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1. Εισαγωγή 
Οι όροι πολεοδοµία και χωροταξία έχουν ήδη περάσει στο σχεδόν καθηµερινό 

λεξιλόγιο. Παράλληλα, έχουν αποκτήσει πολύ ισχυρή θεσµική διάσταση, καθώς 
αναφέρονται, περιγράφονται ή προδιαγράφονται σε σχετικούς νόµους, διατάγµατα κλπ.  

Εν τούτοις, το περιεχόµενό τους δεν είναι πάντα σαφές και, ασφαλώς, οι αντίστοιχες 
κοινωνικές πρακτικές, επαγγέλµατα και επαγγελµατικές πρακτικές δεν έχουν πάντα το ίδιο 
περιεχόµενο. Μπορούµε όµως να συµφωνήσουµε ότι η πολεοδοµία και η χωροταξία έχουν, 
όσο και όπου υφίστανται, δύο βασικούς παράγοντες: Τον προγραµµατισµό (ή σχεδιασµό) 
και το χώρο. Οπωσδήποτε, αναφέρονται στον προγραµµατισµό (ή σχεδιασµό) του χώρου. 

 
Η διάκριση χωρικής/ περιφερειακής πολιτικής και προγραµµατισµού (planning)  

 Πολιτική Προγραµµατισµός 

Χωρική 
Αναφέρεται ευθέως στο χώρο ή 
έχει επίδραση σε αυτόν, ασχέτως 
κλίµακας 

Μέθοδος ή διαδικασία που 
αποσκοπεί στη διαχείριση των 
µελλοντικών χωροθετήσεων 

Περιφερειακή Χωρική Πολιτική σε κλίµακα 
περιφέρειας 

Χωρικός Προγραµµατισµός σε 
κλίµακα περιφέρειας 

 (κατά τον Williams, R. H., 1996) 

 
Η µελέτη του χώρου απασχολεί και άλλους τοµείς ή επιστήµες όπως η γεωγραφία, 

ιδιαίτερα η ανθρώπινη και η αστική γεωγραφία (human / urban geography), η αστική 
κοινωνιολογία (urban sociology), και η οικονοµική του χώρου ως περιφερειακή ή αστική 
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οικονοµική (regional or urban economics). Όσον αφορά στο σκέλος της παρέµβασης, η 
οργανωµένη παρέµβαση στο χώρο γίνεται και µέσω άλλων κοινωνικών πρακτικών ή 
θεσµών, όπως η πολιτική των δηµοσίων έργων και η πολιτική της περιφερειακής 
ανάπτυξης. Τα γνωστικά πεδία των τοµέων που αναφέρθηκαν παρουσιάζουν επικαλύψεις, 
συχνά πολύ σηµαντικές. Επίσης, η ανάπτυξή τους παρουσιάζει αλληλεξαρτήσεις: Ιδιαίτερα 
το αναλυτικό υπόβαθρο των τοµέων που αναφέρονται στην παρέµβαση (όπως η πολεοδοµία 
και η χωροταξία) στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στους τοµείς που έχουν σαφέστερα 
αναλυτικό προσανατολισµό (όπως η γεωγραφία και η οικονοµική του χώρου). 

Τέλος, ο παράγων του προγραµµατισµού οδηγεί και στη συνάρτηση µε άλλους, 
σχετικά νεότερους, τοµείς ή που αφορούν είτε στον προγραµµατισµό γενικώς, είτε σε 
θέµατα οργάνωσης και λήψης αποφάσεων (decision analysis) κοκ. Τίθεται το ζήτηµα του 
πως και από ποιους λαµβάνονται οι αποφάσεις (το ζήτηµα της συµµετοχής).  

Σε κάθε περίπτωση, η πολεοδοµία και η χωροταξία όπως νοούνται και λειτουργούν 
σήµερα, αφ΄ ενός εντάσσονται και λειτουργούν µέσα στο συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτικό 
περιβάλλον και, αφ΄ ετέρου, προέκυψαν µέσα από την ίδια την ιστορία τους. 

 

 
2.  Το δίκτυο των οικισµών 
Είναι προφανές ότι οι οικισµοί, µικροί ή µεγάλοι, αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις 

µεταξύ τους: µετακινήσεις ανθρώπων, µεταφορές εµπορευµάτων ή πληροφοριών, έχουν 
σχέσεις διοικητικού ελέγχου, κλπ. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, κατ’ αρχήν, ότι οι οικισµοί 
συγκροτούν δίκτυα ή συστήµατα. Επίσης, παρατηρούµε ότι καθένας οικισµός µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα σύνθετο σύστηµα που αφορά έναν συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο και 
υλικές υποδοµές (κτίρια, δρόµους κλπ) και µέσα στο οποίο κατοικούν και κινούνται 
άνθρωποι και αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες (εµπόριο, εκπαίδευση κλπ).  

Συχνά, όταν αναφερόµαστε σε σύστηµα ή δίκτυο οικισµών µιλάµε για τη 
γεωγραφική έκταση µιας περιφέρειας ή ενός κράτους. Η εµπειρική προσέγγιση στην έννοια 
του συστήµατος των οικισµών, συχνά αναφερόµενου και ως οικιστικό δίκτυο (urban 
system),  οδηγεί στην εξέταση του τρόπου µε τον οποίο κατανέµονται και αναπτύσσονται 
µέσα στο γεωγραφικό χώρο οι διάφορες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές 
βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ τους αλλά συσχετίζονται και µε µια ευρεία 
σειρά δεδοµένων και φαινοµένων όπως η φυσική γεωγραφία, το κλίµα, η οικονοµία, τα 
κοινωνικά και πολιτιστικά δεδοµένα.  

Παρατηρήθηκε ότι σε βιοµηχανικές κοινωνίες η σύνθεση και συνολική διαµόρφωση 
τέτοιων κατανοµών στο χώρο συνέβαινε µέσω µιας σειράς µητροπολιτικών κέντρων. Η 
ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου τέτοιου κέντρου είναι η άλλη όψη της συγκεκριµένης 
σύνθεσης της βιοµηχανίας του, της ενδοχώρας του, των επενδύσεων και του ανθρώπινου 
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δυναµικού. Προτάθηκε ότι θα µπορούσαµε να προσεγγίσουµε την χωρική οργάνωση ενός 
κράτους ως το άθροισµα, ή τη σύνθεση, περιφερειών που συγκροτούνται γύρω από τέτοια 
µητροπολιτικά κέντρα.  Η διαµόρφωση αυτών των περιφερειών µπορεί να µελετηθεί ως, σε 
σηµαντικό βαθµό, αποτέλεσµα των σχέσεων µεταξύ των κέντρων τους. Κατά την διάρκεια 
της εξέλιξης, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε πόλης (που έχουν διαµορφωθεί πάνω σε 
ιστορικά και χωροταξικά δεδοµένα) επαναπροσδιορίζονται σε σχέση µε την εξέλιξη των 
δεδοµένων της εθνικής οικονοµίας αλλά και των άλλων ανταγωνιστικών αστικών κέντρων 
(πρβλ. Bourne and Simmons, 1978). 

Σε κάθε στιγµή της εξέλιξης του, µπορούµε να µελετήσουµε το σύστηµα των 
οικισµών εστιάζοντας την προσοχή µας σε δύο απόψεις του: Την κατανοµή των διάφορων 
δραστηριοτήτων ή λειτουργιών (κατοικία, εµπόριο, βιοµηχανία, κλπ) στους διάφορους 
οικισµούς και το πλέγµα των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των οικισµών. Η δεύτερη 
άποψη (το πλέγµα των σχέσεων) είναι, προφανώς, στενά αλληλεξαρτηµένη µε την 
κατανοµή των δραστηριοτήτων. Είναι δε ακριβώς οι σχέσεις αυτές που, κατ’ αρχήν, δίνουν 
στο δίκτυο των οικισµών το χαρακτήρα του συστήµατος (βλ. και παρακάτω). 

Όταν µελετούµε την κατανοµή των λειτουργιών στους διάφορους οικισµούς, 
µπορούµε να ενδιαφερθούµε για την κατανοµή µιας συγκεκριµένης λειτουργίας. Π.χ. 
µπορούµε να ενδιαφερθούµε για την κλιµάκωση του πληθυσµιακού µεγέθους των οικισµών 
µιας χώρας σε µια δεδοµένη στιγµή, ή για την κατανοµή του χονδρικού εµπορίου. 
Περαιτέρω, συγκεντρώνοντας τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία, µπορούµε να ενδιαφερθούµε 
για τη σχέση που ενδεχοµένως παρατηρείται ανάµεσα στην µορφή της κατανοµής 
συγκεκριµένων λειτουργιών µε άλλους παράγοντες όπως π.χ. η φάση της ανάπτυξης µιας 
χώρας ή ο βαθµός η αποδοτικότητα της οικονοµίας της. Πράγµατι, υπήρξε µια πολύ 
εκτεταµένη σχετική συζήτηση που αφορούσε την µορφή της κατανοµής των πληθυσµιακών 
µεγεθών των οικισµών µιας χώρας και τη σχέση της µε τη φάση της ανάπτυξης ή τη 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ας θυµηθούµε πόσες φορές αναφέρθηκε ο γιγαντισµός 
της Αθήνας ως εµπόδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας.   

Μπορούµε όµως να ενδιαφερθούµε και για τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες 
λειτουργίες κατανέµονται στους διάφορους οικισµούς συσχετιζόµενες µεταξύ τους 
(ακολουθώντας η µία την άλλη).  

Το πληθυσµιακό µέγεθος, που σχεδόν πάντα χρησιµοποιείται στην µελέτη τέτοιων 
συσχετίσεων, είναι ένας από τους δείκτες που περιγράφουν τη λειτουργία της κατοικίας. Σε 
πολύ πρακτικό επίπεδο, το πληθυσµιακό µέγεθος είναι το στοιχείο που µπορούµε να 
βρούµε ευκολότερα σε επίπεδο οικισµού και, µάλιστα, για πολλές χρονικές στιγµές 
(απογραφές πληθυσµού). Το πληθυσµιακό µέγεθος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
από την άποψη ότι συσχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε µια σειρά λειτουργιών που συχνά 
αναφέρονται ως δραστηριότητες εξυπηρέτησης ή δραστηριότητες του µη βασικού τοµέα. Οι 
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δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν οπωσδήποτε τοµείς του λιανικού εµπορίου, της 
αναψυχής και της εκπαίδευσης. Πράγµατι, οι λειτουργίες αυτές “ακολουθούν” το µέγεθος 
του πληθυσµού στο βαθµό που εξυπηρετούν τους κατοίκους ενός οικισµού και της άµεσης 
περιφέρειας του (όταν ο οικισµός είναι κέντρο µιας τέτοιας περιφέρειας). Οι 
δραστηριότητες εξυπηρέτησης αντιδιαστέλλονται προς αυτό που ονοµάζεται βασικός 
τοµέας  και περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που το 'προϊόν' τους απευθύνεται εκτός του 
οικισµού και της άµεσης περιφέρειας του. Προφανώς, ο βασικός τοµέας είναι κρίσιµο 
µέγεθος για την ανάπτυξη ενός οικισµού ή µιας περιφέρειας.  

Όπως σηµειώθηκε ήδη, νεότερες απόψεις και πρακτικές για την ανάπτυξη των 
οικισµών αναθεωρούν σηµαντικά την αρχική αντίληψη περί βασικού τοµέα.  

 

 
Το σύστηµα των οικισµών του Καναδά κατά τους Bourne & Simmons (1978) 

 
Μπορούµε να επισηµάνουµε και µία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες εξαρτώνται 

κυρίως, ενίοτε  αποκλειστικά, από δεδοµένα του φυσικού περιβάλλοντος και πολύ λιγότερο 
από την ήδη διαµορφωµένη κατανοµή των άλλων λειτουργιών. Πρόκειται κυρίως για την 
εξόρυξη και, λιγότερο, τις (άλλες) δραστηριότητες της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, 
κτηνοτροφία κλπ). Εν τούτοις ακόµα και αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν προϋποθέτουν 
την ύπαρξη, ή προκαλούν την κατασκευή ή λειτουργία, δικτύων (µεταφοράς ανθρώπων, 
ενέργειας, υλικών). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δίκτυα µεταφορών, ακόµα και όταν δεν 
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έχουν υλική υποδοµή σε όλο το ανάπτυγµά τους, αλλά µόνο στους κόµβους (λιµάνια, 
αεροδρόµια), συνήθως έχουν συγκεκριµένη ανάπτυξη στο χώρο (αεροδιάδροµοι). 

(-Πρβλ. την έννοια της περιοχής χωρικής ολοκλήρωσης.) 
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών των µεταφορών και επικοινωνιών και, βεβαίως,  των 

αντίστοιχων δικτύων υποδοµών (οδικό δίκτυο κλπ) διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο 
στην εξέλιξη των δικτύων των οικισµών. Οι τεχνολογίες και τα σχετικά δίκτυα υποδοµών 
διευκολύνουν ή εµποδίζουν τις σχέσεις µεταξύ των οικισµών. Οι σχέσεις αυτές είναι ροές 
(ανθρώπων, αγαθών, πληροφοριών, ενέργειας), διεκπεραιώνονται µέσω των σχετικών 
δικτύων υποδοµών. Τα δίκτυα αυτά δεν βρίσκονται πάντα σε σχέση ισοµορφισµού µε τις 
πράγµατι υφιστάµενες σχέσεις µεταξύ των οικισµών, καθώς οι σχέσεις αυτές εξαρτώνται 
από πολλούς άλλους παράγοντες (πολιτικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς) και µπορούν να 
υφίστανται δραµατικές αλλαγές σε σχέση µε την (ενίοτε  καθοριστική) εξέλιξη των 
παραγόντων αυτών. Εν πάσει περιπτώσει, τα δίκτυα των µεταφορών και επικοινωνιών 
πρέπει να µπορούν να διεκπεραιώσουν τις σχέσεις που εκτιµάται ότι θα αναπτυχθούν (ή 
επιδιώκεται να αναπτυχθούν) µεταξύ των οικισµών ή των περιφερειών. Επισηµαίνουµε 
σχετικά το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των λεγόµενων 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και επικοινωνιών που θα κληθούν να υποστηρίξουν το 
νέο πλέγµα των σχέσεων µεταξύ των ('δυτικών' και 'ανατολικών') οικισµών και περιφερειών 
της νέας (πολιτικά και οικονοµικά) Ευρώπης. Είναι φανερό ότι η µελέτη των φαινοµένων 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στο χώρο µπορεί να γίνεται από διάφορες οπτικές (να 
αναφέρεται σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους), να ενδιαφέρεται για διάφορες κλίµακες 
(π.χ. για το εσωτερικό µιας πόλης ή ενός κράτους) και να διέπεται από διαφορετικές 
βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Επίσης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν και θεσµοθετηµένες 
πρακτικές παρέµβασης στην οργάνωση του χώρου (περιφερειακή πολιτική, χωροταξική και 
οικιστική ή πολεοδοµική πολιτική) που συνοδεύονται από αντίστοιχο νοµικό πλαίσιο.  
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Η  'µπλε  µπανάνα ' .  Πηγή :  Hall,  1992 
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3.   Μερικές ΕΝΝΟΙΕΣ για την κατανόηση του χώρου 

3.1. Το κατώφλι και η ακτινοβολία µιας δραστηριότητας 
∆ύο σηµαντικές έννοιες για την κατανόηση της κατανοµής των διάφορων 

δραστηριοτήτων ή “λειτουργιών” µέσα στο χώρο είναι οι έννοιες του “κατωφλίου” και της 
“ακτινοβολίας”.  

Το κατώφλι (threshold, demand threshold) είναι το ελάχιστο επίπεδο ζήτησης που 
µπορεί να στηρίζει µια υπηρεσία ή επιχείρηση. Μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση του 
πληθυσµού και του εισοδήµατος. Εκ πρώτης όψεως αφορά δραστηριότητες που ανήκουν 
στον τοµέα της ελεύθερης οικονοµίας. Εν τούτοις, σε κάποιο βαθµό, επηρεάζει και την 
παροχή υπηρεσιών του δηµόσιο τοµέα (π.χ. δηµοτικά σχολεία).  

Η ακτινοβολία, ή “εµβέλεια” (range) είναι ο χώρος µέσα στον οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον χώρο που περιλαµβάνει τα σηµεία από τα οποία ο 
“καταναλωτής” είναι διατεθειµένος να µετακινηθεί προς το σηµείο προσφοράς της 
υπηρεσίας. Η ακτινοβολία είναι συνάρτηση του κόστους (µε την ευρεία έννοια) της 
µετακίνησης.  

Το κατώφλι είναι µία οικονοµική έννοια ενώ η ακτινοβολία έχει σαφέστατα χωρικό 
χαρακτήρα. Το κατώφλι αποκτά χωρική έκφραση ως συνάρτηση της χωρικής κατανοµής 
των καταναλωτών. Η σχέση του κατωφλίου και της ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
για την εξυπηρέτηση των (δυνάµει) καταναλωτών. Όταν η κατανοµή των σηµείων παροχής 
µιας δραστηριότητας είναι τέτοια ώστε οι ακτινοβολίες τους να επικαλύπτονται, τότε ο 
καταναλωτής έχει δυνατότητα επιλογής.  Όταν το κατώφλι µιας δραστηριότητας είναι 
µεγαλύτερο από την εµβέλεια της, τότε η δραστηριότητα για να υπάρξει πρέπει να κινείται 
στο χώρο ώστε να υπερκαλύψει το κατώφλι της (περιοδικές αγορές). 

