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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις παρεµβάσεις στον κατασκευασµένο χώρο της πολωµένης συσσώρευσης, που είτε ρυθµίζουν αντιθέσεις και προβλήµατα µιας ήδη κατασκευασµένης χωρικότητας είτε προσδιορίζουν τα πρότυπα κατασκευής της, θα
διαπραγµατευτούµε στο τρίτο βιβλίο της θεωρίας της αστικότητας. Πρόκειται για τις διαδικασίες, που αφ' ενός ολοκληρώνουν την πορεία σχηµατισµού ενός συναφούς µε την συσσώρευση αστικού χώρου και αφ'
ετέρου επιβάλλουν την µορφή του κατασκευασµένου χώρου της πόλης.
Σαν µέρος λοιπόν των διαδικασιών ολοκλήρωσης της αστικότητας αντιµετωπίζεται ο αστικός σχεδιασµός, σαν µια έµµεση µεταγραφή της λογικής της συσσώρευσης στην ιδεολογία, στην αισθητική και στην κουλτούρα. και δεν εννοούµε µια αντιστοιχία σε όρους αντανάκλασης αλλά
µία συµπληρωµατικότητα, που µπορεί να αναγνωρισθεί µόνο από τα αποτελέσµατα της, από την σύγκλιση δηλαδή των διαδικασιών που διαµορφώνουν τον συνολικό χαρακτήρα της εκάστοτε αστικότητας.
Οι λόγοι που ένα κείµενο σας αυτό που ακολουθεί συµπληρώνει τα
δύο προηγούµενα βιβλία είναι πολλοί. Συµµετρία ως προς την διάκριση
αστικού προγραµµατισµού, αστικού σχεδιασµού, διευκρίνηση θεµάτων
που συνοπτικά παρουσιάσθηκαν στο τέταρτο µέρος του πρώτου βιβλίου,
εµβάθυνση στο τρίτο επίπεδο σχηµατισµού της αστικότητας: χωρικότητα, ρύθµιση, µορφοποίηση.
Από το σύνολο των θεωρητικών προσεγγίσεων της µορφοποίησης θα
επιλέξουµε δύο θέµατα: την ειδική σκοπιµότητα της και την µεθοδολογική της βάση. Συνδετικά στοιχεία πάντως και των δύο παραµένουν η διαχρονική µεταβολή των µορφολογικών προτύπων, η συνάρτηση µεθοδολογίας σχεδιασµού και χρήσης προτύπων, η οικοδόµηση των προτύπων
πάνω σε συγκεκριµένες χωρικές µεταβλητές και η κοινωνική χρήση των
προτύπων σαν στοιχείων ρύθµισης της χωρικότητας.
Έτσι µεθοδολογία του αστικού σχεδιασµού γίνεται η ίδια η ιστορία
του, ο κοινωνικός δηλαδή χειρισµός των βασικών µεταβλητών της χωρικής οργάνωσης σαν απάντηση στις πιέσεις της χωρικότητας και στην αναπαράσταση της ιδεολογικής ταυτότητας των κοινωνικών οµάδων. Παρ'
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όλη όµως την διαχρονική µεταβολή των προτύπων της χωρικής οργάνωσης, κάτω από το βάρος ενός οικονοµικού και πολιτικού πλαισίου, ο αστικός σχεδιασµός διακρίνεται από την πολιτική και την διαχείριση καθώς
κατορθώνει να αποκτήσει µια δική του εσωτερική συνοχή. πρόκειται για
µια συνοχή που στηρίζεται στον χειρισµό ορισµένων µεταβλητών και
στην επίγνωση της αντιστοιχίας ανάµεσα σε χειρισµούς και σε αποτελέσµατα.
Μ' αυτή την οπτική, στο πρώτο µέρος του βιβλίου θα αναφερθούµε
στην έννοια και στην λειτουργία του αστικού σχεδιασµού, καθώς και
στην διαχρονική µεταβολή της οργάνωσης του κατασκευασµένου χώρου
της πόλης και των προτύπων του αστικού σχεδιασµού στον 20ο αιώνα.
Στο δεύτερο µέρος, της περιγραφής της τεχνικής του σχεδιασµού, θα
εξετάσουµε τα καταστατικά στοιχεία του κατασκευασµένου χώρου της
πόλης, που ο σχεδιασµός χειρίζεται, και την κοινωνικότητα του χειρισµού
τους. Σ' αυτή την διαδροµή από την ιστορία στην µεθοδολογία, που έτσι
πραγµατοποιείται, κεντρική παραµένει η έννοια του προτύπου, που αφ'
ενός συµπυκνώνει την εκάστοτε κοινωνικότητα του σχεδιασµού και αφ'
ετέρου εγγυάται την µεθοδολογική του υπόσταση.

Μέρος 1ο:
Θεωρία, Ιστορία, Πρακτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

1. Πεδίο και προσεγγίσεις

θεωρία

αντικείµενα

πρακτική

Τρία είναι τα επίπεδα του αστικού σχεδιασµού, ο θεωρητικός λόγος, η
πρακτική, τα αποτελέσµατα του. Οι µεταξύ τους σχέσεις κωδικοποιούν
τον κόσµο του σχεδιασµού και την ενότητα της ιστορίας, της άσκησης
και της γνώσης που του αντιστοιχούν. Αν περιορισθούµε στην τελευταία,
εύκολα µπορούµε να διακρίνουµε τρεις τύπους θεωρητικού λόγου: αυτού
που έχει σαν αντικείµενο την πρακτική του σχεδιασµού, αυτού που έχει
σαν αντικείµενο τα αποτελέσµατά του, και αυτού που ενοποιεί την πρακτική και τα αποτελέσµατά της. Ιδανικοί τύποι των τριών αυτών θεωρητικών εκδοχών είναι η µεθοδολογία, η ιστορία του σχεδιασµού και η χωρική ανάλυση. Η πρώτη στρέφεται προς την πρακτική του σχεδιασµού,
την οποία αναλύει, κωδικοποιεί και εκλογικεύει, η δεύτερη καταγράφει
και συστηµατοποιεί αποτελέσµατα και αντικείµενα του σχεδιασµού, η
τρίτη διερευνά την σύνδεση της πρακτικής και των προϊόντων της, τα
χωρικά πρότυπα ή την χωρική τυπολογία σε αντιστοιχία µε το είδος της
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πράξης που την διαµόρφωσε.
Ο συνολικός θεωρητικός λόγος περί σχεδιασµού συντίθεται εποµένως από δύο αµιγείς τύπους, τον λόγο περί της πρακτικής και τον λόγο
περί των αποτελεσµάτων, και από µια ιδιότυπη θεωρητική κατασκευή
που επιδιώκει να ερµηνεύσει την πρακτική αξιολογώντας τις συνέπειες
της. Αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς µε το αρχικό µας σχήµα, θα πρέπει
να δεχθούµε ότι η τελευταία θεωρητική κατασκευή είναι η πιο ολοκληρωµένη, καθώς εµπεριέχει στοιχεία απ' όλα τα επίπεδα του, σε αντιδιαστολή µε τις δύο άλλες που επικεντρώνονται µόνο σ' ένα. Θα πρέπει ακόµη να παρατηρήσουµε ότι η υποτίµηση της σηµασίας της παραπάνω
κατηγοριοποίησης έχει σηµαντικές συνέπειες καθώς οδηγεί σε ευκαιριακές και παράδοξες προσεγγίσεις της συνολικής θεωρίας του σχεδιασµού.
Αν µε τον όρο θεωρία του αστικού σχεδιασµού χαρακτηρίσουµε τις
τρεις κατηγορίες του λόγου που µόλις διακρίναµε (περί πρακτικής, περί
αποτελεσµάτων και περί της ενότητας χειρισµών και κατασκευασµένου
χώρου της πόλης), τότε είναι βάσιµο να δεχθούµε ότι πρόκειται για ένα
σύνολο ανοµοιογενές και λίγο συνεκτικό. Οι διαφορετικές οπτικές για το
ίδιο αντικείµενο και τα διαφορετικά αντικείµενα, που ο συγκεκριµένος
θεωρητικός λόγος διαπραγµατεύεται, οδηγούν σε µια εξαιρετική πολυµορφία θεωρητικών προσεγγίσεων. Με διάθεση µάλιστα να δοκιµάσουµε
την θετικιστική µας παιδεία και να επιδοθούµε σε µια ταξινοµική κωδικοποίηση, προτείνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες σαν κύριες ενότητες του
θεωρητικού λόγου για τον σχεδιασµό:
1. την ιστορία της αρχιτεκτονικής και του κατασκευασµένου χώρου
της πόλης
2. την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση του κτισµένου
3. τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου
4. την ψυχολογία της αντίληψης και περιβαλλοντική ψυχολογία
5. την χωρική ανάλυση
6. την ανάλυση της πρακτικής του σχεδιασµού
7. την µεθοδολογία και τεχνικές του αστικού σχεδιασµού
8. τις πολιτικο-ιδεολογικές απόψεις και µανιφέστα για τον σχεδιασµό
Από τις παραπάνω κατηγορίες οι πέντε πρώτες επικεντρώνονται στον
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φυσικό χώρο της πόλης, που τον προσεγγίζουν σε όρους διαχρονίας,
κοινωνικής λειτουργίας, επικοινωνίας, αντίληψης και οργάνωσης. Οι τρεις
τελευταίες επικεντρώνονται στην πρακτική του σχεδιασµού και εµβαθύνουν στην τεχνική της, στην διάρθρωση της και στην πολιτική αποτελεσµατικότητα της. Μερικές διευκρινιστικές σηµειώσεις για κάθε κατεύθυνση ακολουθούν στην συνέχεια, που δεν διεκδικούν τον τίτλο της εξαντλητικότητας και της απόλυτης συστηµατικότητας.
***
Η ιστορική έρευνα του κατασκευασµένου χώρου της πόλης ακολουθεί
δύο διαφορετικές πορείες, µια ιστοριογραφική και µία ερµηνευτική. Η
πρώτη περιορίζεται στην περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των χαρακτηριστικών του φυσικού χώρου της πόλης, µε λίγες αναφορές στην ιστορική και κοινωνική συγκυρία της παρουσίας τους. Ενδεικτικά κείµενα
ιστοριογραφικής προσέγγισης της αστικής µορφολογίας, µέσω της περιγραφής των κτισµάτων, είναι η ιστορία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής
του Ν. Pevsner (1943, 1976), η ιστορία της µοντέρνας αρχιτεκτονικής
του Β. Zevi (1950, 1974), η ιστορία της µοντέρνας αρχιτεκτονικής µετά
το 1900 του W. Curtis (1982), η οικεία στους Έλληνες φοιτητές της αρχιτεκτονικής ιστορία της αρχιτεκτονικής του Χ. Μπούρα (1970), η συλλογή ντοκουµέντων της C. Benton (1975). Πιο κοντά στον αστικό σχεδιασµό και στην εξέλιξη της µορφής της πόλης βρίσκονται τα επίσης ιστοριογραφικά κείµενα των Ε. Gutkind (1972) και Ρ. Lavedan (1952). Η δεύτερη κατεύθυνση διακατέχεται από µία αναλυτική πρόθεση εκτίµησης
των συνθηκών διαµόρφωσης του κτισµένου χώρου ή από την µεταφορά
συγκροτηµένων ερµηνευτικών σχηµάτων στο πεδίο του φυσικού χώρου
της πόλης. Ενδιαφέροντα κείµενα σ' αυτήν την κατεύθυνση είναι η ιστορία του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα του Η. Ηitchcοck (1958), η
ιστορία της µοντέρνας αρχιτεκτονικής του L. Βeneνοlο (1971); ή πολύ
αξιόλογη κριτική ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής του Κ. Frampton
(1980), η ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής των Μ. Tafuri και F. Dal
Co (1979). ∆ίπλα στα κείµενα αυτά, που προσεγγίζουν µε συνολικό τρόπο τα αποτελέσµατα της σύγχρονης σχεδιαστικής πρακτικής, υπάρχει
ένας µεγάλος αριθµός µελετών που περιγράφουν και αναλύουν την γέννηση και εµβέλεια συγκεκριµένων περιπτώσεων ή µικρότερων ιστορικών
περιόδων. Σ' όλες τις περιπτώσεις χαρακτηριστική είναι η επικάλυψη ιστορίας της αρχιτεκτονικής και ιστορίας του αστικού σχεδιασµού και η
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δυνατότητα προσέγγισης της αστικής µορφολογίας µέσα από την ιστορία
της αρχιτεκτονικής.
Τον συνήθως περιγραφικό χαρακτήρα της ιστορίας του αστικού σχεδιασµού και του κατασκευασµένου χώρου της πόλης, επιχειρούν να συµπληρώσουν οι κοινωνικές και οικονοµικές αναλύσεις του κτισµένου. Επικεντρώνονται στην ερµηνεία της αντιστοιχίας του φυσικού χώρου της
πόλης µε την οργάνωση της παραγωγής του, την κατάσταση της τεχνικής, τις ιδεολογικές πεποιθήσεις και τις πολιτικές παρεµβάσεις. Κεντρική
υπόθεση της κατεύθυνσης είναι ότι ο φυσικός χώρος της πόλης είναι κοινωνικό προϊόν και υπόκειται σε µια ορισµένη κοινωνική και ιστορική αιτιότητα. Αξιοσηµείωτα κείµενα αυτής της κατεύθυνσης, που δίκαια µπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην κοινωνιολογία ή στην πολιτική οικονοµία της πόλης, είναι των Η. Lefebvre (1967), C. Topavol (1974), F.
Ascher (1973), R. Perrinjaquet (1978), G. Βrοadbent (1973), F. Choay
(1965), Α. Rapoport ( 1977).
Πρόδροµος της κοινωνιολογίας του κτισµένου, η κλασική φιλοσοφική
προσέγγιση του χώρου, η αισθητική, τον αντιµετωπίζει σαν έργο τέχνης.
Στα κλασικά κείµενα των G. Hegel (1978), Η. Taine, Η. Wölfflin, Β. Croce
διερευνώνται τα χαρακτηριστικά, οι αξίες και οι συνθήκες που οδηγούν
στην διαµόρφωση του έργου τέχνης. Ιστορικό προϊόν των απόψεων περί
αισθητικής του µέσου του ΧΙΧ αιώνα και της φιλοσοφίας των Ruskin και
William Morris είναι η βιοµηχανική αισθητική, η συνάντηση της τέχνης
και της βιοµηχανικής παραγωγής στο πεδίο του σχεδιασµού. Σ' αυτές
ίσως της καταβολές οφείλεται η σηµαντική ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική παράδοση της βιοµηχανικής αισθητικής στην Μ. Βρετανία. στην Γερµανία η κίνηση αναπτύσσεται ήδη από το τέλος του πρώτου παγκοσµίου
πολέµου µε κέντρο το Bauhaus και τον Gropius, στην Γαλλία συγκροτείται σαν αυτόνοµη περιοχή πολύ αργότερα µε τις εργασίες του Jacques
Vienot, ενώ στην Ιταλία υποστηρίζεται από την πρωτοποριακή και αξιοθαύµαστη πολιτική της Olivetti (Francastel 1965).
Αν εξαιρέσουµε την βιοµηχανική αισθητική, που παραµένει πάντοτε
επίκαιρη αν και αποµακρυσµένη από τον αστικό σχεδιασµό, οι καταβολές
της φιλοσοφικής σκέψης συγκεντρώνονται σήµερα στην σηµειωτική.
Πρόκειται για µια προσέγγιση που σαν κεντρικό ερώτηµα θέτει την επικοινωνιακή σχέση µε τον κατασκευασµένο χώρο. Με την διαµεσολάβηση
κειµένων όπως του Panofsky (1951) σχετικά µε την σχέση γοτθικής αρχιτεκτονικής και σχολαστικής φιλοσοφίας, του αµερικανικού πραγµατισµού, της γλωσσολογίας και των εµπειρικών ερευνών σχετικά µε τις νοη-
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τικές εικόνες της πόλης (Lynch 1960), διαµορφώθηκαν δύο κατευθύνσεις
στην σηµειωτική προσέγγιση του κτισµένου. Μία αµερικανική, συνέχεια
των φιλοσοφικών απόψεων των Morris και Pierce και µια ευρωπαϊκή που
αξιοποιεί τις έρευνες της γλωσσολογίας και τις θεωρητικές κατασκευές
του στρουκτουραλισµού. Αξιοσηµείωτα κείµενα σηµειωτική ς ανάλυσης
του φυσικού χώρου είναι των R. Barthes (1971), U. Εcο (1972), A.J.
Greimas (1974), R. Ledrut (1973), J. Bonta (1973), παρά τις µεταξύ τους
διαφοροποιήσεις και θεωρητικές αντιθέσεις. Μία συνοπτική παρουσίαση
της σηµειωτικής της αρχιτεκτονικής, του Π. Μαρτινίδη (1983), και της
σηµειωτικής του οικισµού, του Α. Λαγόπουλου (1983), µπορεί να βρει ο
αναγνώστης σε αφιέρωµα του περιοδικού "∆ιαβάζω" στην σηµειολογία
(τ. 71, 1983).
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της πιο εµπειρικής ψυχολογίας της αντίληψης είναι η κατάρριψη του µύθου της ουδετερότητας της νοητική ς αναπαράσταση ς του φυσικού χώρου. Αποτιµώντας τον ρόλο της δοµής της
αντίληψης και της ιστορίας του υποκειµένου και διαµέσου των εννοιών
της πρόθεσης της αντίληψης, της gestalt, της κοινωνικοποίησης, της
γνωστικής δοµής του υποκειµένου, της επιλογής κατά την αντίληψη, εξειδικεύεται η ενεργητική συµµετοχή του υποκειµένου στην κατασκευή
της νοητικής εικόνας του φυσικού χώρου. Ο Εgοn Βrunswick (1950) θεµελιώνει την διαµεσολάβηση µε την αναφορά στα "ενδιάµεσα αντικείµενα" της αντίληψης, που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου,
το περιβάλλον της αντίληψης και την γνωστική δοµή του υποκειµένου.
Ενώ η πιο γνωστή θεωρία της gestalt τεκµηριώνει την επιρροή της συνέχειας και της ολότητας. Αφετηρία της ερευνητικής αυτής κατεύθυνσης
υπήρξε η διατύπωση της "µορφικής ποιότητας" από τον Εhrenfels
(1890), που χαρακτηρίζει το γεγονός της διαφοροποίησης ενός συνόλου
από το άθροισµα των ποιοτήτων των στοιχείων που το συνθέτουν. Η
ιδέα αναπτύχθηκε περισσότερο από τους ψυχολόγους της gestalt, Max
Wertheimer, Wolfgang Köhler και Kurt Koffka και αποτέλεσε µια από τις
πρώτες προσεγγίσεις της ορθολογικής κατανόησης της αντίληψης. Βασική τους θέση ήταν ότι η νοητική αναπαράσταση δεν είναι µια µηχανική
καταγραφή στοιχείων αλλά ακολουθεί ορισµένα δοµικά σχήµατα. Έτσι,
έξι συνθήκες προσδιορίσθηκαν σαν σηµαντικές για τον σχηµατισµό της
µορφή: η εγγύτητα, η οµοιότητα, ο εγκλεισµός, το οµαλό περίγραµµα, η
κοινή κίνηση και η προηγούµενη εµπειρία.
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1.1 Νόµοι της gestalt
πηγή: Ch. Norberg-Schulz (1979:43)

Σε αντιδιαστολή µε τις προηγούµενες προσεγγίσεις του κατασκευασµένου χώρου της πόλης η κατεύθυνση που αποκαλέσαµε "χωρική ανάλυση"
έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα. Προσδιορίζεται περισσότερο από το αντικείµενο της, την έρευνα δηλαδή των χαρακτηριστικών, της δοµής και
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των µετασχηµατισµών του χώρου παρά από µια οροθετηµένη θεωρητική
προβληµατική. Η έρευνα λοιπόν της χωρικής οργάνωσης από την οπτική
της χωρικής σύνταξης, των αναλογιών, των δοµικών µεταβλητών του
χώρου, των ρυθµών, των στυλ, µαζί µε µια πραγµατιστική διεπιστηµονικότητα συγκεκριµενοποιούν τον πυρήνα της χωρικής ανάλυσης. Και είναι
η διεπιστηµονικότητα πραγµατιστική στον βαθµό που η σκοπιµότητα
αυτής της ερευνητικής προσέγγισης συνδέεται µε τον µεθοδικό σχεδιασµό και την ορθολογική κατανόηση της πρακτικής του σχεδιασµού. Από
τον πλούτο και την πολυµορφία των κειµένων αυτής της κατηγορίας θα
µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε αυτά των Ηillier και Leaman (1973, 1974),
των Castex, Depaule, Panerai (1974, 1978), του Norberg-Schulz (1979),
του R. Krier (1980), του Ching (1979), του D. Smith (1977), ακόµη και
το κλασικό του S. Giedion (1967) "Space, Time and Architecture", που
διαπραγµατεύονται τον χώρο σε όρους των καταστατικών του στοιχείων
ή την µεταγραφή του σε άλλα συστήµατα. Αυτή η άµεση αναλυτική επεξεργασία καθιερώνει την χωρική ανάλυση σαν πρακτική ιδεολογία, σε
θεωρητικο-ιδεολογικό δηλαδή µόρφωµα που µπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσµατικά την οργάνωση του κτισµένου χώρου της πόλης.
Οι τρεις εκδοχές του λόγου που στρέφεται προς την πρακτική του
αστικού σχεδιασµού (θεωρητική, µεθοδολογική, πολιτική) επιδιώκουν να
εκλογικεύσουν - διασαφήσουν τις αξίες και την νοµοτέλεια της, να συστηµατοποιήσουν και να περιγράψουν την τεχνική της βάση και να προδιαγράψουν τον τρόπο άσκησης της. Οι µεταξύ τους επικαλύψεις είναι
συχνές, όπως και οι εσωτερικές αντιστοιχίες ανάµεσα σε συστήµατα αξιών, σε µεθόδους και σε πολιτικές προσδοκίες.
Η πρώτη κατεύθυνση ή κοινωνιο-λογική, περιγράφει τις βασικές εσωτερικές µεταβλητές του σχεδιασµού.
"Κατά την γνώµη µου, γράφει ο Π. Τζώνος (1985), τέσσερις κατηγορίες αποφάσεων
έχει να πάρει ο µελετητής κατά την επίλυση οποιουδήποτε σχεδιαστικού προβλήµατος: τεχνολογικές, αισθητικές, κοινωνικές και επιστηµονικές, αποφάσεις" άποψη που προδιαγράφει ορισµένα βασικά συστήµατα µε τα οποία συναρτάται η πρακτική του σχεδιασµού. Με µια διαφορετική οπτική ο Ch.
Jencks (1977) διακρίνει έξι κύριες κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική της
µετά το 1920 πεντηκονταετίας, σε αντιστοιχία µε ρεύµατα πολιτικής ιδεολογίας, ενώ ο Ch. Alexander (1977) στο "Α Pattern Language" συστηµατοποιεί ένα µεγάλο αριθµό "τύπων" που µπορούν να αποτελέσουν
πρότυπα της αρχιτεκτονικής και πολεοδοµικής σύνθεσης. Η διεπιστηµονικότητα επίσης κυριαρχεί σ' αυτή την ερευνητική προσέγγιση, η αναδροµή στην ιστορία, στα συστήµατα των αποφάσεων, στην κοινωνιολο-
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γία και στην φιλοσοφία υποστηρίζουν τις ερµηνευτικές απόπειρες. Εδώ
θα µπορούσαµε να κατατάξουµε τα κείµενα των F. Gibbert (1972), Ε.
Ηοughtοn (1978), Ν. Cross κ.α., J. Βarnett (1982), Ρ. Collins (1965), W.
Mitchell (1972). Αλλά και προσεγγίσεις που ανάγουν την σχεδιαστική
πρακτική στην µίµηση και παράθεση των στιλ (Portoghesi 1981), στην
αναδροµή στην ιστορία (Tafuri 1976), στην επικοινωνία (Βοnta 1979), σε
συστήµατα αισθητικών ή άλλων αξιών (Μιχελής 1973, Francastel 1965).
Συνέχεια και ολοκλήρωση της παραπάνω αναλυτικής διερεύνησης
αποτελούν οι προσεγγίσεις στην µεθοδολογία του αστικού σχεδιασµού.
Αν θεωρήσουµε ότι οι µέθοδοι του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού διατηρούν την αξιοπιστία τους στην ενδιάµεση κλίµακα, τότε ανοίγεται µπροστά µας ένας τεράστιος πλούτος µεθοδολογικών ισχυρισµών. Περισσότερο γνωστές ίσως είναι η µέθοδος της εµπειρίας (experience) - που στηρίζεται στην δοκιµή και στο λάθος, η µέθοδος των check-lists - των αναλυτικών δηλαδή καταλόγων µε τους επιδιωκόµενους στόχους, η µέθοδος
"brainstorming" - γέννησης και καταγραφής ιδεών, η µέθοδος "synectics"
- όπου οι ιδέες γεννώνται σε σχέση µε συγκεκριµένους στόχους και µε
εκτεταµένη χρήση προσωπικών, άµεσων και συµβολικών αναλογιών, η
µέθοδος της τροποποίησης - της βελτίωσης δηλαδή ήδη δοκιµασµένων
λύσεων, η µέθοδος των σχεδιαστικών δένδρων - της ανάλυσης του σχεδιαστικού προβλήµατος σε µικρότερα ως την πιο απλή λύση, η µέθοδος
της πλήρους συστηµατοποίησης των Jones και Thomley, οι µέθοδοι αξιολόγησης – της συγκριτικής δηλαδή συσχέτισης των λύσεων, οι µέθοδοι
της συστηµατικής αποσύνθεσης του σχεδιαστικού προβλήµατος, - όπως
αυτή του Ch. Alexander.
Μια άποψη που ενώνει αρκετές κατευθύνσεις στην ταξινόµηση των
µεθόδων είναι η κατάταξη της αποτελεσµατικότητας τους σε τρεις θεµελιώδεις τύπους. Ο πρώτος τύπος περιλαµβάνει µεθόδους ορισµού του
προβλήµατος (problem definition) ή σχηµατοποίησης του προβλήµατος
(problem formulation) ή µετασχηµατισµού του προβλήµατος (problem
transformation). Ο δεύτερος τύπος περιλαµβάνει µεθόδους γέννησης
ποικιλίας (variety generation), παραγωγής ιδεών (idea production) ή απόκλισης (divergence). Ο τρίτος τύπος περιλαµβάνει µεθόδους µείωσης
της ποικιλίας (variety reduction), σύγκλισης (convergence) και επιλογής
(selection). Όλες οι µέθοδοι θα µπορούσαν να ενταχθούν σ' αυτήν την
τυπολογία, άλλες διατρέχοντας και τους τρεις τύπους και άλλες εντοπιζόµενες σ' ένα από αυτούς. Για παράδειγµα οι µέθοδοι της συστηµατικής
αποσύνθεσης και της πλήρους συστηµατοποίησης είναι µέθοδοι ορισµού
προβλήµατος, οι µέθοδοι των σχεδιαστικών δένδρων ή της έρευνας συ-
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στηµάτων είναι µέθοδοι γέννησης ποικιλίας, οι µέθοδοι "brainstorming"
και "synectics" είναι µέθοδοι παραγωγής ιδεών, οι µέθοδοι αξιολόγησης,
κόστους ωφέλειας ή σχεδιασµού µέσω στόχων είναι µέθοδοι µείωσης της
ποικιλίας.
Μια άλλη δόκιµη κατάταξη των µεθόδων του σχεδιασµού είναι αυτή
της διχοτοµίας µαύρου-γυάλινου κουτιού, ανάλογα µε τον βαθµό εξωτερίκευσης και συστηµατοποίησης της σχεδιαστικής πορείας. Κλασική πάντως είναι η προσέγγιση του J.C. Jones (1970) "Μέθοδοι σχεδιασµού:
σπέρµατα για το ανθρώπινο µέλλον", που µετά από µια συστηµατική καταγραφή, κατατάσσει τις µεθόδους σε έξι µεγάλες κατηγορίες: προκατασκευασµένων τεχνικών (prefabricated strategies), ελέγχου της στρατηγικής. (strategy control), διερεύνησης καταστάσεων σχεδιασµού (exploring
design situations), αναζήτησης ιδεών (searching for ideas), διερεύνησης
της δοµής του προβλήµατος (exploring problem structure) και αξιολόγησης (evaluation).
Το µεγαλύτερο µέρος των µεθόδων σχεδιασµού που αναφέραµε επιχειρούν την διατύπωση αλγοριθµικών µεθόδων και συνδυάζονται καλύτερα µε τον φονξιοναλιστικό σχεδιασµό. Σήµερα στον βαθµό που η αξιοπιστία της σχολής αυτή περιορίζεται, οι συστηµατικές και ποσοτικές µέθοδοι υποκαθίστανται από µεθόδους παράθεσης, µίµηση ς, ανάκλησης
προτύπων και από µορφο-οργανωτικές τεχνικές. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στις µεθόδους σχεδιασµού είναι πολύ εκτεταµένη και κατ' εξοχήν εντοπίζεται στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Ορισµένα χαρακτηριστικά της κείµενα είναι των S. Gregory (1966), G. Broadbent (1966),
W, Εder (1966), J.C. Jones (1970), Ch. Alexander (1964) και (1975), G.
Τ. Moore (1970) που περιλαµβάνει κείµενα των Archer, Negroponte,
Jones, Rittel κ.α.
Τέλος ο κανονιστικός ή απολογητικός λόγος για την σχεδιαστική
πρακτική συγκεκριµενοποιείται σε µανιφέστα και διακηρύξεις (CIAM,
Χάρτα των Αθηνών, Team Χ, Sarraz, διακήρυξη Βρυξελλών), σε κείµενα
ουτοπιστών, πολιτικών και αρχιτεκτόνων από τον Owen, Fourier και
Considerant µέχρι τους Ruskin, Morris, Howard, Sitte και τους Garnier,
Gropius, Wright, Le Corbusier ή τους σύγχρονους Venturi, Rossi, Βοffil,
Portoghesi, Krier. Εδώ ο λόγος γίνεται καθολικός και οι αναλυτικές προσπάθειες ή συλλογισµοί δεν αναζητούν την ερµηνεία αλλά µετατρέπονται
σε επιχειρήµατα υποστήριξης των προτεινόµενων κανονιστικών θέσεων.
Ο γνώριµος φορµαλισµός της θετικιστικής κατάταξης προφανώς δεν
απουσιάζει από την συνοπτική και ελλειπτική κατάτµηση του σχεδιαστι-
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κού λόγου που εκθέσαµε. Παρ' όλα αυτά το κίνητρο της συστηµατοποίησης δεν βρίσκεται στην αίσθηση µιας παραµορφωµένης συνολικής εποπτείας αλλά στον προσδιορισµό διαφορετικών επιπέδων σχετικής οµοιογένειας µέσα στα οποία συγκρουόµενες απόψεις αντιπαρατίθενται και
νέες υποθέσεις µπορούν να διαµορφωθούν.

2. Έννοια και αντικείµενο
Παρά την πολλαπλότητα των απόψεων για την µεθοδολογία του σχεδιασµού, οι ορισµοί που του αποδίδονται συγκλίνουν, οριοθετώντας δύο
χαρακτηριστικά του: την ενδιάµεση κλίµακα και την ενασχόληση µε τον
φυσικό χώρο της πόλης. Ο αστικός σχεδιασµός, αναφέρει σχετική έκθεση
του Royal Institute of British Architects (1970), είναι ένα αναπόσπαστο
τµήµα του αστικού και περιφερειακού προγραµµατισµού. Πρωταρχικά
είναι ένας σχεδιασµός του τρισδιάστατου χώρου αλλά διαπραγµατεύεται
επίσης µη εικονικές πλευρές του περιβάλλοντος, όπως ο θόρυβος, η αίσθηση ασφάλειας, η ρύπανση, που επίσης συντελούν στον χαρακτήρα
της περιοχής. Κύριο καθήκον του είναι η διευθέτηση του φυσικού χώρου, κατά προτεραιότητα του εξωτερικού παρά του εσωτερικού χώρου,
και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης στον αστικό σχεδιασµό
εµπεριέχεται ένα ενδιαφέρον για την επέκταση της πόλης και των οικονοµικών και κοινωνικών απαιτήσεων της σε αντιστοιχία µε τις διαθέσιµες
πηγές.
Σ' ένα πιο επιλεκτικό ορισµό, ο R. Βanham (1976) θεωρεί ότι το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις γενικότερες ρυθµίσεις και το χάσµα ανάµεσα σε αρχιτεκτονική και προγραµµατισµό, επιβάλουν την οριοθέτηση
µιας ενδιάµεσης κλίµακας, αυτής του αστικού σχεδιασµού, που διαπραγµατεύεται "αστικές καταστάσεις" επιφανείας µισού τετραγωνικού µιλίου.
Παρόµοια είναι και η άποψη των D. Gosling και Β. Maitland (1984) που
τοποθετούν τον αστικό σχεδιασµό µεταξύ της αρχιτεκτονικής, που ενδιαφέρεται για την φυσική µορφή του ατοµικού κτιρίου και του αστικού
προγραµµατισµού που αναλαµβάνει την διαχείριση του δηµόσιου χώρου
σε σχέση µε το ευρύτερο πλαίσιο του.
Η εµπειρική οριοθέτηση της έννοιας του αστικού σχεδιασµού, µε την
αναφορά στην ενδιάµεση κλίµακα και στον φυσικό χώρο της πόλης δεν
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επαρκεί για να διευκρινισθεί η λειτουργία, η αποτελεσµατικότητα και η
σκοπιµότητά του. Για την τελευταία προτείνονται πολλές εκδοχές, επηρεασµένες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στον σχεδιασµό και στα άµεσα του αντικείµενα. Έτσι για τους ερευνητές της σηµειωτικής της πόλης ο σχεδιασµός επιλύει προβλήµατα αναγνωσιµότητας και επικοινωνίας. Για τους µελετητές της αντίληψης του χώρου και της περιβαλλοντικής
ψυχολογίας ο σχεδιασµός διευθετεί τις διαντιδράσεις του υποκειµένου µε
τον κατασκευασµένο χώρο. Για τους κοινωνιολόγους του κτισµένου διαχειρίζεται τις κοινωνικές σχέσεις µέσω της οργάνωσης και της παραγωγής
του φυσικού χώρου της πόλης. Για τους θεωρητικούς της συντακτικής
δοµής, η δράση του ανάγεται στην διαµόρφωση της. Άλλοι θεωρητικοί,
όπως οι Gosling και Maitland, κατατάσσουν τα εγχειρήµατα του σε πολλές κατηγορίες (οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, µορφολογικά) και εντάσσουν σ' αυτές τις επιµέρους σχεδιαστικές προσπάθειες. Συνολικά
όµως, για την λειτουργία του δύο αντιτιθέµενες θέσεις σχηµατοποιούνται. Σύµφωνα µε την πρώτη η σχέση ανάµεσα σε κοινωνική και χωρική
τάξη είναι τόσο ισχυρή ώστε είναι δυνατό να σχεδιασθεί µια ιδανική κοινωνία µέσω της διευθέτησης του κατασκευασµένου της χώρου. Σύµφωνα µε την δεύτερη η σχέση είναι τόσο αµφίβολη, που τα σχεδιαστικά
προβλήµατα δεν έχουν άµεσες κοινωνικές συνέπειες. Και στις δύο περιπτώσεις ο αστικός σχεδιασµός εκλαµβάνεται σαν φορµαλιστική δραστηριότητα, που ασκείται ανεξάρτητα από τις λοιπές συνθήκες της πόλης.
Έτσι το θέµα αυτό απαιτεί µια συστηµατική διευκρίνηση, όπως και το
ερώτηµα της συνολικής σκοπιµότητα του σχεδιασµού στο πλαίσιο της
αστικότητας.

