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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
Ζ πνιχπιεπξε θξίζε πνπ εμειίζζεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο δξακαηηθέο 
επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή έρεη γελλήζεη πιεζψξα πξσηνβνπιηψλ 
πξνζαξκνγήο θαη αληίζηαζεο απέλαληη ζηηο θαηαιπηηθέο αιιαγέο ηξφπσλ δσήο, 
εηζνδεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Οκάδεο κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο 
θηλεηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, κε επηθέληξσζε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 
ηελ Αζήλα εηδηθφηεξα, θαηαγξάθεηαη ήδε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηνπηθέο 
πξσηνβνπιίεο θαη πξαθηηθέο αιιειεγγχεο, νη νπνίεο ζπρλά ζπλδένληαη κε ελαιιαθηηθέο 
ρξήζεηο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, αμηνπνηψληαο φρη κφλν δεκφζηνπο ρψξνπο, αιιά θαη θελά 
νηθφπεδα, θηίξηα ζε αρξεζία, δξφκνπο, θήπνπο θιπ. Μέζα απφ ηέηνηεο πξαθηηθέο θαη 
ρξήζεηο, νη δηεθδηθήζεηο γχξσ απφ ηνλ πιηθφ ρψξν ηεο πφιεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε έλα 
ζεκαληηθφ «εξγαζηήξην» γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο δεκφζηαο ζθαίξαο (ή πνιιψλ;). Ζ 
αλαθνίλσζή καο έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζηνπο ηξφπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο δηεθδηθνχλ ηέηνηνπο πιηθνχο ρψξνπο ζηα 
ρξφληα ηεο θξίζεο, πινπνηνχλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ δηθαηψκαηα θαη πεηξακαηίδνληαη 
γχξσ απφ πνηθίιεο κνξθέο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αληινχκε απφ 
παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ ζε γεηηνληέο ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπδεηήζνπκε πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο αιιά θαη αληίζηαζεο. πλερίδνληαο πξνεγνχκελε 
δνπιεηά καο, επηδηψθνπκε λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηεθδηθήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κέζα απφ 
ζπιινγηθέο πξαθηηθέο (κπνξεί λα) απνηεινχλ πξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ 
πνιηηψλ ζηελ θξίζε, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζπκβνιή ζηελ επαλαλνεκαηνδφηεζε ηεο 
δεκφζηαο ζθαίξαο.  
 
Λέξειρ κλειδιά: δεκόζηνο ρώξνο, πξωηνβνπιίεο, θξίζε, ζπιινγηθή δξάζε, αιιειεγγύε  
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Γηα ηελ πνιχπιεπξε θξίζε ζηελ Διιάδα πνιιά έρνπλ γξαθηεί ηα ηειεπηαία ηξία 
ρξφληα απ‟ άθξε ζ‟ άθξε ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο θαη κε κεηαβαιιφκελα επηρεηξήκαηα, 
θαζψο νη εμειίμεηο θάλνπλ πνιιέο ζπκβνιέο πνιχ γξήγνξα παξσρεκέλεο. ην πιαίζην 
απηφ, πνιινί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα Μλεκφληα θαη νη πνιηηηθέο αθξαίαο 
ιηηφηεηαο δελ δηακνξθψλνπλ «ιχζεηο» ζε θακία απφ ηηο ρψξεο φπνπ εθαξκφδνληαη. 
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Αληίζεηα, νδεγνχλ ζε βαζηά χθεζε θαη θνηλσληθή θξίζε θαη κεηαζέηνπλ ηελ αλάθακςε 
ζε έλα φιν θαη πην καθξηλφ κέιινλ, θαζψο νη ρψξεο θαη νη θνηλσλίεο κπαίλνπλ ζε έλα 
θαχιν θχθιν απμαλφκελνπ ρξένπο θαη πιεζσξηζκνχ, απμαλφκελεο αλεξγίαο, κεηνχκελσλ 
εηζνδεκάησλ θαη βαζηάο εθπηψρεπζεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ηα κέηξα πνπ 
επηβάιινληαη ή πηνζεηνχληαη απφ θπβεξλήζεηο ζαλ ηελ ειιεληθή δελ είλαη ην κέζν γηα ηελ 
επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ, αιιά ν ίδηνο ν ζηφρνο. Με ηα ιφγηα ηνπ Πσι Κξνχγθκαλ 
(2012: Α27) «ε ιηηφηεηα […] είλαη έλαο ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηείηαη ν παληθφο ηνπ 
ειιείκκαηνο σο δηθαηνινγία γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ […] ηα 
κέηξα ιηηφηεηαο αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο θξίζεο φρη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο». 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ αθξαίαο ιηηφηεηαο ινηπφλ, ζχκθσλα θαη 
κε ην λενθηιειεχζεξν ξεπεξηφξην είλαη ε απνξξχζκηζε θαη ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ζε θάζε ρψξα θαη πξνθαλψο ζηελ Διιάδα. Δπί 
πιένλ, ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη αξθεηά κηθξή θαη πεξηθεξεηαθή ζηελ ΔΔ θαη απφ ηελ 
άπνςε απηή έλα πην πξφζθνξν πεδίν γηα πεηξακαηηζκνχο θαη θαηά κέησπν επηζέζεηο πρ 
ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ παηδεία, ηνπο 
δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, αθφκε θαη ζηελ εζληθή θπξηαξρία. Μαδί κε ηελ ππνηίκεζε ηεο 
δεκφζηαο πεξηνπζίαο, νη πεηξακαηηζκνί απηνί δηακνξθψλνπλ έλα ρψξν εμαίξεζεο απφ 
θνηλσληθά δηθαηψκαηα, κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο θαη απηαξρηθή δηαθπβέξλεζε, έλα 
ρψξν θηελφ θαη πηέζηκν θαη άξα πξφζθνξν γηα λένπο γχξνπο επελδχζεσλ.  

Παξάιιεια, αλζεί έλαο θπξίαξρνο ιφγνο επηθεληξσκέλνο απνθιεηζηηθά ζηηο καθξν-
νηθνλνκηθέο πιεπξέο ηεο θξίζεο θαη ζηελ επεμεξγαζία πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ θάζε θνξά ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε ιηηφηεηα θαη λέεο πεξηθνπέο 
εηζνδεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Απφ ηνλ ιφγν απηφ ιείπνπλ δχν ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο 
θξίζεο: πξψηνλ, φηη πίζσ απφ ηνπο αξηζκνχο ππάξρνπλ άλζξσπνη, ζπγθεθξηκέλα ζψκαηα 
πνπ πθίζηαληαη ην θφζηνο ηεο ιηηφηεηαο, θαη δεχηεξνλ, φηη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο 
θαηαλέκνληαη πνιχ άληζα, θαζψο εγγξάθνληαη ζε πξνυπάξρνπζεο αληζφηεηεο: κεηαμχ 
ηφπσλ, κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ληφπησλ θαη κεηαλαζηξηψλ, κεγάισλ θαη κηθξψλ 
εξγνδνηψλ, ζηαζεξά θαη επηζθαιψο εξγαδνκέλσλ – θαη θπξίσο ζπλδπαζκψλ ησλ 
παξαπάλσ (Karamessini 2012, Hadjimichalis 2011).  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη παξάιιεια, θαη κάιινλ αζχκβαηα, κε 
ηνλ θπξίαξρν ιφγν θαη έρεη σο επίθεληξν ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. ηε 
ζπδήηεζε απηή εληάζζεηαη θαη ε δηθή καο εξγαζία πνπ μεθηλάεη απφ έλα γεληθφηεξν 
ελδηαθέξνλ γηα ηηο ιηγφηεξν ζπδεηνχκελεο έσο αζέαηεο πιεπξέο ηεο θξίζεο. Πιεπξέο πνπ 
αξζξψλνληαη γχξσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ πφιε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο, 
πίζσ απφ ηνπο δείθηεο ησλ επηδφζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη παιεχνπλ 
λα αληηκεησπίζνπλ (ή θαη λα αληηζηαζνχλ) ηηο θαηαιπηηθέο αιιαγέο ηξφπσλ δσήο, ζηηο 
πεξηθνπέο εηζνδεκάησλ θαη ζηελ απνδηάξζξσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.  

ε θαηξνχο απαλσηψλ κλεκνλίσλ θαη πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, ε θξίζε, ππνζηεξίδεη ν D. 
Harvey (2012), είλαη θπξίσο αζηηθή. ηηο πφιεηο, είλαη πνπ «ε ιηηφηεηα δαγθψλεη», φπσο 
ππνζηεξίδεη ν J. Peck (2012). Οη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 
ιηηφηεηαο, κε ηελ απνξξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ θαη ηε 
ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ζηνρνπνηνχλ δπζαλάινγα ηηο πφιεηο. Όζεο 
θαη φζνη δνπλ ζηηο πφιεηο εμαξηψληαη, κε άληζνπο ηξφπνπο βέβαηα, αθ‟ ελφο απφ ην 
ρξεκαηηθφ εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ φπσο ε ηξνθή, ή ε ζέξκαλζε 
(Jarvis et al 2009) θαη αθ‟ εηέξνπ απφ βαζηθέο παξνρέο θαη ππνδνκέο, νη νπνίεο, ιφγσ ησλ 
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ζπλερψλ πεξηθνπψλ, κεηψλνληαη, ππνβαζκίδνληαη ή παχνπλ λα ππάξρνπλ. Δπηζθαιψο 
εξγαδφκελνη, κφλεο κεηέξεο, ρακεινζπληαμηνχρνη, πεξηζσξηαθέο νκάδεο, πξφζθαηνη 
κεηαλάζηεο θαη πνιιέο αθφκε απνθιείνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα ή ηελ πξννπηηθή κηαο 
αλεθηήο δσήο ζηελ πφιε. 

ηηο πφιεηο φκσο αλαδχνληαη πξσηνβνπιίεο – κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, 
ζπκκεηέρνληεο θαη απνηειέζκαηα – πνπ πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ή λα 
αληηζηαζνχλ ζηελ θξίζε θαη ηε ιηηφηεηα – θαη ε Αζήλα δελ απνηειεί εμαίξεζε. Απφ ην 
2010, εκθαλίδνληαη δπλακηθά ζε πνιιέο γεηηνληέο ηεο πφιεο πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο, 
πνπ πεξηιακβάλνπλ λέεο ή ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ή απηνζρεδηάδνπλ 
ηξφπνπο ζπκβίσζεο κε ιηγνζηά κέζα. Σαπηφρξνλα ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ αλα-λνεκαηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα, κεηαηξέπνληαη 
ζε  ζεκαληηθά πεηξάκαηα γηα ηε δηεθδίθεζε θαη ζπγθξφηεζε ηνπ «δεκφζηνπ».  

Οη πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο αλαπηχζζνληαη ζε ζπλζήθεο θαηάξξεπζεο ζεκαληηθψλ 
δνκψλ πξφλνηαο, νη νπνίεο ζπλέζεηαλ ην, έζησ αζζεληθφ θαη επηιεθηηθφ, θξάηνο πξφλνηαο 
ζηελ Διιάδα. Μηα δηαδεδνκέλε θξηηηθή βιέπεη ζε απηέο έλα λενθηιειεχζεξν φρεκα γηα ηε 
δηάβξσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. χκθσλα κε ηελ θξηηηθή απηή (Mayer 1996, Fyfe 2005, 
Rosol 2010), ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο δίλνπλ ην κήλπκα πσο «νη πνιίηεο ηα θαηαθέξλνπλ θαη 
κφλνη ηνπο ρσξίο θξάηνο» θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπνπλ ζην θξάηνο λα απνζπξζεί 
αθφκε πεξηζζφηεξν. ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο άιιεο λνηην-επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο ε 
φιε ζπδήηεζε γίλεηαη ζε έλα ήδε ππνζεθεπκέλν απφ ηηο πεξηθνπέο θαη ηε ιηηφηεηα 
ππφβαζξν, αληηκεησπίδνπλ έλαλ αθφκε δηπιφ θίλδπλν, πνπ εληνπίδεηαη ζηε δηεζλή 
ζρεηηθή ζπδήηεζε (γηα κηα ζχληνκε επηζθφπεζε, βι. Martinelli 2013). Απφ ηε κηα πιεπξά 
θαινχληαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο ζπξξηθλνχκελεο ή/θαη 
θαηαξγνχκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη παξνρέο. Απηφλ φκσο ην ξφιν δελ είλαη δπλαηφλ 
λα ηνλ παίμνπλ φηαλ θαηαξγείηαη έλα ειάρηζην επίπεδν γεληθεπκέλεο δεκφζηαο παξνρήο. 
Απφ ηελ άιιε, θαζψο νη πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο ζπγθξνηνχληαη απφ πξφζσπα πνπ 
ήδε έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε, είλαη δχζθνιε ε επηβίσζή ηνπο ζε κεζν- ή 
καθξνπξφζεζκε βάζε, ρσξίο ζεκαληηθή ππνζηήξημε, νηθνλνκηθή ή άιιε.  

