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Δ Η Π Α Γ Ω Γ Ζ  

 

Ρν δεχηεξν βηβιίν ηεο ζεσξίαο ηεο αζηηθφηεηαο δηαπξαγκαηεχεηαη ην 
ζέκα ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ρσξηθφηεηα πνπ αλαδχεηαη απφ 
ηελ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ είλαη "αηειήο" θαη εκπεξηέρεη ηδηφκνξθεο αληηζέζεηο. Οπζκηζηη-
θέο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ησλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθνπνίεζεο, ζηελ δη-
άξζξσζε θαη ζηνλ άκεζν θπζηθφ ηνπο ρψξν έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 
θαη λα εμνκαιχλνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεκα-
ηίδνπλ ηελ αζηηθή ρσξηθφηεηα. Απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο θάζεηο, πνπ κε ηε 
δηαδνρή ηνπο νινθιεξψλεηαη ε αζηηθφηεηα (ρσξηθφηεηα, θνηλσληθή εμν-
κάιπλζε, κνξθνπνίεζε), ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζπγθεθξηκελνπνηεί 
ηελ δεχηεξε, ηελ εμνκάιπλζε δει. ζην πεδίν ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηή-
ησλ θαη ρξήζεσλ γεο. 

Π' απηφ ην θείκελν, ζηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ηεο ζπλάθεηαο ρσξη-
θφηεηαο θαη αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ήδε δηαπξαγκαηεπζήθακε 
ζην πξψην βηβιίν, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ πξαθηηθή ηνπ αζηηθνχ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ. Ρα βαζηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, 
ην αληηθείκελφ ηνπ, ηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε, ηελ ινγηθή πνπ δηέπεη 
ηελ άζθεζή ηνπ, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηνχλ ηελ ε-
μνκαιπληηθή ηνπ δξάζε. Ζ ζπδήηεζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ απνζθνπεί 
λα κεηαζέζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ θπξίαξρε 
πξνβιεκαηηθή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ νξζνινγηζκνχ (απφθαζε επέκβαζεο, 
κειέηε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, πξνηάζεηο, αμηνιφγεζε) ηεο βεκπεξηα-
λήο δει. πξνζέγγηζήο ηνπ, πνπ απσζεί ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ πξνγξακ-
καηηζκνχ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, 
κε ην πιαίζην αλάπηπμήο ηνπ, κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηα νξγαλσηηθά ζπζ-
ηήκαηα πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο άζθεζήο ηνπ. Αθεηεξία απηήο 
ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζαλ 
αληαπφθξηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ ζηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη 
αληηθάζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο. Κ' απηή ηελ νπηηθή γσλία 
ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξεηη-
θέο εθινγηθεχζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο δξάζεο ησλ 
ζεζκψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 



10 ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 

Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί, ζηεξίδεηαη ζε 
δπν πξνεγνχκελεο κειέηεο, πνπ ηηο αθνκνηψλεη άιινηε κεξηθά θαη άιινηε 
ζπλνιηθά1. Ξξφθεηηαη γηα κηα ελζσκάησζε πνπ ζεσξήζεθε αλαγθαία ψζ-
ηε λα παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο, νπζηαζηηθά 
κέξε ηεο νπνίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθεξφκελεο κειέηεο. Πηα θείκε-
λα απηά ζηεξίδνληαη ηα θεθάιαηα 1, 3, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο. 

Ήδε ζηηο κειέηεο απηέο είρε επηζεκαλζεί φηη ηα αληηθείκελα θαη απν-
ηειέζκαηα ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ δελ είλαη πξνθαλή. Ζ θαηαλφ-
εζή ηνπο πξνυπνζέηεη νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ λα καο 
απνζηαζηνπνηνχλ απφ ηελ ακεζφηεηα ησλ επεκβάζεσλ. Απηφο φκσο ν 
πξνζαλαηνιηζκφο, ζε κηα θαηεχζπλζε δφκεζεο ζεσξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ 
ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, απαηηεί κηα ζπλνιηθή κεηάζεζε ηεο 
πξνβιεκαηηθήο ηνπ ηφζν ζηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ πνιενδνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο αλάιπζεο, φζν θαη ζηε ζεψξεζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη ζηελ θη-
λεηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κεραληζκψλ θαη κέζσλ ηεο παξέκβαζεο. 
Απηή ε πξνβιεκαηηθή πηνζεηείηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν πεξαηηέξσ επε-
μεξγαζίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αθξίβεηα ηεο ρξήζεο ησλ φξσλ 
θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζεσξεηηθή νινθιήξσζε νξηζκέλσλ απφ-
ςεσλ νδήγεζε ζε κηα κεγαιχηεξε ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζή 
ηνπο. 

Κηα ζεσξεηηθή επνκέλσο θαηαζθεπή γηα ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ 
βαζηζκέλε ζηηο ηδέεο ηεο ρσξηθφηεηαο, ησλ αληηζέζεψλ ηεο, ηεο ξχζκη-
ζεο θαη ηεο εμνκάιπλζεο επηρεηξείηαη ζην βηβιίν απηφ. Ρν θείκελν αλ θαη 
ζπκπιεξψλεη ηα άιια δπν βηβιία ηεο ζεσξίαο ηεο αζηηθφηεηαο, ζρεδηάζ-
ηεθε ζαλ απηνηειέο, λα νινθιεξψλεη δει. κηα άπνςε ρσξίο ηε ζπλερή 
αλαθνξά ηεο ζηα άιια δπν βηβιία ηεο ηξηινγίαο. Γπζηπρψο απηή ε απαί-
ηεζε νδήγεζε ζε νξηζκέλνπο πιενλαζκνχο, θαζψο κηθξέο ελφηεηεο ηεο 
αλάιπζεο πνπ πξνεγείηαη ή έπεηαη επαλαιακβάλνληαη. Διπίδνπκε, φηη 
απηή ε θιπαξία ηεο επαλάιεςεο δελ ζα γίλεη ηδηαίηεξα δπζάξεζηε ζηνλ 
αλαγλψζηε θαη ζα ηελ θαηαλνήζεη ζαλ κηα αλαγθαηφηεηα ηεο ζαθήλεηαο. 

                                                
1 Θνκλελφο Λ., Αλάπηπμε ηεο Ξφιεο θαη πξνγξακκαηηζκφο. Δθδ. Ρίκαηνο, Θεζζαινλίθε 1982 

θαη Αζηηθή Αλάιπζε: εηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο ηερληθέο. Έθδνζε πεξεζίαο Γε-
κνζηεπκάησλ ΑΞΘ, Θεζζαινλίθε 1984. 
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Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιενδνκίαο ζαλ δηαδηθα-
ζίαο ξχζκηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 
ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη κνξθνπνίεζεο ηνπ 
θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο καο παξαπέκπεη 
ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζρέζεηο πνπ 
δηέπνπλ ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Ξξφθεηηαη γηα 
ζρέζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ καδί κε ηηο πνιεν-
δνκηθέο παξεκβάζεηο ζπλζέηνπλ θαη νινθιε-
ξψλνπλ ηνλ ρψξν ηεο πφιεο. Πηε δηεξεχλε-
ζή ηνπο αθηεξψλεηαη ην πξψην θεθάιαην 
πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

 

 

Ρα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχκε κπνξνχλ λα νκαδν-
πνηεζνχλ ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δπ-
λάκεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ε δεχηεξε 
αθνξά ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαη ηηο θχξηεο κνξθέο ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ εδάθνπο ζηελ πφιε θαη ηέινο ε ηξίηε αλαθέξεηαη ζην ξφιν, ηε ζε-
καζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιενδνκίαο ζαλ δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο 
θαη ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο. 

Πηφρνο καο δελ είλαη απιά λα πεξηγξάςνπκε ηα θαηλφκελα πνπ ζρε-
καηίδνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε νηθνινγηθφ ρψξν ηεο πφιεο (δει. ηα πνη-
θίια θηίζκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο θιπ.) αιιά 
αληίζεηα λα δηαπηζηψζνπκε ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ ηνλ παξάγνπλ, ηηο 
ζρέζεηο πνπ νδεγνχλ ζ' απηέο ηηο κνξθέο ρψξνπ πνπ γλσξίδνπκε θαη φρη 
ζ' άιιεο, ηηο αληηζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αζηηθά πξνβιήκαηα. Νη ζπζ-
ρεηηζκνί πνπ αλαδεηνχκε αλάκεζα ζηνλ θηηζκέλν ρψξν θαη ζε άιια κε 
ρσξηθά θαηλφκελα καο βνεζνχλ ζην λα δηακνξθψλνπκε κηα γλψκε γηα 
Ρηο εθάζηνηε πξνζπάζεηεο επίιπζεο ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ, ζην λα ην-
πνζεηνχκε ζσζηά ηα αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαζεκεξηλά ζπλαλην-
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χκε θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο καο γηα βειηίσζε ησλ πιηθν-ρσξηθψλ ζπλ-
ζεθψλ δσήο ζε ξεαιηζηηθή βάζε1. 

Ζ γεληθή καο ηνπνζέηεζε γηα ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη φηη 
ν αζηηθφο ρψξνο, νη ρξήζεηο ηεο γεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ ζπγ-
θξνηνχλ, παξάγνληαη ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλεο θνηλσληθά δηαδηθαζίεο 
ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη νη επηδηψμεηο ησλ θνηλσληθψλ ν-
κάδσλ, ησλ ηάμεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. ηη ν 
ζρεκαηηζκφο θαη ε εμέιημή ηνπ ππαθνχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο 
ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ νπνίσλ βαζίδνληαη θαη νη επεκβάζεηο γηα ξχζκηζε θαη 
έιεγρν ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 

 

 

1. Ζ ζπγθξόηεζε ηεο πόιεο 

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψζεθε ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ 
θαη νη ρξήζεηο ηεο γεο ζηε ζχγρξνλε πφιε είλαη αλαγθαίν λα μεθηλήζεη 
απφ έλα βαζηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ απνηειεί γελεζηνπξγφ 
αίηην ηεο ζχγρξνλεο κνξθήο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ξξφθεηηαη γηα 
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο: γηα ην πέξαζκα απφ ηελ θενπδαξ-
ρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ2. 

Ππλπθαζκέλε κ' απηή ηε κεηαβνιή είλαη ε απνδηνξγάλσζε ηεο αγ-
ξνηηθήο νηθνλνκίαο, ε παξνπζίαζε ελφο ζρεηηθνχ ππεξπιεζπζκνχ (ζε 
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο) ζηελ χπαηζξν θαη ε εκ-
θάληζε κεγάισλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα3. 
Δθεί, νη απνζηεξεκέλεο ηεο γεο ηνπο κάδεο ησλ αγξνηψλ κπνξνχλ λα 
εθκηζζψζνπλ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε αξρηθά ζηηο βηνηερλίεο θαη αξγφ-
ηεξα ζηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο. Γηα ηηο βηνκεραλίεο νη δηακνξθνχκελεο 

                                                
1 πνλνείηαη ε ζρέζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζεσξίαο γηα ηα αζηηθά θαηλφκελα. Ζ έιιεηςε 

ζεσξεηηθήο επάξθεηαο ζην πεδίν ηεο αλάιπζεο ησλ αζηηθψλ θαηλνκέλσλ κεηαθξάδεηαη 
άκεζα ζε έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην πεδίν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

2 Κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε δίλεηαη απφ ηνλ Καξμ Θ. θαη Έγθειο Φ., "Κνξθέο ηδηνθηεζίαο, 
θαηακεξηζκφο εξγαζίαο Θαη πφιε", ζην Ζ Ξφιε ζην Θεθαιαηνθξαηηθφ Πχζηεκα, επηκέιεηα 
Γξ. Θαπθαιάο, Κ. Γηανπηδή, εθδ. Νδπζζέαο, Αζήλα 1977. 

3 Γηα κηα εθηεηακέλε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ αγξνηηθψλ δνκψλ ζηελ αζηηθνπνίεζε βι. 
Rambaud Ο., Société Rurαle et Urbanisation, éd. Seuil, Paris, 1969. 
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έηζη αγνξέο θζελήο εξγαηηθήο δχλακεο απνηεινχλ έλα πξφζζεην θίλεηξν 
γηα εγθαηάζηαζε ζηα αζηηθά θέληξα, φπνπ παξάιιεια εμππεξεηνχληαη 
απφ ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ηα ππάξρνληα 
ζηνηρεία ππνδνκήο (ελέξγεηα -χδξεπζε -κεηαθνξηθά δίθηπα). Π' άιιεο 
πάιη πεξηπηψζεηο εθεί φπνπ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα εγθαηάζηαζε 
βηνκεραληψλ, ιφγσ π.ρ. γεηηνλίαο κε πξψηεο χιεο, ε βηνκεραληθή ζπγθέλ-
ηξσζε θαη ην δεκηνπξγνχκελν βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ έιθνπλ πιεζπζκφ 
θαη λένη νηθηζκνί δεκηνπξγνχληαη4. 

Πε κηα ζρεκαηηθή θαη εμαηξεηηθά αθαηξεηηθή δηαηχπσζε ζα κπνξνχ-
ζακε λα πνχκε φηη ζηελ Δπξψπε νη δπλάκεηο πνπ σζνχλ ηελ αλάπηπμε 
ηεο ζχγρξνλεο πφιεο αξρίδνπλ λα κνξθνπνηνχληαη ήδε απφ ηνλ 130 αη-
ψλα. Θαζψο νη θενπδαξρηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο απνδηαξζξψλνληαη ε 
δνπινπαξνηθία αξρίδεη λα ππνρσξεί θαη δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε ππνηππψδεηο 
κνξθέο ειεχζεξεο αγνξάο εξγαζίαο. Κέζα ζην πιαίζην απηφ, ηεο χθεζεο 
ησλ ηνπηθψλ θενπδαξρηθψλ νηθνλνκηψλ, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο παξνπ-
ζηάδεη κηα πςειή θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα. Νη αγξφηεο πνπ 
μεθεχγνπλ απφ ηελ θενπδαξρηθή ηπξαλλία θαη αξγφηεξα εθείλνη πνπ εθ-
δηψθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο γεο, κεηαθηλνχληαη πξνο 
ηηο ειεχζεξεο πφιεηο θαη ζπγθξνηνχλ έλα πξνιεηαξηάην ζηελ δηάζεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ ησλ εκπφξσλ θαη ησλ ρξεκαηηζηψλ. Ρν ζπζζσξεπκέλν θεθά-
ιαην απφ ην εκπφξην, ηελ ηνθνγιπθία θαη ηελ πεηξαηεία κπνξεί λα ζπλ-
δπαζηεί κε ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη λα δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο α-
λάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ θξίζε ηνπ 13νπ θαη 14νπ αηψλα νινθιε-
ξψλεηαη κε κηα δηπιή κεηαηφπηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ: απφ ηελ θε-
νπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη απφ ηελ χπαηζξν ζηελ πφιε. 

Κέρξη ηνλ 18ν αηψλα, πνπ θπξηαξρεί ν βηνκεραληθφο θαπηηαιηζκφο 
ζηελ βφξεηα Δπξψπε, ε αζηηθή αλάπηπμε εληνπίδεηαη ζηηο πφιεηο -θέληξα 
ηεο εκπνξηθήο ζπζζψξεπζεο. Πηελ αξρή ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή 
ηεο κεζνγείνπ αιιά απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα κεηαηνπίδνληαη πξνο 
ηελ βφξεηα θαη θεληξηθή Δπξψπε. Νη αλαθαιχςεηο θαη νη λένη εκπνξηθνί 
δξφκνη ζηεξίδνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 
Ξνξηνγαιίαο ελψ ην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ εκπνξηθνχ θαπηηαιηζκνχ απν-
ηειεί θαη ηέινο ηεο άλζηζεο ησλ εκπνξηθψλ πφιεσλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο. 

Ζ κεγάιε φκσο έληαζε ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο 

                                                
4 Κηα ζρεκαηηθή παξνπζίαζε δίλεηαη επίζεο απφ ηνλ Castells Κ., La Question Urbαine. éd. 

Maspero, Paris, 1973. 
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ζεκεηψλεηαη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ 
θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή εξγαζία πνπ ηνλ ζπλν-
δεχνπλ. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο, ν ζρε-
ηηθφο ππεξπιεζπζκφο πνπ έηζη εκθαλίδεηαη ζηελ χπαηζξν, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ απφζπαζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ γηα ηε δηαηξνθή πξνβάησλ 
νδεγνχλ ζε ζαξσηηθφ μεθιεξηζκφ ρσξηθψλ θαη θνιίγσλ θαη δεκηνπξγνχλ 
κηα ηεξάζηηα αλζξσπνπιεκκχξα ζηηο πφιεηο. Δθεί κε ηελ ζπγθέληξσζε 
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηελ καδηθή επέθηαζή ηεο γελληέηαη ην 
βηνκεραληθφ πξνιεηαξηάην. Βαζηζκέλε πάλσ ζηηο δπλάκεηο ηεο ηερλνιν-
γίαο θαη ζηνπο λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ε αζηηθνπνίεζε 
θαη ε αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηνπ 18oπ θαη 19oπ αηψλα, εληνπί-
δεηαη ζηηο ρψξεο πνπ εγθαζηδξχνπλ ηνλ θχθιν ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθηαηη-
θήο ζπζζψξεπζεο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ δηθή ηνπο αγνξά βηνκεραληθψλ 
πξντφλησλ. Αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ζρεκαηηζκφο βηνκεραληθνχ πξν-
ιεηαξηάηνπ θαη εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ζπγθέληξσζε 
ησλ πιεζπζκψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ησλ πφιεσλ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηε Γχζε καδί κε ηελ ζπλαθφινπζε 
κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κείσζε ηεο αγξνηηθήο εξγα-
ζίαο θαη αχμεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο) θαίλε-
ηαη λα είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν πνπ σζεί ζηελ αζηηθνπνίεζε). Πηελ 
ειιεληθή φκσο νηθνλνκία δελ παξνπζηάδεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ 
δπηηθφ θαπηηαιηζκφ δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο πνπ αλαθέξακε5. Γειαδή ε 
αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ε παξάιιειε 
εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο. Αληίζεηα απηή θαη κφλν ε απνδηνξγάλσζε ηεο 
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (ιφγσ έιιεηςεο επελδχζεσλ ζηε γεσξγία, κε νξ-
ζνινγηθνχ θαηαηεκαρηζκνχ ηεο αγξνηηθήο γεο, αλεπάξθεηαο ζπλεηαηξηζηη-
θήο νξγάλσζεο, κεηαθνξάο αμίαο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ) αξθεί γηα λα σζήζεη ζε κηα ζεκαληηθή αγξνηηθή 
έμνδν θαη αζηηθνπνίεζε6. Απνηέιεζκα ινηπφλ ελφο γεληθφηεξνπ θνηλσλη-
θνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, είλαη ε κνξθή 
ηεο πφιεο πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε, ρψξνο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηαπ-

                                                
5 Γηα ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα βιέπε, Κάιηνο Κ., Ζ 

Πχγρξνλε Φάζε Αλάπηπμεο ηνπ Θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα, εθδ. Πχγρξνλε Δπνρή, Αζή-
λα 1975, Θνξδάηνο Η., Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα, Αζήλα 
1930, Κνπδέιεο Λ., Λενειιεληθή Θνηλσλία - ςεηο παλάπηπμεο, εθδ. Δμάληαο, Αζήλα 
1978. 

6 Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, επηκέιεηα Κ. Ληθνιηλάθνο, εθδ. 
Θάιβνο, Αζήλα 1974. 
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ηφρξνλα πιεζπζκφο, παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, εκπνξηθέο αγνξέο, αγνξέο 
ρξήκαηνο, δίθηπα δηαλνκήο, θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ (θαηνηθίεο, ζρνιεία, λν-
ζνθνκεία, ρψξνη αλαςπρήο, θιπ). 

Ζ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ επηηαρχλζεθε κε ηελ θπξηαξρία 
ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφ-
ηεηεο. Βέβαηα ε πφιε ζαλ κνξθή νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ πξνυπάξρεη ηνπ 
θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη νη ζχγρξνλεο αζηηθέο νηθηζηηθέο 
ζπγθεληξψζεηο θιεξνλνκνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παιηφηεξσλ ρσξη-
θψλ νξγαλψζεσλ, ηα νπνία ζηαδηαθά ελζσκαηψλνπλ θαη αθνκνηψλνπλ. 
Ρν ζηνηρείν φκσο πνπ δηαθνξνπνηεί απνθαζηζηηθά ηε ζχγρξνλε πφιε απφ 
ηηο πφιεηο θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπο παξειζφληνο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο 
ηεο απφ ελφηεηα αγνξάο ζε ελφηεηα παξαγσγήο. Ζ πφιε έρεη πάςεη λα 
απνηειεί ηνλ ηφπν αληαιιαγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη 
θαηαλάισζεο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ παξάγνληαη ζ' απηφλ θαη ζπγθξνηεί 
απφ κφλε ηεο έλα λέν ζχζηεκα παξαγσγήο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλν-
ινγία ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ζηελ εξγαηηθή δχλακε, 
ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ παξαγσγήο θαη ζηελ καδηθή θαηα-
λάισζε. 

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε πφιε δελ είλαη ε αγνξά αιιά 
αληίζεηα νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πε αλαινγία δελ νξίδνληαη θαη 
ηα δεηήκαηα πνπ ε ζεκεξηλή θνηλσλία αλαγλσξίδεη ζαλ πξνβιήκαηα ηεο 
πφιεο δει. ην θπθινθνξηαθφ, ε ζπλχπαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (βηνκε-
ραλία, θαηνηθία), ε βηνκεραληθή ξχπαλζε, ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ ρψ-
ξνπ θιπ. Αμίδεη λα επηκείλνπκε ζ' απηή ηε ζεψξεζε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο 
ζαλ ζχζηεκα παξαγσγήο γηαηί αθ' ελφο γίλεηαη έηζη ζαθήο ε δηαθνξά κε 
ηηο πφιεηο θαη ηηο νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη αθ' εηέ-
ξνπ κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηελ ζρέζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ ζην-
ηρείσλ πνπ ηελ ζρεκαηίδνπλ.  

πσο αλαθέξζεθε ην αζηηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα δηαξζξψλεηαη 
γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο, ηελ εξγαηηθή δχλακε, ηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο θαη ηελ καδηθή θαηαλά-
ισζε, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδν-
ζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζπάζεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή πξντφλ-
ησλ, ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαη ζηελ εμαγσγή ππεξαμίαο. Νη εκπεηξη-
θέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ δηαξζξσηηθά ζην-
ηρεία θαη απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη: 

a. νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ 
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ηξηηνγελή ηνκέα. 

b. ν πιεζπζκφο θαη ν ελεξγφο πιεζπζκφο 

c. νη ξνέο ή αληαιιαγέο αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο,(κεηαθνξέο, 
κεηαθηλήζεηο θαη δίθηπα) 

d. ε θαηνηθία θαη ν θνηλσληθφο εμνπιηζκφο 

e. ην πξντφλ, ε παξαγσγηθφηεηα, ηα εηζνδήκαηα θαη ηα θέξδε.  

 

Νη παξάκεηξνη απηνί πξνζδηνξίδνπλ ην βαζηθφ πεξηερφκελν θάζε αζηηθήο 
ζπγθέληξσζεο. Κπνξνχλ λα νλνκαζζνχλ ζηξαηεγηθέο παξάκεηξνη ηεο 
αλάπηπμεο ηεο πφιεο, θαη απφ απηέο θπξίσο εμαξηάηαη ε εμέιημε θαη ε 
ζεκαζία θάζε αζηηθνχ ρψξνπ. 

Ξξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζηξαηεγηθέο παξάκεηξνη, πνπ θαζνξί-
δνπλ ηελ εμέιημε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, δελ απνηεινχλ έλα ζχλνιν αζχλ-
δεησλ κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ. Αληίζεηα αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ζπζρεηί-
δνληαη πάλσ ζε δπν δηαδηθαζίεο: ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ δηαί-
ξεζε ηεο εξγαζίαο. Ξαξάιιεια, φκσο νη παξάκεηξνη απηνί θαζνξίδνπλ ηα 
αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ δει, ηηο ρξήζεηο ηεο γεο 
θαη ησλ θηηζκάησλ. 

 

 

2. Αζηηθή δηάξζξσζε θαη ρξήζεηο γεο 

 

Νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφ-
ηεηεο ηεο πφιεο κε ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ν λένο πιεζπζκφο πνπ 
εγθαζίζηαηαη, νη λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα κε 
ηελ εμέιημε ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο νδεγνχλ ζε κηα 
αλαδηνξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο θαη ζε παξαγσγή θηηζκάησλ θαη 
δηθηχσλ (κεηαθνξάο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ελέξγεηαο), ζε αληηζηνηρία 
κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο. Αξγφηεξα εγθαηαζ-
ηάζεηο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ (ζρνιεία -λνζνθνκεία) θαη ειεχζεξνη ρψξνη 
έξρνληαη λα εκπινπηίζνπλ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Βέβαηα απηή ε πνξεία 
απέρεη απφ ην λα είλαη νκαιή θαη απηνδχλακε. Νη πεξηγξαθέο πνπ έρνπκε 
γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα δίλνπλ εηθφλεο 
εμαζιίσζεο, ζπλσζηηζκνχ, έιιεηςεο ζηνηρεηψδνπο πγηεηλήο θαη παξν-
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ρψλ7. Πηαδηαθά ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ επέξρεηαη κε ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη ζπλερείο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θαιχ-
ηεξεο ζπλζήθεο δσήο νδήγεζαλ ζε κηα εμπγίαλζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφ-
ηεηαο ησλ θηηζκέλσλ ρψξσλ ζηελ πφιε. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ελφηεηα θηηζκάησλ θαη ρξήζεσλ γεο κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πφιε είλαη απαξαίηεην λα εμεηά-
ζνπκε πσο ηα πιηθν-ρσξηθά ζηνηρεία ελζσκαηψλνληαη ζην νηθνλνκηθφ, 
πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Νη 
νηθνλνκηθέο θαη' αξρή δξαζηεξηφηεηεο ε παξαγσγή, ε αληαιιαγή, ε δηα-
λνκή θαη ε θαηαλάισζε απνηεινχλ ηα απνθαζηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαζν-
ξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο. Κπνξνχκε λα δνχκε ζπλνπηηθά πψο ζρε-
καηνπνηνχληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ ρξή-
ζεσλ ηνπ εδάθνπο. 

2.1. Νη ρώξνη παξαγσγήο 

Ζ παξαγσγή ησλ πνηθίισλ εκπνξεπκάησλ κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ πξνυ-
πνζέηεη έλα ζχλνιν πιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, 
κέζα ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πιψλ ηεο παξαγσγήο απφ 
ηελ εξγαηηθή δχλακε κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Ζ κνξθή, ην 
κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηζκάησλ, ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη 
ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα 
πνπ παξάγνληαη, απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
ζπληεινχληαη, απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ πξντφλησλ. Ζ ινγηθή ηεο ζρεκα-
ηνπνίεζεο ησλ πεξηνρψλ ηεο παξαγσγήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο νηθνλν-
κηθέο θαη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο πνπ εθεί πξαγκαηνπνη-
είηαη8. 

Ξαξάιιεια ε ινγηθή ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ζηνλ αζηηθφ ηζ-
ηφ, απ' φπνπ πξνθχπηεη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο, 
θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο θάζε επηρείξεζεο 

                                                
7 Κνζθψθ Θ., Θεζζαινλίθε, 1700-1912, ηνκή ηεο κεηαπξαηηθήο πφιεο, εθδ. Πηνραζηήο, 

Θεζζαινλίθε 1979. 
8 ΔΡΒΑ, Βηνκεραληθέο Ξεξηνρέο θαη Βηνηερληθά Θηίξηα, επηκ. Θνληίδεο Θ., Αζήλα 1978. 
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κέζα ζην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο. Ξξφθεηηαη γηα κηα ελζσκάησζε πνπ 
νινθιεξψλεηαη ζε ηξία πεδία: ζην ηερληθφ (ηερληθή ελζσκάησζε), ζην 
νηθνλνκηθφ (νηθνλνκηθή έλσζε-ζρέζε) θαη ζην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ 
(ζρεηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο άιιεο ελφηεηεο παξαγσγήο9). Απηφ 
ζεκαίλεη φηη θάζε επηρείξεζε αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε πα-
ξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο δηακνξθψλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ελψ ε 
επηινγή ηεο ζέζεο πνπ θαηαιακβάλεη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ εμαξηάηαη απφ ηα 
πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο 
εμππεξεηήζεηο (αγνξά-κεηαθνξέο) πνπ ηεο είλαη αλαγθαίεο10. Πε θάζε 
πεξίπησζε ε αμία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην θφζηνο ηεο ρσξνζέηεζεο 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ λφκν ηεο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εκπνξεχκαηα 
πνπ παξάγνληαη. 

Κέζα ινηπφλ ζε δεδνκέλα νηθνλνκηθά φξηα, θαζνξίδνληαη ηα ραξαθ-
ηεξηζηηθά ησλ θηηζκάησλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ παξάιιεια ε δηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ, ε γεηηνλία κε πεξηνρέο θαηαλάισζεο, ε εμππεξέηεζε απφ 
ππεξεζίεο, ε ζρέζε κε άιιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεηαθνξηθά 
δίθηπα απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζέζε ηεο ζην αζηηθφ 
δίθηπν. 

Ξην ηδηφκνξθε είλαη ε ινγηθή πνπ θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 
ζέζε ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ. 
Γεδνκέλνπ φηη ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζπγ-
θεθξηκελνπνηείηαη κέζα ζ' έλα πξντφλ αιιά είλαη κάιινλ έλα ρξήζηκν α-
πνηέιεζκα πνπ θαηαλαιψλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παξάγεηαη, επηβάιιε-
ηαη ν ρσξηθφο ζπζρεηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Απηή ε 
ζπλζήθε ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ππε-
ξεζηψλ, ηελ ρσξνζέηεζή ηνπο κέζα ζηελ πφιε, ην κέγεζφο ηνπο, λα 
ζπλδπάδνπλ δει. ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
ζέηεη ε θαηαλάισζε ησλ "πξντφλησλ" ηνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ (π.ρ. δελ 
κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλα πιέγκα π-
πεξεζηψλ θαη λα ηηο θαηαλαιψζεη ζ' άιιν ρξφλν θαη ηφπν φπσο πνιχ εχ-

                                                
9 Ζ αληηζηνηρία βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ρσξνζέηεζεο αλαιχεηαη απφ ηνλ 

Castells Κ., La Question Urbaine, "Production et espace: la logique de l'implantation in-
dustrielle" φπ. παξ. ζ. 172. 

10 Ππλνιηθέο ζεσξήζεηο ηεο βηνκεραληθήο ρσξνζέηεζεο παξέρνπλ επίζεο ε ππφζεζε ηνπ 
εθθνιαπηεξίνπ (incubator) θαη ε ηεξαξρηθή ζεσξία ηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ (product life 
cycle theory). 
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θνια κπνξεί λα γίλεη κε θάπνην άιιν εκπφξεπκα). 

Ρν κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ νπσζδήπνηε ππφθεηληαη ζηνλ λφκν ηεο αμίαο, 
ελψ γηα ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο νη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο θαίλεηαη λα 
είλαη ειαζηηθφηεξεο θαη λα παξεκβάιινληαη θαη άιια θξηηήξηα, πνιηηηθά ή 
ηδενινγηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρσξψλ ιεηην-
πξγίαο θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ πφιε. 

2.2. Ζ θαηνηθία 

Νη ρψξνη ηεο θαηνηθίαο απνηεινχλ ζπλήζσο ηελ θχξηα κάδα ησλ θηηζκά-
ησλ ηεο πφιεο. Ρν ζχλνιν δε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηνηθίαο (πνηφ-
ηεηα, κέγεζνο, ζέζε) κπνξνχλ λα ζπκππθλσζνχλ κέζα ζηελ εκπνξεπκα-
ηηθή ηεο αμία. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ηηκή ηεο θαηνηθίαο (δει, ηελ ρξεκαηηθή 
κνξθή ηεο αμίαο ηεο) εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο, ηελ έθηαζή ηεο, ηα 
πιηθά θαηαζθεπήο ηεο, ηελ ζέζε ηεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Ζ ζρέζε επνκέ-
λσο πνπ θαζνξίδεη ηελ αμία ηεο θαηνηθίαο θάζε λνηθνθπξηνχ είλαη απνθα-
ζηζηηθή θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

Πε θάζε κεκνλσκέλν λνηθνθπξηφ ε αμία ηεο θαηνηθίαο ηνπ (θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε πνηφηεηά ηεο) είλαη ζπλάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ θα-
ηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ. Απφ ηηο ηειεπηαίεο εμαξηάηαη ην πνζνζηφ 
ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα δαπαλεζεί γηα ζηέγαζε. Γηα ην ζχλνιν φκσο 
κηαο θνηλσληθήο ηάμεο θαη εηδηθά γηα ηνπο κηζζσηνχο, πνπ απνηεινχλ θαη 
ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ζήκεξα, ηζρχεη έλαο ηδηαίηεξνο θα-
ζνξηζκφο: ε πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζήο ηνπο γεληθά εμαξηάηαη 
απφ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε θαη ηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο. 

Ρν γεγνλφο φηη ε θαηνηθία είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα 
θαηαλαισζεί ψζηε λα αλαπιεξσζεί ε εξγαηηθή δχλακε πνπ "μνδεχηεθε" 
ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ κεηαηξέπεη ζε νπζηαζηηθφ παξάγνληα 
ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Θάζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγα-
ζεο πξνυπνζέηεη κία άλνδν ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Αιιά ε 
ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ιφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο ηεο κε ηελ ππεξα-
μία πνπ παξάγεη, δελ κπνξεί λα απμάλεηαη ζπλέρεηα. Ρα φξηα ηεο αχμεζήο 
ηεο είλαη πεξηνξηζκέλα απφ ηνπο λφκνπο ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαί-
νπ θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπζζψξεπζεο ζε θάζε ηνκέα ηεο 
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θνηλσληθήο παξαγσγήο. Έηζη νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ζην βαζκφ πνπ απν-
ηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο εθάζηνηε αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλα-
κεο, αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο εμέιημεο ηεο ηειεπηα-
ίαο. Ζ βειηίσζή ηνπο δελ είλαη απηφκαηε αιιά απνηέιεζκα ηεο ηαμηθήο 
ζχγθξνπζεο πνπ αθνξά ην γεληθφηεξν κνίξαζκα ηνπ πξντφληνο ηεο πα-
ξαγσγήο αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ζηελ εξγαζία. Ξαξάιιεια ζηηο δηά-
θνξεο θαηεγνξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηη-
θήο. πνηφηεηαο θαηνηθίεο11. 

2.3. Νη ρώξνη θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ 

Ξξφθεηηαη γηα θηίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εθπαίδεπζε, πεξίζαιςε, πγεί-
α, αλαςπρή: ζρνιεία, λνζνθνκεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ειεχζεξνη 
ρψξνη, βηβιηνζήθεο, πνιηηηζηηθά θέληξα. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ είλαη φηη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηη-
θήο δχλακεο: φρη γηα ηελ απιή αλαπιήξσζε ησλ δπλάκεσλ πνπ μνδεχ-
ηεθαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (πνπ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ δαπα-
λψλ ζε θαηνηθία, έλδπζε, ηξνθή) αιιά γηα ηελ αλαπιήξσζε φισλ ησλ 
θπζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ζπλε-
ρή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγή. 

Ρν θφζηνο απηήο ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχ-
λακεο πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηεο απιήο αλαπαξαγσγήο θαη θαηά ζπλέ-
πεηα ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ 
ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηνηθία. Ζ παξαγσγή 
ηνπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θνηλσληθνχ πξντφληνο, απφ ηελ ε-
θάζηνηε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο γηα ηελ βειηίσ-
ζε ησλ φξσλ δσήο. Ππγθξηηηθά φκσο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη παξα-
γσγή ηεο θαηνηθίαο νη εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ παξνπζηά-
δνπλ κηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο δελ δηα-
ηίζεηαη έλα κέξνο ηνπ κηζζνχ αιιά αληίζεηα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφ-
ξνπο πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ην θξάηνο. Έηζη ε εμήγεζε 

                                                
11 Γηα κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο θαηνηθίαο κε ηελ αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, βι. Magri S., La Politique du Logement Social. C.S.U., 
Paris 1971. 
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ηεο ινγηθήο παξαγσγήο ηνπο θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 
θξάηνο ζε εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ, πξνυπνζέηεη κία ζεψξεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ εμέιημε νηθν-
λνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ12. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 
ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ ε παξαγσγή ηνπο είλαη αζχκθνξε γηα ην ηδησηηθφ θεθάιαην (ιφγσ 
κηθξνχ πνζνζηνχ θέξδνπο), νη νπνίεο φκσο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
ζπλέρηζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζ' φινπο ηνπο ηδησηηθνχο θνξε-
ίο13. 

2.4. Ρα δίθηπα ππνδνκήο θαη κεηαθνξάο 

Ζ ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξφκσλ, ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θαη 
κεηαθνξάο, ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ελέξγεηαο, απνρέηεπζεο, επηθνηλσλί-
αο θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηα κεγέζε ησλ ρψξσλ εξ-
γαζίαο, θαηνηθίαο, θαη εμνπιηζκνχ. Γηαηί ν ιφγνο χπαξμήο ηνπο είλαη είηε 
λα βνεζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε λα 
ζπλδένπλ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο ρψξνπο θα-
ηαλάισζεο. 

Ρν ζχλνιν ηεο ππνδνκήο κπνξνχκε λα ην θαηαηάμνπκε ζε δχν θα-
ηεγνξίεο. Ξνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππνδνκήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
ζαλ αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
άξρηζαλ ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο. Ρέηνηα είλαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο 
ησλ εκπνξεπκάησλ. Άιια πάιη ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ 
ηκήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο ην δίθηπν χδξεπζεο θαη απν-
ρέηεπζεο ησλ θαηνηθηψλ ή ηα κέζα αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Γηα θάζε κία 
απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ρξεκαηνδφ-
ηεζεο θαη παξαγσγήο. Κπνξνχκε λα πνχκε φηη γεληθά δίλεηαη πξνηεξαηφ-
ηεηα ζηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ελψ ε ρξε-
καηνδφηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δεχηεξεο αθνινπζεί ηελ ινγηθή ρξεκα-

                                                
12 Βι. ην ζχληνκν άξζξν ηνπ Lojkine J., "Ππλεηζθνξά ζε κηα καξμηζηηθή ζεσξία ηεο θαπηηα-

ιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο", ζην "Ζ Ξφιε ζην Θεθαιαηνθξαηηθφ Πχζηεκα" φπ. παξ. 
13 Βι. Pottier C., La Logique du Financement Publique de l'Urbanisation. éd. Mouton, Paris 

1976. 
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ηνδφηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ14. 

2.5. Ζ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ εδάθνπο ζηελ πφιε ζα ήηαλ ειιηπήο εάλ 
δελ αλαθεξζνχκε ζην θέληξν ηεο πφιεο. Ρν θέληξν δελ απνηειεί κία 
πεξηνρή νξηζκέλε κηα γηα πάληα. Έλα παξάδεηγκα: ηα ηειεπηαία ρξφληα 
βιέπνπκε λα απμάλεηαη ν ξφινο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ νηθνλν-
κηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκφ απφ ηηο ίδηεο 
ηηο επηρεηξήζεηο είηε γηα θξαηηθή παξέκβαζε. Δθ' φζνλ νη ζπλζήθεο δηαρε-
ίξηζεο ηεζνχλ επί ηφπνπ θαη αλαπηπρζνχλ θνηλσληθά νη αλάινγεο δξαζ-
ηεξηφηεηεο, ηφηε εθθξάδνληαη θαη ζην πεδίν ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Θχξηα 
κνξθή απηήο ηεο έθθξαζεο είλαη ε θαηάιεςε θεληξηθψλ ζέζεσλ ζηνλ 
αζηηθφ ηζηφ θαη ε δεκηνπξγία δηεπζπληηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θέληξσλ15. 

Έηζη ζηα θέληξα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ βαζκηαία παξαηεξείηαη κηα 
αιιαγή ρξήζεσλ, κηα εθηφπηζε ησλ ρξήζεσλ πνπ θάησ απφ άιιεο θνηλσ-
ληθέο ζπλζήθεο ήηαλ θπξίαξρεο (εκπφξην, θαηνηθία πςειψλ εηζνδεκάησλ) 
θαη κία αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ρξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δξαζηεξη-
φηεηεο "θεληξηθέο" ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Ζ πεξηνρή πνπ 
θάζε θνξά ραξαθηεξίδνπκε ζαλ θέληξν πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέ-
λεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο, δηαθέξνπλ απφ ηφπν ζε ηφπν θαη αιιάδνπλ 
κε ηνλ ρξφλν. 

2.6. Ζ αιιεινεπίδξαζε ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ δηαπίζησζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

                                                
14 Αλαιπηηθά βι. Castells Κ., La Question Urbaine, "L'élément échange", φπ. παξ. ζει. 245 

θαη Lojkine J., La Politique Urbaine dans la Région Lyonnaise, 1945-1972, ed. Mouton, 
Paris 1974, ζει. 165. 

15 Lojkine J., "Les centres directionnelles" ζην "Urbanisme Monopoliste-Urbanisme Démo-
cratique", Ed. du C.E.R.M., Paris 1974. 
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ησλ θηηζκάησλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξακε δελ 
αξθεί γηα λα εξκελεπηεί ν αζηηθφο ρψξνο ζ' φιε ηνπ ηελ πνιππινθφηεηα. 
Ζ αζηηθή ζπγθέληξσζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην απιφ άζξνηζκα 
ησλ παξαγσγηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Νη δξαζηεξηφηε-
ηεο ηεο παξαγσγήο, ηεο θαηαλάισζεο, ηεο αληαιιαγήο αληί λα απνηειν-
χλ ηξεηο δηαρσξηζκέλεο ζθαίξεο, βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή αιιειεπίδξαζε. 
Ν δπλακηζκφο ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ ζπγ-
θέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ 
αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο. 

Έθθξαζε ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ζπγθέληξσζε ησλ κέζσλ παξαγσ-
γήο, ηεο θπθινθνξίαο (θνηλσληθήο θαη πιηθήο) θαη ηεο ζπιινγηθήο θαηα-
λάισζεο (ζρνιεία -λνζνθνκεία -πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα) ζε πεξηνξηζκέλν 
ρψξν, θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ δηάξ-
ζξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη νη αιιειεμαξηήζεηο ηνπο έρνπλ θνξπθα-
ία ιεηηνπξγία γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή: Λα επηηαρχλνπλ ηνλ ξπζ-
κφ θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο θαη κνξθέο πνπ 
παίξλεη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ ηεο ζπζζψξεπζεο16. 

Ζ πφιε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδεηαη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα 
ηεο αλάγθεο γηα ειάηησζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη θπθιν-
θνξίαο, έηζη πνπ λα βειηηψλεηαη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη λα απμάλεηαη ε πεξίνδνο ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Ζ 
δηαπίζησζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εξκελεία ηεο ζέζεο θάζε 
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Ν ηξφπνο πνπ νη ιεηηνπξγίεο παξαηί-
ζεληαη ή ππεξηίζεληαη, καθξηά απφ ην λα είλαη ηπραίνο, πξνζαξκφδεηαη 
ζηηο δνζκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 
πνηθίισλ κνξθψλ ηεο θνηλσληθά δηαηξεκέλεο εξγαζίαο. 

Ζ ινγηθή ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θηηζ-
κάησλ πνπ έηζη απνθαιχπηεηαη δελ είλαη απφιπηε. Ππλήζσο παξεκβάι-
ινληαη δχν εκπφδηα: Ζ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα δηάθνξα 
ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο πξνζθξνχεη ηφζν ζηελ αηνκηθή δηαρείξηζε ησλ 
ελνηήησλ ηεο παξαγσγήο απφ ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη 
ζηνλ θαηαηεκαρηζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα, ζχκ-
θσλα κε ηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο. 

                                                
16 Ζ αληηζηνηρία αζηηθήο ζπγθέληξσζεο Θαη θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ζην 

Lojkine J., "Ππλεηζθνξά ζε κία καξμηζηηθή ζεσξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο", φπ. 
παξ. ζει. 144. 
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Αλ θαηαλνήζνπκε ινηπφλ ηελ πφιε ζαλ κία ζπγθέληξσζε ηνπ πιε-
ζπζκνχ, ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 
αλαγθψλ, πνπ δελ εμαληιείηαη ζε κηα παξάζεζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε κία δίπια ζηελ άιιε, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ 
κία ηδηαίηεξε δνκή, ηφηε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 
αζηηθή δηάξζξσζε ηελ ινγηθή δει. ζχλζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ησλ ρξήζεσλ γεο. 

Θιαζηθή είλαη ε αληίιεςε ηεο δνκήο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 
ζεσξεί φηη νη πφιεηο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
νπνίσλ ε ζέζε θαζνξίδεηαη εμσγελψο ζην επίπεδν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ - 
εζληθνχ - θαη ππεξεζληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο17. Ζ ζέζε ησλ βαζη-
θψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ απνηεινχλ ηα δη-
αξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο δνκήο18. Απηή ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηηο θαηνηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ε-
μππεξεηήζεηο ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο ηξηηνγελείο εμππεξεηή-
ζεηο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηηο θαηνηθίεο ησλ εξγα-
δφκελσλ ζηηο κε βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Κέζα ζην πιαίζην απηήο ηεο επηζηεκνληθήο θαηεχζπλζεο ε ινγηθή 
ηεο αζηηθήο δηάξζξσζεο αλαδεηθλχεηαη κέζσ ησλ ιεγφκελσλ ζεσξηψλ 
ρσξνζέηεζεο19. Νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηηο ζέζεηο ρσξνζέηεζήο ηνπο 
κε θξηηήξην ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, 
πξάγκα πνπ ινγηζηηθά κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο 
πξντφλησλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ 
ζπγθέληξσζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα εξψ-
ηεκα άξηζηεο ζέζεο απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηα δηθά 

                                                
17 Πχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

νξηζκνχ ηνπ βαζηθνχ θαη κε βαζηθνχ ηνκέα, πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο. Ξξάγκαηη 
ν ηνκέαο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί βαζηθφο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηή-
ξα ηεο πεξηνρήο, ην ζηάδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 
ηεο αλάιπζεο πνπ επηβάιιεη ηελ δηάθξηζε βαζηθνχ θαη κε βαζηθνχ ηνκέα. Ξαξ' φια απηά 
ε νπζία ηεο δηάθξηζεο βξίζθεηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απαζ-
ρνιήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο δήηεζεο θαη απηψλ πνπ δηα-
κνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε θάπνηα ππεξηνπηθά εξεζίζκαηα θαη επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία. Βι. θαη Roberts Κ., An Introduction to Town Planning Techniques, 
London, Hutchinson of London, 1977, ζ. 243. 

18 Berry Β., Research Frontiers in Urban Geography, ζει. 416. 
19 Γηα κηα παξνπζίαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία βι. Θψηηεο Γ., Κηθξννηθνλνκηθή 

Αλάιπζε ηνπ Ρφπνπ Δγθαηαζηάζεσο, Αζήλα, Ξαπαδήζεο, 1976. 



ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 27 

ηεο θξηηήξηα ζπκπίεζεο θφζηνπο θαη κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ. Άγ-
λσζηε φκσο παξακέλεη ε ζχλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 
αζηηθνχ ρψξνπ ζηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ν ζπλνιηθφο ραξαθηή-
ξαο ηνπ ρψξνπ πνπ έηζη δεκηνπξγείηαη. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε δηθή καο νπηηθή, αθεηεξία γηα ηελ εκβά-
ζπλζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αζηηθήο ζπγθξφηεζεο δελ κπνξεί παξά λα 
είλαη ε έλλνηα ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Θάζε ηδησηηθφ θεθάιαην ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο απηναλάπηπμήο ηνπ πεξλάεη δηαδνρηθά ηηο θάζεηο ηεο αλ-
ηαιιαγήο, ηεο παξαγσγήο θαη πάιη ηεο αληαιιαγήο, ιακβάλνληαο δηαδν-
ρηθά ηηο κνξθέο ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ, παξαγσγηθνχ θαη εκπνξηθνχ θεθα-
ιαίνπ. Πηνλ γλσζηφ ηχπν ηεο θαπηηαιηζηηθήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο 
Σ-Δ...Ξ...Δ'-Σ' απεηθνλίδνληαη ηφζν νη θάζεηο ηεο θπθιηθήο θίλεζήο ηνπ, 
φζν θαη νη ζρέζεηο δηαδνρήο θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπ δειαδή "ηελ θπθ-
ιηθή θίλεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη φρη ζαλ κηα μερσξηζηή πξάμε, αιιά ζαλ 
κηα πεξηνδηθή δηαδηθαζία20". 

Ν ξπζκφο φκσο ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ζπγθεληξψ-
λεηαη ζε κηα αζηηθή πεξηνρή, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ ηερληθφ εθζπγ-
ρξνληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο ελφηεηεο ηεο παξαγσγήο 
(ζηελ θάζε Ξ ηεο θπθιηθήο θίλεζεο) αιιά ηαπηφρξνλα επεξεάδεηαη απφ 
ηηο ιεγφκελεο γεληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο, ην ζχλνιν δειαδή ησλ ζπλ-
ζεθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο δηαδνρηθέο κεηα-
κνξθψζεηο ηνπ απφ ρξήκα ζε κέζα παξαγσγήο θαη ζε εξγαηηθή δχλακε, 
ζε λέν εκπφξεπκα θαη μαλά πάιη ζε ρξήκα21. 

Ν J. Lojkine ζπζρεηίδεη, κέζα απφ κία αλάγλσζε ηνπ Marx, ηελ έλλν-
ηα ησλ γεληθψλ παξαγσγήο κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ αζηηθή ζπγθέλ-
ηξσζε. Ππγθεθξηκελνπνηεί δε ηηο γεληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ζην αζηη-
θφ πεδίν ζηα κέζα θνηλσληθήο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ (εκπνξηθά θαη 
ηξαπεδηηηθά ηδξχκαηα), ζηα κέζα πιηθήο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ 
(κεηαθνξέο), ζηα κέζα ζπιινγηθήο θαηαλάισζεο (ζρνιεία, λνζνθνκεία, 
πνιηηηζηηθά θέληξα) θαη ζηελ ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ κέζσλ παξαγσ-

                                                
20 Γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθα-

ιαίνπ, βι. Ξνιηηηθή Νηθνλνκία, Νηθνλνκηθή Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ Ινκνλφζνθ Κφζραο, 
Αζήλα, Gutenberg, 1977, ηφκνο δεχηεξνο, ζει. 396-497. 

21 Γηα ηνλ ξφιν ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζηελ αλάπηπμε βηνκεραλίαο θαη ηεο 
γεσξγίαο βι. Marx K., Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, livre 1, chap. ΣΗΗΗ: 
cooperation, chap. XV: machinisme et grande industrie. 



28 ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 

γήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ22. 

Πηε ζπλνιηθή θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ε ζεκαζία ηνπ αζηηθνχ 
ρψξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
θπθινθνξίαο φπσο ε ζπλάθεηα, ε δηάξθεηα θαη ηα έμνδα θπθινθνξίαο. Κε 
ηνλ φξν ζπλάθεηα κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ηελ ελφηεηα θαη ηνπο αι-
ιεινπξνζδηνξηζκνχο ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηεο θπθινθνξίαο. Νη δηαδνρηθέο 
κεηακνξθψζεηο ηνπ ρξεκαηηθνχ, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ εκπνξεπκαηη-
θνχ θεθαιαίνπ θαη νη θπθιηθέο θηλήζεηο θάζε κηαο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 
ηνπ κνξθέο απνηεινχλ κία αδηάζπαζηε ελφηεηα. Γηακνξθψλνπλ ηελ γε-
ληθή θίλεζε θαη ην πέξαζκα απφ ηελ κηα θάζε ζηελ άιιε. Ξαξάιιεια 
απηή ε ελφηεηα έρεη ραξαθηήξα αληίζεζεο: νη ηδηνκνξθίεο θάζε θάζεο 
επηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή θπθινθνξία. Δπηπιένλ ηα δηάθνξα αηνκηθά θεθά-
ιαηα δελ έρνπλ ην ίδην ρξφλν θπθινθνξίαο, δειαδή ζπλνιηθή δηάξθεηα 
ησλ κεηακνξθψζεσλ απφ Σ ζε Σ'. Γηα παξάδεηγκα ην θεθάιαην πνπ είλαη 
επελδεδπκέλν ζηνπο θιάδνπο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θπθινθνξεί θαηά 
θαλφλα βξαδχηεξα απ' φηη ην θεθάιαην πνπ βξίζθεηαη επελδεδπκέλν 
ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Γηα θάζε φκσο δηαθεθξηκέλν 
θεθάιαην ε δηάξθεηα απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ εηήζην φγθν θαη ζην 
πνζνζηφ ππεξαμίαο πνπ παξάγεη. Ρέινο νη δηαδνρηθέο κεηακνξθψζεηο ηνπ 
θεθαιαίνπ απαηηνχλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θφζηνο. Πηελ δηακφξθσζε ηεο 
ηηκήο ελφο εκπνξεχκαηνο δελ ζπκβάιιεη κφλν ην θφζηνο ησλ κέζσλ πα-
ξαγσγήο, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, αιιά θαη ζπκ-
πιεξσκαηηθά έμνδα γηα ηελ θίλεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο (εκπνξηθνί εξγά-
ηεο, ππάιιεινη, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, απνζήθεο) θαζψο θαη έμνδα γηα 
ηελ δηαθίλεζε ή αιιηψο ηελ ζπλέρηζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ 
ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο (κεηαθνξέο). 

Ζ αζηηθή ζπγθέληξσζε θαζψο ζπλζέηεη ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο 
(βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο), κε ηνπο ρψξνπο αληαιιαγήο (εκπνξηθέο πεξην-
ρέο), δηαρείξηζεο (δηνίθεζε) θαη θαηαλάισζεο (θαηνηθίεο, θνηλσληθφο ε-
μνπιηζκφο) κεηαηξέπεηαη ζε παξάγνληα ηεο ζπλάθεηαο, ηεο δηάξθεηαο θαη 
ηνπ θφζηνπο ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Αο δνχκε φκσο πην ζπζηεκαηη-
θά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 

 

                                                
22 Lojkine J., "Ππλεηζθνξά ζε κηα καξμηζηηθή ζεσξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο", νπ. 

παξ. 
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Ζ αζηηθή ζπγθέληξσζε ζαλ ζπλζήθε ζπλάθεηαο 

 

Νη δηαδνρηθέο κεηακνξθψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέηνπλ κηα ζεηξά 
πιηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ κεηακφξθσζε Σ-Δ ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε 
παξαγσγηθφ ζηεξίδεηαη ζηελ δηάξζξσζε ησλ αγνξψλ κέζσλ παξαγσγήο, 
πξψησλ πιψλ, εξγαηηθήο δχλακεο, ππεξεζηψλ θαη ρξήκαηνο. Ρν πεξηερφ-
κελν ησλ αγνξψλ απηψλ, ε πξνζηηφηεηα, ην κέγεζφο ηνπο θαζνξίδνπλ ην 
είδνο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Πε κε-
γάιν βαζκφ νη ηνπηθέο αγνξέο δεζκεχνπλ ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη. Ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ είλαη επίζεο ζεκαληηθφο ζηηο 
κεηακνξθψζεηο Δ-Σ. Γηα νξηζκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο νη πσιήζεηο 
ζπλαξηψληαη κε ηελ ηνπηθή αγνξά. Ζ χπαξμε ηνπηθψλ αγνξψλ νθείιεηαη 
ζε ςειά θφζηε κεηαθνξάο, ηδηαίηεξα φηαλ ηα πξντφληα έρνπλ κηθξή αμία 
αλά κνλάδα βάξνπο ή ζηηο ηδηνκνξθίεο ησλ ίδησλ ησλ εκπνξεπκάησλ. 
ζν πεξηζζφηεξν ην εκπφξεπκα είλαη επάισην, ηφζν κεγαιχηεξε ε α-
λάγθε λα θαηαλαισζεί ιίγν κεηά ηελ παξαγσγή θαη ηφζν κεηψλεηαη ε 
ηθαλφηεηά ηνπ λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο ηνπ. Ξεξη-
νξίδεηαη θαηά ζπλέπεηα ε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θαη ηνλίδεηαη ν 
ηνπηθφο ραξαθηήξαο ηεο ξνήο ηνπ. Δηδηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή 
ηνκέα ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο κνξθήο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο, ε 
ηνπηθή αγνξά πνπ ζπλνδεχεη ηελ αζηηθή ζπγθέληξσζε γίλεηαη απαξαίηε-
ην ζηνηρείν. Πηνλ ηξηηνγελή ε θπθιηθή θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ παίξλεη ηελ 
αθφινπζε κνξθή Σ-Δ...Ξ...Σ'. Γειαδή αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ 
κεηαηξνπή ηνπ πξντφληνο ηεο ζε ρξεκαηηθή αμία (Σ' ) δελ παξεκβάιιεηαη 
έλα πιηθφ εκπφξεπκα. Γελ παξνπζηάδεηαη έηζη, έλα αληηθείκελν ρξήζεο 
δηαθεθξηκέλν απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ λα κπνξεί λα θπθιν-
θνξεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ εκπφξεπκα. Αληίζεηα παξάγεηαη έλα ρξήζηκν 
απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ ε θαηαλάισζε είλαη ηαπηφρξνλε κε ηελ δηαδηθα-
ζία παξαγσγήο. Δπηβάιιεηαη ζ' απηή ηελ κνξθή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ε 
ηαπηφρξνλε αλάπηπμε θαη ν άκεζνο ζπζρεηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 
θαηαλάισζεο, ζπλζήθε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αζηηθή ζπγθέλ-
ηξσζε. 
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Ζ αζηηθή ζπγθέληξσζε ζαλ ζπλζήθε δηάξθεηαο ηεο θπθινθνξίαο 

 

Ζ δηάξθεηα κηαο αλαθχθιηζεο ζπληίζεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ 
ησλ ηξηψλ θάζεσλ Σ-Δ,Ξ,Δ'-Σ' θαη απφ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δχν 
δηαθνπψλ ηεο θίλεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξαγσγή. Ζ δηάξθεηα ηεο θά-
ζεο ηεο παξαγσγήο εμαξηάηαη θχξηα απφ ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο ζπλαξηάηαη πιήξσο ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο 
παξαγσγήο, φπσο θαη ε δηάξθεηα ησλ δχν δηαθνπψλ πνπ παξεκβάιινληαη 
αλάκεζα ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο. Δκπεηξηθά είλαη γλσζηφ 
φηη ε κεηακφξθσζε Δ'-Σ' είλαη ε πην ρξνλνβφξα, θαη δηαθνξνπνηεί ζηαζε-
ξά ηνλ ρξφλν νινθιήξσζήο ηεο ε ρξνληθή απφζηαζε ηεο παξαγσγήο απφ 
ηελ θαηαλάισζε θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Απηή δε 
είλαη θαη ε αηηία ηεο έιμεο πνπ αζθεί ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ε κεηα-
θνξηθή ππνδνκή θαη ηεο θαηαζηξνθήο θαη αλαδφκεζεο ησλ παιαηψλ θέλ-
ηξσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαθνξέο. 

Ζ αζηηθή ζπγθέληξσζε ζαλ ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ησλ γεληθψλ 
ζπλζεθψλ παξαγσγήο δηαθνξνπνηεί ηνλ ξπζκφ θπθινθνξίαο ηνπ θεθα-
ιαίνπ. Ηδηαίηεξα, επηηαρχλνληαη νη κεηακνξθψζεηο ηεο πξψηεο θαη ηεο 
ηξίηεο θάζεο ηνπ θχθινπ X-Δ...Ξ...Δ'-X', ν δε κεραληζκφο ηεο επηηάρπλ-
ζεο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηα-
θεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζε θάζε θάζε ηεο θπθιηθήο θί-
λεζεο. Νη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ηα λέα ζηνηρεία κέζα ζηελ ζπ-
λεξγαζία πνπ εκθαλίδνληαη κε ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο δηα-
ίξεζεο ηεο εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ, ε κεί-
σζε ηεο ρξνληθήο απφζηαζεο θάζε θάζεο, επηηξέπνπλ ηελ ζπλνιηθή 
ζπξξίθλσζε ηεο πεξηφδνπ ηεο θπθιηθήο θίλεζεο. Έηζη γίλεηαη εθηθηή ε 
αλάπηπμε λέσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθεί φπνπ νη παιηέο ζπλ-
ζήθεο θπθινθνξίαο πεξηφξηδαλ ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηαπηφρξνλα ηηο 
επελδχζεηο. 

 

 

Ζ αζηηθή ζπγθέληξσζε ζαλ ζπλζήθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμό-
δσλ θπθινθνξίαο 

 

Νη αιιαγέο θαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε θάζε ηεο θπθ-
ιηθήο θίλεζεο θνζηίδνπλ ρξφλν αιιά θαη εξγαηηθή δχλακε, πνπ δελ παξά-
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γεη ππεξαμία αιιά βνεζά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδνρηθψλ κεηακνξ-
θψζεσλ ηεο αμίαο. Αθξηβψο απηή ηε κε παξαγσγηθή δαπάλε εξγαηηθήο 
δχλακεο ζπληζηνχλ ηα έμνδα ηεο ξνήο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ νπνίσλ ε 
ρξήζηκε ιεηηνπξγία εληνπίδεηαη ζηελ κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ ρξφλνπ θαη 
ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο πνπ αθηεξψλνληαη γηα ηελ κε παξαγσγηθή ιεη-
ηνπξγία ηεο αιιαγήο ηεο κνξθήο ησλ αμηψλ. Γεδνκέλεο ηεο κε παξαγσ-
γηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εμφδσλ θπθινθνξίαο, κπνξνχλ λα εμνκνησζνχλ κε 
ην ζηαζεξφ θεθάιαην κηαο επέλδπζεο, πνπ ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξφζζε-
ηε αμία κεηαθέξεηαη απιά ζηελ αμία ησλ παξαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. Ζ 
αζηηθή ζπγθέληξσζε ιεηηνπξγεί αθξηβψο ζαλ έλα ζχζηεκα βειηίσζεο 
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη κείσ-
ζεο θαηά ζπλέπεηα ηεο δαπάλεο ζε έμνδα θπθινθνξίαο. Ππλζέηεη κηα ε-
μσηεξηθή νηθνλνκία ζην πεδίν ησλ εμφδσλ θπθινθνξίαο. 

πσο ινηπφλ ε πφισζε ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί 
ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο αζηηθήο ζπγθξφηεζεο έηζη ε θίλεζε ηνπ θεθα-
ιαίνπ θαη ε εμέιημε ηνπ θχθινπ ηεο ζπζζψξεπζεο κέζα ζηελ πφιε απν-
ηεινχλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζπγθξφηεζεο ηεο αζηηθήο δνκήο. 

2.7. Ζ νηθνλνκία ηεο παξαγσγήο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ θηηζ-
κάησλ 

Ζ ζρεκαηνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 
ηδηνκνξθίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο κνξθέο ζπλεξγα-
ζίαο ηνπο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ηεο ζπζζψξεπζεο, απνηειεί 
ηελ θχξηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζρέζε πνπ θαζνξίδεη ηηο ρξήζεηο θηηζκά-
ησλ θαη εδάθνπο θαη ηηο ζρεηηθέο ηνπο ζέζεηο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Ζ αηηηφ-
ηεηα φκσο απηή δελ είλαη θαη ε κνλαδηθή. Έλα πιήζνο θνηλσληθψλ ζρέ-
ζεσλ, ζεζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, 
έξρεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη θνηλσληθήο ρξεζηκνπνί-
εζεο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ λα νινθιεξψζεη ηνλ θνηλσληθφ θαζνξηζκφ 
ηνπ ηειεπηαίνπ. Θα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθέο απ' απηέο. 