 
3.2. Η έννοια της ολοκλήρωσης 
Η έννοια της ολοκλήρωσης, στη γενικότητά της, αναφέρεται στην ανάπτυξη 

σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων ή κλάδων έτσι ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
(ολοκληρωθεί) η δραστηριότητά τους (πρβλ.: κάθετη, συγκλίνουσα, διαγώνια και έµµεση 
ολοκλήρωση). 

Η περιοχή χωρικής ολοκλήρωσης 
Η περιοχή ολοκλήρωσης µιας συγκεκριµένης µονάδας (επιχείρησης ή άλλου τύπου) 

είναι η περιοχή που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία (επιχειρήσεις, δραστηριότητες) µε τα 
οποία συνάπτει τις σχέσεις της (κάθε είδους εισροές/ εκροές) η συγκεκριµένη µονάδα ώστε 
να είναι πλήρης (ολοκληρωµένη) η λειτουργία της. 

Η έννοια της περιοχής ολοκλήρωσης χρησιµοποιείται και στην περίπτωση κλάδων ή 
λειτουργιών. 
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Η ολοκλήρωση µιας χωρικής περιοχής 
Ο όρος ολοκλήρωση χρησιµοποιείται και για να αναφερθούµε σε συγκεκριµένες 

περιοχές. Στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο βαθµό στον οποίο οι δραστηριότητες 
(κυρίως οι οικονοµικές) που βρίσκονται µέσα στη συγκεκριµένη περιοχή ολοκληρώνονται 
µέσα στα όριά της. 

- Η ολοκλήρωση δεν ταυτίζεται µε την ανάπτυξη. 
- Συναρτάται µε την κλίµακα (έκταση) και την οριοθέτηση της περιοχής. 
- Συναφείς έννοιες: Περιφέρεια, σύστηµα, βαθµός κλειστότητας του συστήµατος. 
 
4. Χωροθέτηση δραστηριοτήτων & ανάπτυξη δικτύων  οικισµών 
 
4.1. Μοντέλα χωροθέτησης (εισαγωγή) 
Ο ρόλος που διαδραµάτιζε ο χώρος στην οργάνωση των δραστηριοτήτων και την 

ανάπτυξη ήταν πάντα σηµαντικός. Ήταν σηµαντικός τόσο στην ανάδυση και ανάπτυξη των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων όσο και στην ανάπτυξη των οικισµών. Πράγµατι ήταν 
σηµαντικός στην ανάδυση και κατανοµή των εν γένει ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεων αλλά και στη συγκρότησή τους σε ευρύτερα δίκτυα ή συστήµατα.  

Η επίδραση του χώρου στην ανάπτυξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και στη 
συγκρότηση του δικτύου των οικισµών και των δραστηριοτήτων είναι πολύπλοκη αλλά και 
αποκτά νέο περιεχόµενο µε την εξέλιξη των τεχνολογικών και των κοινωνικοπολιτικών 
δεδοµένων.  

Προφανώς, οι κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα, και ιδιαίτερα οι εξορυκτικές/ 
µεταλλευτικές δραστηριότητες, προσδιορίζονται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από δεδοµένα 
του φυσικού περιβάλλοντος.  

Οι πρώτες θεωρίες χωροθέτησης µεταποιητικών δραστηριοτήτων εντόπισαν το 
βασικό τους κριτήριο στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους των µεταφορών.  

Τα µοντέλα των κεντρικών τόπων ενδιαφέρθηκαν για τη συµβολή των τριτογενών 
δραστηριοτήτων (εµπορίου και υπηρεσιών) στην ανάπτυξη του συστήµατος των οικισµών. 
Στα πρώτες αυτές προσεγγίσεις η σηµασία της θέσης στο χώρο προσεγγίζεται συναρτώντας 
τη χωροθέτηση της επιχείρησης ή δραστηριότητας µε την αγορά που καλύπτει (ή την 
ακτίνα εξυπηρέτησης) και το αντίστοιχο ελάχιστο µέγεθος επιβίωσης της δραστηριότητας. 
Τα µοντέλα των κεντρικών τόπων συνυπολογίζουν τις οικονοµίες της συγκέντρωσης στο 
χώρο. Η χωροθέτηση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, αν και προφανώς είναι 
συνάρτηση και της χωρικής ανάπτυξης του δικτύου των οικισµών, ήταν δύσκολο να 
προβλεφθεί µε ακρίβεια µε απλούς και γενικούς κανόνες. Η προσφυγή στις διάφορες 
εκδοχές των οικονοµιών της συγκέντρωσης (agglomeration economies) δεν φάνηκε να είναι 
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επαρκής, ιδιαίτερα και εν όψει της σχετικής ασάφειας των σχετικών εννοιών που κινούνται 
µεταξύ χωρικής και κλαδικής (α-χωρικής) αναφοράς. 

Στο θεωρητικό επίπεδο, ήταν εξ αρχής σαφές ότι η εισαγωγή του παράγοντα του 
χώρου, ακόµα και σε απλά µοντέλα χωροθέτησης περιπλέκει ή και σχεδόν αµφισβητεί τις 
συµβατικές οικονοµικές προσεγγίσεις 

 
  
4.2. Οι κεντρικοί τόποι. 
Η θεωρία των κεντρικών τόπων διατυπώθηκε από τον γερµανό γεωγράφο W. 

Christaller το 1933 και είναι, ίσως, η γνωστότερη καθαρά γεωγραφική θεωρία ανάπτυξης 
των αστικών κέντρων (πρβλ. Richardson, 1978).  

Η θεωρία αντιµετωπίζει τις πόλεις (ή κεντρικούς τόπους) σαν κέντρα παροχής 
τριτογενών εξυπηρετήσεων και προχωρεί στην ερµηνεία της διάταξης των αστικών κέντρων 
σε απεριόριστη κλίµακα. Οι τριτογενείς δραστηριότητες που αναφέρθηκαν είναι λιανικό και 
χοντρικό εµπόριο,  εκπαίδευση, αναψυχή, διοίκηση, λειτουργίες γραφείων. 

Στο πλαίσιο των παραδοχών της συγκεκριµένης θεωρίας η ακτινοβολία µιας 
υπηρεσίας (ή αγαθού προκειµένου για εµπόριο) είναι συνάρτηση µόνο του κόστους 
µετακίνησης. Κατά τον Ηaggett η  θεωρία αναπτύχθηκε µε βάση τις εξής απλουστευτικές 
παραδοχές: (1) Υπάρχει ένας απεριόριστος ισότροπος χώρος µε οµοιογενή κατανοµή της 
αγοραστικής δύναµης, (2) τα κεντρικά αγαθά ή υπηρεσίες παρέχονται από τον πλησιέστερο 
κεντρικό τόπο, (3) όλα τα σηµεία του χώρου εξυπηρετούνται από κάποιον κεντρικό τόπο, 
(4) οι µετακινήσεις των καταναλωτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται, και (5) κανένας 
κεντρικός τόπος δεν πραγµατοποιεί υπερβάλλοντα κέρδη. 

Το µοντέλο του Christaller συνδέεται µε εξαγωνικές περιοχές εξυπηρέτησης ή 
ακτινοβολίας. Το εξαγωνικό σχήµα προκύπτει από τον συνδυασµό των τριών πρώτων 
παραδοχών. Λόγω του ισότροπου χώρου τόσο το κατώφλι όσο και η ακτινοβολία κάθε 
εξυπηρέτησης είναι κύκλοι µε κέντρο τον κεντρικό τόπο. Έτσι, οδηγούµαστε σε περιοχές 
εξυπηρέτησης που, λόγω της παραδοχής ότι κάθε σηµείο εξυπηρετείται από έναν µόνο 
τόπο, γίνονται εξάγωνα. 

Βασικό στοιχείο της θεωρίας είναι και η παραδοχή ότι υπάρχει µια ιεραρχία 
κεντρικών τόπων και ότι η αναλογία του πλήθους των κέντρων µιας τάξης προς το πλήθος 
των κέντρων της αµέσως κατώτερης µένει σταθερός. Πρόκειται για τον αριθµό k. Κάθε 
κέντρο παρέχει όλες τις λειτουργίες που παρέχουν τα κέντρα κατώτερων τάξεων συν 
κάποιες λειτουργίες που αντιστοιχούν στη δική του τάξη. 

Όταν το µέγεθος του εξυπηρετούµενου χώρου είναι το ελάχιστο δυνατό (κατώφλι), 
έχουµε την καλύτερη εξυπηρέτηση (τις µικρότερες αποστάσεις). Όταν λοιπόν ικανοποιείται 
η 'αρχή της αγοράς' έχουµε k=2. 
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Ο Christaller πρότεινε και δύο άλλες αρχές οργάνωσης για να λάβει υπ’ όψιν και 
άλλους παράγοντες:  

Η δεύτερη είναι η 'κυκλοφοριακή αρχή' και δίνει k=4. Η ανάπτυξη εδώ 
πραγµατοποιείται πάνω σε ένα περιορισµένο δίκτυο αρτηριών. 

Η 'διοικητική αρχή' δίνει περιφέρειες - εξάγωνα που ανήκουν εξ ολοκλήρου, όσον 
αφορά τους οικισµούς, στο ίδιο ανώτερο κέντρο. Εδώ το k γίνεται 7. 

Κατά τον Richardson (1978) η θεωρία των κεντρικών τόπων είναι σηµαντική παρά 
τη δριµεία κριτική που δέχτηκε από διάφορες κατευθύνσεις και παρά τα προφανή 
προβλήµατα που συνεπάγεται η έλλειψη οµοιογένειας στον πραγµατικό χώρο. Το θετικό 
στοιχείο της θεωρίας είναι η έµφαση που δίνει στη σχέση πόλης και περιφέρειας και η 
εκλογίκευση της κατανοµής των πληθυσµιακών και χωρικών µεγεθών των πόλεων και των 
περιφερειών τους. 

Ειδικότερες αδυναµίες της θεωρίας είναι η αποτυχία της να ενσωµατώσει την 
'αυτόνοµη' ανάπτυξη των πόλεων λόγω των οικονοµιών κλίµακας, να ενσωµατώσει την 
εξειδίκευση διάφορων πόλεων σε συγκεκριµένες λειτουργίες, να µιλήσει για τη 
χωροθέτηση της βιοµηχανίας ή άλλων δραστηριοτήτων που δεν απευθύνονται στην άµεση 
περιφέρεια, να υπολογίσει το ρόλο της µετανάστευσης στην αστικοποίηση. Επίσης, είναι 
φανερό ότι η θεωρία είναι στατική και ανταποκρίνεται περισσότερο σε αγροτικές περιοχές. 

Μια εξέλιξη του µοντέλου του Christaller προτάθηκε από τον Lösch. Στο µοντέλο 
του Lösch το k µεταβάλλεται, παίρνοντας όλες τις δυνατές τιµές µέχρι το 25. Τελικά 
προκύπτει ένα αρκετά σύνθετο “οικονοµικό τοπίο” µε δώδεκα ακτινικούς τοµείς οικισµών,  
δοµηµένο γύρω από µία µητρόπολη. 

Μια αρκετά πρόσφατη επανεκτίµηση της θεωρίας του Christaller είναι αυτή του 
Preston (1985). 

 



 11

 
 

Η βασική λογική της θεωρίας των κεντρικών τόπων διατηρεί τη σηµασία της στον 
τοµέα της παροχής εξυπηρετήσεων τόσο σε ενδο-αστική κλίµακα, όσο και σε ευρύτερη 
κλίµακα, όπως π.χ. στην περίπτωση αγροτικών περιοχών γύρω από αστικά κέντρα (πρβλ.: 
Study Programme on European Spatial Planning, 2000, και Χωροταξικά των Νοµών, 
ΥΧΟΠ, 1984). 

Οι 'Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης (συνοπτικό σχέδιο δοµικών παρεµβάσεων)' 
των νοµών συντάχθηκαν το 1984 από το (όπως ονοµαζόταν τότε) Υπουργείο Χωροταξίας 
Οικισµού και Περιβάλλοντος. Συνυπολόγιζαν γενικότερα, αναπτυξιακά, δηµογραφικά κ.α. 
ζητήµατα και περιλάµβαναν µελέτη της οικιστικής δοµής (δηλαδή του δικτύου των 
οικισµών) του νοµού που κατέληγε σε πρόταση για την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου.  
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Οι αρχές οργάνωσης παρατέθηκαν στην εισαγωγή των τευχών µε τις Προτάσεις 
Χωροταξικής Οργάνωσης των νοµών. Σηµειώνονταν και ότι οι προτάσεις του οικιστικού 
δικτύου αποτελούσαν 'πρόταση - εισήγηση στην Τ.Α. για την δηµιουργία οικιστικών - 
αναπτυξιακών συνδέσµων σύµφωνα µε τον νέο νόµο για την Τ.Α. 1416/1984, που θα 
επιτρέψουν την δυναµικότερη αντιµετώπιση και οργάνωση τους'.  Οι προτάσεις δοµούνται µε 
στοιχειώδη µονάδα τον οικισµό. Οι οικισµοί ταξινοµούνται σε πέντε επίπεδα.  Το πέµπτο 
επίπεδο περιλαµβάνει τα απλά χωριά, ενώ το πρώτο (το ανώτερο) περιλαµβάνει πολύ 
µεγάλους οικισµούς (ή πολεοδοµικά συγκροτήµατα). Στη βόρεια Ελλάδα τέτοιο κέντρο 
είναι µόνο η Θεσσαλονίκη. Οι προτάσεις έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στην τόνωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και, προς αυτήν την κατεύθυνση, πρότειναν τη 
δηµιουργία ατών που ονοµάστηκαν 'ανοικτές πόλεις' της επαρχίας. Επρόκειτο για οικιστικές 
ενότητες (στοιχειώδεις περιφέρειες) που 'έχουν πυρήνα έναν οκιστικό κέντρο 4ου επιπέδου 
και άνω, του οποίου ο πληθυσµός είναι κάτω των 10.000 κατοίκων και που οι υπόλοιποι 
οικισµοί βρίσκονται διασκορπισµένοι σ’ ολόκληρο το χώρο της ενότητας (..). Η 
οµαδοποίηση των οικισµών στις οικιστικές ενότητες τύπου “ανοικτών πόλεων” γίνεται έτσι 
ώστε να συγκεντρώνουν κατ’ αρχήν συνολικό πληθυσµό γύρω στις 5.000 κατοίκους 
(απαιτούµενος πληθυσµός για optimum µέγεθος µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
δύο τµήµατα ανά τάξη).   

Οι οικισµοί ή οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου (απλά χωριά) "είναι µικρού 
πληθυσµιακού µεγέθους οικισµοί ή συνοικισµοί που έχουν βασικά κατοικία καθώς και 
οικισµοί πιο σύνθετοι που εξυπηρετούν µικρό αριθµό γειτονικών οικισµών λόγω µιας 
λειτουργίας (π.χ. βρεφικός σταθµός)." Στους οικισµούς αυτούς χωροθετούνται επιλεκτικά, 
δηλαδή ενδέχεται να χωροθετηθούν, νηπιαγωγείο, δηµοτικό, βρεφικός σταθµός, έδρα 
πολεοδοµικής επιτροπής γειτονιάς (ΠΕΓ) γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο µικτής χρήσης.  

Στα οικιστικά κέντρα 4ου επιπέδου (κεφαλοχώρια) χωροθετούνται (πλέον των 
εξυπηρετήσεων του 5ου επιπέδου) γυµνάσιο, λύκειο, περιφερειακό ιατρείο, βιβλιοθήκη -
κέντρο νεότητας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ταχυδροµείο -τηλεφωνείο-τηλεγραφείο 
και, εφ΄όσον είναι έδρα ΟΤΑ (Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αντίστοιχες διοκητικές 
και οικονοµικές υπηρεσίες.  

Οι Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης των νοµών συντάχθηκαν την ίδια περίπου 
περίοδο µε την έναρξη της Επιχείρησης Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) της χώρας, 
µε υπουργό τον Αντώνη Τρίτση. Πάντως, η ΕΠΑ είχε αρχίσει νωρίτερα (τέλος 1982) από 
τη δηµοσίευση των Προτάσεων Χωροταξικής Οργάνωσης (1984).  



 13

 



 14

 
4.3. Η γένεση και η πρόβλεψη των ροών 

Η αρχική και απλούστερη µορφή σχετικού µοντέλου στους τοµείς που µας 
ενδιαφέρουν είναι ο 'νόµος του Reilly', από το 1931, για το λιανικό εµπόριο (είχε προηγηθεί 
αντίστοιχη µελέτη για τη µετανάστευση. Ο Reilly, σε αναλογία µε το νόµο του Νεύτωνα, 
θεώρησε ότι η έλξη που ασκεί το εµπορικό κέντρο µιας πόλης (i), µε πληθυσµό Pi, στους 
κατοίκους ενός οικισµού k, δίνεται από τη σχέση: 

Ri = Pi / dki
2 ,    

όπου Ri η σχετική έλξη και dki η απόσταση του οικισµού k από την πόλη i. 
Η σχέση χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της κατανοµής της αγοραστικής 

δύναµης ενός οικισµού µεταξύ δύο ανταγωνιστικών πόλεων, µεταξύ των οποίων βρίσκεται 
ο οικισµός, και για τον υπολογισµό του σηµείου ισορροπίας στο γραµµικό χώρο µεταξύ δύο 
πόλεων, ήτοι του σηµείου του οποίου η αγοραστική δύναµη ισοκατανέµεται µεταξύ των 
δύο πόλεων. Η σχέση αποκτά νόηµα όταν το εκφράζεται ως ποσοστό της αγοραστικής 
δύναµης του οικισµού k. ∆ιατυπώθηκαν διάφορες άλλες εκδοχές του ίδιου βασικού 
µοντέ.λου. 

