιξης του θέματος «ρύθμιση του χώρου»
ως ένα ή περισσότερα συστήματα των τριών συστατικών του: Θεσμικό πλαίσιο,
Διοίκηση και Επιστημονική Kοινότητα. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η
αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων ή δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της
μεταπολίτευσης, δηλαδή από το 1974 μέχρι και σήμερα, που ενώ η χρονολογική
αρχή της είναι σαφής, πολλοί ερίζουν για το τέλος της.
Η θεώρηση είναι εμπειρική και εντοπίζεται κυρίως σε θέματα εφαρμογής,
αποτελεσματικότητας και γενικότερα σχέσης με την πραγματική επίπτωση στο χώρο
και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή συγκρούσεων, που η ρύθμιση κατά
γενική αποδοχή έχει ως σκοπό να επιλύσει.
Οδηγός για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών δράσεων της περιόδου είναι ένας
χρονολογικός πίνακας συσχετισμού. Ο χρονολογικός πίνακας είναι απλώς μια μήτρα
που αναπτύσσεται με τη μονάδα του έτους και παρακολουθεί επιλεγμένα σημεία
από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
α. Πολιτική ηγεσία – κυβερνήσεις, υπουργοί Περιβάλλοντος-Χωροταξίας
β. Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου (πολιτική του χώρου)
γ. Δραστηριότητα στο χώρο (παρεμβάσεις – δράσεις – εκπαίδευση –
συλλογικότητες)
δ.Κρίσιμες καμπές (εξωτερικό περιβάλλον – προγράμματα ΕΕ κ.λπ.).
Τα παραδείγματα που επιλέγονται παρουσιάζονται αναλυτικά στην ανακοίνωση ως
τεκμήρια για να βοηθήσουν στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, τα οποία
εντοπίζουν βασικές αδυναμίες του συστήματος που είναι ενσωματωμένες σ’ αυτό
σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του. Διαγραμματικά παρουσιάζονται δύο
χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εικονογραφούν τον προβληματισμό· μία στο
λεκανοπέδιο και μια στον εξωαστικό χώρο της Αττικής.
Η ανακοίνωση θα τα αναδείξει συνοπτικά με βοήθεια διαφανειών. Άλλωστε, τα
περισσότερα θέματα είναι λίγο πολύ γνωστά στους ασχολούμενους με αυτό τον
τομέα από τις διάφορες πλευρές και εδώ επιχειρείται μόνο μια πρώτη αξιολόγηση
και, αν είναι εφικτό, και μια ιεράρχηση των προβλημάτων.
Σκοπός της εκτίμησης της ανακοίνωσης είναι να αποτελέσει μια βάση μιας
συζήτησης που δεν έχει ανοιχτεί συστηματικά και με περισσότερη εμβάθυνση,
ενδεχομένως με συστηματική έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο αναφορικά με τις
εγγενείς παθογένειες ενός συστήματος που, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να
δυσλειτουργεί διαχρονικά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος, Μελετητής.

