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συλλογικός τόμος «Χώρου Ζητήματα: Θεωρίες και Μεθοδολογίες για τον
Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη» περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ), της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκδίδεται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 10 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος.
Σήμερα το ΤΜΧΑ διαθέτει 19 μέλη ΔΕΠ, που συνθέτουν ένα εξαιρετικά διεπιστημονικό δυναμικό καλύπτοντας βασικές συνιστώσες του επιστημονικού πεδίου του χωρικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Οι εργασίες που παρουσιάζονται
σε αυτόν τον τόμο αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την πολυεπιστημονικότητα του αντικειμένου που θεραπεύει το ΤΜΧΑ, όπως αυτό προσδιορίζεται από την
επιστημονική εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ που το απαρτίζουν.
Μέσα στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας των διαφορετικών επιστημονικών περιοχών που συνθέτουν το αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού, διαμορφώθηκαν έξι θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες προτεραιότητες αλλά και τις συνιστώσες του χωρικού σχεδιασμού, στη βάση
των οποίων οργανώνεται ο παρών τόμος.
Το εισαγωγικό κείμενο παρουσιάζει κάποιες βασικές σκέψεις για τις αλληλεπιδράσεις θεωρίας, εκπαίδευσης και πρακτικής ως συμβολή στη διαμόρφωση μιας κοινής βάσης συζήτησης για το επιστημονικό πεδίο, τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές προοπτικές του χωρικού σχεδιασμού.
Η διαμόρφωση του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης μέσα από
το πρίσμα των θεσμικών, διοικητικών αλλά και πολιτικών συνιστωσών αναλύονται εκτενώς στην πρώτη θεματική ενότητα. Η συζήτηση αναπτύσσεται γύρω
από το θέμα των μεταρρυθμίσεων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού που επιχειρήθηκε από τη μεταπολίτευση του 1974 και μετά, με έμφαση στα κρίσιμα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα εγχειρήματα της τελευταίας πενταετίας. Η συζήτηση αυτή εμπλουτίζεται με την κατανόηση των χαρακτηριστικών και της πορείας
του χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και τις προοπτικές του στον ελληνικό χώρο, κυρίως μέσα από τη σταδιακή διαμόρφωσή του με στοιχεία αφενός «φυσι-
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κού σχεδιασμού» και αφετέρου «οικονομικού προγραμματισμού». Τέλος, η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με τη σκιαγράφηση της εξελικτικής πορείας του αστικού σχεδιασμού, ενώ διερευνάται η δυνατότητα ανάπτυξης μιας συνεκτικής θεωρητικής θεμελίωσης του τομέα αυτού ως ένα αυτόνομο γνωστικό πεδίο του χωρικού φυσικού σχεδιασμού.
Η μελέτη της αλληλεπίδρασης των συνιστωσών διαμόρφωσης του χώρου και οι επιπτώσεις τους στην οργάνωση και ρύθμιση των χρήσεων γης αποτελεί θέμα της δεύτερης θεματικής ενότητας. Οι αστικές μετακινήσεις και η σχέση τους με τις χρήσεις
γης συνιστούν βασική πρόκληση τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις ελληνικές πόλεις. Με στόχο την προώθηση του βιώσιμου συγκοινωνιακού σχεδιασμού,
αναδεικνύονται οι προϋποθέσεις, οι κρίσιμοι παράγοντες καθώς και οι αναγκαίες
συνθήκες για την προώθηση των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων προς αυτή
την κατεύθυνση. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα διερευνάται επίσης η διάσταση της λειτουργικής συνάφειας του συστήματος μεταφορών με τη χωρική οργάνωση βασικών δραστηριοτήτων (όπως η κατοικία, η απασχόληση κ.λπ.). Η διάσταση αυτή εξετάζεται κυρίως μέσα από την περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του χώρου, έτσι όπως αυτή ενσωματώνεται στα διάφορα αστικά μοντέλα και
μοντέλα χρήσεων γης. Ζητήματα που σχετίζονται με την εννοιολογική βάση των
μοντέλων και άρα με τις θεωρίες παραγωγής του χώρου και την οργάνωση των
χρήσεων γης αναλύονται εκτενώς, ενώ τα αστικά μοντέλα θεωρούνται ως εργαλεία παροχής γνώσης, που είναι απαραίτητη για την κατανόηση σχέσεων τύπου
«αιτίου-αιτιατού» και «δράσεων-αντιδράσεων», συμβάλλοντας στην κατανόηση
και στη διαχείριση της λειτουργίας ενός αστικού συστήματος.
Η συζήτηση για τις διεργασίες ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου συνεχίζεται
και στην επόμενη ενότητα μέσα κυρίως από τη διάσταση των οικονομικών συνιστωσών. Με κυρίαρχο το στοιχείο της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται αρχικά η
ανάγκη αναπροσανατολισμού της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα, καθώς
και η αναγκαιότητα «ανακάλυψης» μιας νέας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
με ταυτόχρονη ριζική στροφή στην ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Η συζήτηση σε
σχέση με την οικονομική κρίση συνεχίζεται μέσα από μια διαφορετική οπτική, αυτή του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ως απαραίτητα στοιχεία μιας πολιτικής αστικής ανάπτυξης ενάντια στην οικονομική κρίση και των επιπτώσεων αυτής. Τέλος το θέμα της αστικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στην οικονομική κρίση προσεγγίζεται μέσα από τη διαμόρφωση ενός νέου και διαφορετικού
οράματος, έτσι όπως διαμορφώνεται από την ανάδυση των ποικίλων οικονομιών
και εναλλακτικών εγχειρημάτων στη σύγχρονη κοινωνία της κρίσης.