Ζ παξαγσγή θάζε δηαθεθξηκέλνπ θηίζκαηνο ή άιισλ ρσξηθψλ ζηνηρε-
ίσλ ππαθνχεη ζηηο ζπλζήθεο ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο. Γειαδή 
ζηφρνο είλαη λα παξαρζεί έλα εκπφξεπκα θαη φρη κηα αμία ρξήζεο (άζρεην 
αλ ε ζπγθεθξηκέλε αμία ρξήζεο ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εκπφ-
ξεπκα). Ρα παξαγφκελα θηίζκαηα δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ηηο δξαζηε-
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ξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ αιιά θαη απφ ην θξηηήξην ηεο απνδνηηθφηεηαο 
απηψλ ησλ ίδησλ ζαλ εληειψο δηαθεθξηκέλα πξντφληα23. Κηα παξάιιειε 
επνκέλσο αηηηφηεηα, ε ίδηα ε νηθνλνκία ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ 
θηηζκάησλ, πξνζδηνξίδεη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο24. 
Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηνηθία, φπνπ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 
ζπλζεθψλ νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 
ρακειήο απφδνζεο πνπ πξνθχπηεη, νη επελδχζεηο θαη ε παξαγσγή γίλνλ-
ηαη κε θξηηήξην ηελ "επθαηξηαθή απφδνζε" (ε αληηπαξνρή πνπ ηφζν θαιά 
γλσξίδνπκε δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο ζε θαηνηθία αιιά εμειίζζεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζ' απηφλ 
ηνλ ηνκέα). Ζ ππνηαγή ηεο παξαγσγήο ησλ ελνηήησλ ηνπ θηηζκέλνπ 
ρψξνπ ζην θξηηήξην ηνπ θέξδνπο επεξεάδεη ηφζν ηα άκεζα ηα ραξαθηε-
ξηζηηθά ηνπ φζν θαη ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηή-
ζνπλ. Ζ πφισζε θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο θαηνηθίαο ησλ εηζνδεκαηηθψλ 
θαηεγνξηψλ ελφο πιεζπζκνχ ζε δηαθεθξηκέλεο δψλεο κέζα ζηελ πφιε, 
δελ είλαη παξά ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο αληζνθαηαλνκήο ησλ 
εηζνδεκάησλ θαη ηεο αμίαο ηεο θαηνηθίαο κέζα ζε κηα δνζκέλε αγνξά 
θαηνηθίαο25. 

Ζ αλαξρία θαη ε απζαηξεζία πνπ ν θαζηεξσκέλνο ηξφπνο παξαγσγήο 
θηηζκάησλ αλαπφθεπθηα δεκηνπξγεί, θαζψο έλα πιήζνο αλεμάξηεησλ 
παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ αληαγσλίδεηαη γηα ηελ πξνζθφκηζε κεγαιχ-
ηεξνπ θέξδνπο, ηείλεη λα πεξηνξηζηεί απφ ηνλ ζεζκηθφ έιεγρν ηεο αζηηθν-
πνίεζεο. Ζ ηάζε γηα πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ θαη νηθνλνκηθή παξέκ-
βαζε απνζθνπεί λα επηιχζεη ηηο άκεζεο αληηθάζεηο θαη λα ζπγθξαηήζεη 
ηνλ πιήξε αληαγσληζκφ πνπ ππνλνκεχεη ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Ν ζπλην-
ληζκφο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο αζηηθνπνίεζεο, ε δηεπζέηεζε ηεο 
αληίθαζεο αλάκεζα ζηελ ζπιινγηθή ρξήζε ηεο γεο θαη ζηνλ θαηαηεκα-
ρηζκφ Ρεο απφ ηελ ηδηνθηεζία δίλεη βξαρππξφζεζκα ηελ δπλαηφηεηα επί-
ιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ γηα ηνπο ηδησηηθνχο θαπηηαιηζηηθνχο θνξείο εί-
λαη άιπηα. Αιιά αο δνχκε ην ζέκα ησλ αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο θαζψο θαη ησλ ξπζκίζεψλ ηνπο πην ζπζηε-

                                                
23 Topalov C., Contribution a l' Analyse de la Production Capitaliste du Logement, éd. Mou-

ton, Paris, 1971. 
24 Ρνpalνλ C., "Analyse du cycle de reproduction du capital engage dans la production du 

cadre bâti" ζην Urbanisme Monopoliste -Urbanisme Démocratique, νπ. παξ. 
25 Lojkine J., La Politique Urbaine dans la Région Lyonnaise, 1954-1972, "Les mécanismes 

de ségrégation urbaine", νπ. παξ. ζει. 138. 
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καηηθά. 

 

 

3. Ζ ζπκβνιή ηεο πνιενδνκίαο 

 

Πχκθσλα κ' φζα παξαζέζακε ε ζπγθξφηεζε ηεο πφιεο θαη ε εζσηεξηθή 
ηεο δηάξζξσζε ζηεξίδνληαη πάλσ απ' φια ζηηο πξαθηηθέο ηεο παξαγσγήο, 
ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο αληαιιαγήο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εθκεηάιιεπ-
ζεο, ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Ππλζεηηθά, ε αζηηθνπνίεζε 
εθθξάδεη ηελ θίλεζε ζρεκαηηζκνχ ηεο ρσξηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε. Κε ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο δηεπξχλνληαη νη 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, δηεπθνιχλεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ, 
κεγεζχλεηαη ε θαηαλάισζε, ζπγθξνηνχληαη νη αγνξέο εξγαζίαο, ελψ ηα 
θηίζκαηα πνπ πινπνηνχλ ηνλ αζηηθφ ρψξν πξνζθέξνπλ ζην θεθάιαην έλα 
λέν ηνκέα επέλδπζεο θαη θέξδνπο. 

Ζ αληηζηνηρία φκσο αλάκεζα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θαπηηαιηζηηθήο νη-
θνλνκίαο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ δελ είλαη νχηε νκαιή 
νχηε απηνδχλακε. Γηαηί παξεκβάιινληαη κία ζεηξά εκπφδηα, επηκέξνπο 
δειαδή ζπκθέξνληα, πνπ απνηξέπνπλ ηελ ζπλάθεηα θαπηηαιηζηηθήο α-
λάπηπμεο θαη αζηηθνχ ρψξνπ. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη ν αληαγσληζκφο 
θαη ε ηδηνθηεζία ηεο γεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ 
ζπλεξγαζία ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ αζηηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 
ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ε γαηνπξφζνδνο πνπ ηελ ζπλνδεχεη απνηεινχλ 
ηζρπξά εκπφδηα ζηελ νξγάλσζε θαη παξαγσγή ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζχκ-
θσλα κε ηελ θαπηηαιηζηηθή δπλακηθή. Θαη' αξρήλ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 
γαηνπξφζνδνο ηφζν πςειφηεξνη είλαη νη κηζζνί θαη ρακειφηεξα ηα θέξδε 
ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Αθφκε απηή ε ίδηα ε ηδηνθηεζία θαη θαηάη-
κεζε ηεο γεο δελ επηηξέπνπλ έλα εληαίν ρεηξηζκφ ηεο γεο αιιά αληίζεηα 
ν θάζε ηδηνθηήηεο απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηεο γεο πνπ 
ηνπ αλήθεη. Ξξνθχπηεη έλα δηαζθνξπηζκφο ησλ αζηηθψλ ρξήζεσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπγθξνχεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ζπλεξγαζίαο θαη θνη-
λσληθνπνίεζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο παξαγσγήο. Πην ίδην απνηέιεζκα, ζ' 
φηη αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νδεγεί θαη ν 
αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ. Νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηηο ζέζεηο 
ρσξνζέηεζήο ηνπο κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα δηθά 
ηνπο θξηηήξηα ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο, κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ, βει-
ηίσζεο ηεο εμππεξέηεζήο ηνπο απφ ηα δίθηπα ππνδνκήο θαη απφ ηηο άι-
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ιεο ππεξεζίεο. Άγλσζηε φκσο είλαη ε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο απνθάζε-
σλ, ε ππεξεθκεηάιιεπζε ή ππνεθκεηάιιεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αζηηθψλ 
πεξηνρψλ πνπ πξνθχπηεη, φπσο άγλσζηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπ-
λνιηθά δηακνξθνχκελνπ πεξηβάιινληνο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ν πιήξεο αλ-
ηαγσληζκφο θαη ε αζηηθή αλάπηπμε πνπ πξνθχπηεη, ππνλνκεχνπλ απηή 
ηελ ίδηα ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Αθφκε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγ-
θαίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπ-
ιηζκνχ, αιιά θαη ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ δηαβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ θνηλσ-
ληθνχ εμνπιηζκνχ, ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζκνί ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ 
θέξδνπο πνπ παξέρνπλ νη αληίζηνηρεο επελδχζεηο. Ξαξνπζηάδεηαη επνκέ-
λσο απξνζπκία επέλδπζεο ζ' απηνχο ηνπο ηνκείο θαη θαηά ζπλέπεηα έιιε-
ηςε απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρσξηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο αληηζέζεηο θαη αληηθάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 
θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πξαθηηθέο ηεο αζηηθνπνίεζεο, κε ηδηαίηεξε έληαζε 
παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο. 
Ζ κνξθή ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ απνηειεί θαη' αξρήλ κηα δηεπζέηεζε ησλ 
ζρέζεσλ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πφιε. Ξα-
ξάιιεια φκσο ζπγθεθξηκελνπνηεί θαη έλα πιαίζην ηδενινγηθψλ αλαθνξψλ 
θαη πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ. 

Ρελ δηπιή ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο ησλ αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ 
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληηζηνηρία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε ηελ ζπζζψξεπζε 
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ κέζα ζ' απηφ ην πιαίζην ζρεκαηνπνίεζε ηνπ θπ-
ζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο αλαιακβάλεη ε πνιενδνκία. 

Πχκθσλα κ' απηή ηελ νπηηθή ε πνιενδνκία πξνζδηνξίδεηαη ζαλ κηα 
νκαινπνηεηηθή παξέκβαζε ζηνλ αζηηθφ ρψξν, ζηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπγ-
θξνηνχλ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 
πφιε, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αλάπηπμεο θαη νξγά-
λσζήο ηνπ. Ρππηθά πξνβιήκαηα -αληηζέζεηο πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη α-
θνξνχλ ηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο, ηνλ αληαγσληζκφ ησλ αζηηθψλ δξαζηε-
ξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ γεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκήο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ αζηηθνχ εδάθνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη 
αηζζεηηθέο θαη κνξθνινγηθέο αληηιήςεηο. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ξπζκηζηηθήο θαη κνξθνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηεο δηακνξθψλνληαη εηδηθνί ζεζκνί παξέκβαζεο. Ρππηθέο κνξθέο πνιεν-
δνκηθψλ ζεζκψλ-κεζφδσλ παξέκβαζεο είλαη ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο αζηηθήο αλάπηπμεο. Ρα ζρέδηα ρξήζεο γεο γηα 
ηελ δηεπζέηεζε ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα 
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ηνκεαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ξχζκηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θαηνηθίαο, ηεο 
παξαγσγήο, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα θαη ηα ζρέδηα γεληθήο 
δηάηαμεο γηα ηελ ζρεκαηνπνίεζε ησλ νηθνδνκήζηκσλ, θνηλφρξεζησλ θαη 
θνηλσθειψλ ρψξσλ, ηα ζρέδηα ηεο αζηηθήο κνξθνινγίαο θαζψο θαη νη 
θαλνληζκνί θαη νη πξνδηαγξαθέο δφκεζεο, θαηάηκεζεο ηεο γεο, ειέγρνπ 
ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ. Ππλήζσο έλα νιφθιεξν λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ 
πιαίζην απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ξπζκηζηηθήο θαη κνξθνπνηεηη-
θήο ζθνπηκφηεηαο ηεο πνιενδνκίαο. Ρν ζχλνιν ησλ ζεζκψλ ηεο πνιεν-
δνκηθήο παξέκβαζεο ζηεξίδεηαη ζηελ θξαηηθή εμνπζία, ελψ ε απνδνρή 
θαη λνκηκνπνίεζή ηνπο επαθίεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπξίαξ-
ρεο ηδενινγίαο. Κ' απηή ηελ έλλνηα, ην θξάηνο θαη ε ηδενινγία απνηεινχλ 
ηα δχν βαζηθά ζηεξίγκαηα πινπνίεζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

Απ' φζα αλαθέξζεθαλ, γηα ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο πνιενδνκί-
αο, πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ηεο είλαη θπξίσο ξπζκηζηηθφο θαη νκαινπνηεηη-
θφο. Δλζσκαηψλεη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο-πξαθηηθέο εμν-
κάιπλζεο ησλ αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ πνπ αλαδχνληαη θαηά ηελ 
θαπηηαιηζηηθή αζηηθνπνίεζε. Ξαξ' φιν φκσο πνπ δελ πξνθχπηεη απφ έλα 
απζφξκεην κεραληζκφ πνπ κπαίλεη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία, ε δξάζε ηεο 
δελ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κφλν κε ηελ άξρνπζα ηάμε. Αλ θαη ε άπνςε 
απηή ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο, δελ κπνξνχκε λα κελ αλαγ-
λσξίζνπκε φηη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηηο πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο θαί-
λεηαη λα απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο ησλ εξγαδφκελσλ. Θαη 
φηη νη ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο αλαγθάδνπλ ην θξάηνο λα αλαπηχμεη πνιενδν-
κηθά πξνγξάκκαηα γηα θάιπςε αλαγθψλ ησλ ιατθψλ ηάμεσλ. Πε θάζε 
πεξίπησζε είλαη αλακθηζβήηεην φηη ε πνιενδνκία θαη ε ζεζκηθή παξέκ-
βαζε ζηνλ αζηηθφ ρψξν δηακνξθψλνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ θχξηα δξάζε 
ηνπο έλα λέν πεδίν γηα πνιηηηθέο θαη ιατθέο δηεθδηθήζεηο. 

 



 



 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

Α Π Ρ Η Θ Ν Π  Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Η Π Κ Ν Π  
 –  Α Π Ρ Η Θ Ν Π  Π Σ Δ Γ Η Α Π Κ Ν Π :   
ε λ ό η ε η α  θ α η  α ζ π λ έ ρ ε η α  

Ξεξηπιαλήζεθε γηα ιίγν ζηελ ηχρε. Ήζειε λα πάξεη 
ηνλ αέξα ηεο πφιεο, κηα θη ήμεξε πσο ήηαλ αδχλαην 
λα ηελ κάζεη ζηνλ ιίγν ρξφλν πνπ είρε ζηελ δηάζεζή 
ηνπ. πήξρε έλα πξάγκα ζηελ θεληξηθή πφιε πνπ ηνπ 
έθαλε εληχπσζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είρε έλα πξν-
ζσπηθφ ηφλν θαη ρξψκα. Δίλαη αμηνπεξίεξγν πψο ζπκ-
βαίλεη απηφ κφλν ζε κεξηθέο πφιεηο θαη δελ κπνξνχζε 
λα θαηαιάβεη πψο γηλφηαλ απηφ ζ' έλα πεξηβάιινλ 
ηερλεηφ, φπσο απηφ εδψ. Θπκήζεθε ηφηε πσο φιεο νη 
πφιεηο, ζηε γε θαη ζηε ζειήλε ήηαλ εμίζνπ ηερλεηέο... 

(Α. Clark, Earthlight) 

 

 

 

 

 

 

Αλαιχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο πφιεο (π.ρ. ηελ θίλεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ηηο παξεκβάζεηο, ην ζεζκηθφ πιαί-
ζην θιπ) κπνξεί λα ππνηηκήζεη θαλείο ηελ ζρεδηαζκέλε αλζξψπηλε πξάμε 
κέζα απφ ηελ νπνία δηαδηθαζίεο θαη ζρέζεηο θαηαιήγνπλ ζην ζπγθεθξηκέ-
λν απνηέιεζκά ηνπο. Πε κηα αλάιπζε ζρέζεσλ θαη δνκψλ, ε πιεπξά ηεο 
πξαθηηθήο ππνηνλίδεηαη θαη δελ είλαη πάληνηε πξνθαλέο φηη νη πφιεηο είλαη 
ηερλεηέο, θαηαζθεπαζκέλεο κε ζπλείδεζε θαη επηζπκία. Βέβαηα ε θνηλσ-
ληθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ δελ εθεπξίζθεηαη εθ ησλ πζηέξσλ αιιά ελέρε-
ηαη κέζα ζηηο παξαγσγηθέο θαη παξεκβαηηθέο πξαθηηθέο. ζηα πην γεληθά 
δηαγξάκκαηα δηάξζξσζεο ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο ηα πην ιεπ-
ηνκεξή ζρέδηα θαη ηηο ηειεπηαίεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

Ζ ελφηεηα δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο ηεο πφιεο θαη ηεο ζρεδηαζκέ-
λεο δξάζεο είλαη παξνχζα, φπνην επίπεδν αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο θη αλ 
επηιέμνπκε' απφ ην πην ζπγθεθξηκέλν, φπνπ ε πφιε είλαη έλα ζχλνιν 
ρξήζεσλ γεο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθήο σο ην πην αθεξεκέλν, ζαλ 
πνισκέλε ρσξηθφηεηα ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, νη ζρεδηαζκέ-
λεο δξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κέζσ ησλ ζεζκψλ έρνπλ πάληνηε 
κηα ηζρπξή εξκελεπηηθή ζέζε. Απηή ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ησλ εθάζ-
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ηνηε δηαδηθαζηψλ ζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο θαη ηεο εθάζηνηε πνιενδνκίαο, 
ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηειεπηαίαο ζαλ δηαδηθαζίαο εμνκάιπλζεο 
ησλ αληηζέζεσλ θαη άξζεο ησλ αληηθάζεσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπν-
ίεζεο, ζαλ ζπκπιήξσκα δει. ησλ απζφξκεησλ ζρέζεσλ αλάδπζεο ηεο 
αζηηθφηεηαο. 

Κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε θακπή ζηελ εμέιημε ηεο πνιενδνκίαο ζαλ νκα-
ινπνηεηηθνχ ζεζκνχ είρε ε δηεχξπλζε ηεο απφ ηνλ θπζηθφ-αζηηθφ ζρεδη-
αζκφ πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξή-
ζεσλ γεο. ΣΟνληθά απηή ε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ηεο πνιενδνκηθήο πξά-
μεο ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλ θαη γεληθεχεηαη κε ηελ 
ιεηηνπξγηθή ζρνιή, ην zoning θαη ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα, ζηελ δεθαεηία 
ηνπ 1930. Έηζη ε θαζνιηθή πνιενδνκία πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα δελ είρε 
πάληνηε ην ίδην πεξηερφκελν. Απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο ηεο ζηνλ θπ-
ζηθφ ρψξν ηεο πφιεο κέρξη ζήκεξα, κεηαβιήζεθε ηφζν ην. πεδίν ηεο 
δξάζεο ηεο φζν θαη ε θηινζνθία θαη ηα κέζα άζθεζεο ηεο. Απφ ηελ δηε-
πζέηεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο πεξάζακε ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ 
ρψξνπ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη απηψλ ησλ ίδησλ. Έηζη δελ 
κπνξνχκε παξά λα ζεκεηψζνπκε ηελ ζπλερή δηεχξπλζε ηεο πνιενδνκη-
θήο πξαθηηθήο θαη ηελ παξνπζία ηεο ζε δχν πεδία: ζ' απηφ ηνπ θπζηθνχ 
ρψξνπ ηεο πφιεο θαη ζ' απηφ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ θαζνδεγν-
χλ ηελ αζηηθνπνίεζε. 

Ζ θίλεζε ηεο πνιενδνκίαο απφ ηελ δηεπζέηεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ 
πξνο ηνλ έιεγρν ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπο1 ζρεηί-
δεηαη κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ δχν κεγάισλ πεξηνρψλ πνπ ζήκεξα ηελ 
ζπγθξνηνχλ: ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ 
δηάθξηζή ηνπο μεθηλάεη απφ ην δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν πνπ ρεηξίδνληαη, 
ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ηνλ θπζηθφ ρψξν, αιιά γξήγνξα θαηαιήγεη 
ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεσξηψλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζεζκψλ άζθε-
ζήο ηνπο. Πήκεξα κε ηελ πνιππινθφηεηα πνπ απφθηεζαλ νη κέζνδνη πα-
ξέκβαζεο ζηηο αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δηάθξηζε έρεη ηφζν πνιχ νξην-
ζεηεζεί πνπ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα δπν δηαθνξεηηθέο πνιενδνκίεο, 
ησλ "θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ" θαη ηνπ "θπζηθνχ ρψξνπ". Ηζρπξφο φκσο 
θαη άξξεθηνο παξακέλεη ν δεζκφο ηνπο: ν ρψξνο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηη-

                                                
1 Ρππηθφ παξάδεηγκα ηεο ηειεπηαίαο είλαη ε πνιενδνκία ησλ "ππνδεηγκάησλ", ηχπνπ Lowry 

ή εμαγσγηθήο βάζεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αζηηθφ ρψξν ζαλ ζχζηεκα δξαζηεξηνηήησλ, 
κεγεζψλ θαη ρσξηθψλ κεηαβιεηψλ. 
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θψλ, πνπ είλαη άξξεθηε θαη ηαπηφρξνλε πνηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπο, εί-
λαη θαη θπζηθφο. 

Δπεθηείλνληαο ηελ δηάθξηζε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ πέξα απφ ην αληηθείκελν, πνπ ρεηξίδνληαη, κπνξνχκε λα νξί-
ζνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ ηελ ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο εμνκάιπλ-
ζεο ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ δηακφξθσζεο ηεο πφιεο θαη 
ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ ζαλ ηελ ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο εμνκάιπλζεο ζην 
επίπεδν ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο. Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππ' φςε καο 
θαη ηηο κνξθέο ξχζκηζεο, ηφηε θαηαιήγνπκε ζηελ αθφινπζε ζρεκαηνπνί-
εζε: 

 

 

 

 

 

ή  

 αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο: ξχζκηζε-εμνκάιπλζε ζην πεδίν ησλ θνη-
λσληθψλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθνπνίεζεο 

 αζηηθφο ζρεδηαζκφο: ξχζκηζε-εμνκάιπλζε ζην πεδίν ηνπ θπζηθνχ 
ρψξνπ ηεο πφιεο. 

 

Αλαπηχζζεηαη έηζη ζην εζσηεξηθφ ηεο πνιενδνκίαο ε δηάθξηζε αλάκεζα 
ζε πξφγξακκα θαη ζε ζρέδην πνπ νξηαθά αληηζηνηρεί ζηελ ελζσκάησζε 
ζηελ αζηηθή πνιηηηθή θαη ζηελ κνξθνπνίεζε ησλ θπξίαξρσλ (ζπλήζσο 
αιιά φρη απνθιεηζηηθά) πνιηηηζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ αμηψλ. 

Γηαθηλδπλεχνληαο κηα πηψρεπζε ηεο παξαπάλσ δηρνηνκίαο ζα πξφηε-
ηλα λα ζεσξήζνπκε ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ 
θαηαιήγεη ζηελ δηαηχπσζε ελφο πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ρξήζεσλ γεο πνπ πεξηέρεη: 

a. ηηο θαηεγνξίεο (είδε) ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρξήζεσλ γεο 

b. ηα κεγέζε ησλ νηθηζηηθψλ ή άιισλ ελνηήησλ 

c. ηηο αλαινγίεο ησλ ρξήζεσλ γεο γεληθά θαη ζε θάζε νηθηζηηθή ελφηε-

ζεζκηθή 

ηδενινγηθή 

ξχζκηζε - πνιενδνκία 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

θπζηθνχ ρψξνπ 
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ηα 

d. ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 
ρξήζεσλ γεο 

e. ηα γεληθά κεγέζε ηεο δφκεζεο, ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη ηνπο ηξφ-
πνπο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο 

f. ην θφζηνο, ηελ ρξνληθή θιηκάθσζε, ηνπο θνξείο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Αλ ε παξαπάλσ δηαηχπσζε ππνζάιπεη κία εκπεηξηθηζηηθή αλάγλσζε ζα 
ζπκπιήξσλα φηη ην άκεζν αληηθείκελν ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ηνπ εδάθνπο (γεο θαη θηηξίσλ) θαη ην 
ζεσξεηηθφ ηνπ αληηθείκελν ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ, παξαγσγηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ πνπ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθν-θνηλσληθψλ ζπλζε-
θψλ θαζνξίδνπλ ηηο κνξθέο παξαγσγήο, θαηνρήο θαη ρξήζεο ηεο γεο θαη 
ησλ θηηζκάησλ. 

Παλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ ζα πξφηεηλα λα ζεσξήζνπκε ηελ ρσξηθή ζπγ-
θεθξηκελνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ φξσλ ρξήζεο γεο, κέζσ ηεο 
ζρεκαηνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ θειπθψλ θαη ησλ άιισλ πιηθν-ρσξηθψλ ζηνηρείσλ. Ξξφθεηηαη γηα κία 
πνξεία ζρεκαηνπνίεζεο ηνπ αθεξεκέλνπ ρψξνπ, ησλ ζρέζεσλ, ησλ α-
λαινγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην πξφγξακκα ρξή-
ζεσλ γεο. Δίλαη ε έληαμε-εγθιεηζκφο ηνπ πνιενδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα: ε κνξθνπνίεζή ηνπ. Δλψ ζηνλ πξνγξακκα-
ηηζκφ ην βαζηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο είλαη ε έλλνηα ηεο ρξήζεο γεο θαη ηεο 
πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ ζρεδηαζκφ βαζηθή έλλνηα είλαη απηή 
ηνπ ζρήκαηνο. Θαηά ζπλέπεηα θαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία πξέπεη 
λα απαληήζεη είλαη: 

a. Λα θαζνξίζεη ην ζρήκα ηεο θπθινθνξίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθηζ-
ηηθψλ ελνηήησλ 

b. Λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο, δηαηάμεηο θαη ζρήκαηα ησλ ειεχζεξσλ 
θαη θηηζκέλσλ ρψξσλ 

c. Λα πξνηείλεη ζπζηήκαηα θαη φξνπο δφκεζεο 

d. Λα πξνζδηνξίζεη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζηπι. 
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Ρν ζρέδην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ησλ δξαζ-
ηεξηνηήησλ ζαλ θχξην κέζν ζχλδεζεο θαη δηαηχπσζεο έρεη ηελ απεηθφλη-
ζε. Ξξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία παξαζηαηηθή θαη εηθνλνγξαθηθή. 

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο γηα λα δηαηππψζνπκε ην αληηθείκελν θαη 
ηελ δηάθξηζε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα 
θαηαλνήζνπκε ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ ηελ θνηλσληθή ξχζκηζε: 

 ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ 

 ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ γεο 

 νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζρέζεσλ αληαγσ-
ληζκνχ θαη ηδηνθηεζίαο 

 ησλ αληηθάζεσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ παξαγσγή ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ ηεο πφιεο 

 ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη πεξηβάιινληνο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ ηεο πφιεο 

θαη ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ ζαλ ηελ ξχζκηζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφ-
ιεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ηεο ζρέζεο θηηζκέλσλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ 

 ησλ πςψλ θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ πξνθίι ηεο πφιεο 

 ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηπι 

 ησλ ρξήζεσλ γεο ζε κηθξή θιίκαθα, ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθηζηηθψλ 
ελνηήησλ. 

Δχινγν είλαη φηη ε δηαπίζησζε ξπζκίζεσλ ή κεραληζκψλ ηαπηφρξνλεο 
ξχζκηζεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο αζηηθν-
πνίεζεο, δελ επεξεάδεη ηελ δηρνηνκία πξνγξακκαηηζκνχ-ζρεδηαζκνχ, 
πνπ έρεη ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή παξά εκπεηξηθή βάζε. 

Πχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ν ζρεδηαζκφο είλαη κηα απφ ηηο κνξθέο 
θαηάιεμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο ελφο ρψξνπ πνπ ζην επίπεδν ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ εκθαλίδεηαη ζαλ πεξηνρή θαζνξηζκέλεο ρξήζεο, κε δεδνκέλα ρα-
ξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο (ππθλφηεηα, Π.Γ., θφζηνο, 
θιπ). Ρν βαζηθφ ινηπφλ πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν ζρεδηαζ-
κφο είλαη έλα πξφβιεκα κνξθνπνίεζεο ή αιιηψο ζρεκαηνπνίεζεο ησλ 
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ρξήζεσλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ θειπθψλ θαη ησλ άιισλ ρσξηθψλ ζηνη-
ρείσλ. Γηα λα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα 
ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα είλαη ην αθφινπζν: κε δεδνκέλν πξφγξακκα 
ρξήζεσλ γεο, λα πξνζδηνξηζηεί ην ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο, λα ζρεκαην-
πνηεζεί επαθξηβψο ε δηάηαμε ησλ ρξήζεσλ, λα νξηζζνχλ νη πεξηνξηζκνί 
δφκεζεο (θάιπςε, χςνο, απνζηάζεηο, θιπ) θαη λα θαζνξηζηνχλ ηα κνξ-
θνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θειπθψλ (πιηθά, ηχπνη, αλαθνξέο, θιπ). 

Ζ ζρέζε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ είλαη 
νπσζδήπνηε γξακκηθή. Ππρλά είλαη απαξαίηεην λα επηρεηξήζεη θαλείο 
κεξηθέο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή δηαηχπσζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ρξήζεσλ γεο. Απηή φκσο ε αλάδξαζε δελ αλαηξεί ηελ 
δηρνηνκία θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
απφ απηή ηνπ ζρεδηαζκνχ. Αθφκε αλ θαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ επηιχεη 
ην πξφβιεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ θηηξηαθψλ κνλάδσλ κέζσ ησλ ζρε-
δίσλ γεληθήο δηάηαμεο, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ ιχλνληαη ζηε 
θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. ηη δειαδή ην πξφβιεκα ηεο ρσξνζέηεζεο είλαη 
έλα πξφβιεκα ζρεδηαζκνχ. Γηαηί, είλαη βέβαην φηη νη βαζηθέο θαηεπζχλζε-
ηο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηε θάζε ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο νξηνζέηεζεο ησλ νηθηζηηθψλ ελνηή-
ησλ. 

Έηζη ην εξψηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε 
κία θαζνξηζκέλε πεξηνρή, ή αιιηψο ην εξψηεκα ηεο ρσξνζέηεζεο κηαο 
δνζκέλεο θαηεγνξίαο ρξήζεο δελ κπνξεί λα απαληεζεί απνθιεηζηηθά κέ-
ζα απφ κία ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε. 

Νη παξαπάλσ δηαηππψζεηο δελ ζα έπξεπε λα νδεγήζνπλ ζε κία θαηα-
λφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζαλ κηα απιή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαηεπ-
ζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ξαξ' φιν πνπ νη ηειεπηαίεο είλαη αλακθηζ-
βήηεηεο, ην ζρεδηαζηηθφ πξφβιεκα έρεη ηελ δηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα, απαη-
ηεί λα πηνζεηήζνπκε κηα δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή ζηάζε γηα ηελ επίιπζή 
ηνπ. Πε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη εμαληιείηαη ζε 
κηα απιή κεζφδεπζε ησλ ρεηξηζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα ζπλζέζνπκε ηηο θχξηεο, κεζνδν-
ινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο φςεηο ηεο πνιενδνκίαο ζην αθφινπζν ζρήκα: 
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Κε φζα πξνεγήζεθαλ λνκίδνπκε φηη γίλεηαη ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε 
ηεο νκαινπνηεηηθήο δξάζεο ηεο πνιενδνκίαο ζηα δχν βαζηθά θαη ζπλερή 
πεδία ηεο. Γηαδηθαζηηθά ε πνιενδνκηθή επέκβαζε αξρίδεη απφ ηνλ αζηηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζ-
κνχ ησλ ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ν 
αζηηθφο ζρεδηαζκφο δελ απνηειεί κφλν θαηάιεμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
αιιά θαη κηα κνξθή πινπνίεζήο ηνπ. Ξαξ' φιε φκσο ηελ δηαδηθαζηηθή 
απηή ζπλέρεηα, ππάξρεη ζεκαληηθή ζεσξεηηθή αζπλέρεηα αλάκεζά ηνπο. 
Ν ζρεδηαζκφο ππαθνχεη ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ινγηθή απ' φηη ν 
πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ γεο. Θεσξία, κεζν-
δνινγία, αληηθείκελν θαη πξνβιήκαηα ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ δηαρσξί-
δνληαη. 

Ζ ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή δηάθξηζε θαη αζπλέρεηα αζηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ππεξβαίλεηαη πνιιέο θνξέο 
θαηά ηελ άζθεζε ηεο πνιενδνκίαο. Νη ξπζκίζεηο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηη-
θψλ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο κπνξνχλ λα 
ελνπνηνχληαη θαη λα ζπληίζεληαη ζην επίπεδν ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. 
Άιισζηε ε δηαδηθαζηηθή ζπλέρεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ σζεί 
ζε κηα ελνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ. Ξαξ' φια απηά νη δηάθνξεο θαηεγν-
ξίεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη κεζφδσλ ηεο εμνκάιπλζεο παξνπζηάδνπλ 
κηα έκθαζε ζηελ κηα ή άιιε πεξηνρή ηεο πνιενδνκίαο. Ππγθεθξηκέλα, ζα 
κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε ξχζκηζε-κνξθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 
ρψξνπ ηεο πφιεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα, ηα ζρέδηα 
γεληθήο δηάηαμεο, ηα ζρέδηα ηεο αζηηθήο κνξθνινγίαο θαη ηνπο θαλνληζ-

πολεοδομική 

επέμβαζη

αζηικός 

προγραμμαηιζμός

αζηικός

ζτεδιαζμός

πολεοδομική πρακηική

ή

πολεοδομία

οικονομικές και 

πολιηικο-διοικηηικές

παρεμβάζεις

διαμόρθωζη πλαιζίοσ

και θεζμών εθαρμογής
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κνχο θαη ζπζηήκαηα δφκεζεο ε ξχζκηζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ζρέζεσλ ηεο 
αζηηθνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα, ηα δνκηθά 
ζρέδηα, ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα ηνπ Λ. 1337/83, ηνπο ζεζκνχο 
δηαρείξηζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο θαη ηηο άκεζεο παξεκβάζεηο ζηηο αζηη-
θέο δξαζηεξηφηεηεο. ηέινο ξπζκίζεηο θαη ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζηνλ θπζηθφ 
ρψξν ηεο πφιεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα ζρέδηα ρξήζεο εδάθνπο, κε ηα 
πξνγξάκκαηα ελεξγνχ πνιενδνκίαο, κε ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα, επέθηα-
ζεο-αλαζεψξεζεο ηνπ Λ. 1337/83, κε ηνπο θαλνληζηηθνχο φξνπο αλάπ-
ηπμεο-θαη δφκεζεο. 



 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

Α Π Ρ Η Θ Ν Π  Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Η Π Κ Ν Π  

Κεηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ηνπ 
αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηελ δηάθξηζε αζηηθνχ πξνγξακκα-
ηηζκνχ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. ζα αλαθεξζνχκε ζ' απ-
ηφλ ηνλ ίδην ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζα ππνζηε-
ξίμνπκε φηη ε θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζεί. ηα δηαξ-
ζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηα πεδία δξάζεο ηνπ 
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσ-
ληθήο δηαρείξηζεο θαη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο ηνπ αζηη-
θνχ ρψξνπ. Αθφκε φηη δελ ππάξρεη έλαο πξνγξακκα-
ηηζκφο αιιά αληίζεηα έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ πξαθηη-
θψλ ξχζκηζεο πνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζπλερψο. 

 

 

 

 

 

 

1. Έλλνηα θαη θαηεπζύλζεηο 

 

Ζ δηάθξηζε δχν επηπέδσλ εμνκάιπλζεο-άξζεο ησλ αληηζέζεσλ ηεο αζηη-
θνπνίεζεο απνηειεί ηελ βάζε νξηζκνχ ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
Πηελ πην γεληθή ηνπ δηαηχπσζε κπνξεί λα νξηζζεί ζαλ ξπζκηζηηθή πα-
ξέκβαζε ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηεο αζηηθνπνίεζεο. Δμίζνπ θαιά φκσο 
κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή παξέκβαζε ζηηο δξαζ-
ηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο γεο ηεο πφιεο. Κ' απηφ ην ζθεπηηθφ, δχν εμσηεξη-
θά ζπζηήκαηα ζρέζεσλ γίλνληαη θαζνξηζηηθά γη' απηφλ: αθ' ελφο νη ζρέ-
ζεηο παξαγσγήο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη αθ' εηέξνπ ε δπλακηθή ηνπ πνιη-
ηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εηδηθά ησλ δεζκψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνκάιπλζεο. Αλ νη παξαπάλσ δηα-
ηππψζεηο ηείλνπλ λα ηαπηίζνπλ ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ αζηη-
θή πνιηηηθή ηφηε ζα πξνζζέηακε φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ζπλδπάδεη ηελ 
δηεπζέηεζε ησλ αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθν-
πνίεζεο κε κηα ιεπηνκεξεηαθά επεμεξγαζκέλε δξάζε. 

Κέρξη πξφζθαηα (αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970), νη θπξίαξρεο πξν-
ζεγγίζεηο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 
νξζνινγηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ κέζσλ θαη ζηφρσλ 
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ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεο. Ζ ηδενινγία ηνπ νξζνινγηζκνχ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο απφςεηο ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζθέςεο γηα ην 
ππνθείκελν, απνηέιεζαλ ηελ ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή βάζε απηήο 
ηεο θαηεχζπλζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θείκελα ησλ Caplow Ρ,, Βanfield 
Δ., Perloff Ζ., Ζancνck J., Bauer R., Gans Ζ., Faludi Α. θαη πνιιψλ άιισλ 
θαη δηεμνδηθά πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Β. Σαζηάνγινπ1. Νη εθδνρέο ηεο θη-
ιειεχζεξεο αληίιεςεο γηα ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ αλ θαη αξθεηά 
δηαθνξνπνηεκέλεο, ζπλδπάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ δπλαηψλ εθδνρψλ 
πξάμεο κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηινγή. Ν πξνγξακκαηηζκφο ζπγθεθ-
ξηκελνπνηείηαη ζε κηα γξακκηθή δηαδνρή θάζεσλ (1. αλάιπζε ππάξρνπ-
ζαο θαηάζηαζεο, 2. πξνζδηνξηζκφο θαη επεμεξγαζία ζηφρσλ, 3. δηαηχπσ-
ζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ, 4. αμηνιφγεζε-επηινγή) ή ζ' έλα ζχζηεκα 
αλάιπζεο, πξφβιεςεο θαη δξάζεο. Ζ έκθαζε ζηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο απφθαζεο είλαη ηδηαίηεξα θαλεξή ζηηο εξγαζίεο ησλ Β. 
McLoughlin, G. Chadwick, θαη Α. Wilson2, φπνπ νη δηαξθείο δηαληηδξάζεηο 
αλάκεζα ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο απφθαζεο, ε θπθιηθφηεηα θαη νη ε-
πηζηξνθηθέο θηλήζεηο αληηθαζηζηνχλ ηελ γξακκηθφηεηα ησλ πξψησλ ζρε-
καηνπνηήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ θξηηηθή ηεο νξζνινγηθήο θαη λεν-νξζνινγηθήο (ζπζηεκηθήο) πξν-
ζέγγηζεο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εζηηάζζεθε ζηελ ακθηζβήηεζε 
ηεο νξζνινγηθφηεηαο, ζηελ απφξξηςε ηνπ εθηθηνχ ηεο γλψζεο φισλ ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ βνινληαξηζκνχ ησλ απν-
θάζεσλ θαη ζηελ ζπλάξζξσζε ησλ ζηφρσλ κε ηελ θνηλσληθή (ηαμηθή) 
ζέζε ηνπ θνξέα ηεο απφθαζεο, ζηηο ρνλδξνεηδείο πνζνηηθνπνηήζεηο ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ, ζηελ αμηνινγηθή ηθαλφηεηα ησλ κεζφδσλ αμην-
ιφγεζεο. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαηχπσζε κηαο 
δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ νπνία 

                                                
1 Caplow Ρ., (ed.) City Planning, Burgess Publications Co, Minneapolis 1950, Banfield Δ., 

"Ends and Means in Planning", International Social Science Journal, 10.3.1959, Perloff 
Ζ., (ed.), Planning and the Urban Community, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 
1961, Hancock J., "Planners in the Changing American City" J.A.I.P. 33/1967, Bauer R., 
(ed.) The Study of Policy Formation, Collier-Mackmillan, London 1968, Gans Ζ., People 
and Plans. Essays on Urbain Problems and Solutions. Basic Books, New York 1965, Fa-
ludi Α., (ed.) Α Reader in Planning, Pergamon Press, Oxford 1973, Σαζηάνγινπ Β., Θξηηη-
θή Αλάιπζε ησλ Θνηλσληθψλ ζεσξηψλ γηα ηνλ Αζηηθφ Σψξν, Ξαξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 
1982. 

2 McLoughlin Β., Urban and Regional Planning. Α Systems Approach, Faber and Faber, 
London 1969, Chadwick G., Α Systems View of Planning, Pergamon Press, Oxford 1971, 
Wilson Α., Papers in Urban and Regional Analysis, Οίνn, London 1972. 
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κεηαηνπίζζεθε ε έκθαζε απφ ηνλ νξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ 
θνηλσληθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ, ζηνλ ραξαθηήξα ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο θαη δηαθνξνπνίεζήο ηνπ. Απηή ε θαηε-
χζπλζε άξρηζε λα ζπγθξνηείηαη κε ηηο εξγαζίεο ησλ Κ. Castells, J. Loj-
kine, Δ. Preteceille, C. Pottier, D. Godard3 ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1970. 

πνζηεξίρζεθε φηη ε πνξεία ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζπλδέε-
ηαη κε ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο ηεο πφιεο θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ 
ζεζκψλ ηεο θνηλσληθήο δηαρείξηζεο. ηη ζε θάζε ζηάδην εμέιημεο ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ αληηζηνηρεί κηα νξηζκέλε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζρέ-
ζεσλ παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη θπθινθνξίαο. Αθφκε φηη ζπγθεθξηκέλεο 
ηαμηθέο ζπγθξνηήζεηο ζπλδπάδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ απνηε-
ιεζκαηηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηή ε νπηηθή 
δηεπθφιπλε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο θπξίαξρεο απφςεηο ηνπ βνινληα-
ξηζκνχ, ηεο απφθαζεο, ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο δξάζεο θαη 
επέηξεςε λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ν  πξνγξακκαηηζκφο δελ απνηειεί κηα 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αιιά θπξίσο έλα ζεζκφ θνηλσληθήο δξά-
ζεο, πνπ αληαπνθξίλεηαη θαη επηιχεη ηππνπνηεκέλα θνηλσληθν-ρσξηθά 
πξνβιήκαηα (π.ρ. ηεο ηδηνθηεζίαο θαη θαηάηκεζεο ηεο αζηηθήο γεο, ηεο 
αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ησλ αληηζέζεσλ ηνπ εκπνξηθνχ 
κηθξνχ θαη κεγάινπ θεθαιαίνπ, θιπ.). 

Πήκεξα, κεηά ηελ επηξξνή ησλ εξγαζηψλ ηνπ L. Althusser αιιά θαη 
ηηο κεηα-αιηνπζεξηαλέο επεμεξγαζίεο ηεο ζρνιήο ηεο ξχζκηζεο (regula-
tion), ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κέξνο ηνπ 
ηξφπνπ ξχζκηζεο θαζψο ε νκαινπνηεηηθή ηνπ δξάζε πξαγκαηνπνηείηαη 
κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ δηαδη-
θαζηψλ ξχζκηζεο. Αλαδεηθλχνληαη έηζη νη ζεζκνί ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 
(ην θξάηνο) θαη ε θπξίαξρε ηδενινγία ζαλ νη βαζηθνί κνρινί εμαζθάιηζεο 
ηεο εμνκαιπληηθήο ηνπ δξάζεο. 

Ρελ νπηηθή ηεο ζχλδεζεο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηηο δηα-
δηθαζίεο ηεο ξχζκηζεο, ηελ αλαπηχμακε δηεμνδηθά ζην πξψην βηβιίν ηεο 

                                                
3 Castells Κ., "Vers un théorie sociologique de la planification urbaine" S. Ρ. 4/1969, Loj-

kine J., "Contribution Α une théorie marxiste de l'urbanisation capitaliste" C.Η.S. 52/1972, 
Preteceille Δ., Jeux. Modèles et Simulations. Critique des Jeux Urbains, Mouton, Paris 
1974, Poitier C., La Logique du Financement Public de l'Urbanisation, Mouton, Paris 
1975, Godard D., Rationalisation des Choix en Urbanisme, Dunod, Paris 1972. 
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ζεσξίαο ηεο αζηηθφηεηαο. Δδψ, ζηελ ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζα 
παξνπζηάζνπκε ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε 
ξπζκηζηηθή δξάζε ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ξψο εμεηδηθεχεηαη δε-
ιαδή ε εμάξηεζε ηεο άζθεζεο ηνπ απφ ην θξάηνο θαη ηελ ηδενινγία. Πηα 
δπν επφκελα θεθάιαηα ζα αλαθεξζνχκε ζε πην εηδηθέο κνξθέο απηήο ηεο 
ζρέζεο, ζεσξψληαο πάληνηε φηη ην θξάηνο θαη ε ηδενινγία απνηεινχλ ηα 
θχξηα πεδία κέζα απφ ηα νπνία δηνρεηεχεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ε ξπζκηζ-
ηηθή δξάζε. 

 

 

2. Άκεζα θαη ζεσξεηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε δελ είρε πάληνηε ην 
ίδην πεξηερφκελν. Πηελ πνξεία ηνπ, απφ ηε ιαλζάλνπζα ελζσκάησζε ηνπ 
ζηηο πνιενδνκηθέο νπηνπίεο θαη ζηα πξψηα ζρέδηα ησλ πφιεσλ κέρξη ηελ 
απηφλνκε δηαηχπσζε πξνγξακκάησλ αζηηθήο αλάπηπμεο, κεηαβιήζεθε 
ηφζν ην πεδίν δξάζεο ηνπ φζν θαη ε θηινζνθία θαη ηα κέζα παξέκβαζεο 
ηνπ. Ρππηθά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηα αθφινπζα ζηάδηα εμέιημήο ηνπ, 
ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο πνιενδνκηθήο πξαθηη-
θήο4: 

a. πξψηα ζρέδηα πφιεσλ: δηεπζέηεζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
πιήξεο ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζηα ζρέδηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ 

b. θνηλσληθά πξνγξάκκαηα πξφλνηαο θαη επεκεξίαο: ζε ηνκείο θαηνη-
θίαο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, θαη πξψηεο 
απηνλνκήζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

c. ζπλνιηθά πξνγξάκκαηα ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη αλαιπηηθή αλάπ-
ηπμε ηεο πφιεο: ελνπνίεζε πξνγξακκα-
ηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ 

Ξαξφιν πνπ ζε θάζε θάζε δηακνξθψλεηαη έλα μερσξηζηφ αληηθείκελν γηα 
ηελ πνιενδνκηθή δξάζε, δελ κπνξνχκε λα κελ ζεκεηψζνπκε ηελ δηαξθή 

                                                
4 Βι. Θαη Σαζηάνγινπ Β., Θξηηηθή Αλάιπζε ησλ Θνηλσληθψλ ζεσξηψλ γηα ηνλ Αζηηθφ Σψξν, 

φπ. παξ. ζει. 123. 



ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 49 

δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο θαη ηελ ζηαδη-
αθή έληαμε ησλ ρσξηθψλ κεηαβιεηψλ ζηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζρέζε-
ηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ. 
Πήκεξα είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζ-
κφο ζηνλ αζηηθφ ρψξν ρσξίο παξάιιειε παξέκβαζε ζηα πεδία ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο απαζρφιεζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαγσγήο, ησλ αληαιιαγψλ, ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο θαη ηεο γαηνπξν-
ζφδνπ. 

Αθφκε κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ άκεζσλ 
αληηθεηκέλσλ ηεο πνιενδνκίαο (ζρέδηα πφιεσλ, ηνκεαθά πξνγξάκκαηα 
θαηνηθίαο, βηνκεραλίαο, κεηαθνξψλ θιπ., ζπλνιηθά πξνγξάκκαηα) δελ 
νθείιεηαη κφλν ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ θαη ζεσξηψλ ηεο αιιά ζηελ 
κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ θξάηνπο ηδηαίηεξα, 
ζηηο λέεο αλαγθαηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν, απνηέιεζ-
κα ηεο εμέιημεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηεο δηαίξεζεο 
ηεο εξγαζίαο. Κπνξνχκε πνιχ βάζηκα λα ππνζηεξίμνπκε φηη θάζε αιιαγή 
ησλ άκεζσλ αληηθεηκέλσλ ηεο πνιενδνκίαο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
ζπλπθαίλεηαη κε κεηαβνιέο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο ηνπ θηηζκέλνπ ρψ-
ξνπ, ελψ παξάιιεια πξνυπνζέηεη θαη ζπλνδεχεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπ-
λφινπ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Ξίζσ απφ θάζε ηχπν άκε-
ζσλ αληηθεηκέλσλ ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο ππάξρεη κία δνζκέλε 
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη αληαιια-
γήο. Αθφκε ζπγθεθξηκέλεο ηαμηθέο ζπγθξνηήζεηο ζπλδπάδνληαη κε ην εί-
δνο θαη ην κέγεζνο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαρείξηζεο απφ ην πνιηηηθφ 
ζχζηεκα. 

Ζ παξαπάλσ νπηηθή ηεο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα άκεζα αληηθείκελα 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο 
πνπ επηηξέπεη θαη θαζνδεγεί ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε, δηεπθνιχλεη 
αθελφο ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζεσξίαο απφ ηηο θπξίαξρεο απφςεηο ηνπ 
βνινληαξηζκνχ, ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ειεχζεξεο δξάζεο, κε ηηο ν-
πνίεο νη πξνγξακκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλήζσο ζπλδένληαη θαη αθεηέξνπ 
ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο αλαγθαηφηεηαο. Ξαξαθξάδνληαο ηνλ Καξμ 
κπνξνχκε λα πνχκε φηη "ζηελ θνηλσληθή παξαγσγή ηεο δσήο ηνπο νη άλ-
ζξσπνη έξρνληαη ζε ζρέζεηο θαζνξηζκέλεο θαη αλαπηχζζνπλ πξνζρεδηαζ-
κέλεο δξάζεηο αλαγθαίεο, αλεμάξηεηεο απφ ηε ζέιεζή ηνπο, δξάζεηο πνπ 
εληάζζνληαη ζε ζρέζεηο παξαγσγηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηα νξηζκέλε 
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βαζκίδα φπνπ έρεη θζάζεη ε αλάπηπμε ησλ πιηθψλ παξαγσγηθψλ ηνπο 
δπλάκεσλ5. Ζ πξαγκαηηθή φκσο εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο αλαγθαηφηεηαο 
ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ 
ζχλδεζε ησλ άκεζσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θαη ην είδνο ηεο εθάζηνηε πξαγ-
καηνπνηνχκελεο παξέκβαζεο, κε ηηο εθάζηνηε δνζκέλεο δπλαηφηεηεο 
δηαρείξηζεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πα-
ξαγσγήο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ δηαρείξηζεο. Απηή ε 
ζχλδεζε νθείιεη λα έρεη αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα θαη λα κελ πξνζδηνξί-
δεηαη απφ ηηο ηδενινγίεο θαη αληηιήςεηο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ εθάζηνηε πνιενδνκηθή δξάζε. Έηζη ίζσο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ 
φηη ν πνιενδνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη κία δηαδηθαζία ιήςεο α-
πνθάζεσλ αιιά αληίζεηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θνηλσληθήο δξάζεο πνπ 
θαηνξζψλεη λα αληαπνθξηζεί ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη νηθν-
λνκηθά πξνβιήκαηα. Απηή είλαη ε θηινδνμία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, λα 
μεθχγεη απφ ηηο ζεηηθηζηηθέο θαη ηππνθξαηηθέο εξκελείεο ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ, πνπ δνκνχληαη γχξσ απφ ηε ζεσξία ησλ απνθάζεσλ, θαη λα αλ-
ηηπξνηείλεη κία ληεηεξκηληζηηθή εξκελεία6. 

Γηα λα ζπλδέζνπκε ηα θαηλνκεληθά-εκπεηξηθά πξνζδηνξηδφκελα απνηε-
ιέζκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηηο θνηλσληθά (θαη ηαμηθά) αλαγθαίεο 
παξεκβάζεηο ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ θξάηνπο, ζα αλαπηχμνπκε. ηελ έλλνηα 
ησλ ζεσξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ξξφθεηηαη γηα ην 
ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
δηαξζξψλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ρα ζεσξεηηθά αληηθείκελα δηακνξ-
θψλνπλ ηελ βαζηθή ηνπ νξγάλσζε θαη ζ' απηά ζηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 
κεζνδεχζεσλ θαη ησλ ρεηξηζκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφ-
ηεηά ηνπ7. Θα κπνξνχζακε λα ηα απνθαιέζνπκε θαη βαζηθέο κεηαβιεηέο 

                                                
5 Ρν αθξηβέο θείκελν ηνπ Καξμ είλαη:  

Πηελ θνηλσληθή παξαγσγή ηεο δσήο ηνπο νη άλζξσπνη έξρνληαη ζε ζρέζεηο θαζνξηζκέλεο, 
αλαγθαίεο, αλεμάξηεηεο απφ ηε ζέιεζή ηνπ, ζε ζρέζεηο παξαγσγηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε κία νξηζκέλε βαζκίδα πνπ έρεη θζάζεη ε αλάπηπμε ησλ πιηθψλ παξαγσγηθψλ ηνπο δπ-
λάκεσλ...". Καξμ Θ., Θξηηηθή ηεο Ξνιηηηθήο Νηθνλνκίαο, Αζήλα, Δθδνηηθή Δηαηξία, 1927. 

6 Γηα ηελ δηάθξηζε ηππνθξαηηθψλ (normative) θαη ζεηηθηζηηθψλ (positive) εξκελεηψλ ηεο 
πνιενδνκηθήο πξαθηηθήο, βι. Σαζηάνγινπ Β., Θξηηηθή Αλάιπζε ησλ Θνηλσληθψλ ζεσξηψλ 
γηα ηνλ Αζηηθφ Σψξν, φπ, παξ. ζει. 125, 126, 129 θαη Α. Reader in Planning Theory. Fa-
ludi, Α., (ed.), Pergamon Press, Oxford 1973, ζει. 4. 

7 Δδψ επηρεηξείηαη κηα αλαινγία κε ζεσξεηηθά αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη κέζα ζηνλ νηθνλν-
κηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Βι. Lange, Ν., Νηθνλνκνκεηξία εθδ. Λεθέιε, Αζήλα, 1979, ζει. 
265-297. 
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ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ρν ζχλνιν ησλ "ηηκψλ" 
πνπ παίξλνπλ νη βαζηθέο απηέο κεηαβιεηέο θαζνξίδεηαη εμσγελψο απφ 
ηελ δηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ξαξάιιεια θάζε ζχλνιν 
ηηκψλ πξνζδηνξίδεη θαη ην είδνο ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Δπαλεξρφκελνη ζην ζέκα ηεο εμέιημεο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
πνπ αλαθέξακε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά αληηθεί-
κελα αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θάζε εμέιημεο. Έηζη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 
παξέκβαζεο απφ ηα πξψηα ζρέδηα ησλ πφιεσλ κέρξη ηα ζπλνιηθά πξνγ-
ξάκκαηα αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, δελ 
πξνέξρνληαη κέζα απφ ην ίδην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απιά πα-
ξάγεη δξάζεηο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, αιιά αληίζεηα ζπλπθαίλεηαη κε ξηδη-
θέο θαη θαζνιηθέο κεηαβνιέο ηνπ. Απηφ πνπ θάζε θνξά νλνκάδνπκε αζηη-
θφο πξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη κία ηερληθή αιιά έλαο κεηαβαιιφκελνο 
ηχπνο θνηλσληθήο δξάζεο. 

Πε κία πξψηε πξνζέγγηζε ζαλ θχξηα ζεσξεηηθά αληηθείκελα ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ ή αιιηψο ζαλ θχξηεο κεηαβιεηέο ηνπ ζα ζεσξήζνπκε: 

a. ηελ έλλνηα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ κεραληζκψλ αλάπηπμήο ηνπ 

b. ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αληηθείκελα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

c. ηα κέζα ηεο παξέκβαζεο 

d. ηελ δηαδηθαζία θαη ηα επίπεδα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ν θαζνξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ πξνζδηνξίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ησλ πνιενδνκηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο 
επέξρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαμηθή ζέζε ηνπ θνξέα ηνπ εθάζηνηε 
πξνγξάκκαηνο. Ρα άκεζα αληηθείκελα θαη ην είδνο ηεο εθάζηνηε πξαγκα-
ηνπνηνχκελεο πνιενδνκηθήο δξάζεο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ έηζη ζαλ 
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

Απηή ε άπνςε γηα ηνλ πνιενδνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ δελ εμνβειίδεη 
ην εξψηεκα ησλ επηινγψλ θαη απνθάζεσλ. Αλ θαη απέρεη πνιχ απφ ηνλ 
νξηζκφ ησλ Davidoff θαη Reiner8 (ν πξνγξακκαηηζκφο ζαλ κία δηαδηθαζία 
επαξθνχο θαζνξηζκνχ κειινληηθήο δξάζεο κέζσ δηαδνρηθψλ επηινγψλ) 

                                                
8 Davidoff, Ο. and Reiner, Ρ., "A Choise Theory of Planning", ζην Α Reader in Planning 

Theory, φπ. παξ. ζει. 11. 
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κεηαζέηεη ην επίπεδν ησλ απνθάζεσλ απφ ηε ζθαίξα ησλ πξνγξακκα-
ηηζηψλ ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ησλ ζε-
σξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δθφζνλ ηα εθάζηνηε ζεσξεηηθά αληηθείκελα ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ είλαη επαξθψο πξνζδηνξηζκέλα θαη ν θνξέαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δνζκέλνο ε πνιενδνκηθή εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηελ "πέλ-
λα" πνπ γξάθεη ην πξφγξακκα, δειαδή ζε εθαξκνγή ηερληθψλ θαη κεζφ-
δσλ πνπ πνζνηηθνπνηνχλ θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηελ πνιενδνκηθή ε-
πέκβαζε. 

Πηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηα ζεσξεηηθά αληηθείκελα 
πνπ νξίζακε θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην είδνο ησλ θαζν-
ξηζκψλ πνπ ην θάζε έλα μερσξηζηά επηβάιιεη ζηελ πξαθηηθή ηνπ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ. 

 

 

3. Βαζηθέο κεηαβιεηέο θαη επηθαζνξηζκνί 

3.1. Ζ έλλνηα ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ αλάπηπμήο 
ηνπ 

Αλακθίβνια ζε θάζε νξηζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ αληηζηνηρεί θαη έλαο δη-
αθνξεηηθφο ηξφπνο θαηαλφεζήο ηνπ. Αλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπκθσ-
λία ζην φηη απνηειεί κία ρσξηθή ζπγθέληξσζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ, ελ 
ηνχηνηο νη απφςεηο γηα ηε δνκή θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπο δελ κπνξνχλ λα 
νκνγελνπνηεζνχλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ γηα ηνλ αζηηθφ ρψξν 
θαη ηελ πφιε δελ αθνξά κφλν ην πεξηερφκελφ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγ-
κέο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 
φξνπ ζε δνζκέλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πην δήηεκα δε ηεο 
δνκήο θαη ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εμέιημε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ κεηαηξέπεηαη ζε πνιεκηθή. Νη απφςεηο γηα 
ηελ πφιε, ηε ζπγθξφηεζή ηεο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο ζηελ θια-
ζηθή νηθνινγηθή ζρνιή, ζηε ζρνιή ηεο ζεψξεζεο ησλ θνηλσληθψλ πεξην-
ρψλ, ζηελ ζηξνπθηνπξαιηζηηθή ζρνιή θαη ζηελ καξμηζηηθή θαίλνληαη 
αζπκβίβαζηεο. 

Ζ ζεκαζία ηψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 
έγθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ απηέο επηβάιινπλ 
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Έηζη ε απνδνρή νξηζκέλσλ θαη ε απφξξηςε άι-
ισλ δελ ζπλδπάδνληαη κε κία νπηηθή αμηνιφγεζε ηεο αιήζεηαο πνπ πεξηέ-
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ρνπλ, αιιά αληίζεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην 
απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη. Ν ηξφπνο θαηαλφεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, 
ηεο δνκήο ηνπ, ησλ ζηξαηεγηθψλ παξακέηξσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηε κε-
ηαβνιή ηνπ επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ην πνιενδνκηθφ πξφγξακκα επέκ-
βαζεο. Αιιά αο δνχκε ην δήηεκα απηφ αλαιπηηθά. 

Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλαξηήζεη ησλ ζεσξεηηθψλ 
ζρεκαηνπνηήζεσλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν δηαθνξε-
ηηθά επίπεδα: ζ' απηφ ηεο αλαγλψξηζεο πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγηθφηεηαο 
θαη πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο θαη ζ' απηφ ηεο εθηίκεζεο ηεο αλακελφκε-
λεο κεηαβνιήο ηνπ ζεσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ επηδησ-
θφκελσλ ζηφρσλ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη αθεηεξία θάζε πνιενδνκηθήο επέκβαζεο απνηειεί 
κία δνζκέλε θαηάζηαζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ε νπνία αλαγλσξίδεηαη θαη 
πεξηγξάθεηαη εκπεηξηθά θαη αμηνινγηθά. Απφ κφλε ηεο ε εκπεηξηθή πεξηγ-
ξαθή δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη κία πξφηαζε επέκβαζεο. Δίλαη απαξαίηεην 
λα ζπζρεηηζηεί κε νξηζκέλεο πξνζδνθίεο ψζηε κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 
ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ δνκνχληαη απφ ην εκπεηξηθφ πιηθφ ζε αμηνινγηθέο 
θξίζεηο λα θαζνξηζηνχλ νη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηεο επέκβαζεο. Απηή ε 
ίδηα επνκέλσο ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο νξηζκέλσλ 
αζηηθψλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. θφζηε ιεηηνπξγίαο, παξαγσγηθφηεηα) ζπλδέ-
εηαη κε ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζ-
ηηθνχ ρψξνπ. Δπηπιένλ ε δηαηχπσζε λέσλ ππνζέζεσλ γηα ην πεξηερφκελν 
ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο (π.ρ. ε ππφζεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκα-
ηνο) κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ελαχζκαηα γηα λα ηεζνχλ λέα πξνβ-
ιήκαηα. 

Πην δήηεκα ηεο εθηίκεζεο ηεο κειινληηθήο κεηαβνιήο ηνπ αζηηθνχ 
ρψξνπ, πνπ καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηεο δνζκέλεο θαηάζηαζεο ζπγθξνην-
χλ ην θχξην πιαίζην έληαμεο ησλ ξπζκίζεσλ, ε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ θα-
ηαλφεζεο ησλ κεραληζκψλ αλάπηπμεο ηεο πφιεο είλαη αθφκε πεξηζζφηε-
ξν θαζνξηζηηθή. 

Θαηά γεληθφ θαλφλα θάζε ηδενινγηθν-ζεσξεηηθφο ζρεκαηηζκφο9 δηα-

                                                
9 Ηδενινγηθν-ζεσξεηηθφο ζρεκαηηζκφο: Γνκεκέλν ζχλνιν ελλνηψλ θαη ηδεψλ πνπ παξεκβαί-

λεη ζαλ κέζν εξγαζίαο κέζα ζε κία θαζνξηζκέλε επηζηεκνληθή πξαθηηθή. Βι. Castels, Κ., 
Ipola, Δ., "Pratique Epistémologique et Sciences Sociales", Théorie et Politique, no 1, 
Dec. 1973. 
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ηππψλεη έλα ηδηαίηεξν κεραληζκφ αζηηθήο αλάπηπμεο. Αθφκε θαη κέζα ζηα 
πιαίζηα ηεο αζηηθήο νηθνλνκηθήο ε εθινγίθεπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αζηη-
θψλ θέληξσλ απφ ηελ ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζέζεο ηνπ Cristaller (ζχκ-
θσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ παξνρή αζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε κία ελδν-
ρψξα) δηαθέξεη απφ ηνλ κεραληζκφ αλάπηπμεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηε 
ζεσξία ηεο αζηηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο (εμσγελήο δήηεζε)10. Θαζψο φκσο 
θάζε ζεσξία εμεγεί ηελ αζηηθή αλάπηπμε πάλσ ζε δηαθνξεηηθνχο φξνπο 
θαη ζρέζεηο, δηαθνξεηηθή ζα είλαη θαη ε εηθφλα ηεο πξνβιεπφκελεο εμέιη-
μεο πνπ νξηνζεηεί θαη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξνηα-
ζεί. 

Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ππνδείγκαηα πνπ επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ 
ην αζηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. Απηά παξέ-
ρνπλ κία απινπνηεκέλε θαη αθεξεκέλε εηθφλα νξηζκέλσλ φςεσλ ηνπ 
αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ρσξνζέηεζε θαη ηελ 
αιιεινεπίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρξήζεσλ γεο ζην πιαίζην 
πφιεσλ ή ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηνπο. Ρα αζηηθά ππνδείγκαηα, πνπ 
απνηεινχλ κία πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αζηηθήο αλάιπζεο, επηρεηξνχλ 
πξψηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ δνκή θαη ζπκπεξηθνξά 
ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβιέςνπλ ην απνηέιεζ-
κα κειινληηθψλ απνθάζεσλ επέκβαζεο. Ππλδπάδνπλ δειαδή ζέκαηα 
αλάιπζεο, πξφβιεςεο θαη πνιηηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ11. Ρν ζχλνιν 
ησλ αζηηθψλ ππνδεηγκάησλ ππαθνχεη ζηελ αξρή ηνπ "θιεηζίκαηνο ηνπ 
πεδίνπ" δειαδή ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ παξακέηξσλ πνπ ζεσξνχληαη 
ζαλ ζεκαληηθφηεξεο γηα ην εθάζηνηε πξφβιεκα. Απηή ε επηινγή, πνπ 
επηβάιιεηαη απφ κία επηρεηξεζηαθή ζθνπηκφηεηα, ζηεξίδεηαη ζε κία ή πε-
ξηζζφηεξεο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ δηάξζξσζε θαη αιιειεμάξηεζε 
ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο κε ηηο παξαγσγηθέο, αληαιιαθηηθέο θαη θαηαλαισ-
ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πε ηειηθή αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν 
ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

Βιέπνπκε φηη ε έλλνηα πνπ εθάζηνηε δηακνξθψλεηαη γηα ηελ αζηηθή 
ζπγθξφηεζε θαη θαη' επέθηαζε ε κνξθή ηεο αζηηθήο αλάιπζεο πνπ επη-
ιέγεηαη, λα επηπξνζδηνξίδεη ηφζν ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

                                                
10 Γηα κηα εθηεηακέλε πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ βι. Richardson, Ζ., Ξεξηθεξεηαθή 

Νηθνλνκηθή. Αζήλα, Ξαπαδήζεο 1972 (2 ηφκνη). 
11 Γηα κηα εηζαγσγή ζηα αζηηθά ππνδείγκαηα βι. Foot, D., Operational Urban Models an 

Introduction, Methuen, London and New York, 1981. 



ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 55 

αζηηθψλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ ζεσξεηηθψλ εξγα-
ιείσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφο ν θαζνξηζκφο ηεο ζπζηεκαηηθήο 
πξνγξακκαηηθήο πξνζπάζεηαο αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 
ζε ζεσξεηηθφ αληηθείκελν, ζε θχξηα δειαδή κεηαβιεηή ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ. 

3.2. Πηόρνη θαη αληηθείκελα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

Νη ζηφρνη θαη ηα αληηθείκελα ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο απνηεινχλ 
ηελ πην άκεζε ζχλδεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ 
πιαίζηφ ηνπ. Ήδε έρνπκε αλαθεξζεί ζηελ κεηαβνιή ησλ πξνγξακκαηη-
θψλ ζηφρσλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο εμέιημήο ηνπ. Αιιά θαη ζε κηα ζπγ-
ρξνληθή αλάιπζε ηνπ πνιενδνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξνχκε λα δηα-
πηζηψζνπκε κηα νκαδνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε κεξηθέο 
βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε ζηφρνπο θαη αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα 
ηεο παξαγσγήο, ηεο θαηαλάισζεο, ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, 
ηεο γαηνπξνζφδνπ, θιπ. Θαη' επέθηαζε απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 
ζηφρσλ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πξνγξακκα-
ηηζκφ ζηελ παξαγσγή, ζε πξνγξακκαηηζκφ ζηε ζθαίξα ηεο θαηαλάισ-
ζεο, ζε πξνγξακκαηηζκφ ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, ζε πξνγ-
ξακκαηηζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο γαηνπξνζφδνπ. 

Ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο δελ έρεη ηππνθξαηηθφ ραξαθηήξα. Αληίζεηα 
γίλεηαη εμαηξεηηθά νπζηαζηηθφο κφιηο θαηαλνήζνπκε ηε κεηαβνιή ηεο δν-
κήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε θάζε έλα απφ ηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξζε-
θαλ. Γελ είλαη ην ίδην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επεκβαίλεη ζηελ 
παξαγσγή, ζηελ θαηαλάισζε ή ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο. Κ' άιια ιφγηα δελ 
ππάξρεη έλαο πξνγξακκαηηζκφο κέζα ζην ρψξν πνπ νλνκάδνπκε πνιεν-
δνκία, αιιά έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξαθηηθψλ πνπ δελ ελνπνη-
νχληαη παξά ζην επίπεδν ηνπ θξάηνπο ή ησλ ζεζκψλ δηαρείξηζεο. Θάζε 
έλα απφ ηα είδε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαθέξακε, ραξαθηεξί-
δεηαη απφ κηα πξνβιεκαηηθή θαη έλα ελλνηνινγηθφ ζψκα πνπ είλαη ηδηαίηε-
ξν, απφ νξηζκέλνπο θνξείο ζπκκεηνρήο πνπ δηαθέξνπλ, απφ κέζα επέκ-
βαζεο πνπ ηνπ αλήθνπλ. 

Έλαο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αζηηθή θιί-
καθα, δελ κπνξεί παξά λα ζηεξίδεηαη ζηηο ελδνθιαδηθέο ξνέο θαη ζρέζεηο 
θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζ' απηέο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ 
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δελ κπνξεί παξά λα είλαη επέθηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ (παξαγσγηθφηεηα επελδχζεσλ, επέλδπζε θαη απαζρφ-
ιεζε, ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο - ζρέδηα παξαγσγήο), εκπινπηηζκέλε 
απφ ρσξηθέο παξακέηξνπο θαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ αζηηθή θιίκαθα. 

Πηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηε ζθαίξα ηεο θαηαλάισζεο, πνπ είλαη θαη ε 
πην ζπλεζηζκέλε κνξθή πνιενδνκίαο, ην θεληξηθφ δήηεκα είλαη ε ηθαλν-
πνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε θαηνηθία, θνηλσληθφ εμνπιηζκφ, 
ειεχζεξνπο ρψξνπο, πξάζηλν θιπ. Π' απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί φιν ην 
νηθνδφκεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ λα αλαπηπρζεί ζε ζρέζε κε ηελ έλλν-
ηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε δείθ-
ηεο βηνηηθνχ επηπέδνπ, κεγέζε θαη εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, θνηλσληθή 
δηάξζξσζε, ζπκκεηνρή θαηνίθσλ. Κηα ηέηνηα φκσο θαηεχζπλζε ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ είλαη θαηά κέξνο κφλν ζπκβηβαζηή κε έλα πξνγξακκα-
ηηζκφ ζην επίπεδν ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ ηεο παξαγσγήο, φπνπ ζπλή-
ζσο επηρεηξείηαη αλάπηπμή ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ππνδνκήο θαη ησλ δηθ-
ηχσλ ή κε έλα πξνγξακκαηηζκφ πνπ απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν ηεο γεο θαη 
ηεο γαηνπξνζφδνπ. 

Δάλ κ' απηή ηελ νπηηθή πνπ ζπλνπηηθά εθζέζακε, εμεηάζνπκε ηηο ιε-
γφκελεο πεξηνρέο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο απηέο νξίδνληαη 
απφ ηνλ J. Friedmann12, ζα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξφ-
θεηηαη γηα ηνκείο κέζα ζηνλ πνιενδνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ αιιά γηα δηα-
θνξεηηθέο πξαθηηθέο, δηαθνξεηηθέο νιφηεηεο πξαγκάησλ, κε κφλν θνηλφ 

                                                
12 Ν J. Friedmann απαληψληαο ζηνλ Α. Altshuler ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ "ζπλνιηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ" γξάθεη: "Θα νξίζσ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ έλα ηξφπν δηαρείξηζεο 
ησλ κε ηππνπνηεκέλσλ ππνζέζεσλ ηεο πφιεο. Απηή είλαη κηα γεληθή αληίιεςε πνπ ζπλε-
ηδεηά επεθηείλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πέξα απφ ην ζεκεξηλφ αλ-
ηηθείκελφ ηνπ, δει. ηελ δηεπζέηεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, ζ' φια ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ε 
πφιε θέξεη κηα ππεπζπλφηεηα, πεξηιακβάλνληαο: 
1. Ρελ νηθνλνκηθή επέθηαζε, ηελ πιήξε απαζρφιεζε, ηελ επάξθεηα ζηε δηαρείξηζε 
2. Ρελ θνηλσληθή επεκεξία, ην έγθιεκα, ηελ θνηλσληθή εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ θπιεηηθή 

έληαμε 
3. Ρελ εθπαίδεπζε, πξφγξακκα θαη εμππεξεηήζεηο 
4. Ρελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ, ηελ εμπγίαλζε, ηελ ζπληήξεζε ηεο γεηηνληάο 
5. Ρηο δεκφζηεο κεηαθνξέο 
6. Ρηο εγθαηαζηάζεηο πγείαο θαη ηε δεκφζηα πγεία 
7. Ρα πνιηηηζηηθά θαη αλαςπρήο πξνγξάκκαηα θαη εμππεξεηήζεηο 
8. Ρνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο. 
Friedmann, J., "Α Response to Alsthuler: Comprehensive Planning as a Process", A 
Reader in Planning Theory, νπ. παξ. ζει. 212. 
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ζηνηρείν ην γεγνλφο φηη εθπνξεχνληαη ή εληάζζνληαη ζην ίδην ζχλνιν 
ζεζκψλ. 

Ζ αδπλακία κέζα απφ έλα ζχζηεκα αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
ζηνρεχεη ζηε ζθαίξα ηεο θαηαλάισζεο ή ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξα-
γσγήο λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 
απεηθνλίδεηαη ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληθνχ πνιενδνκηθνχ πξνγξακκα-
ηηζκνχ. Πηελ Διιάδα κεηά ην 1923 δηακνξθψλεηαη έλαο πνιενδνκηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζηξέθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θαηαλάισζεο, κέζα 
απφ ηα πξνγξάκκαηα θαηνηθίαο, αιιά θπξίσο επεκβαίλεη ζηηο ιεγφκελεο 
γεληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο, κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ππνδν-
κήο, εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αμφλσλ θπθινθνξίαο 
θαη δηακφξθσζεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, γηα παξνρή θνηλήο ππνδνκήο 
ζε κεζαίνπ κεγέζνπο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Νιφθιεξν ην ζεζκηθφ, 
δηνηθεηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα ηνπ ειιεληθνχ πνιενδνκηθνχ 
πξνγξακκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηεπζχλεηαη ζηελ παξαγσγή ησλ ξπζκί-
ζεσλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξακε θαη φζεο θνξέο επηρεηξήζεθε κέζα 
απφ ην ίδην ην ζχζηεκα λα γίλνπλ ξπζκίζεηο πνπ, ζηελ ζθαίξα ηεο παξα-
γσγήο άκεζα, απηέο μεπεξάζηεθαλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ρν δηνηθε-
ηηθφ, ζεζκηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα13 ηνπ ειιεληθνχ πνιενδνκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη ε κνξθή δηαηχπσζεο ησλ πξνγξακκάησλ, 
αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ αθφκε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκηζηηθψλ 
ζρεδίσλ, πνπ ειάρηζηα επεθηείλεηαη πέξα απφ ηνπο ηνκείο ηεο θαηαλά-
ισζεο θαη ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ. Ρελ εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ ζα 
πξέπεη λα ηελ ζπλδπάζνπκε κε ηελ παξνπζία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο 
πξνγξακκαηηζκνχ. 

Θαζψο ε πξάμε πξνο ηελ νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη έλα ζχζηεκα αζηη-
θνχ πξνγξακκαηηζκνχ δηακνξθψλεη αλάινγα ηνπο ζεζκνχο, ηνπο κερα-
ληζκνχο θαη ηε "ζθέςε" ηνπ, νη ζηφρνη θαη ηα αληηθείκελα ηεο πνιενδνκη-
θήο παξέκβαζεο κεηαηξέπνληαη ζε ζεσξεηηθά αληηθείκελα ηεο ηειεπηαί-
αο. Νη ζηφρνη δελ έρνπλ ηειενινγηθφ ραξαθηήξα κφλν γηα ην εθάζηνηε 
πξφγξακκα, αιιά θαη γη' απηφ ην ίδην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ ηνπο 
δηαηππψλεη θάησ απφ πξνζδηνξηζκέλε, ηαμηθά θαη ηζηνξηθά πίεζε. 

                                                
13 Γηα κηα πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα, βι. Ιαγφ-

πνπινο, Α-Φ., Ρν Πχζηεκα Ξξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα, Θεζζαινλίθε, Α.Ξ.Θ., 1980. 
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3.3. Ρα κέζα ηεο παξέκβαζεο 

Δίλαη δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη ζε εθηέιεζε ησλ πνιενδνκηθψλ πξνγ-
ξακκάησλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο αλαπηχζζνληαη ηα κέζα ηεο πνιε-
νδνκηθήο παξέκβαζεο. 'ηη ζηε θάζε επεμεξγαζίαο θαη δηαηχπσζεο ηνπ 
πνιενδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη θαη νη ηξφπνη θαη ηα κέζα εθαξ-
κνγήο ηνπ. 

Ζ δηθή καο άπνςε βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο παξαπάλσ δηαηχπσ-
ζεο. Γειαδή, φηη πξψηα θαζνξίδνληαη ηα κέζα ηεο πνιενδνκηθήο δξάζεο 
κέζα απφ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, θαη ζ' απηά πξνζαξκφ-
δνληαη ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα. Θαζψο ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη ζπλ-
δεδεκέλνο κε ηνπο ζεζκνχο ηεο δηαρείξηζεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θξαηη-
θή παξέκβαζε, νη δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο πξνζδην-
ξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ζεζκψλ δηαρείξηζεο θαη 
ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ σζνχλ ηελ αζηηθνπν-
ίεζε. Δάλ νη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη νη ζεζκνί εθαξκνγήο δελ πξν-
υθίζηαληαη ησλ πνιενδνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηφηε πξαθηηθά είλαη αδχ-
λακε ε εθαξκνγή ηνπο. Δίλαη πνιχ γλσζηή ε ηζηνξία ηνπ πιήζνπο ησλ 
ξπζκηζηηθψλ κειεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ κεηά ην 1960 ζηελ Διιάδα θαη 
πνπ παξέκεηλαλ ζην πεξηζψξην γηαηί απνπζίαδε ην ζχλνιν ηνπ κεραληζ-
κνχ πνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

Ζ εμέιημε επνκέλσο ησλ κέζσλ ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο αθνιν-
πζεί ηελ εμέιημε ηνπ θξάηνπο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Γηα παξάδε-
ηγκα ζηελ πεξίνδν ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ε πνιενδνκηθή δξάζε 
εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνιηηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Θχξηνο ραξαθηήξαο ηεο είλαη απ-
ηφο ηεο δηαηηεζίαο αλάκεζα ζηα δηαθεθξηκέλα ζπκθέξνληα πνπ ζπλδπά-
δνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπο κε ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Απηή ε κνξθή ε-
πέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ αζηηθνπνίεζε είλαη κέξνο ηεο γεληθφηεξεο 
πξνζπάζεηαο λα εμαζθαιηζηεί ε ελφηεηα ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ θαη νκά-
δσλ θαη αληηζηνηρεί ζην θηιειεχζεξν θξάηνο ηνπ νπνίνπ νη παξεκβαηηθνί 
κεραληζκνί ζηελ νηθνλνκία, αλ θαη ππάξρνπλ, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζ-
κέλνη14. Ν βαζηθφο κεραληζκφο πνπ εθθξάδεη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε 

                                                
14 Βι. Poulantzas, Λ., Les Clαsses Sociαles dαns le Cαpitαlisme Aujourd'hui, Editions du 

Seuil, Paris 1974, ζει. 96-100. 
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ζηελ αζηηθνπνίεζε ζηελ πεξίνδν απηή, είλαη απηφο ηεο δηνίθεζεο, πνπ 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχεη, λα αδξαλνπνηεί ή λα ελεξγνπνηεί ην 
λνκνζεηηθφ πιαίζην. Απηήλ ηελ θπξηαξρία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πάλσ ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αζηηθή αλάπηπμε, ηελ είδακε 
πιήξσο λα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λ.Γ. 17.7.1923 "πεξί ζρεδί-
σλ πφιεσλ, θσκψλ θαη νηθηζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ". Έλα 
κέξνο κφλν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ ελεξγνπνηήζεθε δηνηθεηηθά 
(π.ρ. παξφιν πνπ πξνβιέπεηαη δπλεηηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη 
θηηζκάησλ ζηα άξζξα 11 θαη 12, απηφο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε). 

Πε κηα επφκελε θάζε εμέιημεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, εθηφο 
απφ ηε δηνηθεηηθή, λνκηθή θαη πνιηηηθή παξέκβαζή ηνπ ζηελ αζηηθνπνίε-
ζε εληείλνληαη νη νηθνλνκηθνί παξεκβαηηθνί κεραληζκνί. Έθθξαζε ησλ 
κεραληζκψλ απηψλ είλαη ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, πνπ 
ζπκπιεξψλεηαη ζήκεξα απφ πφξνπο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ρακείνπ ηεο Δ-
ΝΘ, ηα Ξξνγξάκκαηα Δλεξγνχ Ξνιενδνκίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 
θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο θνξείο (ΓΔΞΝΠ, ΔΘΡΔΛΔΞΝΙ, ΑΝΔΘ, θιπ.) 
θαζψο θαη νη κηθηέο εηαηξίεο ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ θεθαιαίσλ. Απηή ε 
λέα κνξθή παξέκβαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη πξνυπνζέηεη ηνλ κεηαζρεκα-
ηηζκφ ηνπ θηιειεχζεξνπ θξάηνπο ζε θξάηνο παξεκβαηηζκνχ, ηνπ νπνίνπ 
ε δξάζε μεπεξλά ην επίπεδν ηεο δηαηηεζίαο θαη ηεο δηεπξπκέλεο αλαπα-
ξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ ζπλνιηθά θαη ζπλδπαδφκελε κε ζπκθέξνληα 
ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, γίλεηαη θνξέαο ηνπο14. 

Θαζψο ηα κέζα θαη νη ζεζκνί ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο θαζνξί-
δνληαη θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά, γίλεηαη ζαθέο φηη ν πξνγξακκαηηζκφο π-
πνρξεψλεηαη λα ζπκβηβαζηεί κε ηνπο ηξφπνπο δξάζεο πνπ απηά νξίδνπλ. 

3.4. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα επίπεδα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

Πηελ δηαδηθαζία δηαηχπσζεο θαη εθαξκνγήο πνιενδνκηθψλ πξνγξακκά-
ησλ ν ζεζκφο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο κνξθέο θνη-
λσληθήο δξάζεο θαη εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο δπ-
λακηθήο. Δίλαη γλσζηφ φηη δελ ππάξρεη νκνηνκνξθία δηαδηθαζηψλ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο πνπ αζθείηαη πνιενδνκία. Νη φξνη θελ-
ηξηθφο, ζπκκεηνρηθφο, πινπξαιηζηηθφο, ζπλεγνξηθφο, απηνδηαρεηξηδφκελνο 
θιπ. πξνγξακκαηηζκφο εθθξάδνπλ απηήλ ηελ πνηθηιία ησλ κνξθψλ θάησ 
απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ή είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζζεί. Κηα ηζην-
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ξηθή θαη θνηλσληνινγηθή αλάιπζε, πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα εξκελεχζεη 
ηηο επηινγέο ζην δήηεκα ηεο δηαδηθαζίαο θάζε θνηλσληθήο ηάμεο, πνπ δηα-
κνξθψλεη ή κεηαζρεκαηίδεη έλα ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ. Αιιά δελ 
είλαη απηφ ην πξφβιεκα πνπ καο απαζρνιεί ζ'. απηήλ ηελ αλάιπζε. Δδψ 
ζα πξέπεη λα εμαθξηβψζνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ 'άζθεζε ηνπ πνπ 
επηβάιιεη θάζε είδνο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζ' έλα θεληξηθφ θαη 
έλα ζπλεγνξηθφ πξνγξακκαηηζκφ δελ βξίζθεηαη κφλν ζην επίπεδν ηεο 
δεκνθξαηίαο πνπ ηα δπν νξγαλσηηθά ζρήκαηα πεξηέρνπλ, θχξηα βξίζθε-
ηαη ζην είδνο ηεο πξάμεο θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ εγγξάθνληαη ζηε 
κία ή ζηελ άιιε δηαδηθαζία. 

Πε θάζε νξγαλσηηθφ ζρήκα αληηζηνηρεί κηα δηαθνξεηηθή δνκή εμνπζί-
αο θαη θαη' επέθηαζε κηα δηαθνξεηηθή δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο α-
βεβαηφηεηαο. Νη αληηιήςεηο ηνπ "ελφο θαιχηεξνπ δξφκνπ" (one best 
way) ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κ' έλα απζηεξά ηεξαξρηθφ νξγαλσηηθφ ζρή-
κα, ελψ ν θινληζκφο ησλ εηδψισλ ηεο απφιπηεο ινγηθφηεηαο, ηεο ινγη-
θήο απζηεξφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθήο ελφηεηαο ζαλ αδηάςεπζηα θξηηήξηα 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, εηζάγεη πην ειαζηηθά ζρήκαηα νξγάλσζεο. Ν 
Grozier αθήλεη λα ελλνεζεί φηη νη πην πξνρσξεκέλνη νξγαληζκνί αξρίδνπλ 
λα ππνθαζηζηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απηήλ ηνπ επηρεηξε-
ζηαθνχ ηξφπνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη κηα κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ελζσκά-
ησζεο δσλψλ αβεβαηφηεηαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ινγηζκφ ηνπο15. 

Δάλ δερηνχκε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ ζην 
επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, θάηη πνπ εκπεηξηθά δχζθνια άι-
ισζηε κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε, ηφηε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εμαλ-
ηιεηηθά ην. ζπκβηβάζηκν νξηζκέλσλ ζθνπψλ θαη κέζσλ, κε νξηζκέλα 
ζρήκαηα νξγάλσζεο. Κ' άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε αληηζηνη-
ρία αλάκεζα ζηηο δνκέο ησλ ινηπψλ ζεσξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο 
κνξθέο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

* * * 

 

                                                
15 Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ θαη 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, βι. Crozier, Κ., Le Phénomène Bureaucratique. Paris, Editions du 
Seuil, 1963. 
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Πηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ νξίζακε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ 
ηελ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηεο αζηηθνπνίεζεο. 
Κέζσ φκσο ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζεσξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη θαλε-
ξφ φηη πξφθεηηαη γηα ζεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη 
έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα, ην νπνίν κάιηζηα πξνυπάξρεη ηεο πξάμεο πνπ 
παξάγεη. 

Αθφκε βιέπνπκε λα θαζνξίδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηηο ηηκέο 
πνπ ιακβάλνπλ νη κεηαβιεηέο πνπ ραξαθηεξίζακε ζεσξεηηθά αληηθείκε-
λα. Απηφο ν θαζνξηζκφο είλαη εμσγελήο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Ν ίδηνο θαζνξηζκφο (δει. ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ησλ ζεσξεηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ) αλάγεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απφ ζχζηεκα ιήςεο απνθά-
ζεσλ (φπσο ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη) ζε πιήξσο πξνζδηνξηζκέλε θνηλσλη-
θή πξαθηηθή ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν, νη ηνκείο παξέκβαζεο, ηα κέζα, 
νη δηαδηθαζίεο θαη ηα νξγαλσηηθά ζρήκαηα είλαη δνζκέλα. 

Έηζη ε ιεηηνπξγία ελφο ήδε δηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο αζηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη νπζηαζηηθά αλαπαξαγσγηθή, έρεη δειαδή ηε 
δπλαηφηεηα λα παξάγεη θπθιηθά κηα πξάμε ηεο νπνίαο ηα γεληθά ραξαθ-
ηεξηζηηθά κέλνπλ αλαιινίσηα. Νη επηινγέο θαη νη απνθάζεηο δελ δηακνξ-
θψλνληαη κέζα απφ κηα εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά έξ-
ρνληαη ζ' απηφ ζαλ εμσγελή ζηνηρεία. Δλψ κέζα ζ' απηφ εκθαλίδεηαη κηα 
ηππνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα επίιπζε θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη. Απηή ε ζέζε δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί ζαλ πιήξεο αδπλα-
κία παξνπζίαζεο πξσηφηππσλ κνξθψλ πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο. Ζ κε 
ηππηθή φκσο πνιενδνκηθή δξάζε ζα πξέπεη λα αλαρζεί ζηηο πνιηηηθέο, 
νηθνλνκηθέο θαη ηδενινγηθέο παξεκβάζεηο ησλ θνξέσλ πνπ βξίζθνληαη 
έμσ απφ ην ηππηθφ πνιενδνκηθφ ζρήκα. Δάλ φκσο θάζε πξσηνηππία ζην 
επίπεδν ησλ ιχζεσλ θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηνπ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ πξνυπνζέηεη κηα εμσηεξηθή ηνπ πνιενδνκηθνχ πξνγξακκα-
ηηθνχ ζπζηήκαηνο δξάζε, δειαδή έλα κεηαζρεκαηηζκφ είηε ζην επίπεδν 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ νλνκάζακε βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ είηε ησλ θνξέσλ 
άζθεζήο ηνπ, ηφηε απηέο νη κεηαβιεηέο νπζηαζηηθά κεηαηξέπνληαη ζε 
ζεσξεηηθά ηνπ αληηθείκελα, θαζψο εθινγηθεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ζεκειη-
ψδεηο ζρέζεηο νξγάλσζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο πξαθηηθήο. 

Ζ νπηηθή απηή δελ αλαηξεί ην εξψηεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ή 
απνθάζεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Απιά 
κεηαζέηεη ηηο απνθάζεηο έμσ απφ ηελ άκεζε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ, είηε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ είηε 
ζηνπο εθάζηνηε θνξείο ησλ πξνγξακκάησλ. Νξίδεηαη έηζη κηα θαηεχζπλ-
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ζε πξνζέγγηζεο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έληνλα ηζηνξηθή, πνπ 
απαηηεί ηελ ζχλδεζε ηεο εθάζηνηε δξάζεο κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ βαζη-
θψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ θνξέσλ άζθεζήο ηεο. 
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Νη βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ κφιηο πε-
ξηγξάςακε δελ έρνπλ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ ξχζκηζε ησλ 
θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθνπνίεζεο. Ζ ζέζε ησλ ζεζ-
κψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο είλαη ηδηαίηεξα βαξχλνπζα ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμνκάιπλζεο. Θα κπνξνχζε κάιηζηα 
θαλείο λα ηζρπξηζζεί φηη νη ζηφρνη, ηα αληηθείκελα ηνπ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ, ηα κέζα παξέκβαζήο ηνπ θαη ε κνξθή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ, έρνπλ ηδηαίηεξα ηζρπξέο ζπλδέζεηο κε ηνπο 
πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 
θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ αζηηθνπνίεζε αλνίγνπκε απηή 
ηελ παξέλζεζε ζηε ζεσξία ηνπ θξάηνπο. 

 

 

 

 

 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζαλ δηαδηθαζίαο εμνκά-
ιπλζεο ησλ αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ ηεο αζηηθνπνίεζεο, κέζα απφ 
ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε έλα 
πιαίζην θαη κηα λνκνηέιεηα ζηελ εμέιημε θαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ. 
Θάζε κεηαβνιή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη άξξεθηα ζπλδε-
δεκέλε κε ηελ γεληθφηεξε ζρέζε πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο θαη ηνλ εθάζ-
ηνηε ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ1. 

Ζ ζπλάθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εμνκάιπλζεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
πφιεο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο πξνθχπηεη κέζα απφ κηα 
καθξφρξνλε θαη επίπνλε πνξεία. Γηαπηζηψλεηαη ζε εκβξπαθή κνξθή ζε 
πξνγελέζηεξνπο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο επνρήο ηεο δνπινθηεζί-
αο θαη ηεο θενπδαξρίαο. Απηή ηελ ελφηεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα απνδψ-
ζνπκε ζε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο εμέιημεο ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηη-
θήο εμνπζίαο: ζην παξαδνζηαθφ θξάηνο, ζην απνιπηαξρηθφ θαη ζην θαπη-
ηαιηζηηθφ θξάηνο. 

                                                
1 Βι. Lefebvre, Ζ., Forme, fonction, structure dans le capital, L' Idéologie Structuraliste, 

Paris, éd. Anthropos, col. Points, 1971, ξ. 186-187. 
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1. Θξάηνο θαη κνξθέο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο 

 

Κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο απνηειεί ε δηαηχπσζε 
φηη ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Απηή αζθείηαη ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, απφ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
αηφκσλ ή απφ νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Ρν θξάηνο ζαλ ζχλνιν ησλ 
ζεζκψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ή ζχκθσλα κε κηα άιιε δηαηχπσζε ζαλ 
έθθξαζε ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο ζην πνιηηηθφ επίπεδν, δελ κπνξεί λα 
γίλεη θαηαλνεηφ παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή δηάξ-
ζξσζε, απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ νη δηάθνξεο κνξθέο εμνπζίαο, φπσο θαη 
ε πνιηηηθή εμνπζία2. Αλαπφθεπθηα ινηπφλ, ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 
ηνπ θξάηνπο καο ζηέιλεη ζην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο δηάξζξσζεο ή αιιη-
ψο ηεο ηαμηθήο πάιεο πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσ-
ζεο. Ζ παξέκβαζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο 
αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο γελλά ηελ πνιηηηθή, ηνπο 
ζεζκνχο ηεο, ην κέξνο ηεο θνηλσληθήο εμνπζίαο πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην 
πνιηηηθφ επίπεδν. 

1.1. Ρν παξαδνζηαθό θξάηνο 

Ν Fr. Engels ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ηδησ-
ηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ θξάηνπο, καο δίλεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ θνηλσ-
ληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ζεζκψλ εμν-
πζίαο βαζηζκέλσλ πάλσ ζηηο ηάμεηο. Νη θνηλσληθνί ζεζκνί, γξάθεη, θάησ 
απφ ηνπο νπνίνπο δνπλ νη άλζξσπνη ζε κηα νξηζκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή, 
εμαξηψληαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο, ηεο παξαγσγήο θαη 
ηεο νηθνγέλεηαο3. ζν ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε είλαη ε εξγαζία ηφζν κηθξφ-
ηεξνο είλαη ν πινχηνο ηεο θνηλσλίαο θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε επίδξαζε 
ησλ δεζκψλ αίκαηνο πάλσ ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Ζ αλάπηπμε φκσο 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο, ησλ αλ-

                                                
2 Poulantzas Λ., Pouvoir Politique et Classes Sociales. Maspero, Paris 1971. 
3 Engels F., L' Origine de la Famille de la Propriété Privée et de l' Etat, Editions Sociales, 

Paris 1972. 
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ηαιιαγψλ, ηεο αληζφηεηαο ηνπ πινχηνπ θαη ηεο ηαμηθήο δηαθνξνπνίεζεο, 
νδεγνχλ ζε κηα θαηλνχξγηα θνηλσλία φπνπ νη ππνδηαηξέζεηο ηεο δελ ζηε-
ξίδνληαη ζηνπο δεζκνχο αίκαηνο (ζηε θπιή) αιιά ζηηο γεσγξαθηθέο νκα-
δνπνηήζεηο κέζα ζε λένπο ζεζκνχο βαζηζκέλνπο ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία 
θαη ζηνλ ηαμηθφ αληαγσληζκφ. Ζ γέλλεζε ινηπφλ ηνπ θξάηνπο είλαη πα-
ξάιιειε κε απηή ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο, φπνπ αληηθαζίζηαηαη κε ηνπο 
θξαηηθνχο ζεζκνχο ή παιηά ζεζκηθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ γελψλ, 
ησλ θαηξηψλ θαη ησλ θπιψλ. Απηή ηελ πνξεία ηεο αληηθαηάζηαζεο κπν-
ξνχκε λα ηε δνχκε ζηε γέλλεζε ηνπ αζελατθνχ θξάηνπο, ηππηθνχ θξαηη-
θνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ δνπινθηεηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. 

Ζ γέλλεζε ηνπ αζελατθνχ θξάηνπο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ πα-
ξάδεηγκα ζρεκαηηζκνχ θξάηνπο θαη γηαηί πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εμσηε-
ξηθή παξέκβαζε, αιιά θαη γηαηί πξνέξρεηαη άκεζα απφ κηα θνηλσλία βα-
ζηζκέλε ζηα γέλε θαη ζηνπο δεζκνχο αίκαηνο. Ήδε απφ ηα πξντζηνξηθά 
ρξφληα ε θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ Διιήλσλ βαζίδεηαη ζηα γέλε, ζηηο 
θαηξίεο, ζηηο θπιέο θαη ζηε ζπλνκνζπνλδία ησλ θπιψλ. Ζ παξαγσγή 
ζηξέθεηαη ζην ζηηάξη, ζην ιάδη θαη ζην θξαζί. Ρν λαπηηθφ εκπφξην πεξ-
λάεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ ελψ δηεπξχλεηαη ε δηα-
ίξεζε ηεο εξγαζίαο αλάκεζα ζηε γεσξγία θαη ζηελ θηελνηξνθία. Ζ πνιη-
ηηθή νξγάλσζε ησλ αζελατθψλ θπιψλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζπλέιεπζε 
ηνπ ιανχ, ην ζπκβνχιην ηνπ ιανχ πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο αξρεγνχο 
ησλ θπιψλ θαη ην βαζηιηά πνπ είλαη ν ζηξαηησηηθφο αξρεγφο. Πηε δηάξθε-
ηα ηεο εηξήλεο, θάζε θπιή δηνηθεί κφλε ηεο ηηο ππνζέζεηο ηεο ρσξίο λα 
δεηά ηε ζπλδξνκή ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ιανχ θαη ηνπ βαζηιηά. 

Κηα νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο δνκήο πξαγκα-
ηνπνηείηαη κε ην ζχζηεκα ηνπ Θεζέα, κε ην νπνίν εηζάγεηαη κηα θεληξηθή 
δηνίθεζε. Π' απηήλ κεηαβηβάδεηαη έλα κέξνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξί-
δνληαλ νη θπιέο θαη γελληέηαη έηζη έλα θνηλφ δίθαην, πνπ απνδίδεη ζηνπο 
πνιίηεο θαζνξηζκέλα δηθαηψκαηα ζε κηα πεξηνρή δηαθεθξηκέλε απφ απηήλ 
ηεο θπιήο. Απηφ φκσο πνπ αλαηξέπεη ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζ-
ηήκαηνο ησλ γελψλ είλαη ε ζηαδηαθή εθρξεκάηηζε ηεο νηθνλνκίαο, ε θα-
ηαζηξνθή ησλ κηθξψλ αγξνηψλ ηεο Αηηηθήο, ε εηζαγσγή ησλ δαλείσλ θαη 
ησλ ππνζεθψλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε 
ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, ηελ αλάπηπμε ησλ αληαιιαγψλ, ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο γεο απφ δηαθεθξηκέλνπο παξαγσγνχο, ηελ επέθηαζε ηεο 
ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε γε. Ζ δηάξζξσζε φκσο ησλ γελψλ είλαη αζπκ-
βίβαζηε κε ηε λέα ρξεκαηηθή θαη εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία, πνπ δε ζέβε-
ηαη ηα γέλε, νχηε θαηξίεο. Απηή ε αληίζεζε ιχλεηαη κεξηθά κε ην ζχλ-
ηαγκα ηνπ Πφισλα (594 π.Σ.), πνπ έξρεηαη λα εηζαγάγεη έλα ζχλνιν 
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ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ ζεζκψλ θαη ζε αληηζ-
ηνηρία κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. 

Κε ην ζχληαγκα ηνπ Πφισλα νινθιεξψλεηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο θελ-
ηξηθήο δηνίθεζεο: ζρεκαηίδεηαη ην ζπκβνχιην ησλ 400 (100 κέιε απφ 
θάζε θπιή) θαη ρσξίδεηαη ν ιαφο ζε 4 ηάμεηο ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο 
ηδηνθηεζίαο θάζε αηφκνπ. Νη ηάμεηο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ζηξαηησηηθήο 
θαη πνιηηηθήο δηάξζξσζεο. Δμνπιίδνπλ ην ηππηθφ θαη ην πεδηθφ ελψ φιεο νη 
ζέζεηο δηνίθεζεο κνηξάδνληαη ζηηο 3 πξψηεο ηάμεηο θαη ε αλψηεξε θαηα-
ιακβάλεη ηηο πην ζεκαληηθέο απφ απηέο. Βέβαηα απηή ε ζηήξημε ηνπ θξά-
ηνπο ζηελ νηθνλνκία, φπνπ ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ησλ πνιηηψλ 
θαζνξίδνληαη απφ ην κέγεζνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, δελ δηαξθεί γηα πνιχ. 
Κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Θιεηζζέλε φινη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θζά-
ζνπλ ζ' φια ηα αμηψκαηα. 

Ρν ζεζκηθφ θαζεζηψο πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηνλ Θιεηζζέλε απνηειεί 
θαη ηελ ηειηθή ηνκή κε ηε ζεζκηθή νξγάλσζε ησλ γελψλ. Ρν θξάηνο απφ 
δσ θαη πέξα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 
πνιηηψλ. Ζ Αηηηθή ρσξίδεηαη ζε 100 δήκνπο. Ζ ζπλέιεπζε ησλ δεκνηψλ 
απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν απφθαζεο θαη εθιέγεη ην δήκαξρφ ηεο, ην 
ζεζαπξνθχιαθα θαη 30 δηθαζηέο. Θάζε 10 δήκνη ζρεκαηίδνπλ κηα ηνπηθή 
θπιή πνπ είλαη ηαπηφρξνλα φξγαλν πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ. 
Απηή εθιέγεη ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο (θχιαξρν, ηαμίαξρν, 
ζηξαηεγφ) θαη παξέρεη έλαλ αξηζκφ πινίσλ θαη πιεξψκαηα ζηνλ θξαηηθφ 
ζηξαηφ. Νη δέθα ηνπηθέο θπιέο εθιέγνπλ ηνπο 500 βνπιεπηέο πνπ απνηε-
ινχλ ην αλψηαην φξγαλν ηνπ αζελατθνχ θξάηνπο πνπ πεξηιακβάλεη επί-
ζεο ηνπο άξρνληεο θαη ηνπο άιινπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, ην ζηξαηφ 
θαη ηελ αζηπλνκία. 

Έηζη νινθιεξψλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ "νπιηζκέλνπ ιανχ" φπσο 
ιέεη ν Engels πνπ απηνπξνζηαηεχεηαη κέζα ζηηο θπιέο, απφ κηα "δεκφζηα 
δχλακε", νπιηζκέλε, ζηελ ππεξεζία ηεο θεληξηθήο, θξαηηθήο εμνπζίαο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ελάληηα ζην ιαφ. Απηή ε δεκφζηα δχλακε 
είλαη αλαγθαία, γηαηί κηα ζηξαηησηηθή απηφλνκε νξγάλσζε ηνπ ιανχ είλαη 
αδχλαηε κεηά ηνλ ηαμηθφ δηαρσξηζκφ. 

Κηα αλάινγε πνξεία ζρεκαηηζκνχ δνπινθηεηηθνχ θξάηνπο κ' απηήλ 
πνπ ήδε πεξηγξάςακε παξνπζηάδεηαη ζην ρψξν ηνπ ξσκατθνχ θνηλσληθνχ 
ζρεκαηηζκνχ. Πηε ζπλέρεηα κε ηελ θξίζε ηνπ δνπινθηεηηθνχ ηξφπνπ πα-
ξαγσγήο θαη ηελ παξαθκή ηεο ξσκατθήο θνηλσλίαο, ε δνκή ηνπ θξάηνο 
δηαθνξνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο επξσπατθήο θενπδαξρίαο. Ρν θενπδαξρη-
θφ θαζεζηψο πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλάληεζε ησλ βαξβαξηθψλ εηζβνιψλ, 
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ηεο ξσκατθήο θνηλσλίαο θαη ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο. Ν λένο ηχπνο θνη-
λσλίαο επεθηείλεηαη ζηηο ρψξεο κεηαμχ ηνπ Ιείγεξα θαη ηνπ Κεχζε, φπνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλσζε ησλ θξάγθσλ εηζβνιέσλ θαη ησλ γαιινξσ-
καίσλ ηδηνθηεηψλ. Ρελ θπξίαξρε ηάμε απνηεινχλ νη αξηζηνθξάηεο-
ηδηνθηήηεο γεο πνπ απνζπνχλ απφ ηε κάδα ησλ εξγαδνκέλσλ αγξνηψλ 
έλα κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Πην πνιηηηθφ επίπεδν θπξηαξρεί ε 
ζηξαηησηηθή θαη ζξεζθεπηηθή κνξθή νξγάλσζεο ησλ γαηνθηεκφλσλ, δε-
ιαδή ν θιήξνο θαη ν ζηξαηφο. 

Κε ηε θενπδαξρία νινθιεξψλνληαη νη κνξθέο εκθάληζεο ησλ δνζη-
καηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο, δει. ν δνπινθηεηηθφο, ν αζηαηηθφο, ν αξρα-
ίνο θαη ν θενπδαξρηθφο. Ρα πνιηηηθά ζρήκαηα θαη ηνλ ηχπν ηνπ θξάηνπο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο δνζηκαηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο (αξραίν, δνπ-
ινθηεηηθφ, θενπδαξρηθφ) κπνξνχκε λα ηα νλνκάζνπκε παξαδνζηαθά. 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαδνζηαθνχ θξάηνπο είλαη φηη εληάζζεηαη 
κέζα ζε κηα θπζηθή νηθνλνκία, φπνπ ην πιεφλαζκα κεηαβηβάδεηαη απφ ηηο 
θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο πξνο ηηο θπξίαξρεο κε ηε κνξθή ηνπ πξντφληνο. 
Απηή είλαη θαη ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Λα ζεζκνζεηεί πνιηηηθά ην δηα-
ρσξηζκφ ησλ ηάμεσλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ κεηαβίβαζε ηνπ πιενλάζκα-
ηνο4. 

Ξαξφιν πνπ ην παξαδνζηαθφ θξάηνο δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ 
έλα εληαίν ζρήκα, παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηη-
θψλ: 

 πξφθεηηαη γηα φξγαλν εμεηδηθεπκέλν θαη κφληκν ηεο πνιηηηθήο θαη 
δηνηθεηηθήο πξάμεο 

 πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκφ δηαθπβέξλεζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 
αζθάιεηα κέζα ζηα γεσγξαθηθά ηνπ φξηα 

 πξφθεηηαη γηα κέζν θπξηαξρίαο κηαο κεηνλφηεηαο πάλσ ζηε κάδα ηνπ 
πιεζπζκνχ. 

 θπξίαξρνο κεραληζκφο έθθξαζήο ηνπ είλαη ν δηνηθεηηθνζηξαηησηη-
θφο. Κ' απηφλ εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε ηαμηθή θπξηαξρία φζν θαη ε ελφ-
ηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

Ζ πνιενδνκία πνπ αληηζηνηρεί ζ' φιε απηή ηελ πεξίνδν εληάρζεθε ζε κηα 

                                                
4 Βι. Balandier G., Anthropologie Politique, Ed. PUF, Paris 1969. 
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πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ζθνπηκφηεηα. Νη πνιηηηθέο εμνπζίεο Αλαηνιήο 
θαη Γχζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ίδξπζε ησλ πφιεσλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 
εμνπζίαο ηνπο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ηνπο θαη 
γηα ηελ δηνηθεηηθή, εκπνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο επέθηαζε. Νη πφιεηο 
ησλ ειιεληθψλ απνηθηψλ, ε καθεδνληθή εμάπισζε ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη 
ησλ επηγφλσλ ηνπ, νη πφιεηο-ζηξαηφπεδα ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ, νη πφ-
ιεηο θαη ηα ζηξαηφπεδα ηνπ επξσπατθνχ κεζαίσλα, νη βπδαληηλέο θαη ην-
πξθηθέο πφιεηο-δηνηθεηηθά θέληξα, απηήλ αθξηβψο ηελ αλαγθαηφηεηα ππε-
ξέηεζαλ. Πην εζσηεξηθφ ηνπο, νη πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο ζηεξηδφληνπ-
ζαλ ζε θαλνληζκνχο πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ θπθινθνξία θαη εμαζθάιηδαλ 
βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο. Φνξείο ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο ήηαλ ε 
θεληξηθή εμνπζία γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ησλ πφιεσλ θαη νη 
ηνπηθέο αξρέο γηα δεηήκαηα νηθνδφκεζεο θαη ιεηηνπξγίαο5. Ζ παξέκβαζε 
επνκέλσο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο ήηαλ απφ αλχπαξθηε σο ππν-
ηππψδεο θαη φηαλ παξνπζηάδνληαλ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
ζηξαηησηηθν-πνιηηηθή παξνπζία. Νη πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί αλαθέξνλ-
ηαλ ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο πφιεο θαη πνιχ ιίγν επεξέαδαλ ηηο αζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

1.2. Ρν θξάηνο ηεο κεηάβαζεο ζηνλ θαπηηαιηζκό 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηζηνξηθψλ απνδέρεηαη φηη ε ηνκή αλάκεζα ζην 
θξάηνο ηεο θενπδαξρίαο θαη ζην θξάηνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ παξνπζηά-
δεηαη ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πνιηηηθή θπξηαξρία ηεο αζηηθήο 
ηάμεο πάλσ ζηνπο αξηζηνθξάηεο γαηνθηήηεο, δειαδή κεηά ηηο αζηηθέο 
επαλαζηάζεηο (Γαιιίαο, Αγγιίαο, Γεξκαλίαο) αιιά πνιχ λσξίηεξα, ηε 
ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο. Πηελ Δπξψπε ε εκθά-
ληζε ηνπ απνιπηαξρηθνχ θξάηνπο πνηθίιιεη απφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ζε 
θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, αιιά γεληθά ηνπνζεηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κεγάιεο θξίζεο ηεο θενπδαξρίαο ηνλ ΣΗV θαη ΣV αηψλα. Ζ θξίζε πξνθα-
ιείηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο θενπδαξρηθήο γεσξγίαο, απφ ηελ εκθά-
ληζε ηεο καληθαθηνχξαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Απηή 

                                                
5 Θαξαδήκνπ Α., "Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ", 

Πεκεηψζεηο Ξνιενδνκίαο. Θεζζαινλίθε, 1983. 
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ε κνξθή θξάηνπο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ζε εκβξπαθή κνξθή, ζηα 
ηηαιηθά πξηγθηπάηα ηνπ θνπαηξνηζέλην, ζηε Γαιιία ηνπ βαζηιηά Ινπδνβί-
θνπ ηνπ ΣΗΗΗ θαη ηνπ Οηζειηέ, ζηελ Ηζπαλία ησλ θαζνιηθψλ βαζηιηάδσλ 
Φεξδηλάλδν θαη Ηδακπέιια. 

Ζ θχξηα θνηλσληθή αληίζεζε ζηελ επνρή εκθάληζεο ηνπ απνιπηαξρη-
θνχ θξάηνπο είλαη αλάκεζα ζηελ θενπδαξρηθή αξηζηνθξαηία θαη ζηελ 
αζηηθή ηάμε, ελψ ν θπξίαξρνο ξφινο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο είλαη λα ζπκ-
βάιιεη ζηελ παξαγσγή ησλ κε αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ εκπνξεπ-
καηηθψλ ζρέζεσλ θαη λα πεξηραξάζζεη ηα φξηα ησλ θενπδαξρηθψλ ζρέ-
ζεσλ παξαγσγήο. 

Κνξθνινγηθά, ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγν-
λφο, φηη ν ηηηινχρνο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ν κνλάξρεο, ζπγθεληξψλεη 
ζηα ρέξηα ηνπ κηα εμνπζία αλεμέιεγθηε απφ ηνπο άιινπο πνιηηηθνχο ζεζ-
κνχο, ελψ ηαπηφρξνλα ε εθηέιεζε απηήο ηεο εμνπζίαο δελ ππφθεηηαη ζε 
θαλέλα πεξηνξηζηηθφ λφκν. Πε αληίζεζε ινηπφλ κε ην θξάηνο ηεο θενπ-
δαξρίαο, ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά ζπγθεληξσκέ-
λν, ζαλ πεγή θάζε πνιηηηθήο εμνπζίαο κέζα ζε κηα νξηζκέλε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή. Έηζη, ζηαδηαθά, εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο "απφιπηεο επηθπξηαξ-
ρίαο ηνπ θξάηνπο", (souveraineté de l' Etat) πνπ εθθξάδεη ηελ απνθιεηζ-
ηηθή θαη απφιπηε δεκφζηα θπξηαξρία πάλσ ζ' έλα ζχλνιν εζληθν-
γεσγξαθηθφ, ρσξίο εμ σ-πνιηηηθνχο πεξηνξηζκνχο, λνκηθνχο, εθθιεζηαζηη-
θνχο θαη εζηθνχο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θενπδαξρηθφ θξάηνο. Πχκθσλα 
κε ηε λέα, εζλνθεληξηθή κνξθή πνιηηηθήο εμνπζίαο ζπγθξνηείηαη ην ζψκα 
ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Π' φ,ηη αθνξά ην ζηξαηφ δεκηνπξ-
γείηαη έλα ζψκα κηζζνθφξσλ πνπ ππάγεηαη ζηελ θεληξηθή εμνπζία, ελψ 
παξάιιεια πνιιέο ηάμεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πεδηθνχ ζε 
αληίζεζε κε ηελ αξηζηνθξαηηθή ζχλζεζε ηνπ ηππηθνχ ηεο θενπδαξρίαο. 
Ξαξάιιεια ζπγθξνηείηαη έλα ζψκα θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, φξγαλν ηεο 
πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, δηαθνξνπνηεκέλν απφ ηνπο πνιηηηθν-
χο εθπξνζψπνπο ησλ "θαζηψλ". 

Ζ νινθιήξσζε ησλ κεηαβαηηθψλ κνξθψλ πνιηηηθήο εμνπζίαο θαπηηα-
ιηζκνχ θαη θενπδαξρίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο. 
Απηέο δελ ππαθνχνπλ ζ' έλα εληαίν "κνληέιν" αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αγγιία, ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία. Πηελ Αγ-
γιία, ε αζηηθή επαλάζηαζε ηνπνζεηείηαη ζηνλ XVII αη., ην 1640 θαη 1688. 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο πξν-
ζφδνπ, ε θαπηηαιηζηηθή δει. επέλδπζε ηνπ πινχηνπ πνπ ζπγθεληξψλεηαη 
ζηα ρέξηα ησλ γαηνθηεκφλσλ. Έρνπκε ινηπφλ λα θάλνπκε κ' έλα νηθνλν-
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κηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θενπδαξρηθήο αξηζηνθξαηίαο. Πηε Γαιιία πα-
ξνπζηάδεηαη ην παξάδνμν ε αζηηθή επαλάζηαζε λα βαζίδεηαη ζηνπο αγξφ-
ηεο, ζηνπο κηθξναζηνχο θαη ζηνπο εξγάηεο ηεο καληθαθηνχξαο. Πηε Γεξ-
καλία, ην θίλεκα ηνπ 1848 θαη ε απφδνζε απφ ηνλ κνλάξρε ηεο Ξξσζίαο 
ελφο ζπληάγκαηνο, δελ αιιάδεη θαζφινπ ηελ θξαηηθή δνκή, πνπ θαηέρε-
ηαη πάληνηε απφ ηελ αξηζηνθξαηία ησλ γαηνθηεκφλσλ, θαη κφλν ζηελ 
επνρή ηνπ Βίζκαξθ απηφ ην θξάηνο κεηαηξέπεηαη απφ κέζα. Απηή ε "ε-
παλάζηαζε" απφ πάλσ θέξλεη ηελ αζηηθή ηάμε ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. 
Κε ηελ απνπζία ινηπφλ ηεο αζηηθήο ηάμεο απφ ηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο 
νινθιεξψλεηαη ν πνιηηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο κεηαβαηηθήο πξνο ηνλ 
θαπηηαιηζκφ πεξηφδνπ. Ρν θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο παγηψλεηαη. 

Πηελ κεηαβαηηθή πξνο ηνλ θαπηηαιηζκφ πεξίνδν νη πνιενδνκηθέο ε-
πεκβάζεηο επηρεηξνχλ λα αλαηξέςνπλ ην κεζαησληθφ παξειζφλ ησλ πφ-
ιεσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο επέθηαζεο. Ζ πνιενδνκία εληνπίδεηαη 
ζε επεκβάζεηο ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο πφιεο, δηαλνίγνληαη λένη άμνλεο, 
νηθνδνκνχληαη λέα δεκφζηα θηίξηα, δηαηππψλνληαη θαλνληζκνί γηα ηηο 
φςεηο ησλ θηηξίσλ, επεθηείλνληαη ηα δίθηπα δεκφζηαο πγηεηλήο αιιά θαη 
γελληνχληαη θαη νη ζεζκνί ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Πην ηέινο ηνπ 
15νπ αηψλα δηαηππψλεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο απαιινηξίσζεο 
γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, κε παπηθή εγθχθιην ηνπ Πίμηνπ ηνπ 5νπ, 
θαζψο θαη ε έλλνηα ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο ζηα νηθφπεδα πνπ σθεινχληαη 
απφ ηηο πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο6. 

1.3. Ρν θαπηηαιηζηηθό θξάηνο 

Παλ ζεκεία αλαθνξάο ζηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, 
απφ ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ θπιψλ ηνπ Αζελατθνχ πεδίνπ σο ηελ 
εκθάληζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, ζεσξήζακε ηηο ηαμηθέο αληηζέζεηο 
θαη ηελ πξνζπάζεηα ξχζκηζήο ηνπο κέζα απφ ζεζκνχο πνπ αλαιακβάλν-
πλ απνθιεηζηηθά απηή ηε ιεηηνπξγία. Ρελ πιήξε φκσο αλάπηπμε απηνχ 
ηνπ ζρήκαηνο ηελ δηαπηζηψλνπκε ζην πιαίζην ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσ-

                                                
6 Βι. Θαξαδήκνπ Α., "Ηζηνξηθή εμέιημε...", φπ. παξ. 
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λίαο θαη ηνπ θξάηνπο πνπ ηεο αληηζηνηρεί. 

Βαζηθφ δηαξζξσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο εί-
λαη ε ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ. Γειαδή ε ηθαλφηεηα κηαο πνζφηεηαο ρξήκα-
ηνο-αμίαο λα κεγεζχλεηαη κέζα απφ κηα πνξεία αγνξάο θαη πψιεζεο ηεο 
εξγαηηθήο δχλακεο. Ξάλσ ζηε ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ ή ηεο ππεξαμίαο 
δηαρσξίδνληαη νη ηάμεηο θαη ζεκειηψλεηαη ν ηαμηθφο αληαγσληζκφο. Ζ βα-
ζηθή ζρέζε εθκεηάιιεπζεο ζηνλ θαπηηαιηζκφ έρεη νηθνλνκηθή κνξθή. έλα 
κέξνο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο απνζπά-
ηαη ζαλ ππεξαμία θαη παξακέλεη ζηελ ηάμε ησλ θαπηηαιηζηψλ. Απηή ε 
απφζπαζε ζπγθαιχπηεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνξθή ηεο, παξνπζηάδεηαη 
δει. ε ππεξαμία ζαλ ακνηβή ηνπ θεθαιαίνπ (ηεο επέλδπζεο) θαη ν κηζζφο 
ζαλ ακνηβή ηεο εξγαζίαο. Ζ ζεψξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζαλ βαζηθήο δηαξ-
ζξσηηθήο ζρέζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο καο αλαγθάδεη λα δερζνχ-
κε φηη ν ηαμηθφο αληαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά επί-
πεδα: ζ' απηφ ηεο απφζπαζεο ηεο ππεξαμίαο απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, α-
λάκεζα ζε θεθάιαην θαη εξγαζία θαη ζ' απηφ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 
ππεξαμίαο, αλάκεζα ζηα δηάθνξα δηαθεθξηκέλα θεθάιαηα. 

Πε ζρέζε κ' απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο αληηζέζεσλ νηθνδνκείηαη ην 
θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο ηνπ νπνίνπ ε νκαινπνηεηηθή παξέκβαζε, ζ' φια ηα 
επίπεδα ησλ αληηζέζεσλ, πξνυπνζέηεη ηελ ζπλχπαξμε φισλ ησλ ηκεκά-
ησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο κπινθ εμνπζίαο, γηα λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο φξνπο ηνπ Gramsci, πνπ απνθιείεη ηελ θαηνρή 
ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο απφ κηα κηθξή κφλν κεξίδα ηεο αζηηθήο ηάμεο, 
παξφιν πνπ κέζα ζ' απηφ ην ζπκκεηνρηθφ ζρήκα εμνπζίαο κπνξεί θάπνηα 
ζπκκεηνρή λα αλαδεηρζεί ζε εγεκνληθή. Ζ πνιηηηθή παξέκβαζε απφ ην 
κπινθ εμνπζίαο ζην δχν επίπεδα αληηζέζεσλ πνπ αλαθέξακε γίλεηαη κέ-
ζσ ηεο δξάζεο ησλ ηδενινγηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ 
ηνπ θξάηνπο. 

Κε ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο επηρεηξείηαη λα εμαζθαιηζηεί ε 
απνδνρή ελφο ηξφπνπ δσήο θαη ζθέςεο πνπ λα εγγξάθεηαη κέζα ζηηο 
δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ. Γειαδή ε απνδνρή ηεο ζρέ-
ζεο εθκεηάιιεπζεο ζαλ "θπζηθήο" ζρέζεο, ε θαζεκεξηλή εηζαγσγή ηεο 
εξγαηηθήο δχλακεο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ε απνδνρή ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο θαη ηνπ "ειεχζεξνπ" αηφκνπ πνπ ζπλδηαιέγεηαη ηελ αγνξαπσ-
ιεζία ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο. Αθφκε ε ελαξκφληζε ηεο ρξεζηκνπνί-
εζεο ηνπ κηζζνχ ζχκθσλα κε ηα ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο θαη ηνλ ραξαθ-
ηήξα ηεο ζπζζψξεπζεο. Σαξαθηεξηζηηθή κνξθή απηήο ηεο ελαξκφληζεο 
είλαη ε απνδνρή ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο, φηαλ ν πνιχπινθνο θχθινο 
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ηεο εληαηηθήο ζπζζψξεπζεο ην απαηηεί, ή ε πξνζαξκνγή ζηε ινγηθή ηεο 
ιηηφηεηαο φηαλ ε θξίζε θαη ν αληαγσληζκφο πεξηνξίδνπλ ηνπο ξπζκνχο 
κεγέζπλζεο ηεο παξαγσγήο. Ρν φηη απηφο ν ηξφπνο χπαξμεο θαη δσήο 
ηνπ πιεζπζκνχ δελ πξνθχπηεη απηφκαηα αιιά είλαη απνηέιεζκα κηαο 
εληαηηθήο θαη καθξφρξνλεο "εθπαίδεπζεο" απνθαιχπηεηαη ζε πεξηπηψζεηο 
παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ, πνπ βίαηα θαη κεηά απφ εμσηεξηθή επέκβαζε 
πξνζαξκφδνληαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή δηάξζξσζε, φπνπ θαη κφλν ε θαζηέ-
ξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο απαηηεί καθξφρξνλε πξνζπάζεηα θαηαζηξν-
θήο φισλ ησλ παιηψλ ζεζκψλ θαη ζρέζεσλ πνπ δεζκεχνπλ ηα άηνκα ζε 
ζρήκαηα θνηλνηήησλ θαη θπιψλ7. 

Νη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ πνιηηηθή βία πνπ 
αληηπαξαηίζεηαη άκεζα ζηελ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο νξγάλσζεο ησλ θπξη-
αξρνχκελσλ ηάμεσλ. Αθφκε φκσο πεξηζζφηεξν ε πνιηηηθή παξέκβαζε 
επηρεηξεί λα θαηεπζχλεη ηηο επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ησλ αλεμάξηεησλ πα-
ξαγσγψλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζπζζψξεπζεο θαη αμη-
νπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ πνιηηηθή παξέκβαζε ελεξγνπνηψληαο ηνπο 
λνκνζεηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο ζεζκνχο αλαδεηθλχεηαη 
ζε θπξίαξρν κεραληζκφ ξχζκηζεο ηεο ζπζζψξεπζεο. Απηή ε ιεηηνπξγία 
ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, λα ξπζκίδεη ηελ πνξεία ηεο ζπζζψξεπζεο θαη 
λα παίξλεη κέξνο κε δπλακηθφ ηξφπν ζηηο δπλαηέο πνξείεο ηεο ζπζζψξε-
πζεο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο εζσηεξηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηνπ κπινθ εμνπ-
ζίαο, είλαη ε θπξίαξρε ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο. 

Απφ εδψ πξνθχπηνπλ θαη νη κεραληζκνί νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο, 
πνπ επεθηείλνπλ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπζζψξεπζεο κε άκεζε παξέκβα-
ζε ζην πεδίν ηεο. Ζ νηθνλνκηθή θξαηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ηνλ έιεγρν ηεο πίζηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε ηα θίλεηξα, ηηο πξν-
κήζεηεο, ηηο επελδχζεηο, ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ έ-
ξεπλαο, θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ., κέζσ ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ 
αλάπηπμεο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πην νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ζπλ-
ηνληζκνχ ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θξάηνπο θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ αλαθνξά ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηε ζπζζψξεπζε θαη ζηηο αλ-
ηηζέζεηο ηεο, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε θαη λα θα-
ηαλνήζνπκε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ κνξθψλ παξέκβαζεο αιιά θαη ηελ 
δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο θνηλσλίεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Σσξίο λα 

                                                
7 Βι. Rey Ο.Ο., Colonialisme, Néo-colonialisme et Transition to Capitalisme, Ed. Maspero, 

Paris 1971. 
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πηνζεηνχκε κηα εμειηθηηθή άπνςε γηα ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο θξαηηθήο 
πξαθηηθήο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη θηλείηαη αλάκεζα ζηνλ θηιειεπζεξηζ-
κφ θαη ζηνλ ηζρπξφ παξεκβαηηζκφ. Παλ θηιειεχζεξν θαπηηαιηζηηθφ θξά-
ηνο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε απηφ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ζπκβηβαζηήο 
ησλ αληηζέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ αζηηθή ηάμε. Ζ νηθνλνκη-
θή δξάζε απηνχ ηνπ θξάηνπο αλ θαη ππάξρεη είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέ-
λε. Αληίζεηα ζαλ παξεκβαηηθφ θξάηνο κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε απ-
ηφ πνπ αλαιακβάλεη ζηε ζέζε ηνπ θεθαιαίνπ κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε αζθάιηζε ησλ εξγαδν-
κέλσλ, ε πίζηε, ε παξαγσγή ελέξγεηαο θιπ., θαη πνπ αλαπηχζζεη παξάι-
ιεια κηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθα-
ιαίνπ. 

Κηα ηδηαίηεξε επίζεο αλαθνξά ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζρεηηθά κε ηελ 
ζχλδεζε θξάηνπο θαη θεθαιαίνπ. Σξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ηνπ Λ. 
Ξνπιαληδά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζήκεξα νη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξ-
γίεο ηνπ θξάηνπο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηήξεζεο ησλ "ε-
μσηεξηθψλ ζπλζεθψλ" ηεο παξαγσγήο -έξγα ππνδνκήο θιπ.- αιιά επεκ-
βαίλνπλ, άκεζα θαη νξγαλσηηθά, κέζα ζηνλ ίδην ην ρψξν αλαπαξαγσγήο 
θαη ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ ζρέζε πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη ζήκεξα πνηνηηθά δηαθνξεηηθή, πξάγκα πνπ εθδε-
ιψλεηαη ζην ζχγρξνλν θαηλφκελν ηνπ ζπλερψο εληεηλφκελνπ θξαηηθνχ 
παξεκβαηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 
ξφινο ηνπ θξάηνπο απνηειεί πηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπ-
ηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ γεληθφηεξα θάησ απφ ηελ αηγίδα ησλ κνλνπσιί-
σλ, θαη φηη ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην ζεκειηψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 
ηνλ θχθιν αλαπαξαγσγήο ηνπ πάλσ ζην θξάηνο. Αλ θαη ε εηθφλα κηαο 
"ζπγρψλεπζεο" ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο θαη ησλ κνλνπσιίσλ είλαη ζίγν-
πξα αλαθξηβήο θαη απιντθή, γηαηί παξαβιέπεη ηε ζρεηηθή απηνλνκία, πνπ 
θαη ην ζχγρξνλν θξάηνο ζπρλά δηαηεξεί απέλαληη ζηηο κεξίδεο ηνπ κνλν-
πσιηαθνχ θεθαιαίνπ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζπγθξνηείηαη κηα ηδηαί-
ηεξα ζηελή ζρέζε θξαηηθψλ κεραληζκψλ-κνλνπσιίσλ, ζρέζε δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηα κνλνπψιηα. Πρέζε κάιηζηα πνπ δελ αθνξά απνθιεηζηη-
θά, ή θαη θπξίσο, ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αζθεί εθάζηνηε ηελ θπβεξ-
λεηηθή εμνπζία, πνπ δελ εμαξηηέηαη δειαδή απφ κηα απιή ελαιιαγή ζ' 
απηήλ ηελ εμνπζία, αιιά πνπ παίξλεη θπξηνιεθηηθά ηε κνξθή ελφο πν-
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ιπζρηδνχο δνκηθνχ πιέγκαηνο8. 