Παρόµοια µοντέλα προτάθηκαν και για τον προσδιορισµό της έλξης µεταξύ πόλεων, 
'ζωνών' ή τµηµάτων του χώρου, µε διαφορετικές χρήσεις (π.χ. από την κατοικία προς την 
εργασία, ή το σχολείο, ή το λιανικό εµπόριο) και µε διαφορετικούς δείκτες (π.χ. αγοραστική 
δύναµη ή µετακινήσεις καταναλωτών). Τα µοντέλα αυτά µπορούν να διαµορφωθούν ώστε 
να κατανέµουν ένα εξ αρχής περιορισµένο δυναµικό ανά ζώνη αφετηρίας, ή να 
περιορίζονται από εξ αρχής δεδοµένο δυναµικό ανά ζώνη προορισµού. Αυτά είναι µοντέλα 
απλά ορισµένα (singly constrained models), ενώ µπορούν να διατυπωθούν και µοντέλα που 
ενσωµατώνουν και τα δύο είδη περιορισµών (διπλά ορισµένα /doubly constrained). Σχετικά 
νεότερες εκδοχές (1970 και µετά) χρησιµοποιούν ως κριτήριο των σχετικών κατανοµών και 
την µεγιστοποίηση της εντροπίας του σχετικού συστήµατος (Haggett et.al., 1977, Foot, 
1981). 

Συναφές είναι το µοντέλο µεσολαβουσών ευκαιριών (intervening opportunity). 
Τα µοντέλα εκτίµησης του όγκου των µετακινήσεων χρησιµοποιήθηκαν και για την 

κατασκευή γενικότερων µοντέλων πρόβλεψης της τελικής κατάστασης ισορροπίας των 
κατανοµών των δραστηριοτήτων σε ζώνες (µικρά τµήµατα του χώρου) σε µια ευρεία, 
µητροπολιτική, περιοχή όπως το µοντέλο του Lowry (ή των Garin - Lawry) που κάνει 
χρήση και της διάκρισης (και της σχέσης) βασικού και µη βασικού τοµέα. 
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4.4. Η διάκριση βασικού και µη βασικού τοµέα .  

Μια σηµαντική διάκριση που χρησιµοποιήθηκε (και χρησιµοποιείται) στην ανάλυση 
και πρόβλεψη φαινοµένων του χώρου είναι αυτή µεταξύ του λεγόµενου βασικού και του µη 
βασικού τοµέα. Θεωρείται ότι η ανάπτυξη µια πόλης και της περιοχής άµεσης ακτινοβολίας 
της, ή µιας περιφέρειας οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον λεγόµενο βασικό (ή εξαγωγικό) 
τοµέα  που περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που το 'προϊόν' τους απευθύνεται εκτός του 
οικισµού και της άµεσης περιφέρειας του. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες (πλην της 
κατοικίας) αναφέρονται ως δραστηριότητες εξυπηρέτησης ή δραστηριότητες του µη βασικού 
τοµέα. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν οπωσδήποτε τοµείς του λιανικού εµπορίου, 
της αναψυχής και της εκπαίδευσης. Οι λειτουργίες αυτές ακολουθούν το µέγεθος του 
πληθυσµού στο βαθµό που εξυπηρετούν τους κατοίκους ενός οικισµού και της άµεσης 
περιφέρειας του (όταν ο οικισµός είναι κέντρο µιας τέτοιας περιφέρειας). Προφανώς, ο 
βασικός τοµέας είναι κρίσιµο µέγεθος για την ανάπτυξη ενός οικισµού ή µιας περιφέρειας. 
Η ανάπτυξη του βασικού ή εξαγωγικού τοµέα, λόγω της υπόθεσης περί εξωγενούς 
καθορισµού του, θεωρήθηκε κλειδί για την πρόβλεψη της εξέλιξης του κατά τα άλλα 
(θεωρούµενου ως πρακτικά) κλειστού συστήµατος του οικισµού ή της περιφέρειας. Στις 
παλαιότερες (και τυπικές) εκδοχές αυτής της προσέγγισης ο βασικός τοµέας περίπου 
ταυτίστηκε µε τον δευτερογενή. 

Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται µε τα µακροοικονοµικά µοντέλα εισοδήµατος που 
αναπτύχθηκαν στην οικονοµική του χώρου και ονοµάζονται µοντέλα της εξαγωγικής βάσης 
(export-base models- Richardson, 82-92). 

Βλ. και τη χρήση της διάκρισης βασικού - µη βασικού τοµέα  στο µοντέλο του 
Lowry. 

Στη διάκριση βασικού - µη βασικού τοµέα, και την ουσιώδη αναθεώρησή του, στην 
αστική ανάπτυξη θα επανέλθουµε και πολύ παρακάτω, µιλώντας για τις σύγχρονες 
εξελίξεις. 

 

 
 
4.5. Οι πόλοι ανάπτυξης  

Ο όρος πόλος ανάπτυξης είναι ένας από αυτούς που έχουν συζητηθεί πολύ και  
χρησιµοποιήθηκαν σε επίσηµα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης µε στόχο (και) την 
ανασυγκρότηση του οικιστικού δικτύου. 

Η έννοια στηρίζεται σε θεωρίες του Perroux, ο οποίος το 1955 χρησιµοποίησε τον 
όρο (pole de croissance) για να περιγράψει έναν οικονοµικό κλάδο, ή και συγκεκριµένη 
επιχείρηση, που η ανάπτυξη του συµπαρασύρει στην ανάπτυξη το σύνολο της οικονοµίας (ο 
Perroux αναφέρονταν σε αφηρηµένο χώρο, κατά την ταξινόµηση των χώρων που 
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σηµειώθηκε παραπάνω). Μέσω του Boudeville, η έννοια πέρασε στο γεωγραφικό χώρο και 
από τη δεκαετία του ’60 αναφέρεται σε χωροταξικά προγράµµατα που προσπαθούσαν να 
ανασυγκροτήσουν το οικιστικό δίκτυο. 

Στη χωροταξία η έννοια του πόλου ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε µε µάλλον ασαφές 
θεωρητικό υπόβαθρο για να περιγράψει οικισµούς οι οποίοι, µε κατάλληλη ενίσχυση, θα 
αναβάθµιζαν τη θέση τους στο οικιστικό δίκτυο ενισχύοντας την περιφέρεια τους και, 
ταυτόχρονα,  συγκρατώντας την ανεπιθύµητη περαιτέρω ανάπτυξη άλλων µεγαλύτερων 
κέντρων. Μερικές φορές ο πόλος ή το κέντρο ανάπτυξης (growth centre: όρος που 
χρησιµοποιήθηκε για να τονίσει τη χωρική εκδοχή της έννοιας) περιελάµβανε 
περισσότερους από έναν γειτονικούς οικισµούς που θα λειτουργούσαν ως ενιαίο κέντρο για 
την ανάπτυξη της περιφέρειας τους. Λόγω της σύνδεσης της έννοιας του πόλου (ή κέντρου) 
ανάπτυξης µε την αναδιάρθρωση του συστήµατος των οικισµών σε εθνική κλίµακα, ως 
πόλοι ανάπτυξης θεωρήθηκαν ή προγραµµατίστηκαν οικισµοί σχετικά µεγάλου µεγέθους. 
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι στη Βρετανία µερικές από τις περίφηµες νέες πόλεις της 
δεύτερης γενιάς (µετά το 1960) προγραµµατίστηκαν και ως πόλοι ανάπτυξης (, Bourne and 
Simmons, 1978, Richardson, 1978, Hall, 1992. Πρβλ. και Mair, 1993 ). 

Στην επίσηµη ελληνική περιφερειακή και χωροταξική πολιτική, η έννοια του 
πόλου ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε στη δεκαετία του 70. Στο 'Πρόγραµµα Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Αναπτύξεως  1978-1982' (ΚΕΠΕ, 1979) περιγράφεται µια τέτοια πολιτική που 
απέβλεπε κύρια στη µείωση της κυριαρχίας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και στην 
αντιστροφή της διαπιστωµένης βαθµιαίας 'εγκατάλειψης και φθοράς της υπαίθρου' και της 
υποτονικότητας της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στις άλλες πόλεις (βλ. 
και ΦΕΚ 1021/1979). Η σχετική πολιτική πρότεινε έξι Κέντρα Εντατικών Προγραµµάτων 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), ήτοι έξι οικισµούς ή ζεύγη οικισµών, που θα αποτελούσαν και τους 
νέους πόλους ανάπτυξης, ή 'αντίπαλες πόλεις' όπως έγιναν ευρύτερα γνωστές (αντίπαλες 
προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη). Περαιτέρω, το ίδιο πρόγραµµα πρότεινε και δύο 
κατώτερες κατηγορίες κέντρων, τα Αστικά Οικιστικά Κέντρα και τα Αγροτικά Οικιστικά 
Κέντρα. Το πιο χαρακτηριστικό,  και µάλλον το µόνο απόλυτα συγκεκριµένο στοιχείο του 
προγράµµατος ήταν οι πληθυσµιακοί στόχοι για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα έξι 
ΚΕΠΑ για το έτος 2000. Για τις δύο πρώτες επεζητείτο δραστική µείωση του πληθυσµού 
που θα είχαν αν δεν εφαρµόζονταν το πρόγραµµα, ενώ για τα ΚΕΠΑ αύξηση. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υπέστη δριµεία κριτική τόσο από την αντιπολίτευση 
όσο  και σε επιστηµονικό-τεχνικό επίπεδο και εγκαταλείφθηκε. 
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Τα έξι ΚΕΠΑ, κατά το ΦΕΚ 1021Β΄/1979 : 
Λάρισα-Βόλος, Πάτρα-Αίγιο, Ηράκλειο, Καβάλα, Ιωάννινα, Κοζάνη-Πτολεµαίδα  
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5. Ο χώρος και η περιφέρεια 

5.1. Οι έννοιες του χώρου και της περιφέρειας 

Όπως έγινε φανερό και από γενικά ζητήµατα, ο χώρος και τα φαινόµενα που 
εξελίσσονται  µέσα στο χώρο, µπορούν να εξεταστούν από πάρα πολλές απόψεις και µε 
πολύ διαφορετικούς βαθµούς λεπτοµέρειας. Η βασική αυτή διαπίστωση θέτει ένα καίριο 
επιστηµολογικό ζήτηµα, τον ορισµό του αντικειµένου που µελετούν οι επιστήµες που 
ασχολούνται µε το χώρο. 

Ήδη από το 1968 ο Perroux (1968) και ο Boudeville (1968) πρότειναν µια πολύ 
σηµαντική προσέγγιση στο πρόβληµα της έννοιας του χώρου. Με διαφορετική ορολογία ο 
καθένας, διέκριναν τις εξής τρεις κατηγορίες χώρων:  

(1) Γεωγραφικός χώρος των δύο ή τριών διαστάσεων.  

(2) Αφηρηµένοι χώροι, δηλαδή σύνολα σχέσεων, κατασκευασµένοι όπως στα 
µαθηµατικά (π.χ. ο 'χώρος' των οικονοµικών σχέσεων) 

(3) Χώροι που προκύπτουν από την εφαρµογή ενός αφηρηµένου χώρου (π.χ. αυτού 
που ορίζεται από τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων) πάνω στον γεωγραφικό 
χώρο. 

Σε µικρή απόσταση από την άποψη που περιγράψαµε για το τρίτο είδος χώρου, 
βρίσκεται η συστηµική προσέγγιση στο ζήτηµα του προσδιορισµού του χώρου που αφορά 
τις επιστήµες που ασχολούνται µε συναφή αντικείµενα. Ο J. B. McLoughlin (1969), στο 
περίφηµο βιβλίο του για τον φυσικό προγραµµατισµό ορίζει ένα κατάλληλο σύστηµα που 
αποτελείται από αλληλεξαρτώµενα στοιχεία (ή τµήµατα, ή µέρη). Τα στοιχεία του 
συστήµατος αυτού είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι σχέσεις τους είναι 
επικοινωνίες. Οι δραστηριότητες που ορίζουν το σύστηµα είναι τριών ειδών: παραγωγικές, 
κοινωφελείς και κατοικία. Οι επικοινωνίες είναι ροές ανθρώπων, αγαθών, ενέργειας και 
πληροφορίας. Οι δραστηριότητες διεξάγονται µέσα σε χώρους, ενώ οι επικοινωνίες 
διεκπεραιώνονται µέσα από διαύλους. Οι οικισµοί συγκροτούν σχετικώς κλειστά (υπο-) 
συστήµατα που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύστηµα, το δίκτυο των οικισµών.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο McLoughlin τονίζει  ότι "…ένα σύστηµα δεν είναι ο 
πραγµατικός κόσµος, αλλά ένας τρόπος θεώρησης του. Οι προσδιορισµοί συστηµάτων 
εποµένως εξαρτώνται εν µέρει από τους σκοπούς και τους στόχους για τους οποίους 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν" (ο.π., σ.79).  Η επίγνωση ότι το επιστηµονικό αντικείµενο 
(ακόµα και στην περίπτωση που προορίζεται για εργαλείο προγραµµατισµού) δεν 
ταυτίζεται µε τον πραγµατικό κόσµο, και η συνακόλουθη έµφαση στον ορισµό των 
αναλυτικών-αφηρηµένων στοιχείων και σχέσεων που  ορίζουν το επιστηµονικό 
αντικείµενο, είναι εντονότερη στις δοµικές (στρουκτουραλιστικές) προσεγγίσεις (πρβλ. 
Λαγόπουλος 1977, Pickvance 1976, Castels 1976a, b).  
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Ο όρος περιφέρεια, που επίσης χρησιµοποιήθηκε παραπάνω, δηλώνει  ενότητες του 
χώρου που αποτελούνται από µικρότερες χωρικές µονάδες, σηµειακού (π.χ. οικισµοί) ή 
επιφανειακού (π.χ. νοµοί ή επαρχίες) χαρακτήρα.  Σε γενικές γραµµές, αναφερόµαστε σε 
τριών κατηγοριών περιφέρειες: (α) Τυπικές ή οµοιογενείς, (β )λειτουργικές (µεταξύ των 
οποίων και κοµβικές, ή πολωµένες), και (γ) προγραµµατικές.  Οι δύο πρώτες κατηγορίες 
αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αναγνωριστεί και να προσδιοριστεί µια 
περιφέρεια που ήδη υφίσταται µέσα στο χώρο. 

Πράγµατι, η αναγνώριση περιφερειών µπορεί να ακολουθεί δύο βασικές 
εναλλακτικές: 

(α) Οι περιφέρειες προσδιορίζονται µε κριτήριο το βαθµό οµοιότητας που 
παρουσιάζουν οι χωρικές µονάδες σε ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, ή οµάδα 
χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αφορούν τις µονάδες καθ' εαυτές, και οι περιφέρειες 
που ορίζονται έτσι ονοµάζονται τυπικές ή οµοιογενείς (formal, ή uniform, regions). 

(β) Οι περιφέρειες προσδιορίζονται µε κριτήριο το βαθµό της σχέσης που 
αναπτύσσουν οι χωρικές µονάδες µεταξύ τους κατά ζεύγη. Η ένταση των δυαδικών αυτών 
σχέσεων µεγιστοποιείται στο εσωτερικό της περιφέρειας και ελαχιστοποιείται για τις 
σχέσεις που διαπερνούν τα όρια της. Οι περιφέρειες που ορίζονται έτσι ονοµάζονται 
λειτουργικές (functional). Η κοµβική (nodal) ή πολωµένη περιφέρεια είναι µια ειδική µορφή 
της λειτουργικής "που έχει ένα µοναδικό εστιακό σηµείο και στην οποία εισάγεται η έννοια 
της κυριαρχίας ή της τάξης" (Brown & Holmes, 1971:58). 

Οι έννοιες της λειτουργικής και της οµοιογενούς περιφέρειας καλύπτουν τους 
τρόπους αναγνώρισης υφισταµένων περιφερειών. Η έννοια της περιφέρειας 
προγραµµατισµού δεν αποτελεί µια τρίτη εναλλακτική στο ίδιο επίπεδο τυπολόγησης, όπως 
παρουσιάζεται από τον Boudeville. Η έννοια της περιφέρειας προγραµµατισµού, από 
φορµαλιστική άποψη, είναι άσχετη προς το κριτήριο διάκρισης λειτουργικής - οµοιόµορφης 
περιφέρειας: Σηµαίνει το χώρο αρµοδιότητας κάποιου φορέα, ή κάποιων φορέων, 
προγραµµατισµού, το χώρο εφαρµογής ενός προγράµµατος και µπορεί να έχει 
προσδιοριστεί είτε µε 'τυπικά' είτε µε 'λειτουργικά' κριτήρια. 

  
Η εµφάνιση της έννοιας της λειτουργικής περιφέρειας είναι πολύ µεταγενέστερη 

από την έννοια της οµοιογενούς. Η µελέτη των λειτουργικών περιφερειών αρχίζει µετά το 
1960 και αναπτύσσεται µετά το 1965-70.  

O ορισµός της λειτουργικής περιφέρειας παρουσιάζει µιαν εκπληκτική οµοιότητα µε 
τον ορισµό του (υπο-) συστήµατος. Ουσιαστικά, η λειτουργική περιφέρεια είναι ένα (υπο-) 
σύστηµα του οποίου τα στοιχεία (ή µέλη) είναι χωρικές µονάδες. 