3. Αστικότητα και αστικός σχεδιασµός
Αν η αστικότητα προκύπτει από την συνάρθρωση της χωρικότητας, της
ρύθµισης και της µορφοποίησης, τότε ο αστικός σχεδιασµός αποτελεί τον
κινητήριο µηχανισµό της µορφοποίησης. Μαζί µε την δυναµική της συσσώρευσης και τον αστικό προγραµµατισµό διαµορφώνουν τον χώρο, την
µορφή και τις δραστηριότητες της πόλης.
Αφετηρία συγκρότησης της αστικότητας είναι η πόλωση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και η συγκέντρωση της παραγωγής, των ανταλλαγών, του πληθυσµού και της κατανάλωσης σε ορισµένα σηµεία του
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εθνικού χώρου. Η κοµβική χωρικότητα που έτσι διαµορφώνεται, εµπεριέχει όλες τις αντιφάσεις και αντιθέσεις της συσσώρευσης που την παρήγαγε: τις αντιφάσεις της αξιοποίησης του κεφαλαίου, του κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής και της ατοµικής ιδιοποίησης του προϊόντος της,
της θετικής µεταβολής της παραγωγικότητας και υπεραξίας και της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους λόγω οργανικής σύνθεσης, τις αντιθέσεις των κοινωνικών υποκειµένων που παίρνουν µέρος στην συσσώρευση και στην πάλη για την διανοµή της παραγωγής, τις πρωτεύουσες
διαταξικές αντιθέσεις κεφαλαίου εργασίας και τις δευτερεύουσες ενδοταξικές για την διανοµή της υπεραξίας. Σ' αυτές προστίθενται οι αντιθέσεις
από την πόλωση της συσσώρευσης, τον εγκλεισµό της δηλαδή σε περιορισµένο χώρο, που εντείνει τις συγκρούσεις για την ιδιοποίησή του.
Οι εκρηκτικές αντιθέσεις και αντιφάσεις της κοµβικής χωρικότητας
της συσσώρευσης εξοµαλύνονται από ρυθµιστικούς µηχανισµούς κοινωνικά και χωρικά προσανατολισµένους. Η εξοµάλυνση είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τον µετασχηµατισµό της χαοτικής και προβληµατικής
χωρικότητας σε αστικότητα, και έχει διπλό χαρακτήρα. Αφ' ενός διευθετεί τις κοινωνικές αντιθέσεις και αντιφάσεις, που εντοπίζονται στο πεδίο
των δραστηριοτήτων της χωρικότητας (π.χ. ανταγωνισµός, συνεργασία)
και αφ' ετέρου διευκολύνει και προσανατολίζει την κατασκευή του υλικού
χώρου της. Μ' αυτή την έννοια µπορούµε να αποµακρυνθούµε από τον
εµπειρικό ορισµό του αστικού σχεδιασµού, σαν διαµόρφωση του κτισµένου χώρου της πόλης, και να διατυπώσουµε µια θεωρητική εκδοχή του,
σαν την ρύθµιση της µετατροπής της χωρικότητας σε κατασκευασµένο
χώρο. Την παρέµβαση δηλαδή στις αντιθέσεις ανάµεσα στους ποικίλους
κατασκευαστές των κτισµάτων, ανάµεσα στις ιδεολογίες που ανταγωνιστικά επιχειρούν τον προσανατολισµό της µορφοποίησης του χώρου,
ανάµεσα στις ιδεολογίες για την µορφοποίηση και στις διαθέσιµες τεχνικές.
Η πορεία συγκρότησης της αστικότητας, που οι παραπάνω παρατηρήσεις συνεπάγονται και ο ορισµός του αστικού σχεδιασµού που απορρέει, µπορούν να απεικονισθούν στο σχήµα που ακολουθεί, που προσφέρει µια ερµηνεία για την διαµόρφωση της αστικότητας από την επαλληλία της χωρικότητας και των εξοµαλυντικών δράσεων, αλλά και ένα
πλαίσιο για τον θεωρητικό προσδιορισµό της έννοιας και της λειτουργίας
του αστικού σχεδιασµού.
∆ιαχρονικά η συνάρθρωση χωρικότητας, ρύθµισης και µορφοποίησης
(µε άλλους όρους αστικής χωρικότητας, αστικού προγραµµατισµού και
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αστικού σχεδιασµού) µετασχηµατίζεται µε ανοµοιογενή τρόπο. ∆εν επιβάλουν, για παράδειγµα, οι µεταβολές της χωρικότητας τις µεταβολές
της ρύθµισης ή του αστικού σχεδιασµού. Αυτή την ασυµβατότητα την
περιγράψαµε στο πρώτο βιβλίο, όπου διαπιστώσαµε ότι η πρόσφατη ένταση των αντιθέσεων και προβληµάτων της µητροπολιτικής χωρικότητας δεν συνοδεύθηκε από την επαύξηση των εξοµαλυντικών δράσεων.
Οι τελευταίες περιορίσθηκαν, ακολουθώντας µάλλον τους νέους τρόπους
ρύθµισης παρά τις νέες πιεστικές ανάγκες που δηµιουργούν η αποεκβιοµηχάνιση και η εντεινόµενη µητροπολιτική υποβάθµιση.
Αντίθετα, οι δυνάµεις που προσδίδουν κίνηση στην συνάρθρωση είναι αυτές του διαλεκτικού δίδυµου της συσσώρευσης-ρύθµισης. Μπορούµε, µετά την ανάλυση της σηµερινής µητροπολιτικής αναδιάρθρωσης
και της νέας πολεοδοµίας που προηγήθηκε, να υποστηρίξουµε ότι σε κάθε καθεστώς συσσώρευσης-ρύθµισης αντιστοιχεί ένα ορισµένο καθεστώς
της συνάρθρωσης-χωρικότητας-ρύθµισης-µορφοποίησης. Τα πέντε αυτά
στοιχεία διαµορφώνουν αυτό που ονοµάσαµε "αρθρωµένη εποχή", ένα
σύνολο δηλαδή αλληλένδετων κοινωνικών και χωρικών χαρακτηριστικών,
που προσδίδουν την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε αστικότητας.
Κλείνοντας την εισαγωγική παρένθεση στην έννοια της "αρθρωµένης
εποχής" θα ξανατονίσουµε ότι µόνο µέσα σ' αυτό το πλαίσιο γίνεται δυνατή η κατανόηση της έννοιας και λειτουργίας του αστικού σχεδιασµού.
Είναι µια πρακτική µορφοποίησης, που αίροντας ορισµένες αντιθέσεις της
χωρικότητας, συµβάλλει στον σχηµατισµό του φυσικού χώρου που αρχικά αυτή ενέχει ή µε άλλα λόγια στην ολοκλήρωση της κατασκευής του
υλικού της χώρου. Ακόµη ότι οι µετασχηµατισµοί του δεν ανάγονται στα
προβλήµατα της πόλης, όπως µια εµπειρικο-πραγµατιστική ιδεολογία θα
υπέθετε, αλλά στην µεταβολή των καθεστώτων της συσσώρευσης και
στις ιδεολογικές και θεσµικές ρυθµίσεις τους.
***

Τοπική
ρύθµιση

Πολεοδοµία

Πόλωση της συσσώρευσης
του κεφαλαίου
Χωρικότητα: συγκέντρωση
πληθυσµού,µ παραγωγής,
ανταλλαγών, κ.λ.π.

Κοινωνικές και
οικονοµικές σχέσεις
του καπιταλισµού

Εξοµάλυνση - µορφοποίηση:
• Κατασκευµένου χώρου της χωρικότητας
• Αντιθέσεων κατασκευής – ιδιοποίησης,
τεχνικής – ιδεολογίας, ιδεολογικών
αναπαραστάσεων
Αστικός
σχεδιασµός

Κατασκευής
Ιδεολογίας
Τεχνικής – ιδεολογίας
Κατασκευής - ιδιοποίησης

Εξοµάλυνση:
• Κοινωνικών σχέσεων της χωρικότητας
• ∆ραστηριοτήτων της χωρικότητας
• Αντιθέσεων, ανταγωνισµού, ιδιοκτησίας

•
•
•
•

Πολεοδοµία
ή
εξοµάλυνση των
αντιθέσεων της
χωρικότητας

Αστικός
προγραµµατισµός

• Ανταγωνισµός
• Ιδιοκτησία
• Υποβάθµιση

Αντιθέσεις και προβλήµατα
της χωρικότητας

Τρόπος
ρύθµισης
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Μέσα στο πλαίσιο που µόλις περιγράψαµε οι άµεσοι χειρισµοί του αστικού σχεδιασµού αφορούν:
α. τις σχέσεις ελεύθερων και κτισµένων χώρων, όπως αποκρυσταλλώνονται στον ιστό της πόλης και στο ρυµοτοµικό σχέδιο. Εδώ το
ζητούµενο είναι τα σχήµατα και η διάταξη των δρόµων, πλατειών,
οικοδοµικών τετραγώνων, κενών και ελεύθερων εκτάσεων (για να
χρησιµοποιήσουµε µια καθιερωµένη τυπολογία), η θέση των µνηµείων, η οργάνωση της κυκλοφορίας σε µικρή κλίµακα, οι αναγκαίες και µικρής εµβέλειας διευθετήσεις των τοπικών δραστηριοτήτων
β. την οργάνωση του κατακόρυφου προφίλ της πόλης µέσα στο
πλαίσιο ενός προσδιορισµένου συντελεστή δόµησης. Εδώ το ζητούµενο είναι η σχέση κάλυψης-ύψους, το γινόµενο των οποίων
είναι σταθερό και προγραµµατικά προσδιορισµένο
γ. την αστική µορφολογία, την ενότητα ή πολυµορφία των στυλ,
την αντιµετώπιση της αρχιτεκτονικής παλιότερων εποχών, τις αναφορές στην ιστορική µνήµη, στην πολιτική, σε πρακτικές τοπικά ή χρονικά προσδιορισµένες
δ. τα χαρακτηριστικά του χώρου που αν και προσδιορισµένα από
τον αστικό προγραµµατισµό απαιτούν µια πρόσθετη συγκεκριµενοποίηση, όπως η επακριβής θέση των δικτύων υποδοµής και άλλων εξυπηρετήσεων, ο κινητός εξοπλισµός της πόλης, οι µικρολειτουργικές διευθετήσεις, κλπ.
Γενικό πλαίσιο των παραπάνω χειρισµών είναι οι κατευθύνσεις του προγραµµατισµού και ειδικότερα η κατάτµηση των οικιστικών ενοτήτων της
πόλης, το περιεχόµενο, οι δραστηριότητες και οι παρεµβάσεις σε κάθε
οικιστική ενότητα. Τονίζοντας την διαφορετική κλίµακα προγραµµατισµού και σχεδιασµού θα λέγαµε ότι το πεδίο αναφοράς του µεν πρώτου
είναι το σύνολο της πόλης, του δε δεύτερου η κάθε οικιστική ενότητα
ξεχωριστά, στις οποίες χωρίζεται η αστική περιοχή.
Πίσω από τους άµεσους χειρισµούς των ποιοτήτων του φυσικού χώρου της πολωµένης συσσώρευσης (της χωρικότητας) είναι δυνατόν να
διακρίνει κανείς τον χειρισµό ορισµένων καταστατικών στοιχείων του
κατασκευασµένου χώρου, που διαπερνούν τα εµπειρικά κατατµηµένα
πεδία της αστικής σύνθεσης, όπως προηγούµενα αποτυπώθηκαν. Σαν
τέτοια µπορούµε να θεωρήσουµε:
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α. τα σχήµατα και τους όγκους που συνθέτουν τον αστικό ιστό, την
µορφολογία και την ογκοµετρική οργάνωση του χώρου
β. την λειτουργική τυπολογία και τις διατάξεις της
γ. τις διατάξεις και τις οργανωτικές αρχές του ιστού της πόλης και
της αστικής µορφολογίας
δ. τις αναλογίες και χαράξεις, σ' όλα τα επίπεδα που µπορούν να
διαπιστωθούν
ε. τους ρυθµούς, τις έννοιες δηλαδή του χρόνου και της µεταβολής
που εµπεριέχονται στον ιστό και στην µορφολογία
στ. τα όρια, τις ενότητες, τις ροές, τους εγκλεισµούς ή αποκλεισµούς
των επιµέρους χώρων της σύνθεσης
ζ. τις σχέσεις εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, που µπορούν επίσης
να εµφανισθούν σαν σχέσεις ιδιωτικού-δηµόσιου χώρου, σαν
σχέσεις µορφής-λειτουργίας, ή έκφρασης-περιεχοµένου, ανάλογα
µε το σύστηµα αναφοράς
η. τις συµβολικές αναφορές σε κοινωνικές πρακτικές, σε χρονικές
στιγµές, σε γεωγραφικούς τόπους ή σε συνδυασµούς των παραπάνω, µέσω της παρουσίας των σηµείων που έχουν καθιερωθεί
και αναγνωρίζονται σαν σύµβολά τους.
Προσδιορίζονται έτσι δύο διαφορετικά συστήµατα χειρισµών και αντικειµένων. Ένα µάλλον εµπειρικό και ένα περισσότερο αφαιρετικό. Ανακαλώντας µάλιστα µια γνώριµη ορολογία και διχοτοµία, θα αποκαλούσαµε
το πρώτο σύστηµα σαν άµεσο εµπειρικό αντικείµενο του αστικού σχεδιασµού και το δεύτερο σαν θεωρητικό του αντικείµενο. Η διάκριση υπονοεί ότι οι άµεσοι χειρισµοί του ιστού της πόλης, της αστικής µορφής,
των χαράξεων και του µικροπεριβάλλοντος, µπορούν να αναχθούν σε
χειρισµούς σχηµάτων, οργανωτικών διατάξεων, λειτουργικών τυπολογιών, ορίων, ρυθµών, σχέσεων εσωτερικού-εξωτερικού, κλπ. Ακόµη περισσότερο ότι οι τελευταίοι µπορούν να ενταχθούν σε συνεκτικά σχήµατα για την οργάνωση του χώρου σε αντιστοιχία µε συστήµατα αξιών,
κοινωνικές αντιθέσεις και ιστορικές δυνάµεις.
Αν µε τους παραπάνω χειρισµούς επιδιώκεται η µορφοποίηση της
χαοτικής και άµορφης χωρικότητας που συνοδεύει την πόλωση της συσσώρευσης, η δράση του αστικού σχεδιασµού µπορεί να εντοπισθεί στην
διευθέτηση µιας ειδικής κατηγορίας αντιθέσεων. Των αντιθέσεων που
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σχετίζονται άµεσα µε τον κατασκευασµένο χώρο και εµποδίζουν µια διαµόρφωση του συµβιβαστή µε τις κυρίαρχες δυνάµεις της συσσώρευσης
και της ρύθµισης. Ας επιχειρήσουµε να καταγράψουµε µερικές.
Κατ' αρχήν είναι οι αντιθέσεις ανάµεσα στις αυθόρµητες ιδεολογίες
των πολυάριθµων κατασκευαστών της χωρικότητας και της επίσηµης
ιδεολογίας της ρύθµισης. Είναι επίσης οι αντιθέσεις ανάµεσα στις αισθητικές και ιδεολογικές απόψεις για την µορφοποίηση, που οδηγούν σε ορισµένες στιλιστικές εκφράσεις, και στις διαδεδοµένες και κοινωνικά γνωστές τεχνικές κατασκευής. Αν για παράδειγµα η κατανάλωση στρεφόταν
µαζικά στον νεοκλασικισµό, η σηµερινή κατασκευαστική δραστηριότητα
θα κατέρρεε καθώς θα της έλειπαν οι τεχνικές γνώσεις που προϋποθέτει
η νεοκλασική µορφολογία. Ο R. Βοffil επιχειρεί να ανατρέψει τον διαδεδοµένο ισχυρισµό, ότι ο µορφολογικός ιστορικισµός δεν είναι πραγµατοποιήσιµος µε προχωρηµένες βιοµηχανικές τεχνικές κατασκευής και παραπέµπει µόνιµα στην χειροτεχνία. Μορφολογία και τεχνική, ιδεολογία και
τεχνική, τέχνη και τεχνική στους όρους του Francastel, θα µπορούσαν να
θεωρηθούν σε µόνιµη αντιπαράθεση, επιβεβαιώνοντας τον µύθο της Βαβέλ και την σύγκρουση ανάµεσα σε επιθυµία και σε δυνατότητα. Είναι
ακόµη οι αντιθέσεις ανάµεσα στην αυθόρµητη χρήση και ιδιοποίηση του
υλικού χώρου και στην κανονιστική χρήση που επιβάλλουν οι οικοδοµικές
γραµµές, οι ευθυγραµµίσεις, τα προκήπια, η υποχρέωση-προσήλωση ή
υποταγή στα πρότυπα της χωρικής οργάνωσης. Τέλος υπάρχει η απαίτηση προσαρµογής του υλικού χώρου στις κατευθύνσεις του κοινωνικού
χώρου, των σχέσεων και των δραστηριοτήτων, ή πιο απλά η απαίτηση
της συνάφειας του προγραµµατισµού και του σχεδιασµού.
Στις αντιθέσεις λοιπόν που σχετίζονται µε τον υλικό χώρο της αστικής συγκέντρωσης και που πηγάζουν από την ιδεολογία, την τεχνική, τα
πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και τις κατευθύνσεις της κοινωνικής ρύθµισης, εντοπίζεται η ειδική σκοπιµότητα του αστικού σχεδιασµού.
Πρακτικά αυτή µεθοδεύεται µε δράσεις που ξεκινούν από την διατύπωση
της εξοµαλυντικής λύσης και ολοκληρώνονται µε τους µηχανισµούς της
επιβολής της. Είναι εύλογο ότι σε κάθε διαφορετική εποχή οι αντιθέσεις
εκφράζονται µε διαφορετικό τρόπο, όπως επίσης και οι µεθοδεύσεις του
αστικού σχεδιασµού.
Οι τυπικές κάθε φορά επιλύσεις των αντιθέσεων καθώς και οι λύσεις
που οργανώνουν τον υλικό χώρο συµβιβαστά µε την δυναµική της συσσώρευσης του κεφαλαίου, αναδεικνύονται σε πρότυπα. Στην έρευνα των
προτύπων της χωρικής οργάνωσης διοχετεύεται η ερευνητική δραστη-
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ριότητα του σχεδιασµού, και είναι ιδιαίτερα έντονη στις µεταβατικές εποχές, όταν ένα σύνολο χωρικών προτύπων (ή µια σχολή σχεδιασµού) αντικαθίσταται από ένα άλλο. Και θα µπορούσαµε στο σηµείο αυτό να
ανακαλέσουµε µια παράγραφο του πρώτου βιβλίου για την σχέση προτύπων και σχολών σχεδιασµού. Είχαµε υποστηρίξει ότι η διαχρονική και
εθνική κατάτµηση των προτύπων οδηγεί στην έννοια της σχολής σχεδιασµού. Πρόκειται για συγκροτηµένα σύνολα προτύπων και απόψεων για
την οργάνωση του χώρου, τις τεχνικές και τις συνθήκες παραγωγής του,
σε αντιστοιχία µε προσδιορισµένους τρόπους ρύθµισης. Εκτός από τα
πρότυπα κάθε σχολή σχεδιασµού περιλαµβάνει και µεθόδους που οδηγούν στα αποτελέσµατα, µέσα από τα οποία αυτή αναγνωρίζεται. Η συνάρθρωση εποµένως προτύπων και µεθόδων, σε αντιστοιχία µε τις συνθήκες ρύθµισης, αποτελεί µια βασική κοινωνικο-ιστορική ενότητα του
αστικού σχεδιασµού, την σχολή σχεδιασµού.
Η µαζική χρησιµοποίηση, η µερική τροποποίηση και προσαρµογή των
προτύπων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, εξασφαλίζεται µε την ενεργοποίηση των ιδεολογικών και θεσµικών µηχανισµών του κράτους. Οι ιδεολογικές παρεµβάσεις αφ' ενός εκπαιδεύουν σε πρότυπα ή σχολές σχεδιασµού και αφ' ετέρου νοµιµοποιούν ορισµένες εξοµαλυντικές προτάσεις.
Αντίθετα στις θεσµικές παρεµβάσεις (διοικητικές, νοµικές και δηµοσιοοικονοµικές) εναποτίθεται η αναντίρρητη και αυταρχική εφαρµογή τους.
***
Ο αστικός λοιπόν σχεδιασµός σαν τµήµα των διαδικασιών ανάδυσης της
ιδιαίτερης αστικότητας κάθε ιστορικο-γεωγραφικής ενότητας στρέφεται
στην άµορφη και αντιφατική χωρικότητα και αναπτύσσει εξοµαλυντικές
δράσεις στο πεδίο του υλικού της χώρου, που συµπληρώνουν και ολοκληρώνουν τις ρυθµίσεις (κοινωνικών σχέσεων και δραστηριοτήτων) του
αστικού προγραµµατισµού. Για µια σχηµατική µάλιστα υπόµνηση του
περιεχοµένου του τονίζουµε τα ακόλουθα σηµεία:

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ:

η χωρικότητα της συσσώρευσης και ο αστικός
προγραµµατισµός
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Β. ΕΝΝΟΙΑ:
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µορφοποίηση-εξοµάλυνση, µετατροπή της χωρικότητας σε κατασκευασµένο χώρο

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
άµεσο:

θεωρητικό:

ο χειρισµός της σχέσης ελεύθερων και κτισµένων
χώρων, του κατακόρυφου προφίλ, της αστικής
µορφολογίας, του µικροπεριβάλλοντος
α. χειρισµός σχηµάτων, όγκων, διατάξεων, αναλογιών, ρυθµών, ορίων, σχέσεων εσωτερικού-εξωτερικού, συµβολικών αναφορών, λειτουργικών τυπολογιών
β. αντιστοιχία των παραπάνω µε ιστορικές και
κοινωνικές δυνάµεις

∆. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:
α.

ρύθµιση των αντιθέσεων που σχετίζονται µε την
κατασκευή της χωρικότητας και ειδικά:
z των αυθόρµητων και κανονιστικών ιδεολογιών
z τεχνικής και ιδεολογίας
z παραγωγής και χρήσης .αντιτιθεµένων αναπαραστάσεων και χωρικών προτύπων

β.

οργάνωση του κατασκευασµένου χώρου της πόλης σε αντιστοιχία µε την δυναµική και τις απαιτήσεις της συσσώρευσης

γ.

ολοκλήρωση, µορφοποίηση της αυθόρµητης χωρικότητας που δηµιουργεί η συγκέντρωση των
δυνάµεων της συσσώρευσης.

Ε. ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
z χειρισµός των καταστατικών κατηγοριών και µεταβλητών του κατασκευασµένου χώρου, προσαρµογή ή µετασχηµατισµός των προτύπων της
χωρικής οργάνωσης
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z

επιβολή των προτύπων και των χειρισµών µε την
κινητοποίηση των ιδεολογικών και θεσµικών µηχανισµών της ρύθµισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Ι∆ΕΕΣ, ΣΧΕ∆ΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αν στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η ένταση της εκβιοµηχάνισης, της
εκτατικής συσσώρευσης και της αστικοποίησης καθορίζουν τα γενικά
χαρακτηριστικά της αστικής χωρικότητας, ο αστικός σχεδιασµός υπακούει ακόµη στις αρχές του νεοκλασικισµού. Ο ιστός της πόλης εξακολουθεί
να σχεδιάζεται µε ιεραρχική δοµή, η σύνθεση είναι αξονική και η επίσηµη
µορφολογία δανείζεται στοιχεία της κλασικής µορφολογίας. Η σχέση αστικής χωρικότητας και σχεδιασµού είναι αυτή της διπλής αντίθεσης.
Πρόκειται για µια αντίθεση ιστορικής ασυµβατότητας, µε την έννοια ότι η
αναδυόµενη χωρικότητα συνδυάζεται µε διαφορετικές µορφές φυσικού
χώρου και για µια αντίθεση αντιστοιχίας, µε την έννοια της αδυναµίας
ρύθµισης των νέων χαρακτηριστικών του φυσικού χώρου µέσα από την
νεοκλασική σχεδιαστική µεθοδολογία.
Η ασυµβατότητα ανάµεσα στον χαρακτήρα και στα προβλήµατα της
χωρικότητας και στις µεθόδους του αστικού σχεδιασµού οδηγεί στην
εµφάνιση, στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ενός αριθµού νέων παραδειγµάτων αστικού σχεδιασµού, που έµελλε να επηρεάσουν τις σχεδιαστικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα. Υπήρχαν κατ' αρχήν προτάσεις που
επιχειρούσαν να αντισταθµίσουν τις έντονες πιέσεις της εκβιοµηχάνισης,
προτάσεις λιγότερο ανατρεπτικές από τα ουτοπικά προγράµµατα και περισσότερο συνδεδεµένες µε τις υπάρχουσες διαχειριστικές δυνατότητες.
Μπορεί να αναφέρει κανείς πολλά παραδείγµατα προσπαθειών δηµιουργίας ικανοποιητικών συνθηκών κατοικίας για τους εργάτες. Οι εργατικές
πόλεις Bournville και Pullman City παραπέµπουν στην ιδέα της φιλανθρωπίας και του εξανθρωπισµού της βιοµηχανικής πόλης µέσω της εισβολής της φύσης. Ιδέα που επίσης ακολούθησε ο Frederick Law Olmsted στις προτάσεις του για το Central Park της Νέας Υόρκης.
Η αντιφατικότητα της πολεοδοµικής πρακτικής την εποχή αυτή εντοπίζεται εξ ίσου καλά στην ρύθµιση των λειτουργιών της πόλης όσο
και στην οργάνωση του φυσικού της χώρου. Γεγονός που αντανακλάται
σε αντιπροσωπευτικά πολεοδοµικά κείµενα της εποχής, όπως του Βιεννέζου Camillo Sitte, του Ισπανού Arturo Soria y Mata και του βρετανού
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Ebenezer Howard.
Το 1898 ο Howard δηµοσίευσε µια µελέτη µε τίτλο "Tomorrow" όπου εξέθετε µια νέα µέθοδο οργάνωσης των επεκτάσεων των πόλεων,
σύµφωνα µ' ένα προσδιορισµένο εκ των προτέρων σχέδιο. Αυτό όφειλε
να προβλέπει την θέση των δηµόσιων και κοινόχρηστων χώρων και την
σταδιακή αστικοποίηση της γης σύµφωνα µε τα δεδοµένα του σχεδίου
(Unwin R. 1981). Ο νεωτερισµός συνίσταται στην έννοια του ανοιχτού
αλλά οργανωµένου σχεδίου της πόλης, που επεκτείνεται ελεγχόµενα αλλά και στην αυτόνοµη ανάπτυξη µιας οικιστικής ενότητας επιχειρησιακού
µεγέθους, όπου ο αστικός και αγροτικός κόσµος συνυπάρχουν αρµονικά.
Ο Howard φαίνεται ιδιαίτερα επηρεασµένος από την κριτική των William
Morris και John Ruskin, στο βαθµό που η σχεδιαστική του πρόταση συνδυάζει τον νατουραλισµό µε την λειτουργικότητα.
Στα κείµενα του Camillo Sitte βρίσκει κανείς την απόρριψη της µνηµειακής σύνθεσης και των µεγάλων αξόνων µαζί µε την έµφαση στην µη
κανονικότητα των αστικών µορφών. Παρ' όλο που οι απόψεις του αποτελούν µια συνηγορία για µορφές χώρου και χωρικές κλίµακες ασυµβίβαστες µε τον δυναµισµό της αστικοποίησης της εποχής, συνιστούν ταυτόχρονα ισχυρή κριτική µιας αστικής µορφολογίας προσδιοριζόµενης από
την ένταση και τον ρυθµό της οικοπεδοποίησης (Choay 1965).
Τέλος ο Arturo Soria y Mata επιχειρεί µέσα από µια χωρική διάταξη,
αυτήν της γραµµικής πόλης, να µειώσει την πίεση που ασκούν πάνω
στον πληθυσµό τα µεγάλα αστικά κέντρα και να βελτιώσει τις σχέσεις
των περιοχών εργασίας και κατοικίας, µε την ανάπτυξη του δικτύου της
κυκλοφορίας1. Αν και σε εµβρυακή µορφή, µπορεί κανείς να αναγνωρίσει
την φονξιοναλιστική φιλοσοφία που θα διατυπωθεί ολοκληρωµένα στην
δεκαετία του 1920 (Curtis 1982).

1

Ενώ τα χαρακτηριστικά της πρότασης του Howard ήταν το µικρό της µέγεθος (32.000
κάτοικοι το optimum) και η αυτάρκεια των τοπικών εξυπηρετήσεων, η "Ciudad Lineal"
του Soria y Mata προέβλεπε µια συνεχή επέκταση της πόλης στην ύπαιθρο, στις δυο
πλευρές ενός "σπονδυλωτού" δρόµου ταχείας κυκλοφορίας, που ενοποιούσε το παλιό κέντρο της πόλης µε τα νέα κέντρα σ' ένα ευρύ σύνολο (Risebero 1982).
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1. Ο σχεδιασµός της µετάβασης
Αν οι ιδέες της αποτελεσµατικότητας, του νατουραλισµού, η απόρριψη
της κλασικής µορφολογίας και η εργαλειακή αντιµετώπιση του φυσικού
χώρου, που θα κυριαρχήσουν στον αστικό σχεδιασµό του 20ου αιώνα,
διατυπώνονται ήδη από το τέλος του 19ου µέχρι την συστηµατική εφαρµογή τους παρεµβάλλονται δύο µεταβατικές δεκαετίες, στις οποίες ο νεοκλασικισµός και η ιεραρχική αστική δοµή συνυπάρχουν µε τα φονξιοναλιστικά χωρικά σχήµατα. Χαρακτηριστικές στιγµές της µεταβατικότητας
στην αστική σύνθεση και µορφολογία είναι τα σχέδια των Burnham για
το Σικάγο ( 1909), Griffin για την Καµπέρα ( 1912) και Hébrard για την
Θεσσαλονίκη (1918). Και στις τρεις περιπτώσεις κανονικά γεωµετρικά
σχήµατα χωρικής οργάνωσης και ιεραρχικές δοµές του ιστού της πόλης
συνδυάζονται µε µορφές ανοικτών σχεδίων και µε τις αρχές του λειτουργισµού και της κηπούπολης.
Στις Η.Π.Α. οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποτελούν περίοδο
έντονης ανοικοδόµησης, υψηλών ρυθµών µητροπολιτικής ανάπτυξης,
µαζικής επέκτασης των αυτοκινητοδρόµων, των προαστίων και των υψηλών κτιρίων. Αλλά αν σαν σύµβολα αυτής της χωρικότητας καθιερώνονται ο ουρανοξύστης, ο ρυµοτοµικός κάναβος και η οµοιοµορφία της
προαστιακής επέκτασης, η συνολική αποδέσµευση από προ βιοµηχανικές
µορφές χωρικής οργάνωσης δεν είναι αυτόµατη. Στο σχέδιο του Daniel
Burnham για την βελτίωση του Σικάγο συνυπάρχουν ο επαναλαµβανόµενος κάναβος, το ανοικτό σχήµα, η ιεράρχηση της κυκλοφορίας, µε τα
ακτινωτά βουλεβάρτα και το µνηµειακό κέντρο, που ιεραρχούν τον χώρο
της πόλης και υποβάλλουν την νοσταλγία της προβιοµηχανικής πόλης. Η
διπλή υπόσταση της αστικής σύνθεσης, µε τις ιστορικιστικές και µνηµειακές αναφορές και τα νέα µεγέθη της χωρικότητας, τόσο διακριτική στον
ιστό της πόλης, είναι ιδιαίτερα έντονη στην κτιριακή µορφολογία. Ότι
επιχειρεί ο Burnham στην αστική σύνθεση, το έχει ήδη υλοποιήσει ο L.
Sullivan στην αρχιτεκτονική. Στα κτίρια και στον λόγο του οι κλασικές
αναφορές και η µνηµειακότητα συνυπάρχουν µε την χωρική διάρθρωση
που επιβάλλει ο τεχνολογικός νεωτερισµός, η ένταση της αστικοποίησης
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και της εκµετάλλευσης της γης2.