Ζ πνιενδνκία ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ απνηειεί κηα 
άκεζε παξέκβαζε ζηελ ρσξηθφηεηα ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 
Ρελ πξνβιεκαηηθή απηή πνπ δηεμνδηθά έρνπκε παξνπζηάζεη ζε άιια θεί-
κελα9, δελ είλαη ζθφπηκν λα επαλαιάβνπκε. Κπνξνχκε φκσο λα μαλαην-
λίζνπκε φηη ε δηάθξηζε ηεο παξέκβαζεο ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηεο 
αζηηθνπνίεζεο θαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο πφιεο, φρη κφλν είλαη νξαηή 
εκπεηξηθά αιιά θαη ζεσξεηηθνπνηείηαη. Γηα κηα κεγάιε κάιηζηα πεξίνδν ε 
πξνηεξαηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κέζσ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 
ιεγφκελνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζαλ επίζεκεο κνξθήο πνιενδνκίαο, ήηαλ 
αλακθηζβήηεηε. 

Ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο εληάζζεηαη απφιπηα ζηηο γεληθφηεξεο 
ζρέζεηο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θξαηηθφ παξεκ-
βαηηζκφ. Δκθαλίδεηαη ζαλ κηα κηθξνγξαθία ησλ πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ 
θαη νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο, πξνζαξκφδεηαη ζηελ άξζξσζε 
θξάηνπο θαη κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ, αθνινπζεί ηελ δηαθνξνπνίεζε 
θηιειεχζεξσλ θαη παξεκβαηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ 
αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εηθνλνγξαθεί απηή ηελ ελζσκάησζε, κε ηελ 
πνξεία ηνπ απφ ηελ θηιειεχζεξε δηαηηεζία ζηελ δπλακηθή εκπινθή ζην 
πεδίν ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηελ ζπκπχθλσζε ησλ νηθν-
λνκηθψλ, πνιηηηθψλ Θαη ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο ζηηο πα-
ξεκβάζεηο ηνπ, κε ηα βήκαηα ηνπ πξνο ην κεγάιν θαη πνιιέο θνξέο κν-
λνπσιηαθφ θεθάιαην. 

 

                                                
8 Ξνπιαληδάο Λ., "Γεκνθξαηηθή ζπκκαρία θαη απηαξρηθφ θξάηνο", Ξνιίηεο 3, 1976. 
9 Βι. Θνκλελφο Λ., "Ζ πφισζε ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ", ζέζεηο, 7/1984 θαη Θνκ-

λελφο Λ., "Ξξνγξακκαηηζκφο-ζρεδηαζκφο θαη θαλνληθφηεηα ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθα-
ιαίνπ" Ξνιενδνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο, Δθδ. Ξαξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1985. 



 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 
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Νη αληηιήςεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ 
απνηεινχλ νξγαληθφ ηκήκα ηεο άζθεζεο ηνπ. Νη ηδενινγηθέο 
κεηαζέζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ πνξεία ηεο εμνκάιπλζεο 
επηθαιχπηνπλ ζπλήζσο ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ησλ παξεκβά-
ζεσλ. Ζ ηδενινγηθή θαηαζθεπή ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, 
καδί κε άιινπο κχζνπο, έξρεηαη λα λνκηκνπνηήζεη ηελ πξνγ-
ξακκαηηθή δξάζε. Κ' απηή ηελ έλλνηα ε επίγλσζε ηνπ "κχ-
ζνπ" είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγ-
καηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 

 

 

 

Θαζψο δηεπξχλεηαη ε θξαηηθή παξέκβαζε θαη νινθιεξψλεηαη ην ζχζηεκα 
ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έλαο φγθνο ηδενινγηθψλ πξαθηηθψλ "νξ-
ζψλεηαη" πνπ δηθαηψλεη, κπζνπνηεί θαη επελδχεη κε θνηλσληθά απνδεθηέο 
αμίεο ηηο πξνγξακκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηακνξθψλεηαη έηζη έλα ηδενινγηθφ 
επνηθνδφκεκα φπνπ εθθξάδνληαη νη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ θνξέσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία θαη φπνπ παξάιιεια, κεηαθξάδεηαη ε 
πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο ζε ηδενινγηθή θπξηαξρία. Ζ νξηνζέηεζε 
φκσο ηνπ ηδενινγηθνχ επνηθνδνκήκαηνο πνπ γελληέηαη θαη επηθαιχπηεη 
έλα ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά 
κφλν κε ηελ αλαθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ν πξφζθαηνο 
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα απνηειεί 
έλα πξφζθνξν πεδίν γηα ην εγρείξεκα απηφ1. Ξξνεγνχκελα φκσο ζα έπ-
ξεπε λα δηεπθξηλίζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ "ηδενινγία", ηελ ιεηην-
πξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαζψο θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηα άιια 
ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δνκήο. 

Κε αθεηεξία ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηδενινγίαο φρη κφλν ζαλ εξγαιείν 

                                                
1 Ζ πεξηγξαθή ησλ αληηιήςεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ζχγρξνλε άζθεζε ηνπ πξνγξακκα-

ηηζκνχ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά κεηά ην 1970, φπνπ επηρεηξείηαη ε αλακφξθσζε ηνπ παιαη-
νχ πιαηζίνπ πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ (ξπκνηνκηθά, Π.Γ., ΓOK), κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
λένπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ (ξπζκηζηηθά, έιεγρνο ρξήζεσλ γεο) θαη ηελ εθαξκν-
γή νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ελεξγνχ πνιενδνκίαο. 
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εθινγίθεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θχξηα ζαλ 
ζηνηρείν θαζνδήγεζεο ηεο πξαθηηθήο, ζε ζπλάξηεζε κ' έλα ζχζηεκα α-
μηψλ, αλαπαξαζηάζεσλ, εηθφλσλ, ηεξαξρηψλ ζα πιεζηάζνπκε ην εξψηεκα 
ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλήθεη ζηνλ φξν2. Έηζη ζε κηα δηπιή δπλακηθή ζα 
παξαθνινπζήζνπκε ηελ δηακφξθσζε θαη δξάζε ηεο ηδενινγίαο, ζαλ έλα 
ζχζηεκα πνπ γελληέηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πξαθηηθέο (πα-
ξαγσγή, θαηαλάισζε, αληαιιαγή, δηαρείξηζε) ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζ-
κνχ, φπνπ θαη ε αληηζηνηρία ηεο κε ηελ πνξεία ηνπ ηζηνξηθνχ κεηαζρεκα-
ηηζκνχ θαη ησλ ζπγθπξηψλ θαη ζαλ ζηνηρείν αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλη-
θήο δνκήο κέζσ ησλ ζρέζεσλ λνκηκνπνίεζεο θαη απνδνρήο θαη ηεο θαλν-
ληζηηθήο θαζνδήγεζεο ηεο πξάμεο πνπ επηβάιιεη3. 

Αιιά ε ηδενινγία αλ θαη απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ ηεο πξαγκαηηθήο 
δσήο απνηειεί κηα παξακφξθσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ. Αλ θαη πεξηιακβάλεη 
ζηνηρεία γλψζεο είλαη ηαπηφρξνλα κία ςεπδαίζζεζε: κία θαληαζηηθή 
θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο χ-
παξμεο. Γηαηί ν θαζνξηζκφο ηεο απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο 
κεηαθέξεη ηνλ θνηλσληθφ αληαγσληζκφ θαη αληηζέζεηο ζην πεδίν ηεο. Νη 
ζρέζεηο ηαμηθήο θπξηαξρίαο, ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ επηπέδνπ κε-
ηαθξάδνληαη ζε ζρέζεηο ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηηο ηδεν-
ινγίεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ. 
Ζ δηακνξθνχκελε έηζη θπξίαξρε ηδενινγία δελ απνηειεί παξά ηελ ηδαληθή 
έθθξαζε ησλ ζρέζεσλ επηβνιήο4. 

Ρν θχξην θνηλσληθφ ηεο απνηέιεζκα ζπλίζηαηαη ζην λα δνκεί θαη λα 
αλαδνκεί ηελ εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ ψζηε λα κπζνπνηνχληαη θαη λα 
δηθαηψλνληαη πξαθηηθέο ηαμηθνχ ραξαθηήξα θαη λα ηζρπξνπνηνχληαη νη 
αμίεο θαη νη ζηφρνη πνπ επηβάιιεη ε αλαπαξαγσγή ησλ ζρέζεσλ εθκεηάι-
ιεπζεο. Κ' απηφ ηνλ ηξφπν κεηαηξέπεηαη ζε απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 
ηαμηθήο ελφηεηαο θαζψο αλαπαξηζηά κηα ςεπδή αξκνλία ζηελ ζέζε ησλ 
πξαγκαηηθψλ αληηζέζεσλ ή ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ηνπ Ξνπιαληδά 
"πξνζθέξεη κηα θαληαζηηθή ζπλέρεηα ζηελ ελφηεηα πνπ δηέπεη ηηο πξαγ-

                                                
2 Milieu, Pratiques et Culture Vécue ζην Chombart de Lauwe, Ο.Ζ., La Culture et le Pouvoir, 

Paris, ed. Stock/Monde ouvert, 1975, ξ. 139-161. 
3 Rocher, G., L' Action sociale, Paris, éd. ΖΚΖ, col. points, 1968, ξ. 71-85. 
4 Αλαιπηηθά γηα ηελ ηδενινγηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ βι. Vadée Κ., L' Idéologie, 

Paris, ed. Logos, 1974. 
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καηηθέο αληηζέζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζρεκαηηζκνχ"5. 

Αιιά ε ζπζηεκαηηθή αλαδφκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 
ζπληειείηαη ζην πιαίζην ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο δελ είλαη ην κνλαδηθφ 
θνηλσληθφ ηεο απνηέιεζκα. Κέζα απφ ηελ εθινγίθεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξαθηηθψλ ζπιινγηθψλ θαη κε ππνθεηκέλσλ, γίλεηαη ζπλζήθε δηακφξθσ-
ζεο επηζηεκνινγηθψλ ηνκψλ θαη αικάησλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο γλψζεο. Ζ 
ζεσξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηδενινγίαο, παξ' φιν πνπ δελ επηθαιχπηεη ηελ 
πξαθηηθν-θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο6, επεθηείλεηαη κέζα απφ έλα δηαθεθξη-
κέλν ζχλνιν ηδενινγηψλ, ηηο ζεσξεηηθέο ηδενινγίεο. Ξξφθεηηαη γηα ηδεν-
ινγηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζεζκηθά αλαγλσξηζζεί ζαλ επηζηεκνληθέο 
πξαθηηθέο. Ζ δε αληηθαηάζηαζε πνπ έηζη ζπληειείηαη, επηζηεκνληθψλ 
πξαθηηθψλ απφ ηδενινγηθέο, ιίγν απνξξέεη απφ ηελ νξζφηεηα ησλ ηειεπ-
ηαίσλ φζν απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο 
γλψζεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο7. 

Απηήλ ηελ δηπιή ιεηηνπξγία ηεο ηδενινγίαο, ζαλ κεραληζκνχ απνθα-
ηάζηαζεο ηεο ελφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ αληηζέζεσλ θαη ζαλ δηαδηθαζί-
αο πξνζδηνξηζκνχ πξαθηηθψλ ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο, κπνξνχκε λα ηελ 
δηαπηζηψζνπκε ζηελ άζθεζε ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Πηηο δπν 
δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηελ ζρέζε ηνπ δει. κε ηηο άιιεο 
θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή, ζα εμεηάζνπκε ηηο 
θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη κε ζπζηήκαηα αμηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο ηδε-
νινγηθέο κεηαζέζεηο. Ππγθεθξηκέλα ζα νξηνζεηήζνπκε ηηο αληηιήςεηο θαη 
ηηο κεηαζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξακ-
καηηζκνχ, ηελ έλλνηα ηνπ δει., ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα παξέκβαζεο θαη 
ηελ κεζνδνινγία ηνπ. 

 

 

                                                
5 Poulantzas, Λ., Pouvoir Politique et Classes Sociales, Paris, éd. Maspero, 1971, vol. 2. 
6 Αlthusser, L., Pour Marx, Paris, ed. Maspero, ξ. 238. 
7 Γηα έλα νξηζκφ θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ηδενινγηψλ βι. Castels, Κ. et 

Ipola, Δ. "Pratique Epistémologique et Sciences Sociales", Théorie et Politique. φπ. παξ. 
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1. Ζ ηδενινγηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Bettelheim8 ην ζέκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη απνθ-
ηήζεη κηα ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο κηαο α-
ζαθνχο νξνινγίαο θαη λέσλ θαηλνκέλσλ πνπ απηή ε νξνινγία ζρεκαην-
πνηεί κε αλεπαξθή ηξφπν. Ξξφθεηηαη γηα ην λφεκα πνπ παίξλεη ν πξνγ-
ξακκαηηζκφο κέζα ζηηο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο, ησλ νπνίσλ ηελ πην εμε-
ιηγκέλε κνξθή απνηειεί ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 

Ν πξνγξακκαηηζκφο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα νλν-
καζζεί θαη "ελδεηθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο", εκπιέθεηαη ζ' έλα ζχζηεκα 
αληηζέζεσλ πνπ αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ 
ραξαθηήξα ηνπ. Παλ απνθαζηζηηθή ζεζκηθή πξαθηηθή ζπγθξνχεηαη κε ην 
φηη νη ηειεπηαίεο θαη πξαγκαηηθέο απνθάζεηο, ζηηο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο, 
αλήθνπλ ζηνπο αηνκηθνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο ελψ ηαπηφρξνλα ην πεδίν 
δξάζεο ηνπ αλαζηαηψλεηαη απφ ηελ ζχγθξνπζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
ζέηεη ε νινέλα απμαλφκελε θνηλσληθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κε ηελ αην-
κηθή ηδηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο ηεο. Ξαξά ινηπφλ ηνλ φξν 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ν πξνγξακκαηηζκφο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε κηα 
πξαθηηθή παξέκβαζεο παξά κε κηα δηαδηθαζία εθαξκνγήο απζηεξά 
πξνζδηνξηζκέλνπ πξνγξακκάησλ δξάζεο. 

Ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο, ηκήκα 
ηεο γεληθήο ηάζεο πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ην 1945 γηα εθαξκνγή "πιά-
λσλ", ελψ αλαγθαζηηθά ππνθχπηεη ζηε δνκή ησλ ηαμηθψλ θνηλσληθψλ 
ζρέζεσλ παξαγσγήο έρεη ζπλδπάζεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπ κε ηελ 
ππεξβαηηθή αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο δηαθχιαμεο 
ηεο "θαιήο ιεηηνπξγίαο" ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

Αο δνχκε πψο δνκνχληαη απηέο νη αληηιήςεηο ζηελ επίζεκε εθδνρή 
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζην Πχληαγκα 
είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Ρν άξζξν 
106 ηνπ ηζρχνληνο Ππληάγκαηνο νξίδεη ην θξάηνο ζαλ θνξέα πξνγξακ-
καηηζκνχ "πξνο εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη πξνζηαζία ηνπ γε-
ληθνχ ζπκθέξνληνο"9. Δλψ ην άξζξν 24 ζπλδπάδεη ηελ ρσξνηαμηθή πνιη-

                                                
8 Bettelheim, Ch., Planification et Croissance Accélérée, Paris, éd. FM/petite collection Mas-

pero, 1978, ζει. 5. 
9 Ρν Πχληαγκα ηεο Διιάδνο. άξζξν 106. 
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ηηθή κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ νηθηζ-
κψλ. 

Πην Λ.Γ. 1262/72 "πεξί ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ" 
πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ: "Ρν ρσξν-
ηαμηθφ ζρέδην θαλνλίδεη ηελ θαηαλνκή θαη δηάξζξσζε νηθνλνκηθψλ, θνη-
λσληθψλ, νηθηζηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, δξαζηε-
ξηνηήησλ, ιεηηνπξγηψλ θαη έξγσλ ζε επίπεδν ρψξαο"10. Αιιά ε θαηαλνκή 
θαη δηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδεη ην Πρέδην "δελ είλαη απν-
ιχησο δεζκεπηηθά θαη δελ δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο λν-
κηθά εμαλαγθαζηά"11. 

Πην αζηηθφ επίπεδν ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ πεξηνξίδεηαη απφ ην ζχλν-
ιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ κφλν ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ζηα 
δίθηπα ππνδνκήο (Λ.Γ. 1262/72 άξζ. 2 παξ. 2), ν δε έιεγρνο δηθαηψλεηαη 
γηαηί ζεσξείηαη φηη απνηειεί δεκφζηα σθέιεηα (άξζ. 3). 

Απφ ηελ ζχληνκε αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζ-
κνχ πξνθχπηεη φηη: 

 απηφ πνπ νλνκάδεηαη πξνγξακκαηηζκφο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 
ζα είλαη έλα ζχλνιν παξνηξχλζεσλ, ελψ παξάιιεια ν ιφγνο πνπ 
αλαπηχζζεηαη ζπγθαιχπηεη απηφ ην πεξηερφκελν 

 ηφζν ζην Πχληαγκα φζν θαη ζηνπο ινηπνχο λφκνπο επαλέξρεηαη ζπ-
λερψο ε έλλνηα ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο δεκφζηαο σθέιεη-
αο πνπ ζπγθαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ηελ άζθεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 απηφ πνπ νλνκάδεηαη πνιενδνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο (κέζσ ησλ 
ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ) πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηεο γεο, έιεγ-
ρνο πνπ πξαθηηθά γίλεηαη ακθίβνινο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ ππάξρεη 
παξάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο θαηα-
λνκήο ηνπο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

Ζ άπνςε νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΘΔΞΔ γηα ηνλ πνιενδνκηθφ πξνγξακκα-
ηηζκφ θαίλεηαη λα μεθηλάεη απφ κία θαη' αξρή ζπκθσλία κε ηηο αληηιήςεηο 

                                                
10 Λ.Γ. 1262/72 "πεξί ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ", άξζ. 2, παξ. 1, Γνκηθή 

Δλεκέξσζηο, η. Α1. 
11 Βι. ιφγν θ. Ππληνληζκνχ θαη Ξξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ Λ. 360/76 ζηε 

Βνπιή, ζην Ρερληθά Σξνληθά, ΡΔΔ, Λ. 360/76, ζει. 36. 
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πνπ εθθξάδνληαη ζην Λ.Γ. 1262/7212 ηηο νπνίεο φκσο πξνζπαζεί λα ζπκ-
πιεξψζεη ζχκθσλα κε ηελ αξρή φηη: "Ν ξπζκηζηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη 
βαζηθά κηα ζπλερήο δηαδηθαζία δηαηηεζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ αληηηηζεκέλσλ 
ζπρλά αλαγθψλ θαη ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ πα-
ξαγφλησλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ 
αληηζέζεσλ απηψλ κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 
ζπλφινπ"13. Ρν πινπξαιηζηηθφ πλεχκα ηεο δηαηχπσζεο, εληείλεηαη πεξαη-
ηέξσ φηαλ δηαηππψλνληαη επηθπιάμεηο γηα ηνλ βαζκφ δεζκεπηηθφηεηαο 
ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
θνξείο θαη ηα πεξηζψξηα ειαζηηθφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγ-
ξακκάησλ14. 

Πηελ κειέηε Νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΡΔΔ γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 
ρσξνηαμίαο θαη ηεο πνιενδνκίαο παξ' φιν πνπ αληηκεησπίδεηαη ζηελ αξρή 
ε ρσξνηαμία κε απιντθφ ηξφπν "ζαλ επηζηήκε πνπ ζέηεη ζε ηάμε ηηο δηά-
θνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δεδνκέλν ρψξν"15 δηαηπ-
πψλεηαη κηα ζεκαληηθά ξεαιηζηηθή ζέζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ: φηη "ζε 
πιαίζηα κεηψζεσο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ θαη έληαζεο ηνπ αλ-
ηαγσληζκνχ ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ν πξνγξακκαηηζκφο 
πξνθχπηεη κε άιιε κνξθή αλαγθαηφηεηαο, ηνπ ζπκβηβαζκνχ αθ' ελφο 
ησλ αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη αθ' εηέξνπ 
απηψλ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζην βαζκφ πνπ απηφ αληηδξά"16. 

Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε ζαθψο ππνλνεί κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε 
γηα ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο: ζαλ θνξέα-ξπζκηζηή ησλ αληηζέζεσλ ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ζέζε πνπ φρη κφλν αληηηίζεηαη ζηνλ κχζν ηεο 
ππεξηαμηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο αιιά θαη δίλεη ηελ επθαηξία γηα 
ελδειερή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ππγθξνχε-
ηαη φκσο κε ηελ άκεζε πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ δηαδηθαζη-
ψλ, απφ φπνπ νη εθπξφζσπνη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζπλήζσο απνπζηά-
δνπλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθήο ε ηδενινγηθή κεηάζεζε ζηελ έλλνηα 
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Νη επηθπιάμεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ 

                                                
12 ΘΔΞΔ, Ξνιενδνκηθή Νξγάλσζε, φπ. παξ. ζει. 64. 
13 ΘΔΞΔ, Ξνιενδνκηθή Νξγάλσζε, φπ. παξ. ζει. 156. 
14 ΘΔΞΔ, Ξνιενδνκηθή Νξγάλσζε, φπ. παξ. ζει. 66. 
15 ΡΔΔ, ζεζκηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμίαο. φπ. παξ. ζει. 10. 
16 ΡΔΔ, ζεζκηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμίαο, φπ. παξ. ζει. 11. 
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βαζκφ δεζκεπηηθφηεηάο ηνπ θαη ε επηθάιπςε ησλ αληηηηζεκέλσλ ζπκθε-
ξφλησλ απφ ηνπο φξνπο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο δεκφζηαο σ-
θέιεηαο, αλαηξνχλ ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηά ηνλ Bettelheim απν-
ηεινχλ ηελ νπζία θάζε πξνγξάκκαηνο: ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 
θαη ηελ ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ17. 

Δθ' φζνλ νη δνκηθέο αληηζέζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσ-
γήο δελ επηηξέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, είλαη ζσζηφηεξν λα κηιάκε γηα 
θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ δηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ αζηηθν-
πνίεζεο, ζηηο ρξήζεηο γεο ηεο πφιεο, παξά γηα πεξηθεξεηαθφ θαη αζηηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ. Απηή ε παξαηήξεζε δελ έρεη ζρνιαθηζηηθφ ραξαθηήξα 
γηαηί ε ζπλαίλεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δελ ζεκαί-
λεη θαζφινπ ζπλαίλεζε ζηελ εθάζηνηε θξαηηθή παξέκβαζε, ζην φλνκα 
ελφο ζπλνιηθφηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 

2. Ζ κπζνινγία ησλ ζηόρσλ 

 

Νη ζηφρνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζδηνξί-
δνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληηζέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηά-
δνληαη ζηελ πφιε, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο δηαρεηξηζηηθέο 
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ζεζκνί ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ραπηφρξν-
λα φκσο κε ηνλ νξηζκφ ηνπο, κηα ηδηαίηεξε ηδενινγηθή θαηαζθεπή πξαγ-
καηνπνηείηαη: πξφθεηηαη γηα ηελ δηάρπζε κχζσλ, παξαπνηεκέλσλ αληηιή-
ςεσλ, κεηαζέζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ λνκηκνπν-
ίεζε ησλ επηδησθνκέλσλ ζηφρσλ. Έλαο παξάιιεινο ηδενινγηθφο ιφγνο 
αλαπηχζζεηαη θαη επηθαιχπηεη ην πξαγκαηηθφ έξεηζκα ησλ ζηφρσλ θαη 
ζθνπψλ ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο. 

Αο δνχκε πψο πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα απηή ε επηθά-
ιπςε. Ζ αλακφξθσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κεηά ην 
1970 ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο λέσλ λφκσλ θαη πξάμεσλ, (Λφκνο 
πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, πεξί κεηαθνξάο ζπληειεζηνχ δφκεζεο, γθα-
ξάδ, πξνζηαζία δαζψλ, θηεκαηηθή εηαηξία δεκνζίνπ, ΓΔΞΝΠ, απφθαζε 

                                                
17 Bettelheim, Ch., Problèmes Théoriques et Pratiques de la Planification, Paris, éd. Maspe-

ro, 1977, ζει. 26-27. 
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ΔΠΣΞ γηα ρσξνηαμηθή πνιηηηθή, ξπζκηζηηθφ ζρέδην Αζελψλ θαη Θεζζαιν-
λίθεο, θιπ). Ξνηα φκσο ήηαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αδηέμνδα ηεο πξνε-
γνχκελεο πεξηφδνπ πνπ ε αλαδηάξζξσζε απηή ειπίδεη λα επηιχζεη; 

Νη δεδεισκέλεο πξνζέζεηο πζηεξνχλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπν-
ξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κία αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λένπ ζεζκη-
θνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ. Ν επίζεκνο 
ιφγνο εληνπίζζεθε ζηα ζέκαηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 
πνιηηψλ18. 

Ρν ζέκα ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ελψ αλακθηζβήηεηα απνηειεί θχξην ιατθφ αίηεκα γίλεηαη αληηθείκελν 
πιεζψξαο παξεξκελεηψλ. Παλ ζηφρνο νπσζδήπνηε μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο 
πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο γηαηί δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί παξά κφλν 
εθ' φζνλ ζπληξέρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο. Γελ ζα ζπδεηήζνπκε ηελ 
ηδενινγηθή ζρεηηθφηεηα ηνπ φξνπ "πνηφηεηα δσήο" θαη ηηο πνηθίιεο κνξ-
θέο, αθφκε θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθθξαζζε-
ί. Απιά ζα ζίμνπκε ην ζέκα ηεο ππεξβαηηθφηεηαο ησλ πξνζδνθηψλ γηα 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κφλν κέζα απφ ηελ πνιενδνκηθή παξέκβα-
ζε. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπδήηεζε γηα πνηφηεηα δσήο θαη πεξηβάιινληνο 
αξρίδεη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηα κεγάια 
αζηηθά θέληξα. Κία αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ αηηίσλ ηεο ππνβάζκηζεο 
δελ κπνξεί παξά λα ζηαζεί ζην ζχζηεκα ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ ζηηο 
νπνίεο ζηεξίρζεθε ε νηθνλνκηθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε. Δάλ ν πνιενδν-
κηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κέζν επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζην αζηηθφ 
πεδίν, ηφηε ηα φξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ νξίδνληαη απφ ηηο αληη-
ζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ηελ κνξθή ησλ πξνβιεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα επέκβαζε, πνπ πάιη εμαξηψληαη απφ 
ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο παξαγσγήο πνπ νη ίδηεο θνη-
λσληθέο ζρέζεηο νξίδνπλ. Πην δνζκέλν πιαίζην αζηηθά πξνβιήκαηα, πεξη-
βαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πνιενδνκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δεηήκαηα εμσγελψο πξνζδηνξηδφκελα ηνπ ηειεπ-

                                                
18 Ξξφγξακκα Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Αλαπηχμεσο 1978-1982, Ξξνθαηαξθηηθά, "Σσξν-

ηαμία θαη Ξνηφηεηα Εσήο", Αζήλα 1979, Δζληθφ Ρππνγξαθείν, ζει. 107-114 θαη .Γ.Δ. 
Ξξφηαζε "Ξξσηεχνπζα 2000", ζην Νηθνλνκία θαη Θνηλσλία, Αζήλα, Αχγνπζηνο 1979, 
ζει. 18. 
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ηαίνπ. Ζ ζεζκηθή ηνπνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ ζε 
ηίπνηα δελ εγγπάηαη βειηίσζε ηεο άκεζεο δσήο εθ' φζνλ ζε ίδηεο κνξθέο 
νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ παξακέλνπλ επί ηφπνπ. 

Δάλ ζην ειάρηζην πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ φξν 
"πνηφηεηα δσήο" πεξηιακβάλνληαη νη πξνζδνθίεο γηα ίζεο επθαηξίεο απαζ-
ρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο, γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα κεί-
σζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, γηα αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφ-
λνπ, θιπ, ηφηε γίλεηαη θαλεξφ πφζν καθξηά βξίζθεηαη ν έιεγρνο απηψλ 
ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ην "ζψκα" ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Δίλαη αλακθίβν-
ιν εάλ κπνξεί λα επηηεπρζεί πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ρσξίο λα πξνεγε-
ζεί ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ηελ πξνθαιεί. Θαη θαίλεηαη φηη ζ' 
απηή ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ πξαγκαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο αζηηθήο 
ππνβάζκηζεο νθείινληαη αζαθείο δηαηππψζεηο ζηφρσλ φπσο "πεξί εμαζ-
θαιίζεσο θαιιίηεξσλ δπλαηψλ φξσλ δηαβηψζεσο"19 θαη "πεξί ηθαλνπνίε-
ζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ" (ν πνιίηεο είλαη ν κφλνο αξκφδηνο γηα λα 
εληνπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ)20, πνπ ηζνπεδψλνπλ ηηο δηαηαμηθέο δηαθνξνπν-
ηήζεηο ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ζπζθνηίδνπλ ηηο αληηζέζεηο 
πνπ νδεγνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

Ξαξάιιεια κηα πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ζηφρσλ πνιενδν-
κηθήο παξέκβαζεο πνπ έγηλε ζην ΘΔΞΔ21 δελ θαηφξζσζε λα μεπεξάζεη ηα 
φξηα ηεο θηινινγίαο. Ρν πξφβιεκα ησλ ζηφρσλ δελ απαηηεί έλα ζπλεπή 
ζπζρεηηθφ αληηθεηκέλσλ, δπλαηνηήησλ, επηινγψλ θαη ζεσξίαο. Ζ πξνζ-
πάζεηα εμαληιείηαη ζε κία αλαιπηηθή αλαθνξά κέηξσλ αλεμάξηεηα απφ 
ηφπν θαη ρξφλν, φπνπ ράλεηαη θαη ην αληηθείκελν θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο 
βνχιεζεο γηα πξάμε. 

Άζρεηα απφ ην αλ ν ηδενινγηθφο ιφγνο πνπ δηαηππψλεηαη απνηειεί 
επαξθή λνκηκνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, παξακέλεη 
πάληνηε ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Αιιηψο δελ κέλεη παξά 
ε απηνθαηαλάισζε ησλ ηδενινγηθψλ κχζσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο 
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

                                                
19 Ρν Πχληαγκα ηεο Διιάδνο. άξζ. 24. 
20 ΒΖΚΑ, Πρεδηαζκέλε Αηαμία Αληίδνην ζηελ Αλαξρία, Αζήλα, 14.12.1980. 
21 ΘΔΞΔ, Ξνιενδνκηθή Νξγάλσζε, Δπηδηψμεηο, ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο πνιενδνκηθήο 

νξγαλψζεσο, φπ. παξ., ζει. 112-137. 
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3. Ζ ηδενινγηθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο 

 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή 
ηνπ θξάηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ν πξνγξακ-
καηηζκφο θαη' εμνρήλ πινπνηείηαη κε ηνλ λνκνζεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έιεγ-
ρν ηεο νξγάλσζεο ηεο πφιεο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο 
κε θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα, κε ηελ παξαγσγή ππνδνκήο, εμνπιηζκνχ, 
θαηνηθίαο απφ θξαηηθνχο θαη εκηθξαηηθνχο θνξείο. Ρν εξψηεκα πνπ καο 
απαζρνιεί αθνξά απηή ηελ ίδηα ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, ηελ ινγηθή πνπ 
ηε δηέπεη, ην κέγεζνο θαη ηα φξηά ηεο. Κ' άιια ιφγηα καο ελδηαθέξεη λα 
πηζηνπνηήζνπκε ηηο αληηιήςεηο πνπ εθινγηθεχνπλ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε 
θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή εθθξάδεηαη ζην πεδίν ηεο πφιεο. 

Κπνξνχκε λα πνχκε φηη θπξίαξρε είλαη ε άπνςε πνπ αλαγλσξίδεη ηνλ 
ζεηηθφ ξφιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αλαδεηά κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζήο ηνπ. Πε ηξεηο κειέηεο πνπ εθπν-
λήζεθαλ ζην ΘΔΞΔ22 δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα λα αζθεζεί ζπζηεκαηηθφ-
ηεξε πνιενδνκηθή πνιηηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε κία κεγέζπλζε ηνπ δεκφζη-
νπ ηνκέα. Ζ επηδίσμε ηεο έληαζεο ηνπ ξφινπ ηνπ πξνυπνζέηεη, πάληνηε 
θαηά ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ΘΔΞΔ, αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ δεκνζίσλ 
δαπαλψλ, θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ 
ζεζκψλ ηνπ, ελψ παξάιιεια δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε ρψξα καο δηα-
ζέηεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα αχμεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα23. 
Κέζα ζ' απηφ ην πλεχκα, αλαγλψξηζεο ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηνπ δεκφ-
ζηνπ ηνκέα θαη επηδίσμεο ηνπ παξεκβαηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εληάζ-
ζνληαη θαη νη απφςεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο, 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ (ελίζρπζε θεληξηθήο δηνίθεζεο, αξκν-
δηνηήησλ ΝΡΑ) λνκνζεηηθψλ (εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαηάμεσο, ξπζκηζηη-
θψλ, ξπκνηνκηθψλ, ρξήζεσο γεο) θαη νηθνλνκηθψλ κέηξσλ (θνξνινγία 
αθηλήησλ, επηρεηξήζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πφιε, απηνρξεκαηνδφηε-
ζε έξγσλ αζηηθήο ππνδνκήο)24. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε ηελ εκπεη-
ξηθή αηηηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα έληαζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Δλ-

                                                
22 ΘΔΞΔ, Γεκφζηα Νηθνλνκηθά, Έθζεζε νκάδαο εξγαζίαο, Αζήλα, ΘΔΞΔ, 1976. ΘΔΞΔ, Σσξν-

ηαμηθή Ξνιηηηθή, Έθζεζε νκάδαο εξγαζίαο, Αζήλα, ΘΔΞΔ, 1976. ΘΔΞΔ, Ξνιενδνκηθή Νξ-
γάλσζε. φπ. παξ. 

23 ΘΔΞΔ, Γεκφζηα Νηθνλνκηθά. φπ. παξ., ζει. 19-21. 
24 ΘΔΞΔ, Ξνιενδνκηθή Νξγάλσζε. φπ. παξ., ζει. 137-164. 
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δεηθηηθή ηνπ πλεχκαηνο είλαη ε αθφινπζε δηαηχπσζε: "ην ζεκεξηλφ κέ-
γεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπγθξηηηθά κε εθείλν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 
-φηαλ απηέο ήηαλ ζην ίδην επίπεδν αλάπηπμεο- είλαη ρακειφηεξν"25, θαηά 
ζπλέπεηα είλαη απνδεθηή θαη δπλαηή ε κεγέζπλζή ηνπ. 

Ζ αληίζεηε άπνςε δελ μεθηλάεη απφ ην πνιενδνκηθφ επίπεδν αιιά 
θαηαιήγεη ζ' απηφ κέζσ ηνπ ζπζρεηηζκνχ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη πιε-
ζσξηζκνχ. Πχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξνξείαο, "ειά-
ρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ ακθηζβεηνχλ φηη ν θχξηνο παξάγσλ ηνπ πιεζσ-
ξηζκνχ, φζν πξφθεηηαη γηα θπθιηθφ θαηλφκελν θαη φρη γηα ηάζε ηνπ θαπη-
ηαιηζκνχ, είλαη ν δεκφζηνο ηνκέαο. Ραθηηθνί θαη επελδπηηθνί πξνυπνιν-
γηζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο δαπάλεο πνπ ζε ζεκαληηθφ ηνπο πν-
ζνζηφ φρη κνλάρα απαξαίηεηεο δελ είλαη αιιά θαη ζπαηάιε απνηεινχλ γηα 
ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο"26. Πην βαζκφ δε πνπ νη θξαηη-
θέο δαπάλεο απμάλνπλ ηαρχηεξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξντφληνο ηεο νη-
θνλνκίαο, κε ζηαζεξφ πνζνζηφ θνξνινγίαο ζην ΑΔΞ, πιεζσξηθφ ρξήκα 
έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ. Θαη απηή δελ είλαη ε κφλε πιεζσξηζηηθή πί-
εζε απφ κέξνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ραπηφρξνλα είλαη ην θφζηνο: ε 
θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζ' νπνηνδήπνηε ηνκέα, είλαη δαπαλεξφηεξε απφ 
ηελ ηδησηηθή, απμάλνληαο έηζη ην θφζηνο ηεο νηθνλνκίαο. Νη ηζνινγηζκνί 
ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 1979 ην επηβεβαηψλνπλ27. Πηα ίδηα ζπκ-
πεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Βην-
κεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΝΒΔ) κε ηίηιν "Γεκφζηεο δαπάλεο θαη πιεζσξηζ-
κφο". Δάλ ηζρχνπλ απηέο νη εθηηκήζεηο ηφηε ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ε επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ησλ εηαηξηψλ πνπ ε-
ιέγρεη, ησλ δαπαλψλ ηνπ (ελψ ηαπηφρξνλα παξακέλεη ζηαζεξφ ην κέγε-
ζνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ), κέζσ ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ 
δεκηνπξγεί αλαηξεί άκεζα ηηο βειηηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ ηεο θαζεκεξηλήο 
δσήο πνπ καθξνπξφζεζκα ππφζρεηαη λα κεηαβάιιεη ν αζηηθφο πξνγξακ-
καηηζκφο. 

Ξηζηεχνπκε φηη ε αληηπαξάζεζε απφςεσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ α-
πνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο θευλζηαλήο πξφηαζεο θαη θηινζνθίαο δελ 
κπνξεί λα απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζην εξψηεκα ησλ νξίσλ, ηνπ κεγέ-
ζνπο θαη ηεο ινγηθήο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Αληίζεηα νη λεψηεξεο 

                                                
25 ΘΔΞΔ, Γεκφζηα Νηθνλνκηθά. φπ. παξ., ζει. 18. 
26 "Γεκφζηεο δαπάλεο θαη πιεζσξηζκφο", Νηθνλνκηθή Ξνξεία, Απξίιηνο 1980, ζει. 13. 
27 "Νη Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο", Νηθνλνκηθή Ξνξεία, φπ. παξ., ζει. 11. 
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έξεπλεο θαη ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ ππφζηαζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ 
θξάηνπο αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ έλα πιεξέζηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην. 
Πε θάζε πεξίπησζε ην ζέκα ηεο ινγηθήο θαη ησλ νξίσλ ηεο θξαηηθήο πα-
ξέκβαζεο δελ ηειεηψλεη ζε κία άξλεζε ή κηα θαηάθαζε. Θάζε θνξά ε 
ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, νη επί ηφπνπ δπλάκεηο θαη νη ζηφρνη δηακνξθψ-
λνπλ ην κέγεζνο πνπ ηεο αλήθεη. Κία ζεσξία, ινηπφλ, θαη φρη αληηιήςεηο 
πνπ πεξηνξίδνληαη ζε κία απνδνρή ή άξλεζή ηεο νθείιεη λα ηελ πξνζδην-
ξίζνπλ. 

 

 

4. Ηδενινγηθέο θαηαζθεπέο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηελ 
κεζνδνινγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

Πηελ πνξεία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 
θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ν αληαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ παξαγσγηθψλ 
ζρέζεσλ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε πιήζνπο πξνβιεκάησλ. Ζ αλαγλψξηζή 
ηνπο ζαλ πξψην βήκα γηα ηελ πνιενδνκηθή επέκβαζε, φρη κφλν δελ απν-
ηειεί κηα θνηλσληθά νπδέηεξε δηαδηθαζία αιιά αληίζεηα νη θνηλσληθέο ηά-
μεηο θαη νκάδεο κέζα απφ ηα γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνπλ ζαλ πξνβιήκα-
ηα, κέζα απφ ηελ ηεξάξρεζή ηνπο, πξνβάιινπλ ηηο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο 
θαη ηηο δηεθδηθήζεηο πνπ ηνπο αλήθνπλ. Ππλήζσο ε επηζήκαλζε ησλ 
πξνβιεκάησλ παίξλεη ην καλδχα ηεο αληηθεηκεληθήο επηζηεκνληθήο δηα-
πίζησζεο ζην φλνκα ηεο εμαληιεηηθήο θαη κεζνδηθήο απνηχπσζεο ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο28. Έηζη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 
επέκβαζεο θαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη γηα 
λα θαιχςνπλ θαη λα αληηθεηκεληθνπνηήζνπλ ηδενινγηθέο επηινγέο θαη ζέ-
ζεηο. 

Πηελ πξψηε θάζε ινηπφλ ηεο πξνγξακκαηηθήο δηαδηθαζίαο, κεζνδν-

                                                
28 Ρν Ξξφγξακκα θαη Πρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, ηνπ γξαθείνπ 

Γνμηάδε αλαθέξεη:  
"Ζ κειέηε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνγξάκκαηνο Ησαλλίλσλ εμεηάδεη θαη' αξρήλ 
ηελ ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο πφιεο ζηελ Ήπεηξν, ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ πφιε 
απφ δεκνγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιενδνκηθή άπνςε Θαη δηαηππψλεη ηελ θχζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ". Γξαθείν Γνμηάδε, "Ησάλληλα, Ξξφγξακκα θαη .Πρέδην 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο", Αξρηηεθηνληθά ζέκαηα, 11/1977, ζει. 157. 
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ινγία πξνζέγγηζεο θαη δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ θαη ζε κηα επφκελε, 
δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο δηεπζέηεζεο, απνηεινχλ ην θαη' 
εμνρήλ θένπδν ηεο ηδενινγίαο. Δδψ ε δξάζε ηεο θνξπθψλεηαη: 

 κε αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεξαξρήζεηο θαζνδεγνχκε-
λεο απφ ηηο αληηιήςεηο θαη επηδηψμεηο ησλ θνξέσλ 

 κε ηελ ζπζηεκαηηθή κεηάζεζε ησλ αηηίσλ θαη ηελ ζεψξεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ζηελ ζέζε ησλ αηηίσλ 

 κε πξνθαλή ινγηθά άικαηα αλάκεζα ζηελ απνηχπσζε ηεο θαηάζ-
ηαζεο θαη ζηηο πξνηάζεηο ξχζκηζεο, άικαηα απνδεθηά κέζα ζηα 
πιαίζηα ησλ ζεσξεηηθψλ ηδενινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ρεξάζηηνο είλαη ν θαηάινγνο ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εηθν-
λνγξαθήζνπλ ηηο κεηαζέζεηο πνπ πξνθαιεί ε ηδενινγία. Θα ζηαζνχκε 
κφλν ζε κεξηθά απφ απηά. 

Πηα "18 ζεκεία θνηλήο απνδνρήο" γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ "πξνβ-
ιήκαηνο Αζήλα"29 δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηελ απζαίξεηε δφκεζε, 
ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ πνπ αθνινπζεί ηελ 
θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ζηελ θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ αλάκεζα ζε 
ππνβαζκηζκέλεο θαη κε πεξηνρέο, ζηελ θεξδνζθνπία γεο. Ζ επηινγή ησλ 
πξνβιεκάησλ γηα ξχζκηζε (πιεζπζκφο, δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραλία, 
πξνζηαζία δαζψλ θαη αθηψλ, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπγθνηλσλίεο) 
απνδεηθλχνπλ έλα πεξηνξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο, πνπ απνδέρεηαη νξηζ-
κέλεο επηδηψμεηο θαη απνξξίπηεη άιιεο. 

Π' έλα κεγάιν αξηζκφ ξπζκηζηηθψλ κειεηψλ30, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 
έιιεηςε ηεο ζεσξίαο ή έζησ θαη αλαιπηηθήο πξνβιεκαηηθήο πνπ απνηε-
ινχλ νδεγνχο γηα ηελ δηαπίζησζε δπζιεηηνπξγηψλ, αληζνηήησλ, πξνβιε-
κάησλ. Αληί απηψλ, νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ κειε-
ηεηψλ, ε πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη νη νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε "εξγνδφ-
ηε" γίλνληαη νη αθεηεξίεο γηα ηελ κεηάζεζε κηαο δηαπίζησζεο απφ ηελ 
θαηεγνξία "γεγνλφο", ζηελ θαηεγνξία "πξφβιεκα" ή "δπζιεηηνπξγία". 
Πηνηρεία αλαθνξάο απνηεινχλ κφλν νξηζκέλνη δείθηεο πνπ έρνπλ κελ 
επηρεηξεζηαθφ ραξαθηήξα αιιά ζηεξνχληαη θάζε ζεσξεηηθήο αηηηνιφγε-

                                                
29 Ρν πξφβιεκα Αζήλα, ΑΛΡΗ, 4 Ηνπιίνπ 1980, ζει. 26. 
30 Γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε, βι. "Ζ ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα", Αξρηηεθηνληθά 

ζέκαηα, 11/1977, ζει. 128-255. 
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ζεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη θαη' εμνρή ζεηηθηζηηθή κε θχξηα ινγηθή δηεξγαζία 
ηελ ζχγθξηζε. 

Ρν ζέκα ηνπ πιεζπζκνχ επίζεο έρεη απνηειέζεη επαλεηιεκκέλα ζηνη-
ρείν ηδενινγηθήο παξαπνίεζεο. Αλάγνληαη ζην κέγεζφο ηνπ ε πνηφηεηα 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα αζηηθά πξνβιήκαηα, ε δπζθνιία πξνγξακκαηηζ-
κνχ θαη ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. Σσξίο λα ζεκαίλεη φηη ν πιεζπζκφο 
είλαη κία νπδέηεξε κεηαβιεηή, νη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ ηνπ απνδί-
δνληαη είλαη απινπνηεηηθέο. Απνηεινχλ ηδενινγηθά θαηαζθεπάζκαηα, κε 
ηελ έλλνηα ηνπ "αδεηάζκαηνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο". Δάλ ζηελ ζπλέρεηα 
απηέο νη ζπλαξηήζεηο ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο 
πξνηάζεηο, ην απνηέιεζκα δελ κπνξεί παξά λα είλαη ρανηηθφ31. Ζ αλαθν-
ξά ζε ηέηνηνπ είδνπο παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζε λα είλαη αηέιεησηε. 

 

* * * 

 

Νη παξαπάλσ αλαθνξέο δελ εμαληινχλ ην ζέκα ησλ ηδενινγηθψλ αληηιή-
ςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Κηα ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα θαηαδείμεη ηελ έθηαζε ησλ κχζσλ θαη ηελ 
ππφζηαζε ησλ απφςεσλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ζπγθξνηνχλ ην ζεσξεηηθφ 
θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα ηέηνην εγρείξεκα δελ 
ζα ζπκβάιιεη κφλν ζηελ δηεπθξίλεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηφρσλ ησλ ε-
θάζηνηε ξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά ζα θέξεη επίζεο ζηελ επηθά-
λεηα ηππηθά ηδενινγηθά ζρήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ, κέζσ ηεο λνκηκνπνη-
εηηθήο ηνπο δχλακεο, ηελ ξπζκηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξακ-
καηηζκνχ. 

 

                                                
31 Γηα κηα ζπζηεκαηηθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, βι. Αλδξηθνπνχινπ Δ., Θαπθαιάο, Γ., 

Θνκλελφο, Λ., "Θεζζαινλίθε 2000 - Θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο ηεο “Δηαηξείαο Κε-
ιεηψλ Ξεξηβάιινληνο”", ζην Ρερληθή ελεκέξσζε, Θεζζαινλίθε, Κάηνο Ηνχληνο 1980, ΡΔ-
Δ/ΡΘΚ, ζει. 43-52. 
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Νινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηα ζεσξε-
ηηθά θαη ηδενινγηθά ζρήκαηα πνπ εθινγηθεχνπλ ηελ άζθεζε 
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε 
νξηζκέλα ζέκαηα κ' έλα πεξηζζφηεξν θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν. 
Θα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ απηέο νη επηζεκάλζεηο ζαλ 
πξφζζεηεο αιιά θαη αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ηεο αλάιπζεο 
πνπ πξνεγήζεθε. 

 

 

 

 

 

1. Αζηηθόο πξνγξακκαηηζκόο-ζρεδηαζκόο 

 

Κε ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίζακε ηηο εμνκαιπληηθέο-ξπζκηζηηθέο παξεκ-
βάζεηο ζηελ πφιε, ζηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο 
πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ θαη ζηνλ πιηθν-θπζηθφ ηεο ρψξν. 

Ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο-ζρεδηαζκφο ζπκπιεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο 
παξαγσγήο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δξάζε ησλ 
ππνθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο εκπνξεπκαηηθήο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, 
θαη εμνκαιχλεη ηηο αληηζέζεηο θαη αληηθάζεηο ηεο ρσξηθφηεηαο πνπ δηα-
κνξθψλεηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ είλαη λα εμαζθαιηζζεί ε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ 
θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ δηάξζξσζε ηνπ αζηηθνχ 
ρψξνπ, έηζη ψζηε λα αίξνληαη ηα εκπφδηα πνπ παξαθσιχνπλ ηελ ζπλνιη-
θή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ αιιειεμαξηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
ρσξνζεηνχληαη ζηελ πφιε. 

 

 

2. Αζηηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη αζηηθόο ζρεδηαζκόο 

 

Ζ ξπζκηζηηθή δξάζε ηεο πνιενδνκίαο αλαπηχζζεηαη ζε δχν δηαθεθξηκέλα 
πεδία. ζ' απηφ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο 
θαη ζ' απηφ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο. Πηελ δηάθξηζε ησλ επηπέδσλ 
απηψλ ζηεξίδεηαη ε δηάθξηζε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ ζρε-
δηαζκνχ. 
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Π' φηη αθνξά ηελ ζεσξία, πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο δηαθξί-
λνληαη ηειείσο ν έλαο ηνπ άιινπ, ελψ ζην πεδίν ηεο πξαθηηθήο ε ζπλά-
θεηα είλαη εληνλφηεξε: ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη πξνυπφζεζε ηνπ ζρεδη-
αζκνχ θαη ν ζρεδηαζκφο, κεξηθέο θνξέο, νινθιήξσζε ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ. Πε θάζε πεξίπησζε ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο πνιενδνκηθήο πξαθηηθήο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ε-
θαξκνγήο ηεο, φζν θαη ηεο ζεσξίαο ηεο. Γελ είλαη φκσο απαξαίηεην θάζε 
πξφηαζε πξνγξακκαηηζκνχ λα πινπνηείηαη κέζα απφ κία ζρεδηαζηηθή δη-
αδηθαζία. Νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχλ 
κία κεηαγελέζηεξε ζρεδηαζηηθή επεμεξγαζία. 

 

 

3. Αζηηθόο ή πνιενδνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

 

Σξεζηκνπνηήζακε ηνπο δχν φξνπο ηζφηηκα γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηηο 
ξπζκηζηηθέο δξάζεηο ησλ ζεζκψλ ζην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Δλλνηνινγηθά ζα κπνξνχζακε λα 
δερζνχκε φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο ζην 
βαζκφ πνπ θαη νη δχν εθθξάδνπλ ηελ παξέκβαζε πνπ αζθείηαη ζηηο θνη-
λσληθέο πξαθηηθέο ηεο πφιεο. Ηζηνξηθά φκσο ζηνλ φξν πνιενδνκηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο έρεη απνδνζεί έλα ζηελφηεξν πεξηερφκελν, θαζψο έρεη 
ζπλδεζεί κε ηηο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο, ελψ αληί-
ζεηα ν φξνο αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ππνλνεί κία δξάζε θαη ξχζκηζε ζε 
επίπεδν ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη δεηήκαηα πνπ δελ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
πιήξε απαζρφιεζε, θνηλσληθή επεκεξία θιπ). 

Δπίζεο αλ θαη ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ 
φξν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ πνιενδνκία 
πνπ αζθείηαη ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο αζηηθνπνίεζεο, 
δελ απνθιείζακε παξάιιεια ηνλ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ απφςεσλ ηνπ θπ-
ζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο. Ζ απφιπηε ηνκή θαη δηαρσξηζκφο "θπζηθήο" θαη 
"θνηλσληθήο" ππφζηαζεο ηεο πφιεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ελλνεζεί. Πην 
πην αθεξεκέλν επίπεδν ε ελφηεηα αλάγεηαη ζην φηη ν ρψξνο (δηάξζξσ-
ζε) ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηεο πφιεο είλαη θαη θπζηθφο. Π' έλα πην 
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ε ελφηεηα είλαη επηρεηξεζηαθή: κέζα απφ ηελ ε-
πέκβαζε ζην θπζηθφ ρψξν ηεο πφιεο (ζην ζχζηεκα ησλ ρξήζεσλ γεο 
π.ρ.) είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεηαη θάπνην άιιν επίπεδν (π.ρ. ηεο ζπζ-
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ζψξεπζεο ή ηεο παξαγσγηθφηεηαο). Αθφκε ε ίδηα ε επέκβαζε ζην επίπε-
δν ησλ ρξήζεσλ γεο πξνυπνζέηεη έλα παξάιιειν έιεγρν ησλ παξαγσγη-
θψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

4. Γηα ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Κε πνιινχο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε λα δηαηππψζεη θαλείο ην αληηθείκελν 
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Δίλαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζρέζεηο πνπ σ-
ζνχλ ηελ αζηηθνπνίεζε (νη θηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο βηνκεραλίαο, 
ηνπ εκπνξίνπ, νη κνξθέο νξγάλσζεο -δηαίξεζεο ηεο εξγαζίαο, νη ζρέζεηο 
ηδηνθηεζίαο θιπ). Αιιά πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ηα εκπφδηα πνπ απνηξέπν-
πλ ηελ αληηζηνηρία ησλ ζρέζεσλ ηεο ζπζζψξεπζεο κε ηελ δηάξζξσζε 
θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο. Δπίζεο φκσο ζαλ αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο 
γεο (ηεο θαηνηθίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ. εκπνξίνπ, ηνπ θνηλσληθνχ ε-
μνπιηζκνχ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ππνδνκήο θιπ), ησλ νπνίσλ ηνλ έιεγρν 
θαη πξνθαζνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ν πξνγξακκαηηζκφο αλαιακβάλεη. Αθφ-
κε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζαλ δηεπξπκέλν ζχζηεκα πα-
ξαγσγήο φπνπ ζπληίζεληαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη θα-
ηαλάισζεο, αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη απηφ ην ίδην ην 
αζηηθφ παξαγσγηθφ-αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, ε εζσηεξηθή ηνπ δηάξζξσ-
ζε θαη νη κεραληζκνί ηεο κεηαβνιήο ηνπ. 

Απηή ε πνιιαπιφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξακ-
καηηζκνχ αλάγεηαη ζην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ζεζκψλ ξχζκηζεο. Θαζψο 
θάζε κνξθή πξνγξακκαηηζκνχ ζπλδπάδεηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξη-
ζεο πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο παξέρνπλ, ε ζπλερήο δη-
αθνξνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ επηζθξαγίδεη ηηο κεηαβαιιφκελεο 
δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ησλ δηαδηθαζηψλ 
ηεο ξχζκηζεο. 
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5. Ζ ινγηθή ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο 

 

Αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ην πνιενδνκηθφ πξφγξακκα ελζσκαηψλεηαη θαη 
ζπλδπάδεηαη κε ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ θαζν-
δεγνχλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 
εθάζηνηε δνζκέλεο ζρέζεηο παξαγσγήο. 

Φαλεξή πξνυπφζεζε ηεο παξαπάλσ ελαξκφληζεο είλαη ε πιαηζίσζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο εθαξκνγήο θαη ν πξνζδη-
νξηζκφο θάζε επηκέξνπο δξάζεο ζε αληηζηνηρία κε θάπνην θνξέα. Ξεξαη-
ηέξσ φκσο αλαγθαία είλαη ε ελαξκφληζε ησλ θχξησλ επηινγψλ ηνπ πξνγ-
ξάκκαηνο κε ηελ νπζία ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 
δνζκέλν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο δελ ζηεξίδεηαη 
ηφζν ζηνλ "απηαξρηζκφ" πνπ ηελ πεξηβάιιεη φζν ζηελ νπζηαζηηθή ελαξ-
κφληζή ηεο κε ηηο θπξίαξρεο ζρέζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ κεηαβνιή 
ησλ αζηηθψλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Πχγθξνπζε ησλ γεληθψλ θαηε-
πζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο δελ νδεγεί παξά 
ζηελ απφξξηςή ηνπ. Απηή ε αληηζηνηρία πξνζδηνξίδεη θαη ηα φξηα ησλ 
επεκβάζεσλ. πσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, είλαη έιιεηςε ζηνηρε-
ηψδνπο ξεαιηζκνχ λα πηζηεχεη θαλείο φηη ν πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα 
δψζεη ιχζε ζε πξνβιήκαηα πνπ δηακνξθψλνληαη θάησ απφ ηελ πίεζε 
ησλ πην θαζνξηζηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Θαη απφ 
απηή ηελ αληηζηνηρία πάιη πξνθχπηεη φηη ν πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αζ-
ηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη θπξίσο κεηαξξπζκηζηηθφο. 

Π' απηφ ην πιαίζην ε θαηαλφεζε θαη ε επηζήκαλζε ησλ πξαγκαηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο αζηηθήο ζπγθξφηεζεο γίλεηαη πξνυπφζεζε ησλ εθάζηνηε 
επεκβάζεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο βα-
ζηθφ ζηνηρείν ηεο πνιενδνκηθήο ζεσξίαο. 

 

 

6. Ξιαίζην, ζεσξία θαη πξαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Δλψ ε αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε δηαπίζησζε κε αξθεηά ζαθή ηξφπν ηελ 
δηρνηνκία πξνγξακκαηηζκφο -ζρεδηαζκφο θαη ηελ δηάθξηζε πιαηζίνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξαθηηθήο πξνγξακκαηηζκνχ, ε ζρέζε ζεσξίαο θαη 
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πξαθηηθήο πξνγξακκαηηζκνχ ίζσο δελ είλαη ηφζν ζαθήο. Πε θάζε πεξίπ-
ησζε ε ελνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ πιαίζην, πξαθηηθή, ζεσξία ηνπ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ ζεσξεηηθν-αλαιπηηθή 
πξνζπάζεηα. 

Θαη' αξρήλ ζαλ πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δελ κπνξνχκε παξά 
λα ζεσξήζνπκε ηηο απζφξκεηεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηεο 
πφιεο. Κφιηο φκσο ζπζρεηηζζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσ-
ζεο κε ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζ-
κνχ δηεπξχλεηαη πξνο ηελ ζθαίξα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
ζπζζψξεπζεο θαη ηεο ρσξηθφηεηαο πνπ ηεο αληηζηνηρεί. 

Δμ ίζνπ κεηαβιεηή είλαη θαη ε έλλνηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ. Πην ηξίην θεθάιαην δηαηππψζακε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο 
πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ: ηηο επεκβάζεηο ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο, 
ζην πεδίν ηεο θαηαλάισζεο, ζ' απηφ ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο 
θαη ηέινο ζην πεδίν ηεο ηδηνθηεζίαο γεο θαη ηεο γαηνπξνζφδνπ. Ζ ινγηθή 
κηαο ηέηνηαο δηάθξηζεο βξίζθεηαη ζην φηη ζε θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ 
ηνκείο αληηζηνηρεί κηα ηδηαίηεξε πξαθηηθή θαη ηδηαίηεξνη θνξείο θαη κέζα 
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ. Γελ κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη πξφθεη-
ηαη γηα ην ίδην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επεκβαίλεη ζηελ παξαγσ-
γή, ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο. 

Ξαξάιιεια ε παξαπάλσ δηάθξηζε καο επηηξέπεη λα απνκαθξπλζνχκε 
απφ ηελ θπξίαξρε κέρξη ζήκεξα θαηαλφεζε ηεο πνιενδνκίαο, ζαλ δξαζ-
ηεξηφηεηαο πνπ εμαληιείηαη ζηελ δηακφξθσζε ή αλάπιαζε ησλ πεξηνρψλ 
θαηνηθίαο θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ δηεπθξίλε-
ζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα πξνζιάβεη γηα λα γίλεη 
δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο, φπνπ 
ηα κέρξη ζήκεξα πξνγξάκκαηα πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή ππνδνκψλ. 
Θεσξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αλαθνινπζία αλάκεζα ζηηο αληηθεη-
κεληθά δνζκέλεο δπλαηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηηο θαηεπζχλζεηο 
ησλ πνιενδνκηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ αλαθνινπζία απηή είλαη ηδηαίηεξα 
αηζζεηή ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο, ηνπ νπνίνπ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο δελ κπφξεζαλ λα εθκεηαιιεπζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα 
δηάθνξα πνιενδνκηθά πξνγξάκκαηα. Δάλ δηαπηζηψλεηαη ζήκεξα κηα δπ-
λαηφηεηα πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα, ηδηαίηεξα κεηά 
ηελ επέθηαζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ επελδπηηθφ ρψξν, απηή δελ 
κπφξεζε λα κεηαθξαζζεί ζε αληίζηνηρε κνξθή πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δη-
άθξηζε επνκέλσο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ θαη ν 
κεηαζρεκαηηζκφο απηήο ηεο δηάθξηζεο ζε κνξθέο πνιενδνκηθήο πξαθηη-
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θήο, ην ειάρηζην πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη είλαη λα καο αλαγθάζεη λα 
ζθεθηνχκε γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ νινθιεξψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο, αλ 
νινθιεξψλεηαη, ζηα δηάθνξα πεδία πνπ αλαθέξακε θαη γηα ηηο λέεο κνξ-
θέο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ. 

Πην πεδίν ηεο ζεσξίαο ηέινο κηα νξηνζέηεζε πηζηεχνπκε φηη είλαη 
δπλαηή. Έρνπκε ήδε δηαηππψζεη ηε ζέζε φηη ηα θχξηα ζεσξεηηθά αληηθε-
ίκελα ηνπ πνιενδνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζπγθξνηνχληαη πάλσ ζε δε-
ηήκαηα ζρεηηθά κε: α) ηελ έλλνηα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ κεραληζ-
κψλ αλάπηπμήο ηνπ, β) ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο, γ) 
ηα κέζα ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο, δ) ηα νξγαλσηηθά ζρήκαηα ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεσξία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζα 
ζρεκαηηζηεί απφ ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ ζηα 
παξαπάλσ δεηήκαηα, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνζθνπνχλ ζε κία εξκελεία 
ηεο πξαθηηθήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ξαξάιιεια ε ζχλδεζε ησλ 
βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κε ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο θαη ηελ ηδηαηηεξφηε-
ηα ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο ηδενινγίαο, κπνξεί λα νξη-
νζεηήζεη θαη λα νινθιεξψζεη ην ζεσξεηηθφ πεδίν ηνπ αζηηθνχ πξνγξακ-
καηηζκνχ. 
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Πχκθσλα κε ηελ ζεσξεηηθή νπηηθή πνπ αλαπηχμακε ζην πξψην κέξνο, ν 
αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία εμνκάιπλζεο ζην πε-
δίν ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ γεο. Έλα πξφγξακκα γηα 
ην ζχλνιν ελφο νηθηζκνχ, πνπ ζπλήζσο ξπζκίδεη ηα κεγέζε θαη ην πεξηε-
ρφκελν ησλ νηθηζηηθψλ ελνηήησλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο γεο 
θαηά νηθηζηηθή ελφηεηα, ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο γεο, ηα γεληθά κεγέζε δφκεζεο, ηνπο γελη-
θνχο φξνπο θαη ηξφπνπο πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο, ηελ ρξνληθή θιηκάθσ-
ζε, ην θφζηνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ. 