Θέματα που αφορούν στις σχέσεις του χωρικού σχεδιασμού με το περιβάλλον και
τη διαχείριση των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
vi
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αναπτύσσονται στην τέταρτη θεματική ενότητα. Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση
αυτή αποτελεί η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των ίδιων των πολιτικών χωρικής
ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αρχικά στο πώς οι θεωρίες και οι πολιτικές
της βιώσιμης ανάπτυξης ενσωματώνουν ζητήματα «μέτρησης της βιωσιμότητας»,
καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίον η αναπτυξιακή πολιτική μιας χώρας
θα μπορούσε τελικά να αξιολογηθεί μέσα από μακρο-οικονομικούς δείκτες. Μια
άλλη διάσταση της αξιολόγησης των πολιτικών ανάπτυξης, είναι αυτή που αφορά την ύπαιθρο και ιδιαίτερα τον αγροτικό χώρο. Η ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου της αξιολόγησης, της εξελικτικής της πορείας καθώς και της εφαρμογής της στα Προγράμματα της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα χάραξης αποτελεσματικής πολιτικής στον χώρο αυτόν. Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης των πολιτικών σχεδιασμού δεν θα μπορούσε να μην γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ως μέσο ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών θεμάτων στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων. Πέρα από την ανασκόπηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει αυτές
τις μελέτες διερευνώνται επίσης και οι μέθοδοι και τεχνικές εκτίμησης, όπως επίσης και ο τρόπος ενσωμάτωσης της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η κοινωνική ανάλυση του χώρου αποτελεί την πέμπτη θεματική ενότητα του τόμου, καθώς ο χώρος, τόσο ο αστικός όσο και ο ύπαιθρος, παράγεται κοινωνικά
και συνιστά σε μία διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση μια μη αυτόνομη ερμηνευτική παράμετρο της κοινωνικοχωρικής δυναμικής. Έτσι οι κοινωνιολογικές
και πολιτισμικές διαστάσεις του χώρου όπως αναδείχτηκαν από τους κλασικούς
Marx, Weber, Durkheim ως τη θεμελίωση της αστικής κοινωνιολογίας από τη Σχολή του Σικάγο και τις αμφισβητήσεις της από τη γαλλική μαρξιστική κοινωνιολογία
της πόλης, προσφέρουν βασικά εννοιολογικά εργαλεία για την εξέταση σύγχρονων φαινομένων όπως η παγκοσμιοποίηση, ο κοινωνικός διαχωρισμός η εθνοπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης μητρόπολης κ.ά. Στη συνεχεία ο αστικός
χώρος, η ετερότητα και η μετανάστευση αναδεικνύονται ως ερευνητικό πεδίο με τα
βασικά ζητήματα, τις θεωρητικές καταβολές και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις
τους. Οι ευρύτερες θεματικές περιοχές που διερευνώνται σχετίζονται με τη γεωγραφία της κατοικίας, τους χώρους της εργασίας και τους τόπους του ελεύθερου
χρόνου, όπως συγκροτούνται μεταξύ κοινωνικο-οικονομικής δομής και ανθρώπινης δράσης και γίνονται αντικείμενο παρένθεσης από το ευρύτερο πολιτικό και
θεσμικό πλαίσιο.
Τέλος, η έκτη ενότητα πραγματεύεται το θέμα των εργαλείων και των τεχνικών
που χρησιμοποιούνται τόσο για την ερμηνεία των χωρικών φαινομένων, όσο και
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για τον χωρικό σχεδιασμό. Αρχικά περιγράφονται οι βασικοί παράγοντες που
προσδιορίζουν ή/και καθορίζουν την τεχνολογία αποτύπωσης και απεικόνισης
που δύναται να χρησιμοποιηθεί στον αστικό χώρο, ενώ, παραμένοντας στον αστικό χώρο, η τελευταία εργασία περιγράφει μια μέθοδο αλλά και ένα μαθηματικό
εργαλείο για τη ρύθμιση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε έναν συγκοινωνιακό κόμβο.
Ολοκληρώνοντας τη συνολική θεώρηση και περιγραφή του τόμου που επιχειρήθηκε σε αυτό το προλογικό σημείωμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαμόρφωση των έξι θεματικών ενοτήτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω προέκυψε
μέσα από μια προσπάθεια αποφυγής της οριοθέτησης του αντικειμένου του χωρικού σχεδιασμού στη βάση της χωρικής κλίμακας και εδαφικών ενοτήτων που
αυτό πραγματεύεται. Αντίθετα, επιχειρήθηκε μια συνθετική προσέγγιση με στόχο
την ανάδειξη της συμπληρωματικότητας και συνέργειας των διαφορετικών επιστημονικών περιοχών που συνθέτουν το αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού.
Ελπίζουμε ότι ο παρών τόμος θα συμβάλει ουσιαστικά και κυρίως δημιουργικά
στον επιστημονικό διάλογο που αφορούν στα σύγχρονα ζητήματα χωρικής ανάπτυξης και σχεδιασμού στον τόπο μας.
Διονύσης Λατινόπουλος, Γεωργία Ποζουκίδου, Ιωάννης Φραγκόπουλος
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