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ΠΛΑΙΣΙΌ

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και συζητάμε τον χώρο 
επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που τον σχεδιάζουμε, τον βιώνουμε, τον 
διαφοροποιούμε, τον ξαναδημιουργούμε. Το συνέδριο επιχειρεί να ανοίξει 
την συζήτηση για τον χώρο της Θεσσαλονίκης, όχι ως ένα παγιωμένο αστικό 
τοπίο αλλά ως μία διαδικασία σε εξέλιξη, στον Ευρωπαϊκό Νότο.  Μια 
διαδικασία που συντελείται συνεχώς σε πολλές κλίμακες, από την παγκόσμια 
κλίμακα των αόρατων ροών της οικονομίας και της πληροφορίας μέχρι 
αυτήν της γειτονιάς και του δρόμου, και στις μεταξύ τους συναρθρώσεις. 
Η αέναη αυτή διαδικασία κινητοποιείται, εμπλέκει και αφορά ανθρώπους, 
κοινότητες, θεσμούς και φορείς, σε συνεχή αλληλεπίδραση. Μέσα από 
τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις παράγεται ο χώρος, συγκεκριμένος και 
χειροπιαστός, φαντασιακός και αφηρημένος, φυσικός και συμβολικός.  
Ακολουθώντας τους στοχασμούς αστικών γεωγράφων όπως της Doreen 
Massey και του David Harvey, αλλά και θεωρητικών του αστικού χώρου 
όπως της Patsy Healy και του Ali Madanipour, στο συνέδριο υιοθετείται 
η κατανόηση του χώρου ως ένα δυναμικό πεδίο υπό κατασκευή, χωρίς 
αναπόφευκτες κατευθύνσεις, αποκλειστικές διαδρομές και μονοσήμαντες 
ταυτότητες. Ο χώρος της πόλης συνεχώς διαμορφώνεται, τροποποιείται, 
αλλάζει με διαρκείς μεταθέσεις σχέσεων και συσχετισμών.Δεν 
ολοκληρώνεται ποτέ.

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης του 
χώρου της ως τυπική ελληνική πόλη αλλά και ιδιαιτερότητες λόγω της 
κλίμακάς της και των ιδιαίτερων δικτυώσεων της στον ευρύτερο γεωγραφικό 
χώρο μέσα στο χρόνο. Ο κυρίαρχος λόγος για τον χώρο της πόλης 
αντανακλά ένα μικρό μόνο μέρος από τις αστικές πραγματικότητες, 
τις χωρικές συνθήκες και  τις δυναμικές που την διαμορφώνουν και την 
χαρακτηρίζουν, ενώ ο επιστημονικός λόγος τίθεται αποσπασματικά. 
Η κοινή αντίληψή για τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη μετεωρίζεται ανάμεσα 
στις προβεβλημένες εικόνες και τις βιωμένες καθημερινότητες, ανάμεσα 
στις αναθεωρημένες περιηγήσεις του παρελθόντος και την αδυναμία 
συγκρότησης κοινών οραμάτων για το μέλλον.  Τα κατακερματισμένα τοπία 
της αστικής διάχυσης ανατολικά και δυτικά του πυκνοδομημένου ιστού, 
η ανεπάρκεια χώρων πρασίνου και οι πολλαπλές υποβαθμίσεις ρεμάτων 
και ακτογραμμών, τα σενάρια των τοπικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, συνθέτουν το φάσμα των περιβαλλοντικών αλλοιώσεων της 
πόλης, όπως αυτές συνδιαλέγονται με τους χώρους της καθημερινής 

ΠΛΑΙΣΙΌ

ζωής. Η κατοίκηση του αστικού χώρου παράγεται συνεχώς από πολλούς 
δρώντες σε πολλαπλές συσχετίσεις, που θέτουν υπό αμφισβήτηση τα όρια 
ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, την κατοικία και τον δημόσιο χώρο, 
και παράγουν νέα τοπία ανάμεσα ή πέρα από αυτά.

Οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται στο συνέδριο αφορούν στον χώρο 
της Θεσσαλονίκης και τον τρόπο που αυτός κατασκευάζεται συνεχώς. 
Διευρύνουν τον προβληματισμό για τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη εστιάζοντας 
σε σχέδια, διαδικασίες και πρακτικές που προσδιορίζουν τις συνθήκες 
αστικοποίησης και τις εξελίξεις στο χώρο. Αναδεικνύουν ερευνητικές 
προσεγγίσεις που αφορούν τόσο στα μεγάλα σχέδια, στα ανοικτά χωρικά 
θέματα και τις αποκρίσεις, συνεισφορές, αντιστάσεις των πολλαπλών 
εμπλεκόμενων σε αυτά, όσο και στις αναδυόμενες πραγματικότητες, τάσεις 
και φαινόμενα στον χώρο της πόλης. Επιχειρούν να κάνουν ορατούς τους 
διαφορετικούς δρώντες και να φωτίσουν τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, 
τις ταυτότητές τους και τα οράματά τους για το μέλλον.  

Το συνέδριο φιλοδοξεί να ιχνηλατήσει τις διαδρομές των ροών και των 
δυνάμεων που διαμορφώνουν διαλεκτικά τις διαφορετικές πραγματικότητες 
της σύγχρονης αστικής συνθήκης, στις διαφορετικές κλίμακες που αυτές 
συγκροτούνται, να εντοπίσει συνδέσεις, ταυτοχρονίες, διαφορετικότητες 
αλλά και δυνατότητες νέων συνθηκών. Επιδιώκει να αναδείξει κριτικές 
προσεγγίσεις, αναλύσεις, κατανοήσεις και αναπαραστάσεις του χώρου 
της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύγχρονων θεωρήσεων και πρακτικών 
του χωρικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής της πόλης, της αστικής 
γεωγραφίας, που διαπερνούν τις κλίμακες του αστικού χώρου και 
υπερβαίνουν μονοσήμαντες επιστημονικές πειθαρχίες, στοχεύοντας σε 
γόνιμες αλληλεπιδράσεις. 

Το συνέδριο οργανώνει τη συζήτηση σε τέσσερις θεματικές ενότητες:
1. Αστικές πραγματικότητες σε κίνηση: Άνθρωποι, καθημερινότητες και  
 δίκτυα 
2. Επίσημοι σχεδιασμοί της πόλης και αναζητήσεις νέου παραδείγματος 
3. Ανάμεσα στο φυσικό και στο αστικό: «πράσινες» στρατηγικές και   
 βιωμένες φύσεις 
4. Ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο και πέρα από αυτά: δρώντες και  
 διαδικασίες παραγωγής του αστικού χώρου 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ

Επίσημοι σχεδιασμοί της πόλης και αναζητήσεις νέου 
παραδείγματος

15:45 - 17:15 Α’ Μέρος
Προεδρείο: ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΜΑΓΔΑ ΣΕΓΚΟΥΝΗ
Ο χωρικός σχεδιασμός και η εξέλιξή του στη μητροπολιτική περιοχή 
Θεσσαλονίκης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΩΙΔΟΥ
Σχεδιάζοντας τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης: από τη 
δυσκολία των στρατηγικών επιλογών και δεσμεύσεων σε επιμέρους 
σχεδιασμούς;

12/10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 9:30 Προσέλευση | Εγγραφή Συνέδρων

09:30 - 10:00 Καλωσόρισμα | Χαιρετισμοί | Έναρξη Συνεδρίου
10:00 - 10:45 Προσκεκλημένος ομιλητής: 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Νεοφιλελευθερισμός και η παράλειψη της χωροκοινωνικής 
δικαιοσύνης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΗ

Αστικές πραγματικότητες σε κίνηση:  
Άνθρωποι, καθημερινότητες και δίκτυα

10:45 -12:15   Α’ Μέρος 
Προεδρείο:  ΙΡΙΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Αστική μορφή και κοινωνικο-χωρικές διαρθρώσεις:
ανακατασκευάζοντας «ενδιάμεσες» έννοιες με βάση το παράδειγμα 
της Θεσσαλονίκης
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΤΗ
Χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου: η αστική συρρίκνωση της 
Θεσσαλονίκης
ΜΑΡΙΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΓΔΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Κεντρικές περιοχές και θεσμοθετημένος σχεδιασμός: συγκρούσεις σε 
μια ρευστή πραγματικότητα
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΣΑΣΣΑΛΟΥ
«Έμφυλες προσεγγίσεις του αστικού χώρου»: Η σεξουαλική 
παρενόχληση στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης
ΝΙΚΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
Η ανάδυση τόπων συγκέντρωσης ετεροτήτων και προσδιορισμού 
ταυτοτήτων – η περίπτωση κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας 
μεταναστευτικών πληθυσμών στη Θεσσαλονίκη

12:15 - 12:45 Διάλειμμα
12:45 - 14:15 Β’ Μέρος

Προεδρείο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΑΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Από τη γειτονιά στο προάστιο: ο μετασχηματισμός της κοινωνικής και 
πολιτισμικής γεωγραφίας στη Νέα Κρήνη Καλαμαριάς

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ

ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
Θεσσαλονίκη και χωρικός σχεδιασμός: η άνοδος και η πτώση της 
φαντασμαγορίας μέσα από το παράδειγμα της Δυτικής Εισόδου
ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Θεσμικοί ιδιοκτήτες και αστικοί μετασχηματισμοί στη Θεσσαλονίκη: 
αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές
ΚΩΣΤΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Η Νοτιοανατολική Ευρώπη μπροστά σε έναν κοινό χωρικό σχεδιασμό

17:15 - 17:45 Διάλειμμα
17:45 - 19:15 Β’ Μέρος

Προεδρείο: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΩΙΔΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διερεύνηση ενός νέου παραδείγματος για την αστική ανάπτυξη και 
κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη με άξονα τα μέσα σταθερής τροχιά
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Ολοκληρωμένοι δρόμοι (Complete streets): για μια βιώσιμη 
αναδιανομή του αστικού οδικού δικτύου
ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΔΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΩΡΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Η εξελικτική λογική στο σχεδιασμό ψηφιακών υποδομών της 
Θεσσαλονίκης
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ψηφιακές εφαρμογές για τη μητροπολιτική διακυβέρνηση στο πεδίο 
του χωρικού σχεδιασμού: δέκα χρόνια μετά 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΑΝΗ
Ο σχεδιασμός της πόλης ως διαδικασία συλλογικής γνώσης

19:15 - 20:00 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
IGNAZIO VINCI
Associate Professor, Department of Architecture, Scuola Politecnica, 
Universita degli Studi di Palermo
Place-based mobility and urban regeneration: challenges for Southern 
European cities

13/10 ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 - 09:30 Προσέλευση | Εγγραφή Συνέδρων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΤΡΙΤΗ

Ανάμεσα στο φυσικό και στο αστικό:  
«πράσινες» στρατηγικές και βιωμένες φύσεις

09:30 - 10:45 Α’ Μέρος
Προεδρείο: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΒΡΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΙΚΑ
Η κληρονομιά των στρατοπέδων στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης. Η περίπτωση του Κόδρα στην Καλαμαριά ως 
μητροπολιτικό πάρκο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΤΣΕΛΑ
Από τον Δημόσιο στον «Κοινό» χώρο. Η προβληματική της 
ενεργοποίησης «αστικών κοινών» μέσα από σύγχρονες συμμετοχικές 
πρακτικές στο Βερολίνο και μέσα από το πείραμα του πάρκου της 
Δόξας στη Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΤΖΕΝΗ ΛΙΤΣΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Συν-δημιουργία σε ανοιχτούς πράσινους χώρους στην πόλη: 
σχεδιάζοντας για το ΑΠΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΣ
Από τον οραματισμό στην συνδημιουργία: Το νέο μοντέλο σχεδιασμού 
για την Θεσσαλονίκη του μέλλοντος

10:45 - 11:15 Διάλειμμα
11:15 - 12:30 Β’ Μέρος

Προεδρείο: ΝΑΝΣΥ ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ 
ΕΥΗ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΚΩΤΗ
Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας του Δήμου Θεσσαλονίκης: 
αποτίμηση και βήματα προς το 2030
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΙΑΖΗ | ΑΘΗΝΑ ΣΙΒΗ | ΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
Βελτίωση μικροκλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη 
Καραμανλή
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Θεσσαλονίκη. Από τη στρατηγική βιωσιμότητας στην resilient city
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ΜΗΝΑ ΖΑΡΜΠΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΙΝΑΚΑ
Διερευνήσεις αστικής βιωσιμότητας, δίκτυο ενεργοποίησης της 
δημόσιας ζωής στα όρια της Άνω Πόλης

12:30 - 13:15 Προσκεκλημένος ομιλητής
STEFAN BOUZAROVSKI
Professor, Department of Geography, University of Manchester
Cross border transformations - reimagining 
the Southeastern European city

13:15 - 15:30 Διάλειμμα
Ξενάγηση στην έκθεση «ΠανεπιστημιουΠΟΛΗ Α.Π.Θ. 90+ χρόνια 
λειτουργίας/100+ χρόνια σχεδιασμού», επιμέλεια Νίκος Καλογήρου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ

Ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο και πέρα από 
αυτά: δρώντες και διαδικασίες παραγωγής 
του αστικού χώρου

15:30 - 17:00 Α’ Μέρος
Προεδρείο: ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΣΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΦΑΚΗ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΖΩΙΔΗΣ
Η ιστορία και η μνήμη ως καθοριστικοί παράγοντες σχεδιασμού του 
αστικού χώρου: προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Σχεδιάζοντας (σ)το παλίμψηστο του άξονα Αγίου Μηνά-Εδέσσης
ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΣΙΑ
Transitio Linealis. Η ένταξη των στοών στη σύγχρονη αστική 
πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης / μια γραμμική αφήγηση
ΑΛΙΚΗ ΙΟΒΙΤΑ | ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
Σχεδιάζοντας για την επιθυμία: ένα μοντέλο εμπειρίας του συλλογικού 
κατοικείν
ΜΠΟΥΚΗ ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ - ΝΟΥΚΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΥΚΑΚΗΣ
Ο περίπατος ως μέσο εμπειρίας της πόλης

17:00 - 17:30 Διάλειμμα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ

17:30 - 19:00 Β’ Μέρος
Προεδρείο: ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Εξασφαλίζοντας το δικαίωμα των ατόμων με αμαξίδιο για μια ασφαλή 
και άνετη μετακίνηση στην πόλη
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Η διαχειριστική της αστικής βιομηχανικής κληρονομιάς: το 
παράδειγμα της πόλης της Θεσσαλονίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αναζητώντας μια νέα αστική εικονογραφία: διερεύνηση της δυναμικής 
σχέσης μεταξύ των συνιστωσών δυνάμεων που διαμορφώνουν την 
εικόνα του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης
ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΣΤΟΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ
Προς ένα συμμετοχικό μέλλον; Τα αναδυόμενα οικοσυστήματα 
πρωτοβουλιών πολιτών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
ΙΡΙΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ
Κοινωνικοί χώροι, νέες αστικότητες και νέα μοντέλα αρχιτεκτονικής 
πρακτικής ανάμεσα στις δημοτικές αρχές και την κτηματαγορά. Η 
χωρο-θεσμική εμπειρία της Μαδρίτης μετά το 2011

19:00 - 19:45 Προσκεκλημένη ομιλήτρια
ΛΙΛΑ ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ
Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τομές στο χώρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της χαμένης 
ακτινοβολίας των πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου

19:45 - 20:15 Ανασκόπηση | Λήξη συνεδρίου



ΠΡΌΣΚΕΚΛΗΜΕΝΌΙ/ΕΣ 
ΌΜΙΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
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ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Κωστής Χατζημιχάλης (Διπλ. Αρχ. Μηχ. ΑΠΘ 1968, ΜΑ Regional Planning 
UCLA 1976, Ph.D Geography and Planning, UCLA 1980), είναι Ομότιμος 
Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 
Έχει διατελέσει επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Πρόσφατα βιβλία του είναι: Κρίση Χρέους και Υφαρπαγή 
Γης, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ (2014, στα Γερμανικά 2016 β’ έκδοση 2017), 
Ζητήματα Γεωγραφίας (κατάλληλα και για μη γεωγράφους) (2016), Αθήνα: 
Νήσος, Crises Spaces: Structures, Struggles and Solidarity in Southern Europe, 
London: Routledge (2017).

ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κωστής Χατζημιχάλης
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
chadj@hua.gr

Λέξεις κλειδιά: πόλεις της Νότιας Ευρώπης, οικονομική κρίση, χωροκοινωνική δικαιοσύνη, 
χωρική ανισότητα

Στην παρουσίαση σκοπεύω να συζητήσω συγκεκριμένα ζητήματα της 
θεωρίας και την πολιτικής της χωρικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις 
ξεχασμένες αρχές και αξίες της χωροκοινωνικής δικαιοσύνης, στο πλαίσιο 
της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη Νότια Ευρώπη. 
Οι κυρίαρχες ερμηνείες της κρίσης είναι κυρίως μακρο-οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές, αλλά στην παρουσίασή μου, θα υποστηρίξω τις χωρικές 
της διαστάσεις και βάσεις. Υπό την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία, οι θεωρίες 
της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και οι πολιτικές της ΕΕ και των 
κρατών-μελών αγνόησαν την χωρική ανισότητα και έδωσαν ελάχιστη, αν όχι 
καθόλου, προσοχή στις επιπτώσεις της και, συνεπώς, στη χωροκοινωνική 
δικαιοσύνη. Οι νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις βοήθησαν να συσκοτιστεί 
η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εσωτερικούς/ενδογενείς και τους 
εξωτερικούς/εξωγενείς παράγοντες και τις διαδικασίες ανταγωνισμού  
που ευθύνονται για την χωρική ανισότητα.  Από αυτή την οπτική, η κρίση 
στις πόλεις της Νότια Ευρώπης από το  2009 αποδόθηκε μόνο στα «δικά 
τους προβλήματα», δηλαδή στο ότι δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές ή 
έξυπνες, αναπαράγοντας έτσι το παλιό δόγμα «κατηγόρησε το θύμα». 
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IGNAZIO VINCI

Ο Ignazio Vinci είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας, της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Παλέρμο, όπου είναι επίσης 
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σχεδιασμό και την εδαφική διακυβέρνηση. Πάνω σε αυτά τα θέματα έχει 
εκδόσει περίπου 130 δημοσιεύσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το 
τελευταίο του βιβλίο The spatial strategies of Italian regions (2014). Επίσης, 
έχει διατελέσει σύμβουλος σε αρκετές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
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PLACE-BASED MOBILITY AND URBAN 
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Ignazio Vinci 
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ignazio.vinci@unipa.it

In contemporary cities the connection between transport and urban 
development is increasingly reconsidered under the light of new planning 
paradigms and the greater role given to sustainable mobility. This process 
is driven by a series of social, economic and cultural changes, including the 
new ways citizens experience urban life and the multiple functions requested 
to public space by the growing flows of temporary users in our cities. Such 
processes are particularly critical in the case of the historic districts, where 
mobility is constrained by the fragile nature of the built environment, the 
potential conficts for the use of space, but also where attractivity is generally 
fostered by cultural heritage and the intrinsic quality of places.

This contribution draws on the experience of the pedestrianisation of the old 
town being carried out in Palermo, the second largest cities in Southern Italy 
and an urban area characterised by a chronic dependency from the private 
mobility. In the framework of an integrated strategy of redevelopment of public 
transport, in the late 2000s the municipality started a progressive closure to 
cars of Via Maqueda, a monumental road crossing the heart of the old town. 
After an experimental phase being characterised by conflicts with residents 
and local retailers, the municipality’s initiative has gathered increasing support 
from the citizens, at the point that an extension of the pedestrianisation 
strategy has been claimed by local stakeholders.

The effects of this planning process in terms of physical and functional 
reconfiguration will be explored under a critical perspective aimed at providing 
general lessons for future urban policy in Southern European cities: at what 
conditions sustainable mobility is able to stimulate new creative connections 
between places and citizens? How public policy can create a sustainable 
balance between old and new functions, formal and informal use of space? 
Which are the risks for the local communities and how to avoid gentrification?
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φορείς.

Έχει συγγράψει τις μονογραφίες Energy Poverty (Macmillan 201), Retrofitting 
the City (IB Tauris 2015) και Energy Poverty in Eastern Europe (Ashgate 
2007). Παλαιότερα είχε εργασθεί σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στα 
Πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Λονδίνου και του Μπέρμινχαμ, και ως 
επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια της Πράγας, του Γκανσκ, του 
Βερολίνου, της Στοκχόλμης της Μπριζ και της Μπριζμπέιν. Η έρευνά 
του έχει αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, την 
Παγκόσμια Τράπεζα και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Είναι μέλος των 
Εκδοτικών Συμβουλίων των περιοδικών European Urban and Regional 
Studies και Energy and Buildings, και υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη 
της Ερευνητικής Ομάδας για τις Γεωγραφίες της Ενέργειας της UK Royal 
Geographical Society.

CROSS BORDER TRANSFORMATIONS - 
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Stefan Bouzarovski 
Professor of Geography, Department of Geography, University of Manchester 
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The major political displacements that marked Southeastern Europe’s twentieth 
century history led to radical reconfigurations in the status and character of 
urban centres in the region. Cities and towns that found themselves close 
to newly-established international borders were particularly affected. While 
Thessaloniki is a paradigmatic case, Bitola (Monastiri), Plovdiv (Philippopouli) 
and Edirne (Adrianoupoli), among others, faced similar circumstances.

The integration of Balkan states in the European Union is offering new 
opportunities to reshape both the international connectivity and economic 
development of these cities. Emergent discourses around transboundary 
co-operation increasingly seek to reposition and re-imagine the economic 
futures of various Balkan urban centres in relation to new socio-political 
and geographical realities. However, these developments have not been 
accompanied by a corresponding rise in academic attention; nor have they 
led to the rise of a critical and informed polity about the future path of urban 
transformations in the region.