Η διάσταση αυτή κάνει προφανή τη σηµασία της αναγνώρισης των λειτουργικών 
περιφερειών που πράγµατι λειτουργούν στο χώρο σε µια δεδοµένη στιγµή. Η γνώση της 
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οργάνωσης του χώρου σε περιφέρειες είναι χρήσιµη όχι µόνο για την ανάλυση του χώρου, 
αλλά και για την ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη µεθόδευση των επεµβάσεων στο 
χώρο, και για το γενικότερο προγραµµατισµό. Η αναγνώριση των λειτουργικών 
περιφερειών επιτρέπει, σε κάποιο βαθµό, την εκτίµηση των κατευθύνσεων που θα έχει η 
διάχυση των επιπτώσεων της αρχικής επέµβασης. Έτσι, µπορούµε να προσδιορίσουµε τα 
τµήµατα του χώρου που, κατά κύριο λόγο, θα επηρεαστούν από την αρχική επέµβαση. Η 
δυνατότητα αυτή ισοδυναµεί µε τη δυνατότητα ορθολογικού προγραµµατισµού των 
περιοχών αρµοδιότητας των διάφορων τοπικών φορέων του προγραµµατισµού, δηλαδή των 
περιφερειών προγραµµατισµού.   

Εν πάσει περιπτώσει, ο τρόπος  προσδιορισµού (τεχνικές, συγκεκριµένα κριτήρια 
κλπ) µιας προγραµµατικής περιφέρειας εξαρτάται από τους στόχους του προγραµµατισµού. 
Από την άλλη πλευρά, συνήθως η εφαρµογή του προγραµµατισµού απαιτεί τη λειτουργία 
κάποιου διοικητικού φορέα του οποίου τα όρια αρµοδιότητας πρέπει να ταυτίζονται µε τα 
όρια  της περιφέρειας, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία ο χώρος καλύπτεται από 
ένα µωσαϊκό περιφερειών. Η απαίτηση αυτή, σε συνδυασµό και µε το γεγονός ότι ήδη 
υφίστανται αντίστοιχοι διοικητικοί φορείς (και διαδικασίες /υποχρεώσεις των πολιτών ή 
των ενδιαφεροµένων) καθιστά αφ' ενός δύσκολη την αναθεώρηση των υφισταµένων ορίων 
και, αφ' ετέρου, προβληµατική ή αντιοικονοµική τη δηµιουργία νέων φορέων. 

- Πρβλ. νεότερες προσεγγίσεις, που συνδέονται µε το ζήτηµα της διακυβέρνησης 
και, κυρίως, µε την αντιµετώπιση των χωρικά εντοπισµένων προβληµάτων που δεν 
µπορούν να επιλυθούν µόνο τοπικά (λιµάνι του Rotterdam).  - Επίσης, πρβλ. την έννοια της 
χωρικής  ολοκλήρωσης και τα αµέσως παρακάτω. 

 
Η χωρική συνέχεια των µονάδων µιας περιφέρειας, όταν πρόκειται για τυπική 

περιφερειοποίηση θεωρείται όρος απαράβατος (µάλιστα ο (Boudeville θεωρούσε τη 
συνέχεια ως την ειδοποιό διαφορά µεταξύ των εννοιών του χώρου και της περιφέρειας). 
Όπως παρατηρεί ο Grigg (1967), ο περιορισµός αυτός αποτελεί και το τρωτό σηµείο στη 
σχέση περιφερειοποίησης - οµαδοποίησης (ταξινόµησης). Πράγµατι, η δέσµευση της 
χωρικής συνέχειας αποτελεί ένα στοιχείο εξωτερικό προς τη διαδικασία οµαδοποίησης. 

 Όσον αφορά τη λειτουργική περιφερειοποίηση τα πράγµατα δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρα. Ελάχιστοι µελετητές θεωρούν ότι η δέσµευση εξακολουθεί να ισχύει. Οι 
περισσότεροι δεν αναφέρονται στο ζήτηµα. 
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Λειτουργική περιφερειοποίηση  του συστήµατος των ελληνικών οικισµών (Κουσιδώνης, 
1983) 

Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι η γεωγραφική φύση των προς περιφερειοποίηση 
µονάδων. 

'Όταν οι χωρικές µονάδες έχουν έντονα επιφανειακό χαρακτήρα (π.χ. επαρχίες ή 
νοµοί), εξαντλούν έναν συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο και, µάλιστα, όταν είναι σχετικά 
λίγες, τότε το χωρικά ενιαίο της περιφέρειας φαίνεται πιο εύλογο. Πράγµατι, σε παρόµοιες 
περιπτώσεις το χωρικά συνεχές θεωρείται από ορισµένους σαν ένδειξη της ορθότητας της 
προσέγγισης που ακολουθήθηκε. 

Αντίθετα, στην περίπτωση που οι χωρικές µονάδες έχουν σηµειακό χαρακτήρα 
(οικισµοί) η σηµασία της ευκλίδειας απόστασης ως δείκτη του µεγέθους των αναµενόµενων 
σχέσεων µειώνεται κατά πολύ για λόγους που συνδέονται και µε τη φυσική γεωγραφία (π.χ. 
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ανάγλυφο του εδάφους) και τις διαφορές στη λειτουργική σύνθεση των µονάδων. Επίσης, 
στην περίπτωση οικισµών ο όρος 'χωρικά ενιαία' περιφέρεια παύει να έχει ακριβές 
αντίκρυσµα. Μπορούµε να µιλάµε µόνο για, περισσότερο ή λιγότερο, γειτονικές χωρικές 
µονάδες.  

Η επικάλυψη ή όχι των περιφερειών είναι ένα άλλο ζήτηµα που συναρτάται µε την 
ακολουθούµενη τεχνική περιφερειοποίησης. 

Το γεγονός ότι η λειτουργική περιφέρεια δεν είναι παρά ένα (υπο-)σύστηµα του 
λειτουργικά οργανωµένου χώρου σηµαίνει ότι είναι επιστηµολογικά απαράδεκτο να 
τίθενται περιορισµοί στη µορφή των περιφερειών που αποκαλύπτει η διαδικασία της 
περιφερειοποίησης. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε µια επέµβαση ξένη προς το επίπεδο 
καταλληλότητας της διαδικασίας και θα υπονόµευε το χαρακτήρα του (υπο-)συστήµατος. 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ιδιαίτερα η σηµασία του δείκτη των σχέσεων (π.χ. ροές 
ανθρώπων, χρηµάτων, τηλεφωνηµάτων κλπ) για το νόηµα των περιφερειοποιήσεων 
(επίπεδο καταλληλότητας). Η φύση του δείκτη, σε συνάρτηση και µε την ευρύτερα 
διατιθέµενη πληροφορία, προδιαγράφει και τα σχετικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα της 
υιοθέτησης συγκεκριµένων τεχνικών περιφερειοποίησης. 
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5.2. Οι διοικητικές περιφέρειες σήµερα 
Σήµερα, η διάρθρωση της Ελλάδας  σε διοικητικές (-προγραµµατικές) περιφέρειες 

έχει ως εξής: 
∆ιακρίνουµε τρία κύρια επίπεδα διοικητικής οργάνωσης, όπου ο χώρος κατανέµεται 

σε 
(1) Περιφέρειες 
(2) Νοµούς και 
(3) Πρωτοβάθµιους ΟΤΑ (∆ήµοι και Κοινότητες) 
Κάθε σηµείο του χώρου της επικράτειας ανήκει σε µία, και µόνο µία, µονάδα της 

κάθε µίας από τις τρεις αυτές βαθµίδες. 
Μια ιδιαίτερη και περίπτωση είναι οι περιοχές που καλύπτονται από Ρυθµιστικό 

Σχέδιο (µέχρι στιγµής έχουµε µόνο δύο τέτοιες περιοχές -βλ. παρακάτω). 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η οργάνωση της χώρας στις παραπάνω (δεκατρείς στον 

αριθµό) περιφέρειες οι οποίες εποπτεύονται από αντίστοιχες Υπηρεσίες Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, µε επί κεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη. Οι περιφέρειες αυτές 
αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη 'Ονοµατολογία Περιφερειακών Μονάδων Στατιστικής' 
(NUTS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη, κατά σειρά µεγέθους των 
µονάδων, σχετική βαθµίδα (NUTS 2). Οι νοµοί της χώρας αντιστοιχούν στην τρίτη και 
τελευταία θεσµοποιηµένη ονοµατολογία (NUTS 3). (Παλιότερα χρησιµοποιήθηκαν από την 
ΕΣΥΕ και δύο άλλες διαιρέσεις ανάλογες προς τις νυν περιφέρειες: Τα 'Γεωγραφικά 
∆ιαµερίσµατα' και οι 'Περιφερειακές ∆ιοικήσεις".) 

Όπως θα περιµέναµε, λόγω του ισχυρότατου διοικητικού παράγοντα στη 
διαµόρφωση του διαχωρισµού του γεωγραφικού χώρου κατά NUTS, (α) οι µονάδες κάθε 
βαθµίδας εξαντλούν το σύνολο του χώρου χωρίς επικαλύψεις και (β) η οργάνωση κατά 
επίπεδα των NUTS είναι ιεραρχική, µορφής δέντρου. Οι 'διοικητικές περιφέρειες' και οι 
νοµοί, στο βαθµό που αποτελούν και χώρους άσκησης πολιτικής εκ µέρους των 
αντίστοιχων οργανισµών τοπικής διοίκησης ή αυτοδιοίκησης, συνιστούν περιφέρειες 
προγραµµατισµού. 

Η επικράτεια των 12 πρώτων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
χωρισµένη σε 183 διοικητικές περιφέρειες (NUTS 2) που τείνουν να αποτελέσουν (αν δεν 
αποτελούν ήδη) την βασική  χωρική µονάδα προγραµµατισµού. Πράγµατι, και το ελληνικό 
'Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1994-1999' που ολοκληρώθηκε το 1993, εξειδικεύθηκε 
κατά τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες. 'Ήδη, έχουν συνταχθεί και τα Χωροταξικά 
Σχέδια των Περιφεριών. 

Το επίπεδο NUTS 1 στην περίπτωση της Ελλάδας δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον 
καθώς συνιστά απλώς τέσσερις 'οµάδες αναπτυξιακών περιφερειών' χωρίς αντίστοιχο 
διοικητικό µηχανισµό. 
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Η χαµηλότερη διοικητική - προγραµµατική περιφέρεια, κατά το πρότυπο των NUTS 
είναι, προφανώς, ο πρωτοβάθµιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Προς το 
παρόν, δεν έχει θεσπιστεί βαθµίδα NUTS 4. 
 
 NUTS 1  NUTS 2 NUTS 3 
 Οµάδες 

περιφερειών  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Νοµοί 
  1 Ανατολ. Μακεδονία, 

Θράκη 
5: ∆ράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, 

Ροδόπης 
1 Βόρεια 

Ελλάδα 2 Κεντρική 
Μακεδονία 

7: Ηµαθίας, Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής 

  3 ∆υτική Μακεδονία 4: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
  4 Θεσσαλία 4: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 

Τρικάλων 
  5 Ήπειρος 4: Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης
  6 Ιόνια νησιά 4: Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, 

Λευκάδος 
  7 ∆υτική Ελλάδα 3: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας 
2 Κεντρική 

Ελλάδα 8 Στερεά Ελλάδα 5: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας 

  9 Πελοπόννησος 5: Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας 

3 Αττική 10 Αττική 1: Αττική 
 Νησιά 11 Βόρειο Αιγαίο 3: Λέσβου, Σάµου, Χίου 
4 Αιγαίου - 12 Νότιο Αιγαίο 2: ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων 
 Κρήτη 13 Κρήτη 4: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης, Χανίων 
   ΧΩΡΑ  
 

 
Πρόσφατα συντελέστηκε µία πολύ σηµαντική µεταβολή στο εν γένει θεσµικό 

πλαίσιο που αφορά στην οργάνωση της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.  
Πρόκειται για την υλοποίηση του Προγράµµατος 'Ιωάννης Καποδίστριας' που 

νοµικά εκφράζεται µε τον νόµο 2539 του 1997 (ΦΕΚ 224 Α’/4-12-97) για την 'Συγκρότηση 
της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης'. Ο εν λόγω νόµος περιλαµβάνει δύο µέρη: ένα 
για την σύσταση και ένα για την 'διοίκηση και λειτουργία των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης'. Η µείωση του αριθµού των ΟΤΑ που προέκυψε µε την εφαρµογή του νέου 
νόµου είναι δραµατική: Από τους περίπου 5.920 πρωτοβάθµιους ΟΤΑ της παλιάς 
κατάστασης, που διατηρήθηκαν µέχρι τέλους του 1998, µε τον 'Καποδίστρια' προέκυψαν 
1.053 (ποσοστό µείωσης περίπου 82%).1 Εποµένως, η χωροταξική εικόνα της διαίρεσης της 
χώρας σε πρωτοβάθµιους ΟΤΑ άλλαξε δραστικά περιλαµβάνοντας κυρίως ενοποιήσεις των 
ΟΤΑ σε νέους, ενίοτε πολύ µεγαλύτερης έκτασης και πληθυσµού. 

                                                 
1   Μια σχετικά πρόσφατη ανασκόπηση της ιστορίας των συνενώσεων των ΟΤΑ, προ Καποδίστρια, δίνεται από τον 
Χλέπα, 1997. Επίσης, για µια περισσότερο χωροταξική οπτική, βλ. Μπεριάτος, 1994 
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Ένας σηµαντικός αριθµός παλιών ΟΤΑ, κυρίως οι µεγαλύτεροι σε πληθυσµό, 
παρέµεινε χωρίς αλλαγές. Προφανώς, ο αριθµός των παλαιών ΟΤΑ που συνενώθηκαν σε 
έναν νέο ΟΤΑ ποικίλλει κατά περίπτωση. Ακόµα και ο τρόπος συγκρότησης των νέων ΟΤΑ 
ποικίλλει: Συνήθως ένας νέος ΟΤΑ περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς και την έκταση των 
παλαιών που τον συγκροτούν. Ενίοτε όµως, ενώ ένας παλιός ΟΤΑ εντάσσεται, γενικά, σε 
κάποιον νέο, ένας ή και περισσότεροι από τους οικισµούς του παλιού εντάσσεται (-σονται) 
σε άλλον (ή άλλους) ΟΤΑ. Η χωροταξική διάσταση της µεταβολής που προέκυψε µε την 
εφαρµογή του Καποδίστρια ποικίλλει σε ένταση κατά περιοχές. 

Η διοικητική µονάδα 'επαρχία', υποδιαίρεση του νοµού -σύνολο πρωτοβάθµιων 
ΟΤΑ, καταργήθηκε µε τον Καποδίστρια. ∆ιατηρήθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις, µεταξύ 
των οποίων και στο νοµό Θεσ/νίκης (επαρχία Λαγκαδά). 

Μια άλλη βαθµίδα διοικητικής-προγραµµατικής αρµοδιότητας, πολύ σηµαντική για 
τον προγραµµατισµό του χώρου, είναι η περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών 
Ρυθµιστικών Σχεδίων (ν. 1515 /85 (18Α'): 'Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας 
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας', 1561 /85 (148Α'): 'Ρυθµιστικό σχέδιο 
και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσ/νίκης', ν. 
2508/97 (124Α'): 'Βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών...', άρθρα 2 και 3  - πρβλ. 
και το ανενεργό ν.δ.  1262 /72: Περί Ρυθµιστικών Σχεδίων αστικών Περιοχών). 
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6.  Ζητήµατα  και πρακτικές του Προγραµµατισµού. 
 

Είδη προγραµµατισµού  

- Α-χωρικές πολιτικές (και προγραµµατισµός) 
 Κοινωνικός και οικονοµικός προγραµµατισµός 

Κλαδικές οικονοµικές πολιτικές 
πολιτικές για το χώρο 

- Φυσικός σχεδιασµός : Ρύθµιση χρήσεων γης, µελέτες δικτύων κυκλοφορίας και 

µεταφορών, µελέτες δικτύων τεχνικών υποδοµών. 

- Εκδηλώσεις των α-χωρικών πολιτικών στο χώρο 

- Πολεοδοµικός σχεδιασµός : Ρύθµιση χρήσεων γης, οργάνωση λειτουργιών, δίκτυα 
κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών λειτουργιών, (συσχέτιση µε) µελέτη 
κυκλοφορίας και µεταφορών, χρονικός /οικονοµικός προγραµµατισµός εφαρµογής. 

Ρυθµιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, Πολεοδοµικές µελέτες, Πράξεις 
Εφαρµογής             / Αστικός σχεδιασµός. 

- Χωροταξικός Σχεδιασµός : Έµφαση στην αναπτυξιακή διάσταση και την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, δίκτυα οικισµών, µείζονες 
µεταφορικές / τεχνικές υποδοµές, άρθρωση µε κατευθύνσεις Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  
(κυριότερη έκφραση της πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης οι νόµοι που 
θεσµοθετούν περιοχές  ή ζώνες κινήτρων). 

Το ζήτηµα της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης'. 

Ο παράγοντας της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 

- Στρατηγικός σχεδιασµός : Απόφαση για βασικές επιλογές / στόχους, µακροπρόθεσµο 
σχέδιο, µικρή λεπτοµέρεια. 
Τακτικός σχεδιασµός / αξιολόγηση προγραµµάτων, επιλογή εναλλακτικών λύσεων/ 
µεσοπρόθεσµος, µεγαλύτερης λεπτοµέρειας 
Σχεδιασµός εφαρµογής - λεπτοµερής και συγκεκριµένος 

- Τοµεακός σχεδιασµός  (κατά τοµείς π.χ. κυκλοφορία κλπ) / ή κατά συγκεκριµένες, 
µικρότερες, χωρικές ενότητες. 
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Εξέλιξη του προγραµµατισµού 

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα που περιγράφουν τη διαδικασία του προγραµµατισµού. 
Η γενίκευση απαιτεί κάποιο επίπεδο αφαίρεσης. Όλα τα µοντέλα αντιµετωπίζουν τον 
προγραµµατισµό ως µια διαδικασία µε διαδοχικές φάσεις. Μια κρίσιµη διαφορά είναι η 
αναγνώριση σχέσεων ανάδρασης. 