2.1 Σχέδιο βελτίωσης του Σικάγο
του Daniel Βurnham, 1909
πηγή: Curtis (1982:145)

Αν ο ιστορικισµός και η λειτουργικότητα χαρακτηρίζουν την πρόταση

2

"Οι αρχιτέκτονες αυτής της γης και γενιάς έρχονται πρόσωπο µε πρόσωπο µε κάτι τελείως
νέο κάτω από τον ήλιο, αυτή την εξέλιξη και ολοκλήρωση των κοινωνικών συνθηκών,
αυτή την ειδική συγκέντρωση ΤΟΙς, που δηµιουργεί την ζήτηση για την ανέγερση υψηλών κτιρίων... Το πρόβληµα είναι πως θα ενσωµατώσουµε σ. αυτή την στείρα στήλη, σ'
αυτή την σκληρή και βάρβαρη συγκέντρωση, σύµβολο της συνεχούς σύγκρουσης. την
χάρη των υψηλότερων µορφών της ευαισθησίας και του πολιτισµού; Πώς θα κηρύξουµε
από αυτή την παράξενη και µυστήρια κορυφή της κατοικίας το ευαγγέλιο του αισθήµατος. της οµορφιάς, την πίστη σε µια ανώτερη ζωή;"
L. Sullivan, 1896
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2.2 Σικάγο 1898
πηγή: Frampton (1980:51)

του Burnham, στον νατουραλισµό και στην γεωµετρική κανονικότητα
στηρίζεται ο σχεδιασµός της Καµπέρα. Το αρχικό της σχέδιο εκπονήθηκε
από τον Walter Burley Griffin, αρχιτέκτονα από το Σικάγο, που κέρδισε
τον διεθνή διαγωνισµό για τον σχεδιασµό της πόλης το 1912 (Whittick
1974).
Το σχέδιο του Griffin ακολουθεί την φυσική γεωγραφία της περιοχής,
εντάσσει την πόλη σε µια κοιλάδα µεταξύ τριών λόφων γύρω από µια
τεχνητή λίµνη που σχηµατίσθηκε µε το φράγµα του ποταµού Μολόγκο.
Το κέντρο της πόλης, µε τα µνηµειακά κτίρια της διοίκησης και του κοινοβουλίου, έχει σχήµα ισόπλευρου τρίγωνου µε κέντρο την λίµνη. Έξω
από το γεωµετρικό κέντρο επεκτείνονται οι περιοχές κατοικίας, σχεδιασµένες µε τις αρχές της κηπούπολης. Ενώ η ενότητα φυσικού και κατασκευασµένου χώρου είναι το υπόβαθρο της γενικής οργάνωσης της πόλης, ο αστικός ιστός συντάσσεται µε ένα µικρό αριθµό κανονικών εξ αγώνων που συνδέονται αξονικά µεταξύ τους. Προκύπτει µια έντονα γεωµετρική σύνθεση, µε ιεραρχική δοµή και απόλυτη κανονικότητα.
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2.3 Σχέδιο του Griffin για την Καµπέρα
πηγή: Whittick (1974:124)

Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917, µε τα 120 εκτάρια του κέντρου και τα 9500 κτίσµατα που αποτέφρωσε, δίνει την ευκαιρία για τον
συνολικό επανασχεδιασµό της πόλης. Το έργο ανατίθεται σε οµάδα αρχιτεκτόνων κάτω από την εποπτεία του Ε. Hébrard, κατά παρέκκλιση του
ήδη διαδεδοµένου θεσµού των αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών διαγωνισµών.
Το σχέδιο επιχειρεί την συνολική αντιµετώπιση της πόλης, την πλήρη
εξυγίανση και οργάνωση του ιστορικού της πυρήνα, την οργάνωση των
επεκτάσεων και την θέσπιση ενός πλαισίου ανάπτυξης τους, την προσαρµογή των περιοχών γύρω από την ζώνη που κάηκε, την δηµιουργία
ειδικών λειτουργικών ζωνών για το λιµάνι, τις βιοµηχανικές περιοχές, τον
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σιδηροδροµικό σταθµό και τις εργατικές συνοικίες, τον καθορισµό τέλος
του µορφολογικού ύφους ορισµένων επιλεγµένων σηµείων της πόλης
(Καραδήµου 1985).

2.4 Η συνολική πρόταση του Hébrard για την Θεσσαλονίκη
πηγή: Καραδήµου (1985:228)

Η πρόταση για την οργάνωση του φυσικού χώρου της πόλης, που
εµπεριέχεται στο σχέδιο του Hébrard, κινείται ανάµεσα στον λειτουργικό
και στην ιστορικιστική µνηµειακότητα. Η γενική µορφολογία του σχεδίου
είναι φονξιοναλιστική: ο ιστός και τα χαρακτηριστικά των κτισµάτων της
δυτικής περιοχής (του λιµανιού, του σιδηροδροµικού σταθµού, της βιοµηχανίας και των εργατικών στρωµάτων) διακρίνεται από αυτόν του
διοικητικού και εµπορικού κέντρου και των ανατολικών περιοχών κατοικίας. Η οργάνωση της κυκλοφορίας είναι ιεραρχική, µε διαµήκεις άξονες
που ενοποιούν την πόλη και εξασφαλίζουν την συνεργασία των διακεκριµένων περιοχών κατοικίας και βιοµηχανίας. Σε πιο µικρή κλίµακα, η λειτουργική έννοια της γειτονιάς οδηγεί στον εξοπλισµό της µε σχολεία,
αίθουσες εκδηλώσεων, αθλητικούς χώρους και άλλα κτίσµατα κοινωνικού
εξοπλισµού καθηµερινής χρήσης.
Η υιοθέτηση των αρχών οργάνωσης της κηπούπολης και η νατουραλιστική σχέση πόλης-υπαίθρου είναι επίσης εµφανείς: στις προτάσεις για
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τις εργατικές κηπουπόλεις, στα εκτεταµένα δίκτυα των δενδρόφυτων
αρτηριών, στους εκτεταµένους ελεύθερους χώρους, στην κεντρικότητα
των µεγάλων πάρκων, στην προσαρµογή του σχεδίου στην µορφολογία
του εδάφους, στην µικρή τέλος εκµετάλλευση της αστικής γης.
Σε αντίθεση µε τις παραπάνω πλευρές της ιστορικής συγχρονικότητας του σχεδίου, η µορφή της πιο σηµαντικής περιοχής του, του κέντρου
της πόλης, παραµένει ιστορικιστική (12 χρόνια µετά τις δεσποινίδες της
Αβινιόν του Picasso και 9 χρόνια µετά την πρόταση του Belrage για το
Άµστερνταµ). Ο αστικός κάναβος συντάσσεται µε κανονικά γεωµετρικά
σχήµατα, οι αξιόλογες περιοχές προσδιορίζονται σαν πυρήνες, rond
points, ή µε ιδιαίτερους άξονες. τα µνηµεία αποσπώνται από τον περίγυρό τους και τονίζονται µε την διάταξη των χαράξεων του ιστού της πόλης. Στη µεγαλύτερη του λεπτοµέρεια το σχέδιο γίνεται µπαρόκ, όπως
στις προτάσεις για το πανεπιστήµιο, το διοικητικό κέντρο και την περιοχή
του Λευκού Πύργου.
Ο ιστορικισµός εντείνεται στην µορφή των κτιρίων και των ολοκληρωµένων συνόλων. "Η επιθυµία να συνεχισθεί αρµονικά η καλλιτεχνική παράδοση µε
τις ιστορικο-γεωγραφικές καταβολές της πόλης οδηγεί σε µια ενδιαφέρουσα αλλά
όχι πειστική προσπάθεια

"επαναφοράς" του

βυζαντινού

χαρακτήρα

της

Θεσσαλονίκης, µε την χρησιµοποίηση του ονοµαζόµενου "νεοβυζαντινού στυλ",
που κυριαρχεί στις προτάσεις για συγκεκριµένα κτίρια και στα σχέδια για τις
επιβεβληµένες όψεις" (Καραδήµου 1985: 287). Αυτός ο χειρισµός της
µορφής του φυσικού χώρου της πόλης µετασχηµατίζει το σχέδιο του
Hébrard από ορόσηµο της νέας πολεοδοµίας του 20ου αιώνα σε επίλογο
της πολεοδοµίας του 19ου, που κατορθώνει ακόµη να αντιστέκεται στην
καθιέρωση της αφηρηµένης µορφολογίας και της εικονικής πολλαπλότητας του κυβισµού.
Η µεταβατικότητα του σχεδίου του Hébrard, όπως και των σχεδίων
των Griffin και Burnham, γίνεται πιο κατανοητή αν προσδιορίσουµε τους
όρους της µετάβασης, από την συνολική πόλη του ανοµοιογενή και ιεραρχηµένου φυσικού χώρου και του "χρόνου της διαφοροποίησης", στην
κατακερµατισµένη πόλη του οµοιογενή και επαναλαµβανόµενου φυσικού
χώρου. Ορισµένα στοιχεία αυτής της πορείας µπορούν να αποδοθούν µε
τον ακόλουθο τρόπο:
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2.5 Hébrard: σχέδιο για το πανεπιστήµιο
πηγή: Καραδήµου (1985:282)

2.6 Hébrard: σχέδιο για την πλατεία Αριστοτέλους
πηγή: Καραδήµου (1985:256)
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z συνολική πόλη

-

λειτουργική κατάτµηση και οικιστικές ενότητες

z ανάµιξη χρήσεων

-

διαχωρισµός λειτουργιών, ιεράρχηση κυκλοφορίας

z ιεραρχική δοµή του αστικού
ιστού

-

χώρος του οµοιογενή κάναβου

z κλειστό περίγραµµα σχεδίου

-

ανοικτό σχέδιο, ελεύθερες επεκτάσεις

z σύνθεση ιστού µε κανονικά γεωµετρικά σχήµατα

-

νατουραλιστική προσαρµογή
του ιστού της πόλης

z αξονική και συµµετρική σύνθεση

-

λειτουργικοί άξονες

z µορφολογία της ιστορικής αναφοράς, µνηµειακότητα

-

χώρος της αφηρηµένης µορφολογίας

2. Η φονξιοναλιστική εκδοχή
Ο φονξιοναλισµός εµφανίζεται στην δεκαετία του 1920 σαν θεωρητική
ιδεολογία του αστικού προγραµµατισµού-σχεδιασµού, σαν θεωρητική
δηλ. µέθοδος διευθέτησης των δραστηριοτήτων της πόλης και οργάνωσης του φυσικού της χώρου, γεγονός που συνδυάζεται µε την υπέρβαση
των µορφών σχεδιασµού της µεταβατικής περιόδου. Αυτό που χαρακτηρίζει τον φονξιοναλιστικό αστικό σχεδιασµό, της περιόδου αυτής, δεν
είναι οι εφαρµογές του όσο η θεωρητική διαπραγµάτευση του, αν και
ήδη από το 1909 µε τα σχέδια του Belrage για την επέκταση του ν. Άµστερνταµ έχουµε µια από τις πρώτες πραγµατοποιήσεις που διαπνέονται
από τις αρχές του. Κυρίως όµως στα σχέδια και στα θεωρητικά κείµενα
του Tony Garnier, του Le Corbusier, του Gropius, των Σοβιετικών πολεοδόµων της δεκαετίας του 1920 και των CIAM στηρίζεται η ενσωµάτωση
του στον σχεδιασµό.
Στην "Cite Industrielle" του Tony Garnier (1904-1917) η φονξιοναλι-

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

43

στική προβληµατική προσδιορίζει την οργάνωση των δραστηριοτήτων
της πόλης. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία της "Βιοµηχανικής Πόλης": οι
συνοικίες, τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα, και τα κτίρια υγείας, που αντιστοιχούν στις λειτουργίες της παραγωγής, της κατοικίας, της υγιεινής και
αναψυχής. Μ' αυτά σχετίζεται ένας σηµαντικός αριθµός άλλων εγκαταστάσεων όπως το φράγµα, ο υδροηλεκτρικός σταθµός, τα πολυάριθµα
ορυχεία, ο σιδηροδροµικός σταθµός, οι διοικητικές υπηρεσίες, οι αίθουσες εκδηλώσεων κλπ. Οι γενικές αρχές σύνθεσης είναι ο χωρικός διαχωρισµός και η λειτουργική ενότητα των δραστηριοτήτων, που εξασφαλίζουν την συνεργασία αλλά και την ελεύθερη επέκταση τους. Το σχέδιο
ακολουθεί τις αρχές που κωδικοποιούνται αργότερα στην Χάρτα των Αθηνών. Είναι η πρώτη φορά που εφαρµόζονται τόσο αυστηρά η αρχή
του zoning. Παράλληλα όµως τα διάφορα τµήµατα της πόλης αν και οριοθετηµένα µε σαφήνεια συντίθενται σ' ένα οργανικό σύνολο: ο χωρικός
διαχωρισµός τους γίνεται η φαινοµενική όψη της συνεργασίας τους. Το
µέγεθος της πόλης (35.000 κάτοικοι) και η τοποθέτηση της δίπλα σ' ένα
µεγαλύτερο αστικό κέντρο της προσδίδουν τον χαρακτήρα της "νέας
πόλης". Καθώς δε η ιδέα της αποκέντρωσης συνδυάζεται µε την ιεραρχία
των κέντρων, ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού τους, και µε την διασπορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων, δηµιουργείται ένα χωρικό
πρότυπο οργάνωσης πολύ ανώτερο από αυτό του Hοward.
2.7 Tony Garnier η
βιοµηχανική πόλη
πηγή: Pawlowski,
Σταθακόπουλος (1983:79)

1. Η αυτονοµία των τοµέων της "Βιοµηχανικής Πόλης":
1. Παλιά πόλη, 2. Κεντρικός Σιδηροδροµικός σταθµός, 3. Συνοικίες µονοκατοικιών, 4. Κέντρο της πόλης, 5. ∆ηµοτικά σχολεία, 6. Γκρουπ επαγγελµατικών σχολών, 7. Κέντρο υγείας, 8. Στάση σιδ. Σταθµού, 9. Βιοµηχανικό
συγκρότηµα, 10. Σταθµός εργοστασίου, 11. Νεκροταφείο, 12. Ο παλιός
πύργος µε το δηµόσιο πάρκο, 13. Σφαγεία
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Στη σύνθεση του φυσικού χώρου ο Garnier εµπνέεται από τις τεχνικές
καινοτοµίες, υιοθετεί το σύστηµα της "πιλοτής", την επίπεδη στέγη και
τα συνεχόµενα παράθυρα. Αυτό που επιδιώκει είναι η απλότητα, η τυποποίηση και η ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής. Παρ' όλη όµως
την νεωτεριστική του διάθεση, οι σκιασµένες φιγούρες του κέντρου της
πόλης µεταφέρουν µια κλασική ατµόσφαιρα. Όπως παρατηρεί ο
Frampton (1982:103) παρά την χρήση των προχωρηµένων τεχνικών
κατασκευής, του ενισχυµένου σκυροδέµατος και των χαλύβδινων
πλαισίων του βιοµηχανικού τοµέα, στην "βιοµηχανική πόλη" παραµένει
το όραµα της µεσογειακής σοσιαλιστικής αρκαδίας. Ο φονξιοναλισµός
στο πεδίο της αστικής µορφής, τουλάχιστον έτσι όπως κωδικοποιείται
από τις µεταπολεµικές εφαρµογές του, µένει να διατυπωθεί από τον
Belrage.
Το σχέδιο επέκταση του ν. Άµστερνταµ (1902-1920) του Hendrick
Petrus Beltage αποτελεί µια σηµαντική τοµή στον αστικό σχεδιασµό του
20ου αιώνα και συγκεκριµένα στην οριοθέτηση της ασυνέχειας µε τον
σχεδιασµό του 19ου. Βασική ενότητα οργάνωσης του χώρου είναι το
περιµετρικό µπλοκ, που σχηµατίζει µεγάλες εσωτερικές αυλές, εξοπλισµένες µε κήπους και διαµορφωµένους ελεύθερους χώρους. Το δίκτυο
των δρόµων είναι ιεραρχηµένο και ένα δευτερεύον σύστηµα συνδέει τις
κατοικίες µε ήσυχες πλατείες, µε καταστήµατα, µε σχολεία και δηµόσιες
υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον όµως του σχεδίου εντοπίζεται στην µαζική
κατοικία που υποκαθιστά την ατοµική, στην ελεύθερη δόµηση που παίρνει την θέση του συνεχούς συστήµατος, στην σύνθεση του χώρου από
τυποποιηµένες και επαναλαµβανόµενες µονάδες, στην εντυπωσιακή έλλειψη διακόσµησης και στην µεταβολή της χειροτεχνικής βάσης παραγωγής των κτισµάτων σε βιοµηχανική. Οι έννοιες της µαζικότητας, της επανάληψης, της προτυποποίησης, σαν βάσεις της σύνθεσης και της παραγωγής του χώρου παραπέµπουν στα γνωρίσµατα των κοινωνικών κατηγοριών που τον χρησιµοποιούν, στην επανάληψη σαν διαρθρωτικό στοιχείο της παραγωγής και στην συλλογικότητα της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης.
Η προβληµατική των Garnier και Βelrage συντίθεται και µεταφέρεται
σε µια µεγαλύτερη κλίµακα από τον Le Corbusier. Τα σχέδια του για µια
"Σύγχρονη πόλη 3.000.000 κατοίκων" που παρουσιάσθηκαν στο Παρίσι
το 1922, εµπεριέχουν όλα τα στοιχεία της λειτουργικής οργάνωσης των
δραστηριοτήτων (zoning, ιεραρχία, διαχωρισµός κυκλοφορίας, τυπικές
µονάδες κατοικίας) αλλά και σχηµατοποιούν τα στοιχεία στα οποία θα
βασισθεί ο λειτουργικός αστικός σχεδιασµός. την µεγάλη δηλ. κλίµακα,
την ασυνέχεια κτισµένου και ελεύθερου χώρου, την αφαίρεση, την γεω-
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2.8 H. Belrage. Η επέκταση του ν. Άµστερνταµ
πηγή: Curtis (1982:162)

µετρική κανονικότητα και καθαρότητα, το πνεύµα του ορθολογισµού. Η
µορφολογία της Σύγχρονης Πόλης του Le Corbusier έχει µια σύνθετη
προέλευση. είναι σαν να συνέθεσε πάνω σ' ένα ενιαίο σχέδιο την τεχνολογική αυγή του Μανχάταν, τις κατασκευές της "Citta Nuova" του Sant
Elia, τις µεγάλες λεωφόρους του Παρισιού, την γεωµετρική τάξη των
ιδανικών πόλεων της αναγέννησης και την κυβιστική αισθητική.
Αν η παραγωγική βάση της Σύγχρονης Πόλης είναι αυτή της µαζικής
βιοµηχανικής παραγωγής, η σχέση χώρου και παραγωγής αναδεικνύεται
σαν κεντρική στην προβληµατική του W. Gropius. Μαθητής του Ρ.
Βehrens, που πρώτος επιχείρησε την σύνθεση σχεδιασµού και βιοµηχανικής παραγωγής, ο Gropius µπορεί να θεωρηθεί σαν δηµιουργός της ορθολογικής σύνθεσης. Τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης του είναι ο
εξορθολογισµός και η τυποποίηση της κατασκευής, η προκατασκευή, η
µεταφορά των µεθόδων της βιοµηχανικής συναρµολόγησης στην παραγωγή του φυσικού χώρου' αλλά και οι χαρακτηριστικές αρχές της λειτουργικής οργάνωσης των χρήσεων γης, η δόµηση σε ύψος που υπερτερεί σε όρους οικονοµίας, εκµετάλλευσης, ηλιασµού και αερισµού, η διαφοροποίηση των υψών στο κέντρο και στα προάστια της πόλης, η υπέρβαση της τοπικότητας και η καθιέρωση διεθνών µορφολογικών προτύπων, η τυποποίηση και η οµοιογένεια των ενοτήτων του φυσικού χώρου.
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2.9 Le Corbusier. Σύγχρονη πόλη 3.000.000 κατ.
πηγή: Gosling D., B. Maitland (1984:37)

Σ' ένα άλλο επίπεδο, της συνολικής οργάνωσης των αστικών δραστηριοτήτων, µε τις προτάσεις του για την διασπορά των στοιχείων της
πόλης µέσα στην ύπαιθρο και την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε
νέες οικιστικές ενότητες, ο Gropius συναντάει την προβληµατική των
Σοβιετικών πολεοδόµων της δεκαετίας του 1920 και τις προτάσεις τους
για την υπέρβαση της αντίθεσης πόλης-υπαίθρου, µέσα από γραµµικά
σχήµατα ανάπτυξης. Πρόκειται για σχέδια στα οποία η υπερβολή του
λειτουργικού κατακερµατισµού φθάνει στα όρια της, πολύ πριν µάλιστα
από την δογµατική της διατύπωση στην Χάρτα των Αθηνών.
Χαρακτηριστικά έργα αυτής της κατεύθυνσης είναι οι προτάσεις των
Barshch και Ginzburg για την επέκταση της Μόσχας και του Milyutin για
την θεωρητική οργάνωση µιας γραµµικής πόλης. Στην τελευταία η πόλη
συντίθεται από έξι παράλληλες λωρίδες σιδηροδρόµων (1), βιοµηχανικών
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δραστηριοτήτων (2), πράσινου και ταχείας κυκλοφορίας (3), κατοικίας
και εξυπηρετήσεων (4), ελεύθερων χώρων (5) και αγροτικής γης (6), που
διακρίνονται απόλυτα µεταξύ τους και παρατίθενται η µία δίπλα στην
άλλη.
Οι αξίες και αρχές οργάνωσης της Βιοµηχανικής Πόλης του Garnier,
των σχεδίων του Belrage, της Σύγχρονης Πόλης του Le Corbusier, του
Gropius και των Σοβιετικών πολεοδόµων συντίθεται στα CΙAΜ. Σ' αυτά
διατυπώνεται µια πλήρης εκδοχή της λειτουργικής πολεοδοµίας τόσο στο
πεδίο του αστικού προγραµµατισµού όσο και του σχεδιασµού. Η πρώτη
ιδρυτική συνάντηση των CΙAΜ πραγµατοποιείται το 1928 και η διακήρυξη της Sarraz τονίζει µε έµφαση την ανάγκη της ορθολογικής και προτυποποιηµένης παραγωγής της πόλης, την σύνδεση σχεδιασµού και οικονοµίας, την συσχέτιση σχεδιασµού και µεθόδων παραγωγής. Ότι η πολεοδοµία δεν αποτελεί µια αισθητική δραστηριότητα αλλά µια διαδικασία
υλοποίησης µιας λειτουργικής τάξης στην χαοτική διαίρεση των χρήσεων
γης, που επιφέρουν οι πωλήσεις, οι κληρονοµικές µεταβιβάσεις και η
κερδοσκοπία.
Από το σύνολο των συναντήσεων της πρώτης περιόδου, το τέταρτο
CIAM, που είχε σαν θέµα την "λειτουργική πόλη", κατέληξε στο πιο ρητορικό ντοκουµέντο, στην "Χάρτα των Αθηνών". Οι 95 προτάσεις της
Χάρτας διαπραγµατεύονται τον οικονοµικό και κοινωνικό ρόλο της πόλης,
την οργάνωση και τα προβλήµατα της κατοικίας, της αναψυχής, της εργασίας και της κυκλοφορίας. Το µεγαλύτερο µέρος των προτάσεων αφορά τις δραστηριότητες της πόλης και η οργάνωση του φυσικού χώρου
υποτάσσεται στις απαιτήσεις της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και της
αποτελεσµατικότητας της παραγωγής. Γενικά οι απόψεις για την οργάνωση του φυσικού χώρου επικαλύπτονται από τον λόγο για την λειτουργική διάρθρωση. παρ' όλη όµως αυτή την έµφαση, βασικές αρχές της
δοµής του φυσικού χώρου γίνονται:
•

ο απόλυτος διαχωρισµός των χρήσεων και το αυστηρό zoning

•

η χρήση του πράσινου σαν µέσου απορρόφησης των οχλήσεων

Τις απόψεις που µεταφέρει ο Le Corbusier στην Χάρτα των Αθηνών τις
έχει διατυπώσει ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1920, µε τα σχέδια
της Ville Radieuse (VR), που αργότερα θα την προτείνει και σαν σχέδιο
για την Μόσχα (1933). Ο κοινωνικός χώρος και οι δραστηριότητες της VR
παραπέµπουν σε µια αταξική κοινωνία και σε µια διαδοχική και γραµµική
παράθεση των χρήσεων: πόλεις δορυφόροι, επιχειρηµατική ζώνη, ζώνη
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µεταφορών και ξενοδοχείων, ζώνη κατοικίας, ζώνη πράσινου, ζώνη ελαφράς βιοµηχανίας, ζώνη γενικών καταστηµάτων και βαριάς βιοµηχανίας.
Βασική ενότητα κατοικίας είναι το µονώροφο διαµέρισµα, που εκµεταλλεύεται κάθε τετραγωνικό εκατοστό του χώρου, περιορίζει στο ελάχιστο
τους βοηθητικού χώρους και κατασκευάζεται µε βιοµηχανοποιηµένες µεθόδους µαζικής παραγωγής. Συντίθενται έτσι στην VR οι δυο όψεις της
αντιπαράθεσης, της συνεχούς γραµµικής επέκτασης και της οργάνωσης
µε αφετηρία τον ελάχιστο χώρο κατοικίας. Ακόµη παρά την υψηλή πυκνότητα και την συγκέντρωση των δραστηριοτήτων, το µεγαλύτερο µέρος της πόλης διατίθεται για ζώνες αναψυχής, πράσινου, παιχνιδότοπων,
πάρκων, κλπ. Τα υψηλά κτίρια, οι λειτουργικές συνδέσεις και ο διαχωρισµός της κυκλοφορίας συνδυάζονται µε τις ανοικτές περιοχές, την ηλιοφάνεια και την αρµονική ισορροπία µε την φύση.
Στην οργάνωση του φυσικού χώρου ο Le Corbusier επηρεάζεται από
τα σχέδια της γραµµική ς πόλης, του Milyutin και ωθεί στα όρια της την
έννοια του ανοικτού σχεδίου της Ville Contemporaine. Ο ανοικτός και
γραµµικός χώρος της VR είναι διπλά παραθετικός: παράγεται από την
παράθεση διαφορετικών ενοτήτων και από την επανάληψη µοναδιαίων
στοιχείων µέσα σε κάθε ενότητα, του σταυροειδή ουρανοξύστη της περιοχής των γραφείων, της a redent ενότητας κατοικίας, της βιοτεχνικής
µονάδας κλπ. Αυτή η παραθετικότητα και επανάληψη καταργεί τον παραδοσιακό δροµο-διάδροµο και µετασχηµατίζει την έννοια του αστικού
ιστού και κανάβου. µια διαφορετική σχέση κτισµένου και ελεύθερου χώρου καθιερώνεται, µε τον ελεύθερο χώρο να γίνεται το αρνητικό του
κτισµένου και τα ασυνεχή και ασαφή όρια του να διαµορφώνουν το ενοποιητικό υπόβαθρο των διακριτών µονάδων του κτισµένου.
Η γραµµικότητα του χώρου συνδυάζεται µε την συµµετρία, την καθαρή γεωµετρία και τις συµβολικές αναλογίες. Αλλά αν αυτή η µορφολογική οργάνωση δεν παραπέµπει σε αναγεννησιακά και νεοκλασικά πρότυπα, αυτό οφείλεται στον πουρισµό του σχεδίου, στα οµαλά περιγράµµατα και στην αφαίρεση, που για την θεωρία του πουρισµού ισοδυναµεί
µε τα εργονοµικά πρότυπα της βιοµηχανικής αισθητικής.
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Le Corbusier Ville Radieuse, 1930

πηγή: Curtis (1982:207)

Από τις προτάσεις του Τ. Garnier µέχρι την Ville Radieuse του Le
Corbusier ολοκληρώνεται η πορεία διατύπωση της διεθνούς λειτουργικής
πολεοδοµίας, σαν εκδοχής του µοντερνισµού, που θα ,καθοδηγήσει τον
µεταπολεµικό αστικό σχεδιασµό. Προηγούµενα όµως, στην δεκαετία του
1930, παρεµβάλλεται η σύγκρουση αυτής της εκδοχής µε όλο τον ιστορικισµό του παρελθόντος.
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3. Μοντερνισµός έναντι παράδοσης
Η καθιέρωση του αφηρηµένου και λειτουργικού αστικού σχεδιασµού δεν
ήταν αυτόµατη. Στην δεκαετία του 1930 διαδραµατίζεται µια έντονη διαµάχη ανάµεσα σ' αυτή την εκδοχή του µοντερνισµού και σε διάφορες
αναβιώσεις του ιστορικισµού, που χαρακτηρίσθηκαν από τον HenryRussell Hitchcock µε τον όρο "Νεοπαραδοσιακός σχεδιασµός" (The New
Tradition). Βάση της αντιπαράθεσης κατά τον Κ. Frampton (1980), είναι
η δυσκολία αναπαράστασης της εξουσίας και ιδεολογίας του κράτους µε
τα αφηρηµένα πρότυπα του λειτουργικού σχεδιασµού. Γεγονός είναι ότι
η σύγκρουση µοντερνισµού-ιστορικισµού, που ανάγεται σε πολύ πιο πολύπλοκα αίτια από τα προβλήµατα αναπαράστασης και επικοινωνίας,
πραγµατοποιείται µε πολύ διαφορετικό τρόπο στην Σοβιετική Ένωση,
στην Ιταλία και στην Γερµανία.
Η εισαγωγή του "νεοπαραδοσιακού σχεδιασµού" τεκµηριώνεται µε
έργα που αποχωρίζονται από το δηµόσιο στυλ του νεοµπαρόκ, αποκόπτονται από την πορεία απόρριψης της γεωµετρικής κανονικότητας και
ξαναγυρίζουν στις µνηµειώδεις και οριοθετηµένες µορφές της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. Η µορφολογία των κελυφών και των αστικών
συνόλων είναι το πεδίο που συγκεκριµενοποιείται η ρήξη µε τον λειτουργικό σχεδιασµό, αν και δεν λείπει η κριτική της τεχνικής του βάσης και
της κοινωνικής δυναµικής (εκβιοµηχάνισης-αστικοποίησης) που τον περιβάλλει.
Στην Σοβιετική Ένωση η αντιπαράθεση αποτελεί µια συνιστώσα της
γενικής έρευνας για την νέα αρχιτεκτονική και πολεοδοµία του σοσιαλισµού. Ορόσηµο της είναι ο διαγωνισµός για το κτίριο των Εθνών το
1927, όταν η κριτική επιτροπή επιλέγει σχέδια που αντιστοιχούν στις
τρεις βασικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις της εποχής: τον νεοκλασικισµό,
το µοντέρνο κίνηµα και τον νεοπαραδοσιακό ιστορικισµό. Η διαµάχη επαναλαµβάνεται µε αφορµή το κτίριο των Σοβιέτ το 1931 και καταλήγει
µε την υιοθέτηση του σοσιαλισµού ρεαλισµού σαν επίσηµης µορφολογίας του σοβιετικού κράτους το 1932.
Στην Ιταλία η κριτική του αφηρηµένου σχεδιασµού περιορίζεται µόνο
στο πεδίο της µορφολογίας και πιο συγκεκριµένα εστιάζεται στην κριτική
της φουτουριστικής αισθητικής. Με επίγνωση ότι ο φουτουρισµός δύσκολα µπορεί να αποτελέσει την πλατφόρµα µεταφοράς της φασιστικής
εθνικιστικής ιδεολογίας, το φασιστικό κόµµα προτείνει ένα απλοποιηµένο
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κλασικό και µνηµειώδες στυλ. Από το σηµείο αυτό και µετά το πρόβληµα
περιορίζεται στην επιλογή της ιστορικιστικής ή της εξορθολογικής εκδοχής του κλασικισµού.
Στην ναζιστική Γερµανία η απόρριψη του µοντερνισµού είναι πιο ριζική και συνολική καθώς η κριτική στάση απέναντι του υποστηρίζεται από
την αντι-αστική (anti-urban) και µονιστική ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισµού. Η δηµοσίευση του βιβλίου του Richard Walker Darree, το 1929,
"Ο αγροτικός κόσµος σαν πηγή ζωής της Άριας φυλής" λειτουργεί σαν
αιχµή για την κριτική της βιοµηχανικής αστικοποίησης, της αισθητικής και
της ιδεολογίας που την συνοδεύει και συµπληρώνει την προβολή της
αγροτικής κοινότητας, που θεωρείται το προπύργιο του πατριωτισµού και
φυλετικού διαχωρισµού. Σ' αυτό το πλαίσιο δεν απορρίπτεται µόνο η
µορφολογία και αισθητική που συνοδεύουν τον φονξιοναλισµό αλλά και
η χρήση των τεχνικών που συνδυάσθηκαν µ' αυτόν, όπως η χρήση του
ενισχυµένου σκυροδέµατος, της δοµής ή σκελετού µεταφοράς των φορτίων, που αντικαθίστανται από την φέρουσα οικοδοµική δοµή και τις τεχνικές της χειροτεχνικής παραγωγής.
Παρ' όλη όµως την καθολικότητα της απόρριψης του µοντερνισµού,
η εθνικοσοσιαλιστική εκδοχή του ιστορικισµού δεν είναι οµοιογενής. Τα
διάφορα τµήµατα της γερµανικής αστικής τάξης δεν φθάνουν σε µια οµοφωνία, οι σχεδιαστές δεν υλοποιούν ένα συνθετικό και συµβιβαστικό
πρόγραµµα, γεγονός που οδηγεί σε µια υστερία ανάµιξης στιλ και µορφών του παρελθόντος. Ο Albert Speer συνθέτει µέσα σε µνηµειακές
προτάσεις αιγυπτιακά, βαβυλωνιακά και νεοκλασικά θέµατα και στοιχεία.
Η πιο γνωστή άποψη για την αντιπαράθεση µοντερνισµού και παράδοσης στη δεκαετία του 1930 εξοµοιώνει τις τάσεις στη Σοβιετική Ένωση, στην Ιταλία και Γερµανία, και στηρίζεται στη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου πόλης σαν διαδικασιών πολιτικής και ιδεολογικής νοµιµοποίησης. Ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, που έρχονται στην
εξουσία στην περίοδο του µεσοπολέµου, αποπέµπουν την διεθνή, αφηρηµένη και στηριγµένη στην µηχανή (machinist) βάση του φονξιοναλισµού, στον βαθµό που δεν µπορούν να διοχετεύσουν µέσα από αυτήν
την κρατική πατρωνία, την νοµιµοποίηση της υπόστασής του, τον εθνικισµό και την νοσταλγία του παρελθόντος.
Παρ' όλα αυτά η αιτιότητα της σύγκρουσης και απώθησης του µοντερνισµού είναι πολύ πιο σύνθετη και δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι
αρχιτέκτονες όπως ο Mies van der Rohe παρέµειναν στην Γερµανία και
συµµετείχαν στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασµό (βλ. τον διαγωνι-

52

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

2.11

Albert Speer: Σχέδιο για το Βερολίνο,
1937-1940

πηγή: Curtis (1982:214)

σµό για την Reichbank του Βερολίνου το 1933). Ακόµη ότι η φασιστική
κριτική του µοντερνισµού δεν περιορίζεται µόνο στη µορφολογία του
αλλά επεκτείνεται στην βιοµηχανική τεχνική του κτισµένου χώρου και
στους ρυθµούς της αστικοποίησης, δεδοµένα που µας αναγκάζουν να
συσχετίζουµε την απόρριψη µε τα συνολικά πρότυπα της οργάνωσης της
πόλης, της µαζικής κατανάλωσης και των λαϊκών αναγκών. Θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε ότι η µοντέρνα εκδοχή του αστικού σχεδιασµού δεν γίνεται αποδεκτή, στο βαθµό που δεν αντιµετωπίζεται η ενότητα και το σύνολο των προβληµάτων (επέκταση της εκβιοµηχάνισης, µαζική κατανάλωση, προωθηµένες τεχνικές κατασκευής, ιδεολογία ανάπτυξης), που οργανικά συνδέονται µε την λειτουργική εκδοχή οργάνωσης
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του φυσικού χώρου της πόλης.