In this presentation, I connect theoretical thinking on ‘multiple urban 
transformations’ (Sykora and Bouzarovski 2012) with ongoing efforts to 
promote transboundary sub-national level collaboration in Southeastern 
Europe. Originally developed as a conceptual framework to explain the 
movement away from the centrally planned economy and one-party state in 
the former communist bloc, multiple transformations are based on the premise 
that urban and regional reconfigurations involve sequential dynamics of large-
scale institutional change, everyday practice and spatial reorganization. I 
examine the applicability of this logic to the case of Southeastern European 
inter-urban cross-border collaboration. In addition to identifying challenges 
in existing thinking and policy on the subject, I foreground the domain of 
everyday practice as a primary arena for reshaping the fundamentals of 
urban development in the region. In the presentation, I argue in favour of a 
comprehensive, multi-level understanding of cross-border transformation – 
enabling a new social contract around international collaboration accompanied 
by reconfigurations in the socio-spatial fabric of cities and regions.
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Καθώς η Μεσόγειος μετασχηματίζεται από γέφυρα πολιτισμών σε 
σύνορο μεταξύ ηπείρων, ιδιαίτερα μετά το 15ο αιώνα (1453, 1492) και 
ξανά μετά τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πλήθος πόλεων 
χάνουν την ακτινοβολία τους και διαφοροποιούν την πολιτιστική τους 
ταυτότητα. Στην Ανατολική Μεσόγειο διαφορετικές φάσεις ακολουθούν η 
Κωνσταντινούπολη και η Αλεξάνδρεια από τη Θεσσαλονίκη και τη Σμύρνη, 
πάντα όμως αυτές οι μεγαλουπόλεις μοιράστηκαν ενός είδους γεωγραφική 
συρρίκνωση: από βασιλεύουσες, κοσμοπολίτικες «παγκοσμιουπόλεις» 
περασμένων εποχών μεταμορφώθηκαν σε εθνοκεντρικές ή περιφερειακές 
πόλεις του 20ου αιώνα.

Η πόλη υπό κατασκευή ανά τους αιώνες καθοριζόταν από τη χωρική της 
εμβέλεια με την έννοια, όχι μόνο της συγκοινωνιακής υποδομής και των 
επικοινωνιών της, αλλά και του πολυ-πολιτισμικού πλούτου στον πληθυσμό 
της και των διευρυμένων κοινωνικών δικτύων στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο 
και την Ευρώπη, που αυτός συνεπαγόταν. Οι πόλεις που στράφηκαν κατά του 
εαυτού τους με την εκδίωξη των κοσμοπολίτικων κοινοτήτων τους έχασαν 
και την αίγλη τους στη μακρά διάρκεια. Η συνεχής καθοριστική ελληνική 
παρουσία καταστράφηκε μαζί με άλλες στη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια 
και την Κωνσταντινούπολη και η ισραηλίτικη λεβαντίνικη παρουσία στη 
Θεσσαλονίκη. 

Σε μια απόπειρα ανάδειξης παραγόντων που έφεραν αυτές τις 
Ανατολικομεσογειακές πόλεις από την κοσμοκρατορία στη συρρίκνωση 
της επιρροής τους, θα εστιάσουμε στη Θεσσαλονίκη, που κυριάρχησε, 
καταστράφηκε και ξαναδημιουργήθηκε σε άμεση αλληλεπίδραση με άλλες 
πόλεις-λιμάνια. Θα αναζητήσουμε κύριες τομές, πρώτα στις πυρκαγιές και 
τις καταστροφές που οδήγησαν στον ανασχεδιασμό των πόλεων αυτών από 
Γάλλους (αντί Βαυαρούς της παλιάς Ελλάδας), και έπειτα στην εκδίωξη 
των κοσμοπολίτικων κοινοτήτων τους και το συνακόλουθο πλήγμα στην 
πολιτιστική τους ταυτότητα. Ο χώρος της κάθε πόλης ανακατασκευαζόταν 
κάθε περίοδο σε συνάρτηση με αυτές τις εξελίξεις, αλλά και τους 
μετασχηματισμούς του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου και 
του κόσμου.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ: 
ΑΝΘΡΩΠΌΙ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να αποτελεί ένα μωσαϊκό ανθρώπων σε συνεχή 
κίνηση. Το παρόν διαπλέκεται με το παρελθόν σε πολυάριθμες ιστορίες, 
σε αφανείς δεσμεύσεις και εμφανείς προβολές κοινοτήτων στο χώρο. 
Παράλληλες καθημερινότητες συγκροτούν την πολυπλοκότητα μιας 
πλούσιας και πυκνής αστικότητας που αντανακλάται στον υλικό χώρο, 
στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα μεταλλασσόμενα 
τουριστικά προϊόντα των πολιτικών branding. Νέα δεδομένα και κρίσεις στο 
γεωπολιτικό και παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό δημιουργούν αναπάντεχες 
ροές εγκαθιστώντας νέες συνθήκες απασχόλησης και κατοίκησης, 
κοινωνικής ανάμειξης αλλά και κοινωνικο-χωρικών διαχωρισμών και 
πολιτισμικών αποκλεισμών.

Σε ποια δίκτυα ροών ανιχνεύεται η Θεσσαλονίκη και πώς αυτά επηρεάζουν 
τη συγκρότηση του αστικού χώρου; Πώς συγκροτείται η εικόνα της πόλης 
και ποια η σχέση της με τις βιωμένες καθημερινότητες των ανθρώπων της; 
Σε ποιους τόπους και με ποιους τρόπους διασταυρώνονται κοινωνικές, 
πολιτισμικές, έμφυλες, ηλικιακές και άλλες ταυτότητες; Πώς εντάσσονται 
ή αποκλείονται στο χώρο της πόλης νεοεισερχόμενοι πληθυσμοί και 
κοινότητες - μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές, επισκέπτες, τουρίστες; 
Πώς εγγράφονται στον αστικό ιστό αναδυόμενοι χώροι κατοίκησης, 
απασχόλησης, παραγωγής, διασκέδασης, αλλά και τόποι σύγκρουσης, 
ανοχής, συνύπαρξης ή αλληλεγγύης; Ποιες είναι οι τοπικές εκφάνσεις 
του φαινομένου του εξευγενισμού; Πώς αναδύονται στο χώρο νέες αστικές 
οικονομίες, «δημιουργικές», εταιρικές και άλλες, και ποια η επιρροή τους 
στον ρευστό υλικό και άυλο ιστό της πόλης;  Πώς αντανακλώνται ή (ανα-)
παράγονται αυτές οι νέες αστικές συνθήκες στο διαδίκτυο;
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Είναι κοινή παραδοχή πως οι διαφορετικές μορφές αστικής ανάπτυξης 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την κοινωνική σύνθεση, μέσα από τις 
δημογραφικές αλλαγές, τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών 
και της οικογένειας, τις μεταναστεύσεις κ.ο.κ., όλα διαστάσεις που 
επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο και τον τόποκατοίκησης επηρεάζοντας 
με τη σειρά τους τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του χώρου.Ωστόσο, η 
αντίστροφη σχέση, δηλαδή με ποιο τρόπο η ίδια η αστική μορφή, η οποία 
ενσωματώνεικρίσιμα χωρικάκαι μορφολογικά χαρακτηριστικά, επηρεάζει 
την κοινωνικο-χωρική διάρθρωση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.Η παρούσα 
εργασία διερευνά πώς συνδέεται και αλληλεπιδρά η αστική μορφή με τις 
κοινωνικο-χωρικές διαρθρώσεις στην πόλη. Εστιάζοντας στο παράδειγμα 
της Θεσσαλονίκης και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χωρικά και μορφολογικά 
χαρακτηριστικά της (είτε “κατασκευασμένα” ως αποτέλεσμα σχεδιασμού 
ή αυτογενώς παραγόμενα), επιχειρεί να “προκαλέσει” ορισμένες βασικές 
έννοιες, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται για να 
περιγράψουν ευρύτερες διαδικασίες αστικών μετασχηματισμών. 

Τέτοιες έννοιες αποτελούν,  αφενός, η αστική παρακμή (decline) ή 
συρρίκνωση (shrinkage) και οι συναφείς όροι, όπως ερήμωση, εγκατάλειψη, 
μαρασμός, κ.ο.κ., και, αφετέρου, η αστική διάχυση και η μητροπολιτικοποίηση. 
Πρόκειται για έννοιες, οι οποίες, παρ’ότι έχουν επινοηθεί προκειμένου 
να περιγράψουν διαδικασίες διαμορφωμένες και εξελισσόμενες σε 
συγκεκριμένα πλαίσια και συνθήκες, έχουν προσλάβει θεωρητική 
υπόσταση και καθολική ερμηνευτική αξία, παραγνωρίζοντας έτσι συχνά 
τον ιδιαίτερο ρόλο του εκάστοτε πλαισίου. Συνήθως, σημείο αφετηρίας 

για την ερμηνεία των φαινομένων που επιχειρούνται να περιγραφούν 
αποτελούν πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικο-χωρικές αλλαγές, όπως οι 
πληθυσμιακές ανακατατάξεις, οι μεταβολές της κοινωνικής και εθνοτικής 
διαστρωμάτωσης, και οι μετατοπίσεις στη γεωγραφία της οικονομικής 
δραστηριότητας.

Η εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη ως πεδίο θεωρητικής 
προσέγγισης, μέσα από το οποίο μπορούν να διερευνηθούν παρόμοια 
θέματα αντιστρέφοντας το ερώτημα και τοποθετώντας στην αφετηρία τον 
ίδιο το χώρο, την ιστορική του συγκρότηση, τον τρόπο με τον οποίο είναι 
οργανωμένος, καθώς και τις διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές μέσα 
από τις οποίες (επ)αναπροσδιορίζεται στις διάφορες κλίμακες που ορίζουν 
την πόλη.Λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, όπως η συμπαγής αστική μορφή, οι συνεπαγόμενες έντονες 
πυκνότητες δόμησης και κατοίκησης, η μείξη χρήσεων και λειτουργιών και 
η κοινωνική ανάμειξη του πληθυσμού, ενώ εξετάζονται οι μεταβολές των 
τελευταίων δεκαετιών μέσα από πληθυσμιακά και πολεοδομικά δεδομένα, 
καθώς και στοιχεία που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα. Μέσα από 
αυτά τίθεται σε συζήτηση η υποτιθέμενη καθολική ισχύς «ενδιάμεσων» 
εννοιών όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναδεικνύοντας το 
ρόλο του πλαισίου και της κατανόησης του ίδιου του χώρου, προβάλλοντας 
παράλληλα την πόλη της Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα ικανό να παράγει 
θεωρία.
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Η αστική συρρίκνωση αφορά την απώλεια πληθυσμού και οικονομικών 
δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα, και συνήθως εκδηλώνεται μαζί 
με άλλους συντελεστές υποβάθμισης όπως είναι η γήρανση  του 
οικιστικού αποθέματος και ο μαρασμός των δημόσιων χώρων. Το 
μέγεθος του φαινομένου της συρρίκνωσης και οι τρόποι εκδήλωσής του 
διαφοροποιούνται σημαντικά από πόλη σε πόλη, ανάλογα με τις εθνικές, 
πολιτικές και οικονομικές δομές, τη διεθνή οικονομική σημασία κάθε 
πόλης, τις δυνάμεις που στηρίζουν την αστική ανάπτυξη αλλά και τους 
μηχανισμούς παραγωγής του κτισμένου περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, σε 
όλες τις επί μέρους περιπτώσεις παρατηρούνται βασικά κοινά στοιχεία: 
μείωση του πληθυσμού και ειδικά του νεαρότερου και του πληθυσμού των 
παραγωγικών ηλικιών, σημαντική αύξηση των κενών κατοικιών και των 
κενών καταστημάτων, μείωση των τιμών ακινήτων και διάφορες άλλες 
ενδείξεις μαρασμού της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

H μεταφορά αυτής της υπόθεσης στην ελληνική πόλη – εν προκειμένω, 
στη Θεσσαλονίκη – αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα προκαλεί 
σημαντικά θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα. Είναι σαφείς οι ενδείξεις 
των τελευταίων δύο δεκαετιών σχετικά με την μείωση του πληθυσμού 
του ιστορικού κέντρου, αλλά επίσης και των πυκνοδομημένων περιοχών 
κατοικίας τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως 
αποτελεί μια σχεδόν κοινότοπη γνώση - ιδιαζόντως μάλιστα προβεβλημένη 
από τα ΜΜΕ - ότι στα πρόσφατα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι τιμές 
ακινήτων και οι αγοροπωλησίες έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ έχουν 

αυξηθεί κατακόρυφα τα κενά καταστήματα ακόμη και στις εμπορικότερες 
οδούς. Τα παραπάνω ωστόσο τελούν υπό ένα γενικά διαπιστωμένο 
κενό συστηματικά τεκμηριωμένων ερευνών οι οποίες να βασίζονται σε 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, και κυρίως σε δεδομένα που να μπορούν 
να συσχετιστούν με την ιδιαίτερη χωρική δομή, λειτουργία και ανθρώπινη 
γεωγραφία της ελληνικής πόλης. 

Βάσει των παραπάνω, στην παρούσα εισήγηση, γίνεται μία απόπειρα χωρο-
κοινωνικής διερεύνησης του φαινομένου της συρρίκνωσης, δηλαδή της 
εξόδου πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, όσο και από τις πυκνοδομημένες περιοχές στην ανατολική 
και στη δυτική Θεσσαλονίκη, αναζητώντας ερμηνείες που ξεφεύγουν από 
τη στερεοτυπική απόδοση του φαινομένου στην οικονομική κρίση της 
τελευταίας δεκαετίας. Η προσέγγιση αυτή παίρνει υπόψη της αφενός 
τα μοντέλα ανάλυσης που έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, 
ιδιαίτερα αναφορικά με πόλεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως είναι 
τα αστικά κέντρα του ευρωπαϊκού Νότου, και αφετέρου – και κυρίως – 
τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν αποτελέσει το 
πλαίσιο της μεταπολεμικής πολεοδομικής ιστορίας της πόλης.
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Η παρούσα εισήγηση διερευνά τη σχέση του επίσημου πλαισίου χωρικού 
σχεδιασμού με τη σημερινή πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα σε ένα ρευστό αστικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι σύγχρονες πόλεις συνιστούν ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο που 
μετασχηματίζεται διαρκώς μέσα από τις σχέσεις των στοιχείων που 
τις απαρτίζουν. Η υπόθεση εργασίας ξεκινά με τη θεώρηση του αστικού 
χώρου ως ένα σύστημα αλληλεξαρτώμενων μερών, όπου τα κοινωνικά 
και οικονομικά στοιχεία, η χωρική διαμόρφωση και η αστική μορφολογία 
διαπλέκονται, διαμορφώνοντας δυναμικά τον χώρο της πόλης. Οι κεντρικές 
περιοχές ακολουθούν αυτή την διαδικασία και διαχέονται στον χώρο, 
δημιουργώντας επιμέρους κεντρικότητες διαφορετικού μεγέθους και 
εμβέλειας. Ταυτόχρονα όμως, ο θεσμοθετημένος σχεδιασμός αποτελεί ένα 
στατικό και μονοδιάστατο πλαίσιο αναφοράς που αδυνατεί να προσαρμοστεί 
στις τάσεις του χώρου και τις νέες σχεδιαστικές που προκύπτουν, εξ αιτίας 
των χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών που απαιτούνται.

Το επίσημό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού που μελετάται είναι το ισχύον 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
420/Δ/1993). Η εργασία εστιάζει στην έννοια του κέντρου. Συγκεκριμένα, 
αντιπαραβάλλει την χωρική κατανομή των θεσμοθετημένων από το ΓΠΣ 
κέντρων (‘Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης’, ‘Τοπικό Κέντρο Συνοικίας 
Γειτονιάς’) με τις υφιστάμενες κεντρικές περιοχές που συνιστούν τη 
σημερινή λειτουργική πραγματικότητα της περιοχής μελέτης. 

Η μεθοδολογία που επιλέγεται αποτελείται από δύο στάδια: τον εντοπισμό 
κεντρικών περιοχών και τη σύγκριση με τα κέντρα όπως αυτά ορίζονται 
από το ΓΠΣ. Ο εντοπισμός κεντρικών περιοχών πραγματοποιείται με βάση 
την πυκνότητα της μη-οικιστικής δραστηριότητας, όπως αυτή υπολογίζεται 
με τη Μέθοδο Εκτίμησης Πυκνότητα Πυρήνα (Kernel Density Estimation), 
σε κλίμακα ανάλυσης κέντρου. Ως κεντρικές περιοχές εννοούνται αυτές 
στις οποίες εντοπίζεται σημαντική συγκέντρωση χρήσεων πλην της 
κατοικίας (πχ αναψυχή, εμπόριο, πολιτισμός κ.α.). Περιοχή μελέτης είναι 
ο δήμος Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα των υφιστάμενων χρήσεων προήλθαν 
από την πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων του Δ. Θεσσαλονίκης και από 
την πλατφόρμα εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας Open Street Map 
(OSM). Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα προέρχονται από την πλατφόρμα 
ανοικτών δεδομένων του Δήμου.  

Στόχος της εισήγησης είναι η ανάδειξη της ασυμφωνίας μεταξύ 
θεσμοθετημένου σχεδιασμού και τρέχουσας πραγματικότητας, 
συμβάλλοντας στον προβληματισμό γύρω από τις διαδικασίες του 
θεσμοθετημένου σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα. 
Από τα ευρήματα προκύπτουν δύο διακριτές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη 
αφορά στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου οι «Κεντρικές 
Λειτουργίες Πόλης» δεν περιλαμβάνουν την πύκνωση κεντρικών χρήσεων 
στην περιοχή ανάμεσα στην οδό Αγίας Σοφίας και Εθνικής Αμύνης. Η 
δεύτερη είναι ότι στο ανατολικό τμήμα του Δήμου, τα σημερινά κέντρα 
τοπικής εμβέλειας έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές θέσεις από τα 
«Τοπικά Κέντρα Συνοικίας Γειτονιάς» (ΓΠΣ). Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι 
η παρούσα εργασία προσφέρει έναν τρόπο εντοπισμού κεντρικών περιοχών 
και της δυναμικής τους. Επιπλέον, συμβάλλει στην αναγνώριση των 
ελλείψεων του θεσμοθετημένου σχεδιασμού αναφορικά με την οργάνωση 
των κεντρικών περιοχών. 
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Η μελέτη του φύλου αλλά και οι ρόλοι που δημιουργούνται από την κοινωνία 
είναι ένα διαχρονικά αμφιλεγόμενο θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς 
θεωρητικούς, ερευνητές αλλά και ολόκληρες κοινωνίες. Οι πατριαρχικές 
αντιλήψεις που επικρατούν έχουν καταστήσει μια κανονικότητα, το 
αρσενικό φύλο ως την κυρίαρχη έμφυλη νόρμα ορίζοντας έτσι τη γυναίκα 
ως το ασθενές και υποδεέστερο φύλο. Το ίδιο συμβαίνει και στο χωρικό 
σχεδιασμό όπου αντικατοπτρίζεται η έμφυλη ανισότητα με φανερές 
ελλείψεις της παραμέτρου του φύλου και των διαφορετικών αναγκών 
των γυναικών στην πόλη και το δημόσιο χώρο. Η σχέση φύλο-χώρος 
αποκτά μια υλική υπόσταση μέσα στην χωρική οργάνωση της σύγχρονης 
πόλης, αφενός από το έμφυλο κτισμένο περιβάλλον (αρσενικές-θηλυκές 
ζώνες, μετακινήσεις, ασφάλεια στο δημόσιο χώρο) και αφετέρου από 
την αναπαράσταση αυτού ως βίωμα μέσω της διαχρονικής ταύτισης του 
άνδρα με το δημόσιο και της γυναίκας με τον ιδιωτικό χώρο. Κατανοούμε 
λοιπόν πως τίθενται θέματα σεξισμού, κοινωνικής αδικίας η οποία έχει 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μελετηθεί πέρα από την κοινωνιολογική και 
ψυχολογική της έκφανση και στην χωρική. Η «χωρική αδικία» γίνεται 
αντιληπτή από την περιορισμένη πρόσβαση μιας γυναίκας στους ανοιχτούς 
χώρους της πόλης. Από τα παραπάνω λοιπόν τίθενται εύλογα ερωτήματα 
από μέσα και για τον χώρο: είναι το ίδιο για μια γυναίκα να περπατάει στις 
τέσσερις τα ξημερώματα  στο κέντρο και για έναν άντρα , τα σκοτεινά  
δρομάκια τρομοκρατούν και τους άντρες , γιατί υπάρχει αυτή η διαχρονική 
ταύτιση της γυναίκας με την ιδιωτική σφαίρα κ.λ.π..

