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ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1967-2016

Α ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ

Β ΜΕΡΟΣ
ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1967-1974:
Η ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ’60 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

1975-1991:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΟΛΙΣΜΟΥ
1992-2008:
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ 2009:
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
 Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΟΣ
 ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 Η ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1967-1974
Η ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ’60
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ...
Η δεκαετία του 1960 έχει καταχωρηθεί στη συλλογική μνήμη ως κατεξοχήν αντισυμβατική
περίοδος. Οι καιροί άλλαζαν δραστικά και με πολλούς τρόπους. Δεν υπήρχε τίποτα ιερό ή
σταθερό και οι αναζητήσεις ακολουθούσαν αντιφατικά ρεύματα από την φιλοσοφία του ζεν και την
αμφισβήτηση του δυτικού ορθολογισμού έως την απόρριψη της μαζικής κατανάλωσης και την
στροφή στη φύση και από τις θεωρίες ρύθμισης της ανάπτυξης και την μαρξική πολιτική οικονομία
έως την κυβερνητική και τη θεωρία συστημάτων.

Στην ανάλυση και το σχεδιασμό του χώρου αμφισβητήθηκε δραστικά η κυρίαρχη έως τότε
προσπάθεια να αποκτήσουν επιστημονικό περιεχόμενο μέσα από την ποσοτική προσέγγιση, τον
συστημικό προγραμματισμό και την κατασκευή χωρικών μοντέλων (πχ. Brian McLoughlin). Είναι
χαρακτηριστικό, ότι δυο εμβληματικές μορφές της κριτικής και ριζοσπαστικής προσέγγισης του
χώρου, ο David Harvey και η Doreen Massey, ξεκίνησαν μέσα από αυτή την ποσοτική παράδοση.

...Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ
Το 1969 το βιβλίο Explanation in Geography του David Harvey στο οποίο συνθέτει τη τυπική
λογική με τη φιλοσοφία της επιστήμης, θεωρήθηκε καίρια συμβολή στην ανάδειξη του σκληρού
μεθοδολογικού πυρήνα της επιστημονικής ανάλυσης του χώρου. Την ίδια περίοδο η Doreen
Massey ασχολείται με επιχειρησιακά χωρικά μοντέλα και την κωδικοποίηση των αστικών
χρήσεων.
Η διάχυτη αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960 και το κύμα αμφισβήτησης επίδρασαν
καθοριστικά στη μεταστροφή των αντιλήψεων. Έτσι, έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, βιβλία
των Henri Lefebvre, David Harvey και Manuel Castells, ανάδειξαν το κοινωνικό περιεχόμενο της
χωρικής ανάλυσης και του χωρικού σχεδιασμού και διαμόρφωσαν ένα πολύ διαφορετικό τρόπο
σκέψης αποκλίνοντας δραστικά και αμετάκλητα από την ποσοτική παράδοση η οποία
παρακάμφθηκε ως τυπολατρική και άσχετη με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

1975-1991
ΑΠΟ ΤΗΝ Π ΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Κ ΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΟΛΙΣΜΟΥ

...Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ...
Η περίοδος χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες προσαρμογής στην ενεργειακή και
οικονομική κρίση με βασικές τάσεις την αναδιάρθρωση της παραγωγής, την σταδιακή
συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, την πολιτική και ιδεολογική κυριαρχία του
νεοφιλελευθερισμού στις οικονομίες της αγοράς και την αργή κατάρρευση των
οικονομιών του κεντρικού προγραμματισμού.
Αντίστοιχα, οι τάσεις που επικρατούν στη γενική επιστημονική συζήτηση αναφέρονται
στη νέα διεθνή διαίρεση της εργασίας, στο τέλος του φορντισμού ως τρόπου οργάνωσης
της μαζικής παραγωγής και την ανασύνταξη των σχέσεων κράτους και κοινωνίας.
Στο τέλος της περιόδου η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και η επανένωση
της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας το 1990 και στη συνέχεια η διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης το 1991, έκλεισαν τον κύκλο του διπολισμού και της διαίρεσης της
Ευρώπης και του κόσμου ανάμεσα στις σφαίρες επιρροής των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ που
κυριάρχησαν μετά το τέλος του Β Παγκόσμιου Πόλεμου.

...ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Οι ριζοσπαστικές αναλύσεις δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς και συνυπάρχουν με τις προσεγγίσεις του
‘κριτικού ρεαλισμού’ που δίνουν έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στον ρόλο των δρώντων με
εκφραστές μεταξύ άλλων τους Derek Gregory (1979, Ideology, Science and Human Geography),
Anthony Giddens (1984, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration) και
Andrew Sayer (1992, Method in Social Science: A Realist Approach), ενώ παράλληλα στον χωρικό
σχεδιασμό αμφισβητείται ο ορθολογισμός των μεγάλων δημόσιων προγραμμάτων (Peter Hall, 1980, Great
Planning Disasters).
To 1990 το βιβλίο του Harvey, The Condition of Postmodernity: an enquiry into the origins of cultural
change, σηματοδοτεί την ισχυρή παρουσία της λεγόμενης ‘πολιτιστικής στροφής’ στις επιστήμες του χώρου
καθώς στο τέλος της δεκαετίας του 1980 έχουν ωριμάσει οι προϋποθέσεις για την αποδόμηση των
δεσμευτικών προσεγγίσεων και των γενικών ερμηνευτικών αφηγημάτων. Οι δομικές ερμηνείες δίνουν τη
θέση τους στη μελέτη της συγκυρίας και και την αναβάθμιση του τοπικού, του ιδιαίτερου και του
διαφορετικού και μετασχηματίζουν το αίνιγμα του χώρου σε αίνιγμα του τόπου.

1992-2008
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΚΑΙ Η
ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ: Η Ε.Ε.,
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 σηματοδοτεί το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διευρύνεται
από 15 σε 27 μέλη και αποκτά ενιαία θεσμική υπόσταση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας έως το 2007, ενώ από
το 2002 κυκλοφορεί το Ευρώ ως το κοινό νόμισμα της ευρωζώνης η οποία διευρύνεται επίσης από 12 σε 18
μέλη έως το 2009.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η επίθεση στους δίδυμους πύργους του World Trade Center το 2001 οδήγησε σε σειρά
επεμβάσεων και συρράξεων, κυρίως στην Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και σε κύματα
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων παράλληλα με τη δυναμική ανάδειξη της Κίνας και τη δημιουργία
πολλών νέων ανεξάρτητων κρατών.
Οι βίαιες μορφές της παγκοσμιοποίησης συνοδεύτηκαν από την απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος η οποία γενικεύτηκε και εντάθηκε με τρόπους που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ και είχε αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες αυξάνοντας την
αβεβαιότητα στο παγκόσμιο σύστημα.

Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Στο πεδίο των επιστημών του χώρου, η περίοδος αυτή υπήρξε καθοριστική για την παραδοσιακή ποσοτική
γεωγραφία η οποία πρακτικά αντικαταστάθηκε από τις νέες τεχνολογίες διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικής
πληροφορίας (GIS) που επέτρεπαν την ανάλυση μεγάλου όγκου χαρτογραφικών και στατιστικών δεδομένων.
Οι υπόλοιπες κατευθύνσεις διασπάστηκαν περαιτέρω σε ένα φάσμα πολλών επιμέρους διαδρομών που δεν
διεκδικούσαν την επιστημονική κυριαρχία αλλά την πρωτοτυπία μέσα στη διαφορετικότητα. Εμφανίζονται έτσι
πολλές επιμέρους προσεγγίσεις, για τον τόπο, για το φύλο, για το περιβάλλον, για το σώμα, για το τοπίο.
Στο νέο αυτό πλαίσιο η Doreen Massey (1994, Space, Place and Gender) κινείται προς μια φεμινιστική και
φιλοσοφική ανάγνωση του χώρου. Ο David Harvey (2003, The New Imperialism) προσανατολίζεται στην
εμβάθυνση των συνεπειών και των φαινομένων του παγκόσμιου καπιταλισμού. O Manuel Castells, από το
Berkeley πλέον, προσανατολίζει το ενδιαφέρον του στην κοινωνία της πληροφορίας με την τριλογία βιβλίων που
έχουν τον γενικό τίτλο The Age of Information (1996,97 και 98).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η πολυδιάσπαση αναδεικνύει επίσης τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης σε πολλά επίπεδα:
Το 1997, η Patsy Healey και οι συνεργάτες της με τα βιβλία Collaborative Planning: Shaping Places in
Fragmented Societies, και Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, εκφράζει την ανάγκη
διαμόρφωσης στρατηγικών στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού.
Βιβλία όπως του Richard Williams, 1996, European Union Spatial Policy and Planning και του Andreas Faludi,
2002, The Making of the European Spatial Development Perspective: No Masterplan και European Spatial
Planning καθώς και οι σχετικές εκδόσεις ‘Ευρώπη 2000’ και ‘Ευρώπη 2000+’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναδεικνύουν την ανάγκη μιας στρατηγικής προσέγγισης του χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον και τη κλιματική αλλαγή (1992 UN Earth Charter και Agenda 21)
κάνει ευρύτατα αποδεκτή την ανάγκη για μια παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη στον 21ο αιώνα και σηματοδοτεί την
αποδοχή της σημασίας της βιωσιμότητας στη χωρική ανάπτυξη και τον χωρικό σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες.