ηελ εξγαζία καο κειεηάκε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ζηελ Αζήλα σο ζεκείν εθθίλεζεο 
γηα λα ζθεθηνχκε πάλσ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάηνηθνη ηεο πφιεο, δηεθδηθψληαο 
ρψξν, ζπλζέηνπλ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθίεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη δηακνξθψλνπλ λέεο 
δπλακηθέο θαη ίζσο ελαιιαθηηθέο δεκφζηεο ζθαίξεο. 
 
2. ΥΧΡΟΙ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ  
 

Σν πιηθφ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε εξγαζία απηή απνηειεί κέξνο κηαο έξεπλαο ζε 
εμέιημε θαη βαζίδεηαη ζηελ απνδειηίσζε  αξζξνγξαθίαο εθεκεξίδσλ πάλσ ζε 
πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο θαη κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο απφ πέληε εθεκεξίδεο (Απγή, 
Επνρή, Ειεπζεξνηππία, Εθεκεξίδα ηωλ Σπληαθηώλ, Καζεκεξηλή) απφ ην 2011 κέρξη 
ζήκεξα (2013), θαζψο θαη έξεπλα ζε ζρεηηθνχο ηζηνηφπνπο (www.solidarity4all θαη 
ηζηφηνπνη πξσηνβνπιηψλ). ηφρνο καο είλαη λα ζπλερίζνπκε πην ζπζηεκαηηθή δνπιεηά κε 
ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο – θαη κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία – γηα λα δηεξεπλήζνπκε πψο 
εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθά άηνκα θαη νκάδεο, θαη πψο θαηά ηε δηαδηθαζία απηή 
δηακνξθψλνληαη ηνπηθνί θαη ππεξηνπηθνί ζχλδεζκνη θαη δίθηπα.  
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Ζ πξνθαηαξθηηθή καο έξεπλα αλαδεηθλχεη έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφλησλ, δξάζεσλ, 
ζπκκεηνρήο θαη πξαθηηθψλ,  έλα «αξρηπέιαγνο θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ» (βι. θαη Espinoza 
2013), πνπ απνθαιχπηεη ηε κεγάιε πνιπκνξθία θαη βνεζάεη λα εληνπίζνπκε ηη είδνπο 
πξνηεξαηφηεηεο θαη πξαθηηθέο αλαπηχζζνληαη (πίλαθαο 1). Δίλαη κεγάιν ην εχξνο ησλ 
δξάζεσλ, ην πιήζνο φζσλ εκπιέθνληαη ζ‟ απηέο θαη ε πιαηεηά γεσγξαθηθή θαηαλνκή 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζε δηαθνξεηηθέο – θαη ζπρλά απξφζκελεο – πεξηνρέο 
(π.ρ. Φηινζέε-Φπρηθφ). Πεξηιακβάλνληαη ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα θαζεκεξηλή επηβίσζε 
(ζπζζίηηα, θνηλσληθά παληνπσιεία, ζπιινγηθέο θνπδίλεο, θνηλσληθά ηαηξεία θαη 
θαξκαθεία, αληαιιαθηηθά δίθηπα …). Πεξηιακβάλνληαη φκσο θαη δξάζεηο πνπ βαζίδνληαη 
ζε επξχηεξεο πνιηηηθέο αλαδεηήζεηο ή επηρεηξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο 
πξαθηηθέο ζπκβίσζεο (π.ρ. θνηλσληθνί ρψξνη, ηνπηθέο ζπλειεχζεηο, ζπκβνπιεπηηθά 
θέληξα θαη θέληξα ππνζηήξημεο, θαηαιήςεηο ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη πξσηνβνπιίεο «ρσξίο 
κεζάδνληεο»), θαζψο θαη πξνζπάζεηεο ζπγθξφηεζεο θνηλσληθψλ/ζπλεηαηξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (ζπλεξγαηηθά θαθελεία θαη παληνπσιεία, δεκηνπξγηθέο ζπλεξγαηηθέο ζην 
ρψξν ηεο κνπζηθήο, ηεο θσηνγξαθίαο, ηεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ, ηεο κεηάθξαζεο, ησλ 
εθδφζεσλ θαη πνιιά αθφκε), νη νπνίεο αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο ζρέζεηο θαη κνξθέο 
απαζρφιεζεο.  

Όπσο είρακε ηελ επθαηξία λα δνχκε ζην ζεκηλάξην Crisis Regimes and Emerging 
Social Movements, πνπ νξγάλσζε ε νκάδα encounter athens ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 
ζην ΔΜΠ (www.urbanrise.net), νη πιηθέο αλάγθεο επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην ηεο 
θηλεηνπνίεζεο ζε φιε ηε Νφηηα Δπξψπε, θαζψο ε θξίζε δηακνξθψλεη θαηαζηάζεηο 
αθξαίαο έλδεηαο γηα φιν θαη επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια αλαδχνληαη 
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάγθεο θαη δηεθδηθήζεηο πέξαλ ησλ πιηθψλ (post-material), 
αλάγθεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επαλα-δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ, ηελ ειεπζεξία 
έθθξαζεο θαη αλαγλψξηζεο, ην φξακα δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ζπκβίσζεο ζηηο γεηηνληέο 
ηεο πφιεο (Leyshon et al 2003). 

Αθφκα θαη απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή καο έξεπλα είλαη θαλεξφ φηη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο 
αλάπηπμεο ησλ πξσηνβνπιηψλ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη, αλαδχνληαη  δειαδή 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ, ειηθίαο, θνηλσληθήο  ηάμεο, θαζψο θαη κηα γεληθεπκέλε 
δπζπηζηία απέλαληη ζηα θφκκαηα θαη ηηο θνκκαηηθέο πνιηηηθέο, παξ‟ φιν πνπ πνιινί θαη 
πνιιέο είλαη νξγαλσκέλνη ζε αξηζηεξά θφκκαηα ή ζε αξηζηεξέο θαη αλαξρηθέο νκάδεο. Ζ 
επφκελε θάζε ηεο εξγαζίαο καο εζηηάδεη αθξηβψο ζην πνηεο θαη πνηνη ζπκκεηέρνπλ, πνηνη 
θαη πνηεο δηαζέηνπλ ρξφλν, πιηθέο ηθαλφηεηεο θαη ελέξγεηα γηα λα ζηήζνπλ θαη θπξίσο λα 
δηαηεξήζνπλ ελεξγνχο ηέηνηνπο ρψξνπο, ζπλήζσο ρσξίο λα επηδεηνχλ ηα θψηα ηεο 
δεκνζηφηεηαο.  
 
3. ΣΙ ΜΑΘΑΙΝΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ 
ΑΘΗΝΑ   
 

Έλα πιηθφ ηφζν πινχζην θαη πνηθίιν, φζν ε δξάζε θαη νη πξαθηηθέο ησλ 
πξσηνβνπιηψλ αιιειεγγχεο ζηελ Αζήλα (θαη αιινχ) κπνξεί θαλείο λα ην κειεηήζεη απφ 
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη κε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά θαη εξκελεπηηθά εξγαιεία. Απηφ έρεη 
επηρεηξεζεί αξθεηέο θνξέο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ζην πλέδξην απηφ. 
Δδψ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηξία δεηήκαηα, πνπ αλνίγνπλ πεδία γηα παξαπέξα 
δηεξεχλεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ. 
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(α) πέξα από ηελ θαζεκεξηλή επηβίωζε  
Όπσο ηνλίζακε ήδε, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαζψο θαη ε πθαξπαγή δεκνζίσλ αγαζψλ 

θαη δηθαησκάησλ, έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιχπιεπξε εθπηψρεπζε, αιιά θαη ζε πνηθίιεο 
πξαθηηθέο αληίζηαζεο ζε θάζε δήκν θαη γεηηνληά ηεο Αζήλαο. Δδψ, ε έλλνηα ησλ 
«θαζεκεξηλψλ νηθνλνκηψλ» (economías cotidianas), φπσο ηελ πξνηείλεη ε αλζξσπνιφγνο 
S. Narotzky (2013), είλαη ρξήζηκε γηα λα ζθεθηνχκε ην πέξαζκα, απφ ηηο θαζεκεξηλέο 
επηηαθηηθέο αλάγθεο επηβίσζεο, ζε δξάζεηο, νκάδεο, ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη κνξθέο 
αιιειεγγχεο πνπ ζέηνπλ ελ δπλάκεη πνιχ επξχηεξα αηηήκαηα. Γξάζεηο θαη ρψξνπο πνπ 
γελληνχληαη θαη ζπγθξνηνχληαη απφ ηελ ζπλχπαξμε θαη ηελ επίκνλε θαη επίπνλε απφ 
θνηλνχ δνπιεηά κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, αιιά θαη πέξα απφ απηήλ, ζε ζπλζήθεο 
εληεηλφκελεο θηψρεηαο, απμαλφκελσλ αληζνηήησλ θαη πνιιαπιψλ απνθιεηζκψλ. Πνιιέο 
απφ απηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ ζε πξάμεηο αληίζηαζεο κέζα ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα, αιιά θαη πέξα απφ απηήλ. Απφ ηελ άπνςε απηή πνιιέο πξσηνβνπιίεο 
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη κε ηελ έλλνηα ηελ «θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο» (Moulaert et al 
2013), αλ θαη ν φξνο απηφο ζπρλά θξχβεη πίζσ ηνπ κηα δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα, ζε 
ζπλζήθεο εληεηλφκελεο θηψρεηαο, απμαλφκελσλ αληζνηήησλ θαη πνιιαπιψλ 
απνθιεηζκψλ. 

(β) δεκόζηνη κηθξν-ρώξνη  
ε έλα αζηηθφ ηνπίν πνπ κεηακνξθψλεηαη ηαρχηαηα, πξσηνβνπιίεο ζαλ απηέο ζηηο 

νπνίεο αλαθεξζήθακε κνηάδεη λα δεκηνπξγνχλ πνιιαπινχο «δεκφζηνπο κηθξν-ρψξνπο» 
(Amin 2002) ζηνπο νπνίνπο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη φρη κφλν ζπλαληηνχληαη, αιιά 
ζπκκεηέρνπλ. Γελ είλαη δειαδή απιά απνδέθηεο βνήζεηαο ή ππεξεζηψλ, αιιά ελεξγά 
ππνθείκελα ζε ακνηβαίεο πξαθηηθέο αιιειεγγχεο, ηηο νπνίεο δπλακψλεη ε επαλάιεςε θαη 
ε νηθεηφηεηα, ρσξίο πξνυπνζέζεηο πξνθαζνξηζκέλεο ηαπηφηεηαο (π.ρ. ίδην πνιηηηθφ ρψξν). 
Ζ ηαθηηθή ζπκκεηνρή (θαη φρη νη  επθαηξηαθέο ζπλαληήζεηο) θαη κηα πην έληνλε έθζεζε 
ζηνπο «άιινπο» ζπκβάιινπλ ζην λα ζπγθξνηεζνχλ ηέηνηνη κηθξν-ρψξνη. Σαπηφρξνλα 
ζέηνπλ επξχηεξα δεηήκαηα γηα ην πνχ, πψο θαη κε πνηνπο αλήθεη θαζεκηά θαη θαζέλαο απφ 
απηέο θαη απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα δηακνξθψλνπλ έλαλ 
δηαθνξεηηθφ ρψξν πνιηηηθήο εκπινθήο θαη ζπκκεηνρήο – δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα θάλεη 
θαλείο πνιηηηθή θαη λα ζπγθξνηεί ρψξν. Γηακνξθψλνπλ δειαδή δπλαηφηεηεο λα αλαδπζεί 
κηα θνηλσλία πνιηηψλ πνπ πξνβάιιεη θαη δηεθδηθεί αηηήκαηα κε δηαθνξεηηθά νξγαλσηηθά 
ζρήκαηα, ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζε εδαθηθή βάζε.  