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του σεξισμού 
στις σύγχρονες πόλεις, πως αντικατοπτρίζεται σε σχέση με τη δομή τους 
και το κατά πόσο αυτό υφίσταται ή αναπτύσσεται και στην περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης. Σκοπός είναι η εμπειρική επαφή με το κοινωνικόχωρικό 
περιβάλλον της πόλης μέσα από εμπειρική έρευνα για το πώς ο σχεδιασμός 
επηρεάζει, συχνά δυσχεραίνοντας, την καθημερινότητα των γυναικών. 
Επιπλέον, το κατά πόσο η κοινωνία και ο ίδιος ο χώρος όπως είναι 
διαμορφωμένος ευνοεί και γεννά την έμφυλη ανισότητα στις διάφορες 
εκφράσεις (ανασφάλεια στο δημόσιο χώρο, μέχρι και βίαια περιστατικά). Η 
μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα, 
συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, επεγεργασία στατιστικών δεδομένων, 
φωτογραφίες, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), άρθρα και 
μεγάλο διαδικτυακό υλικό και βιωματικές εμπειρίες.
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Η κινητικότητα και ο νομαδισμός είναι έννοιες που χαρακτηρίζουν τον 
ανθρώπινo βίο σε κάθε περίοδο της ιστορίας.  Πολύ περισσότερο σήμερα που 
οι ρυθμοί της ζωής έχουν ενταθεί, η διαδοχή των γεγονότων είναι ραγδαία 
και τα όρια, τόσο τα γεωγραφικά όσο και αυτά της σκέψης, καταργούνται. 
Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο, σύνθετο κόσμο η 
τάση για μετακίνηση εντατικοποιείται. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
πολυπλοκότητα, τη ρευστότητα και την ταχύτητα της ζωής, ο σύγχρονος 
άθνρωπος μετακινείται και μετεγκαθίστανται διαρκώς. Η σχέση του με το 
χώρο υφίσταται μεταβολές. Η έννοια του ‘κατοικείν’ επαναπροσδιορίζεται. 
Αναζητούνται νέα σενάρια κατοίκησης και βίωσης του χώρου.

Η συνύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων στους ίδιους γεωγραφικά 
προσδιορισμένους τόπους εγείρει προβληματισμούς αναφορικά με την 
έννοια της ξενότητας και δημιουργεί την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της 
κοινωνίας που πλέον απαρτίζεται από σύνολα ανομοιογενή. Οι μετακινούμενοι 
πληθυσμοί τείνουν να συγκεντρώνονται σε θύλακες, ζώντας έξω από και 
μέσα στην κοινωνία ταυτόχρονα. Πρόκειται για ενδιάμεσους υβριδικούς 
χώρους υποδοχής– κατώφλια, όπου φιλοξενούνται οι διαφορετικότητες 
και συναντώνται οι ετερότητες. Εκεί οι διάφορες εμπειρίες και κουλτούρες 
έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Στη σύγχρονη καθημερινότητα κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί 
αμιγής, ή μια ομογενοποιημένη ολότητα, καθώς στα σύγχρονα έθνη 
συνυπάρχουν ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες στον ίδιο 
χώρο. Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας - ποικιλομορφίας (diversity) 
εμπεριέχει την ταυτόχρονη παρουσία και συνεπώς τη σχετικιστική 

σύγκριση διαφορετικών ηθών, αισθητικής, τρόπων σκέψης και ορίζεται ως 
η αναγνώριση αλλά και αποδοχή αυτών των ήδη δεδομένων στοιχείων που 
απαντώνται στον ίδιο χώρο και χρόνο και σε συσχέτιση μεταξύ τους. Υπό 
αυτή την έννοια η ίδια η έννοια του τόπου ορίζεται ως συσχέτιση επιμέρους 
αφηγήσεων και μεταφράσεων. Προκύπτουν λοιπόν διάφορα ερωτήματα 
που αφορούν τον τρόπο που αυτές οι διαφορετικότητες συνυπάρχουν 
στον ίδιο γεωγραφικό τόπο και κάτω από ποιες συνθήκες επιτρέπεται 
αυτή η συνυπαρξη. Πώς επηρεάζεται η δομή και η λειτουργία της πόλης 
από αυτή τη νέα πραγματικότητα, ποιες μεταβολές υφίσταται η οργάνωση 
του αστικού ιστού, κατά πόσο αυτές μπορεί να αποτελούν μέρος του 
πολεοδομικού σχεδιασμού κλπ

Στη σύγχρονη πραγματικότητα ο χώρος των Βαλκανίων είναι ο κύριος και 
άμεσος αποδέκτης τεράστιων μεταναστευτικών πληθυσμών και συνεπώς 
οι πόλεις αυτού του γεωγραφικού τόπου υφίστανται τις συνέπειες αυτών 
των μετακινήσεων. Η πόλη της Θεσσαλονίκης, λόγω της κομβικής της 
θέσης στη Βαλκανική χερσόνησο, βρισκόταν ανέκαθεν στην καρδιά των 
εξελίξεων σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση πληθυσμών. Στη σύγχρονη εποχή 
που οι διεθνείς εξελίξεις εντατικοποιούν αυτό το φαινόμενο, ο χάρτης 
της πόλης αλλάζει. Το αστικό τοπίο βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία 
ζύμωσης και αδιάκοπης κατασκευής.  Παρατηρούνται μεταβολές που 
πολλές φορές αφορούν την ανάδυση τόπων συνάντησης και υποδοχής 
ετεροτήτων. Πρόκειται για τόπους με χαρακτήρα ‘δημόσιας’ χρήσης 
παρά του ότι δεν οργανώνονται σε δημόσιους αστικούς χώρους. Τέτοια 
παραδείγματα είναι  το ‘στέκι μεταναστών’(2009 / αυτοδιαχειριζόμενος 
χώρος) και το ‘πολυδύναμο κέντρο μεταναστών και προσφύγων’ (2017 
/ του ΕΕΣ). Στους χώρους αυτούς, η ντόπια κοινότητα υποδέχεται τους 
μετακινούμενους πληθυσμούς και βοηθά στη στήριξή τους στη διαδικασία 
προσαρμογής στη νέα τους πραγματικότητα, και ταυτόχρονα επιδιώκει 
την ομαλή τους ένταξη στη ζωή της πόλης. Συνεπώς τα παραδείγματα 
αυτά εξετάζονται ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις των εξελικτικών 
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την μελέτη 
αυτών των περιπτώσεων αναζητούνται οι τρόποι που η ανάδυση τόπων 
συγκέντρωσης ετεροτήτων επηρεάζει και μεταλλάσσει τη δομή και τη 
λειτουργία του αστικού ιστού της πόλης.
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ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ: Ο 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Αγγελίνα Αποστόλου

Υποψήφια Διδάκτωρ / Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, 
Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης _ 
angelina.apostolou@yahoo.gr

Λέξεις κλειδιά: Νέα Κρήνη, προάστιο, προσφυγικός συνοικισμός,  μνήμη, ανθρωπολογία του 
χώρου.

 

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να εξετάσει – από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας 
του χώρου - τη διαδικασία μετάβασης του οικισμού της Νέας Κρήνης 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, από μια τυπική προσφυγική συνοικία 
Μικρασιατών σε ένα δυναμικό μεσο-αστικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, 
όπως αυτό φαίνεται να είναι σήμερα. Δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον 
οποίο η προσφυγική εμπειρία συγκροτεί τον τόπο, τις ταυτότητες και τη 
μνήμη των κατοίκων, η μελέτη παρακολουθεί τον μετασχηματισμό του 
χώρου από “συνοικισμό μνήμης” σε “προάστιο λήθης”. 

Η μελέτη επικεντρώνεται στη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
νοηματοδοτούν και βιώνουν τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα της 
Νέας Κρήνης σήμερα οι κάτοικοί της. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μια 
ενθογραφική μελέτη βασισμένη σε επιτόπια έρευνα και συμμετοχική 
παρατήρηση αναζητώντας τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν σήμερα 
τη φυσιογνωμία / χαρακτήρα της Νέας Κρήνης από τους σημερινούς 
κατοίκους της περιοχής, παρακολουθώντας παράλληλα και τη δράση 
του τοπικού “Πολιτιστικού Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών Νέας 
Κρήνης «η Αγία Παρασκευή»” ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρώντας 
να επαναδιαμορφώσει τη φυσιογνωμία της Νέας Κρήνης ξανακάνοντάς τη 
“γειτονιά” σε αντίθεση με τη τρέχουσα δυναμική του χώρου.

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ 

Παρασκευή Κερτεμελίδου

Δρ. αρχιτέκτων μουσειολόγος/ Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ _ 
pkertem@film.auth.gr

Λέξεις κλειδιά: αστική αναγέννηση, πολιτιστική αναζωογόνηση, Δυτική Θεσσαλονίκη

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η  πολιτιστική πολιτική έγινε πλέον ένας ισχυρός 
παράγοντας στον σχεδιασμό και την στρατηγική για την ανάπτυξη και την 
αναζωογόνηση των πόλεων. Μια πόλη χαρακτηρίζεται μητροπολιτικό 
κέντρο όχι μόνο για την έκταση ή για τον πληθυσμό της αλλά και για την 
ανάπτυξη του πολιτισμού της. Στη λίστα με τις βιώσιμες και ποιοτικές 
πόλεις στον κόσμο, τις οποίες προτείνουν διάφορα περιοδικά και 
τουριστικές ιστοσελίδες, πέρα από τις γνωστές ευρωπαϊκές πόλεις όπως 
Παρίσι, Βερολίνο κ.α., βρίσκουμε πια και πόλεις του ευρωπαϊκού Νότου που 
πλήττεται μάλιστα από την οικονομική κρίση, οι οποίες αποκτούν ένα νέο 
πρόσωπο βασιζόμενο κυρίως στο πολιτιστικό τους απόθεμα. 

Το 1998 στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε ένα νέος πολιτιστικός πυρήνας 
στα δυτικά της πόλης με αφορμή την αποκατάσταση της Μονής Λαζαριστών, 
ένα εμβληματικό κτιριακό συγκρότημα  με ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική 
αλλά και κοινωνιολογική σημασία. Η στέγαση και λειτουργία του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, των δυο σκηνών και της Δραματικής Σχολής 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καθώς και του Φεστιβάλ της 
Μονής Λαζαριστών στον υπαίθριο χώρο έδωσαν σε μια τυπική αστική 
γειτονιά της δυτικής Θεσσαλονίκης φιλότεχνο προφίλ το οποίο ενισχύθηκε 
με τη στέγαση σε μια καπναποθήκη σε κοντινή απόσταση, του Τμήματος 
Κινηματογράφου και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Α.Π.Θ. 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξεταστεί κατά πόσο, 20 χρόνια μετά, η ιδέα 
της αστικής αναζωογόνησης βρήκε εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση, αν 
επηρέασε τη ζωή των κατοίκων της γειτονιάς και σε πιο βαθμό οι κάτοικοι 
συμμετέχουν στο νέο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής τους.
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ΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ–ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997

Αναστασία M. Πάπαρη

Δρ Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος ΑΠΘ & Πολεοδόμος Πανεπιστημίου 
Λονδίνου (Master of Philosophy, University College London, Bartlett School 
of Architecture and Town Planning) / Διδάσκουσα Πανεπ. Θεσσαλίας & 
ARCHI.POLIS, CEO _ anastpapa@teemail.gr,  ecoc2021@gmail.com 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιος Χώρος, Αστική Χωρική Ταυτότητα, Θεσσαλονίκη Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997, Space Syntax Analysis, Ευρω-τοπική Χωρική Ταυτότητα

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αποδυθεί σε ένα 
αγώνα αναμόρφωσης  της χωρικής τους ταυτότητας, υπό την επήρεια 
γενικών τάσεων, όπως η ανταγωνιστικότητα για την προσέλκυση 
ταλαντούχων κατοίκων, η απόδοση του κέντρου πόλης στον πεζό, η 
ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας  τους κ. ά. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι 
πόλεις, που αναδέχονται το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης (Π.Π.Ε.), ανεξαρτήτως μεγέθους και  πέραν των ειδικών στόχων, 
όπως, π.χ., ‘το αμοιβαίο πλησίασμα των λαών της Ευρώπης’, καλούνται  να 
σχεδιάσουν τις χωρικές παρεμβάσεις τους κατά τρόπο, ώστε να προάγουν 
τον τοπικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την τοπική και την ευρωπαϊκή 
τους ταυτότητα.

Ειδικότερα, ο θεσμός της Π.Π.Ε., ο οποίος θεωρείται ο πλέον επιτυχημένος 
στον χώρο του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ωριμάσει και 
χρειάζεται να φροντίζει ταυτόχρονα για δύο ζητήματα: την παρακαταθήκη 
και την προοπτική του. Η  εισήγηση πραγματεύεται τις δύο αυτές 
παραμέτρους στους άξονες  του χρόνου και του χώρου με έμφαση στη 
δεύτερη, δηλαδή στην προοπτική των πόλεων – Π.Π.Ε., ως ‘πόλεων 
(χωρικού) τοπικού / ευρωπαϊκού πολιτισμού’. 

Με αφετηρία τον δημόσιο χώρο και την αστική χωρική ταυτότητα, 
αξιοποιείται το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης – Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997, ως μια μητρόπολη, που (οφείλει να) 
στηρίζει την χωρική της ανάπτυξη (και) στον πολιτισμό. Παρουσιάζεται 

ο πυρήνας Συντακτικής Ταυτότητας του Π.Σ.Θ., η σχέση του με το 
Πρόγραμμα Χωρικών Παρεμβάσεων (αστικών, αρχιτεκτονικών) της Θ ’97 
και εξάγονται συμπεράσματα για το ‘είναι’ και το ‘γίγνεσθαι’ της πόλης, 
ικανά να στηρίξουν ένα σύνολο προτάσεων για μελλοντικές παρεμβάσεις, 
που συνδέουν την πόλη με τον τοπικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τόσο 
η ανάλυση, όσο και οι προτάσεις, αναφέρονται στην μητροπολιτική κλίμακα 
(Π.Σ.Θ.) με εργαλείο την Space Syntax Analysis (UCL, AAS), που επιτρέπει 
την ανάλυση και σύγκριση χωρικών διατάξεων, οσοδήποτε μεγάλων. Οι 
προτάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της  χωρικής 
ταυτότητας της πόλης, συνδέοντάς την ενδεικτικά με ενότητες , όπως, 
π.χ., ‘πολιτιστικές διαδρομές’, ‘δίκτυο εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης’, 
‘δίκτυο πράσινων χώρων’, ένα σύνολο, δηλαδή, αιτουμένων με πολιτισμικό 
/ πολιτιστικό πρόσημο, που δεν έχουν λάβει επαρκείς απαντήσεις μέχρι και 
σήμερα και μάλιστα σε μητροπολιτικό επίπεδο. 

Η εισήγηση επιχειρεί να καλύψει αυτό το μείζον κενό, που παρατηρείται και 
στα προγράμματα των προηγούμενων Π.Π.Ε., καινοτομώντας με ένα ακόμη 
στοιχείο: στην επιστημολογική θεμελίωση και πειραματική εφαρμογή 
της σύνθετης έννοιας της ‘ευρω-τοπικής’ χωρικής ταυτότητας, που 
μετουσιώνει στο χώρο κατά μοναδικό τρόπο  το (μόνο λεκτικά και γενικά 
διατυπωμένο) κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων εκ  μέρους της 
Ε.Ε. για τη ‘σύνθεση του τοπικού με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό’.  
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8 (+) ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Ανδρέας Νικολοβγένης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών – M Arch, Harvard / 
Διδάσκων, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων _  
nikolovyenis@gmail.com

Λέξεις κλειδιά: προβλήτες, δίκτυα, συγκοινωνία, αρχιπέλαγος, πολιτειακός

Η εισήγηση παρουσιάζει τις μελέτες για τις 8 στάσεις της αστικής θαλάσσιας 
συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, έργα 8 διεθνούς φήμης αρχιτεκτόνων,  που 
προσκλήθηκαν στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας του 1997.

Οι 8 προβλήτες δεν σχολιάζονται γενικά αλλά συγκεκριμένα, ως προτάσεις 
μετασχηματισμού τις παράκτιας γεωγραφίας. 

Η παράκτια γεωγραφία ήταν διαχρονικά εκεί όπου συντελέστηκαν οι 
μεγάλες αλλαγές της πόλης με αδιαμφισβήτητο αντίκτυπο στην ανάμειξη 
της πληθυσμιακής σύνθεσης. Οι στάσεις προστίθενται ως γεγονός στην 
διαδοχική κατεδάφιση των τειχών, την ανάπτυξη της προκυμαίας και την 
πρόσφατη νέα παραλία.

Αφού ορισθεί το πρωταρχικό γεωγραφικό τοπίο της Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των «νέων γεωγραφιών», όπως 
αναπτύχθηκε από ερευνητές στην Μεταπτυχιακή Σχολή Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Harvard από το 2009. Οι νέες γεωγραφίες, αφορούν σε 
ένα νέο ρόλο της αρχιτεκτονικής που, δίχως αλλαγή της κλίμακας αλλά 
μέσω μορφολογικών χειρισμών και της προγραμματικής οργάνωσης, 
αποκολλάται από το τοπικό και προσπαθεί να αποτανθεί στο ευρύτερο, 
γεωγραφικό περιβάλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο αφουγκράζεται 
τα επεκτεινόμενα όρια του σύγχρονου κόσμου αλλά δύναται να επηρεάσει 
την περιβάλλουσα γεωγραφία και να την επαναδιαπραγματευτεί, μέσω της 
δημιουργίας μιας νέας, δυναμικής, εσωτερικής γεωγραφίας.

Μέσα από 8 διακριτά επεισόδια–αναλύσεις, που αναφέρονται σε θεωρητικές 
θέσεις, γεγονότα και άλλα αρχιτεκτονικά παραδείγματα, θα επιχειρηθεί να 
μετασχηματιστεί ο τίτλος του προγράμματος από «ανάμεσα στη θάλασσα 
και την πόλη» σε «ανάμεσα στον τόπο και τον κόσμο» και να τονιστεί η 
επικαιρότητα του εγχειρήματος και η συνάφειά του με τη συγκεκριμένη 
θεματική. 

ΘΥΛΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ Δ. 
ΓΟΥΝΑΡΗ

Ιωάννης Τρίκολας1, Αλκμήνη Πάκα2 
1Αρχιτέκτονας Μηχανικός / ΕΜΠ, ΑΠΘ _ trikolasyannis@gmail.com
2Αναπληρώτρια καθηγήτρια / ΑΠΘ _ alkminip@arch.auth.gr

Λέξεις κλειδιά: Θύλακες δραστηριοτήτων, Αρχαιολογικός χώρος, Δημόσιος χώρος, 
Ετεροτοπία

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί κατά βάση βιβλιογραφική έρευνα 
υποστηριζόμενη από επιτόπιες παρατηρήσεις των συγγραφέων στην 
περιοχή μελέτης. Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση της 
αντιπαράθεσης του δημόσιου και του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή 
της Δ. Γούναρη. Υπόθεση εργασίας αποτελεί η άποψη που υποστηρίζει 
πως λόγω τις εγγύτητας αυτών των δύο φαινομενικά αντιθετικών τόπων 
καλλιεργείται μια ιδιόμορφη επικοινωνία μεταξύ τους η οποία συμβάλει 
στο συνολικό μετασχηματισμό την ιδέας του τόπου της περιοχής. Στόχος 
της έρευνας είναι η βαθύτερη κατανόηση της συνθήκης κατοίκησης και 
η εξερεύνηση των δυναμικών τρόπων μετασχηματισμού της ιδέας του 
δημόσιου και του αρχαιολογικού χώρου της περιοχής. Για τη διερεύνηση 
της υπόθεσης εργασίας αναφερόμαστε σε πρακτικές οικειοποίησης του 
αρχαιολογικού χώρου που παρατηρούνται στην περιοχή και επιχειρούμε τη 
χωρική τους νοηματοδότηση. Για τους σκοπούς της έρευνας προσπαθούμε 
να προσδιορίσουμε το είδος του δημόσιου χώρου που εμφανίζεται 
κυρίως κατά μήκος της Δ. Γούναρη, τη δυναμική συνθήκη κατοίκησης του 
χώρου καθώς και την ερμηνεία της εικόνας του. Επιπλέον διερευνούμε 
την επίδραση των πρακτικών οικειοποίησης στο μετασχηματισμό της 
ετεροτοπικής συνθήκης του αρχαιολογικού χώρου, αναδεικνύοντας την 
ιδιόμορφη σχέση των δύο γειτονικών τόπων αλλά και θίγοντας ζητήματα 
σημασιοδότησης και διαχείρισης των μνημείων της περιοχής.  



ΕΠΙΣΗΜΌΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΙ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΝΕΌΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΌΣ

Το επίσημο πλαίσιο σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης όπως επιτελείται 
«εκ των άνω» και σε διακριτές κλίμακες από θεσμοθετημένους φορείς 
σε ένα πλέγμα πολλαπλών αρμοδιοτήτων, διατηρεί μια αμφισβητούμενη 
συσχέτιση με τον πραγματικό χώρο και τις σύγχρονες προκλήσεις της 
πόλης.  Οι διαδικασίες του επίσημου σχεδιασμού, οι εφαρμογές και τα 
αποτελέσματά του, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητα για το 
ευρύ κοινό αλλά συχνά για τους ίδιους τους/τις ειδικούς επιστήμονες του 
χώρου και τους εμπλεκόμενους φορείς. Στα πρόσφατα χρόνια της κρίσης, 
σε αναζήτηση νέου παραδείγματος, ο επιτελικός σχεδιασμός της πόλης 
κινείται με διαρκείς αναπληρώσεις, ανάμεσα στη ρύθμιση, σε ευέλικτες 
στρατηγικές και σε κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών  
(λ.χ. περιβαλλοντικά τεχνικά έργα, προσφυγική εγκατάσταση). Λαμβάνει 
νέες κατευθύνσεις με ασαφείς διαδικασίες, με υιοθέτηση διφορούμενων 
«παγκόσμιων» αστικών προτύπων και με συμμετοχή νέων δρώντων  στις 
αναπτυξιακές διαδικασίες.