4. Ο µεταπολεµικός φονξιοναλισµός
Στην Ευρώπη η έκβαση του πολέµου προσδιόρισε και την έκβαση της
σύγκρουσης µοντερνισµού και παράδοσης. Μετά, η Χάρτα των Αθηνών,
οι τεχνικές της µαζικής παραγωγής της δεκαετίας του 1920 και οι αισθητικές απόψεις του Le Corbusier έγιναν τα κατευθυντήρια δόγµατα του
αστικού σχεδιασµού.
Οι πολεοδοµικές εφαρµογές της ενότητας που µπορούµε να αποκαλέσουµε µεταπολεµικό φονξιοναλισµό είναι πολύ εκτεταµένες' καλύπτουν
τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι καταστροφές του πολέµου αλλά και
αυτές που προέκυψαν από τους σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης των
νέων και παλιών βιοµηχανικών χωρών. Είναι η πολεοδοµία της καταναλωτικής ευηµερίας, της µαζικής παραγωγής και της µισθωτής εργασίας,
που παρουσιάζεται µε πολύµορφα προγράµµατα και σχέδια επέκτασης,
ανάπλασης, επανασχεδιασµού, εξυγίανσης, νέων πόλεων, νέων
πρωτευουσών.
Θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε τον αστικό σχεδιασµό της περιόδου 1945-1970, αναλύοντας τους τρόπους σύνθεσης των µεγάλων συνόλων και των νέων πόλεων. Τα σχέδια της Défense, της Place d'Italie,
του Créteil, του Pruitt-Igoe, οι νέες πόλεις της Γαλλίας, Βρετανίας, Σκανδιναβίας, η Σαντιγκάρ και η Μπραζίλια, διέπονται από κοινές αρχές σύνθεσης, αυτής της απρόσωπης, µαζικής ελεύθερης διάταξης, που απευθύνεται σε εργατικά και µεσαία στρώµατα και επαναφέρουν είτε τις αρχές
της Ville Radieuse είτε της βιοµηχανικής πόλης του Tony Garnier. Ακόµη
δεν θα ήταν υπερβολή η παρατήρηση, ότι οι συνθέσεις προσεγγίζουν
δυο εναλλακτικές τυπολογίες, του νατουραλιστικού φονξιοναλισµού των
νέων πόλεων, και του µνηµειακού φονξιοναλισµού των νέων πρωτευουσών και των µεγάλων οικιστικών συνόλων.
Νέα οικιστικά σύνολα και πόλεις διαµορφώνονται αµέσως µετά τον
πόλεµο, σε µια προσπάθεια αποκατάστασης του πληθυσµού και αποκέντρωσης του παραγωγικού δυναµικού. Στην Σκανδιναβία οι νέες πόλεις
αντιµετωπίσθηκαν σαν δορυφόροι των κύριων µητροπολιτικών περιοχών. οι πόλεις Άρσλα, Βάλλινγκµπυ, Φάρστα και Τάµπυ στη Στοκχόλµη
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Μπελάµο στην Κοπεγχάγη και Ταπιόλα στο Ελσίνκι, είναι µικρές σε µέγεθος και παρά τα κοινοτικά τους κέντρα πολύ εξαρτηµένες από τις κεντρικές πόλεις' είναι περισσότερο προάστια παρά αυτάρκεις και δυναµικές
λειτουργικές ενότητες. Στη Γαλλία, οι νέες πόλεις αποτελούν µέρος της
πολιτικής της αποκέντρωσης του Παρισιού και αναπτύσσονται σε µικρή
σχετικά απόσταση γύρω του. Στη Μ. Βρετανία είναι πιο αυτάρκεις και
µέχρι το 1960 εικοσιµία από αυτές στέγασαν ένα εκατοµµύριο άτοµα.
Τη διαχρονική εξέλιξη του σχεδιασµού των νέων πόλεων µπορούµε
να παρακολουθήσουµε, καλύτερα από κάθε άλλη περίπτωση, µέσω της
Βρετανικής εµπειρίας, όπου τρεις διακεκριµένες οµάδες µπορούν να
προσδιοριστούν. Στην πρώτη ανήκουν οι πόλεις που σχεδιάστηκαν µεταξύ του 1946 και 1950. οι πόλεις Cumbernauld (1950), Ηοοk (1960) και
Skelmersdale (1961) σχηµατίζουν την δεύτερη και οι µετά το 1961 πόλεις την τρίτη. Παρά την συγκριτική διαφοροποίηση των αρχών σχεδιασµού στις τρεις περιπτώσεις, το γενικό σχεδιαστικό πρότυπο παραµένει
κοινό. είναι αυτό που ήδη ονοµάσαµε ροµαντικό ή νατουραλιστικό φονξιοναλισµό, ένα λειτουργικό δηλαδή σχεδιασµό που αντιµετωπίσει µε
προτεραιότητα τις καθηµερινές πρακτικές και κινήσεις αλλά που επιδιώκει
ταυτόχρονα µια οικολογική ισορροπία και µια ενσωµάτωση του κτισµένου χώρου στο φυσικό περιβάλλον.
Οι αρχές χωρικής οργάνωσης της πρώτης οµάδας των βρετανικών
νέων πόλεων είναι αυτές της κηπόπολης οι πυκνότητες είναι χαµηλές, 75
άτοµα στο εκτάριο στις περιοχές κατοικίας και 125 απασχολούµενοι στο
εκτάριο στις βιοµηχανικές περιοχές, οι κατοικίες είναι µονώροφες ή διώροφες και η εκµετάλλευση της γης µικρή. Η οικολογική έµφαση και η
µορφολογική προσαρµογή στο περιβάλλον είναι προφανής. Στο σηµείο
αυτό εντοπίσθηκε και η κριτική αυτής της σχεδιαστική ς άποψης. ότι οδηγεί στην έλλειψη συνοχής και στην αδυναµία συνολικής αντίληψης του
χώρου καθώς η χωρική δοµή διαχέεται και διαλύεται µέσα στον ελεύθερο
χώρο. Η αποδοχή της κριτικής από τους σχεδιαστές της δεύτερης οµάδας
των νέων πόλεων, δηµιούργησε πιο συµπαγείς και οπτικά περισσότερο
συνεκτικές µορφές. Επιπλέον η επέκταση της χρήσης του αυτοκινήτου,
µαζί µε τη διαπίστωση της µικρής συµµετοχής των δηµόσιων µεταφορικών µέσων στις µετακινήσεις (µόνο 9%), εκφράστηκε µε την µεταβολή
της µορφής του δικτύου κυκλοφορίας, τη διάκριση και ιεραρχία των κινήσεων. Η µορφή της τρίτης τέλος οµάδας στηρίζεται σε µια επαναλαµβανόµενη χωρική ενότητα. Εδώ οι ιδέες της Χάρτας των Αθηνών ακολουθούνται πιο πιστά, η λειτουργική κατάτµηση είναι απόλυτα σαφής,
ενώ η εισαγωγή της έννοιας της περιβαλλοντικής περιοχής και η µερική
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αποδοχή της ιδέας της γειτονιάς οδήγησαν σε µια προσθετική δοµή που
συντίθεται από παρεµφερείς χωρικές ενότητες (Don Field 1974).
Μια καλύτερη κατανόηση της µεταβολής του τρόπου σχεδιασµού
των νέων Βρετανικών πόλεων, από τις πρώτες µεταπολεµικές προσπάθειες µέχρι αυτές του τέλους της δεκαετίας του 1960, είναι δυνατή µε
την αναφορά σε δυο ορόσηµα και "ιδανικούς τύπους" της πορείας, το
Stevenage και το Milton Keynes.
Το Stevenage αποτελεί συνέχεια της φιλανθρωπικής κίνησης των
κηπουπόλεων του τέλους του προηγούµενου αιώνα. Μεταφέρει την ιδέα
της αρµονικής ενοποίησης πόλης και υπαίθρου και το ενδιαφέρον για τις
συνθήκες ζωής των εργαζοµένων, που συνθλίβονται από την πίεση και
τους ρυθµούς της βιοµηχανικής επανάστασης. Αποτελεί επίσης µέρος του
σχεδίου του Sir Patrick Abercrombie, για την δηµιουργία 8 πόλεωνδορυφόρων σε µικρή απόσταση (45 km) γύρω από την Βρετανική πρωτεύουσα, που αποβλέπει στον έλεγχο της µητροπολιτική ς ανάπτυξης του
Λονδίνου, της επέκτασης, της εξυγίανσης των υποβαθµισµένων προ αστείων του και στην αποκέντρωση των επιχειρήσεων. Η ίδρυση του Stevenage υπογράφθηκε τον Νοέµβριο του 1946, προς µεγάλη απογοήτευση των 6.000 κατοίκων του οικισµού της εποχής.
Το συνολικό µέγεθος της πόλης είναι µικρό. Στο κέντρο χωροθετούνται οι διοικητικές δραστηριότητες, ο σιδηροδροµικός σταθµός, ένα κέντρο σπορ και αναψυχής, ένα µουσείο, µια βιβλιοθήκη και ένα µεγάλο
εµπορικό κέντρο. Η βιοµηχανική ζώνη διαχωρίζεται από τις περιοχές κατοικίας και αναπτύσσεται γραµµικά κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου
και της σιδηροδροµικής γραµµής. Οι περιοχές κατοικίας χωρίζονται σε
επτά µικρότερες ενότητες, της τάξης των 10.000 κατοίκων και κάθε µία
περιέχει δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια, παιδικούς σταθµούς, παιχνιδότοπους και κέντρα υγιεινής, εµπορίου και κοινοτικών εξυπηρετήσεων.
Σ' αυτό το γενικό οργανωτικό πλαίσιο η δόµηση ακολουθεί µικρούς
συντελεστές. Παντού συναντάει κανείς µονώροφα και διώροφα κτίρια, σε
χρωµατισµούς που περνάνε από το άσπρο στο κόκκινο µέσα από τους
τόνους του ροζ πιο σπάνια είναι τα τριώροφα κτίρια και τα υψηλά διοικητικά κτίρια δεν ξεπερνάνε έναν πολύ περιορισµένο αριθµό. Η πρόνοια για
την ένταξη των κτιρίων στο φυσικό περιβάλλον είναι φανερή, µε κήπους
και άλση στη θέση των καχεκτικών δενδροστοιχιών άλλων περιοχών. Το
δίκτυο κυκλοφορίας προσαρµόζεται στο τοπίο του υπέροχου δάσους του
Χερτφορντσάιρ που περιβάλλει την περιοχή, ενώ πεζοί και ποδηλάτες
µπορούν να διατρέξουν ολόκληρη την πόλη χωρίς να εµποδίζονται από
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Stevenage
Σχέδιο χρήσεων γης

πηγή: Bernheim (1978:255)

την κίνηση των αυτοκινήτων. Ο σχεδιασµός της κυκλοφορίας, ο λειτουργικός διαχωρισµός, η µικρή πυκνότητα και η οικολογική προσαρµογή ολοκληρώνουν την νατουραλιστική και λειτουργική σύνθεση.
Στο τέλος της αλυσίδας των Βρετανικών νέων πόλεων συναντάει κανείς το Milton Keynes, η πράξη δηµιουργίας του οποίου υπογράφθηκε το
1967 και το σχέδιο του τελείωσε λίγα χρόνια αργότερα. Οι LiewelynDavies, Weeks, Forestier-Walker και Βοr, που ανάλαβαν το σχεδιασµό,
πρότειναν µια χωρική οργάνωση βασισµένη στο δίκτυο κυκλοφορίας, ένα
µη κανονικό κάναβο δρόµων διπλής κυκλοφορίας σε απόσταση 1000 µ.
που ακολουθεί την µορφολογία του εδάφους και αποτελεί το µέτρο αναγνώρισης της κλίµακας της πόλης.
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Μέσα στο διάγραµµα που σχηµατίζεται από το οδικό δίκτυο διαµορφώνονται οι περιοχές κατοικίας, οι environmental areas σύµφωνα µε την
ορολογία του σχεδίου, επιφάνειας 100-120 εκταρίων η κάθε µία. ∆ευτε-

2.13

Milton Keynes
Σχέδιο γενικής χωρικής οργάνωσης

πηγή: Osborn, Whittick (1969:237)

ρεύοντα κέντρα εµπορικής εξυπηρέτησης και κοινωνικού εξοπλισµού χωροθετούνται µέσα στις περιοχές κατοικίας ενώ παράλληλα ένα µεγαλύτερο εµπορικό-διοικητικό κέντρο δηµιουργείται στο γεωµετρικό κέντρο της
αρχικής περιοχής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περιοχές κατοικίας δεν
σχεδιάστηκαν σαν αυτάρκεις ενότητες, όπως στην πρώτη γενιά των νέων
πόλεων αλλά είναι µάλλον εξωστρεφείς καθώς το έντονα αναπτυγµένο
οδικό δίκτυο και οι πυκνές συνδέσεις δίνουν µεγάλη ελευθερία κίνησης
και επιλογής.
Η εναλλαγή ανάµεσα στον γεωµετρικό κάναβο, στην ελεύθερη διάταξη, στην µικρή και µεσαία πυκνότητα και στο ύψος χαρακτηρίζει τα
σχέδια των περιοχών κατοικίας. Μορφολογικά οι περιοχές διαφέρουν µεταξύ τους: τριώροφες µε στενή όψη κατοικίες στο Fullers Slade, σε ηµιελεύθερη διάταξη γύρω από άτυπες αυλές στο Galley Hill, διώροφες µε
επίπεδη κάλυψη γύρω από πλατεία στο Greenleys. Ακόµη πιο έντονη
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Milton Keynes
Κεντρική Περιοχή

πηγή: Milton Keynes Development Corporation – Information Unit

είναι η αντίθεση ανάµεσα στις οµοιόµορφες κατοικίες του Netherfield,
σχεδιασµένες µε ένα κάναβο είκοσι ορθογωνίων µε την παράθεση των
κατοικιών στην µια κατεύθυνση του και την εναλλαγή ελεύθερων και
κτισµένων ενοτήτων στην άλλη, και στις κατοικίες του Eagleston, που
ακολουθούν µια µη τυπική διάταξη συνεχών και ασυνεχών όγκων.
Η πολλαπλότητα µέσα στην οµοιογένεια των περιοχών κατοικίας αντικαθίσταται από µια αυστηρά γεωµετρική και κανονική σύνθεση στην
κεντρική εµπορική περιοχή. Επανέρχεται εδώ η χωρική ενότητα του οικοδοµικού τετραγώνου, που σε συνδυασµό µε τους µεγάλους άξονες και
τις επιµήκεις δενδροφυτεύσεις παραπέµπει σε µνηµειακά σχήµατα χωρικής οργάνωσης. γεγονός που επιτρέπει στον Frampton να χαρακτηρίσει
τη σύνθεση σαν νεοκλασική. Η µορφολογική ιδιαιτερότητα της κεντρικής
περιοχής δεν αναιρεί τις αρχές του λειτουργικού σχεδιασµού, που προσδιορίζουν την διάταξη των κινήσεων, τους καλυπτόµενους πεζόδροµους,
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την ενότητα ηµιστεγασµένων και υπαίθριων χώρων στο επίπεδο της κίνησης, την φροντίδα προστασίας από τις κλιµατικές συνθήκες.
Στο Milton Keynes, στο Stevenage, στο Grawley, στο Harlow και στις
άλλες νέες πόλεις, παρά τις διαφοροποιήσεις τους µπορεί κανείς να διαπιστώσει την πλήρη ανάπτυξη των αρχών της λειτουργικής οργάνωσης,
όπως τον κατακερµατισµό και την διαφοροποίηση του χώρου, την αναγωγή της µορφής σε όρους πυκνότητας, κινήσεων και δράσεων, το ανοικτό και αυτοαναπτυσσόµενο σχέδιο, την προτεραιότητα του κυκλοφοριακού και των συνδέσεων που εξασφαλίζουν τη συνεργασία και συνολική λειτουργικότητα. αλλά εξ ίσου καλά µπορεί να διαπιστωθεί η ροµαντική αναπόληση της προβιοµηχανικής πόλης µε την έµφαση στην οικολογική ένταξη, στην χαµηλή πυκνότητα, στη συνέχεια πόλης-υπαίθρου,
στην "γειτονιά" που επιχειρεί να ανασυστήσει την κοινωνικότητα µέσα
από την επανάληψη των καθηµερινών δράσεων και την κοινή χρήση του
κοινωνικού εξοπλισµού.
Στο άλλο άκρο του ροµαντικού µεταπολεµικού φονξιοναλισµού, ο
µνηµειακός φονξιοναλισµός υλοποιείται σε δυο ιδανικούς τύπους: την
Σαντιγκάρ και την Μπραζίλια.
Μετά τη δηµιουργία του κράτους του Πακιστάν ιδρύεται η νέα πόλη
της Σαντιγκάρ, πρωτεύουσα των κατοίκων του ινδικού Πουνζάµπ και των
προσφύγων Ιντού. Το σχέδιό της ανατίθεται στον Le Corbusier (1951)
που βρίσκει τη ευκαιρία να υλοποιήσει τις απόψεις που προπολεµικά είχε
υποστηρίξει στην Ville Radieuse και στην Χάρτα των Αθηνών.
Το κύριο σώµα της πόλης σχεδιάστηκε πάνω σ' ένα γεωµετρικό κάναβο που δηµιούργησε ένα περιορισµένο αριθµό µεγάλων τετραγωνικών
τοµέων (1200 x 800 µ.). Στο κέντρο του κανάβου τοποθετήθηκε το εµπορικό κέντρο, στο πάνω άκρο του κατακόρυφου άξονα το πολιτικό
κέντρο (κυβερνείο, γραµµατεία, ανώτατο δικαστήριο) και στον διαµήκη
άξονα το πανεπιστήµιο, το µουσείο και το στάδιο. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται από µια ιδιότυπη άρθρωση των γεωµετρικών χαράξεων, µια κοσµική γεωµετρία κατά τον Risebero, και ενός ροϊκού, συνεχούς και µη κανονικού φυσικού περιβάλλοντος που ενοποιεί τις περιοχές κατοικίας. ∆εν
είναι δύσκολο να αναγνωρίσουµε σ' αυτή την σύνθεση την κυριαρχία της
γεωµετρίας πάνω στις ελεύθερες µορφές του φυσικού (natural) χώρου
και µια διάθεση συµβολισµού που χαρακτηρίζει τόσο την συνολική διάταξη της πόλης όσο και τα δηµόσια κτίριά της.
Παρ' όλο που ο διαχωρισµός των λειτουργιών ήταν ένα αξίωµα της
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Le Corbusier
Σχέδιο της Σαντιγκάρ, 1951

πηγή: Curtis (1982:276)

Χάρτας των Αθηνών, η διάσπαση του εµπορικού και διοικητικού κέντρου
δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν αναντίρρητα λειτουργική. Πολύ περισσότερο που στην συγκεκριµένη σύνθεση το πολιτικο-διοικητικό κέντρο τοποθετείται έξω από το βασικό δίκτυο κυκλοφορίας και ελαχιστοποιούνται οι
συνδέσεις του µ' αυτό. Είναι πιο εύλογο να αναγάγει κανείς την διάταξη
σε µια ανθρωποµετρική αναλογία, που γίνεται όµως και κοινωνιολογική
µεταφορά, από τις συγκεκριµένες θέσεις που παίρνουν τα κτίσµατα της
διοίκησης, του εµπορίου και από την οργάνωση των περιοχών κατοικίας
σε σχέση µε το δίκτυο της κυκλοφορίας και τους χώρους του πράσινου.
Η αφηρηµένη γεωµετρία είναι το κυρίαρχο στοιχείο της µορφολογίας
της Σαντιγκάρ. Όχι µόνο του ιστού της πόλης αλλά και του µνηµειακού
συµπλέγµατος του κυβερνείου, της γραµµατείας, του κοινοβουλίου και
του ανώτατου δικαστηρίου. Είναι ενδιαφέρον ότι η µνηµειακότητα δεν
αποδίδεται µε την αναφορά στον δυτικό κλασικισµό αλλά αναδύεται από
τον συνδυασµό µεγεθών, αποστάσεων, σχηµάτων και εικονογραφικών
θεµάτων. Πρόκειται για µια αντίληψη που βρίσκεται πολύ κοντά στον
σχεδιασµό των µεγάλων πόλεων των ασιατικών γραφειοκρατιών και στην
θεµατολογία του Φατεχπούρ Σίκρι.
Το αµέσως επόµενο βήµα στην κατεύθυνση του µνηµειακού φονξιοναλισµού είναι η σύνθεση της Μπραζίλια από τους Oscar Niemeyer και
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Lucio Costa, που κέρδισαν τον εθνικό διαγωνισµό για τον σχεδιασµό της
πόλης το 1956. Η Μπραζίλια αποτελεί µέρος του συνολικού προγράµµατος πολιτικής και οικονοµικής αναδιάρθρωσης του προέδρου Kubitechek:
της βιοµηχανικής ανάπτυξης της Βραζιλίας, της νοµής του εθνικού πλούτου, της αποκέντρωσης του οικονοµικού και πολιτικού µηχανισµού, της
πολιτικής ενότητας και συνοχής της χώρας. Ο µεγαλόπνοος εθνικός προγραµµατισµός µιας νέας βιοµηχανικής χώρας και οι Οσµανικές αντιλήψεις
του Juscelino Kubitschek προδιαγράφουν την Μπραζίλια σαν πρωτεύουσα της χώρας και νέο πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο 500.000 κατοίκων.
Το σχέδιο του Lucio Costa χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα και
σαφήνεια ενός σταυροειδούς σχήµατος. Η κύρια µάζα των κτισµάτων
ακολουθεί µια γραµµική διάταξη κατά µήκος του άξονα ταχείας κυκλοφορίας. Κάθετα στον άξονα αυτό σχηµατίζεται ένας µικρότερος, που περιλαµβάνει τις δραστηριότητες της διοίκησης και τις µνηµειακές συνθέσεις.
Ο πουρισµός δεν χαρακτηρίζει µόνο την σταυροειδή γενική διάταξη
της πρωτεύουσας της καθολικής Βραζιλίας. Το πλατωνικό πνεύµα των
καθαρών όγκων της Ville Radieuse και της Σαντιγκάρ επαναλαµβάνεται
στα supercuardas των περιοχών κατοικίας και στα κτίσµατα της κεντρικής περιοχής του Plano Piloto.
Ο Niemeyer είχε ήδη, µε το σχέδιο για το µουσείο µοντέρνας τέχνης
του Καράκας, αποµακρυνθεί από την άµορφη λειτουργικότητα. µια ανεστραµµένη πυραµίδα που ισορροπεί σε κατακόρυφο άξονα. Το ίδιο
πνεύµα των οριοθετηµένων και κανονικών στερεών προσδιορίζει την αρχιτεκτονική της πόλης, σχηµατίζοντας µια άλλη εκδοχή µνηµειακότητας
και κλασικισµού, ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από την αυτογενή
ανάπτυξη του Ρίο και του Σαν Πάολο.
Αν η χρήση κανονικών γεωµετρικών σχηµάτων και όγκων προσδιορίζει, µαζί µε τον πουρισµό, την αντίθεση στον νατουραλισµό, αυτή εντείνεται από την πλήρη αδιαφορία για το φυσικό περιβάλλον και τις κλιµατολογικές συνθήκες. Οι "curtain walls" των κτιρίων της Μπραζίλια αφήνουν τα κτίρια τελείως εκτεθειµένα στον τροπικό ήλιο και οι γυάλινες
επιφάνειες των κτιρίων της διοίκησης µετασχηµατίζονται σε τεράστιους
θερµοσυσσωρευτές. Με πίστη στον θρίαµβο της λογικής και στην κυριαρχία του αυτοκινήτου σχεδιάστηκε το δίκτυο της κυκλοφορίας και
όταν η εθνική αυτοκινητοβιοµηχανία της Βραζιλίας δεν εκπλήρωσε τις
αναπτυξιακές προσδοκίες, η κίνηση αποδείχθηκε δυσχερής όχι µόνο στις
µεγάλες ενδοαστικές αποστάσεις αλλά ακόµη και ανάµεσα στα γειτονικά
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2.16

Lucio Costa
Σχέδιο της Μπραζίλια

πηγή: Whittick (1974:125)

σουµπερµπλόκ.
Αυτό όµως που έχει ήδη προσδιοριστεί σαν σύµβολο της νέας πρωτεύουσας είναι το µνηµειακό σύµπλεγµα της πλατείας των Τριών Εξουσιών, η συµφιλίωση της δηµοκρατίας, του εκσυγχρονισµού µε την τυπική µεγαλοπρέπεια του κράτους. Στο άκρο του Β-Α άξονα έχουν τοποθετηθεί το κατακόρυφο κτίριο της εκτελεστικής εξουσίας, το κοίλο της κοι-

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

63

νοβουλευτικής και το καµπύλο της δικαστικής, µια άµεση αναλογία µε τα
κτίρια της γραµµατείας, του κοινοβουλίου και του ανώτατου δικαστηρίου
της Σαντιγκάρ. Οι ιδεολογικοί συνειρµοί προσδιορίζονται από τον χαρακτήρα των χρήσεων, την διάταξη των κτισµάτων και τα σχήµατα που
αντιστοιχούν σε κάθε διαφορετικό περιεχόµενο.
Η σαφήνεια των περιγραµµάτων των κτισµάτων και ο αυστηρός διαχωρισµός των χρήσεων επεκτείνεται στην χωρική πόλωση των κοινωνικών τάξεων. Ο αρχικός κοινωνικός καταµερισµός υψηλών και χαµηλών
εισοδηµατικών κατηγοριών µεταξύ των σουπερµπλόκ που προέβλεπε το
σχέδιο, εντάθηκε µε τη νοικοδόµηση των favelas, των αυτογενών δηλ.
οικισµών των εργατών που έκτισαν την πόλη. Η Ceilandia µε τους
120.000 κατοίκους είναι ο µεγαλύτερος αυτογενής οικισµός της Βραζιλίας
σ' αυτήν, η περιβαλλοντική υποβάθµιση συναγωνίζεται την απόλυτη έλλειψη θέσεων εργασίας. Ο λειτουργικός διαχωρισµός και η κατάτµηση
συναντούν τα όριά τους καθώς δυο πόλεις, της διοίκησης και των favelas
παίρνουν την θέση της µιας.

5. Μεταµοντερνισµός και µεταβατικότητα
Η κλασική περίοδος του φονξιοναλισµού διαρκεί σ' όλη την πρώτη µεταπολεµική εικοσιπενταετία (1945-1970). Από το τέλος όµως της δεκαετίας
του 1960 αρχίζουν να πληθαίνουν οι ενδείξεις της οριακότητας τόσο των
σχεδιαστικών του αρχών και µεθόδων όσο και των προβληµάτων που
αντιµετώπιζε. Τα µεγάλα αναπτυξιακά προγράµµατα, οι νέες πόλεις, τα
µαζικά οικιστικά σύνολα, η οικοδόµηση νέων πρωτευουσών, η µορφή
δηλαδή της οικοδοµικής δραστηριότητας που συνδυάστηκε µε τον φονξιοναλιστικό σχεδιασµό, εγκαταλείπεται. Την θέση τους καταλαµβάνουν
τα σχέδια ανάπλασης, διατήρησης και συντήρησης, η αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι µικρές επεµβάσεις που δεν απαιτούν µεγάλες δαπάνες και σηµαντικές κρατικές επενδύσεις. Η νέα πολεοδοµία που
έτσι διαµορφώνεται, εµπεριέχει µια διαφορετική από την προηγούµενη
σύλληψη του αστικού σχεδιασµού, της αστικής µορφολογίας και της δοµής του ιστού της πόλης. Η αφηρηµένη και λιτή σύνθεση του φονξιοναλιστικού σχεδιασµού αντικαθίσταται από τον µορφολογικό πλούτο, την
ελευθερία των αναφορών και των συσχετισµών. Η ελεύθερη διάταξη των
κτισµάτων παραχωρεί τη θέση της στην τυπολογία του δρόµου και του
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οικοδοµικού τετραγώνου και η πολύπλοκη γεωµετρία του κυβισµού παραχωρεί την θέση της στην γεωµετρία των καθαρών πλατωνικών σχηµάτων. Ο εκλεκτικισµός, ο ιστορικισµός, η ροµαντική αναπόληση του παρελθόντος, η µικρή κλίµακα και ο πλεονασµός µετατίθενται στο κέντρο
της νέας αξιωµατικής του σχεδιασµού.
Αν η κατεδάφιση του συγκροτήµατος κατοικιών Pruitt-Igoe προσδιορίζει µια συµβολική χρονολογία στην φονξιοναλιστική κυριαρχία, δεν σηµαίνει ότι οι µεταφονξιοναλιστικές απόψεις γεννήθηκαν µετά από αυτή
την τοµή.

2.17

Ανατίναξη του συγκροτήµατος Pruitt-Igoe, Μιζούρι
1972

πηγή: Curtis (1982:294)

Πολύ νωρίτερα, στις συνθέσεις του L. Kahn, του J. Stirling, του F.L.
Wright, στις απόψεις του Ρ. Johnson και του Α. Rossi, µπορούµε να αναγνωρίσουµε την σχεδιαστική φιλοσοφία και τους χειρισµούς των πρωταρχικών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης που παραπέµπουν στις µεταφονξιοναλιστικές αντιλήψεις για την µορφοποίηση.
Η επιρροή του κλασικισµού της Βeaux-Arts δεν εξαφανίστηκε µε την
κυριαρχία των ιδεών του µοντέρνου κινήµατος. Οι αξονικές συνθέσεις, η
τυπολογία, ο µνηµειακός χαρακτήρας, η εκτεταµένη χρήση διακόσµησης
και ο τεχνολογικός συντηρητισµός, χρησιµοποιήθηκαν σαν παραδείγµατα
παραδοσιακότητας αλλά και σαν διέξοδος για την απογοήτευση που προκάλεσε η καθηµερινή εκδοχή του διεθνούς στυλ. Αρχιτέκτονες όπως ο Ε.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

65

Durrel Stone και ο Philip Johnson κινήθηκαν προς την µνηµειακότητα και
σε κλασικίζουσες χρήσεις των προτύπων του µοντερνισµού. Αλλά κατ'
εξοχή στο έργο του Louis Kahn συνδυάσθηκαν οι δυο κατευθύνσεις του
µοντερνισµού και του κλασικισµού. Ήδη από την δεκαετία του 1950 ο
Kahn αποκλίνει από τον ορθολογισµό του µαζικά παραγόµενου περιβάλλοντος µε µυστικισµό διερευνά τα αρχέτυπα σχήµατα των κοινωνικών
σχέσεων και στη συνέχεια επιχειρεί να προσδιορίσει τις αντιστοιχίες τους
µε τα σχήµατα της χωρικής οργάνωσης. Μεταθέτει έτσι την προβληµατική της σύνθεσης από τους λειτουργικούς χειρισµούς στα ζητήµατα της
σηµασίας και της τυπολογίας και ορίζει ένα σύνολο "τυπικών µορφών"
βασισµένων στην στοιχειώδη γεωµετρία του τετραγώνου, του κύκλου
και του τριγώνου.

2.18

Louis Kahn
Κτίριο Κοινοβουλίου Dacca, 1963

πηγή: Curtis (1982:316)

Για τον James Stirling λέγεται ότι η αποδοκιµασία του µοντέρνου
σχεδιασµού χρονολογείται επίσης από την δεκαετία του 1950. Εν τούτοις
οι µέχρι το 1970 συνθέσεις του ανακαλούν τα κονστρουκτιβιστικά πρότυπα του 1920 ενώ η απόσταση του από την µορφολογία του µπρουταλισµού είναι πολύ διακριτική. Στην δεκαετία του 1970 φαίνεται να υιοθετεί νέα µορφολογικά πρότυπα, χαρακτηριστική είναι η σύνθεση του
Computer Centre της Siemens-AΕG, που µε τους µεγάλους κυλινδρικούς
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όγκους των γραφείων, την αξονική διάταξη και τις σειρές των δενδροστοιχιών µεταφέρει υφολογικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του 18ου
αιώνα.