Μπορούµε να διακρίνουµε µεταξύ παλιάς και νεότερης περιόδου (διεθνώς µετά το 
1960) 

Παλιά αντίληψη:  
Εµµονή σε λεπτοµερή τελική εικόνα (- σχέδια) της κατάστασης που θα έπρεπε να 

δηµιουργηθεί µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα  
 Survey-Analysis-Plan  : Επισκόπηση-Ανάλυση-Σχέδιο 
Στην Αγγλία η αντίληψη αυτή διαπερνά και τον Σχεδιασµό βάσει του ∆ιατάγµατος 

(Planning Act) του 1947, παρά το γεγονός ότι προέβλεπε αναθεώρηση των σχεδίων ανά 
πενταετία. 

Νεότερη αντίληψη:  
Συναρτάται µε τις απόψεις της 'κυβερνητικής' (Cybernetics, Norbet Wiener, 1948) 

και της 'θεωρίας συστηµάτων'. 
Κατά τον Hall (1975, 1992) η βασική ιδέα του συστηµικού προγραµµατισµού 

(systems planning) είναι η αλληλεπίδραση δύο συστηµάτων:  
(α) του συστήµατος του προγραµµατισµού, και  
(β) του συστήµατος (ή των συστηµάτων) που θέλει να ελέγξει ο προγραµµατισµός 
Συναφείς τοµείς: Θεωρία αποφάσεων (Decision analysis), επιχειρησιακή έρευνα 

(operations research) 
Κοινός παράγων: ∆ιεπιστηµονικοί τοµείς (interdisciplinary fields) 
 
Κατά την άποψη του γράφοντος, η εισαγωγή της συστηµικής σκέψης έχει 

επιστηµολογικό και µεθοδολογικό ενδιαφέρον, αλλά δεν µπορεί να ταυτιστεί µε 
θεσµοποιηµένη εφαρµογή και ασφαλώς ούτε µε τον λεγόµενο καθολικό προγραµµατισµό 
στον οποίο και αναφερόµαστε αµέσως παρακάτω. 

Ο καθολικός προγραµµατισµός (comprehensive planning) αναφέρεται κυρίως σε µια 
συγκεκριµένη ιστορική περίοδο και πρακτική του προγραµµατισµού που εισήχθη στο 
πρώτο µισό του 20ου αι., αµφισβητήθηκε (ως συγκεκριµένη πρακτική) από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1960, αλλά επιβιώνει συνυπάρχοντας µε νεότερα µοντέλα. Θεωρείται µια 
σηµαντική εξέλιξη του φυσικού προγραµµατισµού που κυριαρχούσε στις δεκαετίες του 
1920 και 30. Αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν τον 
φυσικό σχεδιασµό, και  επηρεάζονται από αυτόν. Θέλει να τους συνυπολογίσει σε µια 
ορθολογική, αναλυτική διαδικασία. Κυριάρχησε στα 50s -early 60s. Θεσµοποιήθηκε στο 
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701 program of the Housing Act of 1954 (που απαιτούσε από τις τοπικές κυβερνήσεις να 
ετοιµάσουν για να µπορούν να επιλεγούν για οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση και 
προγράµµατα). ∆έχεται ότι ένας κεντρικός φορέας µπορεί/ δικαιούται να διαµορφώσει 
προτάσεις και να τις εφαρµόσει (Alexander, 1992,  Cullingworth, 1997). 

Η κριτική που δέχτηκε ο καθολικός προγραµµατισµός αναφερόταν στην απλοϊκή 
αντίληψή του περί κοινού συµφέροντος, στην ακαµψία της διαδικασίας (χωρίς αναδράσεις), 
µη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο δυναµικό φαινόµενο της εξέλιξης της πόλης και του 
χώρου, τυπική συµµετοχή του κοινού κλπ. 

Ως εναλλακτική πρόταση προς την πρακτική του καθολικού προγραµµατισµού 
θεωρείται η πρόταση του A. Etzioni (1973) για την 'µικτή ανίχνευση' (mixed scanning) στη 
λήψη των αποφάσεων: (α) γενική- συνοπτική επισκόπηση του συστήµατος, λήψη κάποιων 
βασικών στρατηγικών αποφάσεων / (β) λεπτοµερής αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων. 

 
Άλλες προσεγγίσεις επικεντρώθηκαν στο ζήτηµα της συµµετοχής, της λεγόµενης 

αστικής διαχείρισης, της διαχείρισης κατά το πρότυπο των µεγάλων εταιρειών (corporate 
planning), στο ζήτηµα του ανοιχτού προγραµµατισµού κλπ. 

 Η πολύ πρόσφατη περίοδος (βλ. το επόµενο κεφάλαιο) έθεσε ένα νέο περιβάλλον 
στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί ο προγραµµατισµός: Ο προγραµµατισµός αντιµετωπίζει 
την αλλαγή του ρόλου του κράτους, τη διαµόρφωση νέων διακρατικών µορφωµάτων (ΕΕ), 
νέες κινητικότητες κοκ. 
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Η διαδικασία του προγραµµατισµού  

 
  Απόφαση για προγραµµατισµό 

  ↓ 

 ⎯→ ∆ιατύπωση σκοπών και στόχων 

  ↓ 

  Πιθανές εξελίξεις / 'τροχιές' του συστήµατος (µοντέλα, προσοµοίωση) 

  ↓ 

  Αξιολόγηση εναλλακτικών 

  ↓ 

  ∆ράση µέσω δηµοσίων επενδύσεων ή /και ελέγχου του ιδιωτικού τοµέα 

  ↓ 

  Παρακολούθηση της κατάστασης του συστήµατος 

(α)  ∆ιαδικασία προγραµµατισµού κατά McLoughlin, 1969 
 
 
(β)  ∆ιαδικασία προγραµµατισµού κατά Chadwick, 1971 

  

 
Εντοπισµός προβλήµατος  

 

 ↓  ↓  

 ∆ιατύπωση στόχων  Περιγραφή συστήµατος  

 ↓  ↓  

 Προβολή στόχων  Μοντελοποίηση συστήµατος  

 ↓  ↓  

 Αξιολόγηση της προβολής  Προβολή συστήµατος  

 ↓  ↓  

 Αξιολόγηση εναλλακτικών  Σύνθεση συστήµ. (εναλλακτικά)  

↑ ↓  ↓ ↑

 Αξιολόγηση απόδοσης  Έλεγχος συστήµατος 
 feedback    feedback  

(πρβλ. Hall, 1992 
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7. Σύγχρονα ζητήµατα  και πρακτικές του προγραµµατισµού. 
           
 
 

(το κείµενο που ακολουθεί είναι σχεδόν αυτούσιο το κείµενο προηγούµενης εργασίας του γράφοντος 

µε τα στοιχεία Η επιχειρησιακή επάρκεια ως προϋπόθεση της τοπικής αυτοτέλειας, στο: Π. 
Γετίµης και Γρ. Καυκαλάς (επιµέλεια) Χώρος και περιβάλλον: παγκοσµιοποίηση - 
διακυβέρνηση - βιωσιµότητα, ΤΟΠΟΣ και το Ι.Α.Π.Α.∆., 2003,  σελ.:249-264)   
 
 
 
 

 
 Εισαγωγή. 

Τα τελευταία χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, παρατηρείται  µια 
αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ζητήµατα της πόλης και του "τόπου" σε διάφορες 
κλίµακες. Αρχικά οι εξελίξεις σε επίπεδο παγκόσµιας οικονοµίας, οι κυβερνητικές αλλαγές 
και πρακτικές σε "δυτικές" χώρες όπως η Αγγλία, ο αναπροσδιορισµός των σχέσεων και της 
δράσης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, οδήγησαν σε κρίση τον προγραµµατισµό ως θεσµό 
και ως πρακτική. Οι αλλαγές στις "ανατολικές" χώρες, οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η λεγόµενη παγκοσµιοποίηση προσθέτουν νέα δεδοµένα και οδηγούν σε σενάρια για 
την πραγµατικότητα µέσα στην οποία, και έναντι της οποίας, καλείται να τοποθετηθεί ο 
προγραµµατισµός. 

Πιθανότητα οι βασικοί παράγοντες, που διέπουν τις προσεγγίσεις τόσο στην 
ανάπτυξη γενικά, όσο και στον προγραµµατισµό του χώρου, είναι δύο: 

Ο πρώτος είναι η αγορά, µε εκδηλώσεις που συνοψίζονται σε προτάγµατα ή λέξεις -
κλειδιά όπως: Ανταγωνισµός /Καινοτοµία /marketing / Επιχειρηµατικότητα / απορύθµιση 
(deregulation) /παγκοσµιοποίηση /ιδιωτικοποίηση ή µετοχοποίηση /σχέση δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα. 

Παράλληλα, και σε τουλάχιστον ασαφή αν όχι αντιφατική σχέση µε την έµφαση 
στην αγορά και την παγκοσµιοποίηση, εµφανίζεται ένας δεύτερος βασικός πόλος 
ενδιαφέροντος, το πασίγνωστο θέµα της βιώσιµης (ή αειφόρου) ανάπτυξης και της 
βιωσιµότητας (ή αειφορίας). 

Η έµφαση στο τοπικό επίπεδο, και την πόλη, είναι ένα φαινόµενο που συναρτάται 
µε τους δύο προηγούµενους άξονες και εγείρει ζητήµατα ειδικών αστικών ή τοπικών 
πολιτικών, άρα και αυτο-διοίκησης.  
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Νέοι όροι και πρακτικές παραγωγής της πόλης. 

Η αγορά. 

Ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας. 

Η δεκαετία του '80, όσον αφορά την "πολεοδοµία" και τους σχετικούς τοµείς του 
προγραµµατισµού διεθνώς, χαρακτηρίστηκε από φαινόµενα που συνδέονται µε την 
πολιτική της κυβέρνησης Θάτσερ.  

Το γενικό πλαίσιο ήταν η ελευθερία (και η απελευθέρωση) της αγοράς, µε άξονες 
την προώθηση του ρόλου του ιδιωτικού τοµέα και παράλληλη µείωση του ρόλου του 
δηµοσίου, και την απορύθµιση. Σε επίπεδο αποκλειστικά ρητορείας2, και µόνο για µια 
σύντοµη περίοδο στην αρχή της δεκαετίας, η αγορά προβλήθηκε σαν µια πλήρης 
εναλλακτική του προγραµµατισµού. 

Στην πραγµατικότητα, αυτό που έγινε ήταν µια γενική προσπάθεια µείωσης του 
µεγέθους και του ρόλου του κράτους και η προώθηση του ρόλου του ιδιωτικού τοµέα στα 
ζητήµατα της πόλης. Προωθήθηκαν ρυθµίσεις που "έδιναν αυξηµένα κίνητρα στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα εκ µέρους ιδιωτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών. 
(..) Η δεκαετία του '80 υπήρξε η δεκαετία του επιχειρηµατικού µερκαντιλισµού και του 
επιθετικού marketing του τόπου και της πόλης" (Parkinson, 1989).  

Οι συνεταιρισµοί ιδιωτικού - δηµόσιου τοµέα µε στόχο την αναζωογόνηση των 
πόλεων, µοντέλο που εισήχθη από τις ΗΠΑ (Parkinson, 1989), ασχολήθηκαν µε γενικά 
οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα και όχι µόνο µε την παρέµβαση σε επίπεδο κελυφών 
και χρήσεων. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας αναδύθηκε ένα δεύτερο κύµα τέτοιων 
συνεταιρισµών που ενδιαφέρθηκε κυρίως για την  επέµβαση στο φυσικό περιβάλλον. Οι 
οργανισµοί αυτοδιοίκησης αναµείχθηκαν έως ακόµα και σε καθαρά επενδυτικές ή 
χρηµατοδοτικές επιχειρήσεις. 

Στην Ελλάδα, επίσης στη δεκαετία του '80, προβάλλεται το νέο πρότυπο των ΟΤΑ 
που αναλαµβάνουν επιχειρηµατική δράση (δηµοτικές επιχειρήσεις) ή συγκροτούν από 
κοινού µε ιδιώτες Εταιρείες Μικτής Οικονοµίας. 

Στο πεδίο της απορύθµισης στην Αγγλία εµφανίστηκαν, ως έκτακτα µέτρα και µε 
προσδιορισµένη διάρκεια ζωής, και δύο κατηγορίες ζωνών: Οι Επιχειρηµατικές (Enterprise) 
Ζώνες  και οι Ζώνες Απλοποιηµένου Προγραµµατισµού (Simplified Planning). Η πρώτη 
κατηγορία, που έφτανε ακόµα και στον περιορισµό κανονισµών ασφαλείας εγκαταλείφθηκε 
το 1988. Η δεύτερη αφορά απλώς στον περιορισµό των ελέγχων της Τ.Α. χωρίς άλλου 
είδους απαλλαγές (Parkinson, 1989, Miller, 1990). Σύµφωνα µε την πρόσφατη ανασκόπηση 

                                                 
2 Oc, T., and Tiesdell, S. (1991:327) χρησιµοποιείται η ελληνική λέξη (rhetoric):. Βλ και Healey, P. 
(1989:126). 
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της χωρικής πολιτικής στο ΗΒ (EC, 2000 :65) οι Επιχειρηµατικές Ζώνες παρέχουν 
απλοποιηµένες διαδικασίες αδειοδότησης και σηµαντικά χρηµατοδοτικά κίνητρα. 

Αξίζει  εδώ να επισηµανθεί η σηµασία των πολύ συζητηµένων στην Ελλάδα 
“Τοπικών Συµφώνων Απασχόλησης”. Τα Τοπικά Σύµφωνα (Territorial Employment Pacts), 
συναπτόµενα στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ, προβάλλονται ως ανταποκρινόµενα σε δύο 
επιταγές ήτοι "την ανάγκη κινητοποίησης όλων των παραγόντων µιας περιοχής για την 
καταπολέµηση της ανεργίας, αφ' ενός, και την ανάγκη ενίσχυσης της δράσης που υλοποιούν 
οι διαρθρωτικές πολιτικές σε όρους απασχόλησης, αφ΄ ετέρου".3 Στην Ελλάδα, µε βάση 
σχετική νοµοθετική ρύθµιση από το Σεπτέµβριο του 1998, εφαρµόζονται πιλοτικά 
προγράµµατα σε οκτώ περιοχές.4 Τα Τοπικά Σύµφωνα διακηρύσσοντας και την "ανάπτυξη 
της ικανότητας προσαρµογής του εργατικού δυναµικού" και τη "βελτίωση της 
απασχολησιµότητας"5 προκάλεσαν το θετικό ενδιαφέρον του ΣΕΒ που ζητούσε να υπάρξει 
πραγµατική ευελιξία στην αφορά εργασίας ενώ η ΓΣΕΕ αντιτίθετο στην επιλογή του 
χαµηλού εργατικού κόστους.6 Στο Κεντρικό Ψήφισµα του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ 
του 1999 επισηµαινόταν ότι τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης "καταστρατηγούν 
κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αφού στην ουσία καταργούν τις συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας και θεσµοθετούν τη µερική απασχόληση".7 Ο διάδοχος των Τοπικών 
Συµφώνων είναι τα Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση που εντάσσονται στο 
Πρόγραµµα "Πιλοτική Παρέµβαση για την Προώθηση της Απασχόλησης σε Τοπικό 
Επίπεδο" και προβλέπεται να συνταχθούν για πέντε δήµους.8  

 
Το λειτουργικό-κατασκευαστικό πεδίο. 

Πιθανότατα, τα πιο συζητηµένα πολεοδοµικά εγχειρήµατα της περιόδου συνδέονται 
µε τη λειτουργία των "Οργανισµών Αστικής Ανάπτυξης" (ΟΑΑ, Urban Development 
Corporations). Οι Οργανισµοί αυτοί υπήρξαν ένα  ειδικό πολεοδοµικό εργαλείο για 
συνθήκες "έκτακτης ανάγκης" και απόλυτα συγκεκριµένες περιοχές, και   οι εφαρµογές του 
(ιδίως στις αποβάθρες του Λονδίνου) προβλήθηκαν εντονότατα και συγκέντρωσαν 
παγκόσµιο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις. Οι δύο πρώτοι ΟΑΑ δηµιουργήθηκαν το 1981 
βάσει ενός σχετικού νοµοθετήµατος του 1980. Επρόκειτο για κρατικά όργανα που 
λογοδοτούσαν κατ' ευθείαν στην κεντρική κυβέρνηση παρακάµπτοντας εντελώς την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Έπρεπε να εισάγουν τη γη στην αγορά κάνοντας τις ελάχιστες αναγκαίες 
ενέργειες ώστε να προσελκύονται ιδιωτικές επενδύσεις που θα συνέτειναν στην αυτόµατη ή 

                                                 
3 http://www.inforegio.cec.eu.int/pacts/EN/index, 9-1-2002 
4 http://www.inforegio.cec.eu.int/pacts/EN/LIST/el.cfm, 9-1-2002 
5 EE (1999). 
6 Σούλτη, Ου. (1997). 
7 Το συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ, στο Τοπική Αυτοδιοίκηση Απασχόληση, Σεπτ.- Οκτώβριος 1999: 35. 
8 Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, Γ 16, Απρίλιος-Ιούνιος 2001:22-23, και Γ 18, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 
2001:11. 
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αυτοδύναµη ανάπτυξη της περιοχής σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Επρόκειτο για 
εγχειρήµατα µε µεγάλη έµφαση στον τοµέα του φυσικού και κτισµένου περιβάλλοντος και, 
κατ' αρχήν, αδιαφορία για ευρύτερους κοινωνικούς στόχους.  