Πώς αποτιμώνται κριτικά τα συγκεκριμένα σχέδια δημόσιων φορέων και 
των Δήμων με χωρικό αποτύπωμα (θεσμοθετημένα και υπό μελέτη) μέσα 
από τις διαδικασίες κατάρτισής τους; Σε ποιες πτυχές του χωρικού 
σχεδιασμού και σε ποιους τομείς χωρικής οργάνωσης εντοπίζονται κενά, 
αντιφάσεις ή κρίσιμες εκκρεμότητες; Ποιοι νέοι ρόλοι αναδεικνύονται στο 
πλέγμα δρώντων στο τοπικό σκηνικό σχεδιασμού της ανάπτυξης, και ποιοι 
οι ρόλοι των ειδικών του χώρου (αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, χωροτακτών); 
Με ποιες δομές και  εργαλεία προωθείται η δημόσια διαβούλευση στην 
αστική διακυβέρνηση; Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα χωρικά θέματα της 
πόλης (όπως το παράκτιο μέτωπο, η ΔΕΘ, τα στρατόπεδα); Υπάρχουν 
ιστορίες εξέλιξης σχεδίων που είναι σημαντικό να αναδειχθούν; Διαφαίνεται 
τα τελευταία χρόνια πράγματι ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού του 
αστικού χώρου;

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
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Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μάγδα Σεγκούνη

Αρχιτέκτων Μηχανικός / Προϊσταμένη Τμήματος Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας _ 
msegkouni@orth.gr

Λέξεις κλειδιά: χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα

Ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στην Ελλάδα εξελίσσεται με 
ταχείς ρυθμούς και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών, εντοπίζονται νέες οπτικές και θέματα 
που απαιτούν συνεργασίες  μεταξύ όλων  των φορέων του σχεδιασμού. 
Επιχειρείται να γίνει μία κριτική αποτίμηση του εκτεταμένου έργου του 
Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , το οποίο αποτελεί σήμερα 
το διάδοχο σχήμα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) που καταργήθηκε το 2014 και 
ασχολείται με το χωρικό σχεδιασμό, την καταγραφή, παρακολούθηση, 
κατάρτιση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και άλλων 
Ειδικών Μελετών αλλά και τη διαχείριση και εναρμόνιση ρόλων και σχέσεων 
μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων. Επίσης επιχειρείται να καταγραφούν 
οι διαδικασίες γνωμοδότησης και ελέγχου ώστε να χαρτογραφηθεί 
η  διαδικασία σχεδιασμού και θεσμοθέτησης.  Τέλος καταγράφονται 
τα ευρωπαϊκά και διεθνούς ενδιαφέροντος προγράμματα  σε θέματα 
πολεοδομικού και χωρικού σχεδιασμού με τα οποία ασχολείται το Τμήμα 
ως θεσμικός φορέας στην περιοχή ευθύνης του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Θεσσαλονίκης και συσχετίζεται ο χωρικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο 
με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τα σύγχρονα παραδείγματα σχεδιασμού του 
αστικού χώρου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η 
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Παντολέων Σκάγιαννης 

Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας_ 
leonska@uth.gr

Λέξεις Κλειδιά: Θεσσαλονίκη, χωρικός σχεδιασμός, φάσεις οικονομικής ανάπτυξης, οικονομική 
κρίση, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο επιχειρεί να συσχετίσει τον χωρικό σχεδιασμό στη Θεσσαλονίκη 
από το 1985 (απαρχή των Οργανισμών Θεσσαλονίκης και Αθήνας, και 
έναρξη των νέων ρυθμιστικών σχεδίων) μέχρι το 2015, λαμβάνοντας 
ως βασικό χώρο αναφοράς τη Δυτική Είσοδο της πόλης, την περιοχή 
των Λαχανόκηπων. Στο κείμενο γίνεται αναφορά και κωδικοποίηση των 
προταθεισών παρεμβάσεών σε όλες τις κλίμακες σχεδιασμού της πόλης 
και της περιφέρειας, καθώς και στον τομέα των μεταφορών. Ταυτόχρονα, 
αναλύονται οι οικονομικές φάσεις από τις οποίες έχει διέλθει η χώρα, από 
την οπτική γωνία της θεωρίας της ρύθμισης, αναγνωρίζοντας τη φάση 
προ της ωρίμανσης των διαφόρων μορφών των «κοινοτικών πλαισίων 
στήριξης» τη φάση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, και των 
οραματισμών για τον ευρύτερο διεθνή ρόλο της πόλης, την φάση της μετα-
ολυμπιακής ευδαιμονίας, αλλά και την επόμενη φάση της μεγάλης κρίσης.

Στο κείμενο επιχειρηματολογείται η σχέση ανάμεσα στις οικονομικές 
φάσεις της χώρας (στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων), στους 
οικονομικούς οραματισμούς για τη Θεσσαλονίκη, και και στα προϊόντα του 
χωρικού σχεδιασμού, δηλαδή στους στόχους και στις επιδιώξεις του, και 
στα ίδια τα παρηγμένα σχέδια για την πόλη, επιχειρώντας μια συσχέτιση 
των καθεστώτων συσσώρευσης με τους τρόπους ρύθμισης στους οποίους 
τα αντιστοιχίζει. Στη βάση αυτή, το κείμενο εισηγείται ότι η Θεσσαλονίκη 
έχει διέλθει από τρεις διακεκριμένες φάσεις χωρικού σχεδιασμού που 
αντιστοιχούν στις οικονομικές φάσεις και αντανακλούν αυτή την πορεία: τη 
φάση των χαμηλών προσδοκιών, τη φάση των φαντασμαγορικών σχεδίων, 
και τη φάση της ανώμαλης προσγείωσης.
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ; 

Ελισάβετ Θωίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / ΑΠΘ - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης _ thoidouel@auth.gr

Λέξεις κλειδιά: στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, 
Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Η μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως και της Αθήνας, υπήρξε 
πεδίο εφαρμογής ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού με το Ρυθμιστικό 
της Σχέδιο ήδη από το 1985. Το ίδιο Σχέδιο λίγο πριν και μετά το 2000 
αποτέλεσε τη βάση αναζητήσεων με σχέδια αμιγώς στρατηγικού χαρακτήρα 
που, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ανέδειξαν παράλληλα την 
ανάγκη μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Παρά τις πολύ αξιόλογες μελέτες 
και πρωτοβουλίες τα νέα στρατηγικά σχέδια δεν θεσμοθετήθηκαν, 
ξεκίνησε όμως η  διαδικασία επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου, 
στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο λόγω και 
της οικονομικής κρίσης και με απουσία συναίνεσης στο τοπικό επίπεδο, η 
θεσμοθέτηση νέου ΡΣΘ παραμένει σε εκκρεμότητα, με εμφανή τη δυσκολία 
στρατηγικών επιλογών και δεσμεύσεων. Παράλληλα, εντείνεται η ανάγκη 
για διεξόδους σε προβλήματα χωρικής οργάνωσης της μητροπολιτικής 
περιοχής καθώς και για παρεμβάσεις χωρικής ανάπτυξης που θα 
υποστηρίξουν τις μελλοντικές προοπτικές της. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον χωρικό σχεδιασμό μετά το 2016 εισάγει 
νέα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη 
περιοχών, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ), με την πρόβλεψη ότι πρέπει 
να εναρμονίζονται με τον υπερκείμενο χωρικό σχεδιασμό. Ήδη έχουν 
ξεκινήσει δύο ΕΧΣ ως αστικές αναπλάσεις σε Δήμους του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και εκδηλώνονται πρωτοβουλίες για 
άλλα σε περιοχές παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα 
όμως και πέρα από τα παραπάνω ΕΧΣ, διαφαίνεται μια προτίμηση σε 
επιμέρους σχεδιασμούς που αφορούν το επίπεδο του στρατηγικού 
χωρικού σχεδιασμού, με προτάσεις παρεμβάσεων χωρικής οργάνωσης 

μητροπολιτικής εμβέλειας.  Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία για το ΕΧΣ 
της Παραλιακής Ζώνης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
το οποίο θα εκτείνεται σε εφτά Δήμους της περιοχής. 

Προκύπτουν έτσι, ελλείψει ενός ανανεωμένου στρατηγικού σχεδίου και 
ενός μητροπολιτικού φορέα χωρικού σχεδιασμού, ερωτήματα: Ποιο είναι 
το πλαίσιο του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη 
που λειτουργεί ως υπερκείμενο στους επιμέρους σχεδιασμούς θέτοντας 
στρατηγικές επιλογές και δεσμεύσεις; Ποια είναι η κλίμακα, τα όρια και ο 
ρόλος των επιμέρους σχεδιασμών και πως συνδέονται με τον στρατηγικό 
σχεδιασμό αλλά και μεταξύ τους; Και, τελικά, ποιοι φορείς μπορούν να 
εκφράσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και να αποκαταστήσουν το έλλειμμα 
της μητροπολιτικής διακυβέρνησης; Το άρθρο προσεγγίζει κριτικά τα 
παραπάνω θέματα, με άξονα τον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό για τη 
Θεσσαλονίκη.
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ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Αθηνά Βιτοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _  
avitopoulou@arch.auth.gr 

Λέξεις κλειδιά: θεσμικοί ιδιοκτήτες, αστικοί μετασχηματισμοί, μεγάλης κλίμακας αστικές 
επεμβάσεις, μηχανισμοί και διαδικασίες σχεδιασμού του αστικού χώρου, εμπλεκόμενοι 
δρώντες

Από τη θέσπιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης το 1985,  οι 
εκτάσεις των θεσμικών ιδιοκτητών – κρατικών φορέων που κατέχουν 
ή/και διαχειρίζονται μεγάλες ενιαίες εκτάσεις στον αστικό χώρο, όπως 
ο Στρατός (ΤΕΘΑ), η ΔΕΘ, ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ – βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων, μελετών, γενικών πολεοδομικών σχεδίων αλλά και αρκετών 
διαγωνισμών που έγιναν για την πόλη ή τμήματά της, είτε ως σημαντικά 
αποθέματα γης για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας αστικών επεμβάσεων 
είτε ως περιοχές με ανάγκη ιδιαίτερης παρέμβασης. Θεωρήθηκαν 
ουσιαστικά το «κλειδί» για την επίτευξη ενός συνολικού στρατηγικού 
σχεδιασμού για το πολεοδομικό συγκρότημα, την αναδιάρθρωσή του και 
τη δημιουργία μιας πολυκεντρικής δομής, προσφέροντας δυνατότητες για 
τη χωροθέτηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και χώρων πρασίνου. Έτσι, οι «ανενεργοί» κατά 
κύριο λόγο μέχρι τότε θεσμικοί ιδιοκτήτες εισήλθαν, άλλοι περισσότερο 
και άλλοι λιγότερο δυναμικά, στο παιχνίδι της αστικής ανάπτυξης και 
του μετασχηματισμού του αστικού χώρου. Στη δεκαετία του 1990, οι 
θεσμικοί αυτοί ιδιοκτήτες διήλθαν από μια σημαντική φάση εσωτερικής 
αναδιοργάνωσης (μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες, μεταβολές στη 
διοικητική δομή, δημιουργία θυγατρικών εταιριών), με στόχο την ευελιξία 
στη δράση τους και τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής λογικής στον 
τρόπο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους. Η αναδιοργάνωση αυτή 
εντάσσονταν στην ευρύτερη προσπάθεια της περιόδου να προωθηθεί 
μια «συγκροτημένη και ορθολογική πολιτική αξιοποίησης της δημόσιας 
περιουσίας», κυρίως μέσα από μηχανισμούς και εργαλεία που εγγράφονταν 
στη γενικότερη στροφή προς νεοφιλελεύθερες πολιτικές όσον αφορά την 
ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.  

Η ανακοίνωση παρουσιάζει καταρχάς με συνοπτικό τρόπο τα κομβικά 
σημεία στην εξέλιξη της δράσης των θεσμικών ιδιοκτητών και στους 
μετασχηματισμούς/προτάσεις μετασχηματισμού των εκτάσεων που 
κατέχουν ή/και διαχειρίζονται, από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα. 
Στόχος είναι να αναδειχθούν κυρίως οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες 
που αναπτύχθηκαν αλλά και οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων δρώντων (θεσμικών ιδιοκτητών, τοπικών και κεντρικών 
φορέων, πολιτών), καθώς και να επανεξεταστούν κριτικά οι μελέτες και 
προτάσεις που διαμορφώθηκαν κατά καιρούς για τις εκτάσεις αυτές. Στη 
συνέχεια, η ανακοίνωση επιδιώκει να ανιχνεύσει και να ερμηνεύσει τις 
προκλήσεις και τα διακυβεύματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των 
εκτάσεων αυτών, αλλά και να σκιαγραφήσει τις μελλοντικές προοπτικές 
τους και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν, λαμβάνοντας υπόψη:  
α) το νέο πολεοδομικό νομοθετικό πλαίσιο και την «πολιτική αξιοποίησης» 
της δημόσιας περιουσίας, όπως διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο 
της κρίσης και των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και β) τη 
δυναμική αύξηση των διεκδικήσεων και της συμμετοχής των πολιτών στις 
διαδικασίες μετασχηματισμού του αστικού χώρου.
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Λέξεις κλειδιά: μοντέλα στρατηγικής ανάπτυξης, Βαλκάνια, κράτος

Στην παρουσίαση μας θα εκκινήσουμε από τη μελέτη παγκόσμιων δρώντων 
που διαμορφώνουν αστικά πρότυπα και στη συνέχεια θα δούμε πως οι 
τοπικές πολιτικές του χώρου συναρθρώνονται ουσιωδώς με τις προτάσεις 
τους. Μάλιστα, τέτοιοι υπερεθνικοί φορείς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, 
η τράπεζα EBRD, ο ΟΑΣΑ, το ΔΝΤ, τα όργανα χωροταξικού σχεδιασμού 
της ΕΕ (ESDP, PHARE, ISPA, SAPARD, CADSES, INTERREG) αναφέρονται 
συγκεκριμένα στην στρατηγική ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
με καθαρούς άξονες, χωρίς να διαμεσολαβούνται από τους πρόσκαιρους 
συμβιβασμούς που πρέπει ενδεχομένως να υιοθετούν τα εθνικά τοπικά 
σχέδια και η νομοθεσία. Άρα ενδείκνυνται για τη μελέτη των νέων 
παραδειγμάτων σχεδιασμού.

Πως ορίζεται η πόλη για τους υπερεθνικούς φορείς ; Οι μεθοδολογικές 
αφαιρέσεις για τον ορισμό της είναι αθώες, ή συνδέονται με συγκεκριμένες 
κοινωνικές σχέσεις ; Έννοιες όπως πόλοι ανάπτυξης, διάδρομοι κυκλοφορίας, 
πολυκεντρική οργάνωση, παγκόσμια διασύνδεση, τόποι επενδύσεων 
ακινήτων, ανταγωνιστικότητα ή συνέργειες μήπως κατευθύνουν την 
ανάπτυξη και αποκρύπτουν τις ανισότητες, με συγκεκριμένες αναφορές για 
τις πόλεις της χερσόνησου του Αίμου; Η χαρτογραφία αυτών των φορέων 
αντανακλά τα παραπάνω ; 

Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση με αναφορές στον σχεδιασμό και την 
πρακτική του υλοποίηση από τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, πλην της Ελλάδας, που γνώρισαν μια πιο « αυθεντική » εφαρμογή 
αυτών των πολιτικών, ακριβώς λόγω του σοκ του μετασχηματισμού τους, 
μετά την κατάρρευση της σχεδιασμένης οικονομίας τους. Τα πορίσματα 
αυτά προκύπτουν από την εγχώρια έρευνα που έχουμε κάνει και θα 
συνοδευτούν από φωτογραφίες και χαρτογραφία. 

Στη συνέχεια θα δούμε όμως ότι βασικά χωρικά εργαλεία, όπως τα ευέλικτα 
στρατηγικά σχέδια (αντί για ρυθμιστικά-περιφερειακά-ΓΠΣ), η υπόδειξη 
τόπων επενδύσεων από παράλληλους αναπτυξιακούς φορείς (αντί της 
ολικής προσέγγισης με περιορισμούς χρήσεων, όρων δόμησης κλπ), ο 
ρόλος των αναπλάσεων και η γενική χωροθέτηση των επενδύσεων εκεί 
όπου αναμένεται μειωμένο ρίσκο εφαρμόζονται κλιμακούμενα και στην 
περίπτωση της Ελλάδας. Ο ρόλος του κράτους στα παραπάνω είναι διπλός 
και αντιφατικός : πρέπει να επιταχύνει τη συμμόρφωση, αλλά και να βγαίνει 
στο παρασκήνιο, στο όνομα ενός παγκόσμιου, δικτυακού σχεδιασμού. Μια 
αναφορά στις πολιτικές του ΤΑΙΠΕΔ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και των 
παλαιότερων ρυθμιστικών σχεδίων Τουρισμού και Βιομηχανίας, έρχεται 
προς επιβεβαίωση των παραπάνω. 

Εν τέλει, η Ελλάδα δε διαφέρει πολύ από τους γείτονες της, που κάποτε την 
χώριζαν διαφορετικά πολιτικά συστήματα και οικονομικοί προσανατολισμοί. 
Το βασικό μοντέλο ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί για αυτήν από τους 
παγκόσμιους φορείς και που εφαρμόζεται από τα εθνικά/τοπικά εργαλεία 
χωρικού σχεδιασμού σήμερα, αφορά δραστηριότητες έντασης εργασίας, με 
χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλές επενδύσεις σε σταθερό κεφάλαιο και 
κερδοσκοπία σε ακίνητα.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΡΟΧΙΑΣ

Απόστολος Παπαγιαννάκης1, Αθηνά Γιαννακού2, 
Αθηνά Βιτοπούλου3

1Επίκουρος Καθηγητής / Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
ΑΠΘ _ apa@plandevel.auth.gr
2Καθηγήτρια / Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ _ 
adgianna@plandevel.auth.gr
3Επίκουρη Καθηγήτρια / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _  
avitopoulou@arch.auth.gr

Λέξεις κλειδιά: βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κινητικότητα, ενιαίος πολεοδομικός και 
συγκοινωνιακός σχεδιασμός, Transit Oriented Development, μέσα σταθερής τροχιάς, 
Θεσσαλονίκη

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες προσαρμογής 
και εφαρμογής του πολεοδομικού-συγκοινωνιακού προτύπου χωρικού 
σχεδιασμού «Transit Oriented Development» (TOD) ή «Ανάπτυξη 
Προσανατολισμένη στη Δημόσια Συγκοινωνία» (ΑΠΔΣ) στη Θεσσαλονίκη, 
με στόχο την επιτυχημένη πολεοδομική ένταξη των Μέσων Σταθερής 
Τροχιάς, την προώθηση της «πόλης μικρών αποστάσεων» και της βιώσιμης 
κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και 
το πλαίσιο διαμόρφωσης του ελληνικού αστικού χώρου. Μέχρι σήμερα, το 
υπό κατασκευή Μετρό της Θεσσαλονίκης που αναμένεται να λειτουργήσει 
το 2020, καθώς και η πρόταση για δημιουργία Τραμ, δεν αποτέλεσαν 
πεδίο μελέτης και δημόσιας πολιτικής για μια στροφή προς περισσότερο 
βιώσιμες μορφές ανάπτυξης και κινητικότητας. 

Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, 
η εργασία προτείνει καταρχάς μια τυπολογία των σταθμών του μετρό σε 
σχέση με τον αστικό χώρο που τους περιβάλλει όσον αφορά την αστική 
πυκνότητα, τις χρήσεις γης, την προσπελασιμότητα και τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του δικτύου. Στη συνέχεια αναπτύσσει ένα πλαίσιο 
κατευθύνσεων, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες του 
συστήματος χωρικού σχεδιασμού, το οποίο επιδιώκει να ανταποκριθεί στις 
ακόλουθες προκλήσεις: 1) ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
συνδυασμένων μεταφορών μητροπολιτικής εμβέλειας (μέσα σταθερής 

τροχιάς, λεωφορεία, ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) και αύξηση της χρήσης 
των μέσων μαζικής μεταφοράς, 2) προώθηση της ισορροπημένης αστικής 
ανάπτυξης μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων γειτονιών που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικο-χωρικά προβλήματα και αναπτυξιακά εμπόδια, 
3) προστασία και ενίσχυση του ανθρωπογενούς και του φυσικού αστικού 
περιβάλλοντος με τη δημιουργία νέων «πράσινων διαδρόμων» και την 
ένταξή τους στο ευρύτερο οικοσύστημα της πόλης. Η κύρια συνεισφορά 
της ερευνητικής εργασίας έγκειται στην προτεινόμενη διεπιστημονική 
προσέγγιση σχεδιασμού προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη του 
μητροπολιτικού σιδηροδρομικού δικτύου στον αστικό χώρο και να 
μεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από 
τη λειτουργία του.
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Αν η αναδιανομή του δημόσιου χώρου υπέρ των ανοιχτών, ελεύθερων 
ή κενών οικοπέδων σε σχέση με τα δομημένα ή πλήρη, μοιάζει δύσκολη 
μέσα στις σημερινές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, ευκολότερη 
φαίνεται η δυνατότητα αναδιανομής του αστικού οδικού δικτύου υπέρ των 
ηπιότερων τρόπων μετακίνησης σε σχέση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Η αναλογία της επιφάνειας δομημένου/αδόμητου χώρου στη Θεσσαλονίκη 
είναι περίπου 2:1 (65%-35%), ενώ στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις 
ισχύει το αντίστροφο ή – το πολύ – 50-50. Στο 35% του μη δομημένου 
χώρου περιλαμβάνονται, βέβαια, και οι δρόμοι (25% περίπου, μαζί με 
τα πεζοδρόμια που καταλαμβάνουν ένα 10%) ενώ το υπόλοιπο 10% (στο 
βαθμό που δεν καταπατώνται) είναι συνολικά τα πάρκα, οι πλατείες 
και οι πεζόδρομοι, συμπεριλαμβανομένης και της παραλιακής ζώνης. 
Συμπερασματικά, προκύπτει ότι αυτός που ονομάζουμε ελεύθερο δημόσιο 
χώρο, στη Θεσσαλονίκη καλύπτει συνολικά (μαζί με τα πεζοδρόμια) μόλις 
το 20% περίπου της επιφάνειας της πόλης. Αυτή η αρνητική αναλογία 
μπορεί να αλλάξει (και να φτάσει μια ισορροπημένη σχέση 50-50) με ένα 
σταδιακό ανασχεδιασμό των οδών της πόλης, με στόχο να αυξηθούν (όπου 
και όπως αυτό είναι δυνατό) οι ποδηλατόδρομοι, οι αποκλειστικές λωρίδες 

για λεωφορεία ή τραμ και το πλάτος των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα 
την ευκολότερη κίνηση των πιο ευάλωτων χρηστών της οδού (πεζοί, 
ποδηλάτες και επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς).