2.19

James Stirling
Κέντρο υπολογιστών Siemens-AEG, 1973

πηγή: Curtis (1982:324)

Παρόµοια θα έπρεπε να θεωρηθεί µεροληπτική η παρατήρηση ότι ο
Philip Johnson άλλαξε σαν χαµαιλέων για να προσαρµοσθεί στις νεότερες
κατευθύνσεις της σύνθεσης (Curtis 1982:368). Παρά τον σηµαντικό ρόλο
του στην καθιέρωσή του µετά κατακριτέου διεθνούς στυλ, από νωρίς
συνέβαλε µε θεωρητικά κείµενα στον εκλεκτικιστικό ιστορικισµό, που
αργότερα θα διατυπώσει και σχεδιαστικά.
***
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο µετασχηµατισµός του αστικού
σχεδιασµού επιταχύνεται. Μαζί µε την γενική αναδιάταξη αξιών και ιεραρχιών, που ακολουθεί την κρίση του φορντισµού, επαναπροσδιορίζονται οι θεωρητικές ιδεολογίες του αστικού σχεδιασµού και τα χωρικά
τους πρότυπα. Συντελείται έτσι ένας διπλός µετασχηµατισµός της αστικής σύνθεσης: των ιδεολογικών ερεισµάτων της και των προτύπων της
χωρικής οργάνωσης.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

2.20

67

Philip Johnson
Σχέδιο για ουρανοξύστη του συγκροτήµατος
P.P.G., Πενσυλβάνια 1980

πηγή: Portoghesi (1983:82)

Οι νέες θεωρητικές ιδεολογίες που εµπνέουν και κατευθύνουν τον
αστικό σχεδιασµό, διακατέχονται από µια κριτική διάθεση για τον πραγµατισµό του παρελθόντος και εισάγουν ιδιότυπες για τα δοκούντα αξίες.
Απορρίπτονται οι θεωρητικές ιδεολογίες του φονξιοναλισµού (η συνάρτηση δηλαδή της µορφής στην χρήση και στην τεχνική), του στρουκτουραλισµού (η ενότητα ή µοναδικότητα των γενετικών αρχών της χωρικής οργάνωσης), ο επιστηµονισµός της µεθοδολογίας, (η χρήση ποσοτικών µεθόδων και ο ορθολογισµός της σύνθεσης), υποτιµάται η συµβολή των πολιτικών διαδικασιών σαν µεθόδων επίλυσης των µορφολογικών
προβληµάτων. Στη θέση τους επαναξιολογείται η σηµασία της µορφής
και η σηµασία της επικοινωνιακής λειτουργίας του χώρου.
Εύκολα θα µπορούσε να αναγνωρίσει κανείς την επιρροή της σηµειωτικής σκέψης, που στη δεκαετία του 1970 αναδείχθηκε σε κυρίαρχη
θεωρητική και ερµηνευτική προσέγγιση του σχεδιασµού. Επίσης όµως
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στις νέες ιδεολογικές κατευθύνσεις εµπεριέχεται η επαναξιολόγηση του
παρελθόντος, της τοπικότητας, της µίµησης, της προβιοµηχανικής πόλης3. Πρόκειται για ιδεολογικές απόψεις που συνήθως επιχειρηµατολογούνται µέσα από τον λόγο περί µεταµοντερνισµού και µεταφονξιοναλισµού. Μέσα από διχοτοµικές δηλ. προσεγγίσεις εκλογίκευσης, που χρησιµοποιούν τους όρους της τοµής και της αντιπαλότητας σαν στοιχεία
κριτικής και νοµιµοποίησης.
Η χωρική συγκεκριµενοποίηση των παραπάνω ιδεολογικών απόψεων
οδηγεί σ' ένα νέο χειρισµό των καταστατικών στοιχείων του αστικού χώρου (των σχηµάτων, των διατάξεων, των µεγεθών, των σχέσεων εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, των συµβολικών αναφορών, κλπ.). Στα σχήµατα, ο πουρισµός µετατρέπεται σε πλεονασµό και η ακανόνιστη γεωµετρία
σε γεωµετρική αυστηρότητα, στις διατάξεις ο δογµατισµός παραχωρεί τη
θέση του στον εκλεκτικισµό και οι αφηρηµένοι συνδυασµοί του κυβισµού
αντικαθίστανται από την προοπτική και τις ιστορικές αναφορές. ο ρυθµός
της επανάληψης δίνει τη θέση του στον ρυθµό της διαφοροποίησης και η
συνέχεια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου µετατρέπεται σε ασυνέχεια.
Ο εκλεκτικισµός, κυρίαρχο στοιχείο των νέων χωρικών προτύπων,
παρουσιάζεται σε δυο εκδοχές. µια λαϊκιστική, στις συνθέσεις του R.
Venturi και µια ιστορικιστική, στις συνθέσεις των C. Moore, Η. Jahn και
R. Βοfill. Επιµέρους θέµατα από την αρχιτεκτονική της αρχαιότητας, του
ευρωπαϊκού µεσαίωνα, της αναγέννησης, του νεοκλασικισµoύ και του
µοντερνισµού αναµειγνύονται ή παρατίθενται, υλοποιώντας το αξίωµα
της πολυπλοκότητας και αντιφατικότητας της σύνθεσης. Η υπέρβαση της

3

… Πάντοτε στην ιστορία της κουλτούρας τα έργα υψηλής ποιότητας λειτουργούν και σαν
παραδείγµατα που προκαλούν στους αρχιτέκτονες διαδικασίες έρευνας και όχι σαν στοιχεία παθητικής αποµίµησης. ∆ηλαδή πιστεύω απόλυτα στην αποµίµηση σαν βασικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού πολιτισµού. Αλλά η αποµίµηση δεν πρέπει να αποτελεί αντιγραφή περιοδικών αλλά αντίθετα να χρησιµοποιεί αρχέτυπα ή Τα στοιχεία εκείνα που µπορούν να επιλύσουν τα αρχιτεκτονικά προβλήµατα σε συγκεκριµένο χώρο και σε συγκεκριµένη ιστορική στιγµή.
… Οι µεταµοντέρνοι αρχιτέκτονες είναι βαθιά ενωµένοι από το γεγονός ότι έχουν κοινά
προβλήµατα αλλά δεν πρέπει να αισθάνονται ενωµένοι από το γεγονός ότι όλοι τους
µπορούν να χρησιµοποιούν τον επιµήκη κυλινδρικό θόλο ή την serliana ή το bugnato
γιατί τα στοιχεία αυτά δεν γεννήθηκαν από µια συγκεκριµένη κουλτούρα ακόµα και από
γεωγραφική άποψη.
"Σχόλια για την µίµηση και την τοπικότητα", Portoghesi (1985:37).
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Helmut Jahn
Μακέτα του ουρανοξύστη "One South
Walker", Σικάγο 1979

πηγή: Portoghesi (1983:105)

φονξιοναλιστικής λιτότητας επέρχεται µε την αποδοχή µιας απεριόριστης
ελευθερίας των συνδυασµών.
Η στροφή στον ιστορικισµό οδηγεί σε µια πραγµατική πολυµορφία'
µέσα από τον θαυµασµό των Krier για την προβιοµηχανική ευρωπαϊκή
πόλη, τον συνδυασµό προχωρηµένων τεχνικών προκατασκευής και µορφολογικών θεµάτων του απώτερου παρελθόντος από τον Boffil, την
στροφή στην παραδοσιακή µορφολογία, στην τυπικότητα και στο ιδιαίτερο παρελθόν κάθε χώρας, διοχετεύεται η ανατροπή της αστικής µορφολογίας που επέβαλε το φονξιοναλιστικό δόγµα.
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2.22

Charles Moore
Plazza d'Italia στην Ν. Ορλεάνη, 1977-79

πηγή: ∆ΣΑ (1985:34)

2.23

Rob Krier
Εµπορικό κέντρο στο Leinfelden

πηγή: Portoghesi (1981:259)

Εξ ίσου σηµαντική µε την µεταβολή της αστικής µορφολογίας είναι η
αποµάκρυνση από την ελεύθερη διάταξη των κτισµάτων, το χωρικό συνεχές του αστικού ιστού και την συγχρονική εικονική πολλαπλότητα των
κυβιστικών διατάξεων. Στη θέση της ελεύθερης σύνθεσης ο ιστορικισµός
συνηγορεί για την επαναφορά των στοιχείων δρόµος, πλατεία, οικοδοµικό τετράγωνο, σαν καταστατικών στοιχείων του ιστού της πόλης.
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Ricardo Boffil
Βερσαλλίες για τον λαό, Saint-Quentin en Yvelines,
1980

πηγή: Portoghesi (1983:140)

2.25

Leon Krier
Σχέδιο για τις νέες συνοικίες της ΕΟΚ στο Λουξεµβούργο, 1978

πηγή: Portoghesi (1981:259)
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Leon Krier
Σχέδιο αποκατάστασης του κέντρου της πόλης
Echternach, 1970

πηγή: Portoghesi (1981: 259)

Οι Krier, που κατ' εξοχή προτείνουν την παραπάνω τυπολογία, θεωρούν ότι έτσι γίνεται δυνατή η αποδέσµευση της κατασκευής από τις
βιοµηχανικές τεχνικές και η χρήση χειροτεχνικών µεθόδων. Τυπολογία,
χειροτεχνία και η θέση "function follows form" ολοκληρώνουν την αντιτεχνοκρατική θέση τους και επισηµαίνουν την επιµονή τους στην πολιτισµική σηµασία της τοπικότητας και της παράδοσης.
Ο µετασχηµατισµός της αστικής µορφολογίας και του ιστού της πόλης συνοδεύεται από την στροφή στην µικρή κλίµακα, την ασυνέχεια
εσωτερικού' και εξωτερικού χώρου, την εκτεταµένη χρήση τυπολογιών
και αρχετύπων, που ήδη έχουµε περιγράψει στο πρώτο βιβλίο. Παρόλα
αυτά η αποµάκρυνση από τις αρχές και τα χωρικά πρότυπα του φονξιοναλισµού (που αποδίδεται ενοποιητικά από τους όρους µεταµοντερνισµός, ύστερος µοντερνισµός, µεταφονξιοναλισµός) δεν είναι οµοιογενής.
Παρά τα κοινά στοιχεία που µπορούν να διαπιστωθούν ανάµεσα στην
αµερικανική και ευρωπαϊκή εµπειρία ή ανάµεσα στις επιµέρους εθνικές
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, η αποδοχή του εκλεκτικισµού, του ιστορικισµού, των τυπολογιών, των αρχετύπων, της παραθετικής µίµησης, δεν
οδηγεί σε µια διαρθρωµένη σχολή σχεδιασµού. Η µεταβατικότητα είναι
το κυρίαρχο στοιχείο των νέων σχεδιαστικών κατευθύνσεων και θα παραµείνει όσο µένει αδιευκρίνιστη, η κοινωνική χρησιµότητα και η συγκεκριµένη ρυθµιστική αποτελεσµατικότητα των νέων προτύπων της χωρικής οργάνωσης.

Μέρος 2ο:
Ο Σχεδιασµός σαν Τεχνική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Η αναφορά στην πρακτική και στην ιστορία του αστικού σχεδιασµού µας
επέτρεψε να σταθούµε σε τρία κεντρικά θέµατα, σ' αυτό του εµπειρικού
και θεωρητικού αντικειµένου του, στην σκοπιµότητά του και σε µερικά
ορόσηµα της πρόσφατης ιστορίας του. Με ποιο τρόπο όµως ο χειρισµός
του ιστού της πόλης, της µορφολογίας, και της σύνθεσης των όγκων
συνδυάζεται µε µια ορισµένη σκοπιµότητα; ακόµη περισσότερο, πώς διαχρονικά µετασχηµατίζονται οι αντιστοιχίες ανάµεσα σε χειρισµούς και σε
αποτελέσµατα; και ποια είναι η ενότητα ανάµεσα σε πρότυπα χωρικής
οργάνωσης και στις ειδικές αντιθέσεις της αυθόρµητης κατασκευής της
χωρικότητας κάθε εποχής;
Αν τα ερωτήµατα αυτά παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον γνωσεολογικό,
η µεθοδολογική τους αξία είναι επίσης σηµαντική. Γιατί η ρυθµιστική παρέµβαση στις αντιθέσεις που σχετίζονται µε τον κατασκευασµένο χώρο
απαιτεί χειρισµούς και τεχνικές που διαπραγµατεύονται την κοινωνικότητα των µορφών της χωρικής οργάνωσης και την συµβιβαστική ή κατασταλτική λειτουργία τους. Αγγίζουµε έτσι τον πυρήνα της µεθοδολογίας
του αστικού σχεδιασµού, που αφορά τους χειρισµούς των στοιχείων του
αστικού χώρου µε επίγνωση των αποτελεσµάτων που επιφέρουν.
Η µεθοδολογία εποµένως εµπεριέχει µια αντίστροφη πορεία από αυτήν που διαµορφώνει την αναγκαιότητα του σχεδιασµού, ξεκινάει από
τον χειρισµό των καταστατικών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης και
µέσα από την συγκεκριµενοποίηση του αστικού ιστού και της αστικής
µορφολογίας επιχειρεί να ρυθµίσει τις αντιθέσεις, που αναδύονται κατά
την κατασκευή της αστικής χωρικότητας. Συνδυάζει την τεχνική του χειρισµού του κατασκευασµένου χώρου µε την γνώση της λειτουργίας και
της αποτελεσµατικότητας των ποικίλων µορφών της χωρικής οργάνω-
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σης.
Αυτό το βεµπεριανό µεθοδολογικό µοντέλο1, µιας ορθολογικότητας
ανάµεσα σε µέσα, χειρισµούς και κοινωνικά αποτελέσµατα, έχει σχετική
ιστορική και γεωγραφική ισχύ. ∆ιαφοροποιείται σε κάθε διαχρονική ενότητα συσσώρευσης, ρύθµισης και αστικότητας µαζί µε την µεταβολή των
συνθηκών κατασκευής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορέων της.
Μια επαρκής εποµένως µεθοδολογία σχεδιασµού δεν εγγυάται µόνο την
στατική αντιστοιχία χειρισµών και του χώρου και αποτελεσµάτων αλλά
και τη διαχρονική µεταβολή της ενότητας τους σε κάθε"αρθρωµένη εποχή".
Την διπλή υπόοταση της µεθοδολογίας του σχεδιασµού, σαν χειρισµό και οργάνωση του κατασκευασµένου χώρου της πόλης και σαν συνάρτηση χωρικής οργάνωσης και κοινωνικών αποτελεσµάτων, θα την
προσεγγίσουµε στα δυο επόµενα κεφάλαια. Χωρίς κάποιο ισχυρισµό εξαντλητικότητας, θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε τους πιο χαρακτηριστικούς σταθµούς της πορείας της σύνθεσης.
***
Πολλές αναλύσεις επιχειρούν να κωδικοποιήσουν τις καταστατικές κατηγορίες και µεταβλητές του κατασκευασµένου χώρου. Οι συντακτικές αναλύσεις των Β. Hillier και J. Hanson (1984) στην Μ. Βρετανία, των Ρ.
Panerai, J. Depaule, Μ. Demorgon, Μ. Veyrenche (1980) στην Γαλλία,
και του Francis Ching (1979) είναι ίσως οι πιο γνωστές. Ο Ching, που
παρουσιάζει κατά τη γνώµη µου την πιο ολοκληρωµένη εκδοχή µιας αναλυτικής κωδικοποίησης, θεωρεί ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός στηρίζεται στον χειρισµό στοιχείων (σηµείο, γραµµή, επίπεδο, όγκος), χαρακτηριστικών της µορφής, σχέσεων µορφής και όγκου, οργανωτικών διατάξεων, αναλογιών και οργανωτικών αρχών, που καθώς αλληλοσυνδέονται
διαµορφώνουν τα ποικίλα αρχιτεκτονικά αντικείµενα που εµπειρικά αναγνωρίζουµε και καταγράφουµε. Και ενώ στην εισαγωγή του βιβλίου του

1

Σε αντιδιαστολή µε την κοινωνική σκοπιµότητα του σχεδιασµού, όπου το στοιχείο της
ορθολογικότητας είναι στοιχείο του µύθου και όρος νοµιµοποίησής του.
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υπονοεί ότι τα παραπάνω στοιχεία µπορούν να λειτουργήσουν σαν συντακτικά στοιχεία της "γλώσσας" του χώρου, στη συνέχεια δεν διερευνά
το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο αλλά επιχειρεί να καταγράψει εξαντλητικά τις µορφές εµφάνισής τους. Περιορίζεται έτσι σε µια συντακτική
ανάλυση και όχι σε µια σηµειωτική, οριοθετώντας µάλιστα µε το ίδιο το
κείµενο του το περιεχόµενο της µιας ή της άλλης.
Η δική µας µεθοδολογική οπτική έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τις παραπάνω προσεγγίσεις και µ' αυτήν του F. Ching ιδιαίτερα, αλλά επίσης
και σηµαντικές διαφορές. Τέτοιες είναι το επίπεδο διαχρονικής καταλληλότητας της ανάλυσης, η χωρική κλίµακα, ο διαφορετικός ορισµός των
καταστατικών στοιχείων του κατασκευασµένου χώρου, αλλά πάνω απ'
όλα η διαφορά βρίσκεται στην επέκταση της µεθοδολογίας στις σχέσεις
ανάµεσα σε στοιχεία και σχήµατα της χωρική ς οργάνωσης και στα κοινωνικά τους αποτελέσµατα ή τις κοινωνικές οµάδες που τα υποθάλπτουν. Μ' αυτή την έννοια η οµοιότητα των προσεγγίσεων βρίσκεται µόνο στο πρώτο επίπεδο, του προσδιορισµού των βασικών κατηγοριών και
µεταβλητών του αστικού χώρου και του σχεδιασµού,
Μέσα από µια πορεία εµπειρικής αφαίρεσης και θεωρητικοποίησης
σαν γενετικές κατηγορίες του ιστού της πόλης, της αστικής µορφολογίας,
της σύνθεσης των όγκων και των στοιχείων του µικροπεριβάλλοντος,
που ο αστικός σχεδιασµός διαπραγµατεύεται, ορίζουµε: 1. τα σχήµατα
και τους όγκους, 2. τις διατάξεις και οργανωτικές αρχές, 3. τις αναλογίες
και χαράξεις, 4. τους ρυθµούς, 5. τους χώρους και τα όρια, 6. τις λειτουργικές τυπολογίες, 7. τις σχέσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,
8. τις συµβολικές αναφορές. Κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιµέρους µεταβλητές, σε τυπικές δηλαδή εκδοχές της. Ακόµη οι συνδυασµοί και οι επικαλύψεις των µεταβλητών παράγουν τον κατασκευασµένο αστικό χώρο, από τις πιο απλές και τρέχουσες εκφάνσεις
του ως τις. πιο ολοκληρωµένες. που αναγνωρίζουµε σαν πρότυπα και
στιλ.
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3.1

Η έρευνα του νέου στυλ

πηγή: Révue des Arts Décoratifs (1895:12)

Οι γενετικές κατηγορίες του αστικού χώρου, οι επιµέρους µεταβλητές
τους και η τεχνική τους βάση είναι τα στοιχεία που χειρίζεται ο αστικός
σχεδιασµός. Τα χρησιµοποιεί για την οργάνωση του αστικού ιστού και
της µορφολογίας, τα κινητοποιεί σαν απάντηση στις αντιθέσεις στην πορεία µετατροπής της κοινωνικής χωρικότητας σε κατασκευασµένο χώρο.
Πάνω στα ίδια όµως στοιχεία οικοδοµούνται τα εκάστοτε πρότυπα και οι
σχολές του αστικού σχεδιασµού.

1. Σχήµατα και στερεά
Κάθε σχέδιο, που υλοποιεί µια από τις εµπειρικές εκφάνσεις του αστικού
σχεδιασµού (ιστός, µορφολογία, διάρθρωση υψών), µπορεί να αναλυθεί
στα σχήµατα που το συνθέτουν. Μέθοδος ανάλυσης είναι η τοπολογική
κατάτµηση2, µε πρωτεύον επίπεδό της αυτό των ανεξάρτητων κτιρίων ή
των οικοδοµικών τετραγώνων. Κριτήριο της κατάτµησης είναι οι σχέσεις

2

Γνώριµη της σηµειωτικής ανάλυσης του χώρου, η τοπολογική κατάτµηση ακολουθεί τη
συνοχή (conjonction) και τη διάκριση (disjonction) των τόπων. Κατά τον Hjelmsleν
(1966) το σηµείο (ο τόπος) χαρακτηρίζεται από την υπόσταση και τη µορφή του. Υπόσταση είναι αυτό το ίδιο το σηµείο ενώ µορφή είναι η σχέση του µε τα άλλα σηµεία του
συστήµατος. Τυπική ανάλυση τοπολογικής κατάτµησης παρουσιάζεται στην έρευνα του
Groupe 107 "Sémiotique des plans en architecture".
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οµοιογένειας ετερογένειας έτσι όπως κωδικοποιούνται τα περιγράµµατα.
Αντίστοιχα, στις τρισδιάστατες απεικονίσεις του αστικού χώρου, µπορούµε να διακρίνουµε τους όγκους και τα στερεά που τον συνθέτουν.

3.2 Le Corbusier
σκίτσο των προτογενών γεωµετρικών στερεών
κατά µήκος της
άποψης της αρχαίας Ρώµης
πηγή: ∆ΣΑ (1985:34)

3.3 Cesar Pelli
Στερεά του εµπορικού κέντρου της Νέας
Υόρκης
πηγή: Portoghesi (1981:259)

Σχήµατα και όγκοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες: των τέλειων γεωµετρικών και µη. Τα πρώτα χαρακτηρίζουν τα
σχέδια των πόλεων που υπακούουν στις αρχές του νεοκλασικισµού, τις
συνθέσεις της µεταβατικής περιόδου προς τον φονξιοναλισµό (των δυο
πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα), τις µνηµειακές εκφράσεις του φονξιοναλισµού στην Μπραζίλια και στην Σαντιγκάρ. Η δεύτερη κατηγορία
χαρακτηρίζει τον οικολογικό σχεδιασµό όπου η µη κανονική γεωµετρία
εξασφαλίζει την προσαρµογή του κατασκευασµένου χώρου στο φυσικό
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περιβάλλον και επεκτείνει την οργανική µορφολογία του φυσικού (natural) κόσµου στον κατασκευασµένο χώρο.
Ενώ µια εσωτερική τυπολογία των κανονικών γεωµετρικών σχηµάτων και όγκων είναι δυνατή, τα σχήµατα της µη κανονικής γεωµετρίας
παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη ποικιλία και πολυµορφία, προσλαµβάνοντας
όλους τους µετασχηµατισµούς και τις παραµορφώσεις των κανονικών.
Όµοια, αν από την συνδυαστική των πρωταρχικών σχηµάτων (τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο) παράγεται ένας περιορισµένος αριθµός κανονικών
όγκων (κύβος, πρίσµα, κώνος, κύλινδρος, σφαίρα) ο προσδιορισµός γενετικών και τυπολογικών κατηγοριών των µη κανονικών όγκων είναι αδύνατος αλλά και η χρήση τους ιδιαίτερα περιορισµένη.

3.4

Πρωταρχικά σχήµατα των συνθέσεων που
στηρίζονται στην κανονική γεωµετρία

πηγή: Ching (1979: 54)

Θα πρέπει ακόµη να παρατηρήσουµε ότι ιδιαίτερη σηµασία έχει η
σχετική θέση των σχηµάτων και των στερεών της αστικής σύνθεσης. Μια
ανεστραµµένη πυραµίδα, όπως αυτή του µουσείου µοντέρνας τέχνης του
Καράκας του O. Nierneyer, δίνει µια τελείως διαφορετική αντιληπτική
αίσθηση µιας πυραµίδας κανονικά εδραζόµενης. Αλλά η σχετική θέση των
σχηµάτων και των στερεών µας εισάγει, µέσω της ιεραρχίας, στο ζήτηµα
των διατάξεων και των οργανωτικών αρχών της σύνθεσης.
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3.5

Πλατωνικά στερεά και τα
γενετικά τους σχήµατα

πηγή: Ching (1979:58)

3.6

Ian Athfield
Βραβείο διαγωνισµού για τη Μανίλα, 1976 –
νατουραλιστική γεωµετρία προσαρµογής
στο περιβάλλον

πηγή: Gosling et al (1984:78)
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2. ∆ιατάξεις και αρχές οργάνωσης
Στο άλλο άκρο της αναλυτικής πορείας που επιτρέπει τον προσδιορισµό
των συνθετικών σχηµάτων και στερεών του κατασκευασµένου αστικού
χώρου βρίσκονται τα οργανωτικά σχήµατα και οι διατάξεις. Μπορούν να
διαπιστωθούν και στις τρεις µεθοδολογικές προβολές του αστικού χώρου, στον ιστό της πόλης, στις όψεις και στο προφίλ των υψών, εξασφαλίζοντας την ενότητα των επιµέρους στοιχείων του υλικού χώρου της
πόλης. Ορισµένες µεγάλες κατηγορίες διατάξεων και οργανωτικών αρχών
µπορούν να αποδοθούν µε τον ακόλουθο τρόπο.

Γραµµικές διατάξεις σε σχέση µ' ένα άξονα
Μπορούν να αναφέρονται σε ορισµένα οικοδοµικά τετράγωνα, ελεύθερους χώρους και άξονες κυκλοφορίας αλλά και να χαρακτηρίζουν το σύ-

3.7

Rob Krier
Σχέδιο για το κέντρο
της Lepnfelden

πηγή: Gosling et al (1985:103)

νολο της χωρικής δοµής µιας πόλης.
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3.8
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Lucio Costa
Σχέδιο της Μπραζίλια

πηγή: Jencks (1973:304)

3.9

J.C. Ballet, R. Ivars, P. Jeandot
Οδός Rabelais, Loire

πηγή: Banlieues 1981 — La route et la ville

Οµόκεντρες διατάξεις και δοµές σε σχέση µ' ένα κέντρο
Αφορούν τη µορφή του χώρου αλλά και την γεωγραφία των χρήσεων γης, από το πολύ γενικό επίπεδο της περιφερειακής οργάνωσης µέχρι
και την κατανοµή και σύνδεση των στοιχείων του µικροπεριβάλλοντος.
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3.10 Paul και Percival
Goodman. Η νέα
κοινότητα (1947-60)
πηγή: Jencks (1973:370)

3.11 T. Varentsov
Σχέδιο γενικής διάταξης ενός περιφερειακού κέντρου,
1927
πηγή: Curtis (1982:142)

3.12

Αεροφωτογραφία αγροτικού οικισµού και του Dizengoff
circus, Ισραήλ

πηγή: Whittick (1974:594)
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Ακτινωτές διατάξεις
Προκύπτουν σαν συνδυασµοί των γραµµικών και των οµόκεντρων διατάξεων. συνήθως χρησιµοποιούνται στην µικρή και ενδιάµεση κλίµακα.

3.13

James Stirling
Επέκταση του πανεπιστηµίου St. Andrew, Σκωτία
1964, 1968

πηγή: Ching (1979:227)

Οµοιόµορφες διατάξεις µιας
επαναλαµβανόµενης µονάδας
Τυπική διάταξη µιας επαναλαµβανόµενης µονάδας είναι το ιπποδάµειο σύστηµα, που δηµιουργεί µια οµοιογενή, οµοιόµορφη και µη ιεραρχηµένη συνάθροιση. Κατά τον D. Stanislawski (1946) το ιπποδάµειο σύστηµα είναι ένα σύστηµα συµβολικά αντίθετο στο ακτινο-κεντρικό σχήµα, γιατί το τελευταίο διαχωρίζει κυρίαρχο και κυριαρχούµενο, κύριο και
άνθρωπο, και υπερτονίζει την σηµασία της εξουσίας. Αντίθετα στο ιπποδάµειο η γη κατανέµεται ισότιµα και δεν ενσωµατώνεται µια προϋφιστάµενη κοινωνική ιεραρχία. Αντίθετα για τον Carter (1983) η σηµερινή
σκοπιµότητα του ιπποδάµειου δεν είναι σηµαντική αλλά λειτουργική, θεωρείται σαν έκφραση του εµπορικού καπιταλισµού καθώς αποτελεί τον
φθηνότερο, απλούστερο και ταχύτερο τρόπο εκµετάλλευσης της αστικής
γης. Εξ ίσου καλά όµως η επανάληψη µιας µονάδας µπορεί να αποτελεί
την γενετική αρχή των όψεων των κτιρίων ή της παράθεσης των όγκων
όπως στα σούπερµπλοκ της Μπραζίλια.
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∆ιάταξη επανάληψης κτιριακών µονάδων αξόνων κυκλοφορίας και χρήσεων γης

πηγή: Jencks (1973:347)

3.15

Frank Lloyd Wright Broadacre City, 1936
Τυπική µορφή κανάβου κυκλοφορίας

πηγή: Wriht 1945. When Democracy Builds
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Μίλητος, 5ος αιώνας π.Χ.
πρωταρχικές µορφές Ιπποδάµειου ιστού

πηγή: Ching (1979:362)

∆ιατάξεις ιεραρχικής διαφοροποίησης
Ο οµοιογενής χώρος της ιπποδάµειας διάταξης µπορεί να διαφοροποιηθεί
από στοιχεία που προβάλλουν λόγω σχήµατος, θέσης ή µεγέθους. Τα
τελευταία µετατρέπονται σε σηµεία αναφοράς και συνήθως συνδυάζονται µε τις θέσεις ιδιαίτερων χρήσεων γης, δηµόσιων κτιρίων, µνηµείων,

3.17

Ιεραρχικές διατάξεις λόγω µεγέθους, σχήµατος και
θέσης ιδιαιτέρων στοιχείων

πηγή: Ching (1979:351)

κλπ.
Υπέρβαση της σηµειακής διαφοροποίησης – ελεύθερες διατάξεις
Ο κυβισµός ανατρέπει την κανονικότητα, την οµοιοµορφία και τη λογική
της επανάληψης. Στη θέση τους τοποθετεί την εικονική πολλαπλότητα
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Montfazierr, 1284
Κανονικότητα ιστού και ιεραρχία λόγω σχήµατος και
µεγέθους

πηγή: Ching (1979:352)

και την συλλογική διαφοροποίηση της συνάθροισης. Κάτω από την
επιρροή των νέων τρόπων απεικόνισης που υιοθετούνται στη ζωγραφική,
µετασχηµατίζονται οι διατάξεις κτισµένων και µη χώρων στον ιστό της
πόλης, µεταβάλλεται η µορφολογία των όψεων και η οργάνωση των όγκων. Συνθέσεις των Mondrian, Alberts και της οµάδας De Stijl αποτελούν τις διαµεσολαβήσεις της µεταφοράς της νέας αισθητικής στον αστικό σχεδιασµό. Ο αστικός χώρος σχεδιάζεται σαν το πεδίο του ελεύθερα
κινούµενου παρατηρητή µε την πολλαπλή, αποσπασµατική και ταυτόχρονη οπτική του.

3.19

Piet Mondrian
Σύνθεση σε µπλε

πηγή: Curtis (1982:93)
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Le Corbusier
Κτίριο Η.Ε.

πηγή: Curtis (1982:267)
Η αντίθεση οµοιογένειας-ετερογένειας, µπορεί να αποτελέσει µια λανθάνουσα αρχή οργάνωσης, στο πλαίσιο πάντοτε των ελεύθερων διατάξεων
και ενός ανοικτού και επεκτεινόµενου χώρου. Εδώ η πυκνότητα, η οµοιοµορφία και η συνάθροιση υποκαθιστούν την σαφήνεια των προηγούµενων διατάξεων.

3.20

Le Corbusier
Κτίριο Η.Ε.

πηγή: Curtis (1982:267)
Συνδυασµοί έναντι απουσίας δοµής
Η καταγραφή των προηγούµενων αρχών σύνθεσης όγκων, σχηµάτων και
λειτουργικών τυπολογιών δεν οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κάθε κατασκευαστική χωρικότητα υπακούει αναγκαστικά µια ή και περισσότερες
αρχές οργάνωσης. Οριακά δυο λύσεις φαίνονται δυνατές: ο συνολικός
συνδυασµός όλων των αρχών οργάνωσης σε µια συγκεκριµένη περίπτωση και η πλήρης απουσία οργανωτικής δοµής. Χαρακτηριστική περίπτωση
µιας αλληλοεπίθεσης οργανωτικών αρχών είναι το αρχικό σχέδιο της
Auckland, όπου ιπποδάµειες διατάξεις, αξονικές, περίκεντρες και ιεραρχικές παρατίθενται η µία δίπλα στην άλλη.

90

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

3.22

Σχέδιο της Aukland, 1840

πηγή: Whittik (1974:739)
Εξ ίσου καλά όµως µπορεί να διαπιστωθεί και η έλλειψη οργανωτικών σχηµάτων και η τυχαία παράθεση κτισµάτων, σχηµάτων και όγκων,
είτε σε περιπτώσεις αυτογενών οικισµών άναρχης ανάπτυξης είτε σε συνειδητές προσπάθειες απόρριψης της γεωµετρικής οργάνωσης.

3. Αναλογίες, χαράξεις, κλίµακα
Άµεσος στόχος των αναλογιών είναι να εξασφαλίσουν την σταθερότητα
ορισµένων σχέσεων µεταξύ των στοιχείων µιας κατασκευής αλλά επίσης
και να δηµιουργήσουν µια αίσθηση ρυθµού και αρµονίας. Στην τυπική
γεωµετρία, αναλογία είναι η ισότητα των λόγων, η ισότητα δηλαδή της
ποσοτικής σχέσης δυο όµοιων πραγµάτων. Έτσι ένα σύστηµα αναλογιών
εγκαθιστά µια συνεκτική δοµή ανάµεσα στα επιµέρους τµήµατα του κατασκευασµένου χώρου και εγγυάται την τεχνική, λειτουργική και µορφολογική συνάφειά τους. Οι αναλογίες, πιο ευδιάκριτες στην αρχιτεκτονική,
στον αστικό σχεδιασµό εµφανίζονται σαν στοιχεία της λειτουργικής και
αντιληπτικής ισορροπίας. Εξασφαλίζουν την συνεργασία των τυπολογικών κατηγοριών (σαν ποσοτικοί δείκτες ανάµεσα σε χρήσεις γης), τον
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χαρακτήρα των χαράξεων του ιστού της πόλης και τις σχέσεις ανάµεσα
στις επιµέρους κατασκευές.
Γενετική στιγµή της αναλογικής σκέψης είναι ο ισχυρισµός του Πυθαγόρα "τα πάντα είναι αριθµοί" και η πίστη ότι ορισµένες αριθµητικές
σχέσεις αναπαριστούν την αρµονική δοµή του σύµπαντος. Στην αρχαία
ελληνική αρχιτεκτονική, η χρυσή τοµή και τα σύνολα των αναλογιών που
συνοδεύουν τους ρυθµούς (δωρικό, ιωνικό, κορινθιακό, σύνθετο) αποτελούν τις πιο γενικευµένες εφαρµογές τους. Στην αναγέννηση χρησιµοποιούνται στον σχεδιασµό των χώρων καθηµερινής χρήσης και ο Παλλάντιο στα "τέσσερα βιβλία για την αρχιτεκτονική" διακρίνει επτά τύπους
αναλογικών µορφών δωµατίων και προτείνει και τρόπους προσδιορισµού
του αρµονικού τους ύψους. Το ωραίον γράφει, είναι αποτέλεσµα της
µορφής και της αντιστοιχίας των µερών µε το σύνολο, των µερών µεταξύ τους, και του συνόλου µετά µέρη έτσι ώστε να συγκροτείται η δοµή
ενός συνολικού και ακέραιου σώµατος. Στην σύγχρονη αρχιτεκτονική, ο
Le Corbusier διατυπώνει ένα αναλογικό σύστηµα, το modulor, που βασίζεται από τη µια µεριά στη χρυσή τοµή και στις σειρές του Fibonacci και
από την άλλη στις λειτουργικές αναλογίες του ανθρώπινου σώµατος. Με
την εφαρµογή του modulor στην Unité d'habitation στην Μασσαλία, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται µόνο για µια σειρά αριθµών µε εσωτερική
αρµονία αλλά και για ένα σύστηµα µέτρησης που διέπει τα µήκη, τις επιφάνειες και τους όγκους και διατηρεί παντού την ανθρώπινη κλίµακα (Le
Corbusier 1942).
Ενώ το αισθητικό περιεχόµενο των αναλογικών σχέσεων είναι αµφιλεγόµενο και παραπέµπει σε µυστικιστικές αντιλήψεις, αδιαµφισβήτητη
είναι η λειτουργική χρησιµότητα των ανθρωποµορφικών σχέσεων καθώς
και η συµβολή των αναλογιών στην απόδοση της κλίµακας. Και οι δυο
µάλιστα µπορούν να θεωρηθούν σαν εκφράσεις του ανθρωποµορφισµού
του κατασκευασµένου χώρου, στο λειτουργικό και αντιληπτικό επίπεδο.
Η αίσθηση της κλίµακας για παράδειγµα προκύπτει είτε από εσωτερικές
συγκριτικές σχέσεις των µεγεθών, είτε από την ενσωµάτωση τυπικών για
τα ανθρώπινα µεγέθη στοιχείων (κλίµακες, ανοίγµατα, κινητός εξοπλισµός). Επίσης όµως ο χειρισµός της κλίµακας µπορεί να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της αισθητικής της αστικής σύνθεσης, ιδίως στις υπερρεαλιστικές και παράδοξες εκδοχές της.
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4. Ρυθµός
Με τον όρο ρυθµό χαρακτηρίζουµε την λογική της διαχρονικής µεταβολής που εµπεριέχεται στις διατάξεις σχηµάτων και όγκων των αρχιτεκτονικών αντικειµένων και των στοιχείων του αστικού χώρου. Πρόκειται για
µια απεικόνιση της έννοιας του χρόνου, της σειράς δηλαδή διαδοχής των
στοιχείων µιας διάταξης.
∆ύο είναι οι κύριες διαδικασίες προσδιορισµού του ρυθµού: η επανάληψη3 και η διαφοροποίηση. Προσδιορίζουν τον ρυθµό που αντιστοιχεί
στην έννοια του χρόνου σαν
"αλλαγή µέσα από την επανάληψη" και τον ρυθµό που αντιστοιχεί στην έννοια του
παραθετικού χρόνου, σαν
"αλλαγή µέσα από τη διαφοροποίηση".
Ένα σύνολο λοιπόν από
οµοιόµορφα στοιχεία σε διάταξη επανάληψης ή διαφορετικών στοιχείων µε ορισµένη
σειρά διαδοχής αποτελούν τις
πιο απλές απεικονίσεις των
δυο βασικών κατηγοριών του
ρυθµού.
Τυπικές περιπτώσεις ρυθµού επανάληψης και γραµµικού χρόνου είναι
ο κανονικός κάναβος είτε στον ιστό της πόλης είτε στις όψεις των κτιρίων ή τα στηριζόµενα σ' ένα µόνο κτιριακό τύπο οικιστικά σύνολα.