ΜΕΤΑ ΤΟ 2009
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ ΚΑΙ
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Από το 2009 η κρίση επεκτάθηκε στην Ευρώπη και έφτασε με ιδιαίτερη βιαιότητα στην Ελλάδα η
οποία όλη την προηγούμενη περίοδο ζούσε τη φαντασίωση μιας ισχυρής και ευημερούσας
ευρωπαϊκής χώρας. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, νότιες,
ανατολικές και βόρειες, εμφανίστηκαν φαινόμενα κοινωνικής πόλωσης τα οποία ενισχύθηκαν από
τους πραγματικούς και φανταστικούς κινδύνους της κρίσης και ενεργοποίησαν αντιφατικές
αντιδράσεις και κινήματα που έπαιρναν μορφές άλλοτε διχαστικού φανατισμού και εθνικιστικής
απομόνωσης και άλλοτε πρωτοβουλιών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Πρόκειται για κρίσιμο σημείο καμπής που σημαδεύεται από το BREXIT, την εμφανή στροφή των
ΗΠΑ στον εσωτερικό προστατευτισμό και την παγκόσμια στρατιωτική επιτήρηση, τον
πολλαπλασιασμό των εστιών αναταραχής εντός και εκτός ΕΕ και ειδικότερα στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την πλήρη ανέλιξη της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής
επανάστασης, της γενικευμένης ψηφιακής διασύνδεσης (Social Media, Internet of Things) και
της ανάμειξης βιολογικής και τεχνητής νοημοσύνης.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΦΥΪΑ
Στο πεδίο των επιστημών του χώρου ως ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα αναδεικνύεται η
ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα του χώρου απέναντι στις βίαιες φυσικές και
κοινωνικό-πολιτικές πιέσεις που προκαλούν η κλιματική αλλαγή και η κρίση. Η
ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα προσελκύουν το ενδιαφέρον διεθνών, εθνικών και
τοπικών αρχών καθώς και επιχειρηματικών συμφερόντων για την επίλυση των
πιεστικών προβλημάτων της χωρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα των μεγάλων
αστικών συγκεντρώσεων (http://www.100resilientcities.org).
Παράλληλα, η νέα επιστήμη των πόλεων επαναφέρει στο προσκήνιο την αναζήτηση
νομοτελειών στο χώρο (Michael Batty, 2013,The New Science of Cities) και την
αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών στη δημιουργία ευφυών χώρων που
παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες παρέμβασης στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και
τη διοίκηση (Nicos Komninos, The Age of Intelligent Cities: (2014)Smart
Environments and Innovation-for-all Strategies, (2008)Globalisation of
Innovation Networks, (2002)Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces).

TIMELINE 1967-2016: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1974

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ

Η πρώτη ιστορία αναφέρεται στην περίοδο της
αμφισβήτησης 1967-1974 και εστιάζει στη διερεύνηση
των αλλαγών στις σχέσεις χώρου και κοινωνίας που
προκαλεί η διαδικασία ανάπτυξης. Η επιλογή της
Μεγαλόπολης Αρκαδίας ως πεδίου διερεύνησης, έγινε
λόγω δυο σημαντικών γεγονότων: ενός μεγάλου σεισμού
το 1965 και της λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων και της
θερμοηλεκτρικής μονάδας της ΔΕΗ το 1970.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ
Τα γεγονότα αυτά επιτάχυναν τις αλλαγές στην κοινωνική και χωρική δομή και μεγέθυναν τη
σύγκρουση της αλλαγής που εκφράζουν οι εργαζόμενοι στα ορυχεία και το εργοστάσιο της ΔΕΗ με
την παράδοση που εκφράζουν οι ντόπιοι κάτοικοι και οι τοπικές δραστηριότητες.
Προϊόν αυτής της διερεύνησης, που ξεκίνησε το 1972 με τη διπλωματική μας εργασία, ήταν η
έκδοση του πρώτου μας βιβλίου το 1976 με τον τίτλο ‘Τρόποι Ζωής και Εκσυγχρονισμός στην
Ελλάδα: μελέτη της σύγκρουσης παράδοσης και αλλαγής’. Ξαναβλέποντας το βιβλίο σήμερα, από
την απόσταση των 40 χρόνων, ξεχωρίζει η προσπάθεια υπέρβασης των τεχνοκρατικών και
ποσοτικών προσεγγίσεων και της κατανόησης του χώρου μέσα από την ανάλυση της κοινωνικής
πρακτικής (σε αντιστοιχία με τη διεθνή συζήτηση για τον χώρο).
Στον χώρο, η σύγκρουση παράδοσης και αλλαγής εκφράζεται με τις αλλαγές στη γύρω αγροτική
περιοχή (απαλλοτριώσεις/ορυχεία λιγνίτη) αλλά και τα προβλήματα στην ίδια την πόλη ιδίως το
πρόβλημα στέγασης των νέων κατοίκων καθώς ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 45% σε διάστημα
λίγων χρόνων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ
Στην κοινωνία, η σύγκρουση παράδοσης και αλλαγής εκφράζεται με την αντίθεση ‘ντόπιων’ και
‘ξένων’. Οι ντόπιοι αξιοποιούσαν τις ευκαιρίες εκμετάλλευσης των ξένων οι οποίοι είχαν
επιφυλακτική ή/και αρνητική στάση απέναντι τους, αναπαράγοντας τον διαχωρισμό και
καθυστερώντας την προσαρμογή.