Αθφκε φηη ε άζθεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρα-
ξαθηήξα ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ, δει. ηηο ζεσξίεο γηα ηελ αλάπηπ-
με ηεο πφιεο, ηνπο ηνκείο παξέκβαζήο ηνπ, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο παξέκβαζεο. Νη ζεσξίεο αλάπηπμεο θαη νη ηνκείο παξέκβαζεο 
εμεηδηθεχνπλ ην πιαίζην θαη αληηθείκελν δξάζεο ηνπ, ελψ νη κεραληζκνί 
θαη νη δηαδηθαζίεο ελνπνηνχληαη ζε ηππηθά ζρήκαηα πνιενδνκηθήο παξέκ-
βαζεο, ζε θαλνληζκνχο θαη ηξφπνπο αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ηεο 
πφιεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηνρψλ ηεο (ηεο θαηνηθίαο, ηεο βηνκεραλίαο, 
ησλ εκπνξηθψλ πεξηνρψλ θιπ) θαη νη ζεζκνί παξέκβαζεο, απνηεινχλ ζε 
ηειηθή αλάιπζε, ηα δνκηθά ζηνηρεία άζθεζεο ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκα-
ηηζκνχ. Π' απηά ζηεξίδεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζεσξίαο ηνπ πξνγξακκαηηζ-
κνχ ζε ηερληθή γλψζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Ρνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ ηερληθή ζα πεξηγξάςνπκε ζηα δχν 
θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Θα αλαθεξζνχκε ζηελ αξρή ζηηο ηερληθέο θαη 
κεζφδνπο πνπ επηηξέπνπλ λα ζπζηεκαηηθνπνηήζνπκε θαη λα πνζνηηθνπν-
ηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ νηθηζκψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηηο 
κεζφδνπο-ζεζκνχο έληαμεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ. Ξεξηγξα-
θή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε, πξνζδηνξηζκφο αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ, 
δηαηχπσζε ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο, ζπληνληζκφο πνιηηηθήο κε παξεκβαηη-
θνχο κεραληζκνχο, απνηεινχλ ηηο θχξηεο θάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο πνξείαο 
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Απφ απηέο φκσο δχν κφλν έρνπλ ηερληθφ ραξαθ-
ηήξα: ε αλάιπζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πνιηηηθήο κε ηνπο παξεκβαηηθνχο 
κεραληζκνχο. Έηζη ε πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζαλ ηερληθή 
νθείιεη λα επηκείλεη ζε δχν θπξίσο δεηήκαηα: ζηελ έξεπλα πεδίνπ θαη 
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αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ηεο πφιεο θαη ζηα κέζα-ζεζκνχο πνπ πινπνηνχλ 
ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. 

 



 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 

Δ Ο Δ  Λ Α  Ξ Δ Γ Η Ν  ,  Α Λ Α Ι  Π Ζ  Θ Α Η  
Α Μ Η Ν Ι Ν Γ Ζ Π Ζ  

Πηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα απνηειέζεη κηα εηζα-
γσγή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη αζηηθήο 
αλάιπζεο. Έρνπκε επίγλσζε φηη ην ζέκα είλαη πνιχ εθηεηα-
κέλν θαη κηθξή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξα-
ζέηνπκε. ζα πεξηνξηζηνχκε έηζη ζε ηξεηο βαζηθέο απφςεηο 
ηεο αζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο: ζηελ αλάιπζε ηνπ πιεζπζ-
κνχ, ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπζηήκαηνο 
δξαζηεξηνηήησλ-ρξήζεσλ γεο. 

 

 

 

 

 

Παλ αζηηθή αλάιπζε ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε 
ζεσξεηηθή πξαθηηθή πνπ ζθνπεχεη ζηελ πεξηγξαθή, εξκελεία θαη αμηνιφ-
γεζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ κνξθψλ θαηνρήο θαη 
ρξήζεο ηνπ εδάθνπο. Απηφο φκσο ν νξηζκφο ηεο αζηηθήο αλάιπζεο δελ 
ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί ζαλ κηα πξνζπάζεηα εμαγσγήο γεληθψλ ζεσξε-
ηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ησλ νηθηζκψλ, αιιά 
ζαλ κηα πνξεία πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ζπγθεθξηκέλσλ αζηηθψλ ρψξσλ 
κέζα ζε δνζκέλα θαη πξνυθηζηάκελα ζεσξεηηθά ζρήκαηα. Ζ αζηηθή αλά-
ιπζε δελ θηινδνμεί λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 
επηρεηξνχληαη ζηνπο δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ κειεηνχλ ηηο 
αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο (γεσγξαθία, νηθνλνκία, θνηλσληνινγία), αιιά αλ-
ηίζεηα επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ ζπγθξφηεζε δνζ-
κέλσλ νηθηζηηθψλ ρψξσλ κέζα ζηα πιαίζηα δηακνξθσκέλσλ ζεσξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ. Αθεηεξία ινηπφλ ηεο αζηηθήο αλάιπζεο απνηεινχλ ζεσ-
ξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ εξκελεχνπλ ηελ δηακφξθσζε θαη ηνπο κεραληζ-
κνχο αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ελψ παξάιιεια απηή ε ίδηα ε αζηη-
θή αλάιπζε γίλεηαη ζηνηρείν ηεο εμέιημεο ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 
Βαζηθφ ηεο κέιεκα είλαη ε κεζφδεπζε ησλ ρεηξηζκψλ ηεο πνζνηηθήο πξν-
ζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κέζα ζην πιαίζην δνζκέλσλ 
ζεσξηψλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπλνιηθή πνιενδνκηθή δηαδηθαζία, 
ζηελ νπνία ε αλάιπζε εληάζζεηαη. 

Ζ ζπλάθεηα ηεο αζηηθήο αλάιπζεο κε ηελ πξνγξακκαηηθή δηαδηθαζία 
είλαη κηα επηπιένλ αηηία ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηάο 
ηεο απφ άιιεο κνξθέο πξνζέγγηζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Ζ δηαθνξνπνίε-
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ζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο ακέζσο πξνθαιεί ηελ αι-
ιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο. Πηνλ ίδην αζηηθφ 
ρψξν, δχν δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα πνιενδνκίαο απαηηνχλ δχν δηαθν-
ξεηηθέο κνξθέο αλάιπζεο. 

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αζηηθή αλάιπζε απηή θαζ' εαπηή, παξ' 
φιν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφ δνζκέλα ζεσξεηηθά ζρήκαηα εξκελείαο 
ηεο αζηηθήο ζπγθξφηεζεο θαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε πνιενδν-
κηθήο επέκβαζεο, είλαη ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιε-
ξνθνξίαο. Πην επίπεδν επνκέλσο ησλ ηερληθψλ θαη ηεο πνζνηηθήο αλά-
ιπζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε ηδηαηηεξφηεηά ηεο. 

Πηελ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, αιιά θαη ζηελ δηάξζξσζε ηεο αλά-
ιπζεο, πνπ έκκεζα πξνηείλεηαη, πξνυπνηίζεληαη δχν γεληθέο ζεσξεηηθέο 
ππνζέζεηο: α) φηη ε κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο είλαη ζπλάξηεζε ησλ 
δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ, β) φηη ε κεηαβνιή θάζε θαηεγνξίαο ρξήζεο γεο (π.ρ. 
θαηνηθίαο, βηνκεραλίαο, θέληξνπ... θιπ) αθνινπζεί κία ηδηαίηεξε ινγηθή 
θαη δηέπεηαη απφ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο. Κ' απηέο ηηο ππνζέζεηο πξνηάζζνπκε 
ζηελ αξρή ηελ δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα 
δηαθνξνπνηνχκε ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαηά θαηεγνξία ρξήζεο γεο. 
Ξαξάιιεια πξέπεη λα πνχκε φηη φζν ν πξνγξακκαηηζκφο δηεπξχλεη ην 
αληηθείκελφ ηνπ θαη απφ ηελ ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρξήζεσλ γεο 
πεξλάεη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηφζν κεηαβάιιεηαη θαη ην αληηθείκελν ηεο αζηηθήο αλά-
ιπζεο, επεθηεηλφκελν ζε αληίζηνηρα ζέκαηα θαη εξσηήκαηα. 

 

 

1. Ρν πεδίν θαη ε πιεξνθνξία ηεο αλάιπζεο 

1.1. Ρν αληηθείκελν 

Ππλήζσο ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο ηαπηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο 
πνιενδνκηθήο επέκβαζεο. Κηα ζσζηφηεξε δηαηχπσζε είλαη φηη ην αληηθε-
ίκελν ηεο αλάιπζεο βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ κνξθή θαη ηνπο ζηφ-
ρνπο ηεο επηζπκεηήο επέκβαζεο. Ρν ζχλνιν ινηπφλ ηεο αζηηθήο ζπγθέλ-
ηξσζεο, ή νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο, ή έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλφ-
κελν (π.ρ. κεηαθνξέο) κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηα εκπεηξηθά αληηθείκελα 
ηεο αζηηθήο αλάιπζεο θαη θαη' επέθηαζε ηα ζέκαηα ζηα νπνία απηή ζα 
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αλαθεξζεί. 

Ν πξνζδηνξηζκφο φκσο ηνπ εκπεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ αξθεί γηα λα 
πξνρσξήζεη θαλείο ζηα επφκελα 'ζηάδηα ηεο έξεπλαο (survey) θαη ηεο 
αλάιπζεο. Έλα πξαγκαηηθφ αληηθείκελν είλαη ελ δπλάκεη πεγή απεξηφξηζ-
ηεο πιεξνθνξίαο. Πηνλ εξεπλεηή ή ζηνλ ζρεδηαζηή κηαο εκπεηξηθήο έξε-
πλαο ρξεηάδνληαη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί γηα λα νξηνζεηήζεη θαη λα πεξην-
ξίζεη ηελ έξεπλα ζ' εθείλεο ηηο φςεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 
είλαη αλαγθαίεο. Έηζη παξνπζηάδεηαη ε απαίηεζε γηα κηα ζεσξεηηθή αλα-
δφκεζε ηνπ εκπεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ αλάιπ-
ζε ζ' νξηζκέλα κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 
ζηελ δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ κφλν ζρέζεσλ πνπ επαξθνχλ γηα ηελ θαηα-
λφεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ. 

Θεσξεηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ πξνο κειέηε εκπεηξηθνχ αληηθείκελνπ 
(π.ρ. ρσξνζέηεζε βηνκεραλίαο θαη ζεσξίεο ρσξνζέηεζεο) είλαη αλαγθαίν 
λα πξνυπάξρνπλ ησλ εθάζηνηε αλαιπηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Ζ ρξεζηκνπνί-
εζή ηνπο κεηαθξάδεηαη άκεζα ζε πιεξέζηεξε νξγάλσζε ηεο αλάιπζεο, 
ζε πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ, ζε κείσζε ηνπ ρξφ-
λνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ζε ζσζηφηεξα ζπκπε-
ξάζκαηα θαη ζε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε αλάινγεο κνλνγξαθίεο. Ζ κε-
ιέηε ηνπ αληηθείκελνπ ή ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φπσο 
ζπλεζέζηεξα ιέγεηαη, βάδεη ζαλ ζηφρνπο ηελ πεξηγξαθή, ηελ δηεξεχλεζε 
ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εάλ ππνζέζνπκε φηη αληηκεησπίδνπκε έλα 
πξφβιεκα επέθηαζεο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο ελφο δνζκέλνπ νηθηζκνχ, 
ηφηε ζαλ εκπεηξηθφ θαη άκεζν αληηθείκελν νξίδεηαη ε θαηνηθία ηνπ ζπγ-
θεθξηκέλνπ νηθηζκνχ. Νη ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ νξηνζεηνχλ απνηε-
ιεζκαηηθφηεξα ηελ αλαιπηηθή πξνζπάζεηα, ζα αλαθέξνληαη ζηνπο κερα-
ληζκνχο θαη ζηηο ζρέζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε α-
λάπηπμε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο. Απηέο ζα θαηεπζχλνπλ ηελ αλάιπζε 
ζηε δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ κφλν ζρέζεσλ (π.ρ. ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
δείθηε θαηάιεςεο ζχκθσλα κε ηα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα) θαη ζα ζπγ-
θεθξηκελνπνηήζνπλ πνηεο φςεηο ηνπ εκπεηξηθνχ θαηλφκελνπ ζα κειεηεζν-
χλ δηεμνδηθά. Κέζα ζ' απηφ ην πξνζδηνξηζκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε α-
λάιπζε νθείιεη λα πεξηγξάςεη, λα δηεξεπλήζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ησλ 
κεηαβιεηψλ θαη λα πξνδηαγξάςεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβν-
ιήο πνπ νθείινπκε λα αλακέλνπκε. 

Ζ πξφβιεςε ηεο αλακελφκελεο κεηαβνιήο ή ησλ ηάζεσλ εμέιημεο, 
δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηνπ παξει-
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ζφληνο αιιά νθείιεη λα επηρεηξεί κηα εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηφζν ησλ ε-
μαξηεκέλσλ φζν θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 
ην θαηλφκελν. Δπίζεο ε πξφβιεςε νθείιεη λα κελ ιάβεη ππφςε ηελ ζρε-
δηαδφκελε επέκβαζε ψζηε λα γίλεη θαλεξή ε πνξεία ηνπ θαηλφκελνπ α-
λεμάξηεηα απφ ην πξφγξακκα επέκβαζεο. 

1.2. Ρα γεσγξαθηθά όξηα ηεο αλάιπζεο θαη ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

Ρν πξψην πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε αλάιπζε είλαη λα θαζν-
ξίζεη ην γεσγξαθηθφ πεδίν ζην νπνίν ζα αλαθεξζεί. Π' απηφ ην θαζήθνλ 
πξνζαλαηνιίδεηαη: 

a. απφ ηνπο ήδε δηαηππσκέλνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο πνιενδνκηθήο 
επέκβαζεο κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί 

b. απφ ην ήδε πξνζδηνξηζκέλν εκπεηξηθφ θαη ζεσξεηηθφ αληηθείκελν 
ηεο αλάιπζεο. 

Ρα δχν απηά θξηηήξηα, καδί κ' νξηζκέλα άιια πξαθηηθνχ θαη ηερληθνχ ρα-
ξαθηήξα, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα, επηηξέπνπλ ηνλ θα-
ζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο. 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αλάιπζε ζα αλαθεξζεί είηε ζην ζχ-
λνιν ελφο νηθηζκνχ ή κηαο πφιεο, είηε ζ' έλα ηκήκα ηεο. Πηελ πξψηε πε-
ξίπησζε ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ηα φξηα ηνπ νη-
θηζκνχ ή ηεο πφιεο. Απηά κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ ζπγθέλ-
ηξσζε ησλ θηηζκάησλ. Θηίζκαηα πνπ απέρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε απφζ-
ηαζε (π.ρ. 200 κ.) απφ ηελ γεηηνληθή κάδα ησλ θηηζκάησλ ζεσξνχληαη 
φηη πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ νηθηζκψλ. Δδψ νθείινπκε λα 
ζεκεηψζνπκε φηη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ζαλ φξην ηεο πφιεο ηε 
λνκνζεηεκέλε ηεο έθηαζε, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Πρέδην Ξφιεο θαη ηε 
Εψλε αιιά ε πξαγκαηηθή έθηαζε ησλ θηηζκάησλ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ 
θξηηήξην θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ. Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε αγγειία ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο επέκβαζεο νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη πνην ηκήκα 
ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ πξέπεη λα κειεηεζεί. Γηα παξάδεηγκα κηα πξνβ-
ιεκαηηθή πεξηνρή πνπ πξνηείλεηαη γηα αλάπιαζε, πξέπεη λα έρεη ήδε θα-
ζνξηζκέλα φξηα. 

Ξαξάιιεια κε ηελ θαζ' εαπηφ πεξηνρή ηεο αλάιπζεο πξέπεη λα 
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πξνζδηνξίδεηαη θαη κία Δπξχηεξε Ξεξηνρή πνπ επίζεο κειεηάηαη, ζε κηθ-
ξφηεξν φκσο βαζκφ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιπζε αλαθέξεηαη ζε 
ηκήκα αζηηθήο πεξηνρήο, ην ζχλνιν ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο ζα πξέπεη 
λα ζεσξείηαη ζαλ Δπξχηεξε Ξεξηνρή ηεο αλάιπζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ 
ε αλάιπζε αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο πφιεο ηφηε πξέπεη ε Δπξχηεξε 
Ξεξηνρή λα νξηζζεί ζε αξκνλία κε νξηζκέλα θξηηήξηα. 

Ρα ζπλεζέζηεξα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζ-
κφ ηεο Δπξχηεξεο Ξεξηνρήο ελφο νηθηζκνχ ή κηαο πφιεο είλαη: 

a. λα απνηειεί "απηνπεξηερφκελε πεξηνρή", ε ρξήζε ηεο λα εμαξηάηαη 
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο θαη ε κεηαβν-
ιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο κε-
ηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πφιε ή ζηνλ νηθηζκφ 

b. λα βξίζθεηαη κέζα ζηα πνιηηηθν-δηνηθεηηθά φξηα ησλ πεξηνρψλ πνπ 
ειέγρνληαη απφ ην πξφγξακκα επέκβαζεο 

c. λα αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο έξεπλαο γηαηί θάζε γεσγ-
ξαθηθή επέθηαζή ηεο πξνζαπμάλεη ην θφζηνο ηεο 

d. λα ελαξκνλίδεηαη κε ήδε ππάξρνπζεο δηνηθεηηθέο θαηαηκήζεηο γηαηί 
δηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηαηηζηηθνχ πιηθνχ. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα 
λα θαζνξίζνπκε ηελ Δπξχηεξε Ξεξηνρή κηαο πφιεο είλαη: 

 νη εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο γηα εξγαζία απφ ηελ πφιε πξνο γεηηνλη-
θνχο νηθηζκνχο θαη αληηζηξφθσο απφ ηνπο εγγχο νηθηζκνχο πξνο ηελ 
πφιε 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ή αληηζηνηρία ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο θαη ησλ 
πεξί απηήο νηθηζκψλ 

 ε ρξήζε ηνπ πεξηαζηηθνχ εδάθνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο 
θαη ηα φξηα απηήο ηεο ρξήζεο 

 ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ππνζέηνπκε φηη ζα 
αλήθεη ε επξχηεξε πεξηνρή 

 ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ειέγρεηαη απφ ην πξφγξακκα 
ηεο επέκβαζεο 

Κ' απηά ηα δεδνκέλα, ηα θξηηήξηα α, β, γ, δ πξνζδηνξηζκνχ ηεο Δπξχηε-
ξεο Ξεξηνρήο, παίξλνπλ γεσγξαθηθή ππφζηαζε θαη γίλεηαη εθηθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ ραξαθηεξίδνπκε ζαλ Δπξχηεξε Ξεξηνρή 
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ειέγρνπ, επηξξνήο θαη κειέηεο. 

Αλάκεζα ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο θαη ζηελ Δπξχηεξε Ξεξηνρή 
ηεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη νη ζπλδέζεηο, νη ξνέο, νη ελφηεηεο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ εμππεξεηήζεσλ. Ηδηαίηεξα ζε πξνγξάκκαηα επέθηα-
ζεο πφιεσλ, ε κειέηε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο δηάξζξσζήο ηνπο ζηελ 
Δπξχηεξε Ξεξηνρή είλαη αλαγθαία γηα λα θαζνξίδνληαη νη πεξηνρέο επέθ-
ηαζεο ζε αξκνλία κε κηα γεληθφηεξε νξγάλσζε. 

Πε δπν ινηπφλ γεσγξαθηθά επίπεδα νινθιεξψλεηαη ζπλήζσο ε αζηη-
θή αλάιπζε: ζ' απηφ ηνπ νηθηζκνχ ή ηεο πφιεο θαη ζ' απηφ ηεο Δπξχηε-
ξεο Ξεξηνρήο ηνπο. Πηα δπν απηά γεσγξαθηθά επίπεδα ηεο αλάιπζεο ζα 
κειεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζ-
ηεξηνηήησλ, ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

1.3. Ζ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

Ζ πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία 
πνπ ζπγθεληξψλνληαη κε θαζνξηζκέλν ηξφπν. Ν φξνο έξεπλα πεδίνπ 
(survey) δίλεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρε-
ίσλ. Ζ έξεπλα πεδίνπ ζπληίζεηαη απφ ηα αθφινπζα θαζήθνληα1. 

I. Θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ απφθ-
ηεζήο ηνπο. 

II.  Ππιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη, 

α. ηελ επηινγή ηεο ηερληθήο παξαηήξεζεο 

β. ηνλ νξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ (ησλ κεηαβιεηψλ) 

γ. ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο 

δ. ηνλ πξνέιεγρν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

III. Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη, 

                                                
1 Βι. Roberts, Κ., Αn Introduction to Ρνwπ Planning Techniques, Hutchinson of London, 

London 1977. 
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α. ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ 

β. ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ κεηαβιεηψλ 

γ. ηελ αλάιπζε ηνπ αιιεινζπζρεηηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ 

δ. ηελ εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο. 

Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αλαγθαία πιεξνθνξία νξίδεηαη θαζνξίδεη κεγάιν 
κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Δπίζεο θαζνξίδεη ηηο πεγέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξνρή ησλ 
ζηνηρείσλ. Ξαξάιιεια, ε πξνζηηφηεηα ησλ πεγψλ πεξηνξίδεη ηελ πνζφ-
ηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέγεηαη γηα αλάιπζε. Ξξέπεη λα ηνλίζνπκε 
φηη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη δπν αλεμάξηεηα 
δεηήκαηα. Ξξνθαλψο ε αλάιπζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ δελ 
πξνεγεζεί ε αιιαγή. Αιιά δελ είλαη ηφζν πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη ιφ-
γνο λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία εάλ θαλέλαο δελ ηα αλαιχεη. .Έλαο ζσζηφο 
ζρεδηαζκφο ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ νθείιεη λα. θαζνξίδεη κε αθξί-
βεηα ηνλ ιφγν ζπιινγήο θάζε δηαθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Ξνιχο θφπνο θαη 
κεγάιεο δαπάλεο ζπαηαινχληαη φηαλ δελ είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη ε 
ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ είλαη έλα κφλν βήκα ηεο δνπιεηάο θαη άρξεζηε 
απφ κφλε ηεο. 

 

 

Ζ ηερληθή ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

 

πάξρνπλ δπν θχξηεο θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο ε ζπιινγή ησλ δεδν-
κέλσλ πξέπεη λα ζηξαθεί: πξνο ηα πξσηνγελή θαη πξνο ηα δεπηεξνγελή 
ζηνηρεία. Ρα πξσηνγελή ζηνηρεία ζπιιέγνληαη απφ απζεληηθέο πεγέο κέ-
ζσ εξσηεκαηνινγίσλ ή παξαηήξεζεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ κειεηνχληαη. 
Ρα δεπηεξνγελή ζηνηρεία είλαη απηά πνπ θάπνηνο άιινο ζπλέιεμε, αιιά 
είλαη δηαζέζηκα θαη θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο. Νη ηερληθέο 
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκε-
λσλ γηα ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Ρ α  ε ξ σ η ε κ α η ν ι φ γ η α  

Απηά δηαθξίλνληαη ζηα αλνηρηά, πνπ πεξηέρνπλ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν 
εξσηνχκελνο απαληά ειεχζεξα θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ 
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πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο, θαη ζηα θιεηζηά πνπ πεξη-
έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο απάληεζεο, κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
νπνίεο επηιέγεη ν εξσηνχκελνο. Ρα εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ λα ζηέι-
λνληαη κε ην ηαρπδξνκείν θαη λα δεηείηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο ή λα ζπκ-
πιεξψλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο έξεπλαο κεηά απφ ζπλάληεζε κε 
ηνπο εξσηνχκελνπο. Ρελ ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάδεηαη έλα εξσηεκαηνιφ-
γην πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ν ιφγνο θαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ηίζεηαη 
θάζε κία εξψηεζε. πσο έρνπκε αλαθέξεη είλαη ζπαηάιε ε δηαηχπσζε 
εξσηήζεσλ πνπ δελ εληάζζνληαη νξγαληθά ζηελ αλάιπζε. 

Ν η  ζ π λ ε λ η ε χ μ ε η ο  

Ππληάζζνληαη κεηά απφ πξνζσπηθή ζπλάληεζε κε ηνλ εξσηνχκελν θαη 
απνηεινχλ ηελ πην νμεία ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξίαο. Κε ηηο ζπλελ-
ηεχμεηο εμαζθαιίδεηαη πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα φξηα θαη 
ηηο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο, πνπ λα δίλεη ηελ επθαηξία γηα εκπινπηηζκφ ηεο 
αλάιπζεο, λα βνεζάεη ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέα δεηήκαηα γηα δηακφξθσ-
ζε λέσλ ππνζέζεσλ. Απηή είλαη ίζσο θαη ε θχξηα ρξεζηκφηεηά ηνπο, δει, 
λα βνεζνχλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αλάιπζεο, ηελ δηαπίζησζε ησλ 
θχξησλ δεηεκάησλ ζηα νπνία απηή πξέπεη λα αλαθεξζεί, ηελ δηακφξθσ-
ζε ησλ θχξησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ξαξάιιεια κε ηηο ζπλεληεχμεηο εμαζθαιίδεηαη κηα κε θαζνδεγνχκελε 
ππνβνιή εξσηήζεσλ. Απηφ γηαηί ζηνλ εξσηνχκελν δελ ππνβάιιεηαη έλα 
εξσηεκαηνιφγην γηα ζπκπιήξσζε αιιά αληίζεηα έλα ζχλνιν δεηεκάησλ 
γηα ζπδήηεζε, ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη λα 
είλαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλν ην πξνζσπηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλελ-
ηεχμεηο. Δπίζεο απαηηείηαη κεγάιε δαπάλε ρξφλνπ γηα θάζε κία ζπλέληεπ-
με, πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο έξεπλαο. Ιφγσ απηψλ ησλ ηδηνκνξ-
θηψλ ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη πεξηζ-
ζφηεξν θαηάιιειν γηα πνηνηηθή παξά γηα πνζνηηθή αλάιπζε. 

Ζ  π α ξ α η ή ξ ε ζ ε  

Ζ άκεζε παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζνδνο ζπγθέληξσζεο ζηνη-
ρείσλ φηαλ ε επηθνηλσλία δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηεπθξίλεζε ηεο 
πιεξνθνξίαο. ηαλ ηα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέ-
λσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζαθήο, ηφηε ε κέζνδνο ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο 
κπνξεί λα απνδψζεη θαιήο πνηφηεηαο πιεξνθνξία, εθφζνλ θαηνξζψζεη 
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λα μεπεξάζεη ηηο ππνθεηκεληθέο ζηάζεηο ησλ απνγξαθέσλ. 

Ρν πξφβιεκα φκσο απηφ δελ είλαη ηφζν εχθνιν φζν θαίλεηαη. Αο π-
πνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ ζηηο 
θαηνηθίεο κηαο πεξηνρήο. Π' απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα νξίζνπκε πνηνο 
ρψξνο ζεσξείηαη δσκάηην, πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο πνπ κεηαηξέπνπλ έλα 
ρψξν απφ δσκάηην ζε δηάδξνκν, ρσι, απνζήθε. Αθφκε αο ππνζέζνπκε 
φηη ζπλαληάκε ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ νξνθή. Δίλαη νη ρψξνη απηνί δσκά-
ηηα; Δίλαη νη ηνίρνη θαη ην πιηθφ ηνπο απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη έλα δσκάηην; 
Κηα ηέληα είλαη έλα δσκάηην; Πε κηα κηθξή γεσγξαθηθή θιίκαθα απνγξα-
θήο ηα πξνβιήκαηα είλαη κάιινλ απινχζηεξα. Αιιά ηα πξνβιήκαηα ησλ 
νξηζκψλ γίλνληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα φηαλ ε απνγξαθή επεθηείλεηαη ζε 
πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηξφπνπο δσήο θαη 
νηθνλνκίεο. Ρν βαζηθφ ινηπφλ δήηεκα πνπ ζέηεη ε άκεζε παξαηήξεζε 
είλαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ νξηζκψλ, ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ελλνηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε ελεκέξσζε -εθπαίδεπζε ησλ απνγξαθέσλ θαη ε 
ζπζηεκαηηθή θαη εμαληιεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνο κειέηε θαηλφκελνπ. 

Κηα άιιε γλσζηή ηερληθή άκεζεο παξαηήξεζεο είλαη ε ζπκκεηνρηθή 
παξαηήξεζε. Ζ ηερληθή απηή αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ αλζξσπνιφγνπο 
ζηηο κειέηεο ηεο θνηλνηηθήο δσήο. Ν εξεπλεηήο γίλεηαη θάηνηθνο ηεο θνη-
λφηεηαο, δεη καδί κε ηνπο θαηνίθνπο, καζαίλεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ζπκ-
κεηέρνληαο ζ' απηήλ. 

Ζ άκεζε παξαηήξεζε είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή κέζνδνο απνγ-
ξαθήο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη θηηζκάησλ κηαο αζηηθήο πεξηνρήο. Ρν άκεζν 
θαζήθνλ θάζε απνγξαθέα, ζε κηα απνγξαθή ρξήζεσλ, είλαη λα ζπκπιε-
ξψζεη κε απιή παξαηήξεζε, ή θαη κε ιίγεο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο, ηηο 
ζηήιεο θαη γξακκέο ελφο απνγξαθηθνχ δειηίνπ. Ν απνγξαθέαο θηάλεη 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο εμνπιηζκέλνο κε ηππνπνηεκέλα απνγξαθηθά δειηία 
θαη κε έλα ζχλνιν νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζήο ηνπο, θαζψο θαη 
κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο 
ζηηο ζηήιεο θαη γξακκέο ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ. Π' έλα ηππηθφ απνγ-
ξαθηθφ δειηίν κε βάζε ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ν απνγξαθέαο αθνινπ-
ζεί ηελ πνξεία: νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν νηθφπεδα ηνπ ηεηξαγψλνπ-
απηνηειή θηίξηα θαηά νηθφπεδν-εληαίνη ρψξνη θαηά απηνηειέο θηίξην-
ρξήζε θαη έθηαζε θάζε εληαίνπ ρψξνπ. Πε θάζε έξεπλα πεδίνπ, θαη αλά-
ινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο πεξηνρήο, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην απνγ-
ξαθηθφ δειηίν, νη θαηεγνξίεο ηνπ θαη ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. 

Ζ  η ξ ά π ε δ α  ζ η ν η ρ ε ί σ λ  
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Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα πιεξνθνξία είλαη ηφζν πιαηηέο 
θαη πνηθίιεο ψζηε νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο 
ζηνηρείσλ γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλεπαξθείο. Κεγαιχηεξε έκ-
θαζε ζην δήηεκα απηφ δφζεθε κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αζηηθή αλάιπζε 
ηερληθψλ καζεκαηηθήο εμνκνίσζεο, πνπ ζπλήζσο απαηηνχλ κηα πιαηηά 
βάζε ζηνηρείσλ. Κηα ιχζε πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή 
είλαη ε δεκηνπξγία "ηξάπεδαο ζηνηρείσλ". 

Κηα ηξάπεδα ζηνηρείσλ είλαη έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίαο κε έλα ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη εχθνιε ρξήζε, πξνζηηφ-
ηεηα θαη δπλαηφηεηα ζπλερνχο ελεκέξσζεο. 

Ζ νξγάλσζε ηψξα κηαο ηξάπεδαο ζηνηρείσλ, πέξα απφ ην ζέκα ηνπ 
εμνπιηζκνχ, απαηηεί κηα πξνζαξκνγή ζηνπο ηξφπνπο πνπ εηζάγνληαη ηα 
λέα ζηνηρεία, θαη ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
ρξεζηψλ ηνπ αξρείνπ. 

 

 

Ν νξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ (ή κεηαβιεηώλ) 

 

Νη εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο πεδίνπ νλνκάδνληαη επίζεο κεηαβιεηέο ηεο 
έξεπλαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε εξψηεζε απνηειεί έλα ζέκα γηα ην νπν-
ίν αλαδεηνχκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ 
πνπ κειεηάκε. 

Δλψ ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ πξνο ηηο νπνίεο ζα πξνζαλαην-
ιηζηεί ε έξεπλα πξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν, ηελ ζεσξε-
ηηθή ζηάζε θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πεδίνπ (βι. 1.1. ην αληηθείκε-
λν), ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θιίκαθεο 
κέηξεζεο: ηελ νλνκαζηηθή θιίκαθα, ηελ ηεξαξρηθή θαη ηελ βαζκσηή. Ζ 
νλνκαζηηθή θιίκαθα κέηξεζεο απνδίδεηαη απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 
ζαλ δπλαηέο απαληήζεηο παίξλνπλ θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθψλ νλνκάησλ 
(π.ρ. ζέζε ζην επάγγεικα: εξγνδφηεο, ππάιιεινο, κηζζσηφο-θιάδνο βην-
κεραλίαο: ηξφθηκα, ρεκηθέο, πνηψλ, θιπ.) Ζ ηεξαξρηθή θιίκαθα κέηξεζεο 
απνηειείηαη απφ κηα δηαηεηαγκέλε ζεηξά (π.ρ. θαηάζηαζε θαηνηθίαο: θα-
ιή, ρξεηάδεηαη επηζθεπέο, εξεηπσκέλε). Ζ βαζκσηή, ηέινο, θιίκαθα κέη-
ξεζεο απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ βαζκίδσλ κέηξεζεο ζηηο νπνίεο εληάζ-
ζνληαη νη απαληήζεηο (π.ρ. εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 0-10.000, 10.000-
50.000, 50.000-100.000). 
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Ν θαζνξηζκόο ηνπ δείγκαηνο 

 

Θάζε έξεπλα πεδίνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνην πιεζπζκφ. Απηφο κπνξεί λα 
απνηειείηαη απφ άηνκα, θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο, ζρνιεία, βηνκεραλίεο θιπ. 
Ξιεζπζκφο κπνξεί λα νλνκαζηεί θάζε ζχλνιν νκνηνγελψλ κνλάδσλ γηα 
ηηο νπνίεο δεηείηαί πιεξνθνξία. Ν πιεζπζκφο ή νη πιεζπζκνί ζηνπο ν-
πνίνπο αλαθέξεηαη κηα έξεπλα πεδίνπ πξέπεη λα νξίδεηαη κε ζαθή θξηηή-
ξηα (π.ρ. γεσγξαθηθά, ρξνληθά, πνηνηηθά θιπ.). 

Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ κπνξεί λα πξαγκα-
ηνπνηεζεί είηε κεηά απφ παξαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ πνπ ηνλ 
ζρεκαηίδνπλ, είηε ελφο κέξνπο κφλν ησλ κνλάδσλ, εθφζνλ ππάξρεη ε 
βεβαηφηεηα φηη ε πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ πνπ έηζη επηηπγράλεηαη είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή. Πηε δεχηεξε πεξίπησζε ε έξεπλα ιέγεηαη δεηγκαηνιεπηη-
θή. 

Κε ηελ δεηγκαηνιεςία εξεπλάηαη έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ (δείγκα), 
ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αλαγσγή ζ' νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ησλ πιεξν-
θνξηψλ πνπ ιήθζεθαλ ζ' απηφ. Κ' άιια ιφγηα κε ηελ δεηγκαηνιεςία πε-
ξηγξάθεηαη ην φιν δηα ηνπ κέξνπο. Ζ αλαγσγή έρεη ηελ έλλνηα φηη νη κεη-
ξήζεηο ζην δείγκα (κέζε ηηκή, αλαινγία θιπ.) ζπκπίπηνπλ κ' απηέο πνπ 
ζα πξνέθππηαλ απφ κηα πιήξε απνγξαθή. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην κέξνο γηα 
ην φιν, πξέπεη ην δείγκα λα έρεη επηιεγεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ, νπφηε κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη 
ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη ζ' απηφ. Έλα δείγκα είλαη αληηπξνζσ-
πεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη, φηαλ ε δνκή ηνπ 
είλαη αλάινγε κε ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, φηαλ δει. ηα δηάθνξα ραξαθ-
ηεξηζηηθά ηνπ έρνπλ ηηο ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Νη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί έλα αληηπ-
ξνζσπεπηηθφ ελφο πιεζπζκνχ δείγκα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία. Πηε 
ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηερληθέο έμη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δεηγκαην-
ιεςίαο θαη ζρεκαηηζκνχ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ2. 

Α π ι ή  η π ρ α ί α  δ ε η γ κ α η ν ι ε ς ί α  

                                                
2 Βι. Ιηάθεο Η., Πηνηρεία Πηαηηζηηθήο, ηεχρνο Η, Θεζζαινλίθε 1976. 
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Δίλαη ε βαζηθή ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο. Πηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη 
θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα επηινγήο κε θάζε 
άιιε κνλάδα, θαη είλαη ε επηινγή ηεο αλεμάξηεηε απφ ηελ επηινγή ή κε 
νπνηαδήπνηε άιιεο κνλάδαο. Ζ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία εμαζθαιίδε-
ηαη εάλ αξηζκήζνπκε φιεο ηηο κνλάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ 
θαη κε θιήξσζε ιάβνπκε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ κνλάδεο ηνπ 
δείγκαηνο. Ζ θιήξσζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα πίλαθα ηπραίσλ 
αξηζκψλ. 

πάξρνπλ δπν κνξθέο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ δεηγκαην-
ιεςία κεηά επαλαθνξάο θαη ε δεηγκαηνιεςία άλεπ επαλαθνξάο. Πηε δε-
χηεξε θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ιακβάλεηαη δελ επαλαθέξεηαη 
ζηελ θιήξσζε. Πηηο δπν πεξηπηψζεηο δηαθέξεη ν αξηζκφο ησλ ηζνπηζάλσλ 
δεηγκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιεζπζκφ κεγέζνπο Λ θαη δείγκα κεγέ-
ζνπο n. Ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δεηγκάησλ ζηελ δεηγκαηνιεςία κεηά 
επαλαθνξάο είλαη Λn, ζηε δε δεηγκαηνιεςία άλεπ επαλαθνξάο είλαη 
N!/(N-n). 

Π π ζ η ε κ α η η θ ή  δ ε η γ κ α η ν ι ε ς ί α  

Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδνληαη ζ' έλα 
αξρείν, αξηζκεκέλεο θαη δηαηεηαγκέλεο, κπνξνχκε λα δηεπθνιχλνπκε ηελ 
επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νλνκαδφκελε ζπζηεκαηηθή 
δεηγκαηνιεςία. Ζ ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή κνλάδσλ ηνπ πιε-
ζπζκνχ ζχκθσλα κε αξηζκεηηθή πξφνδν κε ιφγν N/n (Λ = κέγεζνο πιε-
ζπζκνχ, n = κέγεζνο δείγκαηνο) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξψηνο 
φξνο ηεο πξνφδνπ ιακβάλεηαη ηπραία ζην δηάζηεκα 1, N/n. 

Δάλ ππνζέζνπκε φηη κεηαμχ 100 νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κηαο πεξη-
νρήο θαηνηθίαο, ζέινπκε λα επηιέμνπκε γηα 10 κε ηε κέζνδν ηεο ζπζηε-
καηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ηφηε, ν ιφγνο ηεο αξηζκεηηθήο πξνφδνπ πνπ α-
λαθέξακε είλαη 100/10 = 10, ν δε πξψηνο φξνο πξέπεη λα επηιεγεί ηπραία 
ζην δηάζηεκα 1 έσο 100/10 = 10. Έηζη, εάλ ν πξψηνο, ηπραία επηιεγφκε-
λνο φξνο είλαη ην 4 ηφηε ην δείγκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κνλάδεο 4, 14, 
24, 34, 44, 54, 64, 74, 84,94. 

Ρν δείγκα πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηάηαμε ησλ κνλάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ ζην αξρείν (ή κεηξψν) είλαη ηπραία σο πξνο ην ζεσξνχκελν 
ραξαθηεξηζηηθφ. Ξαξάιιεια κε ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη κηα κεγά-
ιε δηαζπνξά ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κέζα ζηηο κνλάδεο ηνπ πιε-
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ζπζκνχ θαη απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζε, πνπ πηζαλφλ επέξρεηαη κε ηελ 
απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Έηζη φηαλ νη γεηηνληθέο κνλάδεο ηνπ πιε-
ζπζκνχ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία κε ηελ κε-
γαιχηεξε δηαζπνξά πνπ επηβάιιεη, δίλεη αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα 
ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Δάλ φκσο ην αξρείν παξνπζηάδεη πε-
ξηνδηθφηεηα, ηφηε ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία δίλεη ιηγφηεξν αμηφπηζ-
ηεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε πεξίνδνο ζπκπίπηεη 
κε ηνλ ιφγν ηεο αξηζκεηηθήο πξνφδνπ. 

Ρ π ρ α ί α  θ α η ά  ν κ ά δ ε ο  δ ε η γ κ α η ν ι ε ς ί α  

Δάλ ηνλ πιεζπζκφ ηνλ ρσξίζνπκε ζε νκάδεο θαη ιάβνπκε απφ θάζε νκά-
δα κε ηπραίν ηξφπν δείγκα αλάινγν κε ην κέγεζφο ηεο, ηφηε πξαγκαην-
πνηνχκε κηα ηπραία θαηά νκάδεο δεηγκαηνιεςία. Νη νκάδεο κπνξνχλ λα 
έρνπλ νκνηνγελή (stratified sampling) ή θαη εηεξνγελή (cluster sampling) 
ραξαθηεξηζηηθά. 

Ρν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ζρεκαηίδεηαη απφ ην 
άζξνηζκα ησλ ηπραίσλ δεηγκάησλ πνπ επηιέρηεθαλ απφ ηηο νκάδεο ζηηο 
νπνίεο απηφο ρσξίζηεθε. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 
δεηγκαηνιεςίαο ε ηπραία θαηά νκάδεο δεηγκαηνιεςία εμαζθαιίδεη κηα 
θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κέζα ζηηο κνλάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ. 

Ρ π ρ α ί α  θ α η ά  ζ η ά δ η α  δ ε η γ κ α η ν ι ε ς ί α  

Κηα πεξαηηέξσ απινπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε 
εθαξκνγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ζηάδηα. Π' απηή ηελ πεξίπησζε ν 
αξρηθφο πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε νκάδεο απφ ηηο νπνίεο επηιέγεηαη δείγκα 
(πξψην ζηάδην δεηγκαηνιεςίαο). Απφ ην δείγκα απηφ επηιέγεηαη λέν (δε-
χηεξν ζηάδην δεηγκαηνιεςίαο). Δάλ κειεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
δεχηεξνπ δείγκαηνο θαη αλαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηνλ αξρηθφ πιε-
ζπζκφ, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ελεξγήζακε δεηγκαηνιεςία ζε δπν 
ζηάδηα. κνηα κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε δεηγκαηνιεςία ζε ηξία, 
ηέζζεξα, θιπ. ζηάδηα. 

Ζ  κ έ ζ ν δ ν ο  η σ λ  η π π η θ ψ λ  κ ν λ ά δ σ λ  

Νη κνξθέο δεηγκαηνιεςίαο πνπ παξνπζηάζακε κέρξη ηψξα ραξαθηεξίδνλ-
ηαη απφ κηα επηινγή ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο αλεμάξηεηε απφ ηελ 
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θξίζε ηνπ εξεπλεηή, κε ηπραίν θαη κεραληθφ ηξφπν. Δάλ φκσο έρνπκε 
ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηνπ κειεηνχκελνπ πιεζπζκνχ κπνξνχκε λα πξν-
ρσξήζνπκε ζε κηα θαηεπζπλφκελε δεηγκαηνιεςία, δει. ζε κηα επηινγή 
ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Ζ κέ-
ζνδνο ησλ ηππηθψλ κνλάδσλ είλαη κηα κνξθή θαηεπζπλφκελεο δεηγκαην-
ιεςίαο, θαηά ηελ νπνία ν πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε νκάδεο νκνηφκνξθεο 
θαη απφ θάζε νκάδα ππνδεηθλχεηαη κηα ηππηθή-αληηπξνζσπεπηηθή κνλάδα. 

Πε πεξηπηψζεηο κηθξψλ δεηγκάησλ, φηαλ δελ εκπηζηεπφκαζηε ζηελ 
ηχρε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη γλσξίδνπκε ηθαλνπνηεηηθά ηνλ πιε-
ζπζκφ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε κέζνδνο ησλ ηππηθψλ κνλάδσλ 
δίλεη ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα. 

Ζ  κ έ ζ ν δ ν ο  η σ λ  α λ α ι ν γ η ψ λ  ( q u o t a )  

Κε ηελ κέζνδν απηή ην δείγκα επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα είλαη φκνην, σο 
πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, κε ηνλ πιε-
ζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη κηα πιήξε 
γλψζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ εθ ησλ πξνηέξσλ. Δάλ δηαηίζεηαη 
απηή ε πιεξνθνξία ηφηε ζην δείγκα κεηαθέξνληαη νη αλαινγίεο ησλ ρα-
ξαθηεξηζηηθψλ έηζη φπσο απηά θαηαλέκνληαη ζηνλ πιεζπζκφ. Ζ κέζνδνο 
ησλ αλαινγηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ ησλ 
ηππηθψλ κνλάδσλ θαζψο ε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 
επίζεο πξνυπφζεζε ηεο θαηάζηξσζεο ηνπ δείγκαηνο. 

Πηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, εθηφο απφ ην δήηεκα ηεο ηερληθήο 
δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέγεηαη, επίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην πξφβιεκα ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Γηαηί ην κέγεζνο επεξεάδεη 
επίζεο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
δεηγκαηνιεςία βαζίδεηαη ζηελ ηπραία επηινγή, νη πηζαλφηεηεο επηηξέπνπλ 
λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο κέηξεζεο ιφγσ δείγκαηνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ην ζθάικα πνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη κεηξήζεηο γί-
λνληαη ζην δείγκα θαη φρη ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Π' απηέο ηηο πεξηπ-
ηψζεηο αλάινγα κε ην επηζπκεηφ επίπεδν πηζηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ 
(δει. ην κέγεζνο ζθάικαηνο πνπ γίλεηαη απνδεθηφ) νξίδεηαη θαη ην κέγε-
ζνο ηνπ δείγκαηνο3. 

                                                
3 Γηα κηα πιεξέζηεξε αλάιπζε παξαπέκπνπκε ζηελ ζηαηηζηηθή ζεσξία ηνπ δείγκαηνο. Βι. 

Spiegel Κ., Statistics. Schaum's Outline Series, 51 (metric) edition, McGraw - Hill book 
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Ν πξνέιεγρνο ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

Ξξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 
πνπ ζα ζπλαληεζνχλ θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ ζε έλα πξνεξεπλεηηθφ 
ηεζη. Ν έιεγρνο απηφο ή έξεπλα νδεγφο απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε δηαρε-
ίξηζε ηεο πξαγκαηηθήο έξεπλαο θαη ηαπηφρξνλα ζε κηα πξψηε αμηνιφγεζε 
ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα ζπιιερζεί. Αθφκε δηεπθνιχλεη 
ηελ δηαηχπσζε ησλ νδεγηψλ πνπ ζα δνζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο έξεπ-
λαο. 

Κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο νδεγνχ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε 
ηνπ δείγκαηνο, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ θιπ., 
ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ, δηακνξθψλνληαη φιεο νη 
αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ. 

1.4. Ζ αλάιπζε 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαλνήζνπκε ηνλ ηίηιν απηήο ηεο ελφηεηαο. ιν απ-
ηφ ην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο κεζφδνπο αλάιπζεο θαη επε-
μεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πνηθίισλ φςεσλ ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσ-
ζεο. Δδψ απιά ζα αλαθεξζνχκε ζηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πξνζέγγηζεο 
ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ. 

Ζ βαζηθή άπνςε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε κνξθή ηεο ζπλνιηθήο 
παξνπζίαζεο πνπ εδψ επηρεηξείηαη, είλαη φηη ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη 
θαηά ζέκαηα. ηη δελ ππάξρεη κηα γεληθά παξαδεθηή κνξθή αλάιπζεο, 
αιιά εμεηδηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ δεκνγξαθηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο 
παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο, ηεο θαηνηθίαο, θιπ. Ζ πξψηε ινηπφλ παξαδνρή 
είλαη φηη ην εκπεηξηθφ πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ζα 
ηαμηλνκεζεί θαηά ζέκαηα θαη θαηά ζέκα ζα επηρεηξεζεί ε αλάιπζή ηνπ. 
Ρα επηκέξνπο ηψξα ζέκαηα ζηα νπνία ζα αλαθεξζεί ε αλάιπζε νξίδνληαη 
απφ ηελ ζθνπηκφηεηά ηεο, δει. ην είδνο ηεο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο 

                                                                                                         
Company, New York, 1952, θαη Φξαγθάθεο Σ., Πηαηηζηηθή - Κέζνδνη - Δθαξκνγέο, Θεζ-
ζαινλίθε 1979. 
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ζηελ νπνία απηή ζα εληαρζεί. 

Πε θάζε ζέκα πξνο αλάιπζε (π.ρ. θαηνηθία, θνηλσληθφο εμνπιηζκφο, 
κεηαθνξέο, πιεζπζκφο, απαζρφιεζε θιπ.) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 
ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο' ηελ ζηαηηζηηθή πξν-
ζέγγηζε, ηελ πξνζέγγηζε κέζσ ππνδεηγκάησλ θαη ηελ αλαινγηθή πξνζέγ-
γηζε. Θάζε κνξθή πξνζέγγηζεο δελ απνθιείεη ηηο άιιεο θαη πνιιέο θνξέο 
κπνξνχλ λα επηρεηξνχληαη παξάιιεια γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη 
εξκελεία ηνπ πξνο κειέηε ζέκαηνο. 

Ζ  ζ η α η η ζ η η θ ή  π ξ ν ζ έ γ γ η ζ ε  

Δπηηπγράλεηαη φηαλ ηα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε κηα ζηαηηζηηθή επε-
μεξγαζία, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο 
ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ (εξσηήζεσλ), ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζέζεσο, δηαζπνξάο, κνξθήο, ζπγθέληξσζεο ησλ θαηα-
λνκψλ θαη ηελ δηεξεχλεζε ηνπ αιιεινζπζρεηηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Δάλ ππνζέζνπκε φηη ζαλ κεηαβιεηή ζηελ έξεπλα πεδίνπ παξνπζηά-
δεηαη ην κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο, ηφηε κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δεηή-
καηνο ζα πξέπεη λα νξίδεη ηελ θαηαλνκή, δει. λα κεηξήζεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ θαηνηθηψλ ζε θάζε βαζκίδα κεγέζνπο, λα ππνινγίζεη ηα ραξαθηεξηζ-
ηηθά ζέζεσο, δηαζπνξάο, θιπ., γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή θαη λα 
ζπζρεηίζεη ηελ θαηαλνκή ησλ κεγεζψλ θαηνηθίαο κε άιιεο, φπσο ε θαηα-
λνκή ησλ εηζνδεκάησλ, ε θαηαλνκή ησλ κηζζψλ θιπ.4 

Ζ  π ξ ν ζ έ γ γ η ζ ε  κ έ ζ σ  π π ν δ ε η γ κ ά η σ λ  

Δπηρεηξεζηαθά αζηηθά ππνδείγκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα εξκελεχζνπλ 
ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, ή 
νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηνπ (π.ρ. ηεο θαηνηθίαο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο θπθινθν-
ξίαο). Πηα ππνδείγκαηα νη κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ βνήζεηα ελ-
λνηψλ βαξχηεηαο θαζψο θαη γξακκηθψλ ή βειηηζηνπνίεζεο καζεκαηηθψλ. 

Ρα ππνδείγκαηα κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζηα πεξηγξαθηθά πνπ 
απιά αλαπαξηζηνχλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ζηα ππνδείγκαηα πξφγ-

                                                
4 Γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ θαηαλνκψλ παξαπέκπνπκε ζην Spiegel Κ., Theory and Problems 

of Statistics, Sachaum's Outline Series, 1972, Chapter 14: Correlation Theory, Chapter 
15: Multiple and Partial Correlation. 
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λσζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζρέζεηο πνπ ππνζέηνπκε φηη ζα εμαθνινπζή-
ζνπλ λα ηζρχνπλ ζην κέιινλ θαη ζηα πξνγξακκαηηθά (planning models) 
πνπ καο πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε κε πξνζδην-
ξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη επεκβάζεηο, 

Θάζε ππφδεηγκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εμηζψζεσλ πνπ ζρεκα-
ηίδνπλ κηα απινπνηεκέλε θαη αθεξεκέλε εηθφλα νξηζκέλσλ απφςεσλ ηνπ 
αζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηνπ αιιεινζπζρεηηζκνχ ηνπο 
έηζη φπσο απηφο εκθαλίδεηαη πάλσ ζηηο δηαδξνκέο γηα εξγαζία ή γηα αγν-
ξέο. Ρα ππνδείγκαηα, ζαλ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αζηηθήο αλάιπζεο, 
επηδηψθνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ 
ηελ δνκή ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ 
πξφβιεςε ηφζν ησλ ηάζεσλ εμέιημήο ηνπο φζν θαη ην απνηέιεζκα ησλ 
κειινληηθψλ απνθάζεσλ επέκβαζεο. 

Θάζε ππφδεηγκα δνκείηαη ζε ζρέζε κε κηα γεληθφηεξε ζεσξία γηα ηνλ 
αζηηθφ ρψξν θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα κεηνλεθ-
ηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηεο ζεσξίαο απφ ηελ νπνία πξνέθπςε5. 

Ζ  α λ α ι ν γ η θ ή  π ξ ν ζ έ γ γ η ζ ε  

Πηεξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ (πνιενδνκηθψλ ζηαζεξψλ ή πξνηχ-
πσλ) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξνο κειέηε θαηλφκελν. Ξνιενδνκηθέο ζηα-
ζεξέο ή δείθηεο είλαη ε έθθξαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθψλ, νηθνλν-
κηθψλ, δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο θαηαλνκήο, ζχλζεζεο, δηάξ-
ζξσζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαθφξσλ αζηηθψλ ρξήζεσλ γεο, ζε πν-
ζνηηθά θαη πνηνηηθά κεγέζε. Ζ έλλνηά ηνπο ζηαηηθή, φηαλ ρξεζηκεχνπλ 
γηα απιή αλαγλψξηζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο, θαη δπλακηθή, φηαλ 
ηνπο πξνζδίδεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε αμία ηνπ πξνηχπνπ. 

Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο αλαινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη κηα ππφζεζε 
ζηαζεξφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ησλ αλαινγηψλ: φηη πθίζηαληαη θαζνξηζ-
κέλεο αλαινγίεο αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ζηηο δεκνγ-

                                                
5 Γηα κηα παξνπζίαζε, βαζηθψλ ππνδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζηηθή αλάιπζε 

παξαπέκπνπκε ηνλ αλαγλψζηε ζην Foot D., Operational Urban Models, an Introduction, 
Methuen, London and New York, 1981, Krueckeberg D., Silver Α., Urban Planning Analy-
sis - methods and models, John Wiley and Sons Inc, New York, 1974, Wilson Α.G., Ur-
ban and Regional Models in Geography and Planning, John Wiley and Sons, London, 
1974. 
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ξαθηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Πε πνιιέο θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο, 
φπσο ε θαηνηθία, ην εκπφξην, νη θνηλσληθφο εμνπιηζκφο, ην πξάζηλν θαη νη 
ειεχζεξνη ρψξνη θιπ., δηαπηζηψλεηαη πξάγκαηη κηα ζηαζεξφηεηα αλαιν-
γηψλ πνπ νδεγεί θαη ζηελ δηαηχπσζε δεηθηψλ. Αληίζεηα ζ' άιιεο ρξήζεηο 
φπσο ε βηνκεραλία -βηνηερλία ή νη εηδηθέο ρξήζεηο νη αλαινγίεο πνηθίινπλ 
ηφζν, πνπ ε έλλνηα ηνπ πνιενδνκηθνχ πξφηππνπ εμαθαλίδεηαη. 

Πε κηα δηαρξνληθή εμέιημε νη αλαινγίεο θπζηθνχ ρψξνπ θαη θνηλσλη-
θννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα νη πνιενδνκηθέο ζηα-
ζεξέο, κεηαβάιινληαη. Απηή ε κεηαβνιή ζέηεη ζαλ πξφβιεκα ηνλ ππνιν-
γηζκφ λέσλ ηηκψλ γηα ηνπο δείθηεο γηα θάζε ρξνληθή θάζε εμέιημεο ηνπ 
θαηλφκελνπ πνπ αλαιχεηαη6. 

1.5. Ζ ζπλνιηθή πνξεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

Πχκθσλα κε φζα αλαθέξακε ε ρξνληθή δηαδνρή ησλ θάζεσλ ηεο έξεπ-
λαο πεδίνπ είλαη ε αθφινπζε: 

a. Νξηζκφο αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο θαη ηεο πεξηνρήο 

b. Νξηζκφο ζεκάησλ γηα αλάιπζε ζην πιαίζην ηνπ ήδε θαζνξηζκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο 

c. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θάζε ζέκαηνο πξνο αλάιπζε: νξηζκφο κε-
ηαβιεηψλ θαηά ζέκα 

d. Νξγάλσζε έξεπλαο πεδίνπ θαη ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ: θαζνξηζ-
κφο πεγψλ πιεξνθνξίαο, δείγκαηνο, δεηγκαηνιεςίαο, πξνέιεγρνο 
ή δηεμαγσγή έξεπλαο νδεγνχ 

e. Θαηάηαμε, ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε ζηελ 
έξεπλα πεδίνπ θαηά ζέκαηα 

f. Αλάιπζε, επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαηά ζέκα. Ππκπεξάζκα-
ηα θαη αμηνιφγεζε θαηά ζέκα 

                                                
6 Γηα κηα πιεξέζηεξε παξνπζίαζε παξαπέκπνπκε ζην Ιαγφπνπινο Α.Φ., "Ξνιενδνκηθνί 

δείθηεο: κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε", Κεζνδνινγία θαη Ξνιενδνκία - Σσξνηαμία, Ξν-
ιπηερληθή Πρνιή ΑΞΘ, Ππνπδαζηήξην Ξνιενδνκίαο, Θεζζαινλίθε 1975. 
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g. Ππλνιηθή εξκελεία, αμηνιφγεζε. 

 

 

2. Ζ δεκνγξαθηθή αλάιπζε 

 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ν πιεζπζκφο. Ξαξ' φια απηά ε δηεξεχλε-
ζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο θαη ε πξφβιεςε 
ηεο εμέιημήο ηνπ δελ απνηεινχλ απηνζθνπφ γηα ηελ αλάιπζε. Ζ ρξεζηκφ-
ηεηά ηνπο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ραξαθηεξηζ-
ηηθψλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζπγθελ-
ηξψλεηαη ζ' απηφλ. Ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλεο κε ην κέγεζνο θαη ηε δνκή 
ηνπ πιεζπζκνχ είλαη νη ρξήζεηο ηεο γεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαηαλαισ-
ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε θαηνηθία, νη θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο θαη ν 
εμνπιηζκφο. Αληίζεηα νη ρξήζεηο γεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαγσγηθέο 
δηαδηθαζίεο ή ηα δίθηπα ππνδνκήο θαη κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κπνξν-
χλ λα αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεζπζκηαθή δηάξζξσζε ηεο 
πεξηνρήο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο επελδχζεσλ έληαζεο θεθαιαίνπ. 

Ρνλ πιεζπζκφ κπνξνχκε λα ηνλ εμεηάζνπκε απφ δπν δηαθνξεηηθέο 
ζθνπηέο: ζαλ κνξθνινγηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο θαη ζαλ απηνηειή νλ-
ηφηεηα7. ηαλ ηνλ κειεηνχκε ζαλ κνξθνινγηθφ ζηνηρείν καο ελδηαθέξεη 
λα δηαπηζηψζνπκε κε πην ηξφπν ηα δηάθνξα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ (κέγεζνο, ζχλζεζε, ρσξηθή θαηαλνκή θιπ.) επηδξνχλ ζηελ θνηλσληθή 
θαη νηθνλνκηθή δσή θαη ζηηο κνξθέο νξγάλσζήο ηεο. ηαλ ηνλ κειεηνχκε 
ζαλ απηνηειή νληφηεηα ηφηε εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ν πιεζπζκφο 
δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε δηάθνξα επηκέξνπο κεηαβαιιφκελα κεγέζε. 
Ζ δηεξεχλεζε απηή απνηειεί αληηθείκελν ηεο δεκνγξαθίαο, ε νπνία δηαη-
ξείηαη ζε δπν βαζηθνχο θιάδνπο: ζηελ ηππηθή δεκνγξαθία θαη ζηελ πιε-
ζπζκηαθή αλάιπζε. Ζ ηππηθή δεκνγξαθία αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, 
ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέ-
λσλ θαζψο θαη κε ηελ ηερληθή δηεξεχλεζε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ. 
Ξξφθεηηαη γηα έλα θιάδν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη 
αλάιπζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ. Ζ πιεζπζκηαθή αλάιπζε κειε-

                                                
7 Βι. Ρζανχζεο Γ., Πηνηρεία Θνηλσληνινγίαο - ν πιεζπζκφο, Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1976. 
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ηά ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα. Αληηζηνη-
ρεί θαηά θάπνην ηξφπν ζην αληίζηξνθν ηεο ζεψξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 
ζαλ κνξθνινγηθφ ζηνηρείν. 

Νη δπν θιάδνη ηεο δεκνγξαθίαο, ε ηππηθή δεκνγξαθία θαη ε πιεζπζ-
κηαθή αλάιπζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Ν πξψηνο επεμεξ-
γάδεηαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ν δεχηεξνο πξνζπαζεί λα ηα εξκελεχ-
ζεη θαη λα δηαηππψζεη λέεο ππνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε λέεο ζπζρεηίζεηο 
ησλ ήδε γλσζηψλ δεδνκέλσλ ή ζε αλαδήηεζε λέσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 
επηβεβαηψζνπλ ή ζα δηαςεχζνπλ ηηο ππνζέζεηο απηέο. 

2.1. Έλλνηα, είδε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ 

Κε ηνλ φξν πιεζπζκφο ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο 

ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ν πιεζπζκφο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη 
κε ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο. Ν πιεζπζκφο 
κπνξεί λα πεξηέρεη αιινδαπνχο, φπσο άιισζηε θαη πνιινί πνιίηεο κηαο 
ρψξαο κπνξεί λα κελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο (π.ρ. ιφγσ 

 

Πρήκα 6.1: Ξπξακίο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο (1971). 
πεγή: ΔΠΔ Πηαηηζηηθή Δπεηεξίο Διιάδνο, 1973. 
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απνδεκίαο). Νη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο θαηά ηε ζηηγκή ηεο απνγξαθήο 
απνηεινχλ ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. Ν πξαγκαηηθφο πιε-
ζπζκφο κηαο πεξηνρήο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ λφκηκν πιεζπζκφ, δει. ηνπο 
εγγεγξακκέλνπο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο πεξην-
ρήο. Πε πεξηθέξεηεο πνπ ζπξξένπλ κεηαλάζηεο, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζ-
κφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ λφκηκν. Αληίζεηα πάιη, εθεί φπνπ παξαηε-
ξείηαη απνδεκία ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ λφ-
κηκν. 

Ρν ζχλνιν ησλ κεηαβνιψλ πνπ πθίζηαηαη ν πιεζπζκφο κηαο πεξην-
ρήο κεηαζρεκαηίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δει. ην κέγεζφο ηνπ, 
ηελ ζχλζεζή ηνπ θαηά ειηθία θαη ηελ ζχλζεζή ηνπ θαηά θχιν. Ρν ζχλν-
ιν ησλ βαζηθψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ απεηθνλίδεηαη 
ζηελ ππξακίδα ησλ ειηθηψλ. 

Ζ ππξακίδα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα δηάγξακκα πνπ καο δείρλεη: 

a. ην κέγεζνο, ηελ θαηαλνκή θαηά θχιν θαη θαηά ειηθία ζε κηα δεδν-

κέλε ρξνληθή ζηηγκή 

 

Πρήκα 6.2.: Σαξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα ππξακίδσλ πιεζπζκνχ. 
πεγή: Γ. Tζανχζεο Πηνηρεία Θνηλσληνινγίαο ζει. 108, φπ. παξ. 
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b. ηελ δεκνγξαθηθή ηζηνξία ηνπ πιεζπζκνχ 

c. ηηο δεκνγξαθηθέο πξννπηηθέο ηνπ. 

Πην δηάγξακκα παξαηεξνχκε "νπιέο" θαη "δηνγθψζεηο" ζε δηάθνξεο 
"γεληέο". Ξξφθεηηαη γηα ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο ηζηνξίαο 
ηνπ πιεζπζκνχ γηαηί αληηζηνηρνχλ ζε γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ηελ κε-
ηαβνιή ηνπ. 