3

Στην έννοια της επανάληψης επικεντρώνεται ο ορισµός του ρυθµού από τον Ching (1979:
368). Θεωρεί ότι ο ρυθµός αναφέρεται στον κανονικό ή αρµονικό συνδυασµό γραµµών,
σχηµάτων, µορφών ή χρωµάτων. Εµπεριέχει την θεµελιώδη έννοια της επανάληψης σαν
µέσου οργάνωσης µορφών και χώρων στην αρχιτεκτονική. Σχεδόν όλοι οι κτιριακοί τύποι
ενσωµατώνουν στοιχεία που είναι από τη φύση τους επαναλαµβανόµενα. ∆οκοί και στύλοι επαναλαµβάνονται για να δηµιουργήσουν τους δοµικούς φορείς. Παράθυρα και πόρτες σηµαδεύουν µε την επανάληψη τους τις όψεις των κτιρίων για να επιτρέψουν την είσοδο στο φως, στον αέρα, στους ανθρώπους.
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Σχέδιο της Aukland, 1840

πηγή: Whittik (1974:739)

Αντίθετα πολλά παραδείγµατα ρυθµού διαφοροποίησης και παράθεσης ετερογενών στοιχείων µας έδωσε η κυβιστική αισθητική µε τις ακανόνιστες και συγχρονικά πολύµορφες διατάξεις της και οι πρόσφατες εκλεκτικιστικές συνθέσεις του µεταφονξιοναλισµού. Η παράθεση των
ρυθµών στην Piazza d'Italia του Moore ή τα κλειστά και τελειωµένα σχήµατα των συνθέσεων των Krier εµπεριέχουν µια κανονική διαδοχή διαφορετικών µεταξύ τους στοιχείων και παραπέµπουν στην "κανονικότητα
του διαφορετικού".

5. Χώροι και όρια
Σε αντίθεση µε τον ρυθµό που αναφέρεται στην παράθεση των σχηµάτων και των στερεών µιας διάταξης, τα όρια περιγράφουν τους επιµέρους της χώρους καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις εγγύτητας, συνέχειας, εγκλεισµού κλπ. Έτσι οι σχέσεις των ορίων των σχηµάτων και των
στερεών µιας αστικής σύνθεσης προσδιορίζουν το συνολικό χαρακτήρα
του χώρου της.
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Τυπικές χωρικές σχέσεις των ορίων είναι ο εγκλεισµός, η συνέχεια, η
αλληλοτοµία, η παράθεση-ασυνέχεια, η κοινή άρθρωση. Πρόκειται για
σχέσεις που επιτρέπουν τον χαρακτηρισµό των µεγάλων κατηγοριών του
χώρου: του ροϊκού, του ασυνεχή, του κλειστού, του ανοικτού, του οµοιογενή, του ετερογενή.
3.24

Χωρικές σχέσεις των ορίων

Ο ροϊκός χώρος στηρίζεται στις σχέσεις συνέχειας. Είναι η συνέχεια
των σχηµάτων του κτισµένου, των σχηµάτων του ελεύθερου χώρου,
αρνητικού συµπληρώµατος του προηγούµενου ή και η ενότητα των σχηµάτων του κτισµένου και ελεύθερου χώρου. Στην µοντέρνα αρχιτεκτονική αξιοσηµείωτη είναι η επιµονή του Mies Van der Rohe στον ροϊκό χώρο, στο περίπτερο της Βαρκελώνης (1929) και στο εξοχικό σπίτι από
τούβλο (1923). Στην αρχιτεκτονική της πόλης χαρακτηριστική µορφή
ροϊκού χώρου απεικονίζεται στο σχέδιο του Le Corbusier για το Αλγέρι
(1932).
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Mies van der Rohe
Το περίπτερο της Βαρκελώνης

πηγή: Curtis (1982:183)

3.26

Jorn Utzon
King Housing Estate.

πηγή: Ching (1979:152)

3.27

Le Corbusier
Σχέδιο "obus" για το Αλγέρι

πηγή: Curtis (1982:209)
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Στο άλλο άκρο, βασιζόµενος στις σχέσεις ασυνέχειας και παράθεσης
βρίσκεται ο ασυνεχής χώρος, που συντίθεται από µικρές, ανεξάρτητες
ενότητες, η µία δίπλα στην άλλη. Είναι η περίπτωση του ιστού της κεντρικής περιοχής του Milton Keynes ή των γειτονιών του Netherfield και
Eagleston, ακόµη και το σχέδιο γενικής διάταξης του Cave Hill.

3.28

David Gosling, Iain Morisson
Cave Hill development plan

πηγή: Gosling et al (1984:78)
Οι κατηγορίες του κλειστού και του ανοιχτού χώρου σχηµατίζουν µια
άλλη κλασική διχοτοµία και δυο τυπικές περιπτώσεις χωρικής οργάνωσης.
Κριτήριο διάκρισης είναι η δυνατότητα συνεχούς επέκτασης χωρίς να
ανατρέπεται η αρχική χωρική διάταξη ή ο προσδιορισµός ενός ορίου, η
επέκταση πέραν του οποίου αναγκαστικά υπακούει σε άλλες οργανωτικές
αρχές.

3.29

Yona Friedman
The spatial city, 1961
ροϊκός και ανοικτός χώρος

πηγή: Jencks(1973:50)
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Καρλσρούη ασυνεχής χώρος

πηγή: Carter (1983:118)
Ο οµοιογενής χώρος είναι ένας ουδέτερος χώρος κάθε σηµείο του
οποίου έχει τις ίδιες ιδιότητες µε το διπλανό του. Ο οµοιόµορφος κάναβος αποδίδει καλύτερα από κάθε άλλη διάταξη αυτή την κατηγορία του
χώρου γράφει ο Η. Cassirer4 στην "φιλοσοφία των συµβολικών µορφών".

4

"... η οµοιογένειά του έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα σηµεία που συγκεντρώνονται σ'
αυτόν δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλοί τοπολογικοί προσδιορισµοί, που δεν διαθέτουν έξω από αυτή τη σχέση κανένα συγκεκριµένο και αυτόνοµο περιεχόµενο. Η
πραγµατικότητά τους εµπεριέχεται ολοκληρωτικά µέσα στις αµοιβαίες τους σχέσεις. Πρόκειται για µια πραγµατικότητα "λειτουργική" και όχι υποστασιακή. ∆εδοµένου ότι αυτά τα
σηµεία είναι κατά βάθος κενά από περιεχόµενο και απλά γίνονται εκφράσεις ιδεατών
σχέσεων, δεν τίθεται θέµα µιας οποιασδήποτε διαφοροποίησης στο περιεχόµενο. Η οµοιογένειά τους δεν σηµαίνει τίποτε άλλο από την ταυτότητα της δοµής τους, που βασίζεται στο κοινό χαρακτήρα της λογικής τους σκοπιµότητας, της σηµασίας τους και του
ιδεατού προσδιορισµού τους. Ο οµοιογενής χώρος δεν είναι λοιπόν ποτέ ένας χώρος δεδοµένος. Είναι ένας χώρος γεννηµένος από µια κατασκευή, από µια κοινωνική πράξη.
Έτσι, η γεωµετρική έννοια της οµοιογένειας µπορεί µε ακρίβεια να εκφραστεί µε Το αξίωµα σύµφωνα µε το οποίο από κάθε σηµείο του χώρου είναι δυνατό να πραγµατοποιήσουµε οµοιόµορφες κατασκευές σ' όλους τους τόπους Και σ' όλες τις κατευθύνσεις".
Cassirer (1977).
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3.31

David Gosling et al
πρότυπο κοινοτικής δοµής
δρόµου. Western Gailes,
Irvine New Town, Σκωτία, 1971

πηγή: Carter (1983:118)
Τέλος ο ετερογενής χώρος είναι ο χώρος της ιεραρχίας, των σχέσεων
παράθεσης και ιεραρχίας. Είτε λόγω θέσης, είτε λόγω µεγέθους, είτε λόγω σχήµατος ή χρήσης ορισµένα τµήµατα της διάταξης προβάλλονται και
αναδεικνύονται σε πρωτεύοντα. Από ετερογένεια χαρακτηρίζονται οι
περισσότεροι ιστοί και µορφές της πρoβιoµιηxανικής πόλης.

3.29

Yona Friedman
The spatial city, 1961
ροϊκός και ανοικτός χώρος

πηγή: Jencks(1973:50)
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Όσες κατηγορίες χώρου δεν αυτο-αποκλείονται µπορούν να συνυπάρχουν και να χαρακτηρίζουν την χωρική δοµή των οργανωτικών διατάξεων. Για παράδειγµα, τυπική είναι η περίπτωση του κλειστού, διακριτού-ασυνεχή και ετερογενή χώρου, όπως και αυτή του ανοικτού, ροϊκού
και οµοιογενή. Θεωρητικά σε µια συγκεκριµένη σύνθεση όλοι οι συνδυασµοί είναι δυνατοί είτε σαν συµπληρωµατικοί µιας οµογενούς διάταξης
είτε σαν παραθετικοί µιας ετερογενούς.

6. Λειτουργική τυπολογία
Αφορά τον αστικό χώρο συνολικά, αλλά και τα τµήµατα του που αποδίδονται σε ιδιαίτερες χρήσεις. Λειτουργική τυπολογία είναι η άρθρωση
συγκεκριµένων κατηγοριών σχηµάτων και στερεών µε τυπικές κατηγορίες χρήσης. Για παράδειγµα το σύνολο πλατεία, δρόµος, οικοδοµικό τετράγωνο, γίνεται λειτουργική κατηγορία όταν τυποποιούνται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του.
Οι λειτουργικές κατηγορίες καθώς διαµεσολαβούν ανάµεσα στην καθ'
αυτό χωρική δοµή και στην δοµή των αστικών δραστηριοτήτων, αποτελούν µαζί µε τα σχήµατα και τα στερεά, τα πρωταρχικά στοιχεία των
οργανωτικών διατάξεων. Σε αντίθεση όµως µε την δυνατή ενδοαστική
τυποποίηση των σχηµάτων και των στερεών, οι λειτουργικές κατηγορίες
εξαρτώνται από το ιδιαίτερο περιεχόµενο κάθε οικιστικής ενότητας της
πόλης. Έτσι µια περιοχή κατοικίας, µια περιοχή βιοµηχανίας και µια περιοχή αναψυχής όπως η ΕPCΟT (Experimental Prototype Community of
Tomorrow) δεν οικοδοµούνται µε τις ίδιες λειτουργικές κατηγορίες.
Η µοντέρνα αρχιτεκτονική της πόλης ξεπερνώντας την τυπολογία της
προβιοµηχανική ς πόλης καθιέρωσε µια νέα στηριζόµενη στην διχοτοµία
κτισµένος-ελεύθερος χώρος. Ο Le Corbusier, στα σχέδια της Ville
Radieuse, αντιπαραθέτει µερικές λειτουργικές κατηγορίες, που τις αξιολογεί σε όρους φωτισµού, αερισµού και ελεύθερου χώρου που προσφέρουν. Κατά τη γνώµη του η υπεροχή της a redent ενότητας είναι αναµφισβήτητη. Σήµερα καθώς ο αστικός σχεδιασµός επιχειρεί να αποµακρυνθεί από τον θετικισµό και τον φονξιοναλισµό, η λειτουργική τυπολογία παραµένει ισχυρό προπύργιο των τελευταίων.
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3.33

Le Corbusier, Ville Radieuse
Τέσσερα διαγράµµατα στην ίδια
κλίµακα σχέσης ελεύθερων – κτισµένων χώρων

πηγή: Jencks (1973:150)

7. Σχέση εσωτερικού - εξωτερικού
Ίσως είναι η πιο γνωστή κατηγορία της αρχιτεκτονικής και αστικής
σύνθεσης και σίγουρα αυτή που παρουσιάζεται µε την µεγαλύτερη πολυµορφία: σαν σχέση εσωτερικού εξωτερικού χώρου, σαν σχέση ιδιωτικού
-δηµόσιου χώρου, σαν σχέση έκφρασης -περιεχοµένου σε όρους σηµειωτικής, σαν σχέση µορφής λειτουργίας στην φονξιοναλιστική προβληµατική, ακόµη και σαν σχέση ιδιωτικής και κρατικής οικονοµίας σε µια
προβληµατική επενδύσεων και παραγωγής του χώρου. Παρ' όλη όµως
την πολυµορφία των εkδηλώσεών της δυο είναι οι τυπικές εκδοχές της: η
ενότητα, συνέχεια, αντιστοιχία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, δηµόσιου και ιδιωτικού, µορφής και λειτουργίας, έκφρασης και περιεχοµένου
και η ασυνέχεια, η αντίθεση, ο διαχωρισµός τους5.

5

Η αντίθεση ανάµεσα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, γράφει ο Venturi (1976), είναι µια
από τις κύριες εκφράσεις της αντίθεσης στην αρχιτεκτονική. Παρ' όλα αυτά µια από τις
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Ανάλογα µε την προβληµατική µέσα στην οποία εξετάζεται η σχέση
εσωτερικού-εξωτερικού, διαφοροποιούνται οι όροι που κωδικοποιούν την
συνέχεια ή την ασυνέχεια τους. Έτσι σε µια προβληµατική χωρικής οργάνωσης, οι όροι της συσχέτισης είναι αυτοί της αντιστοιχίας των δοµών,
της συνέχειας ή ασυνέχειας του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου.
Στην προβληµατική του φονξιοναλισµού, οι όροι της συσχέτισης είναι
αυτοί του καθορισµού ή µη της µορφής από τη λειτουργία. Σε µια προβληµατική οικονοµική, όροι της συσχέτισης γίνονται οι οικονοµικές σχέσεις που καθορίζουν την παραγωγή και ιδιοποίηση ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων, η ενότητα ή αντιφατικότητα των οικονοµικών σχέσεων.
Στην σηµειωτική τέλος θεωρία, όροι της συσχέτισης είναι τα αποτελέσµατα της "επικοινωνίας" και της ιδιοποίησης του αστικού χώρου, η προσέγγιση ή η απόκλισή τους.
Οι δυο τυπικές εκδοχές της σχέσης εσωτερικού-εξωτερικού, η αντιστοιχία και η αντίθεση, κωδικοποιήθηκαν σε επιµέρους σχήµατα και τεχνικές του σχεδιασµού, στην ανοιχτή κάτοψη, στον ροϊκό χώρο, στις
κατασκευαστικές αντιστοιχίες από τη µια πλευρά και στην curtain wall,
στα περιβλήµατα φακέλους, στο διακοσµηµένο κέλυφος και στις εξπρεσιονιστικές εκδοχές του εξωτερικού χώρου από την άλλη.
Ακόµα σε κάθε εποχή µε ιδιαίτερο τρόπο κωδικοποιούνται οι σχέσεις
και κάθε φορά µια από τις δυο τυπικές εκδοχές αναδεικνύεται κυρίαρχη.
Έτσι η κυριαρχία της ενότητας εσωτερικού-εξωτερικού, στην πρώτη µεταπολεµική εικοσιπενταετία, παραχωρεί σήµερα τη θέση της στην ασυνέχεια και αντίθεση εσωτερικού και εξωτερικού. Πρόκειται για µια τάση
που ακολουθεί την κρίση των µονιστικών και θετικιστικών αντιλήψεων
αλλά και την ανατροπή των οικονοµικών σχέσεων που στήριξαν την οµοιόµορφη µεταχείριση του ιδιωτικού και του δηµόσιου χώρου.

πιο ισχυρές ορθοδοξίες του 20ου αιώνα απαιτούσε την συνέχειά τους: το εσωτερικό οφείλει να εκφράζεται στο εξωτερικό. Αλλά αυτή η εκδοχή δεν είναι καινούρια. Το εσωτερικό µιας αναγεννησιακής εκκλησίας παρουσιάζει µια αντιστοιχία µε το εξωτερικό. το εσωτερικό λεξικό των κιόνων, των κορνιζών, της διακόσµησης είναι σχεδόν ταυτόσηµο µε
τις διατάξεις και τα υλικά του εξωτερικού. Προκύπτει µια µικρή απόκλιση, αλλά µικρή είναι η αντίθεση και απουσιάζει τελείως η έκπληξη.
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8. Ιδεολογικές και συµβολικές αναφορές
Έννοιες, ιδέες, ιεραρχίες και αξίες συνοδεύουν την αντίληψη και χρήση
του κατασκευασµένου χώρου. Την αντιστοιχία αυτή, χωρικής οργάνωσης
και ιδεολογικών αναπαραστάσεων, την περιγράψαµε µεθoδoλoγικά και
εµπειρικά σε µια προηγούµενη µελέτη (Komninos 1983). Εκεί κατ' αρχήν
διακρίναµε δυο δοµές σε αντιστοιχία, αυτή των ιδεολογικών συστηµάτων
µιας συγκεκριµένης εποχής και αυτή της αντίληψης του χώρου και των
ποιοτήτων του. Στη συνέχεια δε, σε όρους σηµειωτικής ανάλυσης, διακρίναµε τρία επίπεδα συσχετισµού τους: της έκφρασης, του περιεχοµένου και της σηµείωσης, σε κάθε ένα από τα οποία λειτουργούν ιδιαίτερες
διαδικασίες συσχέτιση ς χώρου και ιδεολογίας.
Με κέντρο το κοινωνικό υποκείµενο, πραγµατοποιείται η αναφορά
του κτισµένου χώρου στα ήδη υπάρχοντα ιδεολογικά συστήµατα και αξίες. Ένα µέρος της αναφοράς στηρίζεται σε κώδικες, που συνδέουν τις
δυο αυθαίρετες όψεις του σηµείου (έκφραση και περιεχόµενο), και ένα
άλλο διοχετεύεται µέσα από την υπόσταση των επιθυµιών, των προσδοκιών και των αναγκών που συνοδεύουν την χρήση του χώρου. Χωρίς
πρόθεση να εισέλθουµε στο πολύπλοκο πεδίο της σηµειωτικής ανάλυσης,
υπενθυµίζουµε ότι τρεις ψυχο-σηµειωτικοί µηχανισµοί αναλαµβάνουν την
ιδεολογική "επένδυση" των χωρικών δοµών.
Ο πρώτος στηρίζεται στην µακροσκοπική αντίληψη του χώρου και
στην χρησιµοποίηση των κωδίκων. Ακολουθεί την ακόλουθη πορεία:
χωρικά
ερεθίσµατα

κώδικες

ιδέες
αντιλήψεις
κλπ.

επέκταση

σχηµατισµός συνολικών
εικόνων, εννοιών, αξιών,
αναπαραστάσεων, προτύπων κλπ.

Μηχανισµός της πρώτης µεταγραφής είναι η καταδήλωση, ενώ µηχανισµοί της επέκτασης είναι η συνδήλωση, η µεταφορική αλυσίδα, η υπέρθεση των γλωσσών, η µεταγλωσσική αλυσίδα, το πολύπλοκο σηµαινόµενο, που αναλύθηκαν ενδελεχώς από τον Barthes (1967).
Ο δεύτερος στηρίζεται στη χρήση-ιδιοποίηση του χώρου και στις
διαδικασίες µετάθεσης των αξιών, αναπαραγωγής προτύπων, µυθοποίησης και νοµιµοποίησης, που συνοδεύουν την ιδιοποίηση. Συµπληρώνει
τις αξίες και αναπαραστάσεις της πρώτης διαδικασίας αλλά ακόµη περισ-
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σότερο καθώς εσωτερικεύει και προσωποποιεί ένα σύστηµα αξιών, επιτρέπει την οικοδόµηση προτύπων και ισχυρών ιεραρχιών.
Ο τρίτος τέλος µηχανισµός διαµεσολαβεί ανάµεσα στους δυο προηγούµενους και λειτουργεί σαν θερµοστάτης ανάµεσα στο ιδεολογικό περιεχόµενο των άµεσων αντιλήψεων και των αντιλήψεων που συνοδεύουν
την επαναλαµβανόµενη χρήση και ιδιοποίηση του χώρου. Στους δυο ιδανικούς τύπους της διαµεσολάβησης (την αρνητική και θετική σηµείωση)
αντιστοιχούν διαφορετικές θεωρητικές ιδεολογίες, ιδεολογίες δηλαδή που
δεν επικεντρώνονται στην κοινωνική ρύθµιση αλλά στην υποκατάσταση
επιστηµονικών πρακτικών από ιδεολογικές.
***
Οι κατηγορίες και οι επιµέρους µεταβλητές κάθε κατηγορίας, που έχουµε
ήδη διακρίνει, λειτουργούν σαν γενετικά πρότυπα. Σε κάθε πραγµατικό
αστικό χώρο, ένα σύνολο τιµών περιγράφει τις τυπικές ή ειδικές εκδοχές

3.27

Ezra Ehrenkrantz και
B.S.D.
Fibershell kit-ofparts, 1970

πηγή: Jencks (1973:80)
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των µεταβλητών και των κατηγοριών που του αντιστοιχούν. Σε µια απλοϊκή µεταφορά θα µπορούσαµε να εξοµοιώσουµε τις µεταβλητές που
ορίσαµε µ' ένα "fibershell kit of parts", που µε τα ίδια στοιχεία γεννά ποικίλους χώρους και κατασκευές.

3.35

Bernard Tschumi
Σχέδιο για το πάρκο της Villete

πηγή: La Villete, Mars 1984
Σε ορισµένες συνθέσεις η σαφήνεια. έκφρασης των καταστατικών
µεταβλητών και των συνεπαγόµενων αναφορών τους είναι εκπληκτική.
Άλλοτε πάλι ο εντοπισµός τους απαιτεί ιδιαίτερη οξυδέρκεια. Η και η
σχέση σαφήνειας-πολυπλοκότητας να εξατοµικεύεται διαφορετικά σε
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Για παράδειγµα η πρόταση του Tschumi
για το πάρκο της Villette είναι ιδιαίτερα σαφής σ' ότι αφορά τις γραµµές,
τα σχήµατα, τις επιφάνειες, τις διατάξεις, και τα όρια των χώρων που την
συνθέτουν και λιγότερο σαφής σε όρους αναλογιών, ρυθµών, λειτουργικών κατηγοριών και συµβολικών αναφορών.
Σε κάθε περίπτωση όµως και παρά την εµφατική ή µη παρουσία ορισµένων κατηγοριών, ο συνολικός χαρακτήρας της αστικής σύνθεσης
προσδιορίζεται από την αλληλοεπικάλυψη των κατηγοριών και των ιδιαίτερων µεταβλητών τους. Η εσωτερική δε διαδοχή των κατηγοριών µπο-
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ρεί να αποδοθεί µε το σχήµα.
• σχήµατα
• στερεά

• λειτουργική–
τυπολογία

• διατάξεις
και—
αρχές οργάνωσης

• αναλογίες—
• ρυθµός
• χώροι όρια

— σχέσεις εσωτερικού - εξωτερικού
• συµβολικές και ιδεολογικές αναφορές
όπου κάθε υποενότητα προϋποθέτει και στηρίζεται στις προηγούµενες
της. Θα µπορούσαµε τέλος, σ' αυτή την υπόµνηση της αλληλοεπικάλυψης και του συνδυασµού των µεταβλητών, να θυµίσουµε την προβληµατική του R. Venturi για την πολυπλοκότητα, την αντίθεση ή την ασάφεια
στη σύνθεση, που αποδίδεται από την παράδοξη και αντιφατική χρησιµοποίηση των καταστατικών µεταβλητών του χώρου: της συµµετρίας,
των σχηµάτων, των σχέσεων εσωτερικού-εξωτερικού, των ορίων, των
µεγεθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Με τον ορισµό των καταστατικών κατηγοριών και µεταβλητών του φυσικού χώρου της πόλης το πρόβληµα του αστικού σχεδιασµού µετασχηµατίζεται σε πρόβληµα χειρισµού τους. Επιλογής των σχηµάτων, των στερεών, των διατάξεων, των ρυθµών, κλπ" που διαµορφώνουν τον ιστό
της πόλης, την µορφολογία, την οργάνωση των υψών και των στοιχείων
του µικροπεριβάλλοντος. Ο χειρισµός όµως των καταστατικών στοιχείων
του αστικού χώρου δεν είναι αυτοσκοπός. Έχουµε ήδη υποστηρίξει ότι
αποβλέπει στη διευθέτηση ορισµένων αντιθέσεων που συνοδεύουν την
κατασκευή της χωρικότητας. Αυτή όµως, είναι µια πολύ γενική οριοθέτηση της σκοπιµότητάς του, ο πρόλογος για µια πιο διεξοδική απάντηση.
Στα δύο βασικά ερωτήµατα που αφορούν το χειρισµό των χωρικών
κατηγοριών και µεταβλητών, της αιτιότητας και της σκοπιµότητας των
χειρισµών, η απάντηση είναι κοινή. Μια ορισµένη κοινωνικότητα προσανατολίζει τους χειρισµούς, η ίδια που αναπαράγεται από την εφαρµογή
τους. Αιτιότητα και σκοπιµότητα των χειρισµών γίνεται η κοινωνικότητά
τους, οι συνθήκες και τα αποτελέσµατα της εµφάνισης και της χρήσης
τους.
Καθώς η ιστορία και η κοινωνιολογία του αστικού σχεδιασµού καταλαµβάνουν το επίκεντρο της µεθοδολογίας του, αποκτούν µεθοδολογικό
ενδιαφέρον όλες οι κοινωνικές, οικονοµικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις
του φυσικού χώρου. Αυτές που µε αναλυτικά εργαλεία διερευνούν την
προέλευση και τις επιπτώσεις της οργάνωσης του χώρου στην οικονοµία,
στην ατοµική συµπεριφορά, στην κοινωνική εµπλοκή των υποκειµένων.
Πάνω σ' αυτό το αναλυτικό και συστηµατικό υλικό µπορούν να στηριχθούν προβλέψεις σκοπιµότητας και αποτελεσµάτων, προσδοκίες δηλαδή
για τα κοινωνικά αποτελέσµατα αυτών ή εκείνων των χειρισµών των καταστατικών κατηγοριών και µεταβλητών.
Η διερεύνηση της κοινωνικότητας των σχηµάτων οργάνωσης του
φυσικού χώρου µπορεί να ξεκινήσει από τις δυο µεγάλες κατηγορίες συνείδησής της: την αναλυτική και ορθολογική πρόβλεψη των αποτελεσµά-
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των των χειρισµών και την συνολική και διαισθητική άρθρωση χειρισµών
και αποτελεσµάτων.

1. Η αναλυτική προσέγγιση
Σπάνια οι πραγµατικές επιδιώξεις των εγχειρηµάτων του αστικού σχεδιασµού δηλώνονται µε ακρίβεια. Αντίθετα αυτό που συνήθως εξωτερικεύεται είναι ο ιδεολογικός λόγος που νοµιµοποιεί και πολλές φορές µυθοποιεί
την σχεδιαστική πρακτική. Έτσι η διαπίστωση της σκοπιµότητάς της δεν
µπορεί παρά να είναι το αποτέλεσµα µιας πορείας εµβάθυνσης, που ξεκινάει από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της για να φθάσει στην κατανοµή
των επιβαρύνσεων και των ωφελειών. ∆υο παραδείγµατα εικονογραφούν
τη βαθιά κοινωνικότητα του σχεδιασµού.
Είναι λίγο γνωστό ότι η Place des Vosges και το στυλ του Ερρίκου ∆'
προκύπτουν σαν συµβιβασµός στη σύγκρουση καθολικισµού και προτεσταντισµού. Ότι το καθεστώς ισορροπίας και θρησκευτικής ειρήνης που
εγκαινιάζεται µε τον Ερρίκο ∆' απεικονίζει µε την Place des Vosges, µια
σύνθεση που παίρνει ίσες αποστάσεις από την προτεσταντική λιτότητα
και την καθολική διακόσµηση, τον συµβιβασµό των δύο τάσεων. Σ' αυτή
την κατεύθυνση διαµορφώνεται και το στυλ του Ερρίκου ∆', σαν εκδήλωση της πρόσκαιρης ισορροπίας δύο αντιτιθέµενων ιστορικών δυνάµεων1.
Όπως επίσης είναι λίγο γνωστή η συµβολή του σχεδίου του Hébrard
στον εξελληνισµό της Θεσσαλονίκης, στο µετασχηµατισµό της δυναµικής
των εθνοτήτων της πόλης, στον "εκσυγχρονισµό" µιας παραδοσιακής
κοινωνίας και στη µετάθεση του γεωγραφικού χώρου της ολοκλήρωσής

1

Προτεστάντης στην καταγωγή ο Ερρίκος ∆', ιδρυτής του οίκου των Βουρβώνων, κληρονοµεί µετά Το θάνατο του δούκα του Αλανσόν το γαλλικό θρόνο (1584) αλλά η Ιερή
Ένωση αντιπροτείνει τον Καρδινάλιο του Μπουρµπόν. Η σύγκρουση διαρκεί µέχρι Το
1593 οπότε ο Ερρίκος ασπάζεται τον καθολικισµό και εισέρχεται στο Παρίσι σαν βασιλιάς
της Γαλλίας. Όταν Το 1595 ο πάπας Κλήµης Η. του δίνει άφεση αµαρτιών αίρονται οι ενδοιασµοί των καθολικών αρχηγών της Ιερής Ένωσης και διαµορφώνεται ένα καθεστώς
ειρήνης και ανοχής.
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της. Και µόνο µε πρόσφατες έρευνες έγινε σαφής αυτή η πορεία, από το
1890 µέχρι το 1922, ένταξης της πόλης σε µια νέα γεωγραφική και κοινωνική ενότητα, πορεία στην οποία ο σχεδιασµός του φυσικού χώρου
λειτουργεί σαν καταλύτης και εκκολαπτήριo2.
Και τα δυο παραδείγµατα προσφέρουν µια διαφορετική εκδοχή της
κοινωνικότητας του αστικού σχεδιασµού από αυτή που συνήθως δηλώνεται: την οργάνωση της µορφής των χρήσεων γης, την επίλυση των
προβληµάτων προσπέλασης, τη διαµόρφωση ενός φυσικού υποδοχέα για
τις χωροθετικές συµπεριφορές των οικονοµικών δραστηριοτήτων, τη
διευθέτηση του πράσινου και την επιλεκτική υπενθύµιση του ιστορικού
παρελθόντος. Αντίθετα γίνεται φανερή η διαµεσολάβηση του σχεδιασµού
στις αντιθέσεις των κοινωνικών οµάδων, στα προγράµµατα και τις προσδοκίες ιστορικών δυνάµεων, η συµµετοχή του σε ολοκληρωµένες πολιτικές και κοινωνικού µετασχηµατισµού προοπτικές.
Η βάση της παραπάνω διαµεσολάβησης είναι οικονοµική και ιδεολογική. Οικοδοµείται πάνω στις συνδέσεις του κατασκευασµένου χώρου µε
τις τεχνικές της παραγωγής, µε τις οικονοµικές σχέσεις και µε τα συστήµατα αξιών και αναπαραστάσεων. Ακόµη στηρίζεται στις µορφές της κοινωνικότητας που ο χώρος προσέλαβε στο παρελθόν, στην ιδιαίτερη χρήση των καταστατικών κατηγοριών και µεταβλητών από κοινωνικές οµάδες, στρώµατα και εθνότητες.

2

"Η πυρκαγιά του 1890 διευκολύνει µια σηµειακή και µερική ως προς τους στόχους της
αναδιάρθρωση. Η πολεοδοµική επέµβαση έχει σαν αποτέλεσµα να µετατοπισθεί η σηµασία από το συγκρότηµα της γειτονιάς-συνοικίας, που επί αιώνες αποτέλεσε τη βασική οργανωτική µονάδα του παραδοσιακού ιστού της πόλης –µονάδα αρχιτεκτονική, κοινωνική,
ιστορική–, στο οικοδοµικό τετράγωνο και στο δίκτυο των δρόµων, που συνιστούν πια το
ουσιαστικό διαρθρωτικό πλέγµα του "νέου" αστικού ιστού... Η βασική αυτή διαφοροποίηση στη µονάδα οργάνωσης του χώρου υποδεικνύει και τις διαφοροποιήσεις στο επίπεδο
της κοινωνικής οργάνωσης, και κυρίως την απαρχή του χαλαρώµατος των σφιχτών κοινωνικών δεσµών και της απαγκίστρωσης των ατόµων από τον παραδοσιακό χώρο της
κοινότητας στην επιλογή του τόπου κατοικίας κατά οικονοµική δυνατότητα. Έτσι εκτός
από την πρώτη έκφραση της εισοδηµατικής στρωµάτωσης στις περιοχές που επεκτείνεται η πόλη, ο νέος σχεδιασµός της κατεστραµµένης περιοχής αποτελεί ένα δεύτερο βήµα
στη διαδικασία µετεξέλιξης της παραδοσιακής δοµής, διαδικασία όµως που µένει τελείως
περιορισµένη τα χρόνια αυτά για να εµφανισθεί µε πολύ µεγαλύτερη ένταση µετά από
δυο καθοριστικά στη µεταµόρφωση της πόλης γεγονότα: την ένταξή της στο ελληνικό
κράτος στα 1912 και το συνολικό επανασχεδιασµό της µετά την πυρκαγιά του 1917".
(Καραδήµου 1985:50).
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***
Προσφιλές θέµα µιας πρωτόλειας κοινωνικής ανάλυσης του κτισµένου
είναι η περιγραφή της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών του σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές οµάδες της πόλης. Σ' αυτή την παραδοσιακή
κοινωνιολογική προσέγγιση, συσχετίζονται από την µια µεριά οι µορφές
του ιστού, οι οικοδοµικοί κανονισµοί, τα µνηµεία και η ένταξή τους στον
ιστό της πόλης, τα χαρακτηριστικά της µορφής και της διακόσµησης των
κτιρίων και από την άλλη η ιστορία και οι δραστηριότητες των κατοίκων
της πόλης. Αλλά η προφανής αυτή συνάρτηση παραµένει επιφανειακή
και "εξωτερική" καθώς αστικός χώρος και κοινωνία θεωρούνται ότι αποτελούν δυο ανεξάρτητες κατηγορίες, δυο διαφορετικές ολότητες πραγµάτων χωρίς λειτουργικές σχέσεις.3 Η διχοτοµία χώρος-κοινωνία περιορίζει τις ερµηνευτικές δυνατότητες της προσέγγισης και προσδιορίζει την
µικρή θεωρητική της εµβέλεια. Ο αστικός χώρος παραµένει "εκτός κοινωνίας" και δεν επιτυγχάνεται η ενσωµάτωσή του στις σχέσεις που καθορίζουν την κοινωνική δυναµική. Όταν η παραπάνω θεωρητικήπροσέγγιση
µεταµορφώνεται σε µεθοδολογία σχεδιασµού, δεν της αποµένει παρά η
αντιγραφή του παρελθόντος. Η ανάλυση υποθάλπει την ροµαντική αναπόληση της παράδοσης.