Με βασική αναφορά τις ‘community studies’, τη συγκρότηση των κοινωνικών τάξεων και τη
συζήτηση για την παραγωγή του χώρου, η προσέγγιση του βιβλίου εστιάζει στο μετασχηματισμό
του χώρου μέσα από την κοινωνική πράξη και επιχειρεί να απαντήσει στο αίνιγμα του χώρου
συνδέοντας τη συγκυρία με τους δομικούς προσδιορισμούς, το εδώ και τώρα με τη μακρά ιστορική
διάρκεια, την πόλη και το σπίτι με τη χώρα και τον κόσμο.
Το 2011 δημοσιεύτηκε ένα μικρό κείμενο που βασίζεται στο βιβλίο του 1976, με τίτλο
‘Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Το νόημα του ‘εκσυγχρονισμού’ σε μια ελληνική κωμόπολη’ στην έκδοση
Χατζημιχάλης, Κ., επιμέλεια, Σύγχρονα Ελληνικά Τοπία, Αθήνα: Μέλισσα, σ. 204-207.

TIMELINE 1967-2016: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1991

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΠΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το Πόλη και Περιφέρεια ξεκίνησε το 1981 και κυκλοφόρησε σε 13 τεύχη
έως το 1989. Δημοσιεύτηκαν 53 άρθρα: 27 στα ελληνικά, 18 στα αγγλικά
και 8 στα γαλλικά. Το σημείωμα της συντακτικής επιτροπής στο πρώτο
τεύχος αναφέρει την απάντηση που αναζητούσαμε τότε σχετικά με το
αίνιγμα του χώρου:
«...Ο χώρος δεν αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, μια ιδιαίτερη κατηγορία
φαινομένων, που θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μια νέα, ξεχωριστή,
‘χωρική’ επιστήμη έξω από τα κοινωνικά φαινόμενα, ώστε να μπορεί εκ
των υστέρων να συσχετιστεί με αυτά. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται σαν μια
έκφραση συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων, χωρίς όμως να αποτελεί
και το απλό καθρέφτισμά τους. Έτσι, ο χώρος εντάσσεται με
συγκεκριμένους και ιδιαίτερους τρόπους στην παραγωγή και κυκλοφορία
του συνολικού κοινωνικού προϊόντος και αποτελεί οργανικό στοιχείο της
διαδικασίας κοινωνικής αναπαραγωγής…»
Η ομάδα σύνταξης διοργάνωσε και τρία διεθνή σεμινάρια: το 1983 στη
Νάξο με θέμα Urban and Regional Problems in the Context of European
Integration, το 1985 στη Λέσβο με θέμα Spatial Structure and Social
Process και το 1987 στη Σάμο με θέμα Changing labour processes and
new forms of urbanisation που άφησαν ένα διακριτό αποτύπωμα στη
διεθνή συζήτηση.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η δεύτερη ιστορία ανταποκρίνεται στον προβληματισμό
της περιόδου της αναδιάρθρωσης 1975-1991 και
βασίζεται στην έρευνα ‘Industrialisation, regional labour
market and productive investments by remigrants in a
peripheral region: the case of Thraki in Northern
Greece’ (1982-83) η οποία έθετε το ερώτημα αν οι
Έλληνες μετανάστες των δεκαετιών 1950 και 1960 που
είχαν αρχίσει να επιστρέφουν από τη Γερμανία μπορούν
να λειτουργήσουν ως φορείς εκσυγχρονισμού και
ανάπτυξης σε μια λιγότερο αναπτυγμένη περιφερειακή
περιοχή.