Νη ππξακίδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηείλνπλ λα πάξνπλ έλα απφ ηα ηξία 
ραξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 6.2. Πε θάζε 
έλα απφ ηα ζρήκαηα απηά αληηζηνηρεί θαη κηα δηαθνξεηηθή δεκνγξαθηθή 
πξννπηηθή. ηαλ ε ππξακίδα παίξλεη ην ζρήκα ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ 
ηφηε έρνπλε λα θάλνπκε κ' έλα απμαλφκελν πιεζπζκφ. Γηαηί ε πιαηεηά 
βάζε ππνδειψλεη πσο ν κειινληηθφο αλαπαξαγσγηθφο πιεζπζκφο ζα 
είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ. ηαλ ην ζρήκα ηεο ππξακίδαο κνη-
άδεη κε θακπάλα, ηφηε ν πιεζπζκφο είλαη ζηάζηκνο, γηαηί ε αλαπαξαγσγη-
θήο γεληά πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ ζεκεξηλή ζα είλαη ίζε πεξίπνπ ζε 
κέγεζνο κε ηελ ππάξρνπζα. Αλ ηέινο ζηελ ππξακίδα ζρεκαηίδεηαη κηα 
ζηελή βάζε θαη δηνγθσκέλε κέζε θαη θνξπθή ηφηε ν πιεζπζκφο είλαη 
θζίλσλ, γηαηί ε ζεκεξηλή αλαπαξαγσγηθή γεληά ζα αληηθαηαζηαζεί απφ 
κηα κηθξφηεξε ζε κέγεζνο. Απηέο βέβαηα νη εθηηκήζεηο ηζρχνπλ κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηα άιια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζπρλφηεηα γελ-
λήζεσλ, ζαλάησλ, κεηαλάζηεπζε) ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά. 

2.2. Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο 

Ν πιεζπζκφο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ηαπηφρξνλε επίδξαζε ηξηψλ βαζη-
θψλ δεκνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ κεηαβάιινπλ ζπλερψο ην κέγεζφο 
ηνπ, ηελ ζχλζεζε θαηά θχιν θαη ειηθία, θαζψο θαη ηελ γεσγξαθηθή θα-
ηαλνκή ηνπ. Ξξφθεηηαη γηα ηελ γελλεηηθφηεηα, ηελ ζλεζηκφηεηα θαη ηε 
κεηαλάζηεπζε. 

Ρν αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηεο ηηκήο ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζλεζη-
κφηεηαο καο δίλεη ηελ θπζηθή κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) ηνπ πιεζπζ-
κνχ ή αιιηψο ηελ θπζηθή ηνπ θίλεζε. Ππρλά ην άζξνηζκα απηφ νλνκάδε-
ηαη θαη "ππεξνρή γελλήζεσλ έλαληη ζαλάησλ". Ρν αιγεβξηθφ άζξνηζκα 
ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ πεξηνρή θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ 
πεξηνρή καο νξίδεη ηελ θαζαξή κεηαλάζηεπζε ή αιιηψο ηελ θαηλφκελε 
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κεηαλάζηεπζε. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο νξί-
δεηαη απφ ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηεο θπζηθήο κεηαβνιήο θαη ηεο θαηλφ-
κελεο κεηαλάζηεπζεο. 

Θάζε κηα απφ ηηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξακε 
δηέπεηαη απφ ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο κεηαβνιήο θαη εμέιημεο θαη πξνζδη-
νξίδεηαη πνζνηηθά κε νξηζκέλα κέηξα. 

Ππγθεθξηκέλα: 

Ζ γελλεηηθόηεο 

Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο βηνινγηθήο αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα 
ε έλλνηα ηεο γελλεηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 
ζεκεηψλνληαη γελλήζεηο δψλησλ ζ' έλα πιεζπζκφ ζηε δηάξθεηα κηαο ν-
ξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Ζ γελλεηηθφηεηα, δει. ε βηνινγηθή αλαλέσζε ελφο πιεζπζκνχ, εμαξ-
ηάηαη απφ ηε γνληκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, δει. ηελ αλαπαξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-49 εηψλ (γπλαηθεί-
νπ πιεζπζκνχ ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ). Ζ αλαπαξαγσγηθήο απηή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ βηνινγη-
θή αλαπαξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Έλα πιήζνο θνηλσληθψλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ έξρνληαη λα πεξηνξίζνπλ ηε θπζηθή γνληκφηεηα θαη λα πξνζ-
δηνξίζνπλ κηα νξηζκέλε αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Πε θάζε θνηλσλία ηζρχνπλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο δεκνγξαθηθήο ξχζκηζεο. 
Φπζηθή γνληκφηεο δελ ζπλαληάηαη ζε θακηά αλζξψπηλε θνηλσλία. Αληίζε-
ηα φιεο νη θνηλσλίεο έρνπλ θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλαπαξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. Έηζη ην χςνο ηεο γελλεηηθφ-
ηεηαο ελφο πιεζπζκνχ εμαξηάηαη θχξηα απφ ηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζ-
ηηθνχο παξάγνληεο παξά απφ ηελ βηνινγηθή αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηά 
ηνπ. 

Ρα θχξηα κέηξα ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο γνληκφηεηαο είλαη ηα α-
θφινπζα: 

α. Αδξφο δείθηεο γελλεηηθφηεηαο 
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Χ  έηοσς  Πιεζσζκός

Χ  έηοσς  δώληωλ  Γελλήζεης

    Α.Γ.Γ.   

Ν δείθηεο απηφο είλαη αδξφο γηαηί αλαθέξεη ηηο γελλήζεηο ζην ζχ-
λνιν ηνπ πιεζπζκνχ αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη ειηθία. 

β. Γεληθφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ αλαινγία γελλή-
ζεσλ δψλησλ επί ησλ γπλαηθψλ ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο 15 - 
19 εηψλ: 

Χ  έηοσς  εηώλ  19-15  πιεζσζκός  Γσλαηθείος

Χ  έηοσς  δώληωλ  Γελλήζεης

    Γ.Π.Γ.   

γ. Δηδηθφ θαζ' ειηθία κεηξφο πνζνζηφ γνληκφηεηαο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ 
αλαινγία γελλήζεσλ δψλησλ απφ κεηέξεο κηαο νκάδαο ειηθηψλ επί 
ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο νκάδαο: 

Χ  έηοσς  5Pi-Pi  πιεζσζκός  Γσλαηθείος

Χ  έηοσς  εηώλ,  5Pi-Pi  κεηέρες  από  δώληωλ  Γελλήζεης

    Δ.Η.Π.Γ.





  

Απφ ηα εηδηθά θαζ' ειηθία κεηξφο πνζνζηά γνληκφηεηαο ππνινγίδνλ-
ηαη ην αθαζάξηζην θαη ην θαζαξφ πνζνζηφ αλαπαξαγσγήο ελφο πιεζπζ-
κνχ. Ρν πξψην αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζειέσλ πνπ ζα γελλεζνχλ 
απφ 1.000 γπλαίθεο ζ' νιφθιεξε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο πεξίνδν. Ρν 
δεχηεξν καο δείρλεη πφζα απφ ηα παξαπάλσ ζήιεα ζα επηβηψζνπλ κέρξη 
θαη ην έηνο ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο δηθήο ηνπο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. 
Ξην απιά ην πξψην καο ιέεη πφζα θνξίηζηα ζα γελλήζνπλ 1.000 κεηέξεο 
ζ' φιε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο πεξίνδν, ην δε δεχηεξν καο δείρλεη πφζα 
θνξίηζηα ζα επηδήζνπλ γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ 1.000 κεηέξεο ηνπ ζεκε-
ξηλνχ πιεζπζκνχ. Κε ζηαζεξά πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο 
έλαο πιεζπζκφο κπνξεί λα αλαπαξαρζεί φηαλ ην θαζαξφ πνζνζηφ αλα-
παξαγσγήο ηνπ είλαη άλσ ησλ 1.000. 

Ζ ζλεζηκόηεο 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ θπζηθή θζνξά ελφο πιεζπζκνχ. πσο θαη ε γελλεηη-
θφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζαλάησλ 
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ζ' έλα πιεζπζκφ, ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ζλεζηκφηεηα κεη-
ξηέηαη κε δείθηεο αλάινγνπο κ' απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο γνληκφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα: 

α. Αδξφο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ αλαινγία ζαλάησλ 
ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ: 

Χ  έηοσς  Πιεζσζκός

Χ  έηοσς  Θάλαηοη

    Α.Γ.Θ.   

β. Δηδηθφ θαζ' ειηθία πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ αλα-
ινγία ζαλάησλ κηαο νκάδαο ειηθηψλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζ-
κνχ ηεο δνζκέλεο νκάδαο: 

Χ  έηοσς  5Pi-Pi  ειηθίας  Πιεζσζκός

Χ  έηοσς  5Pi-Pi  ειηθίας  Θάλαηοη

    Δ.Η.Π.Θ.





  

γ. Δηδηθφ θαηά θχιν θαη ειηθία πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. Ξξφθεηηαη γηα 
ηελ αλαινγία ζαλάησλ αλδξψλ ή γπλαηθψλ κηαο νκάδαο ειηθηψλ 
πξνο ην ζχλνιν ηνπ αλδξηθνχ ή γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ απηήο ηεο 
νκάδαο: 

Χ  έηοσς  5Pi-Pi  ειηθίας  πιεζσζκός  Γσλαηθείος  ή  Αλδρηθός

Χ  έηοσς  5Pi-Pi  ειηθίας  γσλαηθώλ  ή  αλδρώλ  Θάλαηοη

    Η.Π.Θ.-Δ.Φ.







 

Ηδηαίηεξε ζέζε αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο θαζ' ειηθία δείθηεο ζλεζηκφ-
ηεηαο θαηαιακβάλεη ην πνζνζηφ βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο. Ν δείθηεο απ-
ηφο καο δείρλεη ηε ζπρλφηεηα ζαλάησλ βξεθψλ θάησ ηνπ έηνπο επί 
1.000 γελλεζέλησλ δψλησλ βξεθψλ. 

βρεθώλ  δώληωλ  Γελλήζεης

έηοσς    θάηω  βρεθώλ  Θάλαηοη

    Π.Β.Θ.

του

  

Νη παξαπάλσ δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ζπκπιεξψλνληαη απφ δείθηεο δη-
αθνξηθήο ζλεζηκφηεηαο, πνπ καο δείρλνπλ ηελ ζπρλφηεηα ζαλάησλ θαηά 
θαηεγνξία πξνζψπσλ ή θνηλσληθή νκάδα. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε 
φηη είλαη ζεκαληηθή ε κειέηε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά αηηία ζαλάηνπ πνπ 
καδί κε ηνλ δείθηε βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο 
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γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ δσήο κηαο θνηλσλίαο. 

Απφ ηελ εηδηθή θαηά θχιν θαη ειηθία ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα ππνιν-
γηζζεί ε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ θαη αληηζηξφθσο ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο 
ζε θάζε ειηθία. Κε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ πηζαλνηήησλ 
κπνξνχλε λα ζπληάμνπκε ηνπο πίλαθεο επηβίσζεο ελφο πιεζπζκνχ. Νη 
πίλαθεο απηνί δείρλνπλ πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο θαη πνηα ε 
πξνζδνθψκελε δσή ελφο άλδξα ή κηαο γπλαίθαο ζε θάζε έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο. Δίλαη δε ηδηαίηεξα ρξήζηκνη ζηελ αλαιπηηθή, θαηά ειηθία, πξφβιεςε 
ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ 

Ζ κεηαλάζηεπζε 

Κεηαλάζηεπζε είλαη ε κφληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθα-
ηάζηαζεο ελφο αηφκνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Νη κεηαλαζηεπηηθέο 
θηλήζεηο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 
ρξεζηκνπνηνχκελν θξηηήξην θαηάηαμεο. Ππλεζέζηεξε είλαη ε θαηάηαμε 
ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ ζε ζρέζε κε ην θξάηνο, ζαλ ελφηεηαο 
γεσγξαθηθήο παξαηήξεζεο, θαη ε δηάθξηζε ηεο εμσηεξηθήο ή δηεζλνχο 
απφ ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Γηεζλήο κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε 
απφ έλα θξάηνο ζε άιιν. Ρν ξεχκα ησλ αλαρσξήζεσλ ιέγεηαη απνδεκία, 
ην δε αληίζηξνθν ξεχκα, ησλ αθίμεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κεηνηθία ή θαη 
παιηλλφζηεζε. Δζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε απφ έλα νηθηζκφ 
ζ' έλα άιιν κέζα ζηα φξηα ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο. Πηελ πεξίπησζε 
ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ην ξεχκα ησλ αλαρσξήζεσλ νλνκάδεηαη 
εθδεκία, ην δε ησλ αθίμεσλ εηζδεκία. 

Ζ κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα κεηξεζεί άκεζα θαη έκκεζα. Ζ άκεζε 
κέηξεζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηαγξαθή θάζε κεηαθίλεζεο ηελ ζηηγκή πνπ 
απηή πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ έκκεζε κέηξεζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ ππνιν-
γηζκνχ ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηελ θπζηθή κεηα-
βνιή ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ άκεζε κέηξεζε είλαη πξνηηκφηεξε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηεζλνχο 
κεηαλάζηεπζεο, δεδνκέλνπ φηη νη .κεηαθηλήζεηο απηέο δηέξρνληαη δηακέ-
ζνπ νξηζκέλσλ ζεκείσλ (ζηαζκνί, αεξνδξφκηα, θιπ.) θαη κπνξνχλ λα 
ειεγρζνχλ. Ξαξά φκσο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δηέιεπζεο ε άκεζε 
κέηξεζε είλαη αξθεηά επηζθαιήο γηαηί εμαξηάηαη απφ ηε δήισζε ηνπ ίδη-
νπ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Απηή ε δήισζε κπνξεί είηε λα είλαη ςεπδήο, είηε 
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λα κεηαβιεζνχλ νη πξνζέζεηο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ (π.ρ. φηαλ ν πξνζσξη-
λά επηζηξέθσλ εγθαζίζηαηαη κφληκα). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νξζφηεξε 
θαη αθξηβέζηεξε είλαη ε έκκεζε κέηξεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηφζν ηεο 
δηεζλνχο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηεο εζσηεξηθήο. 

Δλψ νη δείθηεο κέηξεζεο ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο 
παξνπζηάδνπλ κηα νξηζκέλε θαη πξνβιέςηκε δηαθχκαλζε, νπφηε κηα ζηα-
ηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κειινληηθήο θπζηθήο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ 
είλαη δπλαηή, νη κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζπγ-
θεθξηκέλε θαλνληθφηεηα. πάξρεη κηα επαιιειία αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ 
ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο (νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, ηδενινγηθά θιπ.) πνπ 
πξέπεη λα εθηηκψληαη αλαιπηηθά πξηλ απφ θάζε πξφβιεςε ηεο εμέιημεο 
ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αληηκεηψπηζε ησλ 
κεηαλαζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ζαλ ρξνλνινγηθέο ζεηξέο θαη εμαγσγή βάζεη 
απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην κέιινλ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη επηζ-
θαιήο. 

2.3. κέζνδνη θαη κνληέια πιεζπζκηαθήο πξόβιεςεο 

Ζ κειέηε ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο δελ ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλεηαη 
κε ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (κέγεζνο, δν-
κή, πξνέιεπζε θιπ.). Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλακελφκελεο εμέιημήο ηνπ 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιενδνκη-
θήο επέκβαζεο. Θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζ-
ηηθνχ ρψξνπ (ρξήζεηο, γεο, δίθηπα, εμππεξεηήζεηο) είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ, ε δηεξεχλεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηειεπηαίνπ γίλε-
ηαη αλαγθαίν ζηνηρείν ζηελ ζπλνιηθή πξνγξακκαηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε απιά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηε 
κειέηε ησλ ηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο θαη πξνβνιή απηψλ ζην κέιινλ, 
είηε κε πην ζχλζεηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή ζεψξεζε ησλ βαζη-
θψλ δεκνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξακε (γελλεηηθφηεο -
ζλεζηκφηεο -κεηαλάζηεπζε). Νη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ πξνγξακ-
καηηζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη νη αθφινπζνη: 
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Ξξνβνιή ηάζεσλ βάζεη ζπλαξηήζεσλ 

Ξξφθεηηαη γηα κηα καθξνζθνπηθή πξφβιεςε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ 
κηαο πεξηνρήο θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε κειινληηθή κεηαβνιή ηνπ 
πιεζπζκνχ ζα αθνινπζήζεη ηηο ζρέζεηο πνπ ίζρπαλ ζην παξειζφλ. Ζ κέ-
ζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ην 
παξειζφλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο καζεκαηηθήο ζπλάξηεζεο απηήο ηεο 
κεηαβνιήο θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ 
ηηκψλ. 

Νη ζπλεζέζηεξεο ζπλαξηήζεηο ηεο πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο είλαη: 

Ζ  γ ξ α κ κ η θ ή  

Έρεη ηε γεληθή κνξθή  = a + bX θαη ηζρχεη φηαλ ε κεηαβνιή ηνπ πιε-
ζπζκνχ είλαη ίζε ή ζρεδφλ ίζε θαηά ρξνληθή κνλάδα (έηνο, δεθαεηία, 
θιπ.) θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ν ίδηνο ξπζκφο ζα εμαθνινπζήζεη ζην κέι-
ινλ 

Δάλ νξίζνπκε κε P ηνλ πιεζπζκφ 

t έλα ρξνληθφ δείθηε (έηε ή δεθαεηίεο) 

Οt+n ηνλ πιεζπζκφ ζε (n) ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ (t) 

n ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

b ηελ κέζε ηηκή ηεο κεηαβνιήο θαηά ρξνληθή πεξίνδν 

ηφηε ε γξακκηθή ζπλάξηεζε (ή ην κνληέιν πξφβιεςεο) παίξλεη ηε κνξ-
θή Οt+n = Οt+b (n)      (1) 

Ζ ηηκή ηνπ b ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 
m

)P-(P

    b

d

2t

1-tt


  (2) 

φπνπ m ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζηηο νπνίεο ε κέζε κεηαβνιή 
ππνινγίδεηαη θαη d ε ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδνο. 

Ζ  ε θ ζ ε η η θ ή  
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Ηζρχεη φηαλ ε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζεί κηα γεσκεηξηθή θιί-
καθα θαη ππνζέηνπκε φηη ν ίδηνο ξπζκφο ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. Ζ 
εθζεηηθή ζπλάξηεζε εηθνλνγξαθεί απηή ηελ ηδέα ηεο γεσκεηξηθήο κεηα-
βνιήο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζε θάζε κνλάδα ρξφλνπ ν πιεζπζκφο κεηαβάι-
ιεηαη θαηά κηα ζηαζεξή αλαινγία ή πνζνζηφ. 

Ρν κνληέιν πξφβιεςεο, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε, παίξλεη ηε κνξθή: 

Οt+n = Οt(1 +r)n      (3) 

φπνπ 






2t
1-t

1-tt

P

P-P

m

1
  r       (4)  

ηα m, d, t, Ο νξίδνληαη φπσο πξνεγνπκέλσο ζηηο (1) θαη (2) 

Ζ  η ξ ν π ν π ν η ε κ έ λ ε  ε θ ζ ε η η θ ή  

Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κνληέιν πξφβιεςεο φηαλ πξνβιέπεηαη φηη 
ν πιεζπζκφο κηαο πεξηνρήο δελ ζα μεπεξάζεη έλα αλψηαην φξην Θ. Γξα-
θηθά ε θακπχιε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο έρεη ηε κνξ-
θή ηνπ ζρήκαηνο 6.3. 

Ζ πξφβιεςε ζηεξίδεηαη ζην φηη ν πιεζπζκφο ζηελ πεξίνδν t+n βξίζ-
θεηαη εάλ αθαηξέζνπκε απφ ην αλψηαην φξην ηνπ (Θ) έλα πνζνζηφ vn ηεο 
κε πξαγκαηνπνηεζείζεο αθφκε ζηε ρξνληθή ζηηγκή t αχμεζεο (K-Οt).  

 

Πρήκα 6.3.: Ζ ηξνπνπνηεκέλε εθζεηηθή 
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Δπνκέλσο 

Οt+n = K-(K-Οt) (v)n     (5) 

φπνπ Θ, ην αλψηαην φξην ηεο πξνβιεπνκέλεο αχμεζεο θαη 






d

2t
1-t

t

P-K

P-K

m

1
   v      (6) 

ζν επεθηείλεηαη ρξνληθά ε πξφβιεςε ηφζν κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ  
(K-Οt)(v)n θαη ηφζν πιεζηάδεη ε ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ Ο ζην φξην Θ, κε ηέ-
ηνην ηξφπν ψζηε ην εηήζην πνζνζηφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεκέλεο αχμεζεο 
λα παξακέλεη ζηαζεξφ (λ). 

 

 

Δπηινγή ζπλάξηεζεο – παιηλδξόκεζε 

 

Ρα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο ή 
ελφο νηθηζκνχ πνηέ δελ ηαπηίδνληαη απφιπηα κε κία απφ ηηο ζπλαξηήζεηο 
πνπ παξνπζηάζακε. κνηα, είλαη δπλαηφλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δε-
δνκέλσλ λα κελ αθνινπζεί, νχηε θαηά πξνζέγγηζε, ηηο ζπλαξηήζεηο απ-
ηέο. Θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζπλίζ-
ηαηαη ζηελ επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο, πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα 
πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Ζ πην άκεζε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ζην πξφβιεκα 
ηεο επηινγήο ηεο ζπλάξηεζεο πνπ ηαηξηάδεη ζ' έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, 
είλαη πξνρσξήζνπκε ζε κηα γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα 
αλαδεηήζνπκε θάπνηα θαλνληθφηεηα. Πηε ζπλέρεηα γηα λα απνθχγνπκε 
ηηο ππνθεηκεληθέο θξίζεηο γηα ηε ράξαμε ηεο θαιχηεξεο θακπχιεο πξν-
ζαξκνγήο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξα-
γψλσλ. 

Αλ ππνζέζνπκε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 
ηηκέο (Σ1, 1), (Σ2, 2) ... (ΣΛ, Λ) θαη κηα θακπχιε C, πνπ ηείλεη λα πξν-
ζαξκνζηεί ζ' απηά (Πρ. 6.4.). 
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Αλ κε D1, D2, ... DΛ ζπκβνιίδνπκε ηηο απνθιίζεηο ηεο θακπχιεο C απφ 
ηηο ηηκέο Σ1, Σ2 ... ΣΛ ηφηε ην ζχλνιν D1

2 + D2
2 + ... + DΛ

2 απνηειεί κέη-
ξν ηνπ βαζκνχ πξνζαξκνγήο ηεο θακπχιεο C ζηα δεδνκέλα (Σ1, 2) ... 
(ΣΛ, Λ). Απφ ην ζχλνιν ησλ θακππιψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ ζεσξνχ-
κελε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή έρεη ε θακπχ-
ιε ζηελ νπνία ην άζξνηζκα D1

2 + D2
2 + ... + DΛ

2 παίξλεη ηελ ειάρηζηε 
ηηκή. Απηή νλνκάδεηαη θαη θακπχιε ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Γη' απηή ηελ 
θακπχιε ηζρχεη: 

D1
2 + D2

2 + ... + DΛ
2 = min    (7) 

Ζ γξακκή ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ πξνζεγγίδεη έλα ζχλνιν δεδν-
κέλσλ (Σ1, 1), (Σ2, 2) ... (ΣΛ, Λ) έρεη ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

 = a0 + a1 X      (8) 

φπνπ a0 θαη a1 απνηεινχλ ζηαζεξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην 
ζχζηεκα: 

Π = a0Λ + a1ΠΣ 

ΠΣ = a0ΠΣ + a1ΠΣ2     (9) 

πνπ νλνκάδεηαη ζχζηεκα θαλνληθψλ εμηζψζεσλ ηεο γξακκήο ειαρίζησλ 
ηεηξαγψλσλ. 

Ζ παξαβνιή ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ πξνζεγγίδεη έλα ζχλνιν δε-
δνκέλσλ (Σ1, 1), (Σ2, 2) ..., (ΣΛ, Λ), έρεη ηελ εμίζσζε: 

 

Πρήκα 6.4.: Ξξνζδηνξηζκφο θακπχιεο πξνζαξκνγήο 
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 = a0 + a1 X + a2 X
2     (10) 

φπνπ a0, a1 θαη a2 απνηεινχλ ζηαζεξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε 
ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 

Π = a0Λ + a1ΠΣ + a2ΠΣ2 

ΠΣ = a0ΠΣ + a1ΠΣ2 + a2ΠΣ3 

ΠΣ2 = a0ΠΣ2 + a1ΠΣ3 + a2ΠΣ4 

πνπ νλνκάδεηαη ζχζηεκα θαλνληθψλ εμηζψζεσλ ηεο παξαβνιήο ειαρίζ-
ησλ ηεηξαγψλσλ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλ καο δίλεηαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 
θαη ζέινπκε βάζεη απηψλ λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο  
πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα νξηζκέλε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Σ, κπνξνχκε λα 
ππνινγίζνπκε πξψηα ηελ θακπχιε ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ πξνζαξ-
κφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ εμίζσζε 
ηεο θακπχιεο (πνπ νλνκάδεηαη θακπχιε παιηλδξφκεζεο) θαη ηελ ηηκή 
ηνπ Σ λα ππνινγίζνπκε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ . 

Ζ αλαινγηθή κέζνδνο 

Ζ αλαινγηθή κέζνδνο πιεζπζκηαθήο πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί έλαο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηελ πιεζπζκηαθή 
κεηαβνιή δπν πεξηνρψλ. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο αλαινγηθήο κεζφδνπ κπνξεί 
λα παξνπζηαζηεί απφ ην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

πνζέηνπκε φηη ε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νηθηζκφ πνπ κειε-
ηάκε (C) είλαη εμαξηεκέλε απφ φηη ζπκβαίλεη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξη-
βάιινπζαο πεξηνρήο (R). Αθφκε φηη ε πξαγκαηηθή βάζε απηήο ηεο αιιε-
ιεμάξηεζεο ζα αθνινπζήζεη ζην άκεζν κέιινλ. Κ' απηέο ηηο ππνζέζεηο 
κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ κειινληηθφ πιεζπζκφ ηνπ νηθηζκνχ (C) 
δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ αλαινγία κεηαμχ ησλ δπν πιεζπζκψλ. 

Νη παξαπάλσ ππνζέζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή αιγεβξηθήο 
ηζφηεηαο: 

t

t

nt

nt

P

P

P

P

R

C

R

C







 (12) ή nt

t

t

nt P

P

P
P R

R

C

C    (13) 
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δει., ην κειινληηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηνπ νηθηζκνχ C, (CPt+n) ζα εί-

λαη αλάινγν ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο R, (RPt+n), κε ιφ-

γν 
t

t

P

P

R

C
 

Ζ εμίζσζε (13) κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηε κνξθή γξακκηθήο ζπλάξ-

ηεζεο  = a + bX, φπνπ a = 0 θαη b =  
t

t

P

P

R

C
, δει. ε αλαινγία ησλ πιε-

ζπζκψλ. 

Ζ αλαινγηθή κέζνδνο κπνξεί λα βειηησζεί αλαιχνληαο ηηο αλαινγίεο 
κεηαμχ CP θαη RP ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρξνληθέο ζηηγκέο θαη πξνζδην-
ξίδνληαο ην εχξνο ηεο δηαθχκαλζήο ηνπο, ηε κέζε ηηκή ή ηελ ηάζε κεηα-
βνιήο ηνπο. ηαλ κάιηζηα δηαζέηνπκε πνιιέο ηηκέο γηα ηνπο CP θαη RP 
κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ην βαζκφ αιιειεμάξηεζεο ησλ CP θαη RP ππνιν-
γίδνληαο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

   

   




Υ - ΥΧ - X

Υ - ΥΧ - X

   rXY

22

 

φπνπ X θαη  νη ηηκέο ησλ CP θαη RP. 

Δάλ νη κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο ηφηε rXY = 0. Δάλ ππάξρεη ηέιε-
ηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο ηφηε rXY = +1 θαη εάλ ε κία κεηαβιεηή 
απμάλεη θαη ε άιιε ειαηηψλεηαη, rXY = -1. 

Ζ αλαινγηθή κέζνδνο έρεη επξεία ρξήζε, πξψηα γηαηί βαζίδεηαη ζηε 
ζχλδεζε ησλ νηθηζκψλ κε επξχηεξεο πεξηνρέο έληαμήο ηνπο, ησλ νπνίσλ 
απνηεινχλ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ κέξνο θαη κεηά γηαηί δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνβιέςεηο 
πνπ έγηλαλ γηα κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ζηηο ηνπηθέο πιεζπζ-
κηαθέο πξνβιέςεηο. 

Ξξόβιεςε ζηεξηδόκελε ζηηο ρξήζεηο γεο 

Πε πεξηνρέο ήδε νηθηζηηθά αλαπηπγκέλεο, νη πιεζπζκηαθέο πξνβιέςεηο 
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κπνξνχλ λα κε ζηεξίδνληαη ζε δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο αιιά ζ' απηέο 
ηηο ίδηεο ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ζηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη κεηαζρεκα-
ηηζκνχ ηνπο. 

Ηδηαίηεξα φηαλ ε αλάιπζε θαη ην πξφγξακκα επέκβαζεο αλαθέξνληαη 
ζε εμπγίαλζε ή αλάπιαζε πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκή-
καηα επξχηεξσλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, νη πιεζπζκηαθέο πξνβιέςε-
ηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ρξήζεηο ηεο γεο θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο επέκβαζεο 
είλαη ίζσο νη κφλεο δπλαηέο. 

Ρα δεηήκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε πιεζπζκηαθή πξφβιεςε 
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ρξήζεηο γεο είλαη ηα αθφινπζα: 

α. νη ζρέζεηο κεηαμχ θαηνίθσλ θαη πεξηνρψλ θαηνηθίαο φπσο απηέο 
εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππθλφηεηαο 

β. νη επηδξάζεηο πάλσ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην 
πξφγξακκα επέκβαζεο δξάζεσλ: λέεο ππθλφηεηεο θαη λέα θηίξηα 

γ. νη κεηαβνιέο ζηνπο δείθηεο θαηάιεςεο επηθαλεηψλ θαηνηθίαο θαη νη 
κεηαβνιέο ζηα κεγέζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

δ. νη κεραληζκνί απφθηεζεο, πξφζβαζεο ζηελ θαηνηθία θαη ε κεηαβν-
ιή ησλ απνζεκάησλ θαηνηθίαο 

ε. ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο ή εμπγίαλζεο ηεο 
πεξηνρήο. 

Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ είλαη ζρεηηθά απιή θαη 
κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο αλάκεζα ζην κέγεζνο ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ζηα κεγέζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη θηηζκάησλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπληζησζώλ ηεο πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο 

Απηή είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πιεζπζκηαθήο πξφβιεςεο θαη 
ζηεξίδεηαη ζηελ ζεψξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κεηαβάιινπλ ηνλ πιε-
ζπζκφ κηαο πεξηνρήο ή ελφο νηθηζκνχ, δει, ζηηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο 
δηαδηθαζίεο. 

Πηελ πην απιή κνξθή ηεο ε παξαπάλσ κέζνδνο δεκνγξαθηθήο πξφβ-
ιεςεο πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ λέσλ γελλήζεσλ, ησλ ζαλάησλ 
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θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε κηα πξνζδηνξηζκέλε ρξνληθά πεξίνδν. Ζ ζπλν-
ιηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ νξίδεηαη απφ ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηεο 
θπζηθήο κεηαβνιήο ηνπ θαη ηεο θαηλφκελεο κεηαλάζηεπζεο. 

Pt+n = Οt + BPn - DPn + Mn    (14) 

φπνπ: Οt+n, Οt ν πιεζπζκφο ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t+n θαη t 

BΟn νη λέεο γελλήζεηο ζηελ πεξίνδν n 

DΟn νη ζάλαηνη ηεο πεξηφδνπ n 

Mn ε θαηλφκελε κεηαλάζηεπζε ζηελ πεξίνδν n 

Νη γελλήζεηο θαη νη ζάλαηνη (ε θπζηθή δει. κεηαβνιή) κπνξνχλ επί-
ζεο λα εθθξάδνληαη θαη κε ηε κνξθή πνζνζηψλ επί ηνπ αξρηθνχ πιε-
ζπζκνχ. Π' απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη: 

Οt+n = Οt (1 +r)n + Mn     (15) 

φπνπ r ην πνζνζηφ θπζηθήο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ8. 

Κηα εθιεπηπζκέλε εμέιημε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ επηηπγράλεηαη κε 
ηελ θαηάηαμε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε νκάδεο κε νκνηνγελή ραξαθ-
ηεξηζηηθά θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο απηψλ 
ησλ νκάδσλ (βαζκίδσλ). Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ζε 
θάζε πιεζπζκηαθή βαζκίδα ηζρχεη έλα πνζνζηφ επηβίσζεο, έλα πνζνζηφ 
κεηαλάζηεπζεο θαη παξάιιεια φηη νη λέεο γελλήζεηο εμαξηψληαη απφ ην 
κέγεζνο νξηζκέλσλ κφλν βαζκίδσλ θαη εηδηθά απηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ηηο γπλαίθεο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο πεξίνδν. Απψηεξφο ηεο ζηφρνο 
είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ δηαρξνληθή κεηαβνιή θάζε κηαο βαζκίδαο με-
ρσξηζηά. Απφ εδψ πξνθχπηεη θαη ε νλνκαζία ηεο κεζφδνπ: ππφδεηγκα 
επηβίσζεο ησλ βαζκίδσλ (cohort survival model)9. Αλαιπηηθά, ε κέζνδνο 
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

α. ρσξίδεηαη ν πιεζπζκφο ζε βαζκίδεο. ε ζπλεζέζηεξε θαηάηαμε 
πεξηιακβάλεη 5εηείο βαζκίδεο θαη δηαθξίλεη ηνλ αλδξηθφ απφ ηνλ 
γπλαηθείν πιεζπζκφ 

                                                
8 Θνκλελφο Λ., "Αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ξνιενδνκηθνχ Ππγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο", Ρερληθή Δλεκέξσζε, ΡΔΔ-ΡΘΚ, Λνέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1979. 
9 Krueckeberg D., Silvers Α., Urban Planning Analysis - methods and models, John Wiley 

and Sons Inc, New York, 1974. 
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β. ππνινγίδνληαη νη λέεο γελλήζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 
εχξνο ησλ βαζκίδσλ (ζπλήζσο 5εηία), ν ππνινγηζκφο πξαγκαην-
πνηείηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ Δηδηθνχ Θαηά Ζιηθία Ξνζνζηνχ Γνληκφ-
ηεηαο (Δ.Ζ.Ξ.Γ.) γηα ηηο βαζκίδεο ησλ γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
αλαπαξαγσγηθή ειηθία. νη λέεο γελλήζεηο αζξνίδνληαη θαη ρσξίδνλ-
ηαη ζε άξξελεο θαη ζήιεηο 

γ. πξνζδηνξίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο θάζε βαζκίδαο γηα ρξν-
ληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην εχξνο ηεο, ιφγσ ζλεζηκφηεηαο θαη κεηα-
λάζηεπζεο. Πε θάζε βαζκίδα ειηθίαο εθαξκφδεηαη έλα πνζνζηφ ε-
πηβίσζεο θαη έλα πνζνζηφ κεηαλάζηεπζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ππν-
ινγίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ηεο 

δ. "ρξνλνινγείηαη" ν πιεζπζκφο, κεηαθηλείηαη ν πιεζπζκφο θάζε 
βαζκίδαο ζηελ επφκελε θαη ζηελ πξψηε βαζκίδα ηίζεληαη νη λέεο 
γελλήζεηο 

ε. κε ηα βήκαηα β, γ, δ, νινθιεξψλεηαη έλαο θχθινο ππνινγηζκψλ, 
έλαο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ ζε κηα επφκελε 
θαηάζηαζε πνπ απέρεη ρξνληθά απφ ηελ πξψηε δηάζηεκα ίζν κε 
ην εχξνο ησλ βαζκίδσλ. Ρα ίδηα βήκαηα θαη ππνινγηζκνί κπνξνχλ 
λα επαλαιακβάλνληαη φζεο θνξέο είλαη αλαγθαίν. 

Ζ πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πεξηφδνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπο δείθηεο γνληκφ-
ηεηαο, ζλεζηκφηεηαο θαη κεηαλάζηεπζεο. Ρα ιάζε πξφβιεςεο πεξηνξί-
δνληαη κφλν ζηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο απηψλ ησλ δεηθηψλ. Ξξέπεη 
αθφκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρνπλ πην εμειηγκέλεο κνξθέο ηεο πεξηφ-
δνπ πνπ αθνξνχλ είηε έλα ζχλνιν πεξηνρψλ ή δσλψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
αλαπηχζζνληαη κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο, είηε λα εθαξκφδνληαη ζε κηα 
κε θαλνληθή θαηάηκεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε πξφβιεςε γηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ δελ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ εχξνπο ησλ βαζκίδσλ10. 

                                                
10 Wilson A.G., Urban and Regional Models in Geography and Planning, John Wiley and 

sons, London, 1974. 
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3. Ζ αλάιπζε ηνπ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία ε έξεπλα πεδίνπ νθείιεη λα αλα-
θεξζεί, ίζσο ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ρα-
ξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ πε-
ξηνρή κειέηεο. Ζ αλάιπζε νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ νηθνλνκηθφ ρα-
ξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζε επ-
ξχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, ηελ παξαγσγηθή ηεο δηάξζξσζε, ηελ 
εμεηδίθεπζή ηεο, ηελ επηηφπνπ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη λα νξηνζεηήζεη ηηο 
θχξηεο ηάζεηο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο, ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξη-
νηήησλ, ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπ επηπέδνπ θαηαλάισζεο ησλ θαηνίθσλ. 
Απφ ηα δεηήκαηα απηά ζα εμαξηεζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο αλάπηπμεο 
ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο γεο. Π' απηή ηε κνξθή πξνζέγγηζεο 
καο ελδηαθέξεη ηφζν ε εκβάζπλζε ζηνπο. δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ζπλνιη-
θήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (αλάιπζε ηεο βη-
νκεραλίαο, ηεο γεσξγίαο, ηνπ εκπνξίνπ θιπ.) φζν θαη ν πξνζδηνξηζκφο 
ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ κειέηε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη απφ δπν δη-
αθνξεηηθέο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο πιεπξέο: απφ απηή ησλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη απφ απηή ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Πρήκα 6.5.: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεζφδνπ. 
πεγή: Krueckeberg D., Silvers Α., Urban Planning Analysis, ζει. 278, νπ. παξ. 
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3.1. Ρν ηνπηθό παξαγσγηθό ζύζηεκα 

Ππληίζεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο -παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζρέ-
ζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο. Θαζνξίδεη ηε δήηεζε εξγαζίαο, 
ηελ θαηαλνκή ηεο ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε ζέζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ή αιιηψο ηελ ζέζε ζην 
επάγγεικα) θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ εθθξάδνληαη θπξίσο κε ην πξντφλ 
πνπ παξάγεηαη θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή. Δίλαη 
νξγαληθά ζπλδεδεκέλν κε ην επίπεδν θαηαλάισζεο πνπ δηακνξθψλεηαη 
επηηφπνπ θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηηο ζπλζήθεο δσήο, κε ηηο εμεηδηθεχζεηο θαη 
ηε γεληθφηεξε δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο, κε ηηο εμαγσγέο, ηηο εκπνξηθέο θαη 
άιιεο ζπλδέζεηο κε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο. Ν κεηαζρεκαηηζ-
κφο ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο πνπ απηφ 
πεξηθιείεη, ζηηο επηδξάζεηο απφ ηηο θπξηαξρνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
ζηε ζπγθπξία πνπ εληάζζεηαη, θαη απφ ηα πνηθίια θξαηηθά πξνγξάκκαηα 
παξέκβαζεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ν κεηαζρεκα-
ηηζκφο ηνπ είλαη ν βαζηθφο κεραληζκφο πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε 
άλνδνο θαη ε θξίζε ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο 
δσήο θαη εξγαζίαο πνπ απηέο παξέρνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 
απνηειεί ηελ πην πιήξε απάληεζε ζηηο ζεσξίεο ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο, 
πνπ έρνπλ έληνλα ηαιαηπσξήζεη θαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηνπο πξνγ-
ξακκαηηζηέο ρξήζεσλ γεο. 

Κ' φ,ηη αθνινπζεί ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο κφλν απφςεηο ηνπ 
ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε νξηζκέλα εηζαγσγηθά κφλν δεηή-
καηα ηεο δηάξζξσζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Ξξφζεζή καο είλαη 
λα πξνζδηνξίζνπκε κηα πξψηε πιαηθφξκα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη 
λα ηνλίζνπκε εθείλεο ηηο πιεπξέο ηνπ πνπ κε πνιχ εκθαλή ηξφπν ζρεηί-
δνληαη κε ηηο ρξήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Αθφκε ε 
αλαθνξά ζηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζέγγη-
ζεο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη εμαηξεηηθά ειιεηπηηθή 
θαη ην ελδηαθέξνλ καο ζα ζπγθεληξσζεί ζηελ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ζηηο 
ηερληθέο αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Ξξφθεηηαη γη' απηφ ην κέξνο ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγεί 
ζηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηάιιεισλ λα ηθαλνπνηνχλ 
ηηο αηνκηθέο θαη ηηο ζπιινγηθέο αλάγθεο. Ρν θάζκα ησλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ είλαη πνιχ κεγάιν. Ξεξηιακβάλεη ηηο θαιιηέξγεηεο, ηελ 
θηελνηξνθία, ηελ αιηεία, ηα νξπρεία, ηελ κεηαπνίεζε, ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη απφ ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα, ηηο ππεξεζίεο ησλ κεηαθν-
ξψλ, θιπ. 

Ζ ζεψξεζε ησλ ππεξεζηψλ ζαλ κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξην-
ηήησλ ζέηεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αληηκεησπί-
δνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη θαλείο λα ζεσξήζεη 
ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλαο ηξνρνλφκνο ή έλαο θαζεγεηήο φκνηεο 
κε ηηο ππεξεζίεο ελφο δηθεγφξνπ ή ελφο δηαθεκηζηή; Πηηο αγγινζαμνληθέο 
ρψξεο φιεο νη ππεξεζίεο είλαη εμνκνησκέλεο. Αληίζεηα ζηε Γαιιία, ζαλ 
κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαγλσξίδνληαη κφλν απηέο νη 
ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν αληαιιαγήο κέζα ζε κηα αγνξά θαη 
πξνζθέξνληαη έλαληη κηαο ακνηβήο11. Πε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ζε-
καληηθφ ζεσξεηηθφ πξφβιεκα ν θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απνηεινχλ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο θαηάηαμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξη-
νηήησλ είλαη απηή ησλ ηξηψλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγήο: πξσηνγελήο, δεπ-
ηεξνγελήο, ηξηηνγελήο. Ζ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία Διιάδνο (ΔΠΔ) 
ρξεζηκνπνηεί κηα πην αλαιπηηθή θαηάηαμε. Ππγθεθξηκέλα δηαθξίλεη ηνπο 
αθφινπζνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Γάζε, Αιηεία 

 Νξπρεία (κεηαιιεία, ιαηνκεία, αιπθέο) 

 Βηνκεραλία, Βηνηερλία 

 Ζιεθηξηζκφο, Φσηαέξην, Αηκφο θαη ππεξεζίεο Όδξεπζεο 

 Νηθνδνκήζεηο θαη Γεκφζηα Έξγα 

                                                
11 Βι. Brunhes Β., Présentation de la Comptabilité Nationale Française, Les Collections de 

l'Inséé, 1971. 
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 Δκπφξην, Δζηηαηφξηα, Μελνδνρεία 

 Κεηαθνξέο, Απνζεθεχζεηο, Δπηθνηλσλίεο 

 Ρξάπεδεο, Αζθάιεηεο, ππνζέζεηο Αθηλήησλ, Γηεθπεξαίσζε πνζέζε-
σλ 

 πεξεζίεο 

Δίλαη ζθφπηκν ζηηο έξεπλεο πεδίνπ λα αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ θαηάηα-
με ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε ηα δεδνκέλα θαη ε πιεξν-
θνξία πνπ ζπγθεληξψλεηαη επηηφπνπ λα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκε κε ην 
ήδε δεκνζηεπκέλν ζηαηηζηηθφ πιηθφ. 

Φνξείο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη επηρεηξήζεηο θαη ε 
πξνζέγγηζε θαη ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίαο γη' απηέο δελ κπνξεί λα 
γίλεη παξά κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηρείξεζε απνηειεί ηελ εκπεηξηθή 
έθθξαζε ελφο αξζξσκέλνπ ζπλφινπ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 
δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ 
έλα ζχλνιν κεγεζψλ φπσο: ε εγθαηαζηεκέλε ηζρχο, ε απαζρφιεζε, ην 
πξντφλ (ζε φγθν θαη ζε αμία), ην πάγην θαη ην θπθινθνξνχλ θεθάιαην, ε 
πξνζηηζέκελε αμία, νη ππνρξεψζεηο θιπ. Ξαξάιιεια κε ηα νηθνλνκηθά 
απηά κεγέζε, ε αλάιπζε νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξία γηα ηελ 
ρσξηθή έθθξαζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζηεκάησλ, γηα ην κέγεζνο ησλ γεπέδσλ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ 
ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο θχξηεο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηηο ρσ-
ξηθέο γεληθά απαηηήζεηο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ κεηαβνιή ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζπλεπαγφκελε 
κεηαβνιή ηεο ρσξηθήο ηνπο έθθξαζεο ζην πεδίν ηεο πφιεο πξνθαιείηαη 
απφ ηελ εζσηεξηθή δπλακηθή θάζε επηρείξεζεο (ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 
επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο) θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζεζ-
κηθέο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο. Κία βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε ηεο κει-
ινληηθήο εμέιημήο ηνπο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα άκεζα πξνγξάκκαηα, ε-
πελδπηηθά θαη άιια, ησλ επηρεηξήζεσλ. Π' απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηεί-
ηαη λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 
κέζα ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηηο ππνρξεψζεηο, ηνλ δπλακηζκφ ηνπο, ηηο 
πξνβιεκαηηθέο ή ππεξρξεσκέλεο, θαζψο θαη ηηο άκεζεο επηδξάζεηο απφ 
ην ήδε πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θηλήηξσλ, αληηθηλήηξσλ ή άιισλ 
πξνγξακκάησλ. Αληίζεηα κηα καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε νθείιεη λα πά-
ξεη ππφςε ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληθφηεξεο αλακελφκελεο εμέιημεο 
ζηελ νηθνλνκία, ηελ άλνδν ή θξίζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφ-
ηεηαο πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα κεγέζε θαη ηηο ηδην-
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κνξθίεο ησλ εγθαηαζηεκέλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

Νη δηαηνκεαθέο ζρέζεηο 

Νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρσξνζεηνχληαη ζε κηα πεξηνρή α-
λαπηχζζνπλ έλα πιέγκα ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ πιε-
ζπζκφ ηεο πεξηνρήο. Γηακνξθψλεηαη έηζη έλα ζχζηεκα αιιειεμαξηήζε-
σλ, ε θαηαλφεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηφζν γηα ηελ αλά-
ιπζε θαη πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 
πεξηνρή, φζν θαη ηεο δηάηαμεο ησλ ρξήζεσλ γεο. Γηα έλα είδνο κάιηζηα 
κειεηψλ, ηηο κειέηεο επηπηψζεσλ (impact studies) ε γλψζε απηψλ ησλ 
ζπλδέζεσλ είλαη ηειείσο απαξαίηεηε. 

πάξρνπλ αξθεηέο ηερληθέο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη πξφβιεςεο 
πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξην-
ηήησλ, ζηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη παξαγσγηθέο ελφηε-
ηεο ζπζρεηίδνληαη ζηελ πνξεία παξαγσγήο πξντφλησλ. 

Νη ζπλδέζεηο πνηθίινπλ ζχκθσλα κε ηε θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Πηε βηνκεραλία θαη ζηε κεηαπνίεζε γεληθφηεξα, πεξη-
ιακβάλνπλ ηηο πξψηεο χιεο πνπ πεξλνχλ απφ δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγα-
ζίαο απφ ην έλα εξγνζηάζην ζην άιιν, κέρξη ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ ηειη-
θνχ πξντφληνο, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο άιιεο ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαί-
εο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ εηζξνή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Πηηο 
ππεξεζίεο νη ζπλδέζεηο είλαη πην πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο 
εηζξνέο εξγαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο ηνπο12. 

Κηα κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ είλαη ε αλάιπζε εηζξν-
ψλ - εθξνψλ πνπ παξνπζηάδεη γηα θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα φιεο 
ηηο απαηηνχκελεο εηζξνέο θαη ηηο παξαγφκελεο εθξνέο. Έλαο πίλαθαο εηζ-
ξνψλ - εθξνψλ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηε ξνή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε-
ηαμχ φισλ ησλ επηκέξνπο θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγ-
θεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (π.ρ. ελφο έηνπο). Ζ βαζηθή ηδέα ηεο κεζφ-
δνπ είλαη φηη θάζε θιάδνο παξαγσγήο, γηα λα θαηαζθεπάζεη έλα πξντφλ, 

                                                
12 Βι. Sargent - Florence Ο., "Investment, Location and Size of Plant", N.I.E.S.R., Economic 

and Social Studies, 7-1948. 
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πξνκεζεχεηαη απφ άιινπο θιάδνπο πξψηεο χιεο ή εκηεπεμεξγαζκέλα 
πξντφληα, πνπ νλνκάδνληαη ελδηάκεζεο εηζξνέο, θαη ρξεζηκνπνηεί θαη 
ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο (εξγαζία, θεθάιαην) πνπ νλνκάδνληαη αξρη-
θέο εηζξνέο. Πηε ζπλέρεηα έλα κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο δηνρε-
ηεχεηαη ζε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο (ή απηνθαηαλαιψλεηαη ζηνλ 
ίδην) γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη απηνί ηηο παξαγσγηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 
έλα κέξνο δηνρεηεχεηαη ζηελ θαηαλάισζε. Ρν άζξνηζκα ησλ ελδηάκεζσλ 
θαη ησλ αξρηθψλ εηζξνψλ, εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, καο δίλεη 
ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ηνπ θιάδνπ. Ρν άζξνηζκα ηεο ελδηάκεζεο θαη 
ηεο ηειηθήο δήηεζεο καο δίλεη ηελ ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ 
θιάδνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε 
δνκή ελφο ηππηθνχ πίλαθα εηζξνψλ - εθξνψλ. 

Κηα πην απιή κνξθή ηνπ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ κπνξεί λα δηαηπ-

πσζεί γηα λα παξνπζηάζεη ηηο ζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηνπο θιάδνπο πνπ ρσξνζεηνχληαη ζε κηα 
πεξηνρή. Π' απηή ηελ πεξίπησζε απεηθνλίδεηαη κφλν νη ελδηάκεζεο εηζξνέο 

 

Πρήκα 6.6.: Βαζηθή δνκή πίλαθα εηζξνψλ - εθξνψλ. 
πεγή: Ξίλαμ Δηζξνψλ - Δθξνψλ ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, ΘΔΞΔ, 1978. 
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κεηαμχ ησλ θιάδσλ. Αθφκε ζε πνιχ κηθξέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, ε α-
λάιπζε εηζξνψλ – εθξνψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε θάζε κηα επηρείξεζε 
μερσξηζηά, εθφζνλ βέβαηα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά 
πεξηνξηζκέλνο. 

Ρν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ βξίζθεηαη ζηε κε-
γάιε πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηεί. Έηζη ιηγφηεξν πνιχπινθεο 
κέζνδνη, ζηεξηδφκελεο πάληνηε ζην ίδην ζθεπηηθφ, κπνξνχλ λα ρξεζηκν-
πνηεζνχλ. Κηα ηέηνηα κέζνδνο νλνκάδεηαη ΡΑΟ (Technique for Area Plan-
ning) θαηά ηελ νπνία δηαθξίλνληαη πξψηα νη θχξηνη ηνκείο δξαζηεξηφηε-
ηαο ζηελ πεξηνρή θαη κεηά πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλδέζεηο κφλν γη' απηνχο 
ηνπο ηνκείο. Νη θχξηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο νξίδνλ-
ηαη κέζσ δεηθηψλ ρσξνζέηεζεο (location quotients) ζηνπο νπνίνπο ζα 
αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. Νη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 
δελ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ θχξηνη, θαηαηάζζνληαη καδί κε ηνλ ηνκέα ηεο 
θαηνηθίαο. Ζ κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί ζσζηά γηα κηθξέο θαη εμεηδηθεπκέ-
λεο αζηηθέο πεξηνρέο θαη είλαη ζρεδφλ ην ίδην απνηειεζκαηηθή ζηελ επη-
ζήκαλζε ησλ δηαηνκεαθψλ ζπλδέζεσλ φζν θαη κηα πιήξεο αλάιπζε εηζ-
ξνψλ - εθξνψλ. 

Κηα άιιε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγσγη-
θψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε Αλάιπζε ηνπ Βηνκεραληθνχ Ξιέγκαηνο (In-
dustrial Complex Analysis). Απηή κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλδέζεηο 
κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ή κηαο νκάδαο δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 
κηαο βηνκεραλίαο ή ελφο θιάδνπ βηνκεραληθήο παξαγσγήο) κε άιιεο. Α-
πνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ ζπλδέζεσλ, κε άιινπο θιάδνπο, κε 
ηηο ππεξεζίεο, κε ηελ θαηαλάισζε, κέζσ πάιη ηεο αλάιπζεο ησλ εηζξν-
ψλ θαη εθξνψλ. Ζ κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ ν πξνγξακκαηηζ-
κφο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε αζηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη κεγάιεο κν-
λάδεο, 

Έρνπκε αλαθέξεη φηη ε επηζήκαλζε ησλ. δηαηνκεαθψλ ζπλδέζεσλ εί-
λαη απαξαίηεηε ζε κειέηεο επηπηψζεσλ, φπνπ επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε 
ησλ πηζαλψλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, κηαο 
αξρηθήο κεηαβνιήο ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα ηέηνηεο κειέηεο είλαη αλαγθαίεο φηαλ 
πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο έλα βηνκεραλη-
θφ ζπγθξφηεκα, έλα αεξνδξφκην ή έλα παλεπηζηήκην. Ρν ίδην ηζρχεη θαη 
γηα πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ ή 
φηαλ αμηνινγνχληαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ρσξνζέηεζεο, 
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Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ξξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο κηαο νκάδαο δξαζηεξηνηή-
ησλ ή νξηζκέλσλ θιάδσλ κέζα ζε κηα πεξηνρή. 

Απφ ηηο πνιιέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαπάλσ ζπγθέληξσζεο, αλακθηζβήηεηα ε πην απιή 
είλαη ε άκεζε ζχγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ πξντφληνο, ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ.) αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηε-
ξηφηεηαο. Βέβαηα απηή ε ηερληθή δελ δίλεη θακηά πιεξνθνξία γηα ην βαζ-
κφ εμεηδίθεπζεο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε άιιεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο. 

Αλ επηζπκνχκε λα ζπγθξίλνπκε πεξηνρέο κεηαμχ ηνπο ηφηε πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ρσξνζέηεζεο (location quotient). 
Ππλήζσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε απαζρφιεζε, ζχκ-
θσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Β  περηοτή  ζηελ  ςαπαζτόιεζε  ζύλοιο

Χ  θιάδο  ζηολ  Β  περηοτή  ζηελ  ελωλαπαζτοιούκ  αρηζκός

Α  περηοτή  ζηελ  ςαπαζτόιεζε  ζύλοιο

Χ  θιάδο  ζηολ  Α  περηοτή  ζηελ  ελωλαπαζτοιούκ  αρηζκός

    Σ.Χ.   

Ν ζπληειεζηήο ρσξνζέηεζεο καο παξέρεη έλα κέηξν ηεο ζπγθέληξσ-
ζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή ζπγ-
θξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο. Έρεη ην πιενλέθηεκα λα ππνινγίδεηαη εχθνια 
κε απιά δεδνκέλα. Δάλ ππνινγηζηεί γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 
πεξηνρήο κπνξεί λα βνεζήζεη γηα λα ζπκπεξάλνπκε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο 
είλαη πην ζεκαληηθέο ζηελ πεξηνρή θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζήο 
ηεο. 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζνπκε εάλ θάπνηα πεξηνρή παξνπ-
ζηάδεη θάπνηα εμεηδίθεπζε ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη λα μερσξί-
ζνπκε απηφ ην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εμππεξεηεί 
απνθιεηζηηθά ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εάλ π-
πνινγίζνπκε γηα θάζε θιάδν ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη πε-
ξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππε-
ξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε. 
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Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηνχληαη 
νη θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο νλνκάδεηαη ειάρηζηε απαίηεζε 
απαζρφιεζεο. Θάζε απαζρφιεζε πάλσ απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε κπν-
ξεί λα ζεσξεζεί φηη εμππεξεηεί αλάγθεο έμσ απφ ηελ πεξηνρή (θαη απνηε-
ιεί έλδεημε εμεηδίθεπζήο ηεο). Ν ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ εξγαηηθνχ "πιε-
νλάζκαηνο" πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη: 

t

i

ti

E

E
 e-e    S         (16) 

φπνπ eί νη απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν i ζηελ πεξηνρή, et νη απαζρν-
ινχκελνη ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηεο πεξηνρήο Δi νη απαζρνινχκελνη 
ζηνλ θιάδν i ζηε ρψξα θαη Δt νη απαζρνινχκελνη ζην ζχλνιν ησλ θιά-
δσλ ηεο ρψξαο. Ρν γηλφκελν et ζεσξείηαη φηη κεηξάεη ηελ ειάρηζηε απαί-
ηεζε απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ζηελ πεξηνρή. ζν πην θιεηζηή ζηηο εμσ-
ηεξηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε νηθνλνκία κηαο πεξηνρήο ηφζν πεξηζζφηεξν ην 
παξαπάλσ γηλφκελν πιεζηάδεη ζηελ πξαγκαηηθή ειάρηζηε απαίηεζε α-
παζρφιεζεο. 

Ζ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 
αλαγθαία γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο, ηφζν ζπ-
λνιηθά φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ δπζιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα 
δηεξεπλψληαη νη επηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε εμαηηίαο ηνπο 
ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαζψο θαη νη επηπηψζεηο, πάιη ζηνλ αζηηθφ ρψξν απφ 
ηελ ξπζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ είλαη πηζαλφ λα αζθεζεί γηα ηελ επίιπζή 
ηνπο. 

Ζ κειέηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν ειέγρνπ 
ηεο απφδνζεο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δθηφο φκσο απφ 
ηελ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, κπνξεί λα ειεγρζεί θαη ε 
ζρεηηθή παξαγσγηθφηεηα θαηά ηνκέα ή θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηε-
ηαο θαη λα νξηνζεηεζεί κ' απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπλεηζθνξά θαη ε ζεκαζία 
ηνπ γηα ηελ πεξηνρή. 

Έλαο απιφο ηξφπνο γηα λα κεηξεζεί ε ζπλεηζθνξά θάζε θιάδνπ 
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δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε πξντφληνο απαζρφιεζεο ζ' 
φινπο ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλζέηνπλ ην ην-
πηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε ζρέζε 
πξντφληνο - απαζρφιεζεο θαηά θιάδν ή ηνκέα ηεο πεξηνρήο κε άιιεο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο αλαθνξάο, 

3.2. Ζ απαζρόιεζε 

Ζ κειέηε ηεο απαζρφιεζεο απνηειεί ην δεχηεξν θχξην ζέκα πνπ ζπκ-
πιεξψλεη ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο. 

Πχκθσλα κε ηελ ΔΠΔ, νη απαζρνινχκελνη νξίδνληαη κε δπν ηξφπν-
πο. ζνη απάληεζαλ ζηνπο απνγξαθείο φηη ζπλήζσο εξγάδνληαη πεξηιακ-
βάλνληαη ζηε ζπλήζε απαζρφιεζε. Πηε δεχηεξε πεξίπησζε ζαλ απαζ-
ρνινχκελνη ζεσξνχληαη α) φζνη θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα πξν ηεο 
απνγξαθήο εξγάζζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 10 ψξεο ή ιηγφηεξν ιφγσ ά-
δεηαο, αζζέλεηαο ή έιιεηςεο πειαηψλ, β) νη άλεξγνη, δει. φζνη εξγάζηε-
θαλ ιηγφηεξν απφ 10 ψξεο θαη δήισζαλ φηη δεηνχζαλ εξγαζία, γ) νη λένη 
πνπ δεηνχζαλ γηα πξψηε θνξά εξγαζία (πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλέξγν-
πο). ινη νη παξαπάλσ εξγαδφκελνη ή άλεξγνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ α-
παζρφιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία πξν ηεο εγγξαθήο εβδνκάδα. Αλάκεζα 
ζηε ζπλήζε απαζρφιεζε θαη ζηελ απαζρφιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία πξν 
ηεο απνγξαθήο εβδνκάδα ππάξρεη κηα κηθξή απφθιηζε. Γηα παξάδεηγκα 
ζηελ απνγξαθή ηνπ 1971 ζην ζχλνιν ηεο Διιάδαο νη απαζρνινχκελνη 
ηεο πξψηεο πεξίπησζεο αλέξρνληαλ ζε 3.234.996 θαη νη απαζρνινχκελνη 
ηεο δεχηεξεο ζε 3.244.768. Νη παξαπάλσ απαζρνινχκελνη νλνκάδνληαη 
θαη νηθνλνκηθά ελεξγνί θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιε-
ζπζκφ, ή απιά ελεξγφ πιεζπζκφ (απηφο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 
ηηο ελεξγέο ειηθίεο ελφο πιεζπζκνχ). 

Παλ νηθνλνκηθά κε ελεξγνί ζεσξνχληαη φζνη εξγάζηεθαλ ιηγφηεξν 
απφ 10 ψξεο, ηελ εβδνκάδα πνπ πξνεγήζεθε ηεο απνγξαθήο θαη δήισ-
ζαλ ηαπηφρξνλα φηη ζπλήζσο δελ εξγάδνληαη θαη δελ δεηνχλ εξγαζία. 

Ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο κπνξεί λα θαηαηαγεί θαηά θιάδν 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηά κεγάιεο νκάδεο αηνκηθψλ επαγγεικά-
ησλ θαη ζχκθσλα κε ηε ζέζε ζην επάγγεικα. Νη θαηεγνξίεο ηεο ΔΠΔ 
ηεο θαηάηαμεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 1. Γεσξγί-
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α, 2. Νξπρεία, 3. Βηνκεραλία-Βηνηερλία, 4. Ζιεθηξηζκφο, Φσηαέξην, 5. 
νηθνδνκήζεηο-Γεκφζηα Έξγα, 6. Δκπφξην, 7. Κεηαθνξέο, Δπηθνηλσλίεο, 
Απνζεθεχζεηο, 8. Ρξάπεδεο, Αζθάιεηεο, 9. πεξεζίεο. Νη θαηεγνξίεο ηεο 
θαηάηαμεο θαηά νκάδεο αηνκηθψλ επαγγεικάησλ είλαη: 1. Ξξφζσπα αζ-
θνχληα επηζηεκνληθά θαη ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ηερληθνί θαη βνεζνί 
ηνπο, 2. Γηεπζχλνληεο θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, 3. πάιιεινη 
γξαθείνπ, 4. "Έκπνξνη θαη πσιεηέο, 5. Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ, 6. Απαζρνινχκελνη ζηε γεσξγία, δσνθνκία, δαζνθνκία, 7. 
Ρερλίηεο, εξγάηεο θαη ρεηξηζηέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Νη θαηεγνξίεο ηεο 
θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ζην επάγγεικα είλαη: 1. Δξγνδφηεο, 2. 
Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ, 3. Ππκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφ-
κελα κέιε, 4. Κηζζσηνί. 

Ν νηθνλνκηθά - κε ελεξγφο πιεζπζκφο κπνξεί λα θαηαηαγεί ζχκθσλα 
κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ θπξηφηεξε πεγή ζπληήξεζεο 
θαη ην θχιν. Νη θαηεγνξίεο ηεο θαηάηαμεο ηεο ΔΠΔ ζχκθσλα κε ηελ 
πεγή ζπληήξεζεο είλαη: 1. Απφ εηζφδεκα πεξηνπζίαο, 2. Απφ ζχληαμε, 3. 
Απφ επηδφκαηα θαη βνεζήκαηα, 4. Απφ ην λνηθνθπξηφ ή άιια άηνκα. 