(γ) πνιιαπιέο  θιίκαθεο, ζρέζε κε ηνπο ζεζκνύο, δεηήκαηα εμνπζίαο  
Όπσο δείρλνπλ ηα παξαδείγκαηα απφ ηελ Αζήλα, πνιιέο (αιιά ζε θακηά πεξίπησζε 

φιεο) πξσηνβνπιίεο αληαπνθξίλνληαη ζε επείγνπζεο αλάγθεο νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη πρ 
απφ ηε δηάιπζε ησλ δνκψλ απαζρφιεζεο θαη πξφλνηαο θαη είλαη ηνπηθά θαη ρξνληθά 
νξηζκέλεο. ε έλα άιιν επίπεδν φκσο ζπκβάινπλ ζην λα βγνπλ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο απφ 
ηελ απνκφλσζε θαη λα επεμεξγαζηνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλχπαξμεο θαη λένπο 
ηξφπνπο άζθεζεο πνιηηηθήο ζηνπο ρψξνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο σο «άκεζε δεκνθξαηία» φπσο ηε ζπδεηάεη ε D. Massey 
(2013), ζπλαξηψληαο ηελ κε κηα «πξννδεπηηθή ζεψξεζε ηνπ ηφπνπ». Φπζηθά νη πνιίηεο 
είλαη εληαγκέλνη/εο ήδε ζε δχζθνιεο ζρέζεηο εμνπζίαο, ζε ζεζκνχο θαη πνιηηηθέο πνπ 
δηακνξθψλνληαη ζηελ θιίκαθα ηεο πφιεο ή ηνπ θξάηνπο θαη θάπνηεο θνξέο θαη ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα.  
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Πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαθέξακε αληαπνθξίλνληαη ζε επείγνπζεο 
αλάγθεο επηβίσζεο νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε δηάιπζε ησλ δνκψλ απαζρφιεζεο 
θαη πξφλνηαο. Γελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ απνπζία ηνπ θξάηνπο νχηε λα 
θαιχςνπλ ην θελφ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο, πγείαο, θξνληίδαο γηα παηδηά θαη 
ειηθησκέλνπο, αλεξγίαο, …) ζε γεληθεπκέλε θιίκαθα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Σα θνηλσληθά 
δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επξσπατθή παξάδνζε ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 
(citizenship) δελ αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο, νχηε απφ ηε λενθηιειεχζεξε 
έληαμε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο. Παξάιιεια, ηνπηθέο 
πξσηνβνπιίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ απαληήζεηο ζε επξχηεξα δεηήκαηα πνπ 
βξίζθνληαη ζηε ξίδα ησλ «ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ», φπσο ε αληζφηεηα, ε εθκεηάιιεπζε, ε 
αλαδηαλνκή θιπ.  

Ζ απνζηξνθή ησλ πξσηνβνπιηψλ αιιειεγγχεο πξνο ηνπο ελαγθαιηζκνχο απφ 
θφκκαηα θαη πνιηηηθέο νκάδεο είλαη εληειψο θαηαλνεηή ζηε ρψξα θαη ηελ πφιε καο. 
Σαπηφρξνλα φκσο ε ηερλνγλσζία ηεο νξγάλσζεο ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο, ε 
δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο ζεζκνχο θαη ε ζπλνιηθή ζηήξημε είλαη επίζεο αλαγθαίεο. Γηαηί ε 
ζπγθξφηεζε θαη δξάζε ζην επίπεδν απηφ δελ είλαη έλα ζεσξεηηθφ δήηεκα, αιιά κηα 
θαζεκεξηλή εκπινθή πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ζσκάησλ θαη πνιιαπιψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ  κέζα ζην πνιπζχλζεην πιέγκα θνηλσληθψλ ζεζκψλ (θξαηηθψλ θαη 
κε) θαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο θιίκαθεο (Marston 2000, Delaney & Leitner 1997). 
Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ απηνλνκίαο θαη ειέγρνπ απνηειεί έλα ζπλερέο επίδηθν ηνπ νπνίνπ ε 
έθβαζε κφλν ζηελ πξάμε θαη εθ ησλ πζηέξσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί.  Σα εξσηήκαηα γηα 
ην πψο γεθπξψλνληαη νη θιίκαθεο θαη πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο πξαθηηθέο θαη επίπεδα 
δξάζεο είλαη πνιιά θαη αλνηρηά. 
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Πίνακαρ 1: Πξνζαξκνγή θαη αληίζηαζε ζηελ θξίζε 
 

 Σύπορ δπάζηρ Πού (ζηην εςπύηεπη πεπιοσή ηηρ Αθήναρ) 
ηποθή, επιβίυζη πζζίηηα, θνηλσληθά 

παληνπσιεία, θαγεηφ ζε 
καζεηέο  

Νέα Ησλία, Κεξαηζίλη, Διιεληθφ-Αξγπξνχπνιε, αξσληθφο, 
Πεηξνχπνιε, Αγ. Αλάξγπξνη-Κακαηεξφ, Υαιάδξη, Πεηξαηάο, 
Φηινζέε-Φπρηθφ, Ναππεγεία Διεπζίλαο, Πεξηζηέξη-
Μπνπξλάδη, Κεθηζηά, Βχξσλαο, Γάθλε-Τκεηηφο, Εσγξάθνπ, 
Φπιή, Σαχξνο  
Δήκνο Αζήλαο: Δμάρξεηα, θνηηεηέο Ννκηθήο ρνιήο, Νένο 
Κφζκνο, Κνισλφο, Πνιχγσλν-Γθχδε, Παγξθάηη, Μέηο  

ςγεία Κνηλσληθά ηαηξεία, θνηλσληθά 
θαξκαθεία, πξσηνβνπιίεο 
γηαηξψλ, ΜΚΟ  

Διιεληθφ, Ζιηνχπνιε, Νέα Ησλία, Βχξσλαο, Πεηξαηάο, 
Αηγάιεσ, Κεθηζηά, Πεξηζηέξη-Κεπνχπνιε, Αγ. Αλάξγπξνη, 
Νέα κχξλε, 
Δήκνο Αζήλαο: Αλνηρηή Πφιε, Βαβέι ζηελ Κπςέιε, 
Πεπθάθηα, 7ν δηακέξηζκα, Παηήζηα, «Έκθαζηο» 
πξσηνβνπιία Διιήλσλ εμσηεξηθνχ  

εκπαίδεςζη  Διεχζεξα καζήκαηα, ηδηαίηεξα 
ζε καζεηέο, καζήκαηα 
Διιεληθψλ ζε κεηαλάζηεο, 
γιψζζεο, κνπζηθή, αζιεηηζκφο  

Πεηξαηάο, Νίθαηα-Ρέληεο, Βχξσλαο, Υατδάξη, Νέα κχξλε, 
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Αγ. Αλάξγπξνη-Κακαηεξφ, Μνζράην, Διιεληθφ, Αγ. 
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Αξηεκηδα-πάηα, Νέα Δξπζξαία, Κεθηζηά, Γηφλπζνο, 
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θαη Μπξκήγθη), Νένο Κφζκνο, «ηέθη Μεηαλαζηψλ», 
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απαζσόληζηρ 
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δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα 
(θσηνγξαθία, design, ζέαηξν, 
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ινγηζκηθά, πξνγξακκαηηζκφο 
ππνινγηζηψλ, ππεξεζίεο  
courier, δηαδηθηπαθφ 
ξαδηφθσλν, ζπλεξγαηηθέο 
ηερληθψλ, κεηάθξαζε 

Κεξαηζίλη, Εσγξάθνπ, Διιεληθφ,  
Δήκνο Αζήλαο: Θεζείν, Νεάπνιε, χληαγκα, Παγθξάηη, 
Φπξξή, Κνπθάθη, Αθαδεκία Πιάησλνο, Κάησ Πεηξάισλα,  
 
“Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ”  
Θέαηξν “Δκπξφο”  

καηάλητη 
ελεύθεπυν σώπυν  

Πάξθα γεηηνληάο, «βνηαληθφο 
θήπνο» (αζηηθνί αγξνί), 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη  
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ηαςπούλα – Βαγγελιώ Βαπελά1, Γήμηηπα Βλασάβα2, Αθηνά Καηζή3 
 

1Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, kavaproduct@gmail.com 
2Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, tevlachava@gmail.com 

3Αγξνλόκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθόο, MSc Γεσξγηθήο Μεραληθήο θαη Τδαηηθώλ 
Πόξσλ, katsiatm@otenet.gr 

 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Η εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ην θαηλόκελν ηεο κεηαηόπηζεο πιεζπζκνύ από ηα κεγάια 
αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο ζε επαξρηαθέο πόιεηο, σο απόξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη 
δηεξεπλά ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ αζηηθό ρώξν. 

ε πεξηόδνπο θξίζεο παξαηεξνύληαη έληνλεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ θαη κεηαβνιέο 
ηνπ ηνπίνπ ησλ πόιεσλ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. ηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο παξαηεξείηαη κεηαζρεκαηηζκόο ηεο θνηλσλίαο κε κηα δπλακηθή επηζηξνθήο ζηελ 
πεξηθέξεηα. Σν αζηαζέο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη νη 
θζίλνπζεο θνηλσληθέο δνκέο ζηηο κεγαινππόιεηο απνηεινύλ κνριό ώζεζεο γηα ηελ 
κεηαθίλεζε πξνο ηελ επαξρία, ε νπνία θαληάδεη σο κηα δηέμνδνο. Από ηελ άιιε, ηίζεηαη 
ην εξώηεκα αλ νη πόιεηο ηεο επαξρίαο έρνπλ ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ππνδνκέο λα 
ππνδερζνύλ ηνπο λένπο θαηνίθνπο θαη πσο νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη 
κεηαβάιινπλ ηνλ αζηηθό ρώξν. 

Δηδηθόηεξα, ε παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη ζηηο πόιεηο ηεο Καξδίηζαο θαη ησλ Σξηθάισλ, 
όπνπ παξαηεξείηαη έληνλα ε επάλνδνο πιεζπζκηαθνύ δπλακηθνύ, επηθέξνληαο ζεκαληηθέο 
αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ηόπνπ. 
 
Λέξειρ κλειδιά: πληθςζμιακέρ μεηαηοπίζειρ, αζηςθιλία, οικονομική κπίζη, Καπδίηζα, 
Τπίκαλα 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Οη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε επνρήο αληαλαθιώληαη 
ζηνλ αζηηθό ρώξν, ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα. ηελ παξνύζα εξγαζία ηδηαίηεξε 
βαξύηεηα ζα δνζεί ζηηο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ από ηα λέα δεδνκέλα 
ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Η γλώζε ησλ πιεζπζκηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ε θαηαλόεζε ησλ 
ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη νθείινπλ λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε δηαδηθαζία 
ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ θαη ησλ δνκώλ αλάπηπμεο. 

Με ηνλ όξν ‘Μεηαλάζηεο ηεο Δπαξρίαο’ ζηελ παξνύζα εξγαζία αλαθέξνληαη νη λένη ζε 
ειηθία πνπ αλήθνπλ ζην ελεξγό δπλακηθό ηνπ πιεζπζκνύ, νη νπνίνη επηζηξέθνπλ ζηηο 
πόιεηο θαηαγσγήο ηνπο κεηά ηε δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελαζρόιεζεο ζηα 
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κεγάια αζηηθά θέληξα ή ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Η επάλνδνο απηή 
νθείιεηαη ζε ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Η κεζνδνινγία γηα ηε ζύληαμε ηεο εξγαζίαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, αλαδήηεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 
ΟΑΔΓ), θαηαγξαθέο ζρεηηθώλ θνξέσλ (Δπηκειεηήξηα, ύιινγνη Δπαγγεικαηηώλ), έξεπλα 
πεδίνπ (επηηόπηεο παξαηεξήζεηο – ζπλεληεύμεηο) θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ κειώλ 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απαηηήζεθε ζπζρεηηζκόο θαη 
αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ. Δπηπιένλ, απαηηήζεθε λα 
ιεθζεί ππόςε ε ρξνληθή δηαθνξά εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θξίζεο αλάκεζα 
ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηηο πόιεηο ηεο επαξρίαο, θαζόηη ε θξίζε επεξέαζε ηηο 
κεγαινππόιεηο ήδε από ην 2009, ελώ ε επαξρία ήξζε αληηκέησπε κε ηα πξώηα 
πξνβιήκαηα ην 2012, κεηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή (2011). 