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποιες καλές πρακτικές που έχουν 
ήδη εφαρμοστεί για την υλοποίηση αυτής της αντίληψης, καθώς και 
ενδεικτικά παραδείγματα από οδούς της Θεσσαλονίκης που θα μπορούσαν 
να μετατραπούν σε «ολοκληρωμένους δρόμους», συμβάλλοντας στην 
εφαρμογή της ιδέας για μια βιώσιμη αναδιανομή του οδικού δικτύου της 
πόλης.
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συμμετοχική διακυβέρνηση

Στη θεωρία της ανάπτυξης των πόλεων, η εξελικτική κατανόηση του 
σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης γίνεται κυρίαρχη. Οι πόλεις 
νοούνται ως σύνθετα συστήματα που διαμορφώνονται από μεγάλο 
αριθμό διεργασιών ‘εκ των κάτω’ με αποτελέσματα που είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν και να σχεδιαστούν. Η προοπτική αυτή ενισχύεται από 
την τρέχουσα στροφή προς τις ευφυείς πόλεις και την εντατική χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών, υποδομών, και υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση 
των αστικών οικοσυστημάτων. 

Η παρούσα ανακοίνωση επεκτείνει την εξελικτική σκέψη για την 
αναδυόμενη δυναμική των πόλεων στον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Βασίζεται στις πρόσφατες προσπάθειες σχεδιασμού και υλοποίησης 
μιας στρατηγικής ευφυούς πόλης στη Θεσσαλονίκη που ενισχύει την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της πόλης. 
Αξιοποιώντας ευκαιρίες που εμφανίστηκαν στον τομέα των έξυπνων 
πόλεων και προγράμματα όπως τα ‘IBM Smarter Cities Challenge’, ‘Rockefeller 
100 Resilient Cities’, τη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Πρόγραμμα Horizon 2020, 
και την πρωτοβουλία  ‘Digital Cities Challenge” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Θεσσαλονίκη έχει διαμορφώσει μια ψηφιακή στρατηγική για ανοιχτή 
οικονομία, βιώσιμη και ανθεκτική υποδομή και συμμετοχική διακυβέρνηση. 
Ο σχεδιασμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του συνήθους 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού υποδομών. Αναδεικνύει τα 
χαρακτηριστικά του πολεοδομικού σχεδιασμού για ψηφιακές υποδομές 

και υπηρεσίες ως σύνθεση τεχνολογιών, πρωτοβουλιών συμμετοχής, και 
ευκαιριών για δράσεις, οι οποίες είναι ασαφείς ή ανύπαρκτες στην αρχή 
της διαδικασίας σχεδιασμού. 

Τα εξελικτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των πόλεων, τα οποία μέχρι 
τώρα αποδίδονταν στη λειτουργία της αγοράς, διαμορφώνουν τώρα τις 
θεσμικές πτυχές του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός ψηφιακών 
υποδομών των πόλεων επεκτείνει τη λογική πολυπλοκότητας του 
στρατηγικού προγραμματισμού, λόγω ψηφιακών τεχνολογιών που γρήγορα 
μεταβάλλονται και συμμετοχικής διακυβέρνησης σε μεγάλο εύρος πεδίων.
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2 Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχ., Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης _ 
ntasopo@yahoo.gr 

Λέξεις κλειδιά: πολιτικές για την αστική ανάπτυξη, χωροταξικός και πολεοδομικός 
σχεδιασμός, έξυπνες πόλεις, Ελλάδα

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί 
ένα πεδίο μέσω του οποίου οι διοικήσεις είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
με περισσότερο διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο στα προβλήματα των 
πόλεων, καθώς και να εξασφαλίζουν καλύτερη και αποδοτικότερη παροχή 
υπηρεσιών, διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών, νέες μορφές συνεργασίας 
μεταξύ φορέων και, εν τέλει, ‘χρηστή’ διακυβέρνηση. Τα ζητήματα αυτά, στο 
πεδίο του χωρικού σχεδιασμού, είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην περίπτωση 
της Θεσσαλονίκης, καθώς η πόλη χαρακτηρίζεται γενικά από αδυναμία 
ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού και, μετά τις εξελίξεις των 
τελευταίων χρόνων (βλ. κατάργηση Οργανισμού Ρυθμιστικού), από σοβαρά 
κενά στη μητροπολιτική της διακυβέρνηση. 

Το 2008 ολοκληρώθηκε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “Χωρική 
ολοκλήρωση των πολιτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ψηφιακή 
διακυβέρνηση. Εμπειρία και προοπτικές στη μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης” (Επιστ. Υπεύθυνος: Καθ. ΑΠΘ Γρ. Καυκαλάς, Συντονισμός: Ε. 
Θωίδου), το οποίο είχε ως σκοπό, μεταξύ άλλων, να εντοπίσει τα οφέλη και τα 
προβλήματα που προκύπτουν ή αναμενόταν να προκύψουν από την εφαρμογή 
μέσων ψηφιακής διακυβέρνησης και να καταλήξει σε συμπεράσματα 
αναφορικά με τη συμβολή τους στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την 
επίτευξη κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των φορέων της 
πόλης. Η ατζέντα για την ψηφιακή διακυβέρνησης την περίοδο εκείνη μόλις 
ξεκινούσε, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Διαπιστώθηκε ότι εν έτει 2008 οι 
εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού 

στη Θεσσαλονίκη υπολείπονταν σημαντικά άλλων πολιτικών όσον αφορά 
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη των οργανωτικών τους 
δραστηριοτήτων, την παροχή υπηρεσιών και εν τέλει την ολοκλήρωση των 
πολιτικών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα, δέκα χρόνια 
μετά, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κάνει τεράστια άλματα σε επίπεδο 
εξάπλωσης και εφαρμογών. Ταυτόχρονα όμως, η πόλη της Θεσσαλονίκης 
αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα λόγω της πρόσφατης κρίσης χρέους (2009) και της ακόμη 
πιο πρόσφατης κρίσης μετανάστευσης (2015). Με αφορμή την έρευνα του 
έλαβε χώρα την προηγούμενη δεκαετία, σκοπός της παρουσιαζόμενης 
έρευνας είναι η καταγραφή των αλλαγών στο τοπίο της ψηφιακής 
διακυβέρνησης στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη κατά 
το διάστημα που μεσολάβησε. Βρίσκουμε ότι σήμερα, δέκα χρόνια μετά, το 
τοπίο αυτό στη Θεσσαλονίκη παραμένει κατακερματισμένο, ενώ παλιές και 
νέες προκλήσεις, όπως η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων για τη λειτουργία 
και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού, η έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού και η χαμηλή αναγνωρισιμότητα των εφαρμογών έξυπνης 
πόλης από πλευράς χρηστών, εμποδίζουν την ολοκλήρωση των πολιτικών 
για την αστική διακυβέρνηση.
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O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Παρασκευή Ταράνη

Αρχιτέκτων μηχανικός / URENIO - Ερευνητική Μονάδα Αστικής και 
Περιφερειακής Καινοτομίας ΑΠΘ _  paraskevi.tarani@gmail.com 

Λέξεις κλειδιά: Οικονομία της γνώσης, συλλογική γνώση, συλλογική ευφυΐα, sharing city (πόλη 
διαμοιρασμού), crowdsourcing (πληθοπορισμός) 

Ο σχεδιασμός των πόλεων αποκτάει νέες διαστάσεις στην εποχή της 
οικονομίας της γνώσης, της ευρείας διάδοσης της τεχνολογίας και των 
ψηφιακών μέσων. Μια σημαντική διάσταση είναι η δυνατότητα συμμετοχής 
των πολιτών όχι μόνο στην αστική διακυβέρνηση αλλά και στον ίδιο τον 
σχεδιασμό της. Τα ανοικτά δεδομένα, η ψηφιοποίηση των διοικητικών 
λειτουργιών των πόλεων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών 
σε αυτές συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές πόλεις του κόσμου. 
Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει 
δημιουργήσει νέες συνθήκες στη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που 
αφορούν τη πόλη και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Ολοένα 
και περισσότερες τοπικές διοικήσεις αντιλαμβάνονται τη δύναμη των 
νέων μέσων καθώς και τη δύναμη της συλλογικότητας και συμμετοχής 
και τα αξιοποιούν για να συνδιαμορφώσουν τις αστικές στρατηγικές 
και τον σχεδιασμό της πόλης. Είτε με φιλικές και ευχάριστες ψηφιακές 
πλατφόρμες είτε μέσω των δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
πολλές αστικές διοικήσεις έχουν αρχίσει να μετατρέπουν τον σχεδιασμό 
της πόλης τους, από μια τυπική διαδικασία διοικητικών αποφάσεων σε 
μια διαδικασία διάδρασης, σε ένα «παιχνίδι» συνεχούς, «από τα κάτω» 
συμμετοχής, όπου οι αποφάσεις συνδιαμορφώνονται και εμπλουτίζονται 
από τη συλλογική γνώση των πολιτών. 

Η, κατά μία έννοια, «sharing city», μοιάζει ν’ αποτελεί ένα νέο μοντέλο 
πόλης που βασίζεται σε κοινωνικά και τεχνολογικά οικοσυστήματα όπου 
η συλλογική γνώση, η συλλογική δράση και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των ανθρώπων και των τόπων προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες 
βασισμένες στους πόρους ενός φυσικο-ψηφιακού υβριδισμού. Η γνώση που 
διαμοιράζεται δεν ξοδεύεται, αντίθετα, πολλαπλασιάζεται δημιουργώντας 
μια δυναμική, ενημερωμένη, ευφυή κοινωνία πολιτών, ικανή να παρεμβαίνει 
στις διαδικασίες παραγωγής και σχεδιασμού της πόλης και του δημόσιου 
χώρου και να διαμορφώνει τον τρόπο κατοίκησης κυρίως στη μικροκλίμακα 
της γειτονιάς. 

Κατά πόσο όμως οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι είναι έτοιμοι να 
προχωρήσουν σε μοντέλα σχεδιασμού που θα λαμβάνουν υπόψη τους τα νέα 
δεδομένα, τη συμμετοχή των πολιτών και τη συλλογική γνώση; Υπάρχουν 
νέα μοντέλα αστικού σχεδιασμού ικανά να καλύψουν την πολλαπλότητα 
των φαινομένων και τις νέες απαιτήσεις; 

Η εισήγηση θα αναλύσει τις έννοιες της οικονομίας και κοινωνίας της 
γνώσης, της συλλογικής ευφυΐας και της κατανεμημένης γνώσης και τον 
τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν ή αναμένεται να αλλάξουν τη διαδικασία 
σχεδιασμού των πόλεων στα επόμενα χρόνια. Θα παρουσιαστούν και 
αναλυθούν διεθνείς τάσεις διαμόρφωσης νέων παραδειγμάτων σχεδιασμού 
που λαμβάνουν υπόψη τη νέα δυναμική, σε σύγκριση με τις δυναμικές του 
φαινομένου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 



ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΌ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΣΤΌ ΑΣΤΙΚΌ: 
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΕΙΣ

Το ζητούμενο του επανασχεδιασμού της σχέσης της Θεσσαλονίκης με 
το φυσικό της περιβάλλον τίθεται ως επείγον και σε πολλαπλές χωρικές 
κλίμακες.  Αφορά  τόσο στην πολλαπλή υποβάθμιση της βιωμένης αστικής 
συνθήκης  στην κλίμακα του κτιρίου, του δρόμου και της γειτονιάς όσο 
και την συμβολή του αστικού μεταβολισμού στις αλλοιώσεις της αστικής 
περιφέρειας και της πλανητικής ενδοχώρας. Κρίσιμα παραμένουν τα 
ζητήματα διαχείρισης των αστικών οικοσυστημάτων, του αστικού εδάφους, 
των υδάτων, των ίδιων των ορίων της πόλης και των τοπίων της. Άρρηκτα 
δεμένη με κοινωνικές διαδικασίες και πολιτικές επιλογές η σχέση της 
πόλης με τη φύση είναι μια σχέση υπό συνεχή διαπραγμάτευση, ανοικτή και 
όχι προδιαγεγραμμένη, βιωμένη στην καθημερινότητα της πόλης και όχι 
καταγεγραμμένη σε αστικούς δείκτες, κοινωνιο-φυσική διαδικασία και όχι 
τεχνικό έργο. Η αστική βιωσιμότητα και η προσαρμογή στην αβεβαιότητα 
της κλιματικής αλλαγής εισάγονται στην ατζέντα της πόλης μέσα από  τη 
συμμετοχή των Δήμων της σε διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα 
δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής «καλών πρακτικών».

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της πόλης στις διαφορετικές 
κλίμακες του χώρου που αυτές αναδύονται;  Ποιο είναι το πλαίσιο 
θεώρησης της φύσης, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και πολιτικών 
για τον αστικό χώρο και ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Ποια είναι τα 
ζητήματα που κυριαρχούν στην συζήτηση και ποια παραμένουν αφανή; 
Με ποιους όρους νοηματοδοτείται το φυσικό στις επίσημες πολιτικές, τα 
προγράμματα, τα σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος; Πώς επιχειρούν 
οι πολίτες να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τη φύση; Πώς 
νοηματοδοτείται το φυσικό στις κινήσεις των πολιτών για τον δημόσιο χώρο 
και στην καθημερινή ζωή;

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ
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Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΩΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Χριστίνα Ματίκα

Αρχιτέκτονας Μηχ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολεοδόμος, DSA ENSA 
Paris La Villette, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ _
matika_christina@hotmail.com 

Λέξεις κλειδιά: Στρατόπεδα, Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, Μητροπολιτικό Πάρκο, Πνεύμονας 
Πρασίνου, Βιωσιμότητα

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού 
για τα στρατόπεδα εντός του ΠΣΘ, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες 
ένταξης των ανενεργών στρατοπέδων σε ένα ευρύτερο δίκτυο πράσινης 
υποδομής της πόλης, και ειδικότερα μια μελέτη για το στρατόπεδο Κόδρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας για το αστικό πράσινο 
και τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης στη Θεσσαλονίκη (Διπλωματική 
Εργασία, εκπόνηση τον Ιούνιου του 2010). 

Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται το σημαντικό ζήτημα μη 
υπαρχόντων δημόσιων χώρων προσβάσιμων και ελκυστικών για τους 
κατοίκους, ενώ υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος (εγκαταλελειμμένοι 
χώροι) για επανασχεδιασμό, αξιοποίηση και αναζωογόνηση, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα μητροπολιτικό πάρκο, βασισμένο στις αρχές της 
βιωσιμότητας και της αειφορίας. Τα στρατόπεδα αποτελούν μια ευκαιρία 
για την πόλη και τους πολίτες και μια πρόκληση για τους αρχιτέκτονες και 
τους πολεοδόμους. Εντός του ΠΣΘ βρίσκουμε 15, αλλά η παρέμβαση σε αυτά 
είναι αρκετά δύσκολη εξαιτίας του θεσμικού πλαισίου (ειδικοί κανονισμοί) 
και της σύγκρουσης συμφερόντων (αντιφατικές επιδιώξεις, ιδιοκτησιακό 

καθεστώς). Πολλές προσπάθειες έχουν ήδη γίνει χωρίς αποτέλεσμα. Η 
αλλαγή των επιλογών σχετικά με τις χρήσεις γης που έχουν προβλεφθεί 
για τα στρατόπεδα, λόγω των υπό όρους τροποποιήσεων και της ανάγκης 
της πόλης για αχρησιμοποίητους χώρους, κρίνεται απαραίτητη. 

Το πλαίσιο σχεδιασμού που προτείνεται βασίζεται στα πρότυπα της 
οικολογίας και της καινοτομίας, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ιστορικές 
αξίες κάθε περιοχής και στα τοπικά χαρακτηριστικά της. Προτείνεται 
ο χαρακτηρισμός των στρατοπέδων σε αστικές περιοχές ή πάρκα, 
διατηρώντας μόνο τα αξιόλογα κτίρια που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 
κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟΝ «ΚΟΙΝΟ» ΧΩΡΟ. Η 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ  
ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελευθερία Γαβριηλίδου1, Μαρία Τρατσέλα2

1Υπ. Διδάκτ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης _ elegvr@gmail.com
2Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης _ mtrats@arch.auth.gr

Λέξεις κλειδιά: πολιτιστικές συμμετοχικές πρακτικές & τοπίο, αστικά κοινά, κήποι γειτονιάς, 
πολυπολιτισμική συνύπαρξη

Η συλλογική και συμμετοχική ενεργοποίηση υπολειμματικών ανοιχτών 
χώρων μέσα στις πόλεις, μετατοπίζει το ενδιαφέρον στη σχέση και στην 
ισορροπία ανάμεσα στις σχεδιασμένες παρεμβάσεις και στις εφήμερες 
δράσεις, με πρωταγωνιστές και κύριους δρώντες τους ίδιους τους 
κατοίκους. Σχήματα «αστικών κοινών» με τη μορφή των βιωμένων φύσεων, 
ως «jardins partagés» ή common scapes, αποτελούν για τις πόλεις του 
κόσμου έναν νέο τύπο δημόσιου χώρου και εντάσσονται αποφασιστικά 
σε ευρύτερες, επίσημες πια, αστικές στρατηγικές «ανά-κατασκευής» του 
αστικού τοπίου. Εμπεριέχοντας αξίες όπως η έκφραση ενός εναλλακτικού 
τρόπου βίωσης της πόλης, η δημοκρατική συνύπαρξη, η υλοποίηση της 
ιδέας του ενεργού πολίτη, άλλοτε σχεδιασμένοι και άλλοτε αυθόρμητα 
οικειοποιημένοι, οι τόποι αυτοί συμπυκνώνουν τις εν εξελίξει ανάγκες και 
οράματα της κοινωνίας που τους δημιουργεί, λειτουργώντας παράλληλα 
ως γεννήτριες πολιτισμικής αλλαγής. 

Η εισήγηση αναπτύσσει παραδείγματα από πρόσφατη έρευνα που 
υλοποιήθηκε στη πόλη του Βερολίνου, στους κήπους Prinzessingarten, 
Himmelbeet, Die Gärtnerei, στο παλιό αεροδρόμιο Tempelhof, αλλά και 
στις δράσεις του κοινωνικο-πολιτιστικού οργανισμού bi’bak, με σκοπό να 

αναδειχθεί ο τρόπος που οι πυρήνες αυτοί λειτουργούν σε πολύπλοκα 
μητροπολιτικά περιβάλλοντα, με όρους πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Στη 
συνέχεια, ακολουθώντας τη διαδρομή υλοποίησης ενός πρώτου τέτοιου 
πυρήνα, ενός κήπου γειτονιάς στο πάρκο της Δόξας στη Θεσσαλονίκη, 
με την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, η εισήγηση αυτή 
παρουσιάζει την ιδέα και τη μεθοδολογία της παρέμβασης, τις συνθήκες 
που ευνόησαν τη δημιουργία της, τα στάδια της υλοποίησής της, τα 
συμπεράσματα αυτής της εμπειρίας, για τους σχεδιαστές, τη διοίκηση, τους 
συμμετέχοντες.  
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συμμετοχικός σχεδιασμός, resilience

Η ανάγκη συν-δημιουργίας των ανοιχτών δημόσιων χώρων στη Θεσσαλονίκη 
παρουσιάζεται ως αναγκαία και επιτακτική σύμφωνα με την στρατηγική για 
την ανθεκτικότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης, ‘Θεσσαλονίκη 2030’, που 
δημοσιεύθηκε το 2017. Η συν-δημιουργία μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς 
(‘co-create an inclusive city’), αποτελεί έναν από τους 4 βασικούς στόχους που 
θέτει η στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό της συν-δημιουργίας, σημειώνεται 
σε αυτή τη στρατηγική, ότι πιο ειδικοί στόχοι αποτελούν η ενθάρρυνση 
και ενίσχυση των πολιτών (‘empower citizens’) και των κοινοτικών έργων 
(‘community-led projects’), καθώς και η ενεργοποίηση ‘συν-δημιουργίας 
ανοιχτών και δημόσιων χώρων’. 

Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχουν ανοικτοί χώροι, και μάλιστα στο 
κέντρο της πόλης, ουσιαστικά δημόσιοι από τη στιγμή κατά την οποία 
οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτούς, οι οποίοι έχουν άμεση 
σχέση και επηρεάζουν την υπόλοιπη πόλη, αλλά στους οποίους ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης δεν έχει δικαιοδοσία; Ένα τέτοιο χώρο αποτελεί η κεντρική 
πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ). Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, λοιπόν, τέτοιους χώρους και 
πώς μπορούμε να επέμβουμε σε αυτούς; Σε αυτόν τον προβληματισμό, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στους ανοιχτούς πράσινους ‘δημόσιους’ χώρους του 
ΑΠΘ έρχεται να κάνει προτάσεις μια ομάδα, το Ευ Ζην. Το Ευ Ζην ξεκίνησε 
ως πρωτοβουλία μιας ομάδας προ-πτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν ως κοινό ενδιαφέρον τις αστικές 
σχεδιαστικές επεμβάσεις και παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση 

τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος, με bottom-up 
χειρισμούς και διαδικασίες. Το Ευ Ζην αποφάσισε να ξεκινήσει τις δράσεις 
του από έναν συγκεκριμένο ανοιχτό πράσινο χώρο, σε κομβικό σημείο στην 
κεντρική πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ.  