Ζ κεηαβνιή ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ θχ-
ξηα αηηία κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ ελεξγνχ πιε-
ζπζκνχ. Ζ πξνζθνξά εξγαζίαο ζε κηα πεξηνρή είλαη ζπλάξηεζε ηεο α-
λάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρσξνζεηνχληαη ζ' απηή. Αληίζεηα, ε 
δήηεζε εξγαζίαο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ελφο 
πιήζνπο άιισλ πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην φξην ζπληαμηνδφηε-
ζεο, ην λνκηθφ πιαίζην εξγαζίαο ησλ αλειίθσλ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ -
θνηηεηψλ θιπ., ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγή, ην 
κέγεζνο ηεο αεξγίαο. Νη παξάγνληεο απηνί θαζνξίδνπλ πνην ηκήκα ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο είλαη δηαζέζηκν γηα εξγαζία θαη θαηά 
ζπλέπεηα ηε δήηεζε εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Έηζη κε αθεηεξία ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξη-
νρήο θαη κε ζπλππνινγηζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 
δήηεζε εξγαζίαο (ειηθίεο, φξηα εξγαζίαο, εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρή γπλαη-
θψλ ζηελ παξαγσγή θιπ.) κπνξεί λα ππνινγηζζεί επαγσγηθά ην κέγεζνο 
ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

α. ην φξην ζπληαμηνδφηεζεο θαη ην λνκηθφ πιαίζην εξγαζίαο ησλ α-
λειίθσλ νξίδνπλ δπν φξηα ζηελ ππξακίδα ειηθηψλ, ησλ αηφκσλ 
πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή 
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β. ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, θνηηεηψλ, ζπνπδαζηψλ ζηνλ αλδξηθφ 
πιεζπζκφ ππνινγίδεηαη θαη αθαηξείηαη απφ απηφλ 

γ. νκνίσο απφ ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ αθαηξείηαη ν αξηζκφο ησλ άεξ-
γσλ 

δ. αζξνίδνληαη νη δηαζέζηκνη άλδξεο γηα εξγαζία θαη αλαινγηθά κε ην 
κέγεζνο απηφ ππνινγίδεηαη έλα κέγεζνο δηαζέζηκσλ γπλαηθψλ γηα 
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο αλδξψλ - γπλαη-
θψλ ζηελ παξαγσγή 

ε. αζξνίδνληαη νη δηαζέζηκνη άλδξεο θαη γπλαίθεο γηα εξγαζία. Ρν άζ-
ξνηζκα απηφ απνηειεί ηε ζπλνιηθή δήηεζε εξγαζίαο εθ κέξνπο 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ζπκπίπηεη κε ηνλ νηθνλνκηθά ε-
λεξγφ πιεζπζκφ 

Απηή ε έκκεζε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιε-
ζπζκνχ απφ ηελ ππξακίδα ειηθηψλ, κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πεξην-
ξηζηηθψλ παξαγφλησλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ 
κειινληηθνχ ελεξγνχ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο, βάζεη ηεο πιεζπζκηαθήο 
πξφβιεςεο. Π' απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη νη δηαρ-
ξνληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ζπλήζσο 
είλαη κηθξέο (π.ρ. δηαπηζηψλεηαη δηαρξνληθά έλαο ρακειφο ξπζκφο αχμε-
ζεο ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη ησλ αηφκσλ ειη-
θίαο 10-29 εηψλ ζηελ εθπαίδεπζε). Γίλεηαη δπλαηφ έηζη λα ππνινγίζνπκε 
ηελ ζπλνιηθή δήηεζε γηα εξγαζία εθ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ γηα κηα επφ-
κελε ρξνληθά πεξίνδν. 

4. Αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξήζεηο γεο 

Νη ρξήζεηο γεο απνηεινχλ ηελ άκεζε ρσξηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθ-
ηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πφιε. Ζ ελφηεηά ηνπο κε ηηο αζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη άξξεθηε θαζψο ζπγθεθξηκελνπνηνχλ κηα βαζηθή 
θαηεγνξία ηεο πιηθφηεηάο ηνπο: ηνλ θνηλσληθφ θαη θπζηθφ ηνπο ρψξν. 

Ζ κειέηε ησλ ρξήζεσλ γεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν επίπεδα: ζ' έλα 
πεξηγξαθηθφ, θαηαγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ζ' έλα εξκελε-
πηηθφ, πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ην ηνπηθφ 
παξαγσγηθφ ζχζηεκα. Ππλήζσο ε πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ζπκπιεξψλε-
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ηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

4.1. Ρν θπζηθό πεξηβάιινλ 

Απνηειεί θχξην ζέκα κειέηεο θαη ε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεζκεχζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 
πνπ επηβάιινληαη ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, αιιά θαη αληίζηξνθα 
ζηε δηεξεχλεζε λέσλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ πθηζηάκελσλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ πεξηγξαθή πνπ αθνξά ην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη ήδε ραξαθηεξηζζεί ζαλ Δπξχηεξε Ξεξηνρή θαη πε-
ξηιακβάλεη: 

Ρ ε λ  ε δ α θ η θ ή  κ ν ξ θ ν ι ν γ ί α  

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο (βνπλά, πεδηάδεο, δάζε, ρείκαξξνη, 
θιπ.) θαη ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Ρ ε λ  γ ε σ ι ν γ ί α  -  ε δ α θ ν ι ν γ ί α  

Ξξφθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο πεξην-
ρήο θαη ησλ πεηξσκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ππέδαθφο ηεο. Πε ζρέζε κε 
ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο πξνζδηνξίδεηαη ε αληνρή ηνπ ζε ζιίςε (ζε 
kg/cm2 ή t/m2) θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζδηνξίδνληαη νη δψλεο φπνπ είλαη 
δπλαηή ε νηθνδφκεζε. Ζ εμαθξίβσζε ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο ζε ζιίςε 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εθηηκήζεηο γηα ηελ ζεηζκηθή αληνρή ψζηε λα 
ελαξκνλίδνληαη αλάινγα νη πξνηάζεηο δφκεζεο. 

Ρ ν  θ ι ί κ α  

Ζ πεξηγξαθή ηνπ θιίκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηθξα-
ηνχλησλ αλέκσλ, ησλ βξνρνπηψζεσλ, ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζεξκνθ-
ξαζηψλ, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ειηνθάλεηαο. 

Ρ η ο  θ α ι ι η έ ξ γ ε η ε ο  

Πην πιαίζην ηεο Δπξχηεξεο Ξεξηνρήο πξέπεη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή θαηαγ-
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ξαθή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο θαηεγνξίεο εδαθψλ απφ 
ηελ άπνςε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Απηή ε θαηαγξαθή κπνξεί λα 
ζπλνδεχεηαη απφ κεηξήζεηο ηεο επηθάλεηαο ησλ νηθηζκψλ θαη άιισλ ηδηαί-
ηεξσλ ρξήζεσλ πνπ ρσξνζεηνχληαη κέζα ζηελ Δπξχηεξε Ξεξηνρή ψζηε 
λα είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζε ελφο πιήξνπο ράξηε ρξήζεσλ γεο ηεο Δπξχ-
ηεξεο Ξεξηνρήο. Νη κεηξήζεηο ηεο επηθάλεηαο ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ άι-
ισλ εηδηθψλ ρξήζεσλ (π.ρ. αεξνδξφκηα, ζηξαηφπεδα θιπ.), θαζψο θαη 
ησλ θαιιηεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ραξηνγξαθηθά. 

Ρ η ο  π ε ξ η ν ρ έ ο  π ξ ν ζ η α ζ ί α ο  

Ξξφθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ κε επαίζζεηε νηθνινγηθή ηζνξ-
ξνπία ή κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζέαο ή κε αμηφινγα πεξηβαιινληηθά 
ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζαλ πεξηνρέο άμηεο πξνζηαζίαο. 

Θάζε έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπλνιηθή πεξηγξαθή 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξχηεξεο Ξεξηνρήο ζα πξνζδηνξίζεη 
ηδηαίηεξεο δεζκεχζεηο θαη ζα θαηεπζχλεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ην πξφγξακ-
κα επέκβαζεο. 

4.2. Νη ρξήζεηο γεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή 

Ρελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξχηεξε Ξεξηνρή α-
θνινπζεί ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ γεο κέζα ζηελ άκεζε 
πεξηνρή κειέηεο: ζηνλ νηθηζκφ ή ζηελ πφιε. Γεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέ-
ξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επέκβαζεο ζα αθνξά ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
ρξήζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θηηζκάησλ, ε πιεξνθνξία θαη ε αλάιπζε 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο γίλεηαη θχξην πξφβιεκα 
ηεο ζπλνιηθήο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Ρν πξψην βήκα ηεο κειέηεο ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη ε δηαπίζησζε 
ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο γεο κέζα ζηνλ νηθηζκφ ή ζηελ πφιε θαη 
ε νξηνζέηεζε ησλ νξίσλ ηνπο. Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ρξήζεσλ γεο ζε 
κεγάιεο θαηεγνξίεο (γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο) κπνξεί λα ρξεζηκν-
πνηεζεί ε αθφινπζε νκαδνπνίεζε: 

Ξίλαθαο 6.1. 
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Γεληθέο Θαηεγνξίεο θαη Θώδηθεο Σξήζεο Γεο 

1000  Θαηνηθία 

2000  Βηνκεραλία - Βηνηερλία 

3000  Βηνκεραλία - Βηνηερλία (ζπλέρεηα) 

4000  Κεηαθνξέο - Δπηθνηλσλίεο - Γίθηπα 

5000  Δκπφξην 

6000  πεξεζίεο 

7000  Αλαςπρή - Τπραγσγία - Διεχζεξνη ρψξνη 

8000  Ξαξαγσγή πξσηνγελψλ πφξσλ θαη Δμφξπμε 

9000  Κε αλαπηπγκέλε γε θαη πεξηνρέο πδάησλ 

 

Πε θάζε γεληθή θαηεγνξία ρξήζεο γεο αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο εηδη-
θψλ ρξήζεσλ. Ππγθεθξηκέλα ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
γεληθήο ρξήζεο γεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 
εηδηθψλ ρξήζεσλ: 

1. Θαηνηθία: 

1.1. Ακηγήο θαηνηθία 

1.2. Κηθηή θαηνηθία, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ρξήζεηο αι-
ιά απηή ηεο θαηνηθίαο είλαη ε θπξίαξρε 

2. Βηνκεραλία -Βηνηερλία 

2.1. Βηνκεραλία -Βηνηερλία (αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζε θιάδνπο) 

2.2. Ππλεξγεία 

2.3. Απνζήθεο 

3. Κεηαθνξέο -Δπηθνηλσλίεο -Γίθηπα 

3.1. Νδηθφ δίθηπν κεηαθνξάο (πξσηεχνλ, δεπηεξεχνλ, πεδφδξν-
κνη, θιπ.) 

3.2. Πηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

3.3. Κεγάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο (ιηκάληα, αεξνδξφ-
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κηα, θιπ.) 

3.4. Γίθηπα ελέξγεηαο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο 

4. Δκπφξην 

4.1. Σνλδξηθφ εκπφξην 

4.2. Ιηαληθφ εκπφξην 

4.3. Ξξαηήξηα βελδίλεο 

5. πεξεζίεο 

5.1. Θξαηηθέο ππεξεζίεο (δηνίθεζε, δηθαηνζχλε, ζηξαηφπεδα, 
θιπ.) 

5.2. Ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

5.3. πεξεζίεο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ (ζρνιεία, λνζνθνκεία, γε-
ξνθνκεία, θνηλσθειείο νξγαληζκνί) 

6. Αλαςπρή -Τπραγσγία -Διεχζεξνη ρψξνη 

6.1. Σψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

6.2. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

6.3. Διεχζεξνη ρψξνη (πάξθα, πιαηείεο, θιπ.) 

7. Ξαξαγσγή πξσηνγελψλ πφξσλ 

7.1. Δγθαηαζηάζεηο γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη 
ινηπψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

7.2. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (ιαραλφθεπνη, ζεξκνθήπηα, θιπ.) 

7.3. Γάζε 

7.4. Νξπρεία 

8. Κε αλαπηπγκέλε νηθηζηηθά γε 

8.1. Θελέο εθηάζεηο 

8.2. Ξεξηνρέο πδάησλ 

8.3. Ξεξηνρέο νηθνινγηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Πίγνπξα απηή ε νκαδνπνίεζε θαη δηάθξηζε ηαπηφρξνλα εηδηθψλ θαη 
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γεληθψλ ρξήζεσλ δελ είλαη ε κνλαδηθή. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηειείσο δηα-
θνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηάηαμε πξνηείλεηαη απφ ην Ξ.Γ. 81/80 "πεξί 
Δηδηθψλ Σξήζεσλ Γεο θαη Αλσηάησλ Κεγεζψλ Δπηηξεπφκελεο Δθκεηαιιε-
χζεσο Νηθνδνκήζηκσλ Σψξσλ". Πην δηάηαγκα απηφ νξίδεηαη έλαο πεξην-
ξηζκέλνο αξηζκφο γεληθψλ θαη εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο (πίλ. 6.2.). 

Ξίλαθαο 6.2. 

Γεληθέο θαη Δηδηθέο Σξήζεηο Γεο Ξ.Γ. 81/80 

Θαηεγνξίεο γεληθώλ 

ρξήζεσλ 

 Θαηεγνξίεο εηδηθώλ  

ρξήζεσλ 

 

Θαηνηθία (Θ) Θαηνηθία ακηγήο 

Θαηνηθία γεληθή 

(ΘΑ) 

(ΘΓ) 

Δπαγγεικαηηθή εγθαηάζ-

ηαζε 

(Δ) Δπαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε κε ηδηαηηέξσο 

νρινχζα 

Δπαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε νρινχζα 

(ΔΚ) 

 

(ΔΝ) 

Ξνιενδνκηθά θέληξα (Ξ) Γελ ππνδηαηξείηαη ζε εηδηθέο ρξήζεηο (Ξ) 

Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο (Η) Αλαςπρή - Ρνπξηζκφο - Ξαξαζεξηζηηθή θαηνη-

θία 

Ινηπέο ηδηαίηεξεο ρξήζεηο 

(ΗΑ) 

 

(ΗΙ) 

Κηθηέο ρξήζεηο (Κ) Σσξηά 

Ινηπέο κηθηέο ρξήζεηο 

(ΚΣ) 

(ΚΓ) 

Διεχζεξνη ρψξνη (Σ) Θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

Ινηπνί ειεχζεξνη ρψξνη 

Ξεξηνρέο πξνο κειινληηθφ θαζαξηζκφ 

(ΣΘ) 

(ΣΙ) 

(ΣΚ) 

πεγή: Ξ.Γ. 81/80, Γνκηθή Δλεκέξσζε. Αζήλα 1981 

 

Θάζε θαηεγνξία γεληθήο ή εηδηθήο ρξήζεο γεο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα 
ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ρξήζεο γεο ηνπ πίλαθα 3. Ππγθεθξηκέλα, ε Ακηγήο 
Θαηνηθία επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη κφλν θαηνηθίεο (1), μελψλεο δπλα-
κηθνχ κηθξφηεξνπ ησλ 20 θηιψλ (1), παηδηθέο ραξέο (28) θαη θαη' εμαίξεζε 
κηθξά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2). 
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Ξίλαθαο 6.3. 

Πηνηρεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Σξήζεσλ Γεο 

1.  Θαηνηθία, μελψλεο δπλακηθνχ κηθξφηεξνπ ησλ 20 θιηλψλ 

2.  Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 

3.  Γξαθεία, δηνίθεζε. 

4.  Δζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα. 

5.  Θέληξα δηαζθέδαζεο, ηαβέξλεο. 

6.  Μελνδνρεία, ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

7.  Σψξνη ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνχ (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπ-
ιηψλ θιπ.). 

8.  Ξνιηηηζηηθά θηίξηα (βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο εθζέζεσλ). 

9.  Θηίξηα εθπαίδεπζεο. 

10.  Θξεζθεπηηθνί ρψξνη (λανί, κνλέο). 

11.  Θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (πγεηνλνκηθά θέληξα, παηδηθνί ζηαζκνί, νίθνη 
επγεξίαο θιπ.). 

12.  Θηίξηα πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, θιηληθέο). 

13.  Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. 

14.  Κε νρινχζεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο. 

15.  Νρινχζεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο. 

16.  Δγθαηαζηάζεηο γεσξγηθψλ, δαζηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αιηεπηηθψλ Θαη ινη-
πψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

17.  Δγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. 

18.  Θηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο. 

19.  Θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο. 

20.  Ξξαηήξηα βελδίλεο. 

21.  Σψξνη θαη εγθαηαζηάζεηο ηερληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ νηθηζκνχ. 

22.  Κεγάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηαζκνί). 

23.  Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, ιατθψλ αγνξψλ, παλεγχξεσλ. 

24.  Πηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

25.  Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

26.  Θαηαζθελψζεηο. 

27.  Ξαηδηθέο ραξέο. 

πεγή: Ξ.Γ. 81/80, Γνκηθή Δλεκέξσζε, νπ. παξ. 

 

Ζ Γεληθή Θαηνηθία επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη κφλν θαηνηθίεο θαη με-
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λψλεο δπλακηθνχ κηθξφηεξνπ ησλ 20 θιηλψλ (1), εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
(2), εζηηαηφξηα θαη αλαςπθηήξηα (4), ρψξνπο ζπλάζξνηζεο (7), πνιηηηζηη-
θά θηίξηα (8), θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο (10), θηίξηα 
θνηλσληθήο πξφλνηαο (11), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), παηδηθέο 
ραξέο (27). θαη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο γξαθεί-
σλ θαη δηνίθεζεο (3), θέληξσλ δηαζθέδαζεο (5), μελνδνρείσλ (6), θηηξίσλ 
πεξίζαιςεο (12), επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ (13), πξαηεξίσλ βελδί-
λεο (20) θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (25). 

Νη πεξηνρέο Κε Νρινπζψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ επηηξέ-
πεηαη λα πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), γξαθεία (3), εζηηα-
ηφξηα, αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο (5), ρψξνπο ζπλάζξνηζεο 
ηνπ θνηλνχ (7), επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (13), κε νρινχζεο βηνκεραλί-
εο θαη βηνηερλίεο, εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (16), εγθα-
ηαζηάζεηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (17), θηίξηα θαη γήπεδα απνζήθεπζεο 
(18), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), πξαηήξηα βελδίλεο (20), ρψξν-
πο ηερληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ νηθηζκνχ θαη θαη' εμαίξεζε θαηνηθίεο γηα ην 
πξνζσπηθφ επίβιεςεο θαη αζθάιεηαο, θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηη-
θνχο ρψξνπο, θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (11), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
(25). 

Νη πεξηνρέο Νρινπζψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ επηηξέπεηαη 
λα πεξηιακβάλνπλ κε νρινχζεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο (14), νρινχ-
ζεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο (15), εγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 
(17), θηίξηα απνζήθεπζεο (18), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), πξα-
ηήξηα βελδίλεο (20), ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηερληθήο εμππεξέηεζεο 
ηνπ νηθηζκνχ (21) θαη θαη' εμαίξεζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), γξαθεία 
(3), εζηηαηφξηα θαη αλαςπθηήξηα (4), θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηη-
θνχο ρψξνπο (10), θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (11), θαηνηθίεο γηα ην 
πξνζσπηθφ επίβιεςεο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (13), εγθαηαζηάζεηο 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (16). 

Ρα Ξνιενδνκηθά Θέληξα επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαηνηθίεο π-
πεξάλσ ελφο νξφθνπ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), γξαθεία, ρψξνπο δηνί-
θεζεο (3), εζηηαηφξηα θαη αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο (5), με-
λνδνρεία (6), ρψξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνχ (7), πνιηηηζηηθά θηίξηα (8), 
θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο (10), θηίξηα θνηλσληθήο 
πξφλνηαο (11), επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (13), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζ-
κεπζεο (19), πξαηήξηα βελδίλεο (20), παηδηθέο ραξέο (18) θαη θαη' εμαί-
ξεζε θηίξηα πεξίζαιςεο (12), κε νρινχζεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο 
(14), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (25). 
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Νη πεξηνρέο Αλαςπρήο θαη Ξαξαζεξηζηηθήο Θαηνηθίαο επηηξέπεηαη λα 
πεξηιακβάλνπλ θαηνηθίεο θαη μελψλεο δπλακηθνχ κηθξφηεξνπ ησλ 20 θιη-
λψλ (1), παηδηθέο ραξέο (28) θαη θαη' εμαίξεζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
(2), εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο (5), μελνδνρεία 
(6), ρψξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνχ (7), πνιηηηζηηθά θηίξηα (8), ζξεζθε-
πηηθνχο ρψξνπο (10), θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (11), θηίξηα θαη γήπεδα 
ζηάζκεπζεο (19), πξαηήξηα βελδίλεο (20), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (25), 
θαηαζθελψζεηο (26). 

Νη Θνηλφρξεζηνη Σψξνη απνηεινχληαη απφ πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηε-
ίεο, θνηλφρξεζηνπο θήπνπο, άιζε θαη άιινπο παξεκθεξείο ρψξνπο θαη 
θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), 
εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο (5), ηνπξηζηηθέο εγθα-
ηαζηάζεηο(6), ρψξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνχ (7), πνιηηηζηηθά θηίξηα 
(8), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο, εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 
(23), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (26), παηδηθέο ραξέο (27). 

Κε αληίζηνηρε αζξνηζηηθή ινγηθή πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 
άιισλ θαηεγνξηψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο δει, νη ινηπέο ηδηαίηεξεο ρξήζε-
ηο, ηα ρσξηά, νη ινηπέο κηθηέο ρξήζεηο, νη ινηπνί ειεχζεξνη ρψξνη, νη πεξη-
νρέο πξνο κειινληηθφ θαζνξηζκφ. 

Πε θάζε πεξίπησζε πξηλ αξρίζνπκε ηελ θαηαγξαθή θαη νξηνζέηεζε 
ησλ ρξήζεσλ γεο, ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο, πξέπεη λα είλαη απφιπηα 
ζαθέο πνηα νκαδνπνίεζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο 
γεληθψλ θαη εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο ζα θαηαηάμνπκε ηηο κνλάδεο ρξήζεο 
πνπ ζα δηαπηζηψζνπκε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. Δθφζνλ ινηπφλ ν πίλαθαο 
γεληθψλ θαη εηδηθψλ ρξήζεσλ θαζψο θαη ηα κνλαδηαία ζηνηρεία ησλ εηδη-
θψλ ρξήζεσλ είλαη πξνζδηνξηζκέλα, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 
θαηαγξαθή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ νηθηζκφ ή ζηελ πφιε. Ζ θαηαγξαθή 
απηή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

α. ηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο ζε ηνκείο (ηνκεν-
πνίεζε) 

β. ηελ δηάθξηζε, ζηνπο ράξηεο, εθείλσλ ησλ θαηεγνξηψλ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. 4000, 8000,9000 θιπ.) πνπ κπνξνχλ λα νξηνζεηε-
ζνχλ ραξηνγξαθηθά 

γ. ηελ ζχληαμε απνγξαθηθνχ δειηίνπ γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή 
ησλ κνλάδσλ ρξήζεο γεο 

δ. ηελ απνγξαθή ησλ κνλάδσλ ρξήζεο θαη έιεγρν ησλ πεξηνρψλ πνπ 
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νξηνζεηήζεθαλ ραξηνγξαθηθά 

ε. ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζχληαμε ράξηε ρξήζεο 
γεο θαζψο θαη άιισλ ραξηψλ. 

Γηα ηελ ηνκενπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο ζε επηκέξνπο 
ηνκείο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξηηήξηα 
νξηνζέηεζεο. Νη ηνκείο κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο, απφ ηα δηαθνξεηηθά θηηξηνινγηθά ρα-
ξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ. χςε θηηξίσλ, ζχζηεκα δφκεζεο, κνξθνινγία), 
απφ ππάξρνληα δηνηθεηηθά φξηα, απφ ηηο ζέζεηο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο. 
Αθφκε ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ ηνκέσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Πε θάζε ηνκέα κπνξνχκε ραξηνγξαθηθά θαη κφλν λα δηαθξίλνπκε ν-
ξηζκέλεο θαηεγνξίεο ρξήζεο απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ ράξηε. Έηζη, ην νδηθφ δίθηπν, ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, άιιεο κε-
γάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ειεχζεξνη ρψξνη, νη θαιιηέξγεη-
εο, ε κε αλαπηπγκέλε γε θιπ., κπνξνχλ λα δηαπηζηψλνληαη ραξηνγξαθη-
θά. Ρα φξηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ραξ-
ηνγξαθηθά πξέπεη λα ειέγρεηαη ζηε θάζε ηεο απνγξαθήο. 

Πηε ζχληαμε ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν ηξφπνο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνγξαθή θαη θσδηθνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία 
φηαλ πξνβιέπεηαη ρξήζε ππνινγηζηή γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέ-
λσλ ηεο απνγξαθήο. 

Ζ απνγξαθή αθνινπζεί ηε δηάθξηζε ζε ηνκείο θαη είλαη πιήξεο ζρεηη-
θά κε ηε ζέζε ησλ κνλάδσλ ρξήζεο γεο, ελψ γηα ηα ινηπά ραξαθηεξηζηη-
θά ησλ κνλάδσλ ρξήζεο (επηθάλεηα, χςνο θηηξίσλ, αξηζκφο νξφθσλ) 
κπνξεί λα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή. Ππλήζσο ε απνγξαθή ρξεζηκνπνηεί ζαλ 
ρσξηθή θάζε αλαθνξάο ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηεί-
ηαη ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζαλ ρσξηθή κνλάδα αλαθνξάο, ηφηε κηα 
άιιε ρσξηθή κνλάδα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη. Ν ζπλδπαζκφο κηαο πιή-
ξνπο απνγξαθήο ηεο ζέζεο ησλ κνλάδσλ ρξήζεο θαη κηαο δεηγκαηνιεπ-
ηηθήο ησλ ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο πξνθχπηεη ζαλ απαίηεζε γηα λα 
πεξηνξηζηεί ην θφζηνο ηεο έξεπλαο. Απφ πξαθηηθή πιεπξά ν ζπλδπαζκφο 
απηφο δελ ζέηεη θαλέλα πξφβιεκα: πξνρσξάεη ν απνγξαθέαο ζε κηα πιή-
ξε απνγξαθή ηεο ζέζεο ησλ κνλάδσλ ρξήζεο θαηά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσ-
λν θαη ζε νξηζκέλα, πξνθαζνξηζκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνπ απνηε-
ινχλ ην δείγκα, πξαγκαηνπνηεί κηα πιήξε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
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Ζ πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο κέζα ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο δελ αξθεί γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ινγηθή πνπ δηέπεη ηε κεηα-
βνιή ηνπο. Κηα πξφζζεηε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ρξήζεο γεο, πνπ δηαπηζηψλνπκε ζηελ αζηηθή πεξην-
ρή, γίλεηαη αλαγθαία. 

Θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα δηεπθξηλίζνπκε ηηο 
παξάκεηξεο πνπ θαζνδεγνχλ ηελ δηακφξθσζε ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ρξήζεο γεο, θαη λα πεξηγξάςνπκε κε πνζνηηθφ ηξφ-
πν απηφλ ηνλ θαζνξηζκφ. πσο αλαθέξακε ζεσξνχκε ηε κεηαβνιή ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξήζεσλ γεο ζπλάξηεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν. ηη νη αιιαγέο 
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφ-
ιεο, ν λένο πιεζπζκφο πνπ εγθαζίζηαηαη, νη λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εμέιημε ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ 
ηεο εξγαζίαο, νη λέεο δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη ηαμηθέο ζπγ-
θξνχζεηο, νδεγνχλ ζε κηα αλαδηνξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ζε κηα 
παξαγσγή ρξήζεσλ, θηηζκάησλ θαη ππνδνκψλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο λέεο 
ζπλζήθεο. 

Κ' απηφ ην ζθεπηηθφ θαη κε ζηφρν ηε δπλακηθή πεξηγξαθή νξηζκέλσλ 
θαηεγνξηψλ ρξήζεο γεο, ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο ρξήζεηο ηεο 
θαηνηθίαο, ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο βηνκεραλίαο -βηνηερλίαο θαη 
ηνπ εκπνξίνπ. Γη' απηέο ηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ρξήζεο ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαην-
πνηείηαη ε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζή ηνπο. 

4.3. Ζ θαηνηθία 

Νη πεξηνρέο θαηνηθίαο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο έθηα-
ζεο ηνπ νηθηζκνχ ή ηεο πφιεο. Πε πφιεηο κέζνπ κεγέζνπο(50.000 -
100.000 θάηνηθνη) ε έθηαζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο 
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θζάλεη ην 30 - 40% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. Ξαξάιιεια νη κνξθέο 
αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία: νη ηχπνη 
ηεο κνλνθαηνηθίαο, ηεο βίιαο, ηνπ απζαίξεηνπ, ηεο πνιπθαηνηθίαο, δελ 
απνηεινχλ παξά κεξηθνχο απφ ηνπο ηχπνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ν 
ζρεκαηηζκφο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ κνξθψλ πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο 
ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε απηέο πνπ καο είλαη 
ρξήζηκεο ζε κηα πξννπηηθή παξέκβαζεο θαη δηαηχπσζεο πνιηηηθήο πξνγ-
ξακκαηηζκνχ. Απηή ε ζθνπηκφηεηα θαη έληαμε ηεο αλάιπζεο ηεο θαηνηθί-
αο ζε κηα ζπλνιηθφηεξε πξνγξακκαηηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζηε κειέηε 
ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

α. ζηελ ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηνρψλ θαη ελνηήησλ ηεο θα-
ηνηθίαο 

β. ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο θαηνηθίαο θαη ησλ 
πξννπηηθψλ εμέιημεο ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο 

γ. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο θαηνηθίαο, 
ηφζν ηνπ ππάξρνληνο φζν θαη ηνπ κειινληηθνχ13. 

Κέηξα θαη δείθηεο θαηνηθίαο 

Ζ ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή κηαο πεξηνρήο θαηνηθίαο νθείιεη λα πξνζδηνξί-
ζεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηα κεγέζε ησλ θηηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα θαηνηθία, ην πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο θαη ηε ζρέζε ησλ 
θαηνηθηψλ κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί. 

Ρα ζπλεζέζηεξα κέηξα θαη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πε-
ξηγξαθή ηεο θαηνηθίαο είλαη14: 

                                                
13 Βι. θαη Δκκαλνπήι, Γ., Έξεπλα Θαηεγνξηψλ Νηθηζηψλ εθηφο θηζηακέλνπ Γηθηχνπ Πηε-

γαζηηθψλ Δληζρχζεσλ, ΓΔΞΝΠ, Αζήλα 1979, Δκκαλνπήι, Γ., Ιατθή Θαηνηθία - Θξαηηθή 
Ξνιηηηθή - Θφζηνο - Ξξννπηηθέο, Αζήλα, 1977. 

14 Roberts, Κ., An Introduction to Town Planning Techniques, London, Hutchinson of Lon-
don, 1974. 
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Γεσγξαθηθά: Κέγεζνο πφιεο 

 Απφζηαζε απφ ηνπηθφ θέληξν 
 Απφζηαζε απφ πεξηθεξεηαθφ θέληξν 

Ξεξηβάιινληνο: Θπξίαξρε ρξήζε γεο ζηελ πεξηνρή 

 Δπηθάλεηα δξφκσλ 
 Δπηθάλεηα ειεχζεξσλ ρψξσλ 

 Δμππεξεηήζεηο Parking (ζέζεηο / άηνκα) 

 Ξπθλφηεηα (θαηνηθίεο / Ζa) 
 Ξπθλφηεηα κηθηή, θαζαξή (άηνκα / Ζa) 

 Ππληειεζηήο δφκεζεο 
 Ξνζνζηφ θάιπςεο 

 Ππζηήκαηα δφκεζεο / Όςνο 

Θαηνηθίαο: Γείθηεο θαηάιεςεο (κ2 / άηνκν) 

 Γείθηεο ππθλνθαηνίθεζεο (άηνκα/δσκάηην, άην-
κα/θαηνηθία) 

 Κέγεζνο θαηνηθίαο (κ2 / θαηνηθία) 
 Ζιηθία θηίζκαηνο 

 Θαηάζηαζε θηίζκαηνο 

 Ρχπνο θαηνηθίαο (κνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία θιπ.) 
 Ρχπνο θαηνρήο (ηδηνθηεζία, ελνηθίαζε) Δμππεξεηήζε-

ηο 
 Δμνπιηζκφο 

Ξιεζπζκνύ: Κέγεζνο 

 Θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο 

 Κέγεζνο λνηθνθπξηνχ (άηνκα / λνηθνθπξηφ) 
 Θαηαλνκή κεγεζψλ λνηθνθπξηψλ 

 Νηθνγέλεηεο / λνηθνθπξηφ 
 Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ 

 

Κε ηα κέηξα απηά θαη ηνπο δείθηεο κπνξνχκε αθελφο λα πεξηγξάςν-
πκε ηελ θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο θαη αθεηέξνπ λα δηεξεπλή-
ζνπκε ηφζν ηελ αληηζηνηρία θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ζπλζεθψλ ζηέγαζεο, φζν θαη ηηο άκεζεο θαη κειινληηθέο 
αλάγθεο, ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά θαηνηθίαο. 
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Ππλζήθεο παξαγσγήο ηεο θαηνηθίαο 

Ξξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξαγσ-
γήο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ θνξέσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ πα-
ξαπάλσ παξαγσγή θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζρέ-
ζεσλ πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ παξαγσγή ηεο δνζκέλεο πεξηνρήο. 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξαγσγήο αλάγεηαη ζηε δηα-
πίζησζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο θαη 
ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ επέβαιιαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 
αλάπηπμεο βάζεη ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θα-
ηνηθίαο. Ξξφθεηηαη γηα κηα αλαθνξά ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην επίπεδν 
αλάπηπμεο, κε ηε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, κε 
ην ξφιν ηεο γαηνπξνζφδνπ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο γεο θιπ., πνπ επέδξαζαλ 
κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε. 

Κε ηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ θνξέσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηε δηακφξ-
θσζε ηεο πεξηνρήο (ηδησηηθέο εηαηξείεο, θξαηηθνί θνξείο παξαγσγήο ζηέ-
γεο, απηνδχλακε δφκεζε απφ ηνλ πιεζπζκφ θιπ.) επηδηψθεηαη ε δηεξεχ-
λεζε ησλ κεραληζκψλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρηεί ε κειινληηθή 
κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο. 

Πρεηηθά κε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ κέζα ζην πιαίζην 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο δηακφξθσζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηη-
θά ηεο θαηνηθίαο (κέγεζνο, πνηφηεηα, πεξηβάιινλ, εμππεξεηήζεηο), κπν-
ξνχκε λα δερηνχκε φηη ππάξρεη κηα αληηζηνηρία αλάκεζα ζε θνηλσληθν-
νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε ζπλζήθεο ζηέγαζεο. ηη 
ζε θάζε θνηλσληθή ηάμε θαη ζε θάζε εηζνδεκαηηθφ ζηξψκα αληηζηνηρνχλ 
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο. Απηή ε παξαδνρή καο νδεγεί ζηε κειέηε 
ηεο ρσξηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαλνκήο ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο. 
Ππγθεθξηκέλα ζηελ κεηαβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ ηεο 
θαηνηθίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ηελ ρσξνζέηεζή ηνπο κέζα ζηελ πφιε. 

Κε ηελ αλάιπζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θα-
ηνηθίαο, ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο θαηαλνκήο ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο, 
επηδηψθεηαη ε εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ 
ζηέγαζεο απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνγ-
ξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο. 
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Ρν έιιεηκκα θαηνηθίαο 

Ξξφθεηηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε θαηνηθία, ηφζν ησλ πθηζ-
ηάκελσλ φζν θαη ησλ κειινληηθψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηε 
"δήηεζε" θαηνηθίαο πνπ ππνλνεί ηε ζεψξεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο 
θαη ηελ "αλάγθε" γηα θαηνηθία πνπ ζρεηίδεηαη κε λφξκεο πνπ θνηλσληθά 
ζεσξνχληαη απνδεθηέο. Ηδαληθφο ζηφρνο ησλ ηειεπηαίσλ ζα ήηαλ λα ε-
μαζθαιίζνπλ θαηνηθία γηα θάζε λνηθνθπξηφ, ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο θαη 
πνηφηεηαο, κε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ. 

Έιιεηκκα θαηνηθίαο πξνθχπηεη φηαλ νη αλάγθεο ζε θαηνηθία δελ θα-
ιχπηνληαη απφ ηελ πξνζθνξά θαηνηθίαο, πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηελ παξα-
γσγή ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ. Έηζη ε αλάιπζε ηνπ ειιείκκαηνο 
καο ππνρξεψλεη λα κειεηήζνπκε ηφζν ηελ πιεπξά ησλ αλαγθψλ ηνπ 
πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο ζε θαηνηθία, φζν θαη ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά 
απφ ηνπο θνξείο παξαγσγήο. Ζ ζχγθξηζε αλαγθψλ θαη πξνζθνξάο πξνζ-
δηνξίδεη ην έιιεηκκα. 

Ζ  π ι ε π ξ ά  η σ λ  α λ α γ θ ψ λ  

Νη αλάγθεο ζε θαηνηθία ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο δελ νξίδνληαη ζε 
ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πιεζπζκφ αιιά ζε ζρέζε κε ηα 
λνηθνθπξηά, δει. ηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα δνπλ καδί. Πχκθσλα κε ηελ 
ΔΠΔ ζαλ λνηθνθπξηφ ζεσξείηαη: 

α. θάζε πξφζσπν πνπ δεη κφλν, είηε ζε ρσξηζηή θαηνηθία, είηε ζε ε-
λνηθηαζκέλν δσκάηην -ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε- φηαλ δελ γεπ-
καηίδεη καδί κε ην πξφζσπν ή ηελ νηθνγέλεηα απφ ηελ νπνία λνί-
θηαζε ην δσκάηην 

β. θάζε νκάδα απφ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα (ζπγγελή ή κε) 
πνπ δνπλ ζηελ ίδηα θαηνηθία θαη γεπκαηίδνπλ καδί. Δδψ πξέπεη λα 
πνχκε φηη ηα λνηθνθπξηά νξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο 
ζπκθσλίεο θαη φρη βάζεη ησλ επηζπκηψλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ έλλνηα ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ αλαγθψλ είλαη ε έλλνηα ηεο θαηνηθίαο. Ν νξηζκφο ηεο θαηνηθίαο ζπ-
λήζσο ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε ελφο "ηθαλνπνηεηηθνχ" βαζκνχ ηδησηη-
θφηεηαο πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ δνκηθφ δηαρσξηζκφ ησλ ρψξσλ. 

Δθφζνλ καο δίλεηαη ν πιεζπζκφο κηαο πεξηνρήο θαη ην κέζν κέγεζνο 
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ηνπ λνηθνθπξηνχ (άηνκα / λνηθνθπξηφ) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ 
απαηηνχκελν αξηζκφ θαηνηθηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 
πιεζπζκνχ. Ηζρχεη: 

n

P
Λθ         (17) 

φπνπ Λθ ν αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ, Ο ν πιεζπζκφο (πιελ ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβηψζεσλ) θαη n ην κέζν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξη-
νχ. 

Ξεξαηηέξσ ν ζπλνιηθφο κέζνο αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ πνπ ππνινγίδε-
ηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (17) κπνξεί λα δηαθξηζεί θαηά νκάδεο κεγέζν-
πο ζε αληηζηνηρία κε ηελ θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε θαηάιεςεο (κ2 / άηνκν) νη αλάγθεο ζε θαην-
ηθία ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε κ2. Πηελ 
πεξίπησζε απηή ην ζχλνιν ηεο αλαγθαίαο επηθάλεηαο - θαηνηθίαο ηζνχηαη 
κε: 

θθ δPE        (18) 

φπνπ Δθ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαηνηθίαο, Ο ν πιεζπζκφο θαη δθ ε 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε θαηάιεςεο. 

Ζ  π ι ε π ξ ά  η ε ο  π ξ ν ζ θ ν ξ ά ο  

Πε θάζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε πξνζθνξά θαηνηθηψλ είλαη ζπ-
λάξηεζε ηνπ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ. Ζ αλέγεξζε λέσλ θαηνηθηψλ, ε ε-
πηζθεπή ππαξρφλησλ ή ε απφδνζε θηηζκάησλ άιισλ ρξήζεσλ γηα θαηνη-
θία απνηεινχλ ηξφπνπο κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θαη ηεο πξνζθνξάο 
θαηνηθίαο. Πην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή κεηα-
βνιή ηνπ απνζέκαηνο θαηνηθίαο. 
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Πρήκα 6.7.: Απφζεκα θαηνηθίαο: πθηζηάκελν θαη κειινληηθφ. 

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ζρήκα 6.7. ε κεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο 
θαηνηθίαο αλάκεζα ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t θαη t+n πξνζδηνξίδεηαη απφ: 

α. ην κέγεζνο ησλ θαηνηθηψλ πνπ θαηεδαθίδνληαη ζηελ πεξίνδν n εί-
ηε γηαηί θξίλνληαη κε θαηάιιειεο γηα θαηνίθεζε, είηε γηα άιινπο 
ιφγνπο (π.ρ. κεγαιχηεξεο αμηνπνίεζεο) 

β. απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο λέσλ θαηνηθηψλ απφ ηδησηηθνχο 
θνξείο ζηελ πεξίνδν n 

γ. απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο λέσλ θαηνηθηψλ απφ δεκφζηνπο 
θνξείο ζηελ πεξίνδν n. 

Θαηά ζπλέπεηα: 

δ
n

i
n

k
ntnt EEE-EE       (19) 

φπνπ Δt+n ην απφζεκα θαηνηθίαο ζε κ2 ζηελ ζηηγκή t+n, Δt ην α-

πφζεκα θαηνηθίαο ζε κ2 ζηελ ζηηγκή t, Δn
k ην κέγεζνο ησλ θαηε-

δαθίζεσλ ζε κ2 ζηελ πεξίνδν n, Δn
i, Δn

δ ηα κεγέζε ησλ λέσλ θα-

ηαζθεπψλ ζε κ2 ζηελ πεξίνδν n, απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο 
θνξείο. 

Ξξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα δηαρσξίζνπκε ην κέγεζνο ηνπ απνζέκα-
ηνο απφ ηελ πξνζθνξά θαηνηθίαο ζηελ θαπηηαιηζηηθή αγνξά. Γηα δηάθν-
ξνπο ιφγνπο νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ κπνξνχλ λα θξαηνχλ έλα κέξνο 

Κειινληηθφ
απφζεκα

Λέεο
θαηαζθεπέο

Δπηζθεπή –

ζπληήξεζε
Θαηάζηαζε
απνζέκαηνο

θηζηάκελν 
απφζεκα θαηνηθίαο

Θαηεδάθηζε

Κειινληηθφ
απφζεκα

Λέεο
θαηαζθεπέο

Δπηζθεπή –

ζπληήξεζε
Θαηάζηαζε
απνζέκαηνο

θηζηάκελν 
απφζεκα θαηνηθίαο

Θαηεδάθηζε
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ηνπ πθηζηάκελνπ απνζέκαηνο έμσ απφ ηελ αγνξά. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην απφζεκα θαη ζηελ πξνζθνξά θαηνηθίαο, πξέπεη 
λα αλαιχζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία 
δηακνξθψλεηαη ε παξαπάλσ ζρέζε. 

Δθφζνλ νη πιεπξέο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ αλαγθψλ ζε θαηνηθία εί-
λαη επαξθψο αλαιπκέλεο, ζηνπο δηάθνξνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο επέκβαζεο πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πθηζηάκελεο θα-
ηάζηαζεο, ηφηε επηρεηξείηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπν απηψλ φςεσλ ηνπ 
δεηήκαηνο ηεο θαηνηθίαο κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα αθφινπζα εξσ-
ηήκαηα: 

α. πφζεο θαηνηθίεο απαηηνχληαη (ή πφζα κ2) γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
ηξέρνπζεο αλάγθεο; Ρη είδνπο θαηνηθίεο απαηηνχληαη ζε φξνπο κε-
γέζνπο, θφζηνπο ζέζεο, θαη ηξφπνπ παξαγσγήο; 

β. θαηά πφζν ην πθηζηάκελν απφζεκα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο παξα-
πάλσ αλάγθεο; Δθφζνλ δε δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα θαηά πφζν 
κπνξεί απηφ λα θαιπθζεί απφ λέεο θαηνηθίεο απφ ηδησηηθνχο θαη 
δεκφζηνπο θνξείο θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πθηζ-
ηάκελνπ απνζέκαηνο; 

γ. πνηεο είλαη νη κειινληηθά αλακελφκελεο κεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο 
θαηνηθίαο θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνπο π-
θηζηάκελνπο ξπζκνχο παξαγσγήο θαηνηθηψλ; 

Νη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 
γηα ην πξφγξακκα επέκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ηελ αλάιπ-
ζε. Πε ζρέζε κ' απηέο ζα δηαηππσζνχλ ζηφρνη θαη ζα πξνζδηνξηζηεί ε 
πνιηηηθή ηεο επέκβαζεο. 

4.4. Ν θνηλσληθόο εμνπιηζκόο 

Ξξφθεηηαη γηα ρψξνπο θαη θηίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εθπαίδεπζε, πεξί-
ζαιςε, πγεία θαη αλαςπρή. Ρα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, νη αζιεηηθέο εγ-
θαηαζηάζεηο, νη ειεχζεξνη ρψξνη, ηα πνιηηηζηηθά θέληξα θιπ. απνηεινχλ 
ηελ εκπεηξηθή έθθξαζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ πξνζ-
δηνξίδεηαη θπξίσο απφ δπν δηαδηθαζίεο: 
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α. απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ γηα εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ 
εμνπιηζκνχ 

β. απφ ην κέγεζνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε 
παξαγσγή ηνπο δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ. ηδησηηθή πξσηνβνπ-
ιία αιιά απφ ηηο παξεκβάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

Έηζη, ε αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ 
εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη αθελφο ηελ αληηζηνηρία εμνπιηζκνχ 
θαη πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο θνξείο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ην πξψην δήηεκα απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κεγεζψλ θαη 
ησλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ θνηλσληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ν ππνινγηζκφο δεηθηψλ, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ ζπλνιηθφ 
πιεζπζκφ ή νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ(ηνπο καζεηέο, ηηο εξγαδφκελεο 
κεηέξεο, ηελ ηξίηε ειηθία θιπ,). Ζ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηέηνησλ δεηθηψλ 
κε ηηκέο πνπ ζεσξνχληαη θνηλσληθά απνδεθηέο, απνηειεί κέηξν ηεο επάξ-
θεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνχ15. 

Γηα ην δεχηεξν. δήηεκα, ηηο δπλαηφηεηεο δει. ρξεκαηνδφηεζεο ε-
μνπιηζκνχ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, απαηηείηαη κηα έξεπλα ησλ πξνγ-
ξακκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα δηεξεπλε-
ζεί ε ζπλνιηθή θνηλσληθή ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 
κέξνο ηεο νπνίαο απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα γηα εγθαηαζηάζεηο θνηλσ-
ληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζαλ θχξηεο ηερληθέο ζπγθέληξσζεο πιε-
ξνθνξίαο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη: ε απνγξαθή θαηά ηελ 
νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα κεγέζε θαη νη ζέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα 
εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο θαηνίθνπο γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο θαη 
νη απαηηήζεηο ηνπο θαζψο θαη ν βαζκφο εμππεξέηεζήο ηνπο απφ ηηο πθηζ-
ηάκελεο εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ, νη ζπλεληεχμεηο πξνο ηνπο δεκφζηνπο 
θνξείο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξνρήο εμνπιηζκνχ, θαη ε 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ησλ θξαηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο 
πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα. 

                                                
15 Βι. Ξνιχδνο, Η., Έξεπλα Ξνιενδνκηθψλ Ξξνηχπσλ - Θνηλσληθή Ξξφλνηα θαη γεηνλνκηθή 

Ξεξίζαιςηο, ΠΞΔ -ΔΚΞ, 1974. 
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4.5. Ζ βηνκεραλία - βηνηερλία 

Ζ κειέηε ησλ ρξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο δελ κπνξεί λα γίλεη 
αλεμάξηεηα απφ ηε κειέηε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ βηνκε-
ραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε αληίζηνηρε ρξήζε ηεο γεο απνηεινχλ έλα 
εληαίν ζχλνιν κέζα ζην νπνίν ε πξψηε' έρεη ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχλ-
ηνο αηηίνπ: ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ ζπλζήθε παξα-
γσγήο ησλ βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλάιπζε επνκέλσο ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε βηνκε-
ραληθή θαη βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ππνρξεσκέλε λα ζηξαθεί ζ' 
εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επηινγή ηεο ζέζεο ηεο κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν, απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη 
ν αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο. Ρν δήηεκα ινη-
πφλ ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κ' απηφ 
ησλ απαηηήζεψλ ηνπο ζε γε θαη ζε εγθαηαζηάζεηο απνηειεί ην θεληξηθφ 
πξφβιεκα ηεο αλάιπζεο. 

Ζ ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραλίαο 

Ζ ρσξνζέηεζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ απνηειεί αληηθείκελν ζπζηε-
καηηθήο αλάιπζεο γηα κηα νκάδα ζεσξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ζεσ-
ξίεο ρσξνζέηεζεο. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο κηαο ζπλνιηθήο ζεσξίαο έξρεηαη 
απφ ηελ Alfred Weber πνπ δίλεη ην θχξην βάξνο ζην θφζηνο ηεο κεηαθν-
ξάο ησλ πξψησλ πιψλ ζην εξγνζηάζην θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ ζηελ 
αγνξά. Πε ζπλέρεηα κε ηνλ Weber ν August Losch ηξνπνπνίεζε ηελ ζεσ-
ξία δίλνληαο έκθαζε ζηελ απφζηαζε θαη ζην κνίξαζκα ησλ αγνξψλ α-
λάκεζα ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Ρέινο κηα ζεηξά ππνηηζέκελσλ βειηη-
ψζεσλ ηεο ζεσξίαο ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Walter Isard λα κε-
ηαηξέςεη ηνλ ζηαηηθφ θαη κεξηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνεγνπκέλσλ απφςε-
σλ ζε κηα δπλακηθή θαη γεληθή ζεσξία. 

Πε αληίδξαζε κε ηελ έιιεηςε ξεαιηζκνχ απηψλ ησλ ζεσξηψλ απέ-
λαληη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρσξνζέηεζεο ηεο βηνκεραλίαο ζηνπο θεθα-
ιαηνθξαηηθνχο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο, έρεη αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη 
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έλα κέησπν θξηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο εξκελε-
ίαο ησλ αζηηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ γαιιηθή ζρνιή πνπ εθπξνζσπείηαη απφ 
ηνπο Κ. Castells, Ο. Godard, θιπ., θαζψο θαη κηα ζεηξά αγγιηθψλ θαη ακε-
ξηθαληθψλ κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ, π.ρ. ησλ David Harvey, Dorren Mas-
sey, Stuart Holland, θιπ., θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ηεο θξηηηθήο ησλ παξα-
πάλσ ζεσξηψλ αλ θαη νη ίδηεο δελ απνηεινχλ αθφκα κηα ζπλεθηηθή ηνπν-
ζέηεζε απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο βηνκεραληθήο ρσξνζέηεζεο16. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ είλαη ε απνδνρή 
ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο ζαλ βαζηθνχ θξηηεξίνπ πνπ θαζνξίδεη ηελ ρσξνζεηη-
θή ζπκπεξηθνξά ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Ζ πάιε ησλ επηρεηξήζεσλ 
ελάληηα ζηελ πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο νδεγεί ζηελ 
έληαμή ηνπο ζην αζηηθφ ζχζηεκα φπνπ απνιακβάλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 
εμσηεξηθψλ θαη ζπγθέληξσζεο νηθνλνκηψλ. Πην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ε ελζσκάησζε ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαην-
πνηείηαη ζε ηξία επίπεδα: ζην ηερληθφ (ηδηαηηεξφηεηα ηεο παξαγσγήο), ζην 
νηθνλνκηθφ (απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλνιηθή αλαθχθιπζε 
ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ) θαη ζ' απηφ ηνπ παξαγσγηθνχ πεξηβάιινλ-
ηνο (δηακνξθσκέλα πιαίζηα ππνδνρήο). 

Έηζη, ζηηο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θε-
θαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο νη αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ θαζνξίδνπλ 
ηελ θαηεχζπλζε θαη ην ραξαθηήξα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Νη λφκνη ζηνπο νπνίνπο ππαθνχεη ε θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηβάιινληαη 
απφ ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ θέξδνπο ρσξίο ην νπνίν δελ κπνξεί λα 
ππάξμεη θακηά ηδησηηθή επηρείξεζε. Ρν θέξδνο πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε 
ησλ εκπνξεπκάησλ ζε αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία πνπ μνδεχηεθε 
ζηελ παξαγσγή γηα πξψηεο χιεο, κηζζνχο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο. Απφ 
ηελ άιιε κεξηά, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 
θαηαλαισηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζ-
κνχ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ίδηα ή νκνεηδή πξντφληα. Νη 
παξαπάλσ πνιχ γεληθέο παξαηεξήζεηο καο βνεζάλε λα δνχκε φηη κηα 
ζεηξά παξαγφλησλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ δσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ 
απφθαζε ρσξνζέηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο κηαο 
παξαγσγηθήο κνλάδαο. Νη παξάγνληεο απηνί είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή 
ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφζηνο κεηαθνξάο, ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, 
ε δχλακε ηεο αγνξάο θαζψο θαη ε πξνζηηφηεηα ή κε ησλ παξαπάλσ 

                                                
16 Βι. Massey, D., "Towards a Critique of Industrial Location Theory", Antipode, Dec. 1973. 



ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 167 

ζηνπο πηζαλνχο αληαγσληζηέο. Θάζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία πξνζθέξεη 
δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχεηαη έηζη θαζν-
ξηζηηθή, κε ζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ αλαδηνξγάλσ-
ζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ (π.ρ. ην ίδην πξντφλ κπνξεί λα παξάγεηαη κε πε-
ξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε εξγαζία αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο, 
κε πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε εληαηηθνπνίεζε ζηνπο ξπζκνχο εξγαζίαο α-
λάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη νξγάλσζε ησλ εξγαηψλ, κε δηαθνξεηη-
θνχο ζπλδπαζκνχο ζηελ ρξήζε πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο θιπ.). Κε 
ηνλ ηξφπν απηφ ν ρψξνο εηζάγεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ζπλνιηθνχ 
θφζηνπο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο κε πνιινχο ηξφπνπο θαη φρη 
κφλν κε ηελ κνξθή ηνπ θφζηνπο ηεο γεο, 

Απηή ε νπηηθή ηνπ δεηήκαηνο ηεο βηνκεραληθήο ρσξνζέηεζεο νδεγεί 
αλαπφθεπθηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαιπηηθή πξνζπάζεηα ζηελ κειέηε ησλ 
αθφινπζσλ δεηεκάησλ: 

α. ζηελ δηεπθξίλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαί-
νπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ θαη θιάδσλ πνπ 
βξίζθνληαη εγθαηαζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

β. ζηελ δηεπθξίλεζε ησλ πνηθίισλ ζπλδέζεσλ ηνπ εγθαηαζηεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο (εξ-
γαζία, δίθηπα, κεηαθνξέο, ππεξεζίεο, αγνξέο θιπ). 

Ζ πιεξνθνξία πνπ ζπιιέγεηαη απφ δεκνζηεπκέλεο πεγέο ή απφ πξσ-
ηνγελή έξεπλα κέζσ ζπλεληεχμεσλ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ 
ζεκάησλ είλαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ κνλάδσλ θαη θιάδσλ πνπ βξίζθνληαη ρσξνζε-
ηεκέλνη ζηελ πεξηνρή κειέηεο (απαζρφιεζε, κνλάδεο, ηζρχο, ρξν-
λνινγία, εγθαηάζηαζε) 

 ηηο ζέζεηο ρσξνζέηεζεο θαη ηηο ελφηεηεο ρσξνζέηεζεο 

 ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ελεξγεηηθφ, ηηο ππνρξεψζεηο, ηνλ δαλεηζκφ 
θιπ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νηθνλνκηθφ δει. κέξνο ηεο δξαζηεξηφηε-
ηάο ηνπο 

 ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία, ηελ παξαγσγή θαη ηηο αγνξέο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ παξέρνληαη επηηφπνπ (κέ-
ζα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο) θαζψο θαη ηα είδε εμππεξεηήζε-
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σλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη κεηαθίλεζε εθηφο ηεο πεξηνρήο. 

Πηφρνο ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ινγηθή 
πνπ θαζνδήγεζε ηελ δηαπηζηνχκελε ρσξνζέηεζε ησλ βηνκεραληθψλ κν-
λάδσλ θαζψο θαη νη λέεο ηάζεηο ρσξνζέηεζεο ή κεηεγθαηάζηαζεο πνπ 
δηακνξθψλνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 

Σσξηθέο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Ξαξάιιεια κε ηελ. κειέηε ηεο ρσξνζέηεζεο ε αλάιπζε είλαη αλαγθαίν 
λα δηεπθξηλίζεη ην ζχλνιν ησλ ρσξηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ήδε εγθαηαζηε-
κέλσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν λα δηαπηζηψ-
ζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ρσξηθφ ζπζρεηηζκφ ησλ βηνκε-
ραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο 
γεο. 

Ξξφθεηηαη γηα κηα ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
εμππεξέηεζε πνπ παξέρεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα κεηαθνξψλ, κε ηελ 
αλάγθε γηα νξγαλσκέλε παξνρή ππνδνκψλ, κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζ-
ηεξηνηήησλ ζε ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο, κε ην δήηεκα ηεο ξχπαλζεο ή 
γεληθφηεξα ηελ ζρέζε βηνκεραλίαο - θαηνηθίαο έηζη φπσο απηή εκθαλίδε-
ηαη (θαη εάλ εκθαλίδεηαη) κέζα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή απαηηεί ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ραξαθ-
ηεξηζηηθψλ ησλ ρψξσλ, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ρσξηθψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζέηεη ε παξαγσγή ησλ πξν-
τφλησλ. 

Δδψ πξέπεη λα πνχκε φηη νη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ή αλαλέσζεο 
ηνπ θηηξηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δελ ζηεξίδνληαη ηφζν ζηελ δηαπίζησζε ηεο 
αλάγθεο, φζν ζηνλ λφκν ηεο αμίαο, ζην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ζηελ αληα-
γσληζηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ βειηίσζε επνκέλσο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κείσζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο πνπ επηθέξνπλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε 
ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πξντφληα ηνπο θαη ηνλ λφκν ηεο αμίαο πνπ 
δηέπεη ηελ παξαγσγή ηνπο. 



ΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ 169 

4.6. Νη πεξηνρέο εκπνξίνπ 

Θαηά ηελ αλάιπζε ησλ πεξηνρψλ θαη θαηαζηεκάησλ εκπνξίνπ, ζην πιαί-
ζην κηαο ζπλνιηθφηεξεο πξνγξακκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπλήζσο νθείινπκε 
λα απαληήζνπκε ζε ηέζζεξηο νκάδεο εξσηεκάησλ. 

Ζ πξψηε νκάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππάξρνπζα δηάξζξσζε ησλ εκπν-
ξηθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη: 

 ηελ θαηαλνκή ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή 

 ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ επηθάλεηά ηνπο, ηελ θαηάζ-
ηαζή ηνπο ζπλνιηθά θαη ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο 

 ηελ εμεηδίθεπζε εκπνξηθψλ πεξηνρψλ ζηελ πψιεζε νξηζκέλσλ πξν-
τφλησλ 

 ηελ δηάθξηζε ησλ ηχπσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

 ην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγεί ε εκπνξηθή δξαζηεξη-
φηεηα. 

Ζ δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ θα-
ηαζηεκάησλ θαη πεξηιακβάλεη: 

 ηα ελνίθηα θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζηηο δηάθνξεο ππνπεξηνρέο 

 ηελ εμππεξέηεζε πνπ παξέρεη ζηνλ πιεζπζκφ ε πθηζηάκελε ρσξηθή 
θαηαλνκή ησλ θαηαζηεκάησλ 

 ηελ επάξθεηα ησλ εμππεξεηήζεσλ (parking, κεηαθνξέο, θαζαξηφηε-
ηα) πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Ζ ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ησλ εκπνξη-
θψλ εμππεξεηήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη: 

 ηηο δπλαηφηεηεο γηα κεηαηξνπή ηνπ δηθηχνπ ησλ κεηαθνξψλ 

 ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ πιηθν-ρσξηθψλ εγθαηαζηά-
ζεσλ. 

Ζ ηέηαξηε ηέινο νκάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ κειινληηθή θαηάζηαζε ησλ 
εκπνξηθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά: 

 ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα εκπνξηθέο εμππεξεηή-
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ζεηο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο 

 ηε κειινληηθή επηθάλεηα ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 

 ηε κειινληηθή ρσξηθή θαηαλνκή έηζη φπσο απηή δηακνξθψλεηαη 
θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο 

 ηε κνξθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πηζαλή αλάκημε ησλ 
εκπνξηθψλ εμππεξεηήζεσλ κε άιιεο ρξήζεηο φπσο ε αλαςπρή θαη ν 
θνηλσληθφο εμνπιηζκφο. 

Ζ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ πξνυπνζέ-
ηεη κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα πεδίνπ θαη ηελ δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκά-
ησλ δπζιεηηνπξγίαο κεηά απφ ζπλεληεχμεηο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνλ-
ηεο ζηελ εκπνξηθή δηαδηθαζία (εκπφξνπο, θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο, 
δεκφζηνπο θνξείο). Νη ηερληθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε 
ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε απνγξαθή ησλ ρξήζεσλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα 
ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο, νη ζπλεληεχμεηο ζε ηδξχκαηα θαη θνξείο. Αληί-
ζεηα ε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηεο ηέηαξηεο νκάδαο, πξνυπνζέηεη ηε 
δφκεζε ππνδεηγκάησλ (models) πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ πνζνηηθή πξφβ-
ιεςε. 

Ξαξά ηα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνδε-
ηγκάησλ ζα αλαθεξζνχκε ζε ππνδείγκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ζε ζπλάξ-
ηεζε κε ηε ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζέζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο εμαγσγηθήο 
βάζεο. 

Νη πξψηεο κειέηεο ησλ εκπνξηθψλ πεξηνρψλ επεξεάζζεθαλ ηδηαίηεξα 
απφ ηε ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζέζεο, έλα ηχπν ηεο ζεσξίαο ρσξνζέηεζεο 
πνπ αλαπηχρζεθε θχξηα απφ γεσγξάθνπο. Βαζηθή ηδέα ηεο ζεσξίαο είλαη 
απηή ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο χπαξμεο ελφο ζρήκαηνο θεληξη-
θψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε 
ηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή. Θάζε θεληξηθή πεξηνρή έρεη ηε δηθή ηεο ελδν-
ρψξα ηεο νπνίαο ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα επεξεάδεηαη θχξηα απφ ηελ 
θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο κεηαθνξηθέο εμππεξεηήζεηο θαη ην θάζκα 
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαλέκεη ην θέληξν. Π' απηφ ην 
πιαίζην, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο απνζηά-
ζεηο πνπ δέρνληαη λα δηαλχζνπλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζί-
εο, ελψ νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ηηο πεξηνρέο ηεο κέγηζηεο πξνζπειαζη-
κφηεηαο φπνπ κεγηζηνπνηνχληαη ν φγθνο πσιήζεσλ θαη ην ζχλνιν ησλ 
εζφδσλ. Αλάκεζα ζηα θέληξα εκθαλίδεηαη κηα ηεξαξρία: ην θχξην θέληξν, 
π.ρ. εηδηθεχεηαη ζε γεληθά εκπνξεχκαηα θαη δεζπφδεη πιήξσο ησλ παξαπ-
ιήζησλ πξναζηίσλ σο πξνο ηα πεξηζζφηεξα δηαξθή αγαζά, ηνλ ηκαηηζκφ, 
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ηα θνζκήκαηα θιπ. Ρα ηξφθηκα, νη εθεκεξίδεο, ηα είδε θαπληζηνχ είλαί 
νκαιφηεξα θαηαλεκεκέλα. 

Πε αληηζηνηρία κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή δηαηππψλεηαη ν λφκνο ησλ 
θέληξσλ έιμεο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Reilly: ην ιηαληθφ εκπφξην ελφο 
θέληξνπ πξνζειθχεη ηνλ αηνκηθφ θαηαλαισηή ηεο ελδνρψξαο αλάινγα κε 
ην κέγεζφο ηνπ (εθθξαδφκελν δηα ηνπ πιεζπζκνχ) θαη αληηζηξφθσο α-
λάινγα πξνο ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ην άηνκν απφ ην 
θέληξν. Ν λφκνο ηνπ Reilly απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ελφο γεληθφηεξνπ 
ππνδείγκαηνο θέληξνπ έιμεο. Έλα γεληθεπκέλν ππφδεηγκα δχλαηαη λα 
δηαηππσζεί σο εμήο: 

b
ij

a
j

ij
 d

A  
K F        (20) 

φπνπ Fij ε πξνζδνθψκελε ζπρλφηεηα κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ i θαη 

ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνχ j, Aj ε έιμε ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνχ j, 
dij ε απφζηαζε κεηαμχ i θαη j, Θ κία ζηαζεξά θαη a, b εθζεηηθνί 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. 