 
2. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Σα πνηθίια πξνβιήκαηα ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ απιά αληαλαθινύλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηειώληαο ηε ρσξηθή έθθξαζε ηνπ κεηαπνιεκηθνύ κνληέινπ 
αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, όπσο απηό πξνζδηνξίζηεθε από κηα ζεηξά ελδνγελώλ θαη εμσγελώλ 
παξακέηξσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θάζε επνρήο. 
Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα αλάγλσζεο ηνπ ζύγρξνλνπ αζηηθνύ ηνπίνπ αλαδεηθλύεη ηελ 
πνιππινθόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ 
θαη ε αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απνθαιύπηεη ηελ αιιεινπρία ησλ 
πνιενδνκηθώλ δηαηάμεσλ πνπ δηακόξθσζαλ ηελ εηθόλα ησλ πόιεσλ από ηελ ίδξπζε ηνπ 
ειιεληθνύ θξάηνπο. 

Η εμέηαζε ησλ πνιηηηθώλ αλάπηπμεο ησλ πόιεσλ ζηελ Διιάδα από ην 1923, νπόηε θαη 
ςεθίζηεθε ην Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα ηεο 17-7/16-8-1923, θύξην λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ 
πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα κηζό αηώλα θαη έπεηηα, θαηαδεηθλύεη όηη ζηελ Διιάδα κε 
ηνπο πνηθίινπο ξπζκνύο θαη όξνπο αλάπηπμεο, ηα δεηήκαηα ησλ πόιεσλ αλάινγα ηίζεληαη 
κε δηαθνξεηηθνύο όξνπο. Η εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηελ αζηηθή αλάπηπμε είλαη 
πεξηζζόηεξν έκκεζε (π.ρ. δηεπθόιπλζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο) παξά άκεζε (π.ρ. 
παξαγσγή θαηνηθίαο), ελώ νη ζεζκνί παξακέλνπλ δηζππόζηαηνη, ηππηθνί θαη άηππνη. 

Μεηά ην 1950 ην γεληθόηεξν αλαπηπμηαθό πξνθίι πνπ θαζνξίζηεθε όηη ζα 
αθνινπζνύζε ε ρώξα πξνέβιεπε ζηε δέζκε ησλ βαζηθώλ ηνπ νηθνλνκηθώλ ζπληζησζώλ, 
όηη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζα απνηειέζεη βαζηθό κνριό αλαπηπμηαθήο ώζεζεο. 
Βέβαηα, ηώξα πηα είλαη επξύηεξα θαηαλνεηό όηη εθείλνο αθξηβώο ν ηύπνο ηεο 
πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο νδήγεζε όζνλ αθνξά ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηόζν ζηε 
δηακόξθσζε ηζρπξώλ ρσξηθώλ/ρσξνηαμηθώλ αληζνηήησλ όζν θαη ζηε δηακόξθσζε κηαο 
ρανηηθήο πνιενδνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Από ην ύληαγκα ηνπ 1975 κε ην άξζξν 24 πνπ 
δηαηππώλεη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή 
πνιηηηθή, θαη ην Ν. 1337/1983, ν νπνίνο εηζήγαγε λέεο πνιενδνκηθέο ηδέεο ζηε δηαδηθαζία 
παξαγσγήο ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο, έσο ην Νέν Οηθνδνκηθό Καλνληζκό (ΝΟΚ) ηνπ 
2012, ζηνλ νπνίν γηα πξώηε θνξά γίλεηαη αλαθνξά ηνπ νξηζκνύ ηνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ, 
ρσξίο σζηόζν λα είλαη απόιπηα ζαθέο ην πεξηερόκελό ηνπ θαζώο θαη από πνηνπο θνξείο 
πινπνηείηαη έρεη δηαλπζεί κηα κεγάιε πνξεία. ε απηό ην γεληθό πιαίζην, νη πόιεηο 
θάλεθαλ πνιιέο θνξέο απξνεηνίκαζηεο ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ 
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πξνέθπςαλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ρώξαο, αξρήο γελνκέλεο από ηελ 
απόηνκε πιεζπζκηαθή άλνδν πνπ αθνινύζεζε ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Γξήγνξεο 
θαη απνζπαζκαηηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηελ νηθνλνκία, ζηηο ππνδνκέο, ζηελ θνηλσλία κηαο 
πόιεο αληηκεησπίδνληαλ κε εύθνιεο ιύζεηο πνπ πεξηόξηδαλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 
θαηαζηάζεσλ, αιιά δελ απνηεινύζαλ ηειεζίδηθε ιύζε πξνο ηελ αλάπηπμε. Σα εξγαιεία 
ζρεδηαζκνύ, πξνσζώληαο σο επί ην πιείζηνλ έξγα ηερληθώλ ππνδνκώλ γηα λα επηηύρνπλ 
θπξίσο νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο, απέηπραλ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ αληηκεηώπηζε 
θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ άζθεζε πην ελεξγώλ θαη νπζηαζηηθώλ πνιηηηθώλ γηα 
ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ. 

 
3. ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ: ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΣΤΦΙΛΙΑ 

 
Καηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηελ Διιάδα, ζεκεηώζεθαλ έληνλα ξεύκαηα 

αζηπθηιίαο, κε αλεμέιεγθηε ζπξξνή αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 
θαη θπξίσο ηελ πξσηεύνπζα.  

Ο πόιεκνο θαη ε θαηνρή είραλ δξακαηηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Η 
παξαγσγή ζπξξηθλώζεθε ζην κηζό ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, νη εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο 
θαηέξξεπζαλ θαη νη λνκηζκαηηθέο ζρέζεηο απνξπζκίζηεθαλ πιήξσο, κε απνηέιεζκα 
κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ λα oδεγεζεί ζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε γηα ιόγνπο 
επηβίσζεο. Σελ πεξίνδν 1945-1950 θπξηαξρνύλ ε αλνηθνδόκεζε ησλ θαηαζηξακκέλσλ 
από ηνλ πόιεκν παξαγσγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκώλ, θαη νη πιεζπζκηαθέο 
κεηαθηλήζεηο θαη αλαθαηαηάμεηο. Δλώ ζηα επόκελα δύν ρξόληα επέξρεηαη κηα πεξίνδνο 
έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύθεζε ηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο, θαη παξάιιεια από ηελ θξίζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ, ιόγσ ηεο δξαζηηθήο 
κείσζεο ησλ εηζξνώλ θεθαιαίνπ. 

Ο πιεζπζκόο ηεο ππαίζξνπ, ζπγθξηλόκελνο κε απηόλ ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, ήηαλ θαηά 
πνιύ κεγαιύηεξνο. Αξρηθά νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο πξνζδηνξίζηεθαλ από 
νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Ωζηόζν, ηδηαίηεξα ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εληζρύζεθε 
ζεκαληηθά θαη από ιόγνπο ζπγθπξηαθνύο, πνιηηηθνύο. ε κηα δεύηεξε θάζε, νη ξαγδαία 
απμαλόκελεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζηηο πόιεηο ζε ζπλδπαζκό κε 
ηε δηαθνξά επηπέδνπ δσήο, θνηλσληθό πεξηβάιινλ, κόξθσζε είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
ηαρύηαηε δηόγθσζε ηνπ αζηπθηιηθνύ ξεύκαηνο. Οη ηάζεηο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ 
επηηείλνληαη από ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πιαηζίνπ δσήο θαη ηεο γεληθόηεξεο εξήκσζεο πνπ 
παξαηεξείηαη ζηελ ύπαηζξν. Η αγξνηηθή θνηλόηεηα θαηά θαλόλα έπαςε λα είλαη δσληαλή 
ιεηηνπξγηθή κνλάδα, ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

Με ηελ θαηάηκεζε ηνπ γεσξγηθνύ θιήξνπ θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ 
ζεκεηώζεθε πηώζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, θαζώο ε γεληά πνπ έθεξε νπζηαζηηθά ην 
βάξνο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηακάηεζε λα είλαη νηθνλνκηθά ελεξγή. Ο θνξεζκόο ζηα 
αζηηθά επαγγέικαηα νδήγεζε ζηελ πηώζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηδηαίηεξα ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα. Σα ξαγδαία απμαλόκελα αζηηθά θέληξα, πεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο 
Αζήλαο, αλαπηύρζεθαλ άλαξρα θαη ρσξίο θαλέλα ζρέδην έηζη παξνπζηάζηεθαλ αλέηνηκα 
λα δερηνύλ ην ζπληξηπηηθό βάξνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε αζηακάηεηε εηζξνή λένπ 
πιεζπζκνύ. Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα αλζξώπηλνπ 
πεξηβάιινληνο, κόιπλζεο ηεο αηκόζθαηξαο, πεξηνξηζκνύ ηνπ πξάζηλνπ, νδηθήο 
θπθινθνξίαο. Η πίεζε πιένλ άξρηζε λα γίλεηαη αζθπθηηθή ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. 
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4. ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ 
 

Σα ηειεπηαία ηξία ρξόληα νη ειιεληθέο πόιεηο εκθαλίδνπλ έληνλεο κεηαβνιέο ζε 
ρσξηθό, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη δεκνγξαθηθό επίπεδν. Η εηθόλα ηεο πόιεο 
πεξηγξάθεηαη κε θιεηζηά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη επαγγεικαηηθά γξαθεία, 
εγθαηάιεηςε θηηξίσλ βηνηερληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθόηεξε πηώζε ησλ ηηκώλ ζε 
θαηνηθίεο θαη δηακεξίζκαηα, ηα νπνία παξακέλνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα θελά. Σα 
πνζνζηά ηεο αλεξγίαο απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ηελ ηάζε κεηαθίλεζεο ελόο κεγάινπ 
πνζνζηνύ ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο, θπξίσο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, γηα 
ιόγνπο νηθνλνκηθνύο – επαγγεικαηηθνύο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο, είηε πξνο θζελόηεξεο 
γεηηνληέο ηεο ίδηαο πόιεο, είηε πξνο επαξρηαθέο πόιεηο, είηε πξνο ην εμσηεξηθό νδεγνύλ ηηο 
κεγάιεο ειιεληθέο πόιεηο ζε αζηηθή ζπξξίθλσζε, απνηεινύλ, όκσο, κηα κεγάιε επθαηξία 
γηα ηελ ειιεληθή επαξρία. 

 
5. ΚΑΡΓΙΣΑ 
 

Ο Ννκόο Καξδίηζαο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Διιάδαο, κε πιεζπζκό 113.544 
θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Η νηθνλνκία ηνπ λνκνύ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε γεσξγία. Ο 
γεσξγηθόο ρώξνο ηεο Καξδίηζαο είλαη νκνηόκνξθνο: ν θάκπνο ηεο είλαη εληαίνο θαη από 
ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηελ Διιάδα. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παίδεη πξσηαξρηθό παξαγσγηθό 
ξόιν ζην ζύλνιν ηνπ λνκνύ θαη είλαη, έηζη, θπζηθό ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ θαηνίθσλ 
ηνπ Γήκνπ λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο επηδόζεηο ηνπ. Η θηελνηξνθία δελ 
παξνπζηάδεη ηνλ ίδην βαζκό αλάπηπμεο όπσο παιηόηεξα, ελώ θαη ε βηνκεραλία είλαη 
πεξηνξηζκέλε. Οη ιίγεο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 
ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ επεμεξγαζία, ηε κεηαπνίεζε θαη ηνλ εμεπγεληζκό γεσξγηθώλ, 
θηελνηξνθηθώλ θαη δαζηθώλ πξντόλησλ.  

Ο λνκόο δελ έρεη αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο δελ έρνπλ θαζόινπ 
αμηνπνηεζεί νη ππάξρνληεο πηζαλνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. ηελ επξύηεξε πεξηνρή 
ππάξρνπλ σζηόζν ηνπία θαη θπζηθέο νκνξθηέο κνλαδηθέο ζηελ Διιάδα πνπ ζα κπνξνύζαλ 
λα απνηειέζνπλ ζεκεία έιμεο γηα πνιινύο επηζθέπηεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη κηα 
ηέηνηα πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ ηνπνζεζηώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 
Καξδίηζαο, πνπ παξνπζηάδνπλ θπζηθή νκνξθηά, κε θπξηόηεξε ηε Λίκλε Πιαζηήξα. 

