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Πού βπιζκόμαζηε ηελικά;

 Σηην εποσή ηος νεοθιλελεςθεπιζμού (N. Brenner και N. Theodore, 2005).

 Σηην πεπίοδο ηηρ κπίζηρ και ηος «νέος» κπαηικού 
παπεμβαηιζμού. Νέερ/παλαιέρ μέθοδοι εξαζθάλιζηρ 
κοινωνικήρ ζςναίνεζηρ.

 Σηην πποοπηική ηηρ μεηαμονηέπναρ εποσήρ (R. Shields, 1992).

 Σηην αποθέωζη ηηρ ζωήρ ζηην πόλη (N. Taylor, 1995).

 Σηην αποθέωζη ηηρ «ποικιλίαρ», ηος «διαθοπεηικού».

αναζηηάμε

«ολοκληπωμένερ εκ ηων άνω» θεωπήζειρ (P. Allmendinger, 2002),

«ολοκληπωμένα εκ ηων άνω» αναπηςξιακά πλαίζια;

Για ποια ζηηήμαηα; Για ποιο «σώπο»; Για ποια «κοινωνία»;



 Παξαηεξώ όηη:

Οη ζπκβαηηθέο έλλνηεο ζηεγάδνπλ εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο θαη κνλαδηθέο 
θαηαζηάζεηο:

πεξηθέξεηα,

ρωξηθή αζπκκεηξία/ρωξηθή ηζνξξνπία,

ζπγθέληξωζε,

θέληξν-πεξηθέξεηα,

εμειηθηηθά κεηαζρεκαηηζκέλνο ρώξνο,

βηωζηκόηεηα,

ρωξηθή ζπλνρή

θ.ιπ.

 Μήπωο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ δηαδηθαζηώλ εγθιωβίδνληαη ζε έλα ζηαηηθό 
πιαίζην αλαθνξάο;

 Μπνξνύλ δηαπηζηωκέλεο «ηάζεηο» ωο πξνο ην ρώξν λα απνηειέζνπλ 
ηθαλνπνηεηηθή θαη κόλε βάζε εξκελείαο γηα ηελ εμαηξεηηθά πνιύπινθε 
πξαγκαηηθόηεηα;

 Μπνξνύλ ηα απνηειέζνπλ «βάζε» γηα ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ;

 Απνηεινύλ «βάζε» γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ όπωο ηνλ έρνπκε βηώζεη;



 Φξεηαδόκαζηε, ινηπόλ, «απεηθόληζε» θαη εξκελεία ηωλ 

δηαθνξνπνηήζεωλ. 

 Μαο ελδηαθέξεη ε ηδηαίηεξε θνηλωληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή, 

ρωξηθή θαη ρξνληθή δηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη κηα πεξηνρή. 



Με απαζρνινύλ:

 Τν «όινλ», ηα «κέξε». Οη ηόπνη, νη θνηλωλίεο. 

 Η ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο «νιόηεηαο» όρη όκωο ωο εθ ηωλ άλω 
ζεώξεζε ηεο θνηλωλίαο.

 Οη κεηαζρεκαηηζκνί ζε όια ηα επίπεδα πνπ αξζξώλνπλ ην θνηλωληθό 
ζύλνιν.

 Η ζεκαζία ηεο «κνλάδαο» θαη ηνπ ξόινπ ηεο κέζα ζηε ζπλερώο 
κεηαβαιιόκελε «νιόηεηα». Η κνλάδα ωο “ζύλνιν απηνδύλακν” ζηε 
ζπλάξζξωζε ηεο εμεηαδόκελεο πξαγκαηηθόηεηαο.

 Μαο ελδηαθέξεη ε δπλακηθή ηνπ πξνβιήκαηνο: ε δηαρξνληθή ζεώξεζε 
ηεο δηάξζξωζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ, θαη 
παξάιιεια, ν πξνζδηνξηζκόο ηωλ ηδηαηηεξνηήηωλ θάζε «κνλάδαο», ε 
νπνία πεξηιακβάλεη θαη κηα πιεζώξα άιιωλ ζηνηρείωλ εθηόο από ηα 
αζξνηζηηθά πιεζπζκηαθά, νηθνλνκηθά θ.ιπ. κεγέζε.