Κε ην ππφδεηγκα έιμεο επηρεηξείηαη λα εξκελεπζεί ε ζπκπεξηθνξά 
ησλ θαηαλαισηψλ ζην ρψξν θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζε-
σλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ κέζσ: 

α. ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πεξηνρψλ επηξξνήο θάζε θέληξνπ 

β. ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πσιήζεσλ κέζα ζε θάζε πεξηνρή επηξξνήο 
(κέζσ ηνπ δείθηε ησλ πσιήζεσλ αλά θάηνηθν) 

γ. ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 
ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ. 

Έηζη, γηα έλα δνζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, εθφζνλ είλαη γλσζηή ε θα-
ηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη ζέζεηο ησλ θέληξσλ εκπνξίνπ ζε κηα αζηη-
θή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ κε ηελ ζπλάξηεζε (20) λα ππνινγηζηεί ν εμπ-
πεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ θάζε εκπνξηθφ θέληξν θαη ζηε ζπλέρεηα ν 
φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαη νη αλαγθαίεο επηθάλεηεο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζ-
ηεκάησλ. 

Κηα άιιε πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο κειινληη-
θήο επηθάλεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ κηαο πεξηνρήο θαη ηεο κειινληηθήο 
θαηαλνκήο ησλ εμππεξεηήζεσλ ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο Garin-Lowry. Πην ππφδεηγκα δίδνληαη ζαλ 
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εμσγελείο κεηαβιεηέο ε βαζηθή απαζρφιεζε, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο, νη 
ρσξεηηθφηεηεο ησλ ππνπεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ρσξίδνπκε ηελ πεξηνρή κε-
ιέηεο θαη ηα κέηξα πξνζηηφηεηάο ηνπο θαη απηφ πξνζδηνξίδεη ηελ θαηα-
λνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο κε βαζηθήο απαζρφιεζεο (φπνπ πεξηιακβάλε-
ηαη ην εκπφξην) θαη ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά ππνπεξηνρή. Απφ ην ζεκείν 
απηφ, κε δεδνκέλε ηελ αλακελφκελε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 
απαζρνινχκελσλ ζην εκπφξην θαηά ππνπεξηνρή, κπνξνχκε λα ππνινγί-
ζνπκε ηηο αλαγθαίεο επηθάλεηεο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ17. 

                                                
17 Γηα κηα παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο βιέ-

πε: Θνκλελφο Λ., Θεζζαινλίθε 2000: ε εμέιημε ησλ ζηξαηεγηθψλ παξακέηξσλ ηεο αζηη-
θήο αλάπηπμεο, ΡΔΔ-ΡΘΚ, 1980 θαη Γηαλλαθνχ Α., Λ. Θνκλελφο, Θ. Καηίθαο, Δ. Ρζψθνπ, 
Θεζζαινλίθε 2000: ππνζέζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο, ΡΔΔ-ΡΘΚ, 1981. 



 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7 

Κ Δ Θ Ν Γ Ν Η  Θ Α Η  Θ Δ Π Κ Ν Η  Ρ Ζ Π  Δ Μ Ν -
Κ Α Ι  Λ Π Ζ Π  

Αλακθίβνια ε έξεπλα πεδίνπ θαη ε αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
αλάπηπμεο ηεο πφιεο απνηεινχλ ηελ αθεηεξία θάζε ζπγθεθ-
ξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα νξην-
ζεηνχλ ην πεδίν ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ 
γελλνχλ ηα αζηηθά πξνβιήκαηα. Δθεί φκσο πνπ ε πξαγκαηη-
θή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ειέγρεηαη 
είλαη ηα κέζα, νη κέζνδνη θαη νη ζεζκνί ηεο εμνκάιπλζεο πνπ 
θαηνξζψλεη λα θηλεηνπνηήζεη. Ζ ππφζηαζε ηνπ αζηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ κέζα ζ ' έλα πιαίζην κεζφδσλ δηαρείξηζεο 
θαη ζεζκψλ πνιηηηθήο εμνπζίαο εγγπάηαη ηελ ηερληθή ηεο π-
ινπνίεζήο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

Κηα κεγάιε πνιηηηθή θαη αθαδεκατθή θηινινγία εζηηάδεηαη ζηνλ νξηζκφ 
ησλ αζηηθψλ πξνβιεκάησλ1. Ππλήζσο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ νπηηθψλ γηα 
ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ηα ππνζάιπνπλ νδεγεί ζηελ πνιπκνξθία 
ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ ππφζηαζε θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Ρελ ππέξβαζε 
απηήο ηεο πνιπκνξθίαο επηρεηξεί λα εγγπεζεί ε έξεπλα πεδίνπ θαη 
αλάιπζε' λα ηεθκεξηψζεη δειαδή πνζνηηθά θαη ζπγθξηηηθά ηελ ππνβάζκη-
ζε, ηηο ειιείςεηο θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν' λα πξνβιέςεη 
ηνπο κειινληηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, ηηο λέεο ζπγθεληξψζεηο πιεζπζ-
κνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζε επεθηά-
ζεηο θαη λέεο ρξήζεο γεο. λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηη-
θψλ αηηίσλ ησλ αζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αληηζέζεσλ. λα δηεξεπλήζεη 
ηέινο ηηο δπλαηέο πνιηηηθέο-ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο 
θάζε κηαο μερσξηζηά. 

Ππρλά δηαηππψλεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη κεηά ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ηελ 
δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο ηεο πφιεο πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη νη 

                                                
1 Johnston, R.J., The American Urban System, a geographical perspective,  London, 

Longman 1982. 
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θαηεπζχλζεηο ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο. Αλακθίβνια πξφθεηηαη γηα 
ππεξξεαιηζηηθέο ζρεκαηνπνηήζεηο εάλ αγλννχληαη νη δηαζέζηκεο κέζνδνη 
θαη ζεζκνί ηεο εμνκάιπλζεο. Θάζε δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη πνιηηηθήο πνπ 
δελ θηιηξάξεηαη κέζα απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκν-
χο, ππνβαζκίδεηαη ζε κηα ηδενινγηθή πξφηαζε κε κηθξή πξαθηηθή αμία. Γηα 
καο, βάζξα ηεο ηερληθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο 
αζηηθήο δπλακηθήο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ παξέρνπλ νη πθηζηάκελνη ζεζκνί. 

Νη εθάζηνηε ηψξα κέζνδνη θαη ζεζκνί ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
ελέρνπλ κηα δηπιή ηζηνξηθφηεηα. Αθ' ελφο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην επίπε-
δν αλάπηπμεο ησλ ζεζκψλ ηεο θνηλσληθήο δηαρείξηζεο αθνινπζνχλ δε-
ιαδή ηηο γεληθφηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο ζηνπο θνη-
λσληθνχο αληαγσληζκνχο θαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο πξαθηηθέο ησλ ππνθε-
ηκέλσλ. Αθ' εηέξνπ ζπλδπάδνληαη κε ηηο ηππηθέο θαηεγνξίεο ησλ αζηηθψλ 
πξνβιεκάησλ θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ επίιπζή ηνπο. Κ' απηή ηελ έλλνηα 
ν αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ απνηειεί κηα δηαδηθαζία επίιπζεο νπνη-
νλδήπνηε πξνβιεκάησλ εκθαλίδνληαη ζηηο πφιεηο αιιά πξνζαξκφδεηαη κε 
ηνλ δηπιφ ηξφπν πνπ αλαθέξακε, ζηελ δηεπζέηεζε νξηζκέλσλ ζπγθξνχ-
ζεσλ θαη αληαγσληζκψλ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ θαη ζεζκψλ ηεο πνιενδνκηθήο παξέκ-
βαζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζ' απηέο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 
αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ' δειαδή ζηνπο ζεζκνχο ξχζκηζεο πνπ δηακε-
ζνιαβνχλ ζηηο αληηζέζεηο θαη αληηθάζεηο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 
πξαθηηθψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο. Ξξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο 
πνπ απνζθνπνχλ: 

α. ζηνλ έιεγρν ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ αληαγσληζκψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο 

β. ζηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε αηνκηθή ηδη-
νθηεζία θαη θαηάηκεζε ηεο γεο, θαη 

γ. ζηε ξχζκηζε ηεο ππνβάζκηζεο πνπ πξνθαιείηαη ζην πεδίν νξηζκέ-
λσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ γεο (κεηαθνξέο, θαηνηθία, ε-
μνπιηζκφο), φηαλ νη ζπλζήθεο αμηνπνίεζεο θαη ζπζζψξεπζεο ηνπ 
ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ επαξθή παξαγσγή θαη 
παξνρή ηνπο. 

Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ηππηθέο θαηεγνξίεο αζηηθψλ πξνβιε-
κάησλ, αλαπηχζζνληαη ηδηαίηεξνη ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί, ρσξίο βέβαηα 
λα απνθιείνληαη νη επηθαιχςεηο θαη ε επέθηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
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νξηζκέλσλ ζεζκψλ δηαρείξηζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο. Πε 
ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο απηέο αζηηθψλ πξνβιεκάησλ-αληηζέζεσλ, ζα 
πξνζεγγίζνπκε ηηο κεζφδνπο θαη ζεζκνχο ηεο εμνκάιπλζεο πνπ αλήθνπλ 
ζηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηδηαίηεξα φπσο θσδηθνπνηνχληαη ζην ηέινο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηελ Διιάδα. 

1. Ν έιεγρνο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο 

Ξξαγκαηνπνηείηαη κε "ζρέδηα"2 φπσο ην δνκηθφ, ην γεληθφ πνιενδνκηθφ 
ζρέδην, ηα ζρέδηα ρξήζεο εδάθνπο θαη κε θαλνληζηηθνχο ειέγρνπο ησλ 
κεγεζψλ ηεο θαηάηκεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο. 

1.1. Ρν δνκηθό ζρέδην 

Αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο πφιεο ή ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ ηνπ πξνγ-
ξάκκαηνο επέκβαζεο θαη επηρεηξεί λα πξνδηαγξάςεη ηνλ ραξαθηήξα θαη 
ηα κεγέζε ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ κεγάισλ νηθηζηηθψλ 
ελνηήησλ. Αληηζηνηρεί ζηα βξεηαληθά Structure Plans πνπ εθαξκφζζεθαλ 
ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηα νπνία δαλείδεηαη θαη ηελ νλν-
καζία. Πηελ Διιάδα αλ θαη δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί κε λφκν, ρξεζηκνπνηή-
ζεθε ζηελ πνξεία εθπφλεζεο ησλ Γεληθψλ Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ νξηζ-
κέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, γηα λα παξνπζηάζεη δηαγξακκαηηθά ηνλ ραξαθ-
ηήξα ηεο πφιεο θαη ηνπο θχξηνπο ηνκείο ησλ παξεκβάζεσλ, ρσξίο λα εμε-
ηδηθεχεη ηηο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ θαη θαηαζθεπαζκέλν ρψξν ηεο πφ-
ιεο. Σεηξίδεηαη θαη πξνηείλεη ζηφρνπο θαη κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζ-
κφ, ηελ απαζρφιεζε, ην ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηηο δξαζηεξηφ-
ηεηεο πνπ ην ζπλζέηνπλ, ηηο κεηαθνξέο, ηελ θαηνηθία θαη ηνλ θνηλσληθφ 
εμνπιηζκφ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ζηα δεηήκαηα απηά είλαη αθ' ελφο αλαιπηη-

                                                
2 Ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζαλ ζρέδηα πξνζιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ κειινληνινγηθή 

ηνπο ππφζηαζε παξά απφ ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θπζηθνχ θαη θαηαζθεπαζκέλνπ ρψ-
ξνπ ηεο πφιεο. 
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θή γηα λα δηεπθξηληζζεί ε δπλακηθή ηνπο θαη αθ' εηέξνπ ξπζκηζηηθή, ζηηο 
αληηζέζεηο θαη αληηθάζεηο πνπ ε αλάιπζε πξνζδηνξίδεη. Ν ρξνληθφο νξί-
δνληαο ηνπ ζρεδίνπ είλαη καθξνπξφζεζκνο, ην δε επίπεδν πξνζέγγηζεο 
καθξν-νηθνλνκηθφ θαη καθξν-θνηλσληθφ. 

1.2. Ρν Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην 

Απνηειεί έλα πεληαεηέο πξφγξακκα πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο κηαο αζηη-
θήο πεξηνρήο θαη αληηζηνηρεί ζ' φ,ηη ζα κπνξνχζε λα νλνκάζεη θαλείο 
ξπζκηζηηθφ ζρέδην. Έρεη παξεκθεξή ραξαθηήξα κε ηα γαιιηθά SDAU 
"Schémas Directeurs d' Aménagement et d'Urbanisme" θαη ηα γεξκαληθά 
Flachennutzungsplan. Πηελ Διιάδα θαζηεξψζεθε κε ηνλ Λ. 1337/83 θαη 
πξνζδηνξίδεη: 

α. ηα φξηα θαη κεγέζε ησλ νηθηζηηθψλ ελνηήησλ ψζηε λα εμαζθαιίδε-
ηαη ε πην ελδεδεηγκέλε νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, ε πα-
ξνρή ησλ αλαγθαίσλ εμππεξεηήζεσλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη ε 
αληηκεηψπηζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ πε-
ξηνρψλ θαηνηθίαο. 

β. ηε γεληθή εθηίκεζε ησλ νηθηζηηθψλ ελνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο θαη θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο 

γ. ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο ή εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο 

δ. ηε γεληθή πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ νηθηζηηθψλ ελν-
ηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο: απηή αλα-
θέξεηαη ζηηο ρξήζεηο γεο, ηα θέληξα, ην θχξην δίθηπν θπθινθνξί-
αο, ηελ ππθλφηεηα θαη ην κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο. πεξηιακβά-
λεη ηηο ηπρφλ απαγνξεχζεηο δφκεζεο θαη ρξήζεο, ηελ επηινγή ησλ 
ηξφπσλ αλάπηπμεο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγ-
ξάκκαηνο ζην πεξηβάιινλ 

ε. ηε ρσξνζέηεζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ πεξηνρψλ θα-
ζψο θαη ησλ άιισλ πεξηνρψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ κέζα ζηε δψλε Νη-
θηζηηθνχ Διέγρνπ. 

Ρα φξηα ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 
ππάξρνπζα έθηαζε ηεο πφιεο θαη ηηο αλακελφκελεο ζε κηα πεληαεηία ε-
πεθηάζεηο ηεο θαηνηθίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ άιισλ εηδηθψλ ρξήζε-
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σλ. Κέζα ζηα φξηα απηά, νη ζπλέπεηεο ηνπ ζρεδίνπ αθνξνχλ: 

α. ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεζκψλ δηαρείξηζεο ηεο γεο (απαγφξεπζε 
θαηάηκεζεο, αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, δηθαίσκα πξνηίκεζεο, 
εηζθνξά γεο) 

β. ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δφκεζεο ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο πεξηνρέο ε-
πέθηαζεο 

γ. ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 
θαη ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, ησλ ζηεγαζηηθψλ πξνγξακ-
κάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ζηηο θαηε-
πζχλζεηο ηνπ ζρεδίνπ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην απνηειεί 
έλα πξφγξακκα νξγάλσζεο ηεο ρσξηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηή-
ησλ. δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξφβιεςε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ έηζη ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε ρξήζεηο γεο, δίθηπα θαη άιιεο 
παξεκβάζεηο. Αλ θαη ζηα ζρέδηα εθαξκνγήο ε ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα αζηη-
θνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ππεξβαίλεη πνιιέο θνξέο 
ηε ζεσξεηηθή θαη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο, είλαη ζαθέο φηη ην 
Γ.Ξ.Π. ζπγθεθξηκελνπνηεί έλα ζχλνιν ξπζκίζεσλ ζην πεδίν ησλ θνηλσλη-
θψλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθνπνίεζεο (ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ) θαη 
ηεο άκεζεο ρσξηθφηεηάο ηνπο (ρξήζεσλ γεο). Πηφρνο ηνπ δελ είλαη λα 
δηακνξθψζεη ηε κνξθή ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο αιιά λα δηεπθν-
ιχλεη ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο, λα αλαβαζκίζεη ηηο πξνβιεκαηη-
θέο πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο θαη λα ζπληνλίζεη ηε δξάζε ησλ ηδησ-
ηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ηεο αζηηθνπνίεζεο. 

1.3. Ρα ζρέδηα ρξήζεο γεο 

Θα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ νπζηαζηηθφ κέξνο ησλ ξπζκηζηηθψλ 
ζρεδίσλ αιιά θαη ζαλ απηφλνκνο ζεζκφο παξέκβαζεο ζηηο αζηηθέο δξαζ-
ηεξηφηεηεο. Σξεζηκνπνηνχληαη απφ αξθεηέο δεθαεηίεο ζε πνιιέο ρψξεο 
(plans d'utilisation du sol, land use plans, flachennutzungsplane, 
flachenwidmungsplane) γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ε αζηηθή 
κεγέζπλζε θαη επέθηαζε δεκηνπξγεί ή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλεξγα-
ζία θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ρξήζεσλ, εθεί φπνπ νη αληαγσληζκνί 
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θαη νη αληηθάζεηο ηεο αζηηθνπνίεζεο ηελ θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή. 

Νη ζπλεζέζηεξεο θιίκαθεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ ρξήζεο γεο είλαη 
απηέο ησλ 1:5000 θαη 1:10000, γηα κηθξφηεξα φκσο ηκήκαηα ηεο πφιεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θιίκαθεο 1:1000 ή 1:2000. Νη θαηεγνξίεο ρξήζεηο 
γεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νθείινπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηνπο θαλνληζκνχο 
θαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη θαηαγξαθήο ην-
πο. Ξξφζθαηεο κάιηζηα πξνδηαγξαθέο ηνπ πνπξγείνπ Σσξνηαμίαο Νη-
θηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο πξνζθέξνπλ κηα αλαιπηηθή θσδηθνπνίεζε δη-
αθνξνπνηεκέλε γηα ηελ Δπξχηεξε Ξεξηνρή Διέγρνπ θαη ηελ αζηηθή πεξη-
νρή ή νηθηζκφ3. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνλίζνπκε φηη ηα ζρέδηα ρξήζεο γεο 
ζπλνδεχνληαη απφ θαλνληζκνχο γηα ηα κεγέζε θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζ-
ηηθά ηεο δφκεζεο (ππθλφηεηα, ζπληειεζηήο δφκεζεο) θαζψο θαη απφ 
ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεχζεηο ή πξνδηαγξαθέο ρξήζεο γηα θάζε επηκέξνπο 
δψλε ηεο πφιεο. 

Έλαο λένο ζεζκφο ηνπ ειιεληθνχ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη απηφο ηεο Εψλεο Νηθηζ-
ηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ). Ξξφθεηηαη γηα κηα δψλε γχξσ απφ ηελ πφιε, ζηελ 
εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή θαη ζε κε δηακνξθσκέλα ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ 
πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαθπιάμεη επαίζζεηεο νηθνινγηθά πεξηνρέο θαη λα 
θαηεπζχλεη ηε κειινληηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε. Κέζα ζηε ΕΝΔ κπνξνχλ 
λα θαζνξίδνληαη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ θαηάηκεζε ηεο γεο, 
ηηο ρξήζεηο ηνπ εδάθνπο, ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη άιινη πεξηνξηζκνί πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη 
ηεο ΕΝΔ είλαη: 

 ε πξνζηαζία ηεο πεξηαζηηθήο γεο απφ ηελ άλαξρε αζηηθνπνίεζε 
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο 
πφιεο 

 ε εμαζθάιηζε γεο γηα ζπγθεθξηκέλα νηθηζηηθά πξνγξάκκαηα ή πξνγ-
ξάκκαηα παξαγσγηθήο ππνδνκήο 

 ε πξνζηαζία αμηφινγσλ πεξηνρψλ ή γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσ-
γηθφηεηαο 

 ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ θαηάηκεζε θαη ζηηο ηη-

                                                
3 Βι. ΣΝΞ, Ξξνδηαγξαθέο Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ, πνπξγείν Σσξνηαμίαο Νηθηζκνχ 

θαη Ξεξηβάιινληνο, Αζήλα 1983. 
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κέο γεο 

 ν έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο κέζσ ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ κε επηζπ-
κεηψλ ρξήζεσλ4. 

Ρν Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα θήξπμεο ΕΝΔ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα 
επηβάιιεη έκκεζα ρξήζεηο γεο (κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ρξήζεσλ νξηζκέ-
λσλ θαηεγνξηψλ), απνηειεί ζήκεξα ηνλ κνλαδηθφ ζεζκφ ειέγρνπ ησλ 
ρξήζεσλ γεο. 

1.4. Νη θαλνληζηηθνί όξνη δόκεζεο 

Απνηεινχλ ηελ πην παξαδνζηαθή κέζνδν ειέγρνπ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο 
ζηεξίδνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ελφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη ελφο ζπλφ-
ινπ θαλνληζκψλ δφκεζεο. Ρν ξπκνηνκηθφ ζρέδην πξνζδηνξίδεη ηνπο άμν-
λεο θπθινθνξίαο, ηνπο θνηλσθειείο, θνηλφρξεζηνπο θαη νηθνδνκήζηκνπο 
ρψξνπο. Νη θαλνληζκνί πξνδηαγξάθνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο ηξφπνπο θαη 
ηα κεγέζε ηεο δφκεζεο ζε θάζε δηαθεθξηκέλν ρψξν ηνπ ζρεδίνπ. 

Ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη κέζσ ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ δφκεζεο αθν-
ξά θαηαξρήλ ηελ έθηαζε θαη ηνλ βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ηεο αζηηθήο γεο 
θαη ηηο ραξάμεηο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Ξην ιεπηνκεξείο φκσο θαλνληζκνί 
κπνξνχλ επίζεο λα πξνδηαγξάθνπλ θαη ηελ αζηηθή κνξθνινγία. Ξξφθεη-
ηαη δει. γηα έλα ζεζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο θαη ησλ αζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αζηηθήο κνξθνινγίαο. Ξεξηζζφηεξν φκσο ζπγ-
θεθξηκελνπνηεί έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηε δξάζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ 
ηεο αζηηθνπνίεζεο, πνπ εμνκαιχλεη ηηο αληηζέζεηο ηνπο θαη ηηο δηαθνξεηη-
θέο επηινγέο ηνπο θαη ιηγφηεξν ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο αλάπηπμεο κηαο αζηηθήο πεξηνρήο. 

Θα κπνξνχζακε λα ζπλδπάζνπκε ηνλ έιεγρν ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο 
κέζσ θαλνληζηηθψλ φξσλ δφκεζεο κε πνιηηηθνχο ζεζκνχο δηαηηεζίαο θαη 
κηθξήο άκεζεο παξέκβαζεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη ε απνηειεζκαηη-
θφηεηα απηνχ ηνπ ζεζκνχ ειέγρνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. ιε ε λεφηεξε 

                                                
4 Βι. ΣΝΞ, Δπηρείξεζε Ξνιενδνκηθή Αλαζπγθξφηεζε 1982-84, πνπξγείν Σσξνηαμίαο 

Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο, Αζήλα 1983. 
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πξαθηηθή ηνπ ειιεληθνχ αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε αζηηθή πνιηηηθή θαη 
νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αζηηθνπνίεζε ζηεξίρζεθαλ ζε θαλνληζηη-
θνχο φξνπο δφκεζεο. Άζρεηα κε ην αλ δηαθσλεί θαλείο κε ηε ζπγθεθξη-
κέλε πνιενδνκία πνπ εθαξκφζζεθε, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη φηη ν έ-
ιεγρνο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ήηαλ ηζρπξφο εθεί φπνπ ε εθαξκνγή ησλ 
φξσλ δφκεζεο ήηαλ ξεηή. Θαη ζα ήηαλ απιντθφ λα απνδψζεη θαλείο ηελ 
άλαξρε αζηηθνπνίεζε ζηελ έιιεηςε θαλνληζκψλ. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο γεο 

Ζ δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επέθηαζε ηεο 
αζηηθνπνίεζεο κέζα ζ' έλα πιαίζην αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο, ρξήζεο θαη θα-
ηάηκεζεο ηεο γεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κεζφδνπο ζεζκνχο φπσο ε αλαγ-
θαζηηθή απαιινηξίσζε, ν αζηηθφο αλαδαζκφο, ε κεηαθνξά ηνπ ζπληε-
ιεζηή δφκεζεο, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαη ε εηζθνξά γεο. Κε ηνπο 
ζεζκνχο απηνχο εμνκαιχλνληαη νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο 
ηεο γεο θαη ζηνπο άιινπο θνξείο ηεο αζηηθνπνίεζεο, πνπ αθνξνχλ ηε 
ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Ακέζσο πην θάησ αθνινπ-
ζεί κηα πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 
άζθεζεο πνιηηηθήο γεο. 

2.1. Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ αλαγθαζηηθή αθαίξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζηηο πεξηνρέο 
ηνπ ζρεδίνπ πφιεο πνπ δηαηίζεληαη γηα θνηλσθειείο θαη θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο. Ζ αλαγθαζηηθή αθαίξεζε αηηηνινγείηαη απφ ηελ δεκφζηα σθέιε-
ηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ. Ζ απαιινηξίσζε ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 30-41 
ηνπ Λ.Γ. ηεο 17.7.1923 "πεξί ζρεδίνπ πφιεσλ θιπ." θαη ην Λ.Γ. 797/1971 
"πεξί αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπν-
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ηήζεψλ ηνπ"5. 

Γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρεδίνπ, ε απαιινηξίσζε θε-
ξχζζεηαη κε ηελ ίδηα ηε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εγθξίλεη ην ζρέδην. Αληίζε-
ηα γηα ηνπο θνηλσθειείο ρψξνπο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο ζην ζρέδην δεκη-
νπξγεί δηθαίσκα απαιινηξίσζεο, πιελ φκσο ε θηήζε ηνπο πξαγκαηνπνη-
είηαη κε ηδηαίηεξε δηνηθεηηθή πξάμε ή κε ειεχζεξε αγνξαπσιεζία ηεο γεο. 
Ζ αμία ηεο γεο θαζνξίδεηαη δηθαζηηθά θαη βάζεη απηήο θαηαβάιιεηαη ε 
απνδεκίσζε ζηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο ηεο. 

Αλ θαη ν ζεζκφο πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο απφθηεζεο αζ-
ηηθνπνηεκέλεο γεο θαη απφδνζήο ηεο ζε θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο 
ρψξνπο, ε άζθεζή ηνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα φπσο ε 
άληζε κεηαρείξηζε ησλ ηδηνθηεηψλ γεο, ε απνδεκίσζε κε ηηκέο ρακειφηε-
ξεο απφ απηέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ε κεηαη-
ξνπή ησλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ αληηδηθηψλ ζε αληηδηθίεο θξάηνπο-πνιηηψλ. 
Αθφκε φηαλ νη πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ είλαη πεξηνξηζκέλνη, 
ηφηε ε θηήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 
ζπλαληνχλ πνιιά πξνβιήκαηα. πάξρεη έλα πιήζνο παξαδεηγκάησλ απφ 
ηελ ειιεληθή εκπεηξία, αδπλακίαο εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
ιφγσ έιιεηςεο ησλ πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαιινηξηψζεσλ. 

2.2. Ζ εηζθνξά γεο 

Δίλαη ε ζπλεηζθνξά φισλ ησλ ηδηνθηεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θνηλφρ-
ξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ. Αληηθαζηζηά ηελ αλαγθαζηηθή απαιινη-
ξίσζε ζαλ δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ αζηηθνπνηεκέλε 

                                                
5 Κε ην Λ. 1337/83 επηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γελη-

θνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ γηα: 
α.  ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πέξαλ απηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ εηζθν-

ξά ζε γε 
β.  ηελ εγθαηάζηαζε δεκφζησλ θαη θνηλσθειψλ θηεξίσλ εθ' φζνλ ε ζπγθεθξηκέλε εγθα-

ηάζηαζε δηθαηνινγεί ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε 
γ.  γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεξγνχ πνιενδνκίαο 
δ.  ην ζρεκαηηζκφ απνζέκαηνο γεο γηα κειινληηθέο αλάγθεο ή γηα νξγαλσκέλα ζηεγαζηη-

θά πξνγξάκκαηα. 
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πεξηνρή θαη επηρεηξεί λα θαζηεξψζεη κηα πην δίθαηα κεηαρείξηζε ησλ ηδηνθ-
ηεηψλ: ην θφζηνο ζρεκαηηζκνχ ησλ ρψξσλ θνηλήο ρξήζεο δελ επηβαξχ-
λεη απνθιεηζηηθά ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ρψξνπο θνηλήο 
ρξήζεο αιιά θαηαλέκεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηδηνθηεζηψλ ηεο πνιενδνκηθήο 
ελφηεηαο. 

Ζ εηζθνξά γεο θάζε ηδηνθηεζίαο αηηηνινγείηαη απφ ηελ σθέιεηα πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε έληαμε ζην ζρέδην πφιεο, απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 
γεο πνπ επέξρεηαη, απφ ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ κεγαιχηεξν 
βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο. Αιιά θαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο εηζθν-
ξάο ζαλ κνλαδηθνχ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ γηα φιεο ηηο ηδη-
νθηεζίεο ρψξσλ θνηλήο ρξήζεο. Θαζηεξψλεηαη έηζη κηα ξχζκηζε πνπ π-
πεξβαίλεη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα θάζε ηδηνθηήηε λα εθκεηαιιεπζεί ζην 
κέγηζην βαζκφ ηε γε πνπ θαηέρεη, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη 
ε γελίθεπζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θάζε 
ηδηνθηεζίαο θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο 
ηδηνθηεζίαο θάζε ηδηνθηήηε, ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ην 
ραξαθηήξα ηεο. 

Έηζη ζηηο δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο ηνπ Λ. 1337/83, ην χςνο ηεο 
εηζθνξάο νξίδεηαη ζην 40% ηεο επηθάλεηαο θάζε ηδηνθηεζίαο. Αληίζεηα 
ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ πνπ αλαπηχζζνληαη κε 
θαλνληζηηθνχο φξνπο δφκεζεο ή κε αζηηθφ αλαδαζκφ, ν ίδηνο λφκνο θαζη-
εξψλεη κηα πξννδεπηηθή θιίκαθα πνζνζηψλ εηζθνξάο. Ππγθεθξηκέλα: 

α. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πξηλ απφ ηελ πνιενδφκεζή ηεο κέρξη 250 
η.κ. νξίδεηαη πνζνζηφ εηζθνξάο 10% 

β. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 250 έσο 500 η.κ., πνζνζηφ 20% 

γ. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 500 έσο 1000 η.κ., πνζνζηφ 30% 

δ. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 1000 έσο 2000 η.κ., πνζνζηφ 40% 

ε. κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ζη' γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κε-
γαιχηεξν ησλ 2000 η.κ., πνζνζηφ 50% 

ζη. γηα απηνηειείο ηδηνθηεζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 10.000 η.κ. ή εμ αδη-
αηξέηνπ ηδηνθηεζίαο κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο κεγαιχηεξν ησλ 
10.000 η.κ., γηα ην ηκήκα ηνπο πάλσ απφ 10.000 η.κ. πνζνζηφ 
60%. 

Ρέινο, ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαζεσξείηαη ην ηζρχνλ εγθεθξηκέλν ζρέδην 
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ε εηζθνξά ζε γε αθνινπζεί ηελ ίδηα ινγηθή κε ηε δηαθνξά φηη αθαηξείηαη 
απφ απηήλ ζχκκεηξα ην εκβαδφλ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψ-
ξσλ. Ρα εδαθηθά ηκήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαπάλσ εηζθνξά 
γεο δηαηίζεληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλνρ-
ξήζησλ ρψξσλ κέζα ζηελ ίδηα πνιενδνκηθή ελφηεηα, γηα ηελ παξαρψ-
ξεζε νηθνπέδσλ ζε ηδηνθηήηεο ηεο ίδηαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ηα νηθφ-
πεδα ησλ νπνίσλ ξπκνηνκνχληαη εμ νινθιήξνπ ή θαηά πνζνζηφ κεγαιχ-
ηεξν ηεο εηζθνξάο γεο, γηα θνηλσθειείο ρψξνπο κέζα ζηελ ίδηα πνιεν-
δνκηθή ελφηεηα θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ 
ρξήζεσλ γηα ηηο γεληθφηεξεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. 

2.3. Ν αζηηθόο αλαδαζκόο 

Δίλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πνιενδνκηθή 
ελεξγνπνίεζε κηαο πεξηνρήο κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ηδηνθηεζηψλ γηα 
ηε δεκηνπξγία θαη εθ λένπ παξαρψξεζε νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ, πνπ εμπ-
πεξεηνχλ ηηο απφ ην πνιενδνκηθφ ζρέδην πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. Νπζη-
αζηηθά κε ηνλ αλαδαζκφ ξπζκίδεηαη ην ακεηάζεην ηεο ηδηνθηεζίαο, φηαλ 
απηφ απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη ζηελ 
νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Δπίζεο κε ηνλ αλαδαζκφ γίλε-
ηαη δπλαηή ε ελνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ γεο ησλ ηδηνθηεζηψλ αιιά θαη ε 
ηαθηνπνίεζή ηνπο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο, ψζηε λα βειηηψλνλ-
ηαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 

Ν αζηηθφο αλαδαζκφο αλαιακβάλεηαη θαη εθηειείηαη είηε απφ ην θξά-
ηνο είηε απφ εηδηθφ θνξέα πνπ ζπζηήλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ (αλαγθαζ-
ηηθφ νηθνδνκηθφ ζπλεηαηξηζκφ). Ζ δηαδηθαζία ηνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφιν-
πζα ζηάδηα6: 

α. ηελ θηεκαηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο 

β. ηελ εθηίκεζε θαη θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ 

γ. ηε ζχληαμε, έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη 
ηε λέα παξαρψξεζε νηθνδνκήζηκσλ εθηάζεσλ 

                                                
6 Βι. Λ.1337/83 άξζξ. 10 θαη Λ. 947/1979 άξζξ. 35 έσο 50. 
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δ. ηε ξχζκηζε ησλ εκπξαγκάησλ ζρέζεσλ θαη εθθαζάξηζε. 

Ζ θηεκαηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηε ζχληαμε θηεκαην-
ινγηθνχ ράξηε κε ηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο ή θαηαζθεπέο ην-
πο θαη θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη γηα θάζε ηδηνθηεζία ηνπο 
ηδηνθηήηεο, ην εκβαδφλ, ηα θχξηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ησλ νηθνδν-
κψλ. Ζ θηεκαηνγξάθεζε ζπλδπάδεη ηελ επηηφπνπ θαηαγξαθή ησλ ηδηνθ-
ηεζηψλ θαη ηελ αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν ηεο θαηαγξαθήο κε ηνπο ηίηιν-
πο ηδηνθηεζίαο. 

Κε ζηνηρεία ηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηεο αγνξάο γεο ηεο πεξηνρήο 
πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπλεηζθεξνκέλσλ ζηνλ αζηη-
θφ αλαδαζκφ ηδηνθηεζηψλ. Ζ εθηίκεζε αλαιακβάλεηαη απφ εηδηθή επηηξν-
πή θαη θάζε ακθηζβήηεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ αμηψλ επηιχεηαη δηθαζηηθά 
κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλαδαζκνχ θαη ηελ παξαρψξεζε ησλ λέσλ ηδηνθ-
ηεζηψλ. Ρα παξαρσξνχκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο αθίλεηα ή κεξίδηα νθείινπλ 
λα είλαη ίζεο αμίαο κε ηα ζπλεηζθεξφκελα αθίλεηα κεηά ηελ αθαίξεζε 
ησλ εηζθνξψλ. Απηήλ θαηαξρήλ ηελ ηζνηηκία αλαιακβάλεη λα εμαζθαιί-
ζεη ε εθηίκεζε ησλ αμηψλ αιιά θαη ηελ απνδεκίσζε νξηζκέλσλ ηδηνθηε-
ζηψλ φηαλ ε αληαιιαγή ηνπο κε λέα αθίλεηα δελ είλαη δπλαηή. 

Ρεο .αληαιιαγήο θαη παξαρψξεζεο ησλ λέσλ ηδηνθηεζηψλ παξεκβάι-
ιεηαη ε ζχληαμε, έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. Ζ 
κειέηε πξνζδηνξίδεη ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ηα βαζηθά έξγα ππνδνκήο, ηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηνπο θνηλσθειείο ρψξνπο, θηήξηα θαη έξγα, ηνπο 
νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο, ηα ζπζηήκαηα θαη φξνπο δφκεζεο, ηελ εηζθνξά 
γεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ ηνπ αλαδαζκνχ, ην ρξνλνδηάγξακκα 
θαη ηηο θάζεηο ηνπ αλαδαζκνχ. Πχκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή κειέηε, 
πξαγκαηνπνηείηαη ε Ξαξαρψξεζε ησλ λέσλ ηδηνθηεζηψλ' θαηά ηελ παξα-
ρψξεζε ζπζρεηίδνληαη παιηέο θαη λέεο ηδηνθηεζίεο, παιηέο θαη λέεο αμίεο 
θαη νη ηπρφλ αλαηηκήζεηο ηεο αμίαο γεο πνπ κεζνιαβνχλ. Πε πεξηπηψζεηο 
πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε άξηηνπ νηθνπέδνπ ιφγσ κηθξήο αξ-
ρηθήο εηζθνξάο, είηε ζπλελψλνληαη ηδηνθηεζίεο είηε δίδεηαη αληηπαξνρή 
ηκήκα θαη' φξνθν ηδηνθηεζίαο ή απνδεκηψλεηαη ε αξρηθή ηδηνθηεζία θαη 
πεξηέξρεηαη ζηνλ θνξέα ηνπ αλαδαζκνχ. 

Κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ λέσλ ηδηνθηεζηψλ ξπζκίδνληαη νη εκ-
πξάγκαηεο ζρέζεηο, νη πξαγκαηηθέο θαη πξνζσπηθέο δνπιείεο, νη ππνζήθεο 
ή πξνζεκεηψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα λέα αθίλεηα θαη εθδίδεηαη ην λέν πα-
ξαρσξεηήξην. Π' απηφ κεηαθέξνληαη θαη φιεο νη δηεθδηθήζεηο πνπ είραλ 
θείκελν ην ζπλεηζθεξφκελν αθίλεην. Ν αζηηθφο αλαδαζκφο νινθιεξψλε-
ηαη κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ 
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ηνπ θνξέα πνπ ηνλ πξαγκαηνπνίεζε. 

2.4. Ζ κεηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή δόκεζεο 

Ν ζεζκφο ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο ελεξγνπνηήζεθε κε 
ην Λ, 880/1979 "πεξί θαζνξηζκνχ αλσηάηνπ ζπληειεζηνχ δνκήζεσο"." 
θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο αζηηθήο γεο θαη δηεπζέηεζεο 
ζπγθξνχζεσλ γηα ηε ρξήζε ηεο γεο. Έρεη επηιεθηηθφ ραξαθηήξα θαη 
πξνζθέξεηαη γηα ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο. 

Κε ηε κεηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, ην δηθαίσκα δφκεζεο ζ' 
έλα αθίλεην κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζ' έλα άιιν ή ζε άιιν ηκήκα 
ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ. Κπνξεί επίζεο λα κεηαθεξζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ 
έλα αθίλεηα, εληφο ή εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο. Δηδηθέο δψ-
λεο, νη Εψλεο Αγνξάο Ππληειεζηψλ (ΕΑΠ), κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηελ 
πξφζζεηε δπλαηφηεηα δφκεζεο ιφγσ κεηαθνξάο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληηζηνηρίαο ησλ επηθαλεηψλ ζην σθεινχκε-
λν θαη βαξπλφκελν αθίλεην ζπλππνινγίδνληαη νη αμίεο γεο θαη νη ζπληε-
ιεζηέο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο δχν πεξηνρέο. Ζ επηθάλεηα δφκεζεο 
πνπ κεηαθέξεηαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

β

σ

σ

β
βσ

 Π

 Π

Α  

A  
  Δ E  1,1  

φπνπ: 
Δσ ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηψλ ζε η.κ. πνπ κπνξνχλ λα δνκε-

ζνχλ ζην σθεινχκελν αθίλεην, επηπιένλ απηψλ πνπ πξνβιέπνλ-

ηαη γηα ηελ πεξηνρή 
Δβ ε πξνο κεηαθνξά επηθάλεηα ζε η.κ. ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλή-

ηνπ πνπ είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ επηθαλεη-
ψλ ησλ επί ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ ηπρφλ δηαηεξνχκελσλ 

θηηζκάησλ απφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηθαλεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζ' απηφ, εμαληινχκελνπ ηνπ ζπληειεζηή δφ-

κεζεο πνπ ηζρχεη γηα ην νηθφπεδν απηφ 

Ασ ε αμία γεο αλά η.κ. ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ σθεινχκελνπ αθηλή-
ηνπ 

Αβ ε αμία γεο, αλά η.κ. ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλή-
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ηνπ 

Πσ ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ 

Ν ζεζκφο ηεο κεηαθνξάο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε δηαηεξεηέα θηί-
ξηα, ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε ελδηαθέξνληαη ζεκεία ησλ πφιεσλ γηα 
ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, ζε ξπκνηνκνχκελα 
ηκήκαηα αθηλήησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. 
Ππκπιεξψλεηαη νπζηαζηηθά ν ζεζκφο ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο 
κε κηα ιηγφηεξν απηαξρηθή δηαδηθαζία απφδνζεο γεο ζε θνηλφρξεζηνπο 
θαη θνηλσθειείο ρψξνπο. 

2.5. Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

Δίλαη ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ λα πξνηηκεζεί απφ θάζε ηξίην αγνξαζηή, 
κε ηελ ίδηα πξνζθνξά ηηκήκαηνο θαηά ηε κεηαβίβαζε θάζε αθηλήηνπ πνπ 
βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ ην δηθαίσκα ηζρχεη. Ρν ίδην δηθαίσκα 
έρνπλ θαη νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κπνξνχλ λα ην αζ-
θήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηρείξεζεο. Πθνπφο ηεο 
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο είλαη ε απφθηεζε γεο απφ ην δε-
κφζην ή ηελ απηνδηνίθεζε πνπ δηαηίζεηαη γηα θνηλσληθή νηθηζηηθή πνιηηη-
θή. Ζ δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε αλέγεξζε δεκνζίσλ ή δεκνηη-
θψλ θηεξίσλ, ε εθηέιεζε έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο, ε δεκηνπξγία απνζέ-
καηνο γεο, ε δηάζεζε γεο θαη θηηζκάησλ ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ αλάγθε 
ηδηαίηεξεο κέξηκλαο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο δηάζεζεο 
ησλ απνθηεζέλησλ κε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο αθηλήησλ. 

Πηελ Διιάδα, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Λ.Γ. 
1003/71 "πεξί ελεξγνχ πνιενδνκίαο". Πήκεξα, ζχκθσλα κε ην Λ. 
1337/83, εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηνρέο έληαμεο, επέθηαζεο θαη αλαζεψξε-
ζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο, ζηηο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ θαη ζε παξαδνζη-
αθνχο νηθηζκνχο7. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηζρχεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θά-

                                                
7 Ζ εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηε γαιιηθή θαη γεξκα-

ληθή πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Πηε Γαιιία ην δηθαίσκα αζθείηαη ζηηο δψλεο Ε.Α.D. (Zones 
d' Aménagement Diffère), Ε.Η.F. (Ενnes d'Intervention Foncière), Ε.U.Ο. (Ενnes a urbani-
ser en Priorité) θαη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επαίζζεηεο (Periméters Sensibles). 
Πηε Γεξκαλία αζθείηαη ζηηο δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κλεκν-
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ζε ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ δελ κπνξεί λα ην εθπνηήζεη αλ πξνεγνπκέλσο δελ 
δειψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ ζην δεκφζην. Θάζε κεηαβίβαζε πνπ δελ γλσζ-
ηνπνηείηαη λσξίηεξα ζην δεκφζην ή ζηελ απηνδηνίθεζε, εθ' φζνλ ηζρχεη 
ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, είλαη άθπξε. 

3. Ζ ξύζκηζε ηεο αζηηθήο ππνβάζκηζεο 

Ζ εμέιημε ηεο αζηηθνπνίεζεο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ε αλάιεςή ηεο απφ ην ηδησηηθφ θεθάιαην πνπ ιεηηνπξγεί 
κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ην θέξδνο, νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε φισλ ησλ 
κε θεξδνθφξσλ ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο. Θαηνηθία, δίθηπα 
κεηαθνξάο θαη ππνδνκήο, θνηλσληθφο εμνπιηζκφο, δεκφζηα κέζα κεηα-
θνξάο, γλσξίδνπλ κηα ηδηαίηεξε απξνζπκία επελδχζεσλ θαζψο νη ζπλζή-
θεο αμηνπνίεζεο πνπ παξέρνπλ είλαη ππνδεέζηεξεο ζε ζχγθξηζε κε άιιν-
πο ηνκείο επέλδπζεο. 

Νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζ' νξηζκέ-
λνπο αζηηθνχο ηνκείο γξήγνξα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πεξηβαιινληηθή π-
πνβάζκηζε. Αλ θαη κε θεξδνθφξνη νη ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ησλ κεηα-
θνξψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο θαηνηθίαο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζπλν-
ιηθή ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο 
γεληθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εμειίζζνληαη νη δηαθεθξηκέλεο παξα-
γσγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ καθξφρξνλε εγθαηάιεηςε θαη ππνβάζκηζή ηνπο 
πεξηνξίδεη ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή νιφθιεξνπ ηνπ αζηηθνχ παξαγσγη-
θνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε ζπκπιεξνχκελε απφ ηηο 
ιατθέο δηεθδηθήζεηο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζηέγεο θαη πεξηβάιινληνο 
νδεγεί ζηε δηακφξθσζε κεραληζκψλ ξχζκηζεο ηεο αζηηθήο ππνβάζκηζεο. 

Ρππηθέο ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη νη άκεζεο παξεκβάζεηο ηνπ δε-
κνζίνπ θαη ε ζέζπηζε δσλψλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ φπσο νη Εψλεο Δλεξγνχ 
Ξνιενδνκίαο, νη Εψλεο Δηδηθψλ Θηλήηξσλ θαη νη Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο. 

                                                                                                         
λεχνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ νκνζπνλδηαθνχ λφκνπ δφκεζεο φηαλ ε άζθεζε απηή αλάγε-
ηαη ζην θνηλφ ζπκθέξνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο. Βι. Σξηζηνθηιφπνπινο, Γ., "Ρν 
δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ηνπ δεκνζίνπ θαηά ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ εληφο νηθηζηηθψλ πε-
ξηνρψλ", Λνκηθφ Βήκα, ηφκ. 28, ηεχρ. 11-12, Αζήλα 1980. 
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Θαηά θαλφλα ην θεθάιαην πνπ δηαηίζεηαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη απα-
μησκέλν, ιεηηνπξγεί δει. κε ρακειφηεξν (θαη πνιιέο θνξέο αξλεηηθφ) 
πνζνζηφ θέξδνπο απ' φηη ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ησλ απνδνηηθψλ ην-
κέσλ. Άιιεο πάιη θνξέο ε ξχζκηζε απνπνηείηαη ην ραξαθηήξα ηεο θεθα-
ιαηνπρηθήο επέλδπζεο. παξάγεηαη έηζη κηα αμία ρξήζεο πνπ δελ έρεη εκ-
πνξεπκαηηθνχο ζηφρνπο θαη δελ κπαίλεη ζηε ζθαίξα ηεο αληαιιαγήο. 

3.1. Νη άκεζεο παξεκβάζεηο ηνπ δεκνζίνπ 

Αθνξνχλ ζπλήζσο ηηο αζηηθέο ππνδνκέο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφ-
ξνπο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηεο ηνπηθήο απ-
ηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ παξαγσγή ππνδνκψλ δηαηίζεηαη θαη ε εηζθνξά ζε 
ρξήκα πνπ πξνβιέπεη ν Λ. 1337/83 θαη πνπ δηαρεηξίδεηαη ην εηδηθφ ηακείν 
ΔΡΔΟΞΠ. 

Πε εηζθνξά ζε ρξήκα ππφθεηληαη φιεο νη ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηιακβά-
λνληαη ζηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ ή εληάμεσλ ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. Απηή 
ππνινγίδεηαη κε πξννδεπηηθή θιίκαθα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κέρξη 200 η.κ. αλέξρεηαη ζην 1% ηεο αμίαο 
ηεο 

β. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 200 η.κ. σο 1000 η.κ. ζε 15% ηεο αμί-
αο ηεο. 

γ. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 1000 κέρξη 5000 η.κ. ζε 20% ηεο αμίαο 
ηεο 

δ. γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κεγαιχηεξν ησλ 5000 η.κ. ζε 25% ηεο αμί-
αο ηεο. 

Ζ εηζθνξά εηζπξάηηεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ είζπξα-
με ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη απνδίδεηαη θάζε κήλα ζην ΔΡΔΟΞΠ, ην νπν-
ίν θαη ηελ δηαζέηεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ 
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εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ8. 

Πε νξηζκέλεο πάιη πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο είλαη 
δπλαηή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ αλ-
ηαπνδνηηθψλ ηειψλ. Ρν πξφβιεκα απηήο ηεο κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
είλαη φηη κεηαθέξεη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ην θφζηνο εμπγίαλζεο ή 
παξαγσγήο αζηηθήο ππνδνκήο πνπ αλήθεη επίζεο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζ-
ηεξηφηεηεο θαζψο δηακνξθψλεη έλα πιαίζην εμσηεξηθψλ γη' απηέο νηθνλν-
κηψλ. 

3.2. Νη Εώλεο Δλεξγνύ Ξνιενδνκίαο (Ε.Δ.Ξ.) 

Απνηεινχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλακφξθσζεο πθηζηάκελσλ ή 
δεκηνπξγίαο λέσλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ θαηνηθία ή ηελ 
απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ρν πξφγξακκα ηεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο 
πεξηιακβάλεη: 

α. ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλάδνρνπ θνξέα θαη ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ 
απφ απηφλ 

β. ηελ θηεκαηνγξάθεζε ηεο δψλεο θαη ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηεο 
πνιενδνκηθήο κειέηεο 

γ. ηε δηάζεζε ή θηήζε ησλ απαηηνπκέλσλ εθηάζεσλ 

δ. ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ππνδν-
κήο 

ε. ηελ ζχληαμε ησλ θηηξηαθψλ κειεηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ νηθν-
δνκηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο 

ζη. ηελ παξαρψξεζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θν-
ηλήο σθέιεηαο ζηνπο αλάινγνπο θνξείο ή ηελ παξαρψξεζε θαη 
πψιεζε ησλ νηθνδνκεζέλησλ ρψξσλ θαηνηθίαο θαη επαγγεικαηη-
θήο εγθαηάζηαζεο. 

                                                
8 Ξξφζζεηνη πφξνη ηνπ ΔΡΔΟΞΠ πξνέξρνληαη απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, απφ δάλεηα πνπ 

ζπλάπηνληαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ δεκνζίνπ, απφ έζνδα εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ θαη απφ εηδηθά ηέιε πνπ επηβάιινληαη ζηε γε θαη ζηα θηίζκαηα. 
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Νη δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο απνηεινχλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 
πνιηηηθήο, ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε δεκφζηα σθέιεηα θαη κ' απηήλ ηελ έλλν-
ηα δελ επηηξέπεηαη ε αλάιεςε ηεο δηακφξθσζεο ηνπο απνθιεηζηηθά απφ 
ην ηδησηηθφ θεθάιαην. Αληίζεηα, θνξείο ησλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα 
είλαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηέγαζεο ή κηθηέο 
επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην δεκφζην ή νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθε-
ζεο θαηέρνπλ θαη δηαηεξνχλ ζπλερψο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%. 

Νη δψλεο ελεξγνχ πνιενδφκεζεο έρνπλ ζπλδπαζζεί κε ηα πξνγξάκ-
καηα νξγαλσκέλεο δφκεζεο, πνπ γλψξηζαλ κεγάιε άλζηζε ζηελ κεηαπν-
ιεκηθή Δπξψπε αιιά θαη έγηλαλ αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο. Πήκεξα, κε 
ην παξειζφλ ηεο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 
θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, παξαηεξείηαη ε εγθαηάιεηςε ησλ κεγάισλ πν-
ιενδνκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζηξνθή ζηελ πνιενδνκία ησλ κηθξψλ 
παξεκβάζεσλ. Πην λέν απηφ πιαίζην ε ελεξγφο πνιενδνκία δελ απνηειεί 
γεληθεπκέλε δηαδηθαζία νξγαλσκέλεο δφκεζεο αιιά ζπλδπάδεηαη πεξηζ-
ζφηεξν κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σαξαθηεξηζηηθή ζπλέπεηα 
απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ν απνθιεηζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ ηδησ-
ηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηα πξνγξάκκαηα ελεξγνχ πνιενδνκίαο. Έηζη ελψ ν 
Λ. 947/1979 απέβιεπε ζε κηα ελεξγνπνίεζε ηνπ κεγάινπ θαηαζθεπαζηη-
θνχ θεθαιαίνπ κέζσ απηνχ ηνπ ζεζκνχ, ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Λ. 
1337/83 θιπ.) νη δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε δψ-
λεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ θαη αλαηίζεληαη απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηνπο θνξε-
ίο9. 

3.3. Νη Εώλεο Δηδηθώλ Δληζρύζεσλ (ΕΔΔ) θαη Δηδηθώλ Θηλήηξσλ 
(ΕΔΘ) 

Γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ 
ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ πξνβιέπεηαη θαη ε ζέζπηζε δσλψλ εηδηθψλ εληζρχζε-
σλ θαη θηλήηξσλ (ΕΔΔ, ΕΔΘ). 

Εψλε Δηδηθψλ Θηλήηξσλ είλαη ε πεξηνρή κέζα ζηηο πνιενδνκηθέο ελφ-

                                                
9 Γηα ηελ. έληαμε ησλ ΕΔΞ ζηηο δψλεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ βι. ΣΝΞ, Δπηρείξεζε Ξνιενδνκη-

θήο Αλαζπγθξφηεζεο 1982-84. Αζήλα 1983. 
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ηεηεο, ζηελ νπνία δίλνληαη εηδηθά ρξεκαηνδνηηθά ή πνιενδνκηθά θίλεηξα 
γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ αλαγθαίσλ ζηα θέληξα ησλ πνιενδνκηθψλ 
ελνηήησλ, φπσο θηίξηα αλαςπρήο, πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηάζ-
κεπζεο απηνθηλήησλ θιπ. Ρν πεξηερφκελν ησλ θηλήηξσλ, νη δηαδηθαζίεο 
θαη νη φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θηίξηα, θαζνξίδνληαη κε ηδηαίηεξν 
δηάηαγκα. 

Εψλε Δηδηθψλ Δληζρχζεσλ είλαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία δίλνληαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη εληζρχζεηο. Νη ΕΔΔ θαζνξίδνληαη 
είηε ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο είηε ζηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ εγ-
θεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πνπ απαηηνχλ αλακφξθσζε. Ζ εθηέιεζε πξνγξακ-
κάησλ νηθηζηηθήο αληίιεςεο ζηηο ΕΔΔ ζπληζηά δεκφζηα σθέιεηα θαη αλα-
ιακβάλεηαη απφ ην δεκφζην ή δεκφζην νξγαληζκφ ή αλαηίζεηαη ζηελ ην-
πηθή απηνδηνίθεζε. Δπίζεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ΕΔΔ ρνξεγνχληαη δε-
κφζηεο εληζρχζεηο ζηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα 
ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ θνηλνρξήζησλ πνιενδνκηθψλ 
έξγσλ. 

 

* * * 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
θαη ρξήζεσλ γεο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πα-
ξέκβαζεο ζηηο ππνβαζκηζκέλεο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ επηρεη-
ξήζακε ζην θεθάιαην απηφ δελ εμαληιεί ην ζέκα. Ν ππξήλαο ησλ ζεζ-
κψλ ηεο εμνκάιπλζεο πνπ εθζέζακε εληάζζεηαη θαη δηαρέεηαη κέζα ζην 
ζχλνιν ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. Γηα καο ην πξφβιεκα φκσο δελ 
είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηε ζχγρξνλε πνιενδνκηθή λνκνζεζία αιιά ηνπο 
ζεζκνχο - κεζφδνπο πνπ παξά ηηο ζεζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα 
ζε ρψξα θαη ηελ ρξνληθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ δηαηεξνχλ 
έλα ζπλεθηηθφ ππφβαζξν. Κ' απηή ηελ έλλνηα ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη 
θαλείο κέζα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία ηνπο αθξη-
βείο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ - κεζφδσλ 
πνπ πεξηγξάςακε. 
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Νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ επηθεληξψλνληαη ζηελ 
ελφηεηα ησλ δπν κεξψλ ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πξνεγήζεθε 
θαη εηδηθά ζηε ζπκβνιή ηεο ζεσξεηηθήο νπηηθήο ζηελ θαηα-
λφεζε ηεο ηερληθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 

 

 

 

Ίζσο ζεσξεζεί παξάδνμν φηη πεξηγξάθνληαο ηνλ αζηηθφ πξνγξακκαηηζ-
κφ ζαλ ηερληθή αλαθεξζήθακε ζηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ζηηο κεζφδνπο - 
ζεζκνχο ηεο εμνκάιπλζεο θαη φρη ζηε δηακφξθσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ 
πξνηάζεσλ. Γηα ηηο ηειεπηαίεο παξαηεξήζακε κφλν φηη ζηεξίδνληαη ζηα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη ζπλδπάδνληαη κε ηνπο ζεζκνχο ηεο ε-
μνκάιπλζεο. Γπν ιφγνη επέβαιαλ απηή ηελ εθδνρή ηεο κεζνδνινγίαο. 
Ξξψην ε θαηαλφεζε ηεο ξπζκηζηηθήο πξφηαζεο ζαλ θνηλσληθήο δηαδηθα-
ζίαο ζχλζεζεο αληηζέζεσλ, νη πηζαλέο εθδνρέο ηεο νπνίαο είλαη δχζθνιν 
λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη δεχηεξνλ ε απφξξηςε ηεο εληαίαο αμηνιφγεζεο 
ζαλ δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ξχζκηζεο. 

Απηφ πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ε ηερληθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε 
επηζήκαλζε ησλ αληηζέζεσλ θαη αληηθάζεσλ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ε 
νξηνζέηεζε ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηεπζέηεζήο ηνπο. Αληίζεηα ην 
ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή 
δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηνπ πξνγξακκαηηζ-
κνχ, ζηηο κνξθέο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ησλ ζπκκαρηψλ θαη ηεο εγεκνλίαο 
πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Απηή ε θνηλσληθφηεηα ηεο αληίζεζεο θαη 
ηεο ζχλζεζήο ηεο αλαηξέπεη ηνλ νξζνινγηζκφ πνπ επηρεηξεί λα επηβάιιεη 
ε κεζνδνινγία ηεο εληαίαο αμηνιφγεζεο. Ζ αλάιπζε θφζηνπο -σθέιεηαο 
γηα παξάδεηγκα, πξνυπνζέηεη κηα δνζκέλε νπηηθή ηεο ξχζκηζεο, ηελ α-
πνδνρή δει. κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 
δηεξεπλάηαη ε βέιηηζηε ιχζε. Ππάληα φκσο ην πεξηερφκελν κηαο ξχζκηζεο 
είλαη κνλνζήκαλην. ζπλήζσο επηδέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εθδνρέο 
πνπ εθινγηθεχνπλ ηηο επηινγέο θαη ζέζεηο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 
ζ' απηήλ. Θαη φζεο θνξέο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ βέιηηζηε ιχζε, ηφηε είηε 
πξνυπνηίζεηαη έλαο απζηεξά πξνζδηνξηζκέλνο θνξέαο ζε ζρέζε κε ηνλ 
νπνίν ε βειηηζηνπνίεζε νξηνζεηείηαη είηε απηή αλάγεηαη ζηνλ θξαηηθφ 
παξεκβαηηζκφ θαη αηηηνινγείηαη ζαλ βέιηηζηε κέζσ ηεο ππεξβαηηθήο αλ-
ηίιεςεο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο. 

Ζ πνιπκνξθία ινηπφλ, ε πνιιαπιφηεηα αιιά θαη ε αληηθαηηθφηεηα 
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ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ αζηηθνχ πξνγξακκα-
ηηζκνχ. Κε ηα ίδηα δεδνκέλα θαη κε ηνπο ίδηνπο ζεζκνχο εμνκάιπλζεο 
δηαθνξεηηθνί θνξείο ξχζκηζεο νδεγνχληαη ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 
Απηή δε ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξν-
θχπηνπλ απφ ηηο ίδηεο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζεζκνχο -κεζφδνπο 
εμνκάιπλζεο, εγγπάηαη ηε κεζνδνινγηθή ππφζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη 
ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε θνξέα ηνπ πξνγ-
ξακκαηηζκνχ. 

ζν γηα ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο, απηφ πξνθχπηεη είηε ζαλ επη-
ηαγή είηε ζαλ ζχλζεζε κηαο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο εμνκάιπλζεο ησλ ζπγ-
θεθξηκέλσλ αληηζέζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο ρσξηθφηεηαο, πνπ έρεη επη-
ζεκάλεη ε έξεπλα πεδίνπ. Ζ κνξθή ηνπ πνιηηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ηεο 
θπξηαξρίαο πξνζδηνξίδεη θάζε θνξά ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξχζκηζεο, πνπ 
ζηε ζπλέρεηα ζα εθθξαζζεί κε ηνπο δηαζέζηκνπο ζεζκνχο ηεο εμνκάιπλ-
ζεο. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αθεηεξία ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκα-
ηηζκνχ είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ρσξηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη 
ζηελ πνξεία ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, γηα ηηο εμειηθηηθέο ηάζεηο 
ηεο αζηηθνπνίεζεο, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ αληηθα-
ηηθφηεηα θαη ηελ αληηζεηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθνπνίεζεο. Κε 
βάζε ηελ αλαιπηηθή επίγλσζε ηεο δπλακηθήο ηεο πφιεο αζθνχληαη εμν-
καιπληηθέο δξάζεηο κέζσ ησλ ζεζκψλ - κεζφδσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 
πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο ηνκείο παξέκβαζεο, ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ηελ δηα-
δηθαζία ηεο ξχζκηζεο. Μαλαβξίζθνπκε έηζη κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο 
ηερληθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζεσξήζακε ζαλ βα-
ζηθέο - νξγαλσηηθέο ηεο δξάζεο ηνπ. Ζ αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ηεο πφ-
ιεο, νη ηνκείο παξέκβαζεο, ηα κέζα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ξχζκηζεο δελ 
απνηεινχλ κφλν κηα εθινγίθεπζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
αιιά θαη κηα ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ εμαζθαιίδεηαη ε α-
πνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Πην ηέινο ε ηερληθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δελ 
είλαη παξά ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλζεζεο ησλ βαζηθψλ 
κεηαβιεηψλ ηνπ, ηεο αλάιπζεο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηνκέσλ δξάζεο, 
ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ηεο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίαο. 

Κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε, πνπ βνεζάεη ηελ κεηαθίλεζε ηεο αλάιπ-
ζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθνξά ηελ ελφηεηα ηεο ξχζ-
κηζεο ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ θπζη-
θνχ ηνπο ρψξνπ. Ζ δηάθξηζε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αζηηθνχ ζρε-
δηαζκνχ είλαη ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή. Πην πεδίν ηεο εθαξκνγήο, νη 
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δπν φςεηο ηεο πνιενδνκίαο εκθαλίδνληαη ελνπνηεκέλεο θαη αδηαίξεηεο. Ζ 
νξγάλσζε ξχζκηζε ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνεηνηκάδεη ηηο δηαηά-
μεηο ηνπο κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν, θαη ηα ρσξηθά ζρήκαηα νξγάλσζεο 
πνιιέο θνξέο ππνθαζηζηνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο θνηλσληθήο ξχζκηζεο. 
Αλ ε δηάθξηζε αζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ – αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ δηεπθν-
ιχλεη ηελ ζεσξεηηθή θαηαλφεζε ηεο πνιενδνκίαο, ε ελφηεηά ηνπο είλαη 
πνιιέο θνξέο δνκηθφ ζηνηρείν ηεο άζθεζήο ηεο. 
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