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Μετανάστες στη Γερμανία, 1978

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Η έρευνα επικεντρώθηκε τόσο στους μετανάστες που μετά την επιστροφή τους έφτιαξαν δικές
τους επιχειρήσεις όσο και σε αυτούς που εργάστηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις της περιοχής. Ο
προβληματισμός αντιστοιχούσε στα γενικότερα ερωτήματα της περιόδου για τη διερεύνηση των
μηχανισμών της ανάπτυξης μέσα από τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, τα κλαδικά
κυκλώματα, τη διαίρεση της εργασίας και τη σχέση του τοπικού με το παγκόσμιο.
Οι επιχειρήσεις των μεταναστών ήταν μικρού ή μεσαίου μεγέθους και ανήκαν είτε στον κλάδο των
ρούχων έχοντας συμβάσεις φασόν με γερμανικές εταιρείες (τόσο η αρχή όσο και το τέλος της
παραγωγικής διαδικασίας ήταν στο εξωτερικό), είτε σε άλλους κλάδους. Η εμπειρία που είχαν
αποκτήσει δουλεύοντας στο ίδιο κλάδο στην Γερμανία ήταν καθοριστική (έμαθαν τη δουλειά εκεί
και στις δυσκολίες, στρέφονταν για βοήθεια στους παλιούς εργοδότες τους).

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Η χαμηλή ποιότητα των τεχνικών και θεσμικών υποδομών της περιοχής περιόρισαν τις
ανταλλαγές και τις συνεργασίες των επιχειρήσεων των μεταναστών με το τοπικό παραγωγικό
σύστημα (προβλήματα αναφέρθηκαν σε: τηλεφωνική επικοινωνία, μεταφορές, δίκτυα ενέργειας,
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ειδικευμένο δυναμικό, κλπ.). Αντίστοιχα οι μετανάστες που
ζητούσαν εργασία σε τοπικές επιχειρήσεις συνάντησαν τη δυσπιστία των τοπικών επιχειρήσεων
που ανησυχούσαν ότι, επειδή είχαν μάθει να δουλεύουν αλλιώς και είχαν επιπλέον συνδικαλιστική
εμπειρία, θα εγείρουν αιτήματα που θα άλλαζαν τα δεδομένα των εργασιακών σχέσεων.
Διαπιστώθηκε ότι οι εμπειρίες των μεταναστών από περισσότερο αναπτυγμένες μορφές
παραγωγικών διαδικασιών και συνθηκών εργασίας δημιουργούσαν ταυτόχρονα προϋποθέσεις
επιτυχίας αλλά και αποτελούσαν συχνά εμπόδιο ενσωμάτωσης τους στις τοπικές συνθήκες που
διαμόρφωνε το επίπεδο ανάπτυξης και η δυναμική της τοπικής κοινωνίας.
Με μια έννοια οι μετανάστες που επέστρεφαν στον τόπο προέλευσης-τους αναδείκνυαν το ζήτημα
της σχέσης χώρου και κοινωνίας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης όπως έκαναν και οι νέοι κάτοικοι
που προσέλκυσε η λειτουργία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ως προς το αρχικό ερώτημα: οι μετανάστες παρά την γνώση και τα κεφάλαια που έφεραν μαζί
τους δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν ως φορείς ανάπτυξης γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες
κοινωνικές και τεχνικές προϋποθέσεις. Η ενσωμάτωση τους και η συνεισφορά τους στην
ανάπτυξη της περιοχής θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί
το κόστος και το αποτέλεσμα της προσπάθειας.
Ως προς το αίνιγμα του χώρου: Ο χώρος, εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας
και οικονομίας που λειτουργούν ως φίλτρα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν
οι ενδογενείς και εξωγενείς δράσεις και πρωτοβουλίες των ατόμων και των φορέων. Το
αποτέλεσμα προσδιορίζει την ένταξη κάθε περιοχής στον εθνικό και διεθνή καταμερισμό της
εργασίας και της ανάπτυξης.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιοποιήθηκαν ευρύτερα σε σεμινάρια και δημοσιεύσεις όπως
μεταξύ άλλων οι «Regional policy and local development prospects in a Greek peripheral
region: the case of Thraki», Antipode, vol.19/1, 1987, σ. 7-24 και «Βιομηχανικές δομές και
τάσεις αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του ’80: το παράδειγμα των περιοχών Θεσσαλονίκης και
Θράκης», Τόπος, τ.1/90, 1990, σ. 47-79.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ
1979: Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Βιομηχανική Ρύπανση: μελέτη της περιοχής Θεσσαλονίκης (Ζιώγου
Α., Καυκαλάς Γ., Παπάκος Κ. και Παπουτσή Α.)
1979: Πολεοδομική Διερεύνηση στις Περιοχές Επταπυργίου και Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης (Επιμέλεια,
Καυκαλάς Γ. και Α. Παπουτσή),
1984: Πολεοδομικός Προγραμματισμός: θεωρία, θεσμοί, μεθοδολογία (Επιμέλεια: Καυκαλάς Γ., Κομνηνός Ν.
και Λαγόπουλος Α.-Φ.)
1985: Η ρύθμιση του περιφερειακού χώρου (Ε.Ανδρικοπούλου και Γ.Καυκαλάς)