3

Παραθέτουµε ένα µικρό απόσπασµα από τη συστηµατική κριτική του Castells στη θέση
της διχοτοµίας και αντανάκλασης χώρου και κοινωνίας. "Κατ' αρχήν, η θέση της σχέσης
ανάµεσα σε κοινωνία και χώρο θα έπρεπε να είναι αδιαµφισβήτητη, γιατί είναι προφανές
ότι ο χώρος, όπως και κάθε άλλο υλικό στοιχείο πάνω στο οποίο ασκείται ανθρώπινη
δραστηριότητα, παίρνει µια ιδιαίτερη µορφή ανάλογα µε το τεχνικο-κοινωνικό πλαίσιο
όπου ανήκει. Πολύ σωστά βέβαια, ένα είδος "θεωρίας της αντανάκλασης" χρησιµοποιείται
για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Η κοινωνία ωστόσο δεν µπορεί να "αντανακλαστεί"
στο χώρο, εφ. όσον δεν είναι ξένη προς το χώρο. Αυτό που είναι µάλλον απαραίτητο
εδώ, είναι να δείξουµε πως ο χώρος και τα υλικά στοιχεία κοινωνικής οργάνωσης αρθρώνονται µέσα σ' ένα συνεκτικό θεωρητικό ή εννοιολογικό σύνολο, που χρησιµεύει για την
ερµηνεία των διαδικασιών και των συγκυριών... Η ανάλυση των κοινωνικών µορφών
(περιλαµβανοµένου του χώρου) απαιτεί την αναδιάρθρωση της σηµασιολογικής δοµής
των σχέσεων ανάµεσα στα συγκεκριµένα στοιχεία (περιλαµβανοµένου του χώρου) που
απαρτίζουν την κοινωνία. Ο χώρος µ' αυτό τον τρόπο µπορεί να περιληφθεί σ' αυτή τη
δοµή, µε τα ειδικά αποτελέσµατά του, και ταυτόχρονα, να δείχνει µέσα από τα χαρακτηριστικά του το συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο αρθρώνονται οι δοµές και τα επίπεδα
του κοινωνικοί, σχηµατισµού όπου ανήκει". (Μ. Castells 1977:124).

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

111

Η έρευνα της κοινωνικότητας του κτισµένου χώρου δεν παρέµεινε σ'
αυτό το επίπεδο. Ένας µεγάλος αριθµός µελετών και µονογραφιών4, ιδίως µετά το 1970, αναζήτησε τις "κρυφές διαστάσεις" του φυσικού χώρου
και χωρίς να συγκροτηθεί µια ιδιαίτερη επιστηµονική περιοχή οικονοµίας,
κοινωνιολογίας ή ανθρωπολογίας, διερευνήθηκε ο ρόλος του κατασκευασµένου χώρου στην οικονοµία και στην ιδεολογία. Θα µπορούσαµε να
πούµε ότι συνολικά απορρίφθηκε η ιδέα µιας αµετάβλητης οικονοµικής
και ιδεολογικής λειτουργίας και ο χώρος ενσωµατώθηκε στη λογική κάθε
διακεκριµένου ιδεολογικού και οικονοµικού κύκλου.
Έτσι στο πλαίσιο µιας αναπτυγµένης καπιταλιστικής οικονοµίας, η οικονοµική λειτουργία των καταστατικών κατηγοριών και µεταβλητών συγκεκριµενοποιήθηκε: α. στη σχέση τους µε τις τεχνικές κατασκευής, µε
την τεχνολογία παραγωγής των υλικών, µε την εξειδίκευση της εργατικής
δύναµης, β. στη σχέση τους µε τον κύκλο του κεφαλαίου (διαθεσιµότητα, συνθήκες κύκλυσης, ποσοστό κέρδους) που αναλαµβάνει την κατασκευή, γ. στην αντιστοιχία του φυσικού-αστικού χώρου που παράγεται
σύµφωνα µ' ορισµένα σχήµατα µε τις δυνατότητες και τη σκοπιµότητα
της κατανάλωσης, δ. στον τρόπο εκµετάλλευσης της γης που οι διαφορετικές αρχές οργάνωσης επιβάλλουν.
Κεφάλαιο, εργασία, γη και κατανάλωση σχηµατίζουν τον πυρήνα της
προβληµατικής για τον οικονοµική λειτουργία του ιστού της πόλης, της
µορφολογίας, της δοµής των υψών. Υποστηρίχθηκε για παράδειγµα ότι
οι διατάξεις του οµοιόµορφου κανάβου αποτελούν το πιο απλό σχήµα
µιας συνεχώς επεκτεινόµενης εµπορικής κατάτµησης της γης, ότι η µορφολογία της διεθνούς αρχιτεκτονικής προϋποθέτει τη διεθνοποίηση του
κεφαλαίου και των τεχνικών της βιοµηχανικής παραγωγής του χώρου,
ότι η οµοιογένεια σε µεγάλη κλίµακα απαιτεί την κινητοποίηση συγκεντροποιηµένου κρατικού ή ιδιωτικού κεφαλαίου και αντίστροφα ο ετερογενής και διακριτός χώρος µπορεί καλύτερα να συνδυασθεί µε µια δοµή
µικρών και ανεξάρτητων καπιταλιστικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων,
ότι η σχέση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου µεταφέρει το συσχετισµό
ιδιωτικής και δηµόσιας οικονοµίας, ότι ο ανοικτός και συνεχώς επεκτεινό-

4

Βλ. για παράδειγµα τον ετήσιο κατάλογο του Centre de Documentation sur l'Urbanisme
"La recherche urbaine en France" όπου τεκµηριώνεται Το ενδιαφέρον για την κοινωνιολογία του σχεδιασµού και του κατασκευασµένου χώρου.
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µενος χώρος είναι οργανική συνέχεια µιας δυναµικής και αναπτυσσόµενης οικονοµίας, ότι η συνέχεια του ιστού και των άλλων χωρικών στοιχείων προϋποθέτει την ενιαία λειτουργία της οικονοµίας και την απουσία
αυτόνοµων οικονοµικών ενοτήτων παραγωγής ή κατανάλωσης, ότι η
επανάληψη σαν αρχή µορφολογικής σύνθεσης αντιστοιχεί σε µια ορισµένη τεχνικο-οικονοµική οργάνωση της εργασίας. ότι η οµοιογένεια είναι η
άλλη όψη της προτυποποιηµένης µαζικής παραγωγής του χώρου και της
υιοθέτησης ενιαίων προτύπων κατανάλωσης από τον πληθυσµό, κλπ.
Ένας ατέλειωτος κατάλογος συνάφειας οικονοµικών και χωρικών οργανωτικών αρχών θα µπορούσε να καταγραφεί, στη βάση µιας κοινής προβληµατικής: του χώρου σαν φυσικού υποδοχέα µιας οικονοµικής δοµής
και σαν προϊόντος µιας ορισµένης τεχνικο-οικονοµικής οργάνωσης. Χαρακτηριστικά του κατασκευασµένου χώρου που κατά παράδοση αποδίδονται στην αισθητική αποδεικνύεται ότι βασίζονται σε ισχυρές οικονοµικές σχέσεις.
Στο πεδίο της ανάλυσης της ιδεολογικής λειτουργίας του κατασκευασµένου αστικού χώρου τα αποτελέσµατα της συστηµατικής έρευνας είναι
επίσης αξιόλογα. Σαν βασική συνάρτηση χώρου και ιδεολογίας θα µπορούσε να θεωρηθεί αυτή της αναφοράς, µέσω των ση µειωτικών µηχανισµών απόδοσης σηµασίας (Komninos 1982:69,70). Στη συνέχεια οι αναφορές ιεραρχούνται, ενοποιούνται, διακρίνονται ή αλληλοκαλύπτονται
µέσω της χωρικής διάταξης των στοιχείων που είναι φορείς τους. Αυτόν
τον πολύπλοκο µηχανισµό (αναφοράς, ιεραρχίας, παράθεσης), που συµπυκνώνει τον ιδεολογικό "λόγο" του κτισµένου, συµπληρώνει ο ιδεολογικός χαρακτήρας της έκφανσης ορισµένων καταστατικών κατηγοριών,
όπως των σχέσεων εσωτερικού-εξωτερικού, του ρυθµού, των αναλογιών. Και στις δυο περιπτώσεις η τοπικότητα και η ιδιαίτερη ιστορία κάθε
πόλης προσδιορίζουν τους κώδικες της σηµειωτική ς αναφοράς, της νοητικής δηλαδή συνάφειας του κτισµένου χώρου µε τις κοινωνικές πρακτικές, τον χρόνο και τον τόπο.
Έτσι µπορεί να υποστηριχθεί ότι η διεθνής αρχιτεκτονική είναι η λιγότερο ιδεολογικά φορτισµένη αρχιτεκτονική, ότι φορείς αναφορών και
σηµασίας είναι τα σχήµατα, οι ρυθµοί και τα όρια, ότι η ιεραρχία αποδίδεται από τις διατάξεις, τις αξονικές συνθέσεις, την θέση, το µέγεθος και
την µορφή των σχηµάτων ενώ η επανάληψη και. η οµοιογένεια εµπεριέχουν την άρνησή της, ότι οι εκδοχές της σχέσης εσωτερικού-εξωτερικού
απηχούν την κυριαρχία ή µη θετικιστικών απόψεων, ότι η οµοιογένεια
είναι έκφανση του δογµατισµού ενώ η παράθεση και το κολάζ της πολυφωνίας κλπ.
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Σε αντίθεση µε τη συνάφεια καταστατικών κατηγοριών και οικονοµίας που είναι κατ' εξοχή λειτουργική, η συνάφεια χώρου και ιδεολογίας
είναι ιστορική, στηρίζεται στους κώδικες που έχουν καθιερωθεί στο παρελθόν και στη σηµασιολογική φόρτιση του κτισµένου χώρου, που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης ιδεολογίας. Σε τελική
ανάλυση ο χώρος δεν είναι παρά ένα medium των ήδη καθιερωµένων
ιδεολογικών αντιλήψεων.

2. Η κοινωνικότητα των στυλ
Στο άλλο άκρο ενός αναλυτικού ορθολογισµού που επιτρέπει τον τελεολογικό χειρισµό των καταστατικών κατηγοριών και µεταβλητών του φυσικού χώρου της πόλης, συναντάµε συνολικές δοµές που έχουν την ίδια
λειτουργία: να κατευθύνουν τον σχεδιασµό συγκεκριµένων περιπτώσεων
µέσω προτύπων χωρικής οργάνωσης. Είναι τα στυλ, οι σχολές, τα παραδείγµατα του σχεδιασµού. Και οι τρεις όροι παραπέµπουν σε ολοκληρωµένες δοµές που "εκπαιδεύουν" σε ορισµένες εκδοχές σχεδιασµού µε
τρόπο συνολικό και αποκαλυπτικό. Εδώ η σύνθεση γίνεται βίωµα και δεν
της χρειάζονται οι γνώσεις των αναλυτικών κανόνων της σκοπιµότητας.
µπορεί να χρησιµοποιεί ένα πρότυπο σαν δόγµα, χωρίς απαραίτητα να
κατανοεί το µηχανισµό της κοινωνικότητάς του.
Αυτό δεν δηλώνει την απουσία κοινωνικότητας των προτύπων που
κινητοποιούνται, σαν προϋπόθεση και σαν επίπτωση της εφαρµογής
τους. Εδώ η κοινωνικότητα ανάγεται στο παράδειγµα και περιγράφεται
σε όρους ιδεολογίας ή πολιτικής. Αναγνωρίζεται δηλαδή η σύνδεση των
στυλ µε συστήµατα αξιών, µε πολιτικές πεποιθήσεις, µε προσδοκίες και
κοινωνικά οράµατα.
Γνωστές προσεγγίσεις που αποδίδουν ιδεολογική, αισθητική και πολιτική σκοπιµότητα στα στυλ είναι του G. Βrοadbent, του Α. Whittick και
του C. Jencks. Στην πρώτη τα στυλ θεωρούνται σαν θεωρητικές ιδεολογίες, που µέσω της κοινωνικής αποδοχής τους, αναγκάζουν τους σχεδιαστές να υιοθετήσουν ορισµένα συστήµατα κανόνων µορφοποίησης. Στη
δεύτερη περιγράφεται το ιδεολογικό και αισθητικό περιεχόµενο των κύριων στυλ του 20ου αιώνα. Στην τρίτη διερευνώνται οι συνδέσεις των
αρχών της µορφοποίησης µε πολιτικές πεποιθήσεις και αξίες. Τρεις διαφορετικές εκδοχές της κοινωνικότητάς τους, έτσι οριοθετούνται.
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Τα στυλ σαν θεωρητικές ιδεολογίες
Ο Βrοadbent (1980) µεταφέρει τη θεωρία του Kuhn, για το ρόλο των
Παραδειγµάτων στον προσανατολισµό της ατοµικής προσπάθειας των
ερευνητών που ανήκουν σε µια επιστηµονική κοινότητα, στα στυλ και
στις τυπικές κατευθύνσεις του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµού.
Αλλά η αναλογία ανάµεσα σε επιστηµονικές κοινότητες, σε Παραδείγµατα, σε οµάδες σχεδιαστών και σε κατευθύνσεις του σχεδιασµού προϋποθέτει τον ορισµό Παραδειγµάτων και προτύπων του σχεδιασµού, που
µέσω των θέσεών τους για την οργάνωση του χώρου, για τα υλικά και
τις τεχνικές, κατευθύνουν την ατοµική προσπάθεια των σχεδιαστών. Η
άποψη του Βrοadbent είναι θετική, ότι ισχύει η αναλογία, και διερευνά
τους όρους στοιχειοθέτησης των σχεδιαστικών κατευθύνσεων.
Πως όµως τα στυλ ανάγονται σε Παραδείγµατα πρακτικής; και πως
µεταφέρεται µια επιστηµολογία των επιστηµών του φυσικού κόσµου
στην τέχνη και στο σχεδιασµό; Η ιδέα που επιτρέπει την αναλογία είναι
αυτή του περιβαλλοντικού ντετερµινισµού. Ο Kuhn ισχυρίζεται ότι ιδιαίτερες πιέσεις ασκούνται σε κάθε µέλος µιας επιστηµονικής κοινότητας
που αναγνωρίζει ένα ορθόδοξο τρόπο έρευνας και ασπάζεται ένα θεωρητικό Παράδειγµα. Κάθε "κανονικός" ερευνητής εντάσσει την ατοµική του
προσπάθεια στο κυρίαρχο Παράδειγµα αν και υπάρχουν πάντοτε επιστήµονες που αναπτύσσουν µια κριτική σκέψη, βλέπουν τα όρια της θεωρητικής ορθοδοξίας, προτείνουν εναλλακτικά σχήµατα και αντιµετωπίζονται
µε έντονη εχθρότητα, ιδιαίτερα από τους κύριους εκφραστές του παλιού
Παραδείγµατος. Συνήθως η πλειοψηφία απορρίπτει τις απόψεις τους αλλά µερικές φορές η αντίθεση ανατρέπεται και αυτό που φαινόταν καινούριο και παράξενο γίνεται το νέο Παράδειγµα. Έτσι προοδεύει η επιστήµη, µέσα από τη διαρκή σύγκρουση και εναλλαγή των Παραδειγµάτων.
Η ίδια διαδικασία χαρακτηρίζει κατά τον Βrοadbent και άλλα πεδία,
την αρχιτεκτονική, τον προγραµµατισµό, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Κοινωνικές πιέσεις ασκούνται στα µέλη των παραπάνω κοινοτήτων, φήµη και χρήµατα αποφέρει η χρήση των κυρίαρχων Παραδειγµάτων, το βάρος του κοινωνικού περιβάλλοντος καθιερώνει πρότυπα έρευνας και πρακτικής . Και εδώ η αναγνώριση προϋποθέτει την υιοθέτηση
των κατεστηµένων προτύπων σκέψης και οι συγκρούσεις είναι ιδιαίτερα
έντονες µε όσους απειλούν την καθιερωµένη ορθοδοξία. Ήδη ο Kuhn
όριζε την έννοια του Παραδείγµατος πολύ πλατειά, µε πολλούς διαφορε-
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τικούς τρόπους, ανάµεσά τους και η έννοια του στυλ στις τέχνες.
Έτσι η ιστορία και η εξέλιξη του σχεδιασµού παρουσιάζεται σαν ένας
κατάλογος εναλλασσοµένων Παραδειγµάτων, αιγυπτιακού σε ελληνικό,
σε ρωµαϊκό κλπ. Μέσα σε κάθε Παράδειγµα προσδιορίζονται επιµέρους
τυπικές εκδοχές του σχεδιασµού, "υποπαραδείγµατα", σε αντιστοιχία µε
ατοµικές δουλειές σχεδιαστών ή µε ειδικούς κτιριακούς τύπους. Είναι η
περίπτωση του Henry Yevele στο γοτθικό Παράδειγµα, του Le Corbusier,
του Gropius, του Mies στο µοντέρνο κίνηµα. Καθώς τα στυλ γίνονται
Παραδείγµατα οι τεχνικές, οι µέθοδοι και οι αρχές µορφοποίησης που
εµπεριέχουν µετασχηµατίζονται σε όρους εκλογίκευσης της πρακτικής
του σχεδιασµού. Όχι µόνο δεν αποτελούν "το φτερό στο καπέλο µιας
γυναίκας, µερικές φορές όµορφο και τίποτε περισσότερο" όπως πίστευε ο
Le Corbusier, αλλά καθιερώνονται σαν θεωρητικές ιδεολογίες της σύνθεσης. Περιχαράσουν τα όρια ανάµεσα στο οικείο και στο ξένο, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθοδηγούν την εκµάθηση και την άσκηση της
σύνθεσης, αναγνωρίζονται σαν βασικές συνιστώσες της τελευταίας. Εβδοµήντα χρόνια µετά το περίφηµο δοκίµιο του Loos "∆ιακόσµηση και.
Έγκληµα", µε µια αντιστροφή της προβληµατικής, επαναξιολογείται η
σηµασία τους πάνω σ' ένα όρο του λογικού θετικισµού, που ο Kuhn υπερβαίνει, τη λειτουργία της γλώσσας.

Στυλ, αισθητική και ιδεολογία
Οι θεωρίες και κατευθύνσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έχουν, κατά
τον Α. Whittick (1974), ιδιαίτερη αξία για τον αστικό σχεδιασµό καθώς
συµβάλλουν στη διαµόρφωση των οπτικών χαρακτηριστικών του αστικού χώρου. Από την αρχή του αιώνα, σαν σχεδιαστικές θεωρίες και κατευθύνσεις που άσκησαν ιδιαίτερη επιρροή θεωρούνται η art nouveau
(1890-1915), ο εξπρεσιονισµός (1905-1925), η οργανική αρχιτεκτονική
(1910-1940), ο φονξιοναλισµός (1910-1940), ο κονστρουκτιβισµός
(1920-1940), η αισθητική του De Stijl (1920-1940), ο νεοκλασικισµός
(1925-1940), το διεθνές στυλ (1925-1940), ο µπρουταλισµός (19551965). Με εξαίρεση την art nouveau όλες οι άλλες κατευθύνσεις ανήκουν
στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. ∆ύο είναι οι παράγοντες αυτής της ενοποίησης. Ότι χρησιµοποιούν µεθόδους της σύγχρονης κατασκευής, και υλικά όπως ο χάλυβας, το σκυρόδεµα, το γυαλί, τα πλαστικά, µε αναλυτικούς υπολογισµούς της αντοχής τους και όχι σαν φυσικά υλικά, ότι ε-
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µπεριέχουν µια κριτική στο διακοσµητικό χαρακτήρα των παραδοσιακών
στυλ.
Η art nouveau γεννήθηκε στο Βέλγιο από την πρακτική και τη θεωρία των Henri van del Velde και Victor Horta. Αποτελούσε µέρος µιας
προσπάθειας να διαµορφωθεί ένας νέος διακοσµητικός χαρακτήρας µε
πολύµορφες εφαρµογές, από την εικονογράφηση βιβλίων ως την αρχιτεκτονική. Αν και κύρια προσανατολίστηκε στην διακόσµηση, ο van del
Velde επιχείρησε να την συνδυάσει µε την κατασκευή και την µετάδοση
των φορτίων, µια προσέγγιση που µε παραδειγµατικό τρόπο απεικόνισε
στο θέατρο της έκθεσης της Κολονίας το 1914. Επίσης συνδέοντας τον
γραµµικό ρυθµό, µε την ιδέα της βιολογικής ανάπτυξης και της οργανικής
ενότητας πλησίασε τον εξπρεσιονισµό, που επίσης παρουσιάζεται σαν
τέχνη των γραµµικών ρυθµών και της οργανικής ενότητας.
Η καταγωγή του εξπρεσιονισµού ανάγεται στην επιθυµία ορισµένων
γερµανών καλλιτεχνών να εκφράσουν µε την µορφή τον πραγµατικό
χαρακτήρα και την εσωτερική σηµασία των πραγµάτων. Η ονοµασία της
πιο σηµαντικής οµάδας Die Βrücke, παραπέµπει στη γέφυρα από τον κόσµο των αισθήσεων στον κόσµο της ουσίας και της συχνά κρυµµένης
σηµασίας των πραγµάτων. Η κίνηση επηρεάσθηκε από τις φροϋδικές θεωρίες του ασυνείδητου και προσέφερε τη βάση για την µετέπειτα ανάπτυξη του υπερρεαλισµού. Είχε αξιοσηµείωτη επίδραση στην αρχιτεκτονική που τεκµηριώνεται µε τα έργα των Hans Poelsing, Max Berg, Erich
Mendelsohn, Ηans Scharoun. Κατ' εξοχήν όµως σε τρία ευρωπαϊκά κτίρια
εµφανίζεται η δραµατική επίδραση του εξπρεσιονισµού: στο παρατηρητήριο του Postdam του Εrich Mendelsohn (1920-1921), στο
Goetheanum της Βασιλείας του Rudolf Steiner (1925-28) και στο παρεκκλήσι της Romchamp του Le Corbusier (1951-1954).
Συνδεδεµένη µε την art nouveau και τον εξπρεσιονισµό θεωρείται η
αρχιτεκτονική θεωρία της οργανικής ενότητας, που υποστηρίχθηκε από
τους Louis Η. Sullivan, F.L. Wright, Ηenri van del Velde και Εrich Mendelson στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Ευρώπη αντίστοιχα. Η θεωρία της
οργανικής ενότητας θα πρέπει να διακρίνεται από την οργανική αρχιτεκτονική. Η πρώτη βασίζεται στις ελληνικές και ρωµαϊκές αντιλήψεις ότι οι
αναλογίες ενός κτιρίου πρέπει να απορρέουν από τις αναλογίες του ανθρώπινου σώµατος και ότι το ανθρώπινο σώµα και οι αισθήσεις αποτελούν το µέτρο του περιβάλλοντος κόσµου. Η δεύτερη αντιστοιχεί σ' ένα
είδος λειτουργικού σχεδιασµού σύµφωνα µε τις ανάγκες, την ανάπτυξη
και τη µεταβολή τους. Η θεωρία της οργανικής ενότητας εµπεριέχει επί-
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σης την άποψη της ενσωµάτωσης των µερών στο σύνολο έτσι ώστε ο
σχεδιασµός του συνόλου να προσδιορίζει τον σχεδιασµό των επιµέρους
τµηµάτων. Ακόµη σε σχέση µε τον φονξιοναλισµό µπορεί να ορισθεί σαν
ο σχεδιασµός µιας συνολικής δοµής, η οποία µαζί µε τα τµήµατα της καθορίζεται από τις λειτουργίες που εκτελεί.
Η θεωρία του φονξιοναλισµού είχε µεγάλη προϊστορία πριν αναδειχθεί σε κυρίαρχη εκδοχή του µοντερνισµού στην µεταπολεµική περίοδο.
Οι αρχές της "προσαρµογής στον σκοπό" και της "προσαρµογής της
µορφής στη λειτουργία" έγιναν αποδεκτές από µεγάλο αριθµό αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων, ενώ η γέννησή τους ανάγεται στο µέσο του 19ου
αιώνα στις ιδέες των Henri Labrouste, Violet-le-Duc, William Morris και
Philip Web. Τι είναι όµως λειτουργικός σχεδιασµός; Οι απαντήσεις ποικίλουν. από τον σχεδιασµό ενός αντικειµένου σύµφωνα µ' ένα σύνολο φυσικών απαιτήσεων µέχρι την έκφραση της δοµής στη µορφή και την απεικόνιση αισθητικών και ιδεολογικών αξιών. Κυρίαρχη είναι ίσως η εκδοχή ότι η αισθητική απορρέει από τη λειτουργία, ότι µια δοµή που ανταποκρίνεται σ' ένα στόχο εµπεριέχει την έννοια του ωραίου, ότι η αισθητική είναι η απεικόνιση της λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση το κρίσιµο ερώτηµα εµπεριέχεται στην έννοια της λειτουργίας. Περιλαµβάνει ο όρος
µόνο τις ανθρώπινες δραστηριότητες ή και ιδεολογικές και άλλες αξίες
στις οποίες τα κτίσµατα πρέπει να προσαρµόζονται και να υπηρετούν; Με
την πλατειά εκδοχή του όρου, ο φονξιοναλισµός γίνεται το κοινό υπόβαθρο όλων των κατευθύνσεων του µοντερνισµού.
Ο κονστρουκτιβισµός εµφανίζεται στη Σοβιετική Ένωση στη δεκαετία
του 1920 µε το Ρεαλιστικό Μανιφέστο, των αδελφών Naum Cabo και
Antoine Persner. Στόχος της κίνησης ήταν να εκφράσει, µε συµβολικές
µορφές, τις αντιλήψεις της ζωής και του κόσµου έτσι όπως διατυπώνονται από τη σύγχρονη επιστήµη. Συνδέεται µε άλλες σηµαντικές προσεγγίσεις όπως ο κυβισµός και ο φονξιοναλισµός ενώ αποκλίνει από τη χρήση νατουραλιστικών µορφών σε όφελος µιας έντονης γεωµετρικότητας.
Η κατασκευή σ' όλες τις εκφράσεις της τονίζεται, η παραδοσιακή διακόσµηση απορρίπτεται και τα αισθητικά αποτελέσµατα συναρτώνται στις
µορφολογικές σχέσεις µάζας, χώρου και κατασκευής. Αρχιτέκτονες που
ακολουθούν την κονστρουκτιβιστική φιλοσοφία είναι οι Vladimir Tatlin,
Εl Lissitzky, Theo van Doesburg, Thomas Rietveld, ενώ ο Le Corbusier
και ο Marcel Βreuer εργάσθηκαν σε παράλληλες κατευθύνσεις. Το ιδίωµα
του κονστρουκτιβισµού µπορεί να ονοµασθεί κατασκευαστική επίδειξη
και επιτήδευση καθώς πολλές φορές προβάλλει την κατασκευή για αυτή
την ίδια. Μια νέα µάλιστα µνηµειακότητα θα µπορούσε να εκφρασθεί µ'
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αυτό τον τρόπο και να διαδεχθεί την αρχαιοελληνική, ρωµαϊκή ή αναγεννησιακή µνηµειακότητα.
Η οµάδα De Stijl ιδρύθηκε στο Leiden της Ολλανδίας το 1917. Οι πιο
γνωστοί αρχιτέκτονες που εργάσθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές της ήταν
οι J.J.P. Oud, Theo van Doesburg και Thomas Rietveld. Οι στόχοι της
οµάδας επηρεάσθηκαν από τον κυβισµό, από τη θεώρηση του κύβου σαν
βασικής µονάδας σχεδιασµού, που µπορεί να επεκταθεί προς όλες τις
κατευθύνσεις, και από την πρωτεύουσα σηµασία του χώρου σαν καταστατικού στοιχείου του σχεδιασµού και υλικού εκφραστικού µέσου.
Μορφές στη µεγαλύτερη καθαρότητα τους, µε γεµάτες και επίπεδες επιφάνειες σε πρωτογενείς χρωµατισµούς –άσπρο, µαύρο, γκρι– γίνονται τα
κυρίαρχα χαρακτηριστικά της αισθητικής του De Stijl.
Ο νεοκλασικισµός χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση µορφών και
αναλογιών της ελληνικής και ρωµαϊκής αρχιτεκτονικής µε περιορισµένη
όµως χρήση του διάκοσµου που τις συνοδεύει. Στις ποικίλες του εκφράσεις, εµπεριέχεται στην αρχιτεκτονική των περισσότερων ευρωπαϊκών
χωρών στην περίοδο 1925-1940. Σαν νεοκλασικισµός µπορεί όµως να
θεωρηθεί και η µεταφορά αναλογιών, όγκων, σχηµάτων, διατάξεων της
κλασικής αρχιτεκτονικής στις συνθέσεις των Le Corbusier, Walter Gropius
και Mies van der Rohe.
Ο όρος "διεθνές στυλ" εµφανίστηκε για πρώτη φορά στον κατάλογο
της έκθεσης της µοντέρνας αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μοντέρνας
Τέχνης της Νέας Υόρκης, από τους Henry-Russel Hitschock και Philip
Johnson µετά από πρόταση του διευθυντή του Μουσείου Alfred Βarr.
Παρ' όλα αυτά ότι οριοθετείται σαν διεθνές στυλ ορίσθηκε πολύ νωρίτερα µε την εφαρµογή των θεωριών του φονξιοναλισµού, του οποίου αποτελεί µια σηµαντική φάση. Χαρακτηρίζει µια φονξιοναλιστική αρχιτεκτονική µε έµφαση στις αισθητικές σχέσεις των όγκων, στις επίπεδες επιφάνειες, στην απουσία διακόσµησης, στις επίπεδες οροφές, στην πλήρη
εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνικής. Ακόµη σε µερικές εκφράσεις του µπορεί να συνδεθεί µε τον κονστρουκτιβισµό και
τον νεοκλασικισµό.
Όπως και η ονοµασία του υπονοεί, έχει παγκόσµια ισχύ και περιλαµβάνει το έργο αξιόλογων αρχιτεκτόνων όπως των Walter Gropius, Le
Corbusier, Mies van der Rohe, Richard Neutra, Philip Johnson.
Τέλος στην αρχή της δεκαετίας του 1950 διατυπώνεται στην Μ. Βρετανία µια νέα εκδοχή του φονξιοναλισµού, µε το κριτικό έργο των Alison
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και Peter Smithson. Κύριος στόχος του νέου στυλ, του µπρουταλισµού,
είναι να κάνει φανερή τη δοµή και τα υλικά των λειτουργικών κτισµάτων.
Αν και εγκαινιάζει νέα φάση για τον φονξιοναλιστικό σχεδιασµό εµφανίζει
επίσης ισχυρή συγγένεια µε τον κονστρουκτιβισµό.