Η παρούσα εργασία θα μελετήσει την πορεία διαμόρφωσης της ομάδας Ευ 
Ζην και την ανάπτυξή της και κυρίως τις στρατηγικές και σχεδιαστικές 
της προσπάθειες για την αναβάθμιση των ανοιχτών πράσινων χώρων της 
κεντρικής πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, με αρχικό βήμα το σχεδιασμό ενός 
μικρού αλσυλλίου, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο εφαπτόμενο σε 
κτήρια της Πολυτεχνικής Σχολής. Οι προσπάθειες αυτές έχουν οδηγήσει 
στην κινητοποίηση όχι μόνο και άλλων φοιτητών, αλλά και των αρχών του 
ΑΠΘ καθώς και των αρμοδίων της εταιρείας Αττικό Μετρό. Πρόκειται, 
λοιπόν, για μια bottom-up προσέγγιση, η οποία έχει οδηγήσει στην 
δημιουργία ενός σχεδίου για τον συγκεκριμένο χώρο, που βρίσκεται κοντά 
στην διαδικασία υλοποίησης και η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα 
πρότυπο ενός bottom-up συμμετοχικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του 
αστικού χώρου της πόλης.
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Τι θα ήταν η Θεσσαλονίκη αν το μοντέλο σχεδιασμού του δημόσιου χώρου 
περνούσε στα χέρια των πολιτών της; Πόσο χρηστικές είναι οι επεμβάσεις 
και ο σχεδιασμός «από τα πάνω» στην καθημερινή μας ζωή και στην 
αλληλεπίδραση μας με τον χώρο;

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να υιοθετήσει πειραματικά το μοντέλο της συν-
δημιουργίας και της συνέργειας μεταξύ πολιτών και θεσμοθετημένων 
οργάνων ώστε να επιτευχθεί η δημόσια διαβούλευση στην αστική 
διακυβέρνηση; και αν ναι σε ποια κλίμακα αυτό είναι δυνατό;

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η ουσιώδης συμμετοχή του πολίτη –χρήστη 
του αστικού χώρου- στις διαδικασίες σχεδιασμού κρίνεται αναγκαία, άλλα 
πώς και με ποια μέσα θα γίνει αυτό εφικτό;

Καλούμαστε να απαντήσουμε σε κρίσιμα ζητήματα όπως, οι πολύπλευρες 
χωρικές επιπτώσεις της  κρίσης,  τα δομικά και λειτουργικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις όπως η υποβάθμιση 
του ελεύθερου δημόσιου αστικού χώρου, οι υψηλοί όροι δόμησης, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, ή έλλειψη πρασίνου, οι χρόνο-αποστάσεις, η 
κοινωνική αποδόμηση και συνολικά η αδήριτη ανάγκη των πολιτών για πιο 
‘’ανθρώπινες’’ πόλεις. Πόλεις που αντικατοπτρίζουν και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες τους.  

Στην ακόλουθη εισήγηση, παρουσιάζουμε μια καταγραφή του αστικού 
τοπίου της Θεσσαλονίκης και του τρόπου διαχείρισης του αλλά και την 
πρόταση μας για την βελτιστοποίηση του,  αναλογιζόμενοι πάντα τους 
περιορισμούς και τις δυνατότητες που θέτουν ο αστικός χώρος και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Αναλύοντας τις σύγχρονες Μητροπόλεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες  
δημιούργησαν τον αστικό τους ιστό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
συνέπραξαν με τους πολίτες, εξετάζουμε το μοντέλο του συμμετοχικού 
σχεδιασμού σαν εργαλείο εκπόνησης της διαδικασίας και σαν παράδειγμα 
που ενδυναμώνει  την σχέση του χρήστη με τον δημόσιο χώρο. Με ποιόν τρόπο 
επιτυγχάνεται αυτή η σχέση σήμερα και κατά πόσο μπορεί να θεσμοθετηθεί 
ένα τέτοιο μοντέλο σύμπραξης και αλληλεπίδρασης. Υπάρχουν εγχειρήματα 
πολιτών και συλλογικά υποκείμενα που ενστερνίζονται αυτό το μοντέλο 
δημιουργίας; και αν ναι ποιες κλίμακες επεμβάσεων τελικά θα προσδώσουν 
στην Θεσσαλονίκη το «status quo» που της αναλογεί σαν μια αειφόρο, 
ανθεκτική και σύγχρονη πρωτεύουσα του νότου;

Καθώς οι πόλεις αντιπροσωπεύουν την πιο υλιστική μορφή αλληλεξάρτησης 
κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος, κρίνεται αναγκαίο να προτείνουμε 
ένα απτό, ρεαλιστικό εργαλείο σχεδιασμού που θα επιτυγχάνει παράλληλα 
την πολεοδομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνοχή καθώς και την 
αναβάθμιση στην εκάστοτε περίπτωση. Ξεκινώντας από την κλίμακα 
της γειτονίας στο υπάρχον πολεοδομικό σχέδιο και εκμεταλλευόμενοι 
τα «αστικά κενά» για την δημιουργία χώρων έκφρασης, διάδρασης 
και εκτόνωσης του αστικού ιστού, εξετάζουμε ένα ευέλικτο μοντέλο 
συμμετοχικού σχεδιασμού. Στην προσπάθεια αναγνώρισης και περαιτέρω 
ανάλυσης των αναγκών της Θεσσαλονίκης θα εξεταστεί η δημιουργία 
δικτύου Πάρκων Τσέπης (δημόσιοι αστικοί χώροι πρασίνου μικρής 
κλίμακας που συνήθως δημιουργούνται ευκαιριακά) και θα παρουσιαστεί 
ως μια δομημένη και συνολική πρόταση, η οποία απαντά με ευθύ τρόπο 
στους προβληματισμούς που θέσαμε αρχικά. Ξεκινώντας από τα κάτω.
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Το 2011 ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μετάσχει στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία Δήμοι 
δεσμεύονται εθελοντικά για τον περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής 
μέχρι το 2020.  Η δέσμευση αυτή προϋπέθετε την εκπόνηση και μετά την 
υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) με έργα 
και δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε τουλάχιστον 20% μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη τους την επικράτεια.  Το 2013, 
με την υποστήριξη του ΚΑΠΕ, ο Δήμος εκπόνησε το ΣΔΑΕ του, το οποίο 
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΕ.  Από τότε μέχρι σήμερα, έφτιαξε νέες 
οργανωτικές δομές, όπως το νέο Τμήμα Ενεργειακού και Βιοκλιματικού 
Σχεδιασμού, πραγματοποίησε σημαντικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και 
βελτίωσης του αστικού μικροκλίματος και οργάνωσε δράσεις συμμετοχής 
των πολιτών σε συνεργασία με φορείς της πόλης, αλλά και με Ελληνικά 
και παγκόσμια δίκτυα πόλεων και οργανισμούς.  Καθώς το 2020 είναι προ 
των πυλών, ο Δήμος επικαιροποιεί και επεκτείνει τις δράσεις του για 
την ενέργεια και το κλίμα, υπογράφοντας, το Σεπτέμβριο του 2017 το νέο 
Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, που προβλέπει 
πιο φιλόδοξους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας ως το 2030, αλλά και 
δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.   

Το ΚΑΠΕ, ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, θέτει 
ερωτήματα προς τον Δήμο ώστε να κατανοήσει και να μεταδώσει αυτή την 
εμπειρία εντός και εκτός της Ελλάδος. Πόσο έχει συνεισφέρει το ΣΔΑΕ 

στην μετάβαση της Θεσσαλονίκης προς την αειφορία;  Τι εμπόδια υπήρξαν 
κατά την εφαρμογή του ΣΔΑΕ και τι ανάγκες προκύπτουν για την υπέρβασή 
τους;  Τι δράσεις και  τι συνέργειες απαιτούνται ακόμα για να υλοποιηθεί το 
όραμα για το 2030;  Πώς τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίμα συνεισφέρουν στις νέες προκλήσεις που υπάρχουν στο Δήμο και πώς 
οι φορείς, τα πρόσωπα, οι διαδικασίες, τα έργα «συνεργάζονται» για μια 
πιο οικολογική, φιλική προς τον άνθρωπο και οικονομικά αναπτυσσόμενη 
πόλη; Ποιοι μετέχουν ή θα πρέπει να μετάσχουν στην «κοινή εξίσωση 
ευθύνης και δράσης» και ποιος ο ρόλος του Δήμου; Και, τέλος, μπορεί 
αυτή η διαδικασία σχεδιασμού να αποτελέσει παράδειγμα ή έναυσμα για 
παρόμοιους σχεδιασμούς και δράσεις εντός και εκτός του Δήμου;

Μια κατ’ αρχήν απάντηση στα επί μέρους ερωτήματα δίνεται στην παρούσα 
ανακοίνωση, αλλά το θέμα είναι ανοιχτό προς συζήτηση. 
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Η έρευνα παρουσιάζει την ανάπλαση της πλατείας  Σταμάτη Καραμανλή στη 
Θεσσαλονίκη που ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2018. Το έργο ανήκει σε 
μια νέα «γενιά» βιώσιμων αναπλάσεων υπαίθριων χώρων των ελληνικών 
πόλεων οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα την ενίσχυση της κλιματικής 
ανθεκτικότητας, τη βελτίωση της θερμικής άνεσης και τον περιορισμό της 
κατανάλωσης ενέργειας. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων μιας αρχιτεκτονικής μεθοδολογίας η οποία ενημερώνεται 
και τεκμηριώνεται με επιστημονικά δεδομένα. Εξετάζοντας την περίπτωση 
της ανάπλασης της Πλατείας Καραμανλή παρουσιάζονται οι δυνατότητες 
για μια συστηματική ένταξη των περιβαλλοντικών δεδομένων (π.χ.: 
κλίμα, ενέργεια, θερμική άνεση, υδρολογία, κύκλος ζωής υλικών, βιώσιμη 
κινητικότητα) στο σχεδιασμό των σύγχρονων ελληνικών πόλεων όπως η 
Θεσσαλονίκη. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ RESILIENT CITY

Μαρία Ανανιάδου – Τζημοπούλου

Αρχιτέκτων Τοπίου DPLG, Δρ ΠΣ ΑΠΘ, Ομότ. Καθηγήτρια, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων, ΠΣ, ΑΠΘ _ anani@arch.auth.gr 
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Στη σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική για την πόλη κυριαρχούν έννοιες 
και αξίες όπως αυτές της αειφορίας και βιωσιμότητας ή sustainability και 
της ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητας ή resilience.

Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα για τις Ελληνικές πόλεις με 
τα γνωστά προβλήματα ανάπτυξης και πολεοδομικής εξέλιξης έξω από 
λογικές όπως της αρχιτεκτονικής αστικού τοπίου που επικεντρώνεται στις 
σχέσεις δομημένου με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Τη σχέση και 
ανάδειξη της προσέγγισης αυτής ως κατ’ εξοχήν πρακτική εφαρμογής των 
ως άνω αξιών επιχειρεί να παρουσιάσει το προτεινόμενο άρθρο. 

Υποστηρίζει θεωρητικά εννοιολογικές συγγένειες βιωσιμότητας, 
ανθεκτικότητας ή προσαρμοστικότητας και αρχιτεκτονικής τοπίου για 
να τις προβάλλει στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο και για το Σέιχ- Σου, 
μελέτες και οι δυο ΟΡΘΕ-ΑΠΘ 2006 και την παρουσίαση εξέλιξης τους από 
στρατηγική βιωσιμότητας το 2008 στην σημασία τους για μια σύγχρονη 
resilient πόλη.

Είναι πρόδρομα υποδειγματικής αξίας για τα ελληνικά δεδομένα, σε αναμονή 
εντούτοις δεκαετίας ως προς την εφαρμογή συνολικής πολιτικής τοπίου 
που θα στοχεύει ουσιαστικά και όχι κατ’ όνομα μόνο στη βιωσιμότητα και 
ανθεκτικότητα για το ελληνικό αστικό περιβάλλον.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ

Μήνα Ζάρμπου1, Αλεξάνδρα Κεχαγιά2, 
Αφροδίτη Πινακά3

1Αρχιτέκτονας _ mina.zarmpou@gmail.com
2Αρχιτέκτονας _ alex.kechagia@gmail.com
3Αρχιτέκτονας _ afroditi.pinaka@gmail.com

Λέξεις κλειδιά: αστικές, επεμβάσεις, βιωσιμότητα, ισόγεια, δημόσιος

Το παρόν κείμενο αποτελεί περίληψη της διπλωματικής εργασίας που 
εκπονήθηκε τον Ιούνιο του 2015 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Θράκης. Κύριο αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε η 
σύνθεση ενός δικτύου ενεργοποίησης της γειτονιάς μέσα από τη χρήση των 
αδρανών χώρων του αστικού ιστού. Αφορμή για την εργασία αυτή ήταν η 
εικόνα εγκατάλειψης της ισόγειας στάθμης λόγω του πλήθους των κλειστών 
καταστημάτων που παρατηρήθηκε σε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης, η 
οποία βρίσκεται στο άνω όριο του ιστορικού κέντρου.  Πρόκειται για μία 
περιοχή γενικής κατοικίας με χρήσεις εμπορίου γειτονιάς, η οποία αποτελεί 
πέρασμα από το κέντρο πόλης σε μία περιοχή αμιγούς κατοικίας, την Άνω 
Πόλη. Όπως εξετάστηκε, οι λόγοι που οδήγησαν στην εγκατάλειψη αυτή 
είναι πολυδιάστατοι. Το φαινόμενο δεν απορρέει μόνο από την οικονομική 
κρίση αλλά και από τη φθίνουσα πορεία συγκεκριμένων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, τη μετατόπιση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και 
της εμπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης ή και 
έξω απ’ αυτή και τη γενικότερη μεταβολή του τρόπου κατοίκησης της 
πόλης.

Ο προβληματισμός που προκύπτει έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που 
έχουν οι ανενεργοί χώροι και η έλλειψη βιώσιμου δημόσιου χώρου, στον 
τρόπο που οι κάτοικοι αλληλεπιδρούν και δραστηριοποιούνται μέσα στην 
πόλη. Διερευνήθηκαν, λοιπόν, μετασχηματισμοί, που αξιοποιώντας τους 
προαναφερθέντες χώρους θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα 
της περιοχής. 

Σε πρώτο στάδιο, αναγνωρίζεται ως κύρια ανάγκη η αξιοποίηση των 
υπαίθριων χώρων, που αυτή τη στιγμή παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Ως 
τέτοιοι λαμβάνονται υπ' όψιν τα μικρά αδόμητα οικόπεδα και οι ακάλυπτοι 
χώροι πολυκατοικιών. Στόχος είναι οι χώροι αυτοί, συνδυασμένοι με τους 
υπάρχοντες δημόσιους χώρους της περιοχής, να συνδεθούν σε ένα ενιαίο 
δίκτυο ελεύθερων χώρων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το οδικό δίκτυο και 
δημιουργώντας νέους πεζοδρόμους. 

Σε δεύτερο επίπεδο, επιδιώκεται ο συνδυασμός των υπαίθριων χώρων με 
την αξιοποίηση των ανενεργών ισόγειων καταστημάτων. Προτείνονται, 
λοιπόν, κάποιες λειτουργίες οι οποίες συγκεντρώνονται είτε σε άξονες είτε 
γύρω από αξιοποιήσιμους ελεύθερους χώρους. Οι λειτουργίες αφορούν 
κυρίως δημόσιες και κοινωνικές παροχές, χώρους ανταλλαγής προϊόντων 
και γνώσεων αλλά και ημιυπαίρθιους χώρους. 

Με γνώμονα τα παραπάνω προκύπτει ένα εντοπισμένο δίκτυο που συνδυάζει 
υπαίθριους και κλειστούς χώρους, καθώς και άξονες σύνδεσης αυτών και 
των επιμέρους γειτονικών περιοχών. Οι μετασχηματισμοί που προτείνονται 
δεν έχουν στόχο την ανάκτηση της εμπορικής δραστηριότητας στην 
παλιά της μορφή, αλλά την επανοικειοποίηση της ισόγειας στάθμης και 
της δημόσιας ζωής. Καταυτόν τον τρόπο θεωρείται πως θα επιτευχθεί η 
επαναφορά της ζωτικότητας της περιοχής και η σχέση της με την υπόλοιπη 
πόλη.



ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΌ ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΚΑΙ ΣΤΌ ΔΗΜΌΣΙΌ ΚΑΙ 
ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΑΥΤΑ: ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΌΥ ΑΣΤΙΚΌΥ ΧΩΡΌΥ

Ο δημόσιος χώρος της πόλης, αλλού προβεβλημένος και φροντισμένος 
αλλού ξεχασμένος και ανενεργός, αντανακλά στρατηγικές επιλογές των 
δημοτικών αρχών αλλά και τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των δημοτικών 
πόρων στη συνθήκη της κρίσης. Οι Δήμοι, μέχρι πρόσφατα παραδοσιακοί 
ιδιοκτήτες και αποκλειστικοί διαχειριστές των πλατειών, των δρόμων και των 
πάρκων της πόλης εμφανίζονται αδύναμοι να εξασφαλίσουν την ελκυστική 
τους εικόνα, την ασφαλή τους χρήση και την ζωτικότητά τους.  Ταυτόχρονα, 
η κατοίκηση στον αστικό χώρο μετεξελίσσεται, ενώ ζητήματα που αφορούν 
στο δικαίωμα, την πολιτική και τις συνθήκες κατοικίας παραμένουν εκτός 
δημόσιου διαλόγου: προδιαγραφές και ποιότητες, παλαιωμένο απόθεμα 
και παραγωγή πλεονάσματος νεόδμητης κατοικίας, αστεγία και κατοικία 
έκτακτης ανάγκης, συγκατοικήσεις, περιβάλλον κατοικίας και γειτονιά. 
Νέοι δρώντες αναδύονται ως διαχειριστές του δημόσιου χώρου και 
νέων εκδοχών κατοικήσεων παράγοντας υβριδικά τοπία, ανάμεσα στο 
ιδιωτικό και το δημόσιο.  Ιδιωτικές επιχειρήσεις, πρωτοβουλίες πολιτών 
σε συνεργασία με τις αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα 
εθελοντών, με τη συναίνεση των αρχών ή ενάντια τους εμπλέκονται με 
διαφορετικούς τρόπους στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, 
τις δράσεις στο δημόσιο χώρο και για την κατοικία.

Ποιοι είναι οι νέοι δρώντες που δρουν στον δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης; 
Πώς  τον οικειοποιούνται, τον διαμορφώνουν, τον αλλάζουν καθημερινά; 
Πώς επηρεάζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των πλατειών, των πάρκων και 
των δρόμων; Ποιες είναι οι συγκρούσεις που παράγονται; Πώς προωθείται 
/ υλοποιείται η συμμετοχή; Πώς επιτελείται η δημοκρατική διαχείριση του 
δημόσιου χώρου; Πώς αντανακλάται η κρίση κατοικίας στο δημόσιο χώρο; 
Πώς υποστηρίζει η αρχιτεκτονική διεξόδους στην κατοίκηση στο κέντρο 
και την περιφέρεια της πόλης; Διατυπώνεται μία εναλλακτική πρόταση 
στην κυρίαρχη αστική πολιτική και την πολιτική κατοικίας;

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ  
ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στυλιανή Λεφάκη1, Λέανδρος Ζωίδης2 

1Αρχιτέκτων μηχανικός. Επίκουρη καθηγήτρια / ΑΠΘ _  
styl.lefaki@gmail.com
2Αρχιτέκτων μηχανικός MSc. Προστασία και Αποκατάσταση Μνημείων 
Πολιτισμού _ lzoidis2014@gmail.com

Λέξεις κλειδιά: ιστορία, μνήμη και αστικός χώρος

Πρόκειται για την  παρουσίαση προτάσεων συμμετοχής σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς αναδιαμόρφωσης του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης:  
ενός χώρου που ασφυκτιά σήμερα λόγω της αφύσικης προσαρμογής του 
περισσότερο στις ανάγκες των αυτοκινήτων και των τραπεζο- καθισμάτων, 
παρά των πεζών.  Ακόμα και  γύρω από τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης  
ο χώρος αυτός  είναι κατακερματισμένος και έχει υποστεί βίαιες διακοπές,  
γεγονός που δεν επιτρέπει να εξελιχθεί αβίαστα η ιστορική αφήγηση της 
πόλης.   

Κεντρικός στόχος, και συνδετικό στοιχείο των προτάσεων είναι η συμβολή 
τους στην ανάδειξη της ιστορίας και της μνήμης της Θεσσαλονίκης και 
στην  αποκάλυψη και ανάδυση του ιδιαίτερου δυναμικού που έχει αυτή η 
πόλη να ενσωματώνει πολύ-πολιτισμικά στοιχεία. 

Οι προτάσεις δεν αφορούν αρχιτεκτονικές επινοήσεις και φιλόδοξους 
ανασχεδιασμούς , αλλά μια «τακτοποίηση», μια αναγνώριση και ιεράρχηση 
σημαντικών και δευτερευόντων λειτουργικών και αντιληπτικών 
στοιχείων. Ασχολούνται με  την ανάδειξη των ιστορικών αλλά και φυσικών 
χαρακτηριστικών του αστικού χώρου, όπως τη θέα και το φυσικό ανάγλυφο. 
Στοχεύουν σε μια βαθύτερη ανάγνωση της ζωής που αναζητά πολιτιστικά 
ερείσματα για να αποκτήσει νόημα. 

Προφανώς πρόκειται για μελέτες που ξεκινούν από την αναγνώριση και 
ερμηνεία της υφιστάμενης κατάστασης. Προσπαθούν να αναδείξουν 
την κρυμμένη ιστορική στρωματογραφία της πόλης, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμα και τα μέτωπα των κατασκευών που εκτείνονται 

κατά μήκος των διαδρομών της, που παρά τις αλλοιώσεις της ισόγειας 
ζώνης, εξακολουθούν να παραμένουν ενδιαφέροντα. Δεν αναιρούν  τις  
προ-υπάρχουσες χαράξεις αλλά σέβονται τον σχεδιασμό τους, τη 
διαχρονικότητά τους και τον αυθεντικό χαρακτήρα τους: οι χαράξεις 
ερμηνεύονται, σχολιάζονται και οι δυνατότητές τους αξιοποιούνται.

Οι  προτάσεις είχαν σταθερή επίγνωση ότι τα ιστορικά τεκμήρια είναι για 
τον δημόσιο ελεύθερο χώρο μιας πόλης πόροι εν ανεπαρκεία, ανεξάντλητοι 
και ανεκτίμητοι και ότι η ιστορία, άλλοτε κρυμμένη και άλλοτε εμφανής, 
αλλά σίγουρα με πολλαπλές εκδοχές, διεκδικεί τον αστικό χώρο.
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ-ΕΔΕΣΣΗΣ 

Στέλλα Καραγιάννη

Φοιτήτρια / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ _ 
stellakrgn@gmail.com

Λέξεις κλειδιά: άξονας, στοές, κλίμακα, ποικιλία, διαχρονική

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιασμού, έχει θέμα την αστική ανάπλαση 
του άξονα Αγίου Μηνά-Εδέσσης στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο 
μεταίχμιο Φραγκομαχαλά και Λαδάδικων. Έναυσμα υπήρξε η ερευνητική 
μου εργασία «Στοές της Θεσσαλονίκης // είδος προς εξαφάνιση. Επιρροές, 
μεταβάσεις, ίχνη στο αστικό τοπίο», με την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού 
εμπορικών στοών κατά μήκος του άξονα να κεντρίζει το ενδιαφέρον μου. 

Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι το παλίμψηστο του άξονα Αγίου Μηνά 
– Εδέσσης. Στοχεύει, έτσι, να αναδείξει τη διαχρονική παρουσία του στο 
αστικό τοπίο μέσω αναζήτησης και επαναφοράς χαρακτηριστικών όπως η 
κλίμακα, η ποικιλία και οι ιστορικές διαστρωματώσεις. 

Σημαντικά τεκμήρια της μακροχρόνιας παρουσίας είναι τα διατηρητέα 
κτίρια που επέζησαν της πυρκαγιάς του ’17 (η περιοχή βρίσκεται στα όρια 
της ΠΖΘ) και αυτά που ανοικοδομήθηκαν στο Μεσοπόλεμο με την εφαρμογή 
του Σχεδίου Hébrard. Η πλειοψηφία αυτών είναι χάνια, εμπορικές στοές και 
μέγαρα. Αυτά διαμορφώνουν τον αστικό ιστό, την κλίμακα των μετώπων 
του άξονα καθώς και της διεξαγωγής των εμπορικών δραστηριοτήτων. 
Πρόκειται για ένα είδος μικρεμπορίου που διεξάγεται σε μικρά μαγαζιά 
διατεταγμένα γύρω από έναν κεντρικό χώρο, μια εμπορική στοά ή ένα 
αίθριο. Παράλληλα, εκφράζουν τις συζεύξεις επιρροών από την Ανατολή 
και τη Δύση καθώς οι απαρχές τους εντοπίζονται στα οθωμανικά παζάρια 
και χάνια, κάνοντας έτσι φανερό τον πολύ-πολιτισμικό χαρακτήρα της 
πόλης.

Ο διαχρονικός χαρακτήρας γίνεται αντιληπτός μέσω αναδρομών σε 
υπόβαθρα της περιοχής. Κατά τη βυζαντινή περίοδο πλησίον του άξονα 
αναπτύσσεται τμήμα του παραθαλάσσιου τείχους κατά μήκος του τεχνητού 
λιμανιού του Μ. Κωνσταντίνου. Στο μεταίχμιο 19ου – 20ου αιώνα, με 

το τείχος κατεδαφισμένο, ο άξονας αναδεικνύεται σε έναν από τους 
σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους όπου εμφανίζονται τα πρώτα χάνια 
– εμπορικές στοές. Μετά την πυρκαγιά του 1917, παρόλη τη διάνοιξη της 
οδού Τσιμισκή, διατηρεί την εμπορική του κίνηση και εκεί ανεγείρονται 
πολυώροφα κτίρια με εμπορικές στοές, τα λεγόμενα εμπορικά μέγαρα. Τις 
δεκαετίες ’60 και ’70 χτίζονται οι πρώτες πολυκατοικίες  ενώ μέχρι και τη 
δεκαετία του 2000 η περιοχή αποτελεί κέντρο χονδρεμπορίου. Τα σύγχρονα 
αυτά κτίρια αλλοίωσαν την αναλογία ύψους-πλάτους και κατά συνέπεια την 
κλίμακα του δρόμου.

Συνεπώς διατηρώντας την ενότητα του άξονα δημιουργούνται εγκάρσια 
προς αυτόν συζεύξεις των στοών και περασμάτων που λειτουργούν ως 
ένα δεύτερο επίπεδο- layer κίνησης πεζών και βοηθούν στην ανάδυση του 
ιστορικού παρελθόντος και των διαστρωματώσεων. Επιπλέον, διατηρείται 
η ποικιλία χρήσεων και η μικροκλίμακα του εμπορίου ενώ στις σύγχρονες 
πολυκατοικίες πραγματοποιούνται παρεμβάσεις με όρους δόμησης που τις 
εντάσσουν στην προϋπάρχουσα κλίμακα του δρόμου. 
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Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΙΚΗ 
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Σοφία Πασσιά

Αρχιτέκτονας / Coréar architecture _ sofiapassia@gmail.com

Λέξεις κλειδιά: χώρος, χρόνος, μετάβαση, στοά, αφήγηση

Ο δημόσιος χώρος είναι το θέατρο της κοινωνικής ζωής και αναδεικνύει 
την ταυτότητα μιας πόλης. Την προσωπικότητα μιας σύγχρονης πόλης, 
ωστόσο, τη χαρακτηρίζουν και χώροι που δεν θεωρούνται κατά τον 
ορισμό τους δημόσιοι. Ο αρχιτεκτονικός τύπος της στοάς παρουσιάζει μια 
δυναμική που μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός αστικού σχεδιασμού που 
τις περιλαμβάνει και τις αναδεικνύει.

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι ο επαναπροσδιορισμός του δημόσιου 
χώρου της Θεσσαλονίκης και η ανάδειξη της κρυμμένης αρχιτεκτονικής 
της κληρονομιάς. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, μιας πολυπολιτισμικής 
και πολυεθνικής μητρόπολης σε κρίση ταυτότητας, που επιχειρεί να 
ισορροπήσει ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στο παρελθόν 
και το παρόν.

Η πρόταση αφορά σε ένα πρακτικό μοντέλο, ένα αρχιτεκτονικό προσχέδιο 
με δυνατότητα εφαρμογής σε μεγαλύτερη κλίμακα. Εξετάζει τη γραμμική 
αφήγηση, το πέρασμα ανάμεσα στην ιστορία και τις στοές, και επιχειρεί να 
εντοπίσει συνδέσεις και ταυτοχρονίες με μουσειολογική προσέγγιση.

Κυρίαρχο αντικείμενο της πρότασης είναι η ένωση των θραυσμάτων της 
ιστορίας, που σήμερα συναντώνται σπασμωδικά, σε μια διαδρομή, πιο 
οργανωμένη, αισθητικά και συναισθηματικά, μακριά από οχλήσεις δίνοντας 
στον πεζό τη δυνατότητα να αντιληφθεί εσωτερικά την έννοια του χώρου 
και του χρόνου, μέσα από το αποτέλεσμα σχέσεων που αλληλεπιδρούν.
(ιστορία και μετάβαση)

Μια γραμμική μετάβαση με όρια τις οδούς ιστορικής σημασίας, Ίωνος 
Δραγούμη και Βενιζέλου. Μια πρόταση με αφετηρία την έξοδο του μετρό 
και τελική εκτόνωση το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει, λοιπόν, να προστατεύσουμε τις στοές; Μήπως μπορούνε αυτές να 
ανατρέψουν το status quo; Η έννοια του ενδιάμεσου χώρου και το στοιχείο 
της έκπληξης είναι μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά που θέτουν τις στοές 
στη σφαίρα του ενδιαφέροντος, προσφέροντας ένα δεύτερο αστικό layer 
κίνησης πεζών στην καρδιά των οικοδομικών τετραγώνων.

Η πρόταση ανάπλασης Transitio Linealis, είναι προσαρμοσμένη στην 
πραγματικότητα της πόλης, ενός πεδίου υπό κατασκευή που δεν 
ολοκληρώνεται ποτέ, δίνοντας λύσεις στα ερωτήματα περί δημόσιου 
χώρου και αστικού βίου, και εκφράζεται ως μια γραμμική αστική μετάβαση 
στην οποία κάθε βήμα αποτελεί πνευματική ωρίμανση.

Κάθε βήμα συμβολίζει στην πράξη τη συνέχεια της ιστορίας και την αποδοχή 
της πολυπολιτισμικότητας ως το πιο χρήσιμο εργαλείο εξέλιξης.

Ένα συνεχή δημόσιο, στην ουσία και στο βίωμα, χώρο με μουσειολογική 
προσέγγιση που ξεφεύγει από την απλή απάντηση στο ζήτημα των αστικών 
αναγκών και προσφέρει τα πιο καίρια ερωτήματα, στρέφοντας το βλέμμα 
στα ξεχασμένα κομμάτια του παρελθόντος.

Διατρέχοντας την ιστορία της πόλης και την μνήμη των ανθρώπων, 
νοηματοδοτεί την στοά ως δημόσιο χώρο.
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ

Αλίκη Ιοβίτα1, Μαρία Βλαχοστεργίου2

1Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια / ΔΠΜΣ 1Α: Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: 
Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός , Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ_ 
aliki.iovita@gmail.com
2Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια / ΔΠΜΣ 1Α: Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: 
Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός , Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ_ 
mar-vl@windowslive.com

Λέξεις κλειδιά: κατοίκηση,επιθυμία,γραμματική, habitus

Η σύγχρονη αστική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης συντάσσει ένα 
πολυσύνθετο και ιδιάζων κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο. Το πεδίο 
αυτό αναδύεται ως ένα συμβαντολογικό φαινόμενο, το οποίο συνέχως 
μετασχηματίζεται μέσα απο τις εκάστοτε δυνάμεις επιρροής που του 
ασκούνται. Με ποιόν τρόπο όμως το δυνητικό αυτό πεδίο επαυξάνει  τις 
ιδιότητες και τις προγραμματικές διατάξεις της αστικής οντότητας 
της πόλεως της Θεσσαλονίκης; H έρευνα αυτή μελετά το αστικό αυτό 
φαινόμενο, εξετάζοντας το μέσα από το πρίσμα της εμπειρίας του κατοικείν, 
ως μια νέα εκδοχή πραγματικότητας, διαφορετικών χρονικοτήτων, ροών 
και επιθυμιών.

Το εννοιολογικό δίπολο πάνω στο οποίο θα βασιστούμε για την 
σχηματοποίηση της προβληματοθεσίας μας είναι η μετάβαση από ένα 
μοντέλο «habitus» των αναγκών σένα σύγχρονο μοντέλο «habitus» των 
επιθυμιών. Η  επιθυμία ορίζεται κατά  Deleuze-Guattari θετικά και όχι 
ως έλλειψη, αποκτώντας μονάχα παραγωγική χροιά. Η εννοιολογική και 
εμπειρική κατηγοροποίηση του  «κατοικείν» αφορά στις βασικές ανάγκες του 
Υποκειμένου και θέτει τις εξής λειτουργικές ενότητες: κοινωνικοποίηση, 
τροφή, υγρές δραστηριότητες και ανάπαυση. Οι θεματικές αυτές μέσω της 
επιθυμητικής δυναμικής επαυξάνονται προγραμματικά με τις παρακάτω 
δράσεις: το «λουδικό παίζειν», την  αναστοχαστική πρακτική και τη λιβιδική 
απελευθέρωση. 

Μεθοδολογικά η έρευνα μας για να μεταφράσει σε δομικές σχέσεις το 
πλαίσιο αυτό, συντάσσει μια σειρά από γραμματικές (rule - based grammars) 
κανόνων που παράγουν πολυσενάρια κατοίκησης και χωρικές εκφράσεις 
αυτών μέσα από μια open-ended διαδικασία πειραματισμού “trial and error”, 

η οποία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Με πεπερασμένες, λοιπόν, συνθετικές 
μονάδες, αλλά μέσα από ένα σύνολο κανόνων που επαναπροσδιορίζονται 
και τροποποιούνται, καταλήγουμε σε πλήθος υβριδικών μεταλλάξεων 
του κατοικείν, τόσο σε  προγραμματικό όσο και εμπειρικό επίπεδο. 
Συγκροτούνται κανόνες σύνθεσης χωρικών μονάδων αλλά και άρθρωσης 
αναγκών και επιθυμιών, τα οποία δυνητικοποιούν σενάρια ζωής και χώρων, 
λειτουργιών και χωρικών εκφάνσεων, εμπειριών και κινήσεων σώματος. 
Μέσα από την πλέξη τους κατασκευάζονται κυτταρικές τοπολογίες 
χωρικών σχέσεων. Ως εκ τούτου, αλλάζοντας τις αρχικές μονάδες χώρου και 
επιθυμίας, παράγονται ποικίλες συνθετικές εκδοχές. Έχοντας ολοκληρώσει 
την ερευνητική μας μεθοδολογία, ως παράδειγμα μελέτης και εφαρμογής 
αυτής επίλεγεται ένα  υφιστάμενο κτίριο στην συνοικία των ιστορικών 
Λαδάδικων. Η περιοχή τροφοδοτεί με τα απαραίτητα δεδομένα την μέθοδο 
που έχει συνταχθεί, ώστε να δομηθεί το σενάριο πολυκατοίκησης.

Επιλογικά, ερευνώντας την κατοίκηση σαν ένα δικτυακό συμπλέγμα το 
οποίο μέσα απο της καθημερινές επιτελεστικές πρακτικές αναδομεί και 
επαναπροσδιορίζει σχέσεις μεταξύ Υποκειμένων , καταλήγουμε σε μια 
συνθετική πρόταση , η οποία θέτει υπο αμφισβήτηση τις σχέσεις των διπόλων 
δημόσιο - διωτικο, ανοιχτό - κλειστό, ανάγκη-επιθυμία, εσωστρέφεια  και 
εξωστρέφεια. Τα εννοιολογικά και “φυσικά” όρια διερύνονται και ένα νέο 
μοντέλο εμπειρίας του συλλογικού κατοικείν αναδύεται.
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Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Μπούκη Μπαμπάλου-Νουκάκη1, Αντώνης Νουκάκης2

1αρχιτέκτων, ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ _ boukibabalou@gmail.com       
2αρχιτέκτων _ anouk@tee.gr

Λέξεις κλειδιά: περίπατος, πόλη, τοπίο, βιωματική εμπειρία.

Η εισήγηση θα επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο ο αστικός 
σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
μιας μεγαλούπολης, ώστε να μεταβούν από την απάθεια (Simmel) στην 
βιωματική αντίληψη και εμπειρία του χώρου. Θα αναφερθούμε  σε δύο 
μελέτες για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως παραδείγματα έρευνας μέσω 
σχεδιασμού (research by design).  Αποτελούν προτάσεις σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς που διακρίθηκαν με πρώτα βραβεία.  Πρόκειται για  την  
Ανάπλαση της Περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας και την Ανάπλαση 
του Άξονα Αχειροποίητου – Αγίας Σοφίας. Αφορούν δύο  τόπους με 
διαφορετικά προβλήματα και χαρακτηριστικά ως προς την κλίμακα,  την 
ατμόσφαιρα και το ρόλο τους στην αστική ιεραρχία. Η μεθοδολογία που 
επιλέξαμε διατρέχει τρεις τομείς: έρευνα, σχεδιασμό, αναπαράσταση. 
Τρεις στρατηγικές συνδεδεμένες και ταυτόχρονα αυτόνομες, καθώς 
θεωρούμε τον σχεδιασμό ως «εργαλείο ταυτόχρονα έρευνας και δομής της 
ερμηνείας» (Secchi).

Οι διαγωνισμοί προέκυψαν από την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που 
αφορούσαν σε θέματα υποδομών της πόλης: η περιοχή της Ευαγγελίστριας 
λόγω της ανάγκης σύνδεσης του κέντρου της πόλης με τον περιφερειακό και 
της αντιπλημμυρικής προστασίας του χειμάρρου, ο άξονας Αχειροποίητου-
Αγίας Σοφίας λόγω της δημιουργίας του σταθμού του μετρό επί της Εγνατίας 
και την αναβάθμιση του στο δομικό πλέγμα της πόλης. Οι υποδομές στην 
Ελλάδα αυτονομούνται ως τεχνικά έργα. Ως προτεραιότητα προβάλλει 
το μέγιστο λειτουργικό αποτέλεσμα ενώ υποτιμώνται οι παράμετροι που 
έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και την καθημερινότητα 
της πόλης στη μικροκλίμακα του ανθρώπου.

 Θεωρούμε την πόλη όχι μόνο ως φυσικό χώρο ή ως κοινωνική δομή, αλλά 
ως τον τόπο σωματικής εμπειρίας. Επιχειρούμε μια «στρατηγική ήπιων 
επεμβάσεων, που να είναι όμως ικανές να επιφέρουν ευρείες αλλαγές 

του νοήματος» (Gregotti) και να δημιουργήσουν διαφορετικές ποιότητες, 
εντάσεις και πυκνότητες κατά μήκος  διαδρομών. Θεωρώντας πως ο 
περίπατος αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο της αισθητηριακής ανάγνωσης 
και πράξης στην πόλη,  οργανώνουμε περιπάτους -  αστικές  αφηγήσεις, 
μέσω των οποίων αναδεικνύονται η φυσιογνωμία  και οι ιδιαιτερότητες  
της  ατμόσφαιρας του κάθε τόπου.

Αντίληψη, πόλη, φύση, τέχνη, περίπατος θα αποτελέσουν τις έννοιες   μέσω 
των οποίων θα ερμηνεύσουμε τις επιλογές μας. Ως εργαλεία σχεδιασμού 
επιλέγουμε  την εισαγωγή της φύσης και της τέχνης στη μορφοποίηση 
του χώρου της πόλης, ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που 
ευαισθητοποιεί τις αισθήσεις, αναπτύσσει τη φαντασία, εξοικειώνει με την 
τέχνη, βοηθά στην επινοητικότητα. 

mailto:boukibabalou@gmail.com
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Κωνσταντίνος Λαλιώτης

Ιδρυτής / Ομάδα εργασίας AccessLab IT Services _ info@accesslab.gr

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική καινοτομία, προσβασιμότητα, ψηφιακές εφαρμογές

Στις μέρες μας, οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
καταγράφουν ένα σημαντικό αριθμό πρακτικών εφαρμογών στην 
αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Όλο και 
περισσότερες πόλεις υιοθετούν καινοτόμες λύσεις για να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά τα ζητήματά τους και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες 
στους πολίτες και τους επισκέπτες. Όμως, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας συμβάλλει εμφανώς στην αστική μεταμόρφωση, υπάρχει 
λιγότερη κατανόηση του πώς αυτή αφομοιώνεται από ομάδες πληθυσμού 
που αποκλείονται από το αστικό γίγνεσθαι. Η κοινωνική καινοτομία μπορεί 
να αναδείξει έναν νέο τρόπο προσέγγισης των σύγχρονων προβλημάτων 
της κοινωνίας, καθώς καλείται να εντοπίσει βιώσιμες, αποτελεσματικές 
και αποδοτικές λύσεις.

Το παρόν άρθρο προτάσσει την εξασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων 
με αμαξίδιο για μια ασφαλή και άνετη μετακίνηση στην πόλη. Με όχημα το 
συγκερασμό κοινωνικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας, 
αποπειράται η καταγραφή καλών και καινοτόμων πρακτικών που βρίσκονται 
στην υπηρεσία τους. Παράλληλα, αναζητούνται οι δυνατότητες που μπορεί 
να παρέχει ένα ψηφιακό εργαλείο έξυπνης κινητικότητας, ως εκλέπτυνση 
της αρχικής ιδέας της πιλοτικής διαδικτυακής εφαρμογής Thess-ράμπα  
(http://thessrampa.netai.net/).