ΕΡΕΥΝΕΣ
1975-1978: Διερεύνηση του δικτύου αστικών οικισμών στην Ελλάδα.
1982-1983: Industrialisation, regional labour market and productive investments by remigrants in a
peripheral region: the case of Thraki in Northern Greece
1985-1986: Βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη: Κλαδική και χωροθετική ανάλυση.

1985-87: Μορφές περιφερειακής ολοκλήρωσης, τοπική ανάπτυξη και μέτρα περιφερειακής πολιτικής: Μια
εναλλακτική προσέγγιση αξιολόγησης των χωροταξικών ρυθμίσεων

TIMELINE 1967-2016: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1992-2008

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η ιστορία του ρόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποδίδει
τις προοπτικές και τις αντιφάσεις της περιόδου ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς από το 1993 και
μετά. Η πολιτική συνοχής που είχε ξεκινήσει από το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη συναρτήθηκε
με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και είχε κύριο στόχο, ως αντιστάθμισμα, τη στήριξη των
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών.

Γιώργος Σταθόπουλος, «Η αρπαγή της Ευρώπης»

Η επιλογή στήριξης των περιφερειών (και όχι των κρατών
μελών) αφορά την προσπάθεια ενοποίησης του
ευρωπαϊκού χώρου εκ των κάτω και ακολουθεί την τάση
της δεκαετίας του 1980: υποχώρηση του κεντρικού
κράτους και ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών
θεσμών. Η δυνατότητα άσκησης περιφερειακής πολιτικής
από την ΕΕ στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι ανισότητες
μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών αποτελούν ένα
καθαρά ευρωπαϊκό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνον
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι από το κάθε κράτος μέλος
χωριστά.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Στη δεκαετία του 1990 και μέχρι τη μεγάλη διεύρυνση του 2004, η πολιτική συνοχής είχε έναν
σημαντικό ρόλο να παίξει στην κατεύθυνση της συμβολής στην ανάπτυξη των λιγότερο
αναπτυγμένων περιφερειών. Τα κεντρικά διλήμματα που αντιμετώπιζε συνοψίζονται στα εξής:


στην ισορροπία ανάμεσα στον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και τη
διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ



στο μέγεθος και την αποτελεσματικότητα του κοινοτικού προϋπολογισμού ως προς τη στήριξη
των αναπτυξιακών πολιτικών



στην αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα σε κοινοτικούς και εθνικούς στόχους των παρεμβάσεων



στη δυνατότητα προώθησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από αποκεντρωμένες αρχές σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Το αίνιγμα του χώρου έγινε αίνιγμα της Ευρώπης. Η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη των Εθνών, η
Ευρώπη των εργαζομένων, η Ομοσπονδιακή Ευρώπη, η Ευρώπη Φρούριο και η Ευρώπη Αγορά,
διασταυρώνονταν πολλαπλά με την Ευρώπη των Περιφερειών δυσκολεύοντας την κατανόηση και
περιορίζοντας τη γοητεία του αρχικού οράματος.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΠΟΣ
Το εξαμηνιαίο περιοδικό «ΤΟΠΟΣ: επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών
μελετών», ξεκίνησε το 1990 με μια 6-μελή συντακτική ομάδα από διαφορετικά
πανεπιστήμια και κυκλοφόρησε σε 15 τεύχη έως το 1998, οπότε ανάστειλε
προσωρινά τη λειτουργία του. Το περιοδικό επανεκδίδεται το 2001 με νέα 11μελή συντακτική επιτροπή και συνεχίζει έως το τεύχος 26-27 το 2006 οπότε
διακόπτει οριστικά την έκδοση του.