Η ίδια η εµπειρία αυτών των εγχειρηµάτων έδειξε την ανάγκη πληρέστερου 
προγραµµατισµού, τόσο στο επίπεδο του αυστηρά φυσικού προγραµµατισµού και 
σχεδιασµού (φτάνοντας στον έλεγχο και των αρχιτεκτονικών στοιχείων) όσο και στο 
κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Στην περίπτωση των Docklands υπογράφηκε το 1987 ένα 
Συµφωνητικό που προδιέγραφε τις αρχιτεκτονικές παραµέτρους των κατασκευών. Επίσης, 
συνήφθησαν συµφωνίες "προγραµµατικού κέρδους" (planning gain) µεταξύ των επενδυτών 
και της αυτοδιοίκησης µε τη µεσολάβηση των ΟΑΑ. Οι συµφωνίες αυτές δεν προβλεπόταν 
στην αρχική σύλληψη και διακήρυξη του εγχειρήµατος⋅ αντίθετα αποτελούν έναν θεσµό η 
απεξάρτηση από τον οποίο θεωρήθηκε, και προβλήθηκε, ότι θα συνέβαλε στην 
επιχειρησιακότητα του εγχειρήµατος. Ενδιαφέρον είναι να σηµειωθεί ότι η προοπτική των 
"προγραµµατικών συµφωνιών" συµβάδιζε, άρα και βοηθήθηκε, από την αµερικανική 
εµπειρία των διεθνούς εµβέλειας επενδυτών.9 

Η επιβίωση των συµφωνιών προγραµµατικού κέρδους, και µάλιστα η εισδοχή του 
σε ένα τόσο έκτακτο και ειδικής µορφής εγχείρηµα όπως η δράση των ΟΑΑ, είναι ίσως η 
θεαµατικότερη απόδειξη περί του στοιχείου της ρητορείας στις αρχικές διακηρύξεις περί 
υποκατάστασης του προγραµµατισµού από τη λειτουργία της αγοράς. Ή, υποδεικνύει τις 
ειδικής φύσεως διαστάσεις που συνθέτουν την, υπό την ευρείαν έννοια, "αγορά" που 
αντιστοιχεί στην οργάνωση του χώρου. 

Το προγραµµατικό κέρδος, στη γενική του µορφή, είναι συνεισφορά που 
καταβάλλουν οι επενδυτές (developers) προς όφελος της κοινότητας και για την απόδοση 
µέρους του κέρδους που προκύπτει από τις ενέργειές τους. Η συγκεκριµένη µορφή και το 
ύψος του προγραµµατικού κέρδους, είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και τους επενδυτές. Κάθε αίτηση για "οικοδοµική" άδεια υποβάλλεται 
στην Τ.Α. η οποία έχει το δικαίωµα να την αρνηθεί ακόµα και αν το σχετικό πολεοδοµικό 
σχέδιο προβλέπει τη χρήση για την οποία αιτείται η άδεια. Το δικαίωµα αυτό δίνει στην 
Τ.Α. µια πολύ ισχυρή θέση προς όφελος της κοινότητας. Το προγραµµατικό κέρδος µπορεί 
να περιλαµβάνει (α) παροχές ή δεσµεύσεις που αφορούν στο φυσικό ή πολεοδοµικό 
περιβάλλον και τις τεχνικές υποδοµές ή/και (β) κοινωνικές παροχές προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Η ιστορία του σχετικού θεσµού αρχίζει το 1947 και 
χαρακτηρίζεται από παλινδροµήσεις µεταξύ ισχυροποίησης και σχεδόν εκµηδενισµού.10 

Ένας αντίστοιχος θεσµός αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ, µε την ονοµασία διασύνδεση 
(linkage). Η πολιτική της διασύνδεσης περιορίστηκε στις περιπτώσεις κατασκευής µεγάλων 
                                                 
9 Oc, T., and Tiesdell, S., 1991⋅ βλ. και Parkinson, M., 1989, Lichfield, N., 1996.  
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κτιρίων γραφείων και απέβλεπε στην παροχή κατοικιών για να αµβλυνθεί το πρόβληµα 
ανόδου στις τιµές κατοικίας που δηµιουργούσε η αύξηση της ζήτησης µε την εισδοχή στην 
περιοχή των νέων εργαζοµένων. Πιο γνωστό είναι το παράδειγµα της Καλιφόρνιας στην 
οποία η σχετική νοµοθεσία ψηφίστηκε το 1980. Η σηµαντικότερη διαφορά της διασύνδεσης 
από το προγραµµατικό κέρδος είναι ότι η διασύνδεση εφαρµόστηκε ως µία τυποποιηµένη, 
ανά πόλη, διαδικασία που µε έναν συγκεκριµένο τύπο συσχετίζει το µέγεθος της επένδυσης 
µε το χρηµατικό ύψος της διασύνδεσης.11 

Προφανώς, ένας θεσµός όπως το προγραµµατικό κέρδος µπορεί να λειτουργήσει σε 
περιοχές που ήδη συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον. Το ύψος των ανταλλαγµάτων που 
µπορούν να ζητηθούν από τους υποψήφιους επενδυτές εξαρτάται από τα συγκριτικά οφέλη 
που προσφέρει ο τόπος. Μακροπρόθεσµα, ο θεσµός µπορεί να αποδειχθεί αναγκαίος για τη 
βιωσιµότητα της ανάπτυξης.  

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος µηχανισµός αντίστοιχος του 
προγραµµατικού κέρδους ή της διασύνδεσης. Σε οριακές περιπτώσεις, όπως οι άδειες 
λειτουργίας των καζίνο ζητήθηκαν συνοδευτικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακή υποδοµή-
συνεδριακούς χώρους. 

Στη δεκαετία του 1980, µε ορόσηµο το νόµο 1337/83 (σε συνέχεια του 947/79) 
εισήχθησαν ή προωθήθηκαν πολεοδοµικοί θεσµοί και εργαλεία µεγάλης σηµασίας όπως η 
υποχρεωτική εισφορά σε γη και χρήµα στις επεκτάσεις και οι ζώνες κινήτρων και 
πολεοδοµικών µηχανισµών (Ειδικής Ενίσχυσης, Ειδικών Κινήτρων, Κοινωνικού 
Συντελεστή, Ζώνες Ενεργού Πολεοδοµίας, Ζώνες Αστικού Αναδασµού, Μεταφοράς 
Συντελεστή). 

 
Το marketing. 

Σχολιάζοντας το marketing της πόλης ως οργανωµένη πρακτική, και από τη σκοπιά 
της πολύ σηµαντικής Ολλανδικής εµπειρίας, οι Asworth και Voogd (1988, 1990) 
παρατηρούν ότι πρόκειται για µια ιδέα που "είναι κάπως ασαφώς ορισµένη, και συχνά στην 
πράξη περιορίζεται σε ενέργειες προώθησης που στοχεύουν στην προσέλκυση εξωγενών 
επενδύσεων. Πάντως, χρησιµοποιείται όλο και συχνότερα (..) για να σηµάνει συγκεκριµένες 
ενέργειες του προγραµµατισµού σχεδιασµένες ώστε να θέσουν σε κίνηση ή να 
προκαλέσουν διαδικασίες που βελτιώνουν τη σχετική θέση των πόλεων στην αγορά όσον 
αφορά συγκεκριµένες δραστηριότητες, όπως η προσέλκυση επιχειρηµατικών επενδύσεων, ή 
η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του κλάδου των υπηρεσιών του δηµόσιου ή του 
ιδιωτικού τοµέα". Η ανάπτυξη της ιδέας του marketing της πόλης, ως συνολική αντίληψη, 
συνδέεται µε τις έννοιες του µη κερδοσκοπικού (non-profit) marketing, του marketing της 
                                                                                                                                                      
10 Hall, P, 1996: 419-421, και EC, 2000 :29, 80, 151. Σύµφωνα µε την έκδοση της Επιτροπής (EC, 2000 :29)  
παρεµφερείς δυνατότητες είχαν δοθεί στην αυτοδιοίκηση από το 1932. 
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συµπεριφοράς (attitudinal), δηλαδή εκείνου που στοχεύει στον επηρεασµό κοινωνικών 
πρακτικών, και του marketing της "εικόνας". 

Η προσπάθεια για τον έλεγχο των αλλαγών των χρήσεων του χώρου 
"συµπληρώνεται από µια πιο θετική ενθάρρυνση του επιθυµητού σε αντιδιαστολή µε την 
απαγόρευση του ανεπιθύµητου. Τέτοιες πολιτικές οδηγούν άµεσα στη διαµόρφωση και 
προβολή κατάλληλων εικόνων της πόλης µέσω του κτισµένου περιβάλλοντος και, οµοίως, 
στην εξάλειψη όψεων του κτισµένου περιβάλλοντος που συνιστούν αρνητικές εικόνες της 
πόλης. Έτσι, η συµβατική διαχείριση του αστικού χώρου µε τον έλεγχο, π.χ., του 
εξοπλισµού των δρόµων, του τοπίου και ακόµα του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, λειτουργεί 
µέσα στο ευρύτερο διαχειριστικό περιβάλλον του marketing της πόλης."  

Σε κάθε περίπτωση οι πόλεις λειτουργούν µέσα σε µια ανταγωνιστική αγορά. Όταν, 
µετά την αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής µε τον περσο-ιρακινό πόλεµο, έγινε 
γνωστό ότι οι επιχειρήσεις που απέσυραν τα γραφεία τους από την περιοχή διερεύνησαν τη 
δυνατότητα µετεγκατάστασης στην Αθήνα αλλά απέρριψαν το ενδεχόµενο λόγω των 
τοπικών συνθηκών, αυτό που λειτούργησε ήταν η εκ των πραγµάτων θέση της Αθήνας στην 
αγορά έστω και αν δεν ήταν γνωστός ο όρος city marketing. 

Βεβαίως, η πιο απλή συνηθισµένη µορφή marketing είναι η διαφήµιση για την 
προσέλκυση τουρισµού. Ένα βήµα παρακάτω, έχουµε την προβολή και λειτουργία 
πραγµατικών δικτύων όπως οι "δρόµοι του κρασιού", οι "δρόµοι της παράδοσης" κλπ12. 
∆ιεξάγεται και marketing που στοχεύει σε προσέλκυση επιχειρήσεων και στο οποίο έχουν 
ήδη προχωρήσει νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις µε την έκδοση έντυπων "Επιχειρηµατικών 
Οδηγών" (ν. Κιλκίς),  δηµιουργία κόµβων στο διαδίκτυο ή µε συνολικούς οδηγούς σε 
µορφή CD-ROM (ν. Λάρισας). 

Η φιλολογία γύρω από τη Θεσσαλονίκη ως "πρωτεύουσα των Βαλκανίων" θα 
µπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα µεγάλο και συνολικό εγχείρηµα αστικής ανάπτυξης και 
marketing, φαίνεται όµως ότι η πραγµατικότητα είναι διαφορετική (ενδεχοµένως ότι δεν 
υφίσταται τέτοια αγορά). 

 
Το πρόταγµα περί βιωσιµότητας. 

Το ζήτηµα της βιώσιµης ανάπτυξης έχει ήδη µακρά ιστορία, µε βασικό ορόσηµο την 
περίφηµη έκθεση του Brundtland από το 1987. Σε επίπεδο ΕΕ το σχετικό ενδιαφέρον 
φαίνεται από τη συνθήκη του Μαάστριχτ (1991) και εντείνεται από το 1993 µε τη 

                                                                                                                                                      
11 Dawson, J., and Walker, C., 1990, Smith, B., 1988, και  Hall, P, 1996. 
12 Ο ήδη συνηθισµένος όρος 'δίκτυα' ή ' δικτυώσεις' πόλεων ή περιοχών αναφέρεται σε διαφόρων ειδών δίκτυα 
που συγκροτούνται µεταξύ πόλεων µε στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών ή εµπειριών, την καλύτερη 
αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων, την ένταξη στην αγορά (όπως στην περίπτωση των δρόµων του 
κρασιού), κλπ. 
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συγκρότηση ειδικού "Γενικού Συµβουλευτικού Forum".13 Στην Σύνοδο Κορυφής του 2001 
στο Γκέτεµποργκ το ζήτηµα τίθεται σε υψηλή προτεραιότητα και διαπερνά το σύνολο των 
τοµεακών πολιτικών στις οποίες και συνδέει µε µια ολιστική οπτική.14 Ειδικότερα στα 
ζητήµατα χωρικής πολιτικής εµφανίζεται ως βασικός στόχος της χωρικής ανάπτυξης τόσο 
σε χωροταξική όσο και σε αστική κλίµακα.15  

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, στις διάφορες εκδοχές της, συνοδεύεται από 
σειρά προβληµάτων, µεθοδολογικών ή επιστηµολογικών αλλά και εφαρµοσµένης 
πολιτικής.16  Η διεύρυνση του ενδιαφέροντος από την αρχική έµφαση στο φυσικό 
περιβάλλον προς την ολιστική προσέγγιση και την ανάπτυξη, αν όχι και την ίδια την 
επιχειρηµατικότητα, έχει προφανώς ιδιαίτερη σηµασία για τις αστικές πολιτικές. 

 
Το ενδιαφέρον για την πόλη. 

Σε επίπεδο ΕΕ, οι λόγοι που δηµιουργούν το ενδιαφέρον για τις πόλεις και την 
αστική ανάπτυξη έχουν δηλωθεί ευθέως και επανειληµµένα:  

Πρώτον, οι πόλεις συγκεντρώνουν το 80% του ευρωπαϊκού πληθυσµού  
∆εύτερον, πολλές από τις εν ισχύει πολιτικές της ΕΕ έχουν εκ των πραγµάτων 

µεγάλη σηµασία για τον αστικό χώρο, την οποία η ΕΕ δεν µπορεί να αγνοήσει.  
Τρίτον, "µε τον πλήρη σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας, πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ θα συµβάλλουν στην πιο 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των αστικών προβληµάτων και ότι οι αρχές της ορθής 
αστικής διακυβέρνησης δεν θα προσκρούουν σε κανόνες και πρακτικές που εφαρµόζονται 
σε επίπεδο ΕΕ. (..) Η ορθή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και η τοπική δράση έχουν 
µεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ και την 
ικανοποίηση των διεθνών δεσµεύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, σύµφωνα µε την Agenda 
21 και το Habitat II."17 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτείνονται στόχοι και επί µέρους πολιτικές και 
πρακτικές που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα µε κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές 
και χωρικές διαστάσεις. 

Παράλληλα, ή κατά συνέπεια, αναπτύσσεται ένα έντονο ενδιαφέρον για την 
"αστικότητα" και την αναζωογόνησή της, άρα και τις αναπλάσεις.18  

Σχολιάζοντας τα πλεονεκτήµατα των πόλεων έναντι των µικρότερων οικισµών και 
της υπαίθρου, µέσα στο διεθνή ανταγωνισµό, το Ολλανδικό Επιστηµονικό Συµβούλιο 
Κυβερνητικής Πολιτικής παρατηρούσε ότι: "δεν έχει πάντα αξιοποιηθεί πλήρως το 
                                                 
13 ΕC (1997a) 
14 Παπαδόπουλος (2001) Σε γενικότερο επίπεδο, πρβλ. Buckingham-Hatfield, S., and Percy, S. (eds) (1999). 
15 Βλ. EC (1997b), ΥΠΕΧΩ∆Ε (1998), EC 2001. 
16 Cowell, R. and Owens, S. (1997), Blowers, A. (1997),  Λαγόπουλος (2001). 
17 ΕE (1998), και ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1998 
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δυναµικό που προσφέρουν οι πόλεις για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού κλίµατος 
εγκατάστασης. Μια µείζων ευκαιρία, ιδιαίτερα στο διεθνές πλαίσιο, δίνεται από την αστική 
ανάπλαση. (..) Οι νέες κατασκευές περιοχών κατοικίας καλύπτουν το φάσµα από 
ευφάνταστα σχέδια που προσελκύουν παγκόσµιο ενδιαφέρον έως βιαστικά ξανακτισµένες 
γειτονιές που δεν προσφέρουν αναβάθµιση διαρκείας. (..) Η µονόπλευρη έµφαση στην 
κατοικία συνιστά  αποτυχία για την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού της πόλης ως 
ποικίλου και θελκτικού περιβάλλοντος εγκατάστασης".19 

Η ελληνική κρατική τηλεόραση πρόβαλε, γύρω στο 1992-93, ένα θαυµάσιο 
ντοκυµανταίρ που παρουσίαζε σύγχρονες περιοχές κατοικίας στο 'Αµστερνταµ που 
πράγµατι προκάλεσαν διεθνές ενδιαφέρον, σε βαθµό προσέλκυσης τουρισµού. 

Η Γαλλίδα Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωνε το 1992 ότι: "Η ισχυρή απαίτηση για 
ανταλλαγές µεταξύ των πόλεων συνιστά µέρος της διαδικασίας αλλαγής στις πολιτικές 
τοπικής ανάπτυξης, ιδίως δια της εικόνας που κάθε πόλη θέλει να κατασκευάσει για τον 
εαυτό της στον αγώνα για απασχόληση και προσέλκυση εταιριών. Το αστικό περιβάλλον 
αναδύεται ως ένας ισχυρός παράγοντας αυτής της εικόνας." (Sougareva, N., 1992: 100). 