 Τνπνζεηνύκε ηα αζξνηζηηθά κεγέζε (εζληθά, επξωπαϊθά θ.ιπ.) ζε 
δεύηεξν πιάλν (J.D. Gould, 1972 και A.J. Schumpeter, 1934).



 Βιέπω όηη ε δεκηνπξγηθόηεηα πξνζεγγίζεωλ (C. Furtado,1970, 1971, A.

Lipietz,1980, H. Lefèbvre,1977, D. Massey,1979, 1984, 1986, L.W. Soja,1980, R. Shields,1992,

S. Sassen,1991, P. Marcuse, 2005, 2006 κ.λπ.) αλαδεηθλύεη λέεο δηαζηάζεηο θαη 

εηθόλεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

 Οη αληζόηεηεο ωο ηζηνξηθά θαηλόκελα θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηελ παξαγωγή (D. Massey, 1979).

Ο ρώξνο ωο αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ κεηαζρεκαηηζκώλ. 

 Μαο ελδηαθέξνπλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί πνπ 

ζπλδένπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηε καθξν-νηθνλνκία κε 

ηε δπλακηθή ζε ηνπηθό επίπεδν.



 Με ελδηαθέξεη πνιύ ηη γίλεηαη ζηελ πξάμε. 

Με ελδηαθέξεη ηη γίλεηαη ζηε ρώξα καο.

 Αλαδεηώ ηηο παξαδνρέο, ηηο κεζνδνινγηθέο δηαδξνκέο, 

ηελ πεξηγξαθή ηωλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο

«νινθιεξωκέλεο αλάπηπμεο θαη αεηθόξνπ νξγάλωζεο 

ηνπ εζληθνύ ρώξνπ», ζηα ζρέδηα γηα ηελ πόιε θαη ηελ
πεξηθέξεηα.
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 Γηαδηθαζίεο θαη κνξθέο νξγάλωζεο ηνπ ρώξνπ. 

Θεζκνί, θνξείο.



 Γηαηί ηα νλνκάδνπλ «ππεξθείκελν ζρεδηαζκό»;

 Γηαζθαιίδνπλ πνηθηιία πξνηύπωλ

 Σπλζέηνπλ εξωηήκαηα θαη απαληήζεηο από ηα 
επηκέξνπο επίπεδα ζπγθξόηεζεο ηνπ ρώξνπ
Έρνπλ θαηαβνιέο, δειαδή,  από ηηο «βάζεηο»

 Σηεξίδνληαη ζε ζεζκηθνύο δηαύινπο επηθνηλωλίαο 
θαη ελεκέξωζεο



 Βξίζθνκαη ζε ζύγρπζε… 

 Πώο κπνξώ λα βξω άθξε

 Πώο κπνξώ λα ζπλζέζω ζεωξεηηθέο ζέζεηο, κεζνδνινγηθνύο άμνλεο, λα 
εξκελεύζω ηα θαηλόκελα πνπ εμεηάδω, λα ζπλζέζω πνξίζκαηα

 Με πνηνλ (πνηνπο) ζπληάζζνκαη

 Πώο κπνξεί ν ιόγνο κνπ (ν ιόγνο καο) λα έρεη νπζία θαη δύλακε λα κελ 
πεξηνξίδεηαη ζε «νξηζκνύο» θαη «ζπλζήκαηα»

 Μπνξώ λα ειπίδω όηη ηα πνξίζκαηά κνπ (καο) «κεηνπζηώλνληαη» ζε 
ζρεδηαζηηθά βήκαηα

 Έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη δηαδηθαζίεο Οη ζεζκνί Υπάξρεη πνιηηηθή βνύιεζε

 Σηξαηεγηθά, καθξνζθνπηθά, «ηνπηθά» επίπεδα. Θεζκνί, θνπιηνύξα. 

… αςηά ηα ζηηήμαηα θα ζςζηηήζοςμε ζήμεπα και ζε ζσέζη με ηα θέμαηα 

πος έσεηε επιλέξει.