Στη διάρκεια των 16 χρόνων της λειτουργίας του το περιοδικό αποτελεί εστία
επιστημονικών και εκδοτικών πρωτοβουλιών και διοργανώνει συναντήσεις και
συνέδρια που επηρέασαν ουσιαστικά την επιστημονική συζήτηση και την
επαγγελματική πρακτική στο πεδίο της χωρικής ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται: το Spetses Workshop on Policies and
Institutions for the Development of Cities and Regions in The Single
European Market, τα πρακτικά του οποίου κυκλοφόρησαν ως βιβλίο με τίτλο
Urban and Regional Development in the New Europe (TOPOS, Athens
1993) και το συνέδριο Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση,
διακυβέρνηση, βιωσιμότητα τα πρακτικά του οποίου κυκλοφόρησαν σε 3
τόμους το 2003 (ΤΟΠΟΣ, Αθήνα).

Η ΕΜΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
1998-1999: ESTIA: European Space and Territorial Integration Alternatives: spatial
development strategies and policy integration in SE Europe.
2000-2002: Επίτευξη βιώσιμων και καινοτόμων πολιτικών μέσα από συμμετοχική διακυβέρνηση
σε πολλαπλά επίπεδα
2000-2003: Αειφόρος Αστικός Τουρισμός: Τοπικοί Φορείς και Εταιρικές Σχέσεις για Νέες
Μορφές Διακυβέρνησης
2004-2006: ESTIA-SPOSE: European Space – Territorial Indicators and actions for a Spatial
Planning Observatory in South-eastern Europe,
2004-2006: Εφαρμογές και συνέπειες του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου
(ΣΑΚΧ) στις χώρες μέλη
2006-2008: SIMCODE-IGT: Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development
2006-2008: SEMSON: South-eastern Mediterranean Spatial Observatory Network

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΕΜΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (1)
1993: Στρατηγικές Επιλογές Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης
1994-1996: Αξιολόγηση προτύπου σχεδίου αναβίωσης και ανάπτυξης του ιστορικού εμπορικού
κέντρου
1994: Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από της συγκέντρωση βιομηχανικών
δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές
1996: Μηχανισμοί διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών πόλεων και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης:
οικονομία, τεχνολογία, πολιτισμός
1997: Ανάδειξη Θαλασσίου Μετώπου Θεσσαλονίκης – Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
(Προδιαγραφές)
1996-1997: Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών

1996-1997: Μείωση της μονοκεντρικότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και ο
ρόλος του τριτογενή τομέα

Η ΕΜΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (2)
1999: Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού: έκθεση σκοπιμότητας
1999: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

2000: Στρατηγικό σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης: Σχέδιο Δράσης.
2001: Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού: Πιλοτική εφαρμογή συστήματος
δεικτών,
2002: Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης: Προϋποθέσεις και
Σενάρια
2004: Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία, Επιστημονική Ευθύνη της
ομάδας «Οικονομικός Χώρος της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης έως το 2015»
2004-2006: Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: έκθεση κατάστασης ζωνών
επιρροής2005: Πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
2005-2007: Χωρική ολοκλήρωση των πολιτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ψηφιακή
διακυβέρνηση. Εμπειρία και προοπτικές στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
•ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
•ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
•ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είναι εντυπωσιακό και ανεξήγητο πόσο πολύ το ενδιαφέρον και η συζήτηση για την πόλη εστιάζει στο
αναμφισβήτητα σημαντικό παρελθόν της με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να καταγράφεται στη συλλογική
μνήμη ως ένα απόθεμα αναμνήσεων.
H πόλη είναι αντίθετα, μια εξαιρετικά ζωντανή και δημιουργική σκηνή όπου τα κτίρια, οι δρόμοι, το
τοπίο, το παρελθόν και το παρόν, συμβιώνουν δίνοντας την υπόσχεση ότι οι προσδοκίες όλων μπορεί να
πραγματοποιηθούν μέσα από την κοινή προσπάθεια. Η πόλη ζει μέσα από μια συνεχή αναπροσαρμογή
των σχέσεων χώρου και κοινωνίας ξεπερνώντας έτσι δυναμικά τη νοσταλγία για το παρελθόν.
Τελικά πώς μπορεί να απαντηθεί εδώ το αίνιγμα του χώρου; Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ούτε πόλη
φαντασμάτων ούτε πόλη φαντασιώσεων όσο γοητευτικές και αν είναι οι αφηγήσεις που τη θέλουν άλλοτε
τόπο απουσίας και άλλοτε ερωτική πόλη ή μητρόπολη των Βαλκανίων. Η σχέση των πολιτών με την
πόλη τους δεν μπορεί να είναι κάλεσμα για αυτάρεσκη ενδοσκόπηση αλλά μια δυναμική συμβίωση με
εντάσεις, ανταγωνισμούς και συνεργασίες.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ESTIA: European Space and Territorial Integration Alternatives:
spatial development strategies and policy integration in SE Europe
2004-2006: ESTIA-SPOSE: European Space – Territorial Indicators
and actions for a Spatial Planning Observatory in South-eastern Europe
Η Βαλκανική Χερσόνησος όπως ορίζεται από τον
Δούναβη και τους παραποτάμους του