Στη χώρα µας έχουµε αρκετές αναπλάσεις µε τη µορφή αποκατάστασης αστικών 
περιοχών (Πλάκα, Λαδάδικα, κλπ), ή σηµαντικές παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 
(ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας). 

Τα Ολυµπιακά έργα συνιστούν µια έκτακτη και µεγάλη ευκαιρία ανάπλασης. 
 
 
 
 

Η πόλη ως αυτοτελής οντότητα. 

Φαίνεται λοιπόν ότι, υπό το φως των εξελίξεων, αρχίζει να αποδίδεται (ξανά) στην 
πόλη ένας σηµαντικός βαθµός αυτοτέλειας.  

Η αυτοτέλεια αναδύεται στο οικονοµικό και πολιτικό-διαχειριστικό επίπεδο και 
συνδέεται µε τις τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι πολιτικές 
αυτές φτάνουν στην προώθηση της πόλης ως τέτοιας, δηλαδή ως σηµείου συγκέντρωσης 
κατοικίας και κεντρικών (ή αστικών) λειτουργιών, µέσα σε µια αγορά που η ίδια η πόλη 
(δια της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης ή /και της κεντρικής κυβέρνησης)20 
αποφασίζει να διεκδικήσει ανταγωνιστικά προς άλλες αντίστοιχες πόλεις/ θέσεις ή και την 
"επινοεί" και την ορίζει µόνη της πριν προλάβει να δηµιουργηθεί επικίνδυνος 
ανταγωνισµός. 

                                                                                                                                                      
18 Βλ. Cavalier, 1998:22-23. Πρβλ. ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1998. 
19 Netherlands Scientific Council for Government Policy, 1990. 
20 Ήτοι, κατά τη νεότερη ορολογία  δια της "διακυβέρνησής" της (βλ. σχετικά παρακάτω). 
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Σε επίπεδο ιδεολογίας και αισθητικής, και στο πλαίσιο της µεταµοντέρνας 
προσέγγισης, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για τα τοπικά χαρακτηριστικά, που οριακά 
εξικνείται µέχρι τη θετική αντιµετώπιση και προβολή όλων των ιδιοσυγκρασιακών 
χαρακτηριστικών τόπων και κοινωνικο-χωρικών οµάδων. Η προβολή του τόπου, µέσω της 
ιδιαιτερότητάς του, σαν µια διακεκριµένη ολότητα συνιστά µια οπτική που παρακολουθεί 
απόλυτα, ενισχύει και εξυπηρετεί την τάση της αυτοτέλειας. 

Η αυτοτέλεια της πόλης προδιαγράφεται εν σπέρµατι στον τοµέα της ιδιαιτερότητας 
της φυσιογνωµίας της. Εκδηλώνεται πράγµατι στο βαθµό  που η πόλη µπορεί να θέτει (ή 
της ζητείται ή, εκ των πραγµάτων, απαιτείται) να θέτει αυτόνοµα σκοπούς, ήτοι ένα "τέλος" 
στον εαυτό της πράγµα που συνιστά αυτο-τέλεια κατά κυριολεξία. 

 
Η αυτοτέλεια ως συνάρτηση της θέσης της πόλης στο σύστηµα των οικισµών. 

Η αυτοτέλεια της πόλης προφανώς δεν έχει καµµία σχέση µε την αυτάρκεια. 
Αναγνωρίζεται ως µία κύρια συνιστώσα µιας δυναµικής, µεταβαλλόµενης και επισφαλούς, 
σχέσης µε το περιβάλλον στο οποίο απευθύνεται και από το οποίο, ούτως ή άλλως, 
επηρεάζεται η πόλη. Το περιβάλλον αυτό (οικονοµικό, κοινωνικό, λειτουργικό, κλπ) είναι 
ρευστό και στην ευρύτερη, και µακροπρόθεσµα πιο καθοριστική, εκδοχή του περιλαµβάνει 
τις διεθνείς τάσεις οργάνωσης της παραγωγής και χωροθέτησης δραστηριοτήτων. 

Εποµένως, είναι ακριβώς η ίδια η νέα "επιθετική" αυτοτέλεια της πόλης που την 
καθιστά πιο ευαίσθητη απέναντι στο ευρύτερο περιβάλλον της. 'Όσο ξανοίγεται η πόλη σε 
ευρύτερα πλαίσια, ή αγορές, τόσο και πιο άµεσα εξαρτάται από τις εξελίξεις στα πλαίσια 
αυτά.  

Από την άλλη πλευρά, και σε σχέση µε τα παραπάνω, υπάρχει και ένα ανάλογο 
ενδιαφέρον για την "εξισορρόπηση" των πραγµάτων στα στενότερα γεωγραφικά όρια της 
πόλης. Αυτό συµβαίνει σε διάφορα επίπεδα: Στο επίπεδο που παραδοσιακά ενδιέφερε την 
πολεοδοµία (εκλογίκευση ή διευκόλυνση της σχέσης των διάφορων λειτουργιών) αλλά και 
µε έµφαση στην αισθητική ποιότητα συνόλων ή και µεµονωµένων κτιρίων-µνηµείων, 
στοιχείο που τώρα η σηµασία του επανεκτιµάται και ως µέρος της προς τα έξω "εικόνας" 
της πόλης. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν πρακτικές που αντιµετωπίζουν χωρικά 
εντοπισµένα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που ενδηµούν στις πόλεις. Τέτοια 
προβλήµατα διαπιστώθηκε όµως ότι προκαλούνται και ως παράπλευρα αποτελέσµατα της 
γρήγορη ανάπτυξης ενός "εµφυτευµένου" τοµέα υπερτοπικής σηµασίας, άρα η σχετική 
πρόνοια και έγκαιρη αντιµετώπισή τους (πρέπει να) αποτελεί µέρος του συνολικού 
σχεδιασµού σηµαντικών πολεοδοµικών εγχειρηµάτων. 

 
∆ύο βασικές συνθήκες της αυτοτέλειας: Οι πόλεις καθ' εαυτές και δι' εαυτές. 
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Ο ανταγωνισµός µεταξύ πόλεων ή τόπων, έχει καταστεί κεντρικό θέµα της 
ακαδηµαϊκής και της πολιτικής φιλολογίας. Είναι πράγµατι πασιφανές ότι οι πόλεις, αλλά 
και γενικά οι περιοχές ή οι τόποι, εξελίσσονται και (αλληλο-)προσδιορίζονται µέσα σε ένα 
περιβάλλον ανταγωνισµού αλλά και συµπληρωµατικότητας.  

Ο ανταγωνισµός των πόλεων σε συνδυασµό µε το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα της 
πόλης, την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας τους, την επιχειρηµατικότητα, την 
καινοτοµία και το marketing, αλλά και την έµµεση τουλάχιστον αναφορά στο "κοινό καλό" 
(βλ. τα περί κοινωνικής συνοχής και συµµετοχής) συγκροτούν  ένα πεδίο αναφοράς που 
αντιµετωπίζει τους "τόπους" και ιδιαίτερα τις πόλεις ως αυτοτελείς οντότητες µε την έννοια 
που σχολιάστηκε παραπάνω. 

Για να µπορεί να εκδηλωθεί όµως φαινόµενο αυτοτέλειας, και σε αναφορά µε τη 
σχετική προσέγγιση στο ζήτηµα των κοινωνικών τάξεων, πρέπει οι πόλεις να εισέρχονται 
στον ανταγωνισµό "δι΄ εαυτές" αλλά και, προφανώς, όσο και αν αυτό φαίνεται αρχικά ως 
παραδοξολογία, να αναδύονται πράγµατι "καθ' εαυτές": 

(α) Το ζήτηµα της ύπαρξης των πόλεων καθ' εαυτές αντιστοιχεί στο πρακτικό 
πρόβληµα του καθορισµού των -κατά περίπτωση- ορίων τους, ή σε περισσότερο 
επιστηµολογικούς όρους στον καθορισµό των ορίων τους σε σχέση µε το "επίπεδο 
καταλληλότητας" της εκάστοτε προσέγγισης. 

(β) Το ζήτηµα της ύπαρξης των πόλεων δι' εαυτές αντιστοιχεί κυρίως στο ερώτηµα 
της συγκρότησης ενός συλλογικού υποκειµένου που τα µέλη του (οι κάτοικοι) έχουν 
συνείδηση ότι ανήκουν σε αυτό και, περαιτέρω, δρουν και εν όψει αλλά και επ' ωφελεία 
(και) του συνόλου. Βεβαίως, κανένας δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι υπάρχει γενική ή, 
ειδικότερα, κοινωνική ή οικονοµική οµοιογένεια στη σύνθεση του πληθυσµού µιας πόλης. 
Εν τούτοις, το ίδιο το γεγονός ότι διακηρύσσονται πολιτικές και εκτελούνται προγράµµατα 
ενίσχυσης συγκεκριµένων οµάδων και µείωσης του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και 
επιδιώκεται η ενηµέρωση και επιζητείται η συµµετοχή στον προγραµµατισµό, σηµαίνει ότι 
πράγµατι επιδιώκεται η συγκρότηση ενός τέτοιου συλλογικού υποκειµένου, τουλάχιστον 
στην ελάχιστη εκείνη έκταση που αποτρέπει την επικίνδυνη διάρρηξη του κοινωνικού 
ιστού. 

Τέλος, η αυτοτέλεια αποκτά πρακτική σηµασία εφ' όσον τα σχετικά εγχειρήµατα, ή 
εκδηλώσεις της, επιτυγχάνουν να µετασχηµατίσουν την πόλη ή τον τόπο προσεγγίζοντας το 
πρότυπο των επιδιωκόµενων στόχων. Εποµένως, καθοριστικής σηµασίας είναι η 
επιχειρησιακή επάρκεια των σχετικών εγχειρηµάτων, ιδιαίτερα η ευελιξία και το timing. 

 
 
 

 



 40

Η πολεοδοµία ως εγχείρηµα. 

Η επέµβαση στο χώρο είναι εξ ορισµού ένα εγχείρηµα και πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σαν τέτοιο. Ο προσδιορισµός ως εγχείρηµα ισχύει και για τη λιγότερο 
δραστική εκδοχή του προγραµµατισµού, ήτοι την απλή αντιµετώπιση (υφιστάµενων) 
προβληµάτων. Εν τούτοις, οι σηµερινές συνθήκες που οδηγούν στην τόσο καθαρή ανάδυση, 
εν τοις πράγµασι, του ανταγωνισµού των πόλεων21 επιβάλλουν στον προγραµµατισµό να 
αναχθεί στη δραστικότερη εκδοχή του, δηλαδή στη διαµόρφωση της µελλοντικής 
κατάστασης.  

Η πόλη θα πρέπει να (επινοεί22 και να) προδιαγράφει και να εξασφαλίζει για τον 
εαυτό της µια συγκεκριµένη θέση στο γενικό σύστηµα των οικισµών και των περιφερειών. 
Πρέπει να µπορεί να εξασφαλίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο ή θέση στην αγορά, ή να 
δηµιουργήσει µια αγορά  (έστω ένα target group) για τον εαυτό της.23 Προφανώς,  πρέπει 
να πραγµατώνει εγκαίρως τα επόµενα βήµατά της, αλλά και, ακριβώς επειδή το περιβάλλον 
είναι ανταγωνιστικό και ευµετάβλητο, να διαθέτει πραγµατοποιήσιµες εναλλακτικές λύσεις.  

Ακόµα και όταν συµπεριλάβουµε στις προδιαγραφές του εγχειρήµατος τον 
παράγοντα της βιωσιµότητας, ή ακριβώς για να ικανοποιηθούν και οι απαιτήσεις της 
βιωσιµότητας, είναι προφανής η ανάγκη επιχειρησιακής επάρκειας. 

Ασφαλώς, σε πολύ γενικό επίπεδο, η πολεοδοµική παρέµβαση πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από οικονοµία, µε την ευρύτερη σηµασία του όρου, αποτελεσµατικότητα 
αλλά και διάρκεια του προϊόντος της.  Όροι της οικονοµίας και της αποτελεσµατικότητας 
είναι η συµβατότητα µε το κατά περίπτωση 'περιβάλλον' (σε όρους σε κλαδικούς, 
λειτουργικούς, χωρικούς, θεσµικούς-νοµικούς κλπ) και η δυνατότητα κινητοποίησης όλων 
των εµπλεκόµενων παραγόντων. Περαιτέρω απαιτούνται ευελιξία, ταχύτητα, ορθές 
χρονικές επιλογές και συντονισµός (timing) ώστε να δηµιουργούνται µάλλον παρά να 
χάνονται οι ευκαιρίες.  Βεβαίως, στα πλαίσια µιας επιχειρησιακής οπτικής, είναι κρίσιµη η 
διάκριση των στρατηγικών στόχων από τις τακτικές επιλογές έτσι ώστε η επιλεκτικότητα 
των επιλογών να εξασφαλίζει τη χρονική συνέχεια και τη συνολικότητα του εγχειρήµατος. 

                                                 
21 Μείωση της κρατικής παρέµβασης, κυριαρχία της αγοράς και µεγάλη χωρική κινητικότητα πραγµατικών 
συντελεστών της παραγωγής (ως συνέπεια της σχεδόν απεριόριστης κινητικότητας του κεφαλαίου και της 
όποιας υποβάθµισης του ρόλου της φυσικής απόστασης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων). 
22 Πρβλ. τις θέσεις του Georges Cavallier (1998) στο ζήτηµα της αστικής διακυβέρνησης, παρακάτω. 
23 Ο Peter Hall (1995:20) αναφερόµενος στον ανταγωνισµό των τόπων έγραφε: "Εν µέρει επειδή η 
παραδοσιακή ισχύς των χωροθετικών παραγόντων έχει διαβρωθεί, εν µέρει επειδή το Zeitgeist [πνεύµα των 
καιρών] των δεκαετιών του 80 και του 90 είναι τόσο έντονα υπέρ του ανταγωνισµού, οι πόλεις τείνουν να 
προωθούν τον εαυτό τους µάλλον σαν ανταγωνιστικά καταναλωτικά αγαθά. Και, σύµφωνα µε τους 
παραδοσιακούς κανόνες του marketing, αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα καθιέρωσης µιας θέσης στην αγορά: 
οι διοικούντες την πόλη αισθάνονται αναγκασµένοι να καθορίσουν κάποια µοναδική ιδιότητα για την πόλη 
τους, ένα µαγικό συστατικό που καµµία άλλη πόλη δεν µπορεί να ισοσκελίσει. Καθώς οι πηγές της νέας 
οικονοµικής ανάπτυξης είναι τόσο ποικίλες και τελικά ίσως τόσο ευµετάβλητες, οι δυνατότητες είναι 
απεριόριστες. Αλλά ένα κεντρικό στοιχείο είναι η ποιότητα ζωής. ∆εν είναι τυχαίο ότι, όσο ποτέ πριν, 
κατάλογοι προτίµησης πόλεων κατακλύζουν τα ΜΜΕ." 
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Ένας ιδιαίτερης σηµασίας "κοινός παράγοντας", όλων των στοιχείων στα οποία 
µπορεί να αναλυθεί επιχειρησιακά η πολεοδοµική επέµβαση είναι η διαφάνεια και η 
ουσιαστική συµµετοχή. 

Φαίνεται ότι οι περιπτώσεις που συνεγείρουν φορείς και κατοίκους για τη δραστική 
προώθηση σχεδίων και προγραµµάτων εντάσσονται σε δύο άκρα: Εµφάνιση µεγάλων 
ευκαιριών (Ολυµπιακοί αγώνες) ή σηµαντικών καταστροφών (περιπτώσεις Καλαµάτας και 
Νέων Λιοσίων). 

 
Αξίζει να παρατηρηθεί η έντονη επαναφορά στη σηµερινή πολιτική και 

επιστηµονική ρητορεία ορισµένων κεντρικών θεµάτων της συστηµικής προσέγγισης. Ο 
όρος της ευελιξίας ως βασικός στόχος (και κριτήριο) του προγραµµατισµού εισήχθη στο 
τέλος της δεκαετίας του '60, µέσω της θεωρίας των συστηµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την 
αντίληψη του προγραµµατισµού ως µία εργώδη διαδικασία, όπως εν πολλοίς και για την 
διεπιστηµονικότητα και το "ανοιχτό" του πεδίου, αλλά και για την αναφορά σε ολότητα ή 
"συνολικότητα".24 Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι, µετά τη ρητορεία περί απόλυτης 
υποκατάστασης του προγραµµατισµού από την αγορά,  η επίκληση της διευρυνόµενης και 
αναδιατυπούµενης έννοιας της βιωσιµότητας και οι περί τον προγραµµατισµό οδηγίες και 
διακηρύξεις της ΕΕ επαναφέρουν προσεγγίσεις της συστηµικής αντίληψης. Πράγµατι αρκεί 
να επισηµάνουµε ορισµένους όρους-κλειδιά: 

συστηµική φιλολογία σηµερινές διακηρύξεις 
ευελιξία ευελιξία 

συνολικότητα (comprehensiveness) ολοκλήρωση (integration) 
λειτουργικότητα λειτουργικότητα 25 

διεπιστηµονικότητα διεπιστηµονικότητα 
(αυτο-) ρύθµιση ρύθµιση 26 

παρακολούθηση και αξιολόγηση παρακολούθηση και αξιολόγηση 
 
Η ολιστική διάσταση είναι πιο ευδιάκριτη στα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης και 

της αστικής διακυβέρνησης. Στα δύο αυτά θέµατα από µεθοδολογική ή επιστηµολογική 
άποψη, έχουµε σαφέστατες αναφορές στη συστηµική προσέγγιση, αν όχι επιστροφή της. 