Η Καξδίηζα, έδξα ηνπ νκώλπκνπ δήκνπ, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο επεηξσηηθήο 
Διιάδαο. Αξηζκώληαο 38.554 θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011), απνηειεί ηππηθό παξάδεηγκα 
κηθξήο επαξρηαθήο πόιεο ηεο Διιάδαο. Η πόιε ηεο Καξδίηζαο απνηειεί ην δηνηθεηηθό, 
πνιηηηζηηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηνπ λνκνύ θαη είλαη, επίζεο, ε έδξα ησλ δεκόζησλ 
ππεξεζηώλ, νη νπνίεο εμππεξεηνύλ ην ζύλνιν ηνπ λνκνύ. Έηζη, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο 
εκθαλίδεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απαζρόιεζεο ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ζην Γήκν 
Καξδίηζαο. Η έιμε, όκσο, πνπ αζθνύλ ζην λνκό νη ππόινηπνη λνκνί ηεο Θεζζαιίαο 
απνξξνθά ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ θαη γεληθά 
ησλ θηλεηώλ νηθνλνκηθώλ ηνπ πόξσλ. 

Σν 1989 εγθξίζεθε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ηεο Καξδίηζαο, ην νπνίν βαζηδόηαλ 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ γλσζηνύ λόκνπ 1337/83. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 μεθίλεζε ε 
πεδνδξόκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη εκπνξηθνύ θέληξνπ ηεο πόιεο, κε απνηέιεζκα ηελ 
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αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αύμεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, γεγνλόο ζην 
νπνίν ζπλέβαιιε θαη ε εθ λένπ δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο (Πιαηεία 
Διεπζεξίαο). Οη θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο (εκπόξην-δεκόζηεο ππεξεζίεο) 
ζπγθεληξώλνληαη ζην «ηζηνξηθό» θέληξν ηεο πόιεο γύξσ από ην θηίξην ηεο Γεκνηηθήο 
Αγνξάο, ηελ πιαηεία Διεπζεξίαο θαη επάλσ ζην δίθηπν ησλ πεδνδξόκσλ πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί εθεί, ελώ κεξηθέο έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζε βαζηθνύο νδηθνύο άμνλεο εθηόο 
θέληξνπ. 

Ο πιεζπζκόο ηεο Καξδίηζαο απμάλεηαη ζηαζεξά, σζηόζν ν κε ελεξγόο πιεζπζκόο 
ππεξηεξεί ηνπ ελεξγνύ, κε άκεζν απνηέιεζκα ε αλεξγία ζηελ Καξδίηζα λα είλαη από ηηο 
πςειόηεξεο ζηελ Διιάδα, εηδηθά γηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο. Η εηθόλα ηεο πόιεο 
είλαη γιαθπξή κε θιεηζηά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη επηρεηξήζεηο 
πνπ θιείλνπλ ή ειαηηώλνπλ ην δπλακηθό ηνπο. Από ζηνηρεία ησλ επαγγεικαηηθώλ 
ζπιιόγσλ (κεραληθώλ, δηθεγόξσλ, θ.ιπ.) πνιινί είλαη θαη νη επηζηήκνλεο πνπ 
εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικά ηνπο ή επηιέγνπλ ηε γξήγνξε ζπληαμηνδόηεζε. Οη κεηαβνιέο 
απηέο έρνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα ζηνλ αζηηθό ρώξν, ζηνλ θνηλσληθό ηζηό θαη ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.  

Οη ρξήζεηο γεο ζην θέληξν ηεο πόιεο αιιάδνπλ, όπσο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ 
δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη ειαρηζηνπνηεζεί. Η 
θνηλσληθή ζπλνρή ηεο επαξρίαο δέρεηαη ζνβαξέο πηέζεηο, θαζώο ηα νηθνλνκηθά 
πξνβιήκαηα ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ είλαη δπζβάζηαρηα. 
 

           
σήμα 1. Υαξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο 
 

Παξόια απηά, ηα ηειεπηαία ρξόληα, θπξίσο από ην 2010 θαη κεηά ππάξρεη κία 
δπλακηθή επηζηξνθήο από λένπο ζε ειηθία θπξίσο, νη νπνίνη επηζηξέθνπλ ζηελ ηδηαίηεξε 
παηξίδα ηνπο. Η ηάζε απηή κεηάβαζεο ζηελ Καξδίηζα πεξηιακβάλεη λένπο επηζηήκνλεο, 
αιιά θαη νηθνγελεηάξρεο, κε θνηλό παξαλνκαζηή ηελ αλεξγία. Ωζηόζν, νη επθαηξίεο 
απαζρόιεζεο πεξηνξίδνληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, κε έκθαζε ζην ρώξν ηεο ςπραγσγίαο. 
 
Πίνακαρ 1. Καηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζην Ν. Καξδίηζαο θαη ζηελ πόιε ηεο Καξδίηζαο 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΟΛΗ 221 156 50 2

ΝΟΜΟ 302 456
ΠΟΛΗ 301 553 78 3

ΝΟΜΟ 456 895
ΠΟΛΗ 236 123 105 8

ΝΟΜΟ 321 420
ΠΟΛΗ 75 126 39 2

ΝΟΜΟ 111 229
Α' Δμάκελν 

2013

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΔΣΙΑΗ

2010

2011

2012

ΔΣΟ ΔΓΓΡΑΦΔ ΓΙΑΓΡΑΦΔ

Πεγή: ΔΒΔ Καξδίηζαο 
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6. ΣΡΙΚΑΛΑ 
 

Ο Ννκόο Σξηθάισλ ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη 
έρεη πιεζπζκό πνπ αλέξρεηαη ζε 150.938 θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Απνηειεί ηππηθό 
λνκό ηεο επαξρίαο κε ηελ νηθνλνκία ηνπ λα βαζίδεηαη ζηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία 
(πξσηνγελήο ηνκέαο) θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 
θζίλνπζα πνξεία λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο εμόδνπο ηεο πόιεο ησλ Σξηθάισλ θαηά κήθνο 
ησλ νδηθώλ αμόλσλ. Ο δε ηξηηνγελήο ηνκέαο -εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, ππεξεζίεο- είλαη 
ζπγθεληξσκέλνο ζηα Σξίθαια, πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ. Οη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 
αλαπηύζζνληαη θπξίσο πεξί ηνλ άμνλα ηεο Καιακπάθαο (πεξηεγεηηθόο – ζξεζθεπηηθόο 
ηνπξηζκόο ιόγσ ησλ Μεηεώξσλ) θαη ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο Πύιεο (Διάηε, 
Πεξηνύιη). Δπίζεο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δξαζηεξηόηεηεο αζηηθνύ 
ηνπξηζκνύ ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηηο αλνδηθέο 
ηάζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. 

Σα Σξίθαια είλαη έλα πνιππξόζσπν θέληξν, κία πόιε ζύγρξνλε πνπ δηαηεξεί όκσο θαη 
ην παξαδνζηαθό ηεο ρξώκα. Απνηεινύλ αζηηθό θέληξν κε πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ 
δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πιεζπζκό 61.653 θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Η πόιε ησλ 
Σξηθάισλ είλαη από ηηο παιαηόηεξεο πόιεηο ηεο ρώξαο, έρεη ζπλερή παξνπζία, θαζώο 
νπδέπνηε έζβεζε ή θαηαζηξάθεθε ηειείσο. Αλακθίβνια ζε απηό ζπληέιεζε ην Κάζηξν 
ηεο ην νπνίν θαηείρε ζέζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη ήιεγρε ηα νδηθά πεξάζκαηα. 

Η πνξεία πνπ αθνινύζεζε ν πνιενδνκηθόο ηζηόο ηεο πόιεο πξνζδηνξίζηεθε θαηά 
θύξην ιόγν από ηελ ηζηνξία ηεο, κε ηηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο 
λα αθνξνύλ ζηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ Σνπξθνθξαηία. Με ηελ απειεπζέξσζε ην 1881 
άξρηζε έλαο γξήγνξνο εθζπγρξνληζκόο ηεο πόιεο κε πξώην κέιεκα ηε δεκηνπξγία 
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ην νπνίν άξρηζε λα εθαξκόδεηαη ζηαδηαθά από ην 1885. Σόηε 
αλνίρζεθαλ θαη νη δύν βαζηθνί δξόκνη - άμνλεο ηεο πόιεο πνπ ηέκλνληαη θάζεηα κεηαμύ 
ηνπο κε ηνλ έλα λα αθνινπζεί ην Λεζαίν πνηακό θαη ηνλ άιιν λα ηνλ δηαπεξλά. Σν 1983 
εθπνλήζεθε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ηεο πόιεο θαη ζηνηρεία ηνπ είλαη ην Παιαηό 
Δκπνξηθό Κέληξν θαη ε πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αζθιεπηνύ, πνπ απνηεινύλ 
ζήκεξα ην θέληξν ηεο πόιεο. Σν παιαηό εκπνξηθό θέληξν ρσξίδεηαη ζε δύν δηαθξηηά 
ηκήκαηα, ηελ πεξηνρή ησλ παιαηώλ καλάβηθσλ, πνπ έρεη πεδνδξνκεζεί θαη ιεηηνπξγεί σο 
πόινο αλαςπρήο, θαη ην εκπνξηθό θέληξν όπνπ γίλεηαη ε ιατθή αγνξά θαη βξίζθνληαη ηα 
θηίξηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ κε ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο 
ππεξεζίεο λα θπξηαξρνύλ. ηελ νδό Αζθιεπηνύ βξίζθεηαη ην Γεκνηηθό Μέγαξν, ελώ 
ζπγθεληξώλνληαη ρξήζεηο ςπραγσγίαο, αθνινπζώληαο ηελ ηάζε γηα κεηαηόπηζε ηνπ 
εκπνξίνπ πξνο ην λόηην ηκήκα ηεο πόιεο κε ηελ πεδνδξόκεζε θαη θάπνησλ θάζεησλ ζε 
απηή νδώλ. 

Ο κε ελεξγόο πιεζπζκόο ησλ Σξηθάισλ ππεξηεξεί ηνπ ελεξγνύ, ελώ όζνλ αθνξά ηελ 
αλεξγία ζηα Σξίθαια ην Δξγαηηθό Κέληξν ππνινγίδεη πσο έρεη μεπεξάζεη ην 25%, 
πιήηηνληαο πεξηζζόηεξν λένπο θαη γπλαίθεο. Κιείλνπλ δηαξθώο επηρεηξήζεηο θπξίσο 
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ελώ από ζηνηρεία ησλ επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ (κεραληθώλ, 
δηθεγόξσλ, θ.ιπ.) πνιινί είλαη θαη νη επηζηήκνλεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικά ηνπο. 
Οη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα ζηελ εηθόλα ηεο πόιεο, ηηο ρξήζεηο γεο 
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ηνπ θέληξνπ απηήο θαη ζε γεληθόηεξν πιαίζην ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ννκνύ. Σα θελά 
ηζόγεηα θαηαζηήκαηα θαηαιακβάλνληαη από ρξήζεηο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 
 

           
σήμα 2. Υαξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο 
 
Σα ηειεπηαία ρξόληα, θπξίσο από ην 2010 θαη κεηά ππάξρεη κία δπλακηθή επηζηξνθήο 

από λένπο ζε ειηθία θπξίσο πνιίηεο. Η ηάζε απηή εκθαίλεηαη θαη από ηελ πιεζπζκηαθή 
αύμεζε θαηά 10.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ κεηαμύ ησλ πξόζθαησλ απνγξαθώλ.  

Τπό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο νη επθαηξίεο απαζρόιεζεο πεξηνξίδνληαη ζηνλ ηξηηνγελή 
ηνκέα, κε έκθαζε ζην ρώξν ηεο εζηίαζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο. Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο 
γξήγνξσλ γεπκάησλ θαη νη θαθεηέξηεο πνπ ηείλνπλ λα επηθξαηήζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
απαζρόιεζεο, ζηεξίδνληαη ζηελ αλεξγία ηνπ ππόινηπνπ πιεζπζκνύ, θαζώο απνηεινύλ 
θζελό ηξόπν δηαζθέδαζεο. 