Τα στυλ σαν κατευθύνσεις πολιτικής
Για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, ο Charles Jencks (1973) ισχυρίζεται ότι
στην περίοδο 1920-1970 µπορούν να οριοθετηθούν έξι κύριες τάσεις.
Ταξινοµηµένες σ' ένα εξελικτικό διάγραµµα αντιπροσωπεύουν, µε µια
µεταφορική έννοια, τα περισσότερα αρχιτεκτονικά είδη. Σε αντίθεση όµως µε τα ζωικά είδη οι αρχιτεκτονικές τάσεις-κινήµατα ποτέ δεν εκλείπουν τελείως, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα µιας επανόδου των µορφών και των ιδεών του παρελθόντος. Και ακόµη, πάλι σε αντίθεση µε
την φυσική εξέλιξη, οι αρχιτέκτονες τείνουν να µεταβαίνουν από το ένα
είδος στο άλλο να διασταυρώνουν οτιδήποτε τους αρέσει και να παράγουν γόνιµες συνθέσεις. Παρ' όλα αυτά, ακόµη και µ' αυτό τον πλούτο
και την πολυπλοκότητα, διακρίνεται µια σαφής αλληλουχία ανάπτυξης
που τείνει να κρατήσει τον σχεδιαστή µέσα στο πεδίο των κυρίαρχων
ιδεών και µορφών.
Σαν κριτήριο οριοθέτησης των κατευθύνσεων του αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού, ο Jencks χρησιµοποιεί τις πολιτικές ιδέες, που αποτελούν το
υπόβαθρο κάθε κινήµατος. Με συντοµία αιτιολογεί την ιδιαίτερη σηµασία
τους για την αρχιτεκτονική. Ο αρχιτέκτονας, κατά κανόνα, απαιτεί µια
υπαρκτή κοινωνία για τα κτίριά του κι όταν χτίζει αναγκαστικά αντιµετωπίζει πραγµατικά πολιτικά προβλήµατα. Έτσι οι µεγαλύτεροι αρχιτέκτονες
έχουν ορίσει τις ιδανικές πολιτικές τους θέσεις και έχουν εµπλακεί, µέσα
απ' την πρακτική, σε καθηµερινές πολιτικές συγκρούσεις, είτε συµβιβαζόµενοι µε την υπάρχουσα κοινωνία είτε αψηφώντας την και αποκλίνοντας απ' αυτήν. Υπάρχουν τρεις βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης. Ο
αρχιτέκτονας σήµερα, περισσότερο από ποτέ, εξαρτάται από την συλλογική πελατεία, είτε αυτή προέρχεται από το κράτος, την τοπική κυβέρνηση, ή από επιτροπή επιχειρηµατιών. Αυτό που κατασκευάζει ισοδυναµεί
µε µια πολιτική απόφαση, όταν δέχεται οποιαδήποτε εντολή από µια τέτοια οµάδα. Η εκλογή του αν θα κατασκευάσει κατοικίες ή πολεµοφόδια
είναι πάνω απ' όλα πολιτική. ∆εύτερο, µ' ένα πολύ "χαλαρό" τρόπο η αρχιτεκτονική επηρεάζει τη ζωή αυτών που την κατοικούν ή την χρησιµο-
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ποιούν. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η αρχιτεκτονική µπορεί από µόνη
της ν' αλλάξει την κοινωνία –µια χωρίς αξιοπιστία σήµερα ιδέα που καλείται "αρχιτεκτονικός ντετερµινισµός"– αλλά ότι έχει µια µικρή αλλά σηµαντική επίδραση στους ανθρώπους. Ίσως το περισσότερο που µπορεί να
ισχυρισθεί κανείς εδώ είναι ότι όσο πιο φτωχό και περιορισµένο είναι το
πολιτιστικό περιβάλλον τόσο σηµαντικότερα είναι τα αποτελέσµατα της
αρχιτεκτονικής. Μια φυλακή ή µια διαστηµική κάψουλα προσδιορίζουν τη
ζωή των κατοίκων σε µεγάλο βαθµό ενώ ένα σύνολο δηµιουργικών επιστηµόνων ή καλλιτεχνών µπορεί να ευδοκιµήσει σχεδόν σε κάθε περιβάλλον για όσο καιρό του παρέχεται ένα ελάχιστο υπηρεσιών. Τρίτο, η
αρχιτεκτονική είναι µια πολιτική τέχνη γιατί αποκρυσταλλώνει τον δηµόσιο χώρο, ενσωµατώνει τις κοινωνικές αξίες και τα µακροχρόνια πολιτιστικά οράµατα. Έτσι έχει ένα σαφέστερο κοινωνικό περιεχόµενο απ' ότι
οι άλλες τέχνες. Ενώ η µουσική ή η ζωγραφική µπορεί να είναι ασύνδετες
µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο παράγονται, η αρχιτεκτονική είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε το δηµόσιο αίσθηµα. Γεγονός που συνεπάγεται µια
ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στην επικοινωνία και ακόµη στη ρητορική.
Πρέπει µε τη βοήθεια της φύσης να εξηγήσει και να δραµατοποιήσει συγκεκριµένα κοινωνικά νοήµατα. Τέλος µια πολιτική βάση υιοθετείται γιατί
οι άλλες µεγάλες απόψεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έχουν µελετηθεί
σε έκταση και είναι καλά γνωστές: η ανάπτυξη της "αισθητικής µηχανής",
το διεθνές στυλ και η ιδέα του "χωροχρόνου", τα επιχειρήµατα για µια
καινούρια ηθική, η "αλήθεια απέναντι στα υλικά" και η κοινωνική ευθύνη,
τα αποτελέσµατα των νέων τεχνικών, γυαλί, ατσάλι, υπό πίεση κατασκευές και αιρ-κοντίσιον, κλπ. Όλες οι ερµηνευτικές αυτές παράµετροι
είναι σπουδαίες και δεν παραβλέπονται αλλά επαυξάνονται από τις πολιτικές πράξεις και τα κίνητρα των αρχιτεκτόνων.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των έξι κατευθύνσεων που προσδιορίζονται
σε σχέση µε διακεκριµένα σύνολα πολιτικών ιδεών, είναι:
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1. Η ιδεαλιστική κατεύθυνση (The idealist tradition)
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter, Gropius, Aldo
van Eyck, Louis Kahn, James Stirling.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Φιλελεύθερος ουµανισµός, κοινωνική ουτοπία, προσπάθεια επίλυσης κοινωνικών προβληµάτων µε την
αρχιτεκτονική, πλατωνικός ιδεαλισµός. Προτείνονται
εναλλακτικά οράµατα στην υπάρχουσα κοινωνία. Επιχειρούν να εκφράσουν µε τα κτίσµατα µια τελειότητα
και µια λανθάνουσα κοσµική τάξη. Κεντρική είναι η
πεποίθηση ότι η αρχιτεκτονική θα έπρεπε να αναπαριστά κάποιες αρχές τάξης που παρουσιάζονται στην
φύση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

∆ιαχωρισµός λειτουργιών και συστηµάτων κυκλοφορίας, προσδιορισµός ελαχίστων µεγεθών κατοικίας, έµφαση στην υγιεινή διαβίωση, αποδοχή της αρχής της
οικονοµίας και της αποδοτικότητας της οργάνωσης των
χρήσεων γης.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επίπεδες οροφές, πειθαρχηµένες µορφές, σχεδιασµοί
στη βάση αρχών τάξης, χρήση εµφανούς σκυροδέµατος και µορφολογική συγγένεια. µε τον ρωσικό κονστρουκτιβισµό. Στη δεκαετία του 1950 οι αρχές της
κατεύθυνσης εκφράζονται από το διεθνές στυλ, την
Curtain Wall και από την έρευνα των γενετικών στοιχείων των µορφών.

2. Η κατεύθυνση της συνειδητής προσέγγισης (The selfconscious tradition)
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Η φασιστική αρχιτεκτονική του µεσοπολέµου και η
σχολή της γραφειοκρατίας του 1960 (µε τους
Yamasaki, Spence, Niemeyer, Mies, Pagano, Terragni).

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Παραδοχή και υποταγή στα παλιά πρότυπα της αρχιτεκτονικής µε την πίστη ότι εµπεριέχουν κάποιες παγκόσµιες αρχές σύνθεσης. Αποδοχή της καθολικότητας
του κλασικισµού. Μανία µε το παρελθόν και µε κτίρια
προηγούµενων εποχών µε την πεποίθηση ότι προσφέρουν ένα είδος αθανασίας στους κατασκευαστές τους.
Το γενικό υπόβαθρο των πολιτικών τους πεποιθήσεων
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είναι ο συντηρητισµός, η ιδεολογία της ελίτ και η πίστη
στο status quo.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μνηµειακότητα και κλασικισµός. Σύµφωνα µε τον
Persner πρόκειται για συνθέσεις που συνδυάζουν µια
πειστική τετραγωνικότητα µε τις τέλειες όψεις και τα
µάρµαρα που λάµπουν µέσα και έξω.

Στην δεκαετία του 1960 ένα τµήµα της "συνειδητής προσέγγισης" µετασχηµατίζεται και οι υποστηρικτές της νέας κατεύθυνσης µπορούν να χαρακτηρισθούν µε τον όρο "αισθησιοκρατικοί" (Supersensualists).
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ηans Ηοllein, Walter Pichler, Ricardo Βοffil.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Επίθεση στο βιοµηχανικό περιβάλλον για την µονοτονία του και παράλληλα αποδοχή των πιο προχωρηµένων επιτευγµάτων της τεχνολογίας. έµφαση στην καλλιτεχνική αυτονοµία, στην απεριόριστη ελευθερία της
δηµιουργίας και εκµετάλλευση κάθε νέας τεχνολογίας
και εφεύρεσης για το αισθητικό της αποτέλεσµα. Ανεξαρτησία µορφής και περιεχοµένου, φορµαλιστική
στάση και συµβιβασµός µε τη µόδα. Αρχιτεκτονική που
απευθύνεται σε µια ελίτ, δεν καθορίζεται από την τεχνολογία αλλά την χρησιµοποιεί.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Χρήση χρωµατικών αντιθέσεων, συνδυασµοί της τεχνικής, της επιτήδευσης µε την αισθησιακή και οµοφυλοφιλική γλυκύτητα.

3. Η διαισθητική προσέγγιση (The intuitive tradition)
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Η εξπρεσιονιστική περίοδος (1919-1923) του Βauhaus,
Bruno Taut, Mendelsohn, Poelzig, Ηaring αλλά και Frei
Otto, Felix Candela, Ηaus Scharoun, John Utzon.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Η ιδεολογία των εξπρεσιονιστών αρχιτεκτό νων για
ατοµική δηµιουργία συχνά σε συνδιασµό µε αναρχικές
πεποιθήσεις. Αυτονοµία της φαντασίας του καλλιτέχνη
και ροµαντικός σοσιαλισµός στη βάση της συνεργασίας
και της συναδελφικότητας. Σύνθεση του συντεχνιακού
σοσιαλισµού του W. Morris µε τα κινήµατα των Arts
and Crafts και της αµοιβαιότητας. αναρχικές ιδέες για
οικιακή οικονοµία µικρής κλίµακας και κοινωνικό έλεγχο
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της µεγάλης βιοµηχανικής παραγωγής. Στη δεκαετία
του 1960 ο εξπρεσιονισµός παρουσιάζεται σαν "φανταστική αρχιτεκτονική". κυρίαρχη ιδεολογία γίνεται
αυτή της ελευθερίας του αρχιτέκτονα ενάντια στην
συµβατική δοµή της κοινωνίας και τον στείρο ορθολογισµό του σχεδιασµού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Προκύπτει σαν αποτέλεσµα µιας κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στην ελεύθερη και ισότιµη συνεργασία των παραγωγών.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Η αρχιτεκτονική του µεταφορικού νοήµατος. Αρχιτεκτονική της φαντασίας αλλά και αφηρηµένος φορµαλισµός. εµφανής φέρουσα δοµή των κατασκευών και
των συνθηκών καταπόνησης. Χρήση των υλικών σύµφωνα µε τις αρχές της αφηρηµένης ζωγραφικής.

4. Η λογική κατεύθυνση (The logical tradition)
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Kenzo Tange, Kiyonari Kikutake, Kisho Kurokawa, Pier
Luigi Nerνi, Εzra Εhrenkranz (Μεταβολιστές, Αρτσιγκαµ
και "Παραµεριστές").

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Η ορθολογική πειθαρχία της δεκαετίας του '70 σαν κατάληξη της υπερβολικής ουτοπικής οπτικής της δεκαετίας του '60. τα ροµπότ, τα µηχανολογικά εξαρτήµατα
και οι αυτοµατισµοί υπερεκτιµούνται. Βασική ιδέα είναι
η έµφαση των κύκλων της ανάπτυξης, της αλλαγής και
της παρακµής αλλά και η πίστη στην καθολικότητα των
αξιών και των µορφών.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Γιγάντιες κατασκευές από ατσάλι, προκατασκευές µε
σωλήνες, σφαιρικές συνδέσεις και γυαλί, µεταλλικά
δικτυώµατα. Εµφανή υλικά και κατασκευή σε ύψος
που γεννιέται από ένα σύστηµα δοµικών στοιχείων.

5. Η κατεύθυνση της µη συνειδητής προσέγγισης (The unselfconscious tradition)
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Stirrat Johnson - Marsall, Ezra Ehrenkrantz.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Η απλή και µη συνειδητή έκφραση σε συνδυασµό µε
την µαζική, προκατασκευασµένη παραγωγή. Η ιδεολο-
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γία του Do-It-Yourself σε συνδυασµό µε αναλυτικά και
συναρµολογούµενα συστήµατα κατασκευής.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανώνυµη αλλά αξιοπρεπής αρχιτεκτονική κατά το γεωργιανό στυλ ή τα βιοµηχανικά κτίρια του 19ου αιώνα.
Σύνθεση προτυποποιηµένων µεγάλων µονάδων, αµετάβλητα, άκαµπτα και ογκώδη µπλοκ. χαρακτηριστικά
επανάληψης, χαµηλού κόστους και µονοτονίας.

6. Η ακτιβιστική κατεύθυνση (The activist tradition)
ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Leonid και Victor Veshnin, Moses Ginzburg,Ι. Mininis,
Vladimir Tatlin, οµάδα OSA.

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Επίκεντρο της προβληµατικής είναι τα κοινωνικά προβλήµατα, η κοινωνική κρίση και το κοινωνικό νόηµα
της αρχιτεκτονικής. Συνδέουν την επίλυση των κοινωνικών αντιθέσεων µε την υπέρβαση του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής. το κύριο πρόβληµα που επιχειρούν
να αντιµετωπίσουν είναι αυτό της οργάνωσης του χώρου στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής κουλτούρας και των
σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Μέσα από ιδιαίτερη ανάγνωση του µαρξισµού απορρίπτουν όλες τις
µορφές της αισθητικής και της προεπαναστατικής αρχιτεκτονικής.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

∆ιαδροµή από τον κονστρουκτιβισµό στον σοσιαλιστικό ρεαλισµό, από τις πιο αυθεντικές εκφράσεις του
κονστρουκτιβισµού, µε τις χαλύβδινες κατασκευές, τα
τεντωµένα καλώδια, τα τεράστια graphics, την φανερή
κατασκευαστική δοµή, στις ογκώδεις κατασκευές από
µπετόν που εξασφαλίζουν τα minimum της κατοικίας,
σαν µια νέα εκδοχή της Unité d' Habitation του Le
Corbusier.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται επίσης η µεταπολεµική "squatting
movement", η αρχιτεκτονική των ποικίλων µορφών της αυθαίρετης δόµησης, η αισθητική της ad-hoc αυτοοργάνωσης αλλά και µικρότερες κινήσεις
συνδυασµού µιας ενεργούς πολιτικής ουτοπίας και σχεδιασµού.
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3. Η σύνθεση δεν είναι αισθητική
Όταν το µοντέρνο κίνηµα ανέτρεψε τον εκλεκτικισµό του 19ου αιώνα,
ένα πλήθος από νέες θέσεις για το σχεδιασµό διατυπώθηκαν: η διακόσµηση χαρακτηρίσθηκε σαν χειροτεχνική σκλαβιά, ο φουτουρισµός αντιπαρατέθηκε στις πυραµιδικές µορφές και στις µνηµειακές εικόνες, νέες
µορφές απαιτήθηκαν για µια κοινωνία µεγάλης κλίµακας και κινητικότητας, υµνήθηκε ο αντινατουραλιστικός θρίαµβος της βιοµηχανίας του κτισµένου, αντιπαρατέθηκαν τοπικές και διεθνής αρχιτεκτονική, σχηµατοποιήθηκε η έννοια του αντικειµένου -τύπου, πρότυπου της µαζικής παραγωγής. Για το νέο τεχνικο-οικονοµικό αλλά και ιδεολογικό καθεστώς,
που κυριάρχησε στην δεκαετία του 1920, ο αστικός σχεδιασµός δεν ήταν
ένα παράγωγο, αλλά µια ουσιαστική συνιστώσα. Αν οι κατοικίες κτίζονται
όπως τα Atlantic liners τότε και οι λευκές βίλες του 1920 µπορούν επίσης
να µοιάζουν σαν µηχανές και Atlantic liners. Όχι για να συµβολίζουν την
εκµηχάνιση, αλλά επειδή ήταν προϊόντα και στοιχεία αυτής της ίδιας.
Μέσα στο µοντέρνο κίνηµα περισσότερες από µια εκδοχές µορφοποίησης διαµορφώθηκαν. Αν θέλουµε να σταθούµε µόνο στις κυρίαρχες,
τότε θα πρέπει να υπενθυµίσουµε τον µνηµειακό φονξιοναλισµό σαν
στοιχείο της διεθνοποίησης, της τεχνολογικής πρωτοπορίας, του δυναµισµού της εκβιοµηχάνισης και τον σχεδιασµό της οικολογικής προσαρµογής, που χωρίς να αποµονώνεται από τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα, γίνεται στοιχείο µιας πιο ροµαντικής σχέσης µε το φυσικό περιβάλλον, ενός πιο ήπιου καταναλωτισµού, µιας λιγότερο εντατικής αξιοποίησης του χώρου, των πόρων και των τεχνικών.
Όταν η κριτική στον µοντερνισµό γενικεύεται, οι θέσεις για το σχεδιασµό επαναπροσδιορίζονται: η πολυµορφία των ιστορικών αναφορών
αντιπαρατίθεται στον αφηρηµένο πουρισµό, ηπολυλειτουργικότητα στο
zoning, η εκλεκτικότητα, η πολλαπλότητα και η αντιφατικότητα στον
δογµατισµό και στον µονισµό της σύνθεσης, ο ορθολογισµός στιγµατίζεται σαν θεµέλιος λίθος της περιβαλλοντικής φτώχευσης, η χειροτεχνία
διεκδικεί µια νέα ισορροπία µε την βιοµηχανική κατασκευή. Αλλά και η
γενική κοινωνική και οικονοµική συγκυρία υποθάλπει και απαιτεί µια νέα
στάση. Τα µεγάλα οικιστικά προγράµµατα ανήκουν στο παρελθόν, το
κράτος πρόνοιας και της συλλογικής κατανάλωσης είναι σε κρίση, η ιδέα
της συνεχούς προόδου έχει χάσει την προηγούµενη της αξιοπιστία, τώρα
προέχει η στροφή στην µικρή κλίµακα, στη συντήρηση-διατήρηση, στο
παρελθόν. Πάλι στη νέα οικονοµική και κοινωνική συγκυρία της κρίσης, ο
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σχεδιασµός δεν είναι ένα παράγωγο, αλλά µια συνιστώσα του νέου κλίµατος. Όπως η κρίση διαλύει το προηγούµενο θεσµικό παρελθόν έτσι και
ο σχεδιασµός αποποιείται τους θεσµούς και τις πεποιθήσεις της προηγούµενης περιόδου.
Μέσα στη συνολική κριτική του µοντερνισµού δύο τάσεις Προέχουν.
Η πρώτη αναπολεί ροµαντικά την προβιοµηχανική ευρωπαϊκή πόλη, χρησιµοποιεί τις τυπολογίες της, τα σχήµατά της, τις διατάξεις της, τις τεχνικές κατασκευής της. Η δεύτερη ασπάζεται τις πιο προχωρηµένες τεχνικές
της βιοµηχανικής παραγωγής και επιχειρεί να τις εντάξει σ' ένα µορφολογικό πλαίσιο ιστορικισµού και εκλεκτικισµού. Παρά την ανοµοιογένεια του
µεταµοντερνισµού µια νέα εκδοχή της προηγούµενης αντιπαλότητας,
δυναµισµού και ισορροπίας, επαναπροσδιορίζεται.
Στις αναλυτικές ή συνολικές εποµένως συναρτήσεις καταστατικών
κατηγοριών και κοινωνικότητας θα πρέπει να προσθέσουµε τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα που ο σχεδιασµός αποκτά σε κάθε µακρόχρονο κύκλο της
ιστορίας την κοινή βάση πάνω στην οποία αναλυτικοί συσχετισµοί και
επιµέρους στυλ αναπτύσσονται. Σε µια µακροσκοπική προσέγγιση η κοινωνικότητα των κατηγοριών του φυσικού χώρου µπορεί καλύτερα να
αποδοθεί σε όρους κατευθύνσεων, παραδειγµάτων ή στυλ ενώ µια λεπτοµερέστερη προσέγγιση απαιτεί τη διατύπωση του ιδιαίτερου οικονοµικού και ιδεολογικού χαρακτήρα αυτών ή εκείνων των µεταβλητών.
Σε κάθε µεγάλη ενότητα της ιστορίας, που οικονοµικά εκφράζεται
σαν κύκλος ανάπτυξης και ύφεσης, ο αστικός σχεδιασµός µε τον χειρισµό
των καταστατικών κατηγοριών του φυσικού χώρου αναλαµβάνει να
προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της χωρικότητας σε αντιστοιχία µε τα
υπόλοιπα στοιχεία της κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης της εποχής. Παρεµβαίνει στα διαφορετικά σχήµατα της χωρικής οργάνωσης που
προτείνουν συγκροτηµένες κοινωνικές οµάδες, εξασφαλίζει τη συνάφεια
τεχνικών κατασκευής και προθέσεων αναπαράστασης, εξισορροπεί τα
πρότυπα παραγωγής και τα πρότυπα κατανάλωσης. Με την συνάφεια
καταστατικών κατηγοριών, οικονοµίας και ιδεολογίας οι χωρικοί χειρισµοί
µετασχηµατίζονται σε κοινωνικές εξοµαλυντικές δράσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Σαν πορεία της σύνθεσης χαρακτηρίζουµε α. την κινητοποίηση ενός συνόλου κατηγοριών και µεταβλητών του κατασκευασµένου αστικού χώρου (σχηµάτων, διατάξεων, αναλογιών, ρυθµών, ορίων, κλπ.) µε επίγνωση της συγκεκριµένης αποτελεσµατικότητάς τους, και β. την προσαρµογή του παραπάνω συνόλου στα ειδικά δεδοµένα του προβλήµατος.
Αν η χρήση των αναλυτικών κατηγοριών της οργάνωσης του χώρου
στηρίζεται στην προσδοκία ορισµένων κοινωνικών αποτελεσµάτων, η
προσαρµογή έχει διπλό χαρακτήρα. από την µια µεριά στα χαρακτηριστικά της φυσικής γεωγραφίας και του περιβάλλοντος και από την άλλη
στους θεσµούς και µηχανισµούς του αστικού σχεδιασµού, που αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν την σχεδιαστική πρόταση. Με αφετηρία λοιπόν
ένα σύνολο αστικών προβληµάτων και αντιθέσεων, η πορεία της σύνθεσης αποσκοπεί στη διατύπωση µιας ρεαλιστικής και εφαρµόσιµης λύσηςπρότασης εξοµάλυνσης στο πεδίο της κατασκευής του αστικού χώρου.
Ουσιαστική βάση της αστικής σύνθεσης είναι η αντιστοιχία των κατηγοριών του χώρου και των προτύπων της χωρικής οργάνωσης µε τα
ιδεολογικά και οικονοµικά αποτελέσµατά τους, ενώ επιχειρησιακή βάση
της σύνθεσης είναι η αντιστοιχία των προτάσεων µε τους θεσµούς του
αστικού σχεδιασµού (ρυµοτοµικά σχέδια, πολεοδοµικές επιτροπές, οικοδοµικοί κανονισµοί, διατάγµατα ύψους και εκµετάλλευσης της γης κλπ.).
Μ' αυτή την έννοια µεθοδολογία του σχεδιασµού γίνεται αφ' ενός η ιστορία του, η κατανόηση δηλ. των επιπτώσεων της µορφής του κατασκευασµένου χώρου, και αφ' ετέρου το πλαίσιο των κανονισµών και θεσµών
µέσα στους οποίους εκφράζονται και σχηµατοποιούνται οι προτάσεις.
Η συνολική πορεία της σύνθεσης, που τεκµηριώνεται σαν ορθολογική, συστηµατική και διαυγή ς διαδικασία, µπορεί να επιµερισθεί σε τρεις
σχετικά αυτοτελείς ενότητες: την διερεύνηση, την επιλογή και την προσαρµογή.

128

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

1. Περιγραφή και διερεύνηση του προβλήµατος
Ένα σχέδιο πόλης σαν µέρος και συνέχεια µιας γενικότερης εξοµαλυντικής δράσης δεν αναδύεται στο κενό. Το κοινωνικό, οικονοµικό και γεωγραφικό του πλαίσιο όχι µόνο είναι δεδοµένο αλλά και καθοριστικό των
προβληµάτων που η οργάνωση και η κατασκευή του χώρου πρέπει να
επιλύσει. Το πρώτο βήµα εποµένως κάθε πορείας σχεδιασµού είναι η οριοθέτηση του προβλήµατος και των στόχων. Αυτή προϋποθέτει:
α. την καταγραφή των ρυθµίσεων που προέρχονται από γενικότερα
προγράµµατα και έχουν χαρακτήρα αρχικών εισροών ή εξωτερικών δεσµεύσεων. Συνήθως αφορούν τα µεγέθη και την κατανοµή
των οικονοµικών δραστηριοτήτων, του πληθυσµού, τα µεγέθη και
την οργάνωση των οικιστικών ενοτήτων, τα συνολικά µεγέθη της
δόµησης και εκµετάλλευσης της γης σε κάθε οικιστική ενότητα,
τις κυκλοφοριακές συνδέσεις κλπ., έτσι όπως έχουν προκύψει από
τον αστικό ή περιφερειακό προγραµµατισµό.
β. την καταγραφή των φορέων κατασκευής του χώρου, των τεχνικών που θα κινητοποιηθούν για το σκοπό αυτό, και των ιδιαιτεροτήτων της δόµησης που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των
φορέων της.
γ. τον προσδιορισµό των αντιθέσεων που πρέπει να διευθετηθούν
µέσω των σχηµάτων οργάνωσης και της µορφής του κατασκευασµένου χώρου. Υπενθυµίζουµε ότι πρόκειται για αντιθέσεις µεταξύ των δυνατοτήτων της παραγωγής και των προτύπων της κατανάλωσης, µεταξύ τεχνικών κατασκευής και ιδεολογικών ή αισθητικών χαρακτηριστικών του χώρου, µεταξύ επιµέρους προτάσεων για τον ιδεολογικό χαρακτήρα των µορφών και των σχηµάτων της χωρικής οργάνωσης.
Από τα σηµεία α, β, γ, προκύπτει ένα σύνολο στόχων για το σχεδιασµό, είτε σαν ολοκλήρωση και χωρική συγκεκριµενοποίηση των στόχων
άλλων κατηγοριών ρύθµισης είτε σαν αυτοτελείς επιδιώξεις του ίδιου του
σχεδιασµού. Αυτό το σύνολο προσδιορίζει την κοινωνική σκοπιµότητα
αλλά και την αναγκαιότητά του.
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2. Επιλογή των καταστατικών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης
Με βάση την ειδική σκοπιµότητα της σχεδιαστικής προσπάθειας, έτσι
όπως έχει προσδιορισθεί στη φάση της διερεύνησης του προβλήµατος,
επιλέγονται οι µεταβλητές και αποφασίζονται οι χειρισµοί των οκτώ καταστατικών κατηγοριών της οργάνωσης του φυσικού χώρου που έχουµε
περιγράψει στο τρίτο κεφάλαιο.
Οι συγκεκριµένες µορφές των σχηµάτων, των διατάξεων, των αναλογιών, των ρυθµών, των ορίων, των σχέσεων εσωτερικού-εξωτερικού,
των συµβολικών αναφορών και της λειτουργικής τυπολογίας, επιλέγονται
σύµφωνα µε τις µνήµες του παρελθόντος, τις προσδοκίες και προσβλέψεις έτσι όπως έχουν κωδικοποιηθεί από την προηγούµενη χρήση τους.
Βέβαια αυτή η σύνδεση δεν οδηγεί σε µια απλή επανάληψη του παρελθόντος, όχι µόνο γιατί ο διαρκής µετασχηµατισµός του περιεχοµένου των
καταστατικών κατηγοριών είναι δυνατός, ή γιατί η παραλλαγή είναι δόκιµος τρόπος σύνθεσης αλλά γιατί οι περισσότερες κατηγορίες είναι ανοικτές και ο εµπλουτισµός τους µε νέες µεταβλητές και συνδυασµούς είναι
µια συνεχής πραγµατικότητα. Έτσι οι µεταβλητές των βασικών κατηγοριών της οργάνωσης του χώρου µετατρέπονται σε ιδανικούς τόπους, σε
αφηρηµένα concepts και σηµεία αφετηρίας για τις βασικές επιλογές της
σύνθεσης, που στην συνέχεια µετασχηµατίζονται κάτω από το βάρος
των προσωπικών επιλογών κάθε σχεδιαστή και των ιδιαιτεροτήτων κάθε
συγκεκριµένου προβλήµατος σχεδιασµού.
Εκτός όµως από τον τελεολογικό και ορθολογικό χειρισµό των καταστατικών κατηγοριών της οργάνωσης του χώρου, τα κυρίαρχα σε κάθε
εποχή πρότυπα αποτελούν πρόσθετους οδηγούς της σύνθεσης. Τα πρότυπα ή οι σχολές (παραδείγµατα) του σχεδιασµού, ο δογµατικός δηλαδή
χειρισµός του χώρου, λειτουργούν συνθετικά, σαν συνολικές δοµές που
δεν χρειάζονται να τεκµηριώνουν αναλυτικά και ορθολογικά την εκάστοτε σκοπιµότητά τους. Μ' αυτό τον τρόπο λειτούργησε η Ville Radieuse
στη σύνθεση της Μπραζίλια ή η κηπούπολη του Howard στη σύνθεση
των βρετανικών νέων πόλεων. Βέβαια η αδιαµφισβήτητη ισχύς των
προτύπων είναι χρονικά προσδιορισµένη και η εναλλαγή τους ο κανόνας
του παιχνιδιού. Για παράδειγµα, σήµερα µέσα από την κριτική των
προτύπων του φονξιοναλισµού1, που απεικονίσθηκαν στην Ville Ra-
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του φονξιοναλισµού1, που απεικονίσθηκαν στην Ville Radieuse, στην Ville
Contemporaine, στη βιοµηχανική πόλη του Garnier, στην κηπούπολη του
Howard κλπ., επιχειρείται η καθιέρωση ενός νέου προτύπου, που ανασυνθέτει εκλεκτικιστικά τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής προβιοµηχανικής πόλης µε τα χαρακτηριστικά της τοπικότητας.
Με αναλυτικό λοιπόν ορθολογισµό και µε δογµατική βεβαιότητα (µε
τον ορθολογισµό και τα πρότυπα στη θέση του κανόνα και του µοντέλου
της Choay) γίνεται η αρχική επιλογή των καταστατικών µεταβλητών της
χωρικής οργάνωσης. Το "σχέδιο" που έτσι σχηµατίζεται γίνεται αντικείµενο πρόσθετης επεξεργασίας, που µέσω µιας πορείας παραλλαγής
(variation) διαµορφώνει την φαινόµενη µοναδικότητα κάθε περίπτωσης,
που απεικονίζεται στον αστικό ιστό, στη µορφή και στους όγκους των
κελυφών.

3. Προσαρµογή
Στην συνέχεια της επιλογής ενός συνόλου χαρακτηριστικών για την αστική µορφολογία, για τις διατάξεις και χαράξεις του ιστού, για την παράθεση των όγκων, επιχειρείται η προσαρµογή της στο τοπικό γεωγραφικό
και διαχειριστικό πλαίσιο. Η διπλή αυτή προσαρµογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες ολοκληρώνει ένα σύνολο αρχικών επιλογών και, παρά τους ισχυρισµούς των γεωγράφων, έχει δευτερεύουσα σηµασία στην πορεία
του σχεδιασµού.
Οικολόγοι και γεωγράφοι συχνά υπερτονίζουν τον ρόλο της τοπικής
γεωγραφίας και της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας στην χάραξη του
ιστού της πόλης, στην σύνθεση της µορφολογίας των κτισµάτων, στην

1

Πρόκειται για µια κριτική που επεκτείνεται στην ιδέα του διεθνισµού και της γεωγραφικής
οµοιογένειας, στην αισθητική του πουρισµού, στην αρχή της µαζικής επανάληψης µιας
δοµικής ενότητας, στην απώθηση της ιστορικής µνήµης, στην σκοπιµότητα της λειτουργικής κατάτµησης, της λειτουργικής ιεραρχίας και της λειτουργικής τυπολογίας του µοντερνισµού και εισάγει την ροµαντική αναπόληση του παρελθόντος και την οικολογική
ισορροπία και µικροκλίµακα.
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ενότητα και διάκριση των στερεών, κλπ. Ισχυρίζονται ότι το ανάγλυφο
του εδάφους, η συνέχεια του τοπίου, τα χαρακτηριστικά του µικροκλίµατος, καθοδηγούν το σχεδιασµό του κτισµένου χώρου. Παραβλέπεται όµως το γεγονός ότι οι παραπάνω συναρτήσεις γίνονται καθοριστικές µόνο
όταν το γενικό παράδειγµα του σχεδιασµού είναι οικολογικό. Όταν δηλαδή µια αξιωµατική ή µια σκοπιµότητα προσδιορίζουν σαν κυρίαρχη αξία
το σεβασµό και την προσαρµογή στο φυσικό περιβάλλον. Αλλά αυτό δεν
γίνεται πάντοτε αποδεκτό. Και δεν χρειάζεται να επικαλεσθούµε το σχέδιο του Αγίου Φραγκίσκου ή της παλιάς πόλης τους Πεκίνου, όπου µια
γεωµετρική διάταξη κυριαρχεί πάνω σ' ένα µεταβαλλόµενο ανάγλυφο και
γεννά ένα ιδιόµορφο αστικό τοπίο εξ ίσου αξιόλογο µε το τοπίο που γεννά η αναζήτηση της οικολογικής προσαρµογής στα σχέδια των νέων πόλεων.
Όταν το σχεδιαστικό παράδειγµα δεν είναι οικολογικό, η προσαρµογή των αρχικών επιλογών της οργάνωσης της πόλης στην τοπική γεωγραφία έχει σαν στόχο να επιλύσει τα προβλήµατα της εφαρµογής του
σχεδίου, όπως και η προσαρµογή της πρότασης στους υφιστάµενους
θεσµούς του αστικού σχεδιασµού. Με την προσαρµογή αυτή αξιοποιείται
ένα ήδη διαµορφωµένο θεσµικό πλαίσιο αστικού σχεδιασµού και εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του για την υλοποίηση της σχεδιαστικής πρότασης, που για άλλους λόγους έχει επιλεγεί. Πολλές φορές
η ένταξη µιας πρότασης σ' ένα διαµορφωµένο σύστηµα εφαρµογής οδηγεί στην πλήρη ανασύνθεση της και στην κατάτµηση της σε επιµέρους
τµήµατα, κάθε ένα από τα οποία αναλαµβάνεται να εφαρµοσθεί µέσα
από ξεχωριστούς θεσµούς σχεδιασµού. Μ' αυτή την έννοια η προσαρµογή στους θεσµούς όπως και η προσαρµογή στην τοπική γεωγραφία µπορούν να µετασχηµατίσουν ριζικά τα ,φαινοµενικά χαρακτηριστικά µιας
χωρικής οργάνωσης και να την τεκµηριώνουν σαν µοναδική, ιδιαίτερη και
ανεπανάληπτη.
Αν η διερεύνηση, η επιλογή και η προσαρµογή εξασφαλίζουν µια συνέχεια στην πορεία της σύνθεσης και τη σύµµετρη συµµετοχή της συγκυρίας και της σκοπιµότητας στον σχεδιασµό, αυτό δεν σηµαίνει ότι
σκληρός πυρήνας της σύνθεσης και το σηµείο αξιολόγησης της είναι κάποιο άλλο από τον επιλεκτικό χειρισµό των καταστατικών κατηγοριών και
µεταβλητών του κατασκευασµένου αστικού χώρου.
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