 

                                                 
24 O J. Brian McLoughlin στο κλασικό βιβλίο του (1969) αναφέρεται στην ευελιξία ως "έναν από τους 
νεότερους (και της µόδας) σκοπούς του προγραµµατισµού" και την ορίζει ως "εκείνο το χαρακτηριστικό ενός 
συστήµατος (και της δοµής του) που του επιτρέπει να αντιδρά σε σηµαντικές αλλαγές µε τον ελάχιστο βαθµό 
διάρρηξης ή διαταραχής στη λειτουργία του συστήµατος ως ολότητα". 
25 Βλ. τη ∆ιακήρυξη Πολιτικής για το Χώρο και τις Αστικές Χρήσεις (ΕC, 2001). 
26 Βεβαίως πρόκειται για τη συστηµική εκδοχή (βλ. π.χ. Georges Cavallier, 1998, σ. 45) σε καθαρή 
αντιδιαστολή µε την τρέχουσα νοµοθετική αντίληψη (π.χ. "κανονιστικοί όροι δόµησης" ή "κανονιστική 
πολεοδοµία"). 
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Η "αστική διακυβέρνηση" και η διαχείριση του πολεοδοµικού εγχειρήµατος 

Ο όρος αστική διακυβέρνηση (governance) χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια για 
να σηµάνει, ουσιαστικά, την προδιαγραφή της σύζευξης της διαχειριστικής 
αποτελεσµατικότητας µε την δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Περαιτέρω, η διακυβέρνηση 
συνεπάγεται την µέγιστη δυνατή κινητοποίηση και συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων 
στη διαδικασία της ανάπτυξης της πόλης. Ο Georges Cavallier (1998:38) παρατηρεί ότι "η 
νέα και επικρατούσα προσέγγιση δεν είναι πλέον η εκλογίκευση - να κάνουµε το ίδιο 
πράγµα πιο αποτελεσµατικά και µε λιγότερο κόστος- αλλά η καινοτοµία - ανακάλυψη και 
εισαγωγή άλλων δραστηριοτήτων- πράγµα που συνεπάγεται µεγάλες αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας των θεσµών." Αυτό θα δώσει στην αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να προσφέρει 
περισσότερα στους διοικούµενους ενώ θα απαιτεί λιγότερα. Περαιτέρω ο ίδιος, Cavallier 
(1998), δηλώνει ότι η ευθύνη για την αστική ανάπτυξη πρέπει να προέλθει από µια πλήθος 
διοικητικών σχηµάτων, όχι όλων τοπικών ούτε καν δηµόσιων. "Ο όρος 'αστική 
διακυβέρνηση' εποµένως πρέπει να χρησιµοποιείται για να ορίσει µια διπλή λειτουργία: του 
συντονισµού και συγκρότησης των τοπικών αρχών στη βάση των σχέσεών τους µε 
κοινωνικούς φορείς και οµάδες  και τη δυνατότητα εκ µέρους αυτών των αρχών να 
διαµορφώνουν αρµονικές στρατηγικές µε το Κράτος, άλλες πόλεις, άλλα επίπεδα της 
κυβέρνησης και δηµόσιους ή ιδιωτικούς οικονοµικούς παράγοντες  (actors)".  

Παρά το γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση δεν εξαντλείται στο διοικητικό επίπεδο, η 
θεσµική διάσταση είναι σηµαντική. Ειδικά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
πολλαπλότητα των επάλληλων επιπέδων (Τοπικό - Περιφερειακό -Εθνικό - Κοινοτικό) και 
η έντονη οριζόντια διαφοροποίηση θέτουν σηµαντικά ζητήµατα όχι απλά διοικητικής φύσης 
αλλά και πολιτικής νοµιµοποίησης.27 

 
Η προγραµµατική περιφέρεια και η κλίµακα του προγραµµατισµού. 

Η εκδήλωση του προγραµµατισµού στο γεωγραφικό χώρο έχει επιχειρησιακή 
σηµασία αρχικά κατά το ότι πρέπει να συντονιστούν οι δράσεις και τα αποτελέσµατα των 
δράσεων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Από την άποψη της αστικής διακυβέρνησης, 
ανάλογα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης, αναδύεται και µια διαφορετική γεωγραφική περιοχή 
µέσα στα όρια της οποίας πρέπει να κινητοποιηθούν οι παράγοντες και να ελεγχθούν τα 
αποτελέσµατα των δράσεων. Όταν το πρόγραµµα τροποποιείται και ιδιαίτερα όταν 
αναλαµβάνεται (και) ένα άλλο πρόγραµµα η γεωγραφική περιοχή στην οποία εκδηλώνεται 
ο προγραµµατισµός αλλάζει. Επί πλέον, και σε κάθε περίπτωση, παραµένει το ζήτηµα της 
σχέσης των χώρων αυτών (που συνιστούν εκδοχή της έννοιας της προγραµµατικής 
περιφέρειας) µε τις διοικητικές επικράτειες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που 
καλούνται να παίξουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της διακυβέρνησης.  
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Η αστική διακυβέρνηση µπορεί να περιλαµβάνει τη διαχείριση πολλών και 
διαφορετικών προγραµµάτων και διαδικασιών (ιδανικά καλείται να καλύψει όλο το φάσµα 
των ζητηµάτων που έχουν συλλογικό αντίκτυπο). ∆εν µπορεί όµως παρά να ασχοληθεί και 
µε στοιχεία που ανάγονται στα αντικείµενα της παραδοσιακής πολεοδοµίας (χωροθέτηση-
έλεγχος χρήσεων, οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων και, τελικά, παρέµβαση σε ιδιωτικές 
ιδιοκτησίες). Εάν η διαδικασία ακολουθεί το γνωστό πρότυπο σύνταξης επάλληλων 
σχεδίων  που οδηγούν από τη µεγάλη στη µικρή κλίµακα (παραλείποντας τα χωροταξικά: 
Ρυθµιστικό -ΓΠΣ -ΠΜ -πράξη εφαρµογής), τότε προκύπτει το ζήτηµα ότι σε κάθε στάδιο 
συγκροτούνται διαφορετικές οµάδες πίεσης καθώς τα  ζητήµατα της ατοµικής ιδιοκτησίας 
γίνονται αντιληπτά µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε επίπεδο.28  

 
Το timing και η αναδραστική λειτουργία του εγχειρήµατος ως εικόνα του εαυτού του. 

Η ανάγκη σωστού συγχρονισµού του εγχειρήµατος αστικής ανάπτυξης µε τα 
τεκταινόµενα στο ευρύτερο περιβάλλον είναι προφανής αλλά και αναφέρεται, άµεσα ή 
έµµεσα, και σε κάθε περίπτωση που γίνεται υπόµνηση στον ανταγωνισµό. 

Περαιτέρω, και καθώς στα πλαίσια της καλής αστικής διακυβέρνησης επιζητείται η 
θετική κινητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων είναι σηµαντική και η εικόνα 
του εγχειρήµατος καθώς εξελίσσεται από την αρχική πρόταση ως την υλοποίησή του. Το 
εγχείρηµα πρέπει να συνοδεύεται από πειστικότητα και αξιοπιστία, δηλαδή να φαίνεται ότι 
είναι αναγκαίο ή επωφελές αλλά και, ακολούθως, ότι προχωρεί µε ταχύτητα και 
αποτελεσµατικότητα.29 Καθώς το εγχείρηµα εξελίσσεται στο χρόνο δηµιουργείται µια 
εικόνα του, και η εικόνα αυτή υπεισέρχεται στην αναδιαµόρφωση της απήχησής του στους 
εµπλεκόµενους παράγοντες. Ακόµα, εάν το εγχείρηµα έχει γνωστά ιστορικά προηγούµενα, 
η εικόνα του χρωµατίζεται από αυτά καθώς λειτουργεί ένα είδος µαθησιακής διαδικασίας.  

Στο βαθµό που ένα εγχείρηµα αστικής ανάπτυξης δεν περιορίζεται σε καθαρά α-
χωρικές οικονοµικές ή κοινωνικές ενισχύσεις αλλά περιλαµβάνει πράγµατι εκτεταµένη 
παρέµβαση στο χώρο κατά το πρότυπο της "παραδοσιακής" πολεοδοµίας, έχει 
παραδειγµατικό ρόλο και η σχετική ιστορία της παραγωγής του χώρου.  

Η ελληνική πραγµατικότητα παρουσιάζει ορισµένα καίρια χαρακτηριστικά που 
σηµατοδοτούν την παραγωγή του χώρου και την αντίστοιχη εικόνα.  

                                                                                                                                                      
27 Βλ. Höreth, M. (1998). 
28 Σε διάφορες ΠΜ έγινε αντιληπτό ότι ορισµένα σηµαντικά στοιχεία της οργάνωσης του χώρου που είχε γίνει 
αποδεκτή στο ΓΠΣ προκαλούσαν την αντίδραση των ιδιοκτητών: Μία αρτηρία που στο ΓΠΣ ήταν απλώς µια 
χοντρή γραµµή σε έναν χάρτη, στην ΠΜ ήταν µία σειρά ρυµοτοµήσεων που προκαλούσε αντιδράσεις. Ένα 
σχολείο που στο ΓΠΣ ήταν απλώς ένα ειδικό σήµα, στην ΠΜ ήταν δεσµεύσεις συγκεκριµένων οικοπέδων 
(ενδεχοµένως κατειληµµένων από "ιδιοκτήτες" αυθαιρέτων που έχουν την προσδοκία της νοµιµοποίησης). 
Παρόµοια φαινόµενα έχουµε διεθνώς, και µάλιστα το ίδιο παράδειγµα  αναφέρεται από τον Crook, G. R. 
(1974). 
29 Πρβλ. Mazza, L., and Rydin. Y. (1997)  
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 Το ένα είναι η λειτουργία ενός τρόπου παραγωγής χώρου παράλληλου µε τον 
επίσηµο και τυπικό, των περίφηµων "αυθαιρέτων" στις διάφορες διαβαθµίσεις και εκδοχές 
τους. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ίσχυαν σχέδια πόλεως που δεν 
είχαν την παραµικρή σχέση µε την πραγµατικότητα που υφίστατο κατά τη σύνταξή τους και 
καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος τους (π.χ. στις Σέρρες και τα Γιαννιτσά, και για κτισµένες 
περιοχές µε περίπου δαιδαλώδη µορφή, ίσχυαν, µέχρι τη σχετικά πρόσφατη αναθεώρησή 
τους από την ΕΠΑ, ιπποδάµεια σχέδια της δεκαετίας του '30). Άλλος πυρήνας 
χαρακτηριστικών δοµείται γύρω από το δίδυµο "κατανοµή του αστικού χώρου σε 
µικροϊδιοκτησίες /αντιπαροχή". Η ίδια η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ασφαλώς 
πολύ σηµαντικής προσπάθειας της ΕΠΑ, που ξεκίνησε και προβλήθηκε ως "ΕΠΑ 82-84", 
και σε πολλές περιπτώσεις υπερέβη κατά πολύ τη δεκαετία, δεν κολακεύει την 
επιχειρησιακή της διάσταση.30 Η πολύ περιορισµένη εφαρµογή των δραστικών 
"πολεοδοµικών εργαλείων" που προβλήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΠΑ31 είναι ένας άλλος 
δυσµενής παράγοντας, όπως και οι περιπέτειες διάφορων σηµαντικών νοµοθετηµάτων (π.χ. 
της µεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης, ακόµα και του ΓΟΚ του '85). 

 
 
 
 

Σύνοψη. 

Είδαµε ότι, σε γενικές γραµµές, η πόλη τείνει να αναδυθεί όχι απλά ως αντικείµενο 
προγραµµατισµού αλλά και, σε αυξανόµενο βαθµό, ως υποκείµενο του προγραµµατισµού 
(της), ήτοι ως µια αυτορυθµιζόµενη ολότητα σε έναν 'δεύτερο' βαθµό που προσεγγίζει το 
στάδιο της αυτοτέλειας. Το ενδιαφέρον για την αστική διακυβέρνηση ενισχύει αυτήν την 
τάση µε δύο τρόπους: Από την άποψη της επιχειρησιακής επάρκειας αλλά και στο επίπεδο 
της συγκρότησης ή διεύρυνσης του συλλογικού υποκειµένου που ασκεί τη διακυβέρνηση. 

Εν τούτοις πρέπει να τονιστούν ορισµένες αντιφάσεις όπως και κάποιες βασικές 
προϋποθέσεις. 

Η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα, ως δοµικό χαρακτηριστικό της ρύθµισης 
(κατά µείζονα λόγο της αυτορύθµισης) και της επιχειρησιακότητας αντιπαρατίθεται στις 
θεσµικές διακηρύξεις της ΕΕ περί καθολικότητας του προγραµµατισµού. Εάν, σε θεσµικό 
επίπεδο, η τοπική ανάπτυξη πρέπει απλώς να σεβαστεί λίγες απαγορεύσεις και να 
διερευνήσει ευκαιρίες ενισχύσεων ή συνεργασιών/ συµµαχιών, τότε προφανώς προκαλείται 
                                                 
30 Και πάλι το φαινόµενο δεν είναι µόνο ελληνικό. Το αντίστοιχο, αν και πολύ παλαιότερο, αγγλικό 
παράδειγµα  των "σχεδίων οικοδόµησης" (development plans) του διατάγµατος του 1947, είχε ανάλογη 
καθυστέρηση (Crook, op. cit., σ. 100). 
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ελάχιστη τριβή. Είναι κοινός τόπος ότι τα γενικά προγράµµατα ή σχέδια πρέπει µάλλον να 
υποδεικνύουν και να ενισχύουν ευκαιρίες παρά να επιβάλλουν απαγορεύσεις. Εάν τα γενικά 
σχέδια αρχίσουν να µετατρέπονται σε άκαµπτα σχήµατα που προδιαγράφουν χωρική 
οργάνωση ή κλαδικές πολιτικές σε διάφορα επίπεδα, τότε δηµιουργείται µια σοβαρή 
αντίφαση. Ένας ειδικότερος παράγοντας τριβών είναι το ενδεχόµενο απαίτησης ύπαρξης 
θεσµοθετηµένων σχεδίων ευρύτερης κλίµακας για να εγκριθούν προγράµµατα, σχέδια 
δράσης ή ενέργειες σε τοπικό επίπεδο. 

Ειδικά στην περίπτωση της χώρας µας, η πολυπλοκότητα και το αχανές της 
νοµοθεσίας δεν αφήνουν µεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
προγράµµατα που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις στο χώρο. 

Στο επίπεδο της κοινωνικής νοµιµοποίησης, η συγκρότηση του υποκειµένου της 
αστικής ανάπτυξης σε όρους πραγµατικής και µεγάλης συµµετοχής, τονίζεται ως ένας 
βασικός όρος της ορθής διακυβέρνησης. Το ενδιαφέρον για τις τοπικές πολιτικές ενίσχυσης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, προφανώς, συµβάλλει προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Φυσικά δεν µπορούµε να περιµένουµε ότι θα εξαλειφθούν οι ανισότητες, αλλά 
ούτε ότι το σύνολο των πολιτών-δηµοτών θα οµογενοποιηθεί έστω κατά τα συµφέροντά του 
σε σχέση µε ένα πρόγραµµα αστικής ανάπτυξης. 

Η, κατά κανόνα, αναντιστοιχία ανάµεσα στην προγραµµατική περιφέρεια που 
αντιστοιχεί σε ένα εγχείρηµα αστικής ανάπτυξης και τα διοικητικά όρια του αντίστοιχου 
οργανισµού αυτοδιοίκησης είναι ένας παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί στο 
σχεδιασµό του εγχειρήµατος.  

Εάν η αυτοδιοίκηση µπορούσε να εξοπλιστεί µε έναν ισχυρό µηχανισµό 
διαπραγµάτευσης µε τους ενδιαφερόµενους επενδυτές κατά το πρότυπο του 
"προγραµµατικού κέρδους", ασφαλώς θα µπορούσε να ελέγξει επαρκέστερα το φυσικό 
αλλά και τον κοινωνικό χώρο (αν και θα εξετίθετο στον κίνδυνο ευνόητων σχολίων). 

Τέλος, υπάρχει το ζήτηµα της ακαµψίας των παραδοσιακών πολεοδοµικών σχεδίων. 
Ο βαθµός στον οποίο θα µπορέσουµε να µεταφράσουµε την παραδοσιακή  πολεοδοµία (ή 
την πολεοδοµική διάσταση της αστικής ανάπτυξης) σε πολιτική, στρατηγική ή agenda, σε 
αντιδιαστολή µε την παράθεση άκαµπτων τυπικών σχεδίων, δηλαδή ο βαθµός στον οποίο 
θα αντιµετωπίσουµε τα πολεοδοµικά σχέδια ως ανοιχτά σενάρια, είναι µια σηµαντικότατη 
παράµετρος για τη διαµόρφωση του βαθµού επιχειρησιακότητας των αστικών 
προγραµµάτων. 
 

                                                                                                                                                      
31  Μετά την αρχική ευφορία των µελετητών και την πλειοδοσία σχετικών προτάσεων το Υπουργείο 
συνιστούσε "προσεκτική χρήση των προωθηµένων µηχανισµών" (ΥΧΟΠ, 1984: κεφ. 2 σ.4, κεφ.3 σ.12, πρβλ. 
και κεφ. 6). 
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