 
Πίνακαρ 2. Καηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζην Ν. Σξηθάισλ θαη ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΟΛΗ 319 457 65 0

ΝΟΜΟ 477 671
ΠΟΛΗ 301 747 98 2

ΝΟΜΟ 486 1096
ΠΟΛΗ 335 409 124 2

ΝΟΜΟ 459 605
ΠΟΛΗ 156 219 53 0

ΝΟΜΟ 220 300
Α' Δμάκελν 

2013

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΔΣΙΑΗ

2010

2011

2012

ΔΣΟ ΔΓΓΡΑΦΔ ΓΙΑΓΡΑΦΔ

Πεγή: Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ 
 
7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σν θαηλόκελν ηεο πιεζπζκηαθήο κεηαηόπηζεο πνπ αλαιύεηαη έρεη ζεηηθή δπλακηθή γηα 
ηελ αλάπηπμε ησλ επαξρηαθώλ πόιεσλ, κνινλόηη απνξξέεη από ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο 
ηεο θξίζεο. Η αύμεζε ηνπ ελ δπλάκεη ελεξγνύ πιεζπζκνύ πνπ δηαζέηεη θαη επηζηεκνληθή 
θαηάξηηζε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ παξαδνζηαθά είλαη αλεπηπγκέλνη.  

ηηο πόιεηο ηεο έξεπλαο, όκσο, δελ αμηνπνηνύληαη νη πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηνπ 
πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο ηνκέα παξαγσγήο (γεσξγία – θηελνηξνθία, κεηαπνίεζε), 
πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπλζήθεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ. Αληίζεηα, παξαηεξείηαη 
γηγάλησζε ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, θπξίσο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ δηαζθέδαζεο θαη 
αλαςπρήο, πνπ επεξεάδεη ηηο ρξήζεηο γεο θαη ην αζηηθό ηνπίν. 
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8. ΠΡΟΣΑΔΙ 
 
Η πνιηηεία θαη νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηάζε 

εζεινύζηαο απνθέληξσζεο, ε νπνία κε γλώκνλα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηνλ πξσηνγελή θαη 
δεπηεξνγελή ηνκέα ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηελ αλάζηαζε ηεο 
παξαγσγηθόηεηαο ζηελ επαξρία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληόο ηεο. 

Δίλαη απαξαίηεηε ε εθκεηάιιεπζε ηεο γλώζεο πνπ πξνζθέξεη ε καθξνρξόληα 
παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξηαθνύ δπλακηθνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ επηζηξέςεη. Με ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ρξεκαηνδνηηθώλ 
εξγαιείσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο 
γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο κε ηαπηόρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
ππαίζξνπ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο νη πόιεηο ζα γίλνπλ 
πόινη έιμεο γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ πεξηζζόηεξσλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηή-
ησλ, ώζηε λα απνξξνθεζεί κεγαιύηεξν πνζνζηό επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ. ηόρνο 
είλαη ε ηζόξξνπε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο 
εηθόλαο ηεο θάζε πόιεο. 

Η αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ ηεο κειέηεο, νη νπνίεο απνηεινύλ ήδε έλα ηζρπξό δίπνιν 
ζηε Γπηηθή Θεζζαιία, δύλαηαη λα απνηειέζεη ηελ ίδξπζε κηαο θαηλνηόκαο δνκήο 
αλάπηπμεο. Με ηελ νξγάλσζε δηθηύνπ αγξνηνππόιεσλ, πνπ ζα γίλνπλ νηθνλνκηθά, 
θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα θαη ζα ππνθαηαζηήζνπλ βαζκηαία ηηο κηθξέο αγξνηηθέο 
θνηλόηεηεο, νη νπνίεο είλαη ππνβαζκηζκέλεο, κπνξεί λα αλαδεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην δσήο 
ηθαλό, όρη κόλν λα ζπγθξαηήζεη, αιιά θαη λα πξνζειθύζεη ζηελ επαξρία πιεζπζκνύο, πνπ 
απιώο επηβηώλνπλ ζηηο κεγάιεο πόιεηο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ην παξώλ θείκελν πξνζπαζώ κέζα από ηελ αλάιπζε ιόγνπ ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ρσξνθνηλσληθή ζύγθξνπζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηε Υαιθηδηθή ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, λα παξνπζηάζσ θαη λα κειεηήζσ ηελ ηδέα πνπ απηνί αλαπηύζζνπλ 
«πεξί αλάπηπμεο», ην πεξηερόκελν πνπ δίλνπλ ζηνλ όξν, ηα πξνηάγκαηα πνπ ζέηνπλ θαη 
ηηο θνηλσληθέο/νηθνλνκηθέο/νηθνινγηθέο πηπρέο πνπ ζίγνπλ. ε απηό ην πιαίζην κειεηώ 
θαηά πόζν ε ελαληίσζε κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζηα έξγα εμόξπμεο ρξπζνύ 
ζρεηίδεηαη κόλν κε ηηο -θαηά θύξην ιόγν πεξηβαιινληηθέο- ζπλέπεηεο ησλ έξγσλ ή έρεη σο 
αθεηεξία θαη ηειηθά επεμεξγάδεηαη έλα πξόηππν δηαθνξεηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή. 
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί πιήξσο ην εξώηεκα, ζα έπξεπε λα ζπγθεληξσζεί θαη αλαιπζεί 
ζε βάζνο έλα κεγάιν πιηθό πνπ μεθηλάεη από ηελ αξζνγξαθία, ηηο δειώζεηο θνξέσλ θαη 
ηα δεκόζηα θείκελα θαη θηάλεη κέρξη ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο θαη δεκόζηεο ή 
ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο. Παξόια απηά ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν αζρνινύκαη κόλν κε 
ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ δεκόζηνπ ιόγνπ όπσο απηόο εθθξάδεηαη κέζα από ηα θείκελα 
ηνπ «πληνληζηηθό θνξέσλ & ζπιιόγσλ ηαγείξσλ-Αθάλζνπ ελάληηα ζηελ εμόξπμε 
ρξπζνύ» θαη ηνπ «Αλνηθηνύ πληνληζηηθνύ Θεζζαινλίθεο ελάληηα ζηα κεηαιιεία 
ρξπζνύ»1, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ επίζεκν, δεκόζην ιόγν ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηα 
έξγα κέζα από ην δεκόζην πιηθό ηεο. Σόζν ν ιόγνο ησλ πξσηνβνπιηώλ όζν θαη απηόο ηεο 
εηαηξείαο αλαιύνληαη κε επίθεληξν ην εξώηεκα ηνπ ηνπηθνύ αλαπηπμηαθνύ νξάκαηνο πνπ 
ζέηνπλ γηα ηελ πεξηνρή. Σειηθά, πξνζπαζώ, εθηόο ησλ άιισλ, λα παξαηεξήζσ πσο 
αλαζεκαζηνδνηείηαη ν ρώξνο όρη ηόζν από ηα έξγα απηά θαζαπηά αιιά θπξίσο από ηελ 
ρσξνθνηλσληθή ζύγθξνπζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ πεξηνρή. 

 
Λέξειρ κλειδιά: εξοπύξειρ, ηοπική ανάπηςξη, ανάλςζη λόγος, ηοπικό κίνημα, 
συποκοινυνική ζύγκποςζη  
 

                       
1 Πέξα ησλ δύν αλαθεξόκελσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο αλαπηύρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα πνιιέο 
πξσηνβνπιίεο ελάληηα ζηα έξγα εμόξπμεο ρξπζνύ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε «Παξαηεξεηήξην κεηαιιεπηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ», «Δπηηξνπή Αγώλα Μεγάιεο Παλαγηάο», «Δλεξγνί Πνιίηεο Γ.Δ. Αξλαίαο», 
«Ιεξηζζηώηεο», «Ρεβελίθηα – Μεγάιε Παλαγηά Υαιθηδηθήο» θ.α. Δπηιέγσ πιηθό κόλν από ηηο δύν 
αλαθεξόκελεο πξσηνβνπιίεο ηόζν δηόηη δεκνζηεύνπλ πνιύ ζπρλά ελεκεξώζεηο-άξζξα θαη θείκελα γηα ηα 
έξγα θαη ην θίλεκα ελάληηα ζε απηά όζν θαη γηα ην πεξηνξηζκέλν ρώξν θαη ρξόλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θεηκέλνπ. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

ηε ΒΑ Υαιθηδηθή, κε επίθεληξν ηελ πεξηνρή ησλ θνπξηώλ, ιακβάλεη ρώξα ηα 
ηειεπηαία ρξόληα κηα ζεκαληηθή ρσξνθνηλσληθή ζύγθξνπζε. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αληηδξά ζηα ζρέδηα ησλ ηδησηώλ επελδπηώλ (εηαηξεία «Hellas 
Gold - Διιεληθόο Υξπζόο A.E.Μ.Β.Υ.», ζπγαηξηθή ηεο θαλαδηθήο εμνξπθηηθήο εηαηξείαο 
«El Dorado Gold Inc.») αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θαη θεληξηθήο εμνπζίαο (δεκνηηθή αξρή, 
θπβέξλεζε) γηα κεγάια έξγα, επηθαλεηαθώλ θπξίσο, εμνξύμεσλ ρξπζνύ ζηελ πεξηνρή. Οη 
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πνπ ελαληηώλνληαη ζηα έξγα έρνπλ ζπζπεηξσζεί γύξσ από 
δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο θαη θηλήζεηο θαηνίθσλ ελώ αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο 
«αιιειεγγύεο θαη ζπκπαξάζηαζεο» έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Σν 
θύξην θίλεηξν πνπ ζέηνπλ γηα ηελ αληίδξαζε ηνπο είλαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο από ηα πξνηεηλόκελα έξγα ελώ ζεσξνύλ όηη ηα έξγα δελ 
ζπλάδνπλ κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Η Υαιθηδηθή, έρεη κηα καθξά ηζηνξία θαη παξάδνζε ζηηο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
θαζώο ε έλαξμε ησλ κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εληνπίδεηαη γύξσ ζηνλ 6ν αηώλα 
π.Υ. ελώ ζπλερίζηεθαλ ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό κέρξη ηηο κέξεο καο. Δηδηθά ηα 
ηειεπηαία είθνζη πεξίπνπ ρξόληα ηα κεηαιιεία Καζζάλδξαο -ή ηξαησληθνύ όξνπο- πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηα γλσζηόηεξα θνηηάζκαηα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κεηαμύ Οιπκπηάδαο, 
ηαλνύ, Μεγάιεο Παλαγηάο θαη Ιεξηζζνύ έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν ελδηαθέξνληνο 
εζληθώλ θαη ππεξεζληθώλ επελδπηώλ κεηαβηβαδόκελα πνιιέο θνξέο από εηαηξεία ζε 
εηαηξεία -ΑΔΔΥΠ & Λ, TVX HELLAS A.E., KINROSS Gold Corp, European Goldfields, 
El Dorado Gold Inc.- παξά ηηο, πνιιέο θνξέο ηζρπξέο, αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθώλ 
θνηλσληώλ.  

Η ζεκεξηλή πξνηεηλόκελε επέλδπζε αιιάδεη, όκσο θαηά πνιύ ηελ ρξνληθή θαη ρσξηθή 
θιίκαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η εηαηξεία έρεη αγνξάζεη από ην ειιεληθό θξάηνο2 κηα 
πεξηνρή 317 ρηι. ζηξεκκάησλ γηα ηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηόο από ηελ 
επηθαλεηαθή θαη ππόγεηα εμόξπμε πεξηιακβάλεη κεηαιινπξγία ρξπζνύ-ραιθνύ, 
εξγνζηάζην παξαγσγήο ζεητθνύ νμένο, ηέικαηα απνβιήησλ θαη βηνκεραληθό ιηκάλη. Μέρξη 
ζήκεξα έρνπλ εθκεηαιιεπζεί 33 εθ. ηόλνη κεηαιιεπκάησλ (πληνληζηηθό θνξέσλ & 
ζπιιόγσλ ηαγείξσλ-Αθάλζνπ ελάληηα ζηελ εμόξπμε ρξπζνύ, 2013) ελώ κε βάζε ηε 
Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ -ΜΠΔ- ηα επόκελα 25 ρξόληα αλακέλεηαη λα 
εμνξπρηνύλ 380 εθ. ηόλνη (Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.Μ.Β.Υ., Enveco A.E., 2010). 
Σαπηόρξνλα από πιεπξάο ηερλνινγίαο επηιέγεηαη ε επηθαλεηαθή εμόξπμε -open pit- κε ηε 
δεκηνπξγία θξαηήξα, κέζνδνο πνπ δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ ζην παξειζόλ ζηελ 
πεξηνρή. Οη θάηνηθνη ζεσξνύλ όηη πέξα από ηηο άιιεο «παξαλνκίεο» από πιεπξάο 
εηαηξείαο, ε εμόξπμε κε ηε κέζνδν ηνπ open pit απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε αηηία 
ππνβάζκηζεο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ηεο πεξηνρήο. 

Πέξα από ηελ επξεία έληαζε θαη έθηαζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ έξγσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπο ζηελ πεξηνρή σο αθεηεξία ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ, είλαη ζεκαληηθό λα 
ζεκεηώζνπκε δύν αθόκα αιιεινζπκπιεξνύκελεο δηαζηάζεηο. Η κία έρεη λα θάλεη κε ηελ 

                       
2 Γηα ηελ αθξίβεηα ππάξρεη κηα αιιαγή ηδηνθηεζίαο γηα ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο κεηαμύ ηδησηώλ 
επελδπηώλ. Σν ειιεληθό δεκόζην αγνξάδεη ηελ έθηαζε ην 2003 από ηελ TVX HELLAS Α.Δ. θαη ηελ 
πνπιάεη γηα ην ίδην αληίηηκν ζηελ Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.Μ.Β.Υ. 
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πεξίνδν πνπ πξνηείλνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη ε δεύηεξε κε ηε ζπκβνιηθόηεηα ηεο 
θηλεηνπνίεζεο.  

Σα έξγα εμόξπμεο ρξπζνύ ζηε Υαιθηδηθή γίλνληαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ε Διιάδα 
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνύο θξίζεο, ε νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ζηε θξίζε δηθνύ 
ηεο δεκόζηνπ ρξένπο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε επαρζή εμσηεξηθό δαλεηζκό. Η «αλάγθε 
εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο» επηβάιιεη ηε δνκηθή πξνζαξκνγή ζε παγθόζκηνπο 
νξγαληζκνύο, όπσο ε Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη ην ΓΝΣ, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόηππν 
αλάπηπμεο κε πιήξε εθκεηάιιεπζε θαη ηεο ηειεπηαίαο δπλαηόηεηαο εύξεζεο πεγώλ. 
Όπσο ζεκεηώλνπλ ζεσξεηηθνί ηνπ πεδίνπ ηεο Πνιηηηθήο Οηθνινγίαο θαη ησλ 
Πεξηβαιινληηθώλ Οηθνλνκηθώλ (ελδεηθηηθά Ozkaynak et al., 2012 θαη Kallis, 2012) ζε 
θαζεζηώο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην ζπλνιηθό θόζηνο εμόξπμεο κεηώλεηαη θαζώο: α) ην 
θόζηνο εξγαζίαο γίλεηαη κηθξόηεξν -κείσζε κηζζώλ-, β) ε αγνξά γεο θνζηίδεη ιηγόηεξν -
άκεζεο θαη θζελέο πσιήζεηο θξαηηθήο γεο ιόγσ ρξένπο-, γ) ε θνηλσληθή αληίζηαζε 
θαηαζηέιιεηαη επθνιόηεξα ζε «έθηαθηεο θαηαζηάζεηο» θαη δ) κεηώλεηαη εκθαλώο ην 
εμσηεξηθό θόζηνο -βι. πεξηβάιινλ- κε ηε «λόκηκε» θαηαπάηεζε ή έθηαθηε αιιαγή ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ ξπζκίζεσλ. Από ηελ άιιε, ην 35% ηνπ παξαγόκελνπ ρξπζνύ παγθόζκηα 
δελ εηζέξρεηαη ζηηο πεξαηηέξσ παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή ζηελ θαηαλάισζε θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο επέλδπζε αζθαιείαο εηδηθά ζε πεξηόδνπο πςεινύ πιεζσξηζκνύ ή 
όηαλ ε αληαπνδνηηθόηεηα άιισλ επελδύζεσλ είλαη κηθξή. πλεπώο ε ηηκή ηνπ είλαη 
ηδηαίηεξα ειαζηηθή θαη αλεβαίλεη ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Caffentzis, 2012).  

Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη θαζώο έρεη ζεκαζία ε κειέηε ηνπ ρξνληθνύ θαη πνιηηηθνύ 
πιαηζίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξνθνηλσληθήο ζύγθξνπζεο. Δμάιινπ απηό ην πιαίζην 
πξνζδηνξίδεηαη θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο σο ζεκαληηθό γηα ηελ αθεηεξία ηεο 
αληίδξαζεο ηνπο. Όπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ηα δεηήκαηα ηεο αλάπηπμεο, ηνπ δεκόζηνπ 
ρξένπο, ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ επξύηεξα εθαξκνδόκελσλ πνιηηηθώλ 
αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο εληάζζνληαη ζην δεκόζην ιόγν θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο. 
Παξάιιεια ν ζπκβνιηζκόο ηνπ ρξπζνύ, ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ γηα ην παγθόζκην ζύζηεκα 
θαη ην πνπ ηειηθά απηόο θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγηθή-θαηαλαισηηθή δηαδηθαζία απνηειεί, 
εθηόο ησλ άιισλ, θίλεηξν -έζησ θαη κηθξόηεξεο ζεκαζίαο- γηα ηε θηλεηνπνίεζή ηνπο.  
 
2. ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ3 

 
Η αλάιπζε ιόγνπ είλαη κηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

βξίζθεη εθαξκνγή ζε έλα νινέλα θαη επξύηεξν πεδίν ησλ αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 
ζπνπδώλ. Η δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ απηνύ βξίζθεηαη ζε ζρέζε αλάινγε κε ηελ απμαλόκελε 
θηινζνθηθo-θνηλσληθή εκβάζπλζε πνπ επηρεηξείηαη ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ θαη 
αληρλεύεηαη ζηε ζπκπεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο πξνβιεκαηηθήο ζε επξύηεξα θηινζνθηθά 
ξεύκαηα θαη ζπζηήκαηα ζθέςεο – μεθηλώληαο από ηε δνκηζηηθή γισζζνινγηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ Saussure, πεξλώληαο ζην κεηαδνκηζκό ηνπ Foucault θαη ηελ «θεηκεληθή» 
πξνζέγγηζε ηνπ Derrida θαζώο θαη ζηηο καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηδενινγίαο από ηνλ 
Gramsci θαη ηνλ Althusser, γηα λα θηάζεη ζηε ζπγθξόηεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ιόγνπ από 

                       
3 Μέξνο απηήο ηεο παξαγξάθνπ πξνέξρεηαη από ην θεθάιαην «Γεκόζηνο ιόγνο θαη αζηηθή ζύγθξνπζε ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Άγηνπ Παληειεήκνλα» ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο «Η πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα 
Αραξλώλ σο πεδίν ρσξνθνηλσληθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ παιαηνηέξσλ θαηνίθσλ θαη λεναθηρζέλησλ 
κεηαλαζηώλ» (Βειεγξάθεο θ.α., 2011). 
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ηνπο Laclau θαη Mouffe, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηόζν από ηηο κεηαδνκηζηηθέο όζν 
θαη από ηηο κεηακαξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (Howarth, 2008). Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 
αλάιπζεο ιόγνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα αληρλεπζνύλ θαη ζηελ έξεπλά καο είλαη: ε 
αλάιπζε ηνπ ιόγνπ σο θεηκέλνπ (δηάζηαζε πνπ παξαπέκπεη ζηε γισζζηθή αλάιπζε), ε 
αλάιπζή ηνπ σο κηαο πεξίπησζεο πξαθηηθήο ιόγνπ -γηα παξάδεηγκα, πνηεο πξαθηηθέο 
παξαγσγήο θαη εξκελείαο ιόγνπ ρξεζηκνπνηνύληαη- θαζώο θαη ε αλάιπζή ηνπ σο κηαο 
πεξίπησζεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο -γηα παξάδεηγκα, κέζα ζε πνηα θνηλσληθά ζπγθείκελα 
εθθέξεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο- (Fairclough, 1992). 
 
3. ΔΞΟΡΤΞΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΜΑΥΔ ΠΔΡΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

Γελ απνηειεί ζηόρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη 
πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο κε όια ηα επίζεηα ηεο -βηώζηκε, αεηθόξνο, 
νινθιεξσκέλε θιπ- (ελδεηθηηθά Baker et al., 1997) ή σο πξνο ηηο θιίκαθεο πνπ ηελ 
πξνζδηνξίδνπλ –ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θιπ (ελδεηθηηθά Υαηδεκηράιεο, 1992). Γελ 
επηδηώθσ επίζεο  λα πξνζθέξσ κηα αλαιπηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 
πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαθξίλεη αιιά θαη πξνζθέξεη νπηηθέο 
ζηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο (βι. Kousis, 2010). Έρεη όκσο ζεκαζία λα παξνπζηαζηεί 
ζύληνκα κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ην πξόηππν αλάπηπμεο κε επίθεληξν ηηο 
εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ρσξνθνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ππνδειώλεη. 
Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ζύληνκα θάπνηεο αλαπηπμηαθέο ελαιιαθηηθέο πνπ 
δηεθδηθνύληαη ζηνλ αληίπνδα απηνύ ηνπ πξνηύπνπ θαζώο θαη ε έλλνηα ηεο «ξηδνζπαζηηθήο 
ρσξηθόηεηαο» (Massey, 2012) σο ππξήλαο απηώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ.  

Όπσο ζεκεηώλεη ν Lander (2013), ηα θξάηε πνπ επηιέγνπλ ηηο εμνξύμεηο, σο θέληξν 
αλάπηπμεο, αλεμαξηήησο έληαζεο, «εηζέξρνληαη» ζε έλα πιέγκα λέσλ ρσξνθνηλσληθώλ 
ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από άληζε αλάπηπμε εληόο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, 
απηαξρηθέο θαη θαηαζηαιηηθέο πνιηηηθέο, ρσξνθνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληζόηεηα, 
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, αιιαγέο ζηελ δνκή ηνπ θξάηνπο θαη αδπλακία ηερλνινγηθήο 
εμέιημεο θαη δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα θαηλόκελα απηά 
είλαη εληνλόηεξα όηαλ πξνσζείηαη θαη ε ιεγόκελε «κνλνθαιιηέξγεηα ησλ εμνξύμεσλ» 
(Lander, 2013). Παξάιιεια ν Brand (2013) ζεκεηώλεη όηη παξαηεξείηαη κηα 
«δηεζλνπνίεζε ηνπ θξάηνπο» πνπ ζεκαίλεη όηη δελ δηεζλνπνηεί κόλν ηελ νηθνλνκία ηνπ 
κέζσ ησλ εμαγσγώλ αιιά ην ζύλνιν ησλ πνιηηηθώλ ηνπ θαζώο ε δπλαηόηεηα 
δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ηελ εμνξπθηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. Αλ 
κάιηζηα απηό ζπκβαίλεη ζε θαζεζηώο θξίζεο ρξένπο, ηόηε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 
πνιηηηθώλ θαζνξίδεηαη από ηνπο δαλεηζηέο θαη ηελ παγθόζκηα αγνξά. 

Όζνλ αθνξά ηηο ελαιιαθηηθά ή θαη από-αλαπηπμηαθά πξόηππα πνπ δηακνξθώλνληαη ζε 
θξάηε θαη πεξηνρέο κε έληνλε εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη επξύηεξα, ν Gudynas 
(2013) ππνζηεξίδεη όηη απηά κπνξεί λα πξνθύπηνπλ από ηε θξηηηθή ζεσξία γηα ηελ 
αλάπηπμε σο ηέηνηα θαη λα έρνπλ σο αθεηεξία ηελ θξηηηθή ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 
ηηο ζρέζεηο θξάηνπο-αγνξάο θιπ. ή λα εζηηάδνπλ ζε άιινπο ηνκείο θαη ηδηαίηεξα ζην 
δήηεκα ηνπ «νηθνινγηθνύ θαη θνηλσληθνύ θόζηνπο». Τπό απηή ηελ νπηηθή θαηεγνξηνπνηεί 
θαη ηηο ελαιιαθηηθέο: α) απηέο κε ππξήλα ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ην ξόιν ηνπ 
θεθαιαίνπ, β) απηέο κε ππξήλα ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, γ) απηέο κε ππξήλα ηηο 
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νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο θαη δ) από-αλαπηπμηαθέο κε θέληξν κηα επξύηεξε θξηηηθή ζηελ 
έλλνηα ηεο «πξνόδνπ» -βαζηά νηθνινγία, «buen vivir» θ.α. 