2006-2008: SIMCODE-IGT: Spatial Impacts of Multimodal Corridor
Development
2006-2008: SEMSON: South-eastern Mediterranean Spatial
Observatory Network

Χώρες θεωρούμενες κατά περίπτωση εντός ή εκτός
της Βαλκανικής Χερσονήσου

War map of the Balkan States. Artist: Joseph Koehler, Publisher, New York (active 1892-1913) (www.alamy.com)

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
Η Maria Todorova, στο βιβλίο ‘Βαλκάνια, η Δυτική Φαντασίωση’ (2009) περιγράφει πειστικά ότι τα Βαλκάνια
αποτελούν μια κατασκευή των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών ως αρνητικά φορτισμένο παράδειγμα που
σηματοδοτεί την καθυστέρηση, τη διαφθορά και τη διχόνοια. Αυτό όμως θα μπορούσε να περιγράφει καλύτερα
τον σκοτεινό 20ο αιώνα των παγκόσμιων πολέμων ανάμεσα στις Δυτικές χώρες.
Η κατασκευασμένη αρνητική αντίληψη για τα ‘Βαλκάνια’ ενισχυμένη από τις πραγματικές αντιθέσεις ανάμεσα σε
διαφορετικά ενδογενή και εξωγενή συμφέροντα έχει ενσωματωθεί ως ένα βαθμό και στις αντιλήψεις των λαών
της περιοχής, δημιουργώντας συχνά τις προϋποθέσεις μιας αυτοεκπληρούμενης προφητείας.
Όπως τόσο όμορφα όμως περιγράφει ο Claudio Magris στο βιβλίο του ‘Δούναβης’ (2008), το τοπίο και η
ιστορία διαπλέκονται δημιουργικά και συνθέτουν ένα πολύπλοκο και γοητευτικό μωσαϊκό που δεν έχει καμία
σχέση με τις αρνητικές και πιθανόν ψυχαναγκαστικές δυτικές φαντασιώσεις της ‘βαλκανιοποίησης’.
Η προοπτική που προσπαθήσαμε να τεκμηριώσουμε μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες ήταν η
υπέρβαση των πραγματικών γεωπολιτικών και πολιτιστικών διαφορών μέσα από την ενίσχυση της συνοχής
τόσο του φυσικού χώρου όσο και των κοινωνικών αντιλήψεων και οραμάτων. Στην προοπτική αυτή δεν
υπάρχουν τα αρνητικά σηματοδοτημένα ‘Βαλκάνια’ αλλά η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, μια περιοχή πλούσια σε
ιστορικό και σημερινό πολιτισμό και φυσικούς πόρους.

TIMELINE 1967-2016: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009

ΜΕΤΑ ΤΟ 2009:
Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αντιδρώντας στην ανασφάλεια της κρίσης επιχειρήσαμε ως
συγγραφική ομάδα την επανέκδοση και επικαιροποίηση του βιβλίου
Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές: για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη (2014) που ενσωματώνει προσθήκες για τις συνέπειες της
κρίσης στις πόλεις. Παράλληλα, η ομάδα πρωτοβουλίας ‘Πόλη +
Κρίση’ προετοίμασε το e-book Βιώσιμες πόλεις: Προσαρμογή και
Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης που κυκλοφόρησε το 2016.
Σε αντίστοιχες θεματικές προσανατολίζονται και οι δύο βασικές
έρευνες αυτής της περιόδου: (α) Economic Crisis: Resilience of
Regions, ESPON/ERDF και (β) Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική
συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των
περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας. Στο πρόγραμμα αυτό βασίζεται
και το βιβλίο Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό: Νέες
θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα (2016).

Ποιο είναι τελικά το αίνιγμα του χώρου;

Το ‘αίνιγμα του χώρου’ δεν έχει οριστική λύση
Συνεχής ανανέωση και πολλαπλασιασμός ‘αινιγμάτων’
Ατομικές και συλλογικές τροχιές αναζήτησης απαντήσεων
Το έπαθλο της αναζήτησης είναι η ίδια η διαδρομή
Sir Galahad, the Quest for the Holy Grail, Arthur Hughes (1832–1915)

Η αναζήτηση για απαντήσεις στο
αίνιγμα του χώρου συνεχίζεται...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...

Relativity, M. C. Escher, 1953