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας AccessLab IT Services  
(http://accesslab.gr/) υλοποιεί το WheelRoute project. Πρόκειται για την 
ανάπτυξη ενός Ηλεκτρονικού Χαρτογραφικού Πόρταλ Προσβασιμότητας και 
Πλοήγησης για άτομα με αμαξίδιο στις ελληνικές πόλεις. Πραγματοποιείται 
με τη χρήση ανοικτών λογισμικών χαρτογράφησης και στηρίζεται σε μια 
διαρκή έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που πραγματοποιεί η ομάδα για 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες μετακίνησης των ατόμων με αμαξίδιο 
στον αστικό ιστό. Με αφετηρία το Γκάζι στον δήμο Αθηναίων, στόχος 
είναι η δημιουργία μιας κοινής για όλους τους δήμους πλατφόρμας για 
την ενημέρωση και την πλοήγηση των ατόμων με αμαξίδιο, αλλά και 
την ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του αστικού 
περιβάλλοντος, στην οικειοποίηση του δημόσιου αστικού χώρου και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιωάννης Κατσίκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ / Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών _ ioannis@aueb.gr

Λέξεις κλειδιά: Βιομηχανική κληρονομιά, αστικό πολιτισμικό τοπίο, Θεσσαλονίκη

Η εργασία αυτή επιχειρεί μια νέα κριτική και μεθοδολογική προσέγγιση στη 
διαδικασία επανα-νοηματοδότησης και χρησιμοποίησης των βιομηχανικών 
χώρων στα όρια του αστικού τοπίου. Βιομηχανικά συγκροτήματα, 
βιομηχανικές συνοικίες, κτίρια και άλλοι χώροι που αναπτύχθηκαν στην τομή 
της πόλης και της βιομηχανίας κατά το παρελθόν σημασιοδότησαν χρήσεις 
και περιοχές. Σήμερα, αποτελούν στοιχεία μνήμης και αναπόσπαστα (;) μέρη 
του αστικού πολιτισμικού τοπίου. Με την αποβιομηχάνιση ή την έξοδο των 
οχλουσών δραστηριοτήτων από το πολεοδομικό συνεχές οι χώροι αυτοί 
επανα-σημασιοδοτούνται ενώ συχνά αποτελούν επίδικα αντικείμενα για την 
λειτουργική τοποθέτησή τους στον σύγχρονο αστικό ιστό. Ανάμεσα στην 
ιδιωτική βιομηχανική ιδιοκτησία και τη δημόσια πολιτισμική κληρονομιά 
οι χώροι αποκτούν νέες χρήσεις, μορφές και λειτουργίες. Στο θεωρητικό 
της μέρος η εργασία συζητά το θέμα της μετάβασης της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας στη δημόσια σφαίρα, προσεγγίζοντάς την ως πολιτιστικό πόρο 
και κληρονομιά. Το εμπειρικό μέρος παρέχει μια ιστορική προσέγγιση 
ενώ καταγράφει τις νέες χρήσεις βιομηχανικών χώρων στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, μια πόλη με σημαντική βιομηχανική παράδοση και σχετικές 
υποδομές. Σκοπός είναι η εξελικτική (διαχρονική) μελέτη της εξέλιξης των 
χρήσεων των χώρων αυτών που οδηγεί στη συγκρότηση μιας νέας αστικής 
γεωγραφίας της βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στο εμπειρικό μέρος καταγράφτηκαν οι νέες χρήσεις βιομηχανικών χώρων 
στη πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ τα στοιχεία συγκρίθηκαν με δεδομένα 
από τρεις ακόμη μεγάλες ελληνικές πόλεις με σημαντική βιομηχανική 
παράδοση (Βόλος, Αθήνα και Ηράκλειο). Ανάμεσα στην ιδιωτική βιομηχανική 
ιδιοκτησία και τη δημόσια πολιτισμική κληρονομιά οι υποκείμενοι χώροι 

μένουν ίδιοι τη στιγμή που τα κλαδικά αντικείμενα αλλάζουν. Έτσι, οι 
χώροι αυτοί αποκτούν νέες χρήσεις, μορφές και λειτουργίες που μέσα 
από τις ασυνέχειες του χώρου και του χρόνου συμβάλλον στη συγκρότηση 
της σύγχρονης αστικής εμπειρίας. Όπως προκύπτει από την έρευνα που 
διεξήχθη, είναι προφανές ότι οι χρήσεις των κτηρίων έχουν μεταβληθεί 
πλήρως. Παράλληλα, είναι έντονα εμφανής η στροφή από τη δευτερογενή 
και την έντονα εξαρτώμενη από τον πρωτογενή τομέα μεταποιητική 
δραστηριότητα (καπνοβιομηχανίες, βυρσοδεψεία, κα) στον τριτογενή τομέα 
των υπηρεσιών και ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης στον τομέα της 
διασκέδασης και δευτερευόντως στον τομέα του πολιτισμού, κάτι που 
αποτελεί πρώτη επιλογή για τις υπόλοιπες πόλεις της έρευνας.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ: 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Γεώργιος Δημόπουλος

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός _ dimopoulos_g@yahoo.gr

Λέξεις κλειδιά: Ευδόκιμοι χώροι, Συνιστώσες δυνάμεις, Σφαίρες δραστηριοτήτων

Oι κάτοικοι των Ελληνικών πόλεων βιώνουν καθημερινά αστικές συνθήκες 
που ακυρώνουν σε μεγάλο βαθμό τον κύριο σκοπό της πόλης, ο οποίος κατά 
τον Αριστοτέλη δεν είναι απλά το ζην αλλά το ευ ζην (Αριστοτέλης: Πολιτικά 
Α, 2). Βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συσσωρευμένες «ανωμαλίες» που 
προκάλεσαν οι διαδικασίες και πρακτικές ανάπτυξης των ελληνικών πόλων 
ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αγνοήθηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις 
ώστε να παραχθούν ευδόκιμοι αστικοί χώροι με δομή, λειτουργία και μορφή. 
Οι συζητήσεις για τα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής πόλης, 
καθώς και οι διακηρύξεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με θέμα κυρίως 
την ανάπλαση σημείων του αστικού ιστού, δηλώνουν ότι βρισκόμαστε σε 
φάση αναζήτησης ενός νέου αστικού Παραδείγματος ως απάντηση στο 
υποβαθμισμένο τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική διάστασή του 
αστικό περιβάλλον. 

Παίρνοντας ως βάση τη θέση του Gilles Deleuze ότι «το γίγνεσθαι, η αλλαγή 
και η μεταλλαγή αφορούν στις συνιστώσες δυνάμεις, και όχι στις σύνθετες 
μορφές» (Deleuze, G. 2005. Φουκώ. Αθήνα: Πλέθρον, σ. 149), θα επιχειρηθεί 
να διερευνηθούν οι συνιστώσες δυνάμεις, οι πολλαπλοί δηλαδή δρώντες 
παράγοντες που υπεισέρχονται στις διαδικασίες χωρικής παραγωγής και 
συνδιαμορφώνουν με την αλληλεπίδραση και με τις σχέσεις αντιπαλότητάς 
τους το αστικό τοπίο με εστίαση σε πέντε από αυτές: την πολιτική, την 
οικονομία, την τεχνολογία, το πολιτισμικό περιβάλλον και την οικολογία. Η 
σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα σ’ αυτές τις «σφαίρες δραστηριοτήτων»  
φανερώνει τόσο τις επικρατούσες κάθε φορά αντιλήψεις για την 
«κατοίκηση» του αστικού χώρου, όσο και τη φιλοσοφία που υπαγορεύει τις 
κατευθύνσεις μεταβολής του.   

Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση θα εφαρμοστεί στη διερεύνηση των 
ιδιαιτεροτήτων του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης – 
της περιοχής δηλαδή που συνδέεται περισσότερο με τις προβεβλημένες 
εικόνες της πόλης και φαίνεται να δίνει την ταυτότητα στο σύνολο 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης – με στόχο την 
επισήμανση των «ανωμαλιών» και την αναζήτηση μιας νέας σχέσης μεταξύ 
των  συνιστωσών δυνάμεων, που θα οδηγήσει στην παραγωγή μιας νέας 
αστικής εικονογραφίας. 

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι το νέο αυτό 
Παράδειγμα θα πρέπει να αναζητηθεί πάνω σε ένα διαμορφωμένο και 
δύσκολα αναστρέψιμο αστικό τοπίο. Την νέα δηλαδή αστική πραγματικότητα 
θα πρέπει να την οραματιστούμε και να την σχεδιάσουμε όχι πάνω στα ερείπια 
της σημερινής πόλης, όπως συνέβη στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης 
μετά την πυρκαγιά του 1917 με το νέο πολεοδομικό σχέδιο που εκπόνησε 
η Διεθνής Επιτροπή Σχεδιασμού υπό την καθοδήγηση του Ερνέστ Εμπράρ, 
αλλά σε μια ήδη χωρικά διαμορφωμένη πραγματικότητα. 
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ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ;
ΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεοδώρα Ιστόριου1, Γεωργία Ποζουκίδου2

1Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ 
istoriou.theodora@gmail.com
2Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ 
gpozoukid@plandevel.auth.gr

Λέξεις κλειδιά: placemaking, σχεδιασμός, πρωτοβουλίες πολιτών, πολυπλοκότητα

Οι νέες αντιλήψεις για την ανάπτυξη των πόλεων εστιάζουν στην εξελικτική 
φύση και δυναμική συμπεριφορά των αστικών συστημάτων. Η σημαντική 
αυτή στροφή στην κατανόηση της λειτουργία των πόλεων οδηγεί, ανάμεσα 
σε άλλα, στον επαναπροσδιορισμό των πρακτικών χωρικού σχεδιασμού. 
Σε αυτή τη διαδικασία κεντρικό ζήτημα αποτελεί η ανάγκη «ελέγχου» 
του δημόσιου χώρου από τους πολίτες και η «εκ των κάτω» δυναμική 
που φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ως συνιστώσα της συμμετοχής και των 
πρωτοβουλιών πολιτών πολλές φορές έξω από τις «επίσημες» διαδικασίες 
σχεδιασμού. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει και να στοιχειοθετήσει 
την νέα αυτή στροφή στην πρακτική του χωρικού σχεδιασμού μέσα από 
την προσέγγιση της «δημιουργίας τόπων» όπως αυτή διαμορφώνεται 
από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. Η δημιουργία τόπου (place-
making & place-shaping) ως φιλοσοφία αλλά και μια πρακτική προσέγγιση 
βελτίωσης μιας γειτονιάς, πόλης ή περιοχής έχει στο επίκεντρο της 
ανθρώπους που καλούνται να αναδημιουργήσουν τους δημόσιους χώρους 
ώστε να αποτελούν το κέντρο της εκάστοτε κοινότητας. Οι εφαρμογές 
βασίζονται στην προθυμία της τοπικής κοινότητας να συμμετάσχει στη 
διαμόρφωση του χώρου διαβίωσής της και στη διαχείριση των «κοινών». 
Αυτή η διαδικασία είναι συνεχής και  χαρακτηρίζεται από συνεχώς 
μεταβαλλόμενες εισροές ώστε να παραμείνει δυναμική. Ως εκ τούτου, ο 
δημόσιος ή κοινός χώρος επαναπροσδιορίζεται ως φορέας κοινωνικών 

δεδομένων, ως χώρος κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής και ως 
έννοια υπό συνεχή μεταβολή. Και την ίδια στιγμή επιχειρείται μια στροφή 
από την θεώρηση αυτού του χώρου ως res nullius στη συνειδητή χρήση του 
ως res communis. 

Oι συλλογικές πρωτοβουλίες πολιτών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης είναι πολυάριθμες· οι συνέργειες κατοίκων και τοπικής 
αυτοδιοίκησης υπάρχουν και σταδιακά ισχυροποιούν το ρόλο τους ενώ 
δράσεις, ομάδες και χώροι που προάγουν τη συνεργασία, την εναλλακτική 
μάθηση και τη συμμετοχή εντοπίζονται διάσπαρτοι μέσα στην πόλη. 
Ξεκινώντας από τα πολυάριθμα φεστιβάλ με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό 
και γαστρονομικό περιεχόμενο που λαμβάνουν χώρα στην πόλη, το πεδίο 
δράσεων περιλαμβάνει δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού, ανοιχτή 
διαβούλευση, νέες μορφές οικονομίας και επιχειρήσεων μέχρι και αστικό 
αμπελώνα.

Με τα παραπάνω ως αφορμή, καλούμαστε να εκτιμήσουμε και να προβούμε 
σε μια επαναπλαισίωση της σχεδιαστικής διαδικασίας και του ρόλου των 
σχεδιαστών τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ  
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. Η ΧΩΡΟ-ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2011.

Ίρις Λυκουριώτη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας _ lykourioti@arch.uth.gr

Οι γενικευμένες κοινωνικές κινητοποιήσεις του 2011 στο δημόσιο χώρο 
των πόλεων (και) του Ευρωπαϊκού Νότου έθεσαν τις βάσεις για να 
ξανασκεφτούν κριτικά και συλλογικά, διευρυμένες κοινωνικές ομάδες  (όχι 
μόνο ειδικοί) τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο αστικός χώρος θεσμικά 
και υλικά και το πως οργανώνεται η καθημερινότητα των κατοίκων της 
πόλης. Πλήθος δράσεων μέσα σε διαφορετικούς χώρους, δημοτικούς ή 
δημόσιους (πάρκα, πλατείες, δημοτικά κτίρια, κενά κτίρια και οικόπεδα 
κ.α.), ιδιωτικούς που αποδόθηκαν προσωρινά σε κοινωνικές συνευρέσεις 
(θέατρα, εργαστήρια, σύλλογοι, γραφεία εφημερίδων κ.α.) οδήγησαν στην 
ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων σε δήμους της Ισπανίας (εκλογές 
2015) και στην αποκρυστάλλωση ενός πλήθους προγραμματικών Λόγων 
για την πόλη, εναλλακτικών ως προς το κυρίαρχο παράδειγμα της 
νεοφιλελεύθερης αστικής ανάπτυξης. Η απήχηση αυτών των λόγων 
μέχρι σήμερα μετασχηματίζουν μερικώς τόσο τους θεσμούς οι οποίοι 
διαμεσολαβούν στην παραγωγή του χώρου αλλά και τις αστικές εμπειρίες 
(δομή, εύρος και εγγύτητα δημόσιων υπηρεσιών, προσβάσεις στη λήψη 
αποφάσεων, συνευρέσεις και βαθμός κοινωνικής ενσωμάτωσης κ.ά.). Με 
κεντρικό το παράδειγμα του θεσμού Intermediae (ενδιάμεσος) του δήμου 
της Μαδρίτης και του χαρτογραφικού εγχειρήματος Los Madriles θα 
δούμε πως οι κοινωνικοί και αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι των γειτονιών 
(συνελεύσεις γειτονιών, πολιτιστικοί χώροι, αστικοί κήποι, δομές 
υποστήριξης  γονέων κ.ά.) περνάνε μερικώς στον επίσημο τομέα για να 
αποτελέσουν τη βάση για την ανάδειξη νέων μοντέλων αστικών εμπειριών, 
νέων συμμετοχικών μεθοδολογιών σχεδιασμού και υλοποίησης του χώρου 

αλλά και μιας νέας γενιάς νέων πολυπληθών και διεπιστημονικών ομάδων-
γραφείων (Todo por la praxis, Basurama, Zuloark κ.ά.).  Μετέωρο παραμένει 
το ερώτημα πως οι εν δυνάμει αστικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί 
αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί αυτό το νέο παράδειγμα παραγωγής 
χώρου διαβαθμισμένα ενσωματώνεται/ εργαλειοποιείται όχι μόνο μέσα 
από προγράμματα παρεμβάσεων με φορέα τη δημοτική αρχή αλλά και από 
την ισπανική (εξαγωγική) οικοδομική βιομηχανία και την αγορά ακινήτων.   



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΌΝΑΔΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΌΛΕΙΣ  
ΤΌΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΝΌΤΌΥ 

Η αστικοποίηση στον γεωγραφικό χώρο του Ευρωπαϊκού Νότου έχει 
ακολουθήσει μία ιδιαίτερη πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
Στη σύγχρονη «αστική εποχή», νέες κοινωνικο-περιβαλλοντικές 
προκλήσεις αναδύονται καθώς παγκόσμιες κοινωνικο-οικονομικές 
μεταβολές, πληθυσμιακές ροές, πλανητικά περιβαλλοντικά προβλήματα 
και τεχνολογικές εξελίξεις διαπλέκονται με την ιδιαιτερότητα 
συγκεκριμένων κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών, θεσμικών 
και πολιτικών μετασχηματισμών, πλαισίων και πολιτικών.  Σε κάθε 
τόπο παράγονται συνεχώς νέες συνθήκες αστικοποίησης και σε κάθε 
πόλη νέοι χώροι της καθημερινής ζωής. Η τεκμηρίωση και ανάλυση 
του αστικού χώρου, η εμπειρική καταγραφή των κοινωνικών, πολιτικών, 
πολιτισμικών, περιβαλλοντικών τάσεων και φαινομένων όπως παράγονται 
και αναπαράγονται, στα διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα της Νότιας 
Ευρώπης στη διαλεκτική τους συνάντηση με τάσεις σε άλλες πόλεις και 
εξελίξεις σε ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια και σημαντικά παγκόσμια 
κέντρα συνθέτουν ένα ευρύ και δυναμικό ερευνητικό πεδίο. 

Στόχος της ερευνητικής μονάδας είναι αρχικά η συστηματική μελέτη 
και τεκμηρίωση της ιδιαιτερότητας των πόλεων του Ευρωπαϊκού Νότου 
στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Με την μελέτη και τεκμηρίωση 
αυτή, επιδιώκεται επίσης η παραγωγή θεωρητικών προσεγγίσεων, εννοιών 
και ερμηνευτικών εργαλείων - όχι μέσα από την κριτική προσαρμογή των 
κυρίαρχων λόγων για την πόλη, αλλά μέσα από την διαλεκτική επικοινωνία 

των τοπικών ιδιαιτεροτήτων των πόλεων του Ευρωπαϊκού Νότου με την 
παγκόσμια συζήτηση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ερευνητική μονάδα επιδιώκει 
την σταδιακή οικοδόμηση δικτύου με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και 
τοπικούς φορείς.

Αντικείμενο της Ερευνητικής Μονάδας αποτελεί ο σχεδιασμός και οι 
κοινωνικο-περιβαλλοντικές προκλήσεις στις πόλεις της Νότιας Ευρώπης 
και της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο των περιφερειακών 
και παγκόσμιων διαδικασιών αστικοποίησης.  Η Ερευνητική Μονάδα 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ευρύτερα γνωστικά 
αντικείμενα αφενός της μελέτης των σύγχρονων πόλεων (φαινόμενα 
και πραγματικότητες), αφετέρου του σχεδιασμού των πόλεων (αστικός 
και πολεοδομικός σχεδιασμός και πολιτικές αστικής ανάπτυξης) με τις 
απαραίτητες αμοιβαίες ωσμώσεις δεδομένων μεταξύ τους.  

Το συνέδριο «Πόλη υπό κατασκευή: Σχέδια, διαδικασίες και πρακτικές» 
για τον χώρο της Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση της 
Ερευνητικής Μονάδας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Τομέα 
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ.

Ευαγγελία Αθανασίου & Χάρις Χριστοδούλου
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Εφραιμίδου, Ν. | σελ.35

Ζάρμπου, Μ. | σελ.77

Ζωίδης, Λ. | σελ.81

Θωίδου, Ε. | σελ.47

Ιοβίτα, Α. | σελ.87

Ιστόριου, Θ. | σελ.97 

Κακδέρη, Χ. | σελ.57

Καλαντζή, E. | σελ.69

Καλλιγάς, Ν. | σελ.71 

Καραγιάννη, Σ. | σελ.83 

Κατσαβουνίδου, Γ. | σελ.29 

Κατσίκης, Ι. | σελ.93

Κερτεμελίδου, Π. | σελ.38

Κεχαγιά, Α. | σελ.77

Κομνηνός, Ν. | σελ.57

Κούρτη, Π. | σελ.29

Λαλιώτης, Κ. | σελ.91

Λατινόπουλου, Μ. | σελ.31

Λεοντίδου, Λ. | σελ.21

Λεφάκη, Σ. | σελ.81

Λίτσιου, T. | σελ.69 

Λυκουριώτη, Ι. | σελ.99

Μακρίδου, A. | σελ.69

Μάντσιου, Α. | σελ.75 

Μαρτζοπούλου, Α. | σελ.57

Ματίκα, Χ. | σελ.65

Μπαμπάλου - Νουκάκη, Μ. | σελ.89   

Νάνος, Δ. | σελ.71

Νικολοβγένης, Α. | σελ.41

Νουκάκης, Α. | σελ.89

Πάκα, A. | σελ.42

Πανώρη, Α. | σελ.57

Παπαγιαννάκης, Α. | σελ.53

Παπαδημητρίου, Μ. | σελ.33

Παπαδοπούλου, E. | σελ.69

Πάπαρη, Α.M. | σελ.39

Παρασκευόπουλος, Γ. | σελ.31

Πασσιά, Σ. | σελ.85

Πινακά, Α. | σελ.77

Πλεύρης, Κ. | σελ.51

Ποζουκίδου, Γ. | σελ.97

Πρωτόγερος, Ν. | σελ.75

Σάσσαλου, Μ. | σελ.33

Σεγκούνη, Μ. | σελ.45  

Σίβη, Α. | σελ.75

Σκάγιαννης, Π. | σελ.46

Συράκου, A.X. | σελ.69 

Ταράνη, Π. | σελ.61

Τασοπούλου, Α. | σελ.59

Τζανακάκη, E. | σελ.73

Τρατσέλα, M. | σελ.67 

Τρίκολας, I. | σελ.42 

Τσαρχόπουλος, Π. | σελ.57

Τσιγδινός, Σ. | σελ.31 

Τσικώτη, I. | σελ.73

Χαλιάζη, Π. | σελ.75

Χατζημιχάλης, Κ. | σελ.15

Χατζηπροκοπίου, Π. | σελ.27



ΧΌΡΗΓΌΙ

ΧΌΡΗΓΌΙ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ 
ΚΌΣΜΗΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΌΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΌΛΗΣ 
Α.Π.Θ.

ΔΙΌΡΓΑΝΩΣΗ
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