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Το δήηεκα ηοσ τώροσ

Θεωρήζεης

 Παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο.

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ρώξνο.

 Η δηάξζξσζε ηνπ ρώξνπ σο απνηέιεζκα θαη σο εγγελέο 

ζηνηρείν ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ.

 Κνηλσλίεο θαη ηόπνη. Αιιειεμαξηήζεηο θαη κνλαδηθόηεηα.

 Νέεο ζεσξήζεηο - λέεο γεσγξαθίεο.

 Από ηηο ζεσξήζεηο ηνπ ρώξνπ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ;



Η ζπκκεηξηθή επαλάιεςε σο κέζνδνο  απεηθόληζεο, εξκελείαο 

θαη ζρεδηαζκνύ

 Η ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε: ε ηδενινγία 
σο ζύζηεκα αζζελέζηεξεο πεηζηηθόηεηαο 
γηα ηελ άξζξσζε ηεο γεληθήο θνπιηνύξαο 
(N. Harris, 1968).

 Έκθαζε ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε. Η 
έλλνηα ηεο αηηηόηεηαο: αίηην-αηηηαηό, 
θαζνιηθνί λόκνη θαη ζεσξίεο (A. Comte, 
H. Spencer, S. Simon, J.S. Mill).

 Μπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε απηή ηε 
δηαδξνκή γηα λα παξαηεξήζνπκε θαη λα 
εξκελεύζνπκε ηα ρσξν-θνηλσληθά 
θαηλόκελα;

 Πηζηεύνπκε όηη επεηδή κηα αιιεινπρία 
γεγνλόησλ παξαηεξήζεθε ζην παξειζόλ 
ζεκαίλεη όηη ζα εκθαληζηεί πάιη ζε «θάζε 
πεξίπησζε»;

 Μπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζηελ εκπεηξία 
καο; Σηα ιάζε καο; Λάζε ηνπ 
παξειζόληνο δελ ζπληζηνύλ θαη’ 
αλάγθελ ιάζε ηνπ κέιινληνο.

 Πώο ζα νξγαλώζνπκε θαη ζα 
ζπζηεκαηνπνηήζνπκε ηελ εκπεηξηθή 
γλώζε;

 Σρόιην: ρξεηαδόκαζηε «ελόξαζε» γηα ηα 
γεγνλόηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα καο.

 Έρεη επεξεάζεη ηηο ζεσξήζεηο γηα ην ρώξν 

θαη ηηο ζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο;

Βεβαίσο λαη! Με θαλνληζηηθά ζρήκαηα 

πεξηγξαθήο, εξκελείαο θαη ζρεδηαζκνύ ηνπ 

ρώξνπ. Έρεη επεξεάζεη επίζεο ηηο πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Έρεη δηακνξθώζεη πεξίηερλα κνληέια 

απεηθόληζεο ηνπ ρώξνπ. Χσξηθά 

παξαδείγκαηα αλεμάξηεηα από ηδενινγηθέο 

ηνπνζεηήζεηο γηα ηε κνξθή ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ησλ 

αιιειεμαξηήζεσλ κε ην θπζηθό ρώξν:        
M. Mackinder (1902), A. Weber (1909), W. Christaller

(1933), A. Lösch (1940), W. Isard (1960). 

 Έρεη απνηειέζεη ζεσξεηηθή κεζνδνινγηθή  

ππνδνκή γηα «θαζνιηθό» ζρεδηαζκό κε 

έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή θαη ηεξαξρηθή 

δηάξζξσζε γηα πνιηηηθέο επηινγέο, κε ην 

ηδενινγηθό πεξίβιεκα ηεο ρσξηθήο 

ηζνξξνπίαο. Βιέπε αλνηθηέο πόιεηο (1981) 

θαη ζήκεξα «επηξξνέο» ησλ θαλνληζηηθώλ 

απηώλ ζέζεσλ ζηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ησλ πεξηθεξεηώλ. 



A priori απεηθόληζε ηεο δνκήο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ

 Δθ ησλ πξνηέξσλ απνδεθηέο 

ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο. A priori

«ελόξαζε». A priori νινθιεξσκέλε 

ζεσξεηηθή βάζε. 

 Απαγσγηθή δηαδηθαζία: ε εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε ζε δεύηεξε κνίξα: 

ηδεαιηζκόο/νξζνινγηζκόο. 

 Παξαηήξεζε: γηα λα ζπλδέζεη θαλείο 

ηελ ελόξαζε κε ό,ηη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζεκαληηθό θαη 

ηειηθώο αδηαρώξηζην από ηελ επηινγή 

κεηαβιεηώλ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο 

ζεσξίαο, είλαη απαξαίηεηε ε εκπεηξηθή 

έξεπλα.

 Θεσξία θαη εκπεηξηθή έξεπλα: ζε 

ζπλερή εμέιημε.

 Ιδενινγηθέο, ξαζηνλαιηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απεηθόληζε θαη 

ην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ. Σπκβαηέο κε 

ηε κεγάιε ζηξνθή ηε δεθαεηία ηνπ 

1960: ν ζρεδηαζκόο σο επηζηήκε θαη 

όρη πιένλ σο «ηέρλε». 

 Καλνληζηηθά αλαπηπμηαθά/ρσξηθά 

πιαίζηα: άθακπηα ζρήκαηα ηδεώλ, 

αλάπηπμε ηνπ ρώξνπ ππό ην πξίζκα 

πεξηνξηζκέλεο ζθνπηάο. 

 Ο πεξηγξαθηθόο ηόλνο,                                 

ν θαζνξηζκέλνο γεσγξαθηθόο ρώξνο 

σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν εξκελείαο 

θαη ζρεδηαζκνύ. Κνηλά ζεκεία             
F. Perroux (1964) θαη W. Christaller (1960).

 Μαθξν-ζηξαηεγηθή, νη «ηόπνη». Βιέπε 

ειιεληθή εκπεηξία, 1979, 1981 θαη 

εμήο… 

 Η ζπκπαγήο πόιε θαη ε εθηόο ζρεδίνπ 

δόκεζε, 2012.



 Πξνο κηα ινγηθά νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ

θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.

Δλόξαζε θαη εκπεηξηθή έξεπλα. 

Αλαπξνζαξκνγή ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζην θσο ησλ αιεζηλώλ γεγνλόησλ (Kant, 1781 και

Myrdal, 1957).

 Η εκπεηξηθή παξαηήξεζε απαξαίηεηε σο δηαδηθαζία θαη 

σο απνηέιεζκα γηα λα κνξθσζεί έλα «θύηηαξν»

ζεσξίαο.

Τοποθέτηση



Η ζύγθιηζε

 Υπάξρνπλ κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απεηθόληζε, ηελ 

εξκελεία θαη ην ζρεδηαζκό ησλ ρσξν-θνηλσληθώλ δεηεκάησλ;

 Ο «δαλεηζκόο» από άιιεο πεηζαξρίεο.

 Η ζεκαζία ησλ εξεπλεηηθώλ πεηξακαηηζκώλ γηα ηηο θαηαξρήλ 

ζέζεηο, ηνπο ηξόπνπο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο 

ησλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε λέεο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο, λέα 

εξκελεπηηθά πιαίζηα (Λακπίξε-Γεκάθε, 2003). Η ειιεληθή εκπεηξία. 

Ο ξόινο ηνπ Γεκόζηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Η εξεπλεηηθή εξκελεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πάλσ απ’ όια κηα 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο.



 Μπνξνύκε λα «ζπάζνπκε» ηνλ γόξδην δεζκό πνπ 
εκπιέθεη θαλνληζηηθά κνληέια εξκελείαο κε ηελ 
ελόξαζε θαη ηελ αμηνινγηθή θξίζε ηνπ εξεπλεηή;
(Harvey, 1973).

Σηελ πεξίπησζή καο, ηνπ εξεπλεηή ησλ ρσξν-
θνηλσληθώλ δεηεκάησλ;

 Δίλαη δπλαηή ε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα κε ηηο 
«πιάηεο» ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ όζνλ αθνξά 
ην «εύινγνλ», ηε ζπλνρή θαη ηε ζηαζεξόηεηα ησλ 
ζέζεώλ καο γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ εξεπλνύκε; 
(Harvey, 1973).

 Από ηηο ζεσξήζεηο ηνπ ρώξνπ ζην ζρεδηαζκό ηνπ 
ρώξνπ;



Το δήηεκα ηοσ τώροσ

Μεζοδοιογηθές, ερκελεσηηθές δηαδροκές…
Σηραηεγηθές, πραθηηθές ζτεδηαζκού κε 

έκθαζε:    

ζηης θοηλωληθο-οηθολοκηθές δηεργαζίες…
ζηα ζτεδηαζηηθά βήκαηα…

Προς κηα «ζπολδσιωηή» προζέγγηζε κε 
ηοπηθές πραγκαηηθόηεηες

ζε επόκελο κάζεκα…