Σέινο, ε Massey (2012) ζεσξεί όηη ππξήλαο γηα νπνηνδήπνηε ελαιιαθηηθό 
αλαπηπμηαθό πξόηππν είλαη ε δηεθδίθεζε ηεο εγεκνλίαο ελόο πξνηύπνπ ξηδηθήο 
εηεξνγέλεηαο, ε ζπλύπαξμε «πνιιώλ ρώξσλ» ζηελ πξαγκαηηθή δεκνθξαηία. Καζώο «δελ 
ππάξρεη θακία ππόζεζε γηα δπλεηηθή νκνηνγελή νιόηεηα ζην ρώξν ρσξίο ζξαύζκαηα» 
(Μάζζεπ, 2012) ν ρώξνο θαη ε θνηλσλία πξέπεη λα είλαη ζπλερώο αλνηθηέο ζηε 
ξηδνζπαζηηθή δηεθδίθεζε. Οη επηινγέο πνπ πξνθύπηνπλ από απηή ηε ζεώξεζε έρνπλ λα 
θάλνπλ κε δύν θαηεπζύλζεηο: Μηα ζπλνιηθόηεξε πνιηηηθή ακθηζβήηεζε θαη κηα λέα 
θνηλσληθή παξαγσγή ηνπ ρώξνπ πνπ πξνθύπηεη από ηελ εκπεηξία ησλ θηλεκάησλ θαη ησλ 
δηεθδηθήζεσλ ηνπο θαη κηα ζπλερή πξνζπάζεηα δεκνθξαηηθώλ «εκπνδίσλ» ζηηο 
παξεκβάζεηο ρσξηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ζεζκώλ, όηαλ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηε 
ζέιεζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 
 
4. Ο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 
 

Η κειέηε γίλεηαη κέζα από ηελ αλάιπζε ηνπ δεκόζηνπ ιόγνπ δύν ζπγθεθξηκέλσλ 
πξσηνβνπιηώλ ηνπ «πληνληζηηθό θνξέσλ & ζπιιόγσλ ηαγείξσλ-Αθάλζνπ ελάληηα ζηελ 
εμόξπμε ρξπζνύ, 2013» θαη ηνπ «Αλνηθηνύ πληνληζηηθνύ Θεζζαινλίθεο ελάληηα ζηα 
κεηαιιεία ρξπζνύ» θαη εηδηθά ησλ εληύπσλ, «Δλάληηα ζηα κεηαιιεία ρξπζνύ», 
«soshalkidiki» θαη «Δθ-Μεηαιιεπηηθά Νέα» πνπ δεκνζηνπνίεζαλ από ην επηέκβξην ηνπ 
2012 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2013 ζε ζύγθξηζε κε ηνλ επίζεκν, δεκόζην ιόγν ηεο 
εηαηξείαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηα έξγα κέζα από ην δεκόζην πιηθό ηεο, ηα «Μεηαιιεπηηθά 
Νέα» -ηεύρνο 7, Ινύιηνο, Αύγνπζηνο 2013. Σόζν ν ιόγνο ησλ πξσηνβνπιηώλ όζν θαη 
απηόο ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη κε επίθεληξν ην εξώηεκα ηνπ ηνπηθνύ αλαπηπμηαθνύ 
νξάκαηνο πνπ ζέηνπλ γηα ηελ πεξηνρή, ην πεξηερόκελν πνπ δίλνπλ ζηνλ όξν, ηα 
πξνηάγκαηα πνπ ζέηνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο/νηθνλνκηθέο/νηθνινγηθέο πηπρέο πνπ ζίγνπλ. 

Γηα ιόγνπο ζπληνκίαο ε αλάιπζε ηνπ πιηθνύ παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή πίλαθα. ηελ 
πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηδηθνί άμνλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη 
ε αλάιπζε ηνπ θάζε θεηκέλνπ. Η επηινγή ησλ αμόλσλ γίλεηαη πξσηίζησο κε βάζε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ιόγνπ (ζεηξέο 1-5) θαη δεπηεξεπόλησο κε βάζε ηε κνξθή ηνπ (ζεηξέο 6-
7). ηελ επόκελε παξάγξαθν ζεκεηώλσ ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε. 
 
 
Πίνακαρ 1. Αλάιπζε όςεσλ ηνπ δεκόζηνπ ιόγνπ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηε Υαιθηδηθή 
 
 «Δνάνηια ζηα 

μεηαλλεία 
σπςζού», 
Ανοικηό 
ςνηονιζηικό 
Θεζζαλονίκηρ, 
2012 

«Soshalkidiki», 
ςνηονιζηικό 
θοπέων & 
ζςλλόγων 
ηαγείπων-
Ακάνθος, 2013 

«Δκμεηαλ-
λεςηικά νέα», 
Ανοικηό 
ςνηονιζηικό 
Θεζζαλονί-
κηρ, 2013 
 

«Μεηαλλεςηι-
κά νέα, ηεύσορ 
7», Δλληνικόρ 
Υπςζόρ 2013 
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Πηςσέρ πος 
θίγονηαι 

Οηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο, 
πεξηβαιινληηθέο 

Οηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο, 
πεξηβαιινληηθέο 

Οηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο, 
πεξηβαιινληη
-θέο 

Οηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο, 
πεξηβαιινληη-
θέο 
 

Κλίμακα Σνπηθό, εζληθό, 
δηεζλέο πεδίν 

Σνπηθό πεδίν Σνπηθό πεδίν Σνπηθό, εζληθό 
πεδίν 
 
 

Κενηπική ιδέα 
ηοπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Σνπηθόηεηα, 
δεκνθξαηία 

Πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 
θαη πνηόηεηαο 
δσήο 

Πξνζηαζία 
πεξηβάιιν-
ληνο θαη 
πνηόηεηαο 
δσήο 
 

Οηθνλνκηθή 
κεγέζπλζε, 
απαζρόιεζε 

Ποιοι κλάδοι 
κομβικοί για 
ηην ηοπική 
ανάπηςξη; 

_ Σνπξηζκόο, 
γεσξγία, 
θηελνηξνθία, 
δαζνθνκία, 
κειηζζνθνκία, 
αιηεία, 
βηνθαιιηέξγεηεο, 
πδαηνθαιιηέξ-
γεηεο  
 

_ Οη εμνξύμεηο 
ην κόλν θέληξν 
αλάπηπμεο 

Κόζηορ 
εξοπύξεων 
(άμεζο και 
έμμεζο) 

Σεξάζηην 
θόζηνο θαη 
αξλεηηθό ην 
ηζνδύγην γηα ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία 

Σεξάζηην 
θόζηνο θαη 
αξλεηηθό ην 
ηζνδύγην γηα ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία 

Σεξάζηην 
θόζηνο θαη 
αξλεηηθό ην 
ηζνδύγην γηα 
ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία 

Οη 
καθξνρξόληεο 
επελδύζεηο 
ζηελ πεξηνρή 
είλαη 
ζεκαληηθόηε-
ξεο από ην 
άκεζν θόζηνο 

Υπήζη 
επιζηημονικών 
μελεηών, 
δεδομένων κλπ 

Ναη 
(παξαδείγκαηα 
αληίζηνηρσλ 
δξαζηεξηνηήησλ 
από ην 
εμσηεξηθό) 

Ναη 
(πξσηνγελήο 
επεμεξγαζία ηεο 
ΜΠΔ, αλαθνξά 
ζε θνξείο π.ρ. 
ΣΔΔ) 
 

Όρη Ναη (ΜΠΔ, 
νηθνλνκνηε-
ρληθά 
δεδνκέλα) 

Υπήζη 
πποζωπικών 
αθηγήζεων 
από ηοςρ 
κάηοικοςρ  

Όρη Ναη, έκκεζα 
κέζα από ην 
εκεξνιόγην 
θηλεηνπνηήζεσλ 

Ναη, γηα 
απνδόκεζε 
ησλ αληίζεησλ 
επηρεηξεκάησλ 

Ναη 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
Ο αλαπηπμηαθόο ιόγνο από πιεπξάο ησλ πξσηνβνπιηώλ μεθηλάεη από κηα αίζζεζε 

ηνπηθόηεηαο θαη «ηνπηθήο αλάπηπμεο» θαη επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζε έλαλ αληί-ινγν 
απέλαληη ζε απηόλ ηνλ επελδπηώλ. ε απηό ην πιαίζην, εζηηάδεη ζηελ απάληεζε ησλ 
δηιεκκάησλ πνπ ηίζεληαη επξύηεξα ζην δεκόζην δηάινγν από πιεπξάο εηαηξείαο: 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ πεξηνρή,  ζέζεηο εξγαζίαο, αληαπνδνηηθά νθέιε θαη ζηελ 
απνδόκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο –ελδεηθηηθό είλαη ην ηεύρνο «Δθ-κεηαιιεπηηθά λέα» 
όπνπ ε ρξήζε ηνπ ιόγνπ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ επηηειεί απνθιεηζηηθά απηό ηνλ ζθνπό 
(βι. Αλνηθηό πληνληζηηθό Θεζζαινλίθεο ελάληηα ζηα κεηαιιεία ρξπζνύ, 2013). Από ηελ 
άιιε, ελζσκαηώλεη έλαλ επηζηεκνληθό ιόγν είηε κε απεπζείαο αλαθνξά ζε 
επηζηεκνληθνύο θνξείο -π.ρ. ΣΔΔ- είηε κε πξσηνγελήο αλάιπζε ηεο ΜΠΔ γηα ην έξγν θαη 
αλάιπζεο θπξίσο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ πηπρώλ ηνπ (βι. πληνληζηηθό 
θνξέσλ & ζπιιόγσλ ηαγείξσλ-Αθάλζνπ ελάληηα ζηελ εμόξπμε ρξπζνύ, 2013). Η ηνπηθή 
θνηλσλία, ζπλεπώο, κε ηελ πξαθηηθή ηεο δείρλεη όηη ζέιεη λα έρεη ιόγν πεξί ηεο αλάπηπμεο 
(μεθηλώληαο από ην ηνπηθό θαη θηάλνληαο ζε άιιεο θιίκαθεο). Με απηή ηελ έλλνηα δελ 
ελαληηώλεηαη απιώο ζηα έξγα αιιά πξνζπαζεί λα ηα απνδνκήζεη σο πξόηππν αλάπηπμεο. 
πλεπώο δηακνξθώλεη θαη έλα αληίζηνηρν ιόγν πνπ κπνξεί από ηε κία λα είλαη ιόγνο 
αληηπιεξνθόξεζεο από ηελ άιιε είλαη ηδηαίηεξα «επηζηεκνληθόο» πξνθεηκέλνπ λα 
ζηεξηρζνύλ ηα αληη-επηρεηξήκαηα. Η έλλνηα ηεο ηνπηθή αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
απνδεθηή γηα ηνπο θαηνίθνπο ζεσξείηαη όηη πξέπεη λα είλαη ζε ζρέζε κε ηελ 
θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή όπσο θαη αλ εθθξάδεηαη (ζρέζε κε ην 
πεξηβάιινλ, θνηλσληθόηεηα, πνηόηεηα δσήο, παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο).  

Σν επξύηεξν αλαπηπμηαθό όξακα δηαηππώλεηαη κόλν ζην έλα από ηα ηξία θείκελα θαη 
ραξαθηεξίδεηαη από ηνπο εμήο ππιώλεο: α) δεκνθξαηία ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε, 
β) δηαθνξεηηθή ζρέζε αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, γ) ζεβαζκόο ζηηο 
ππάξρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηνρήο –αλ θαη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηνπξηζκό-, δ) 
κηθξή θιίκαθα παξέκβαζεο θαη ε) «θνηλσληθόηεηα» (βι. Αλνηθηό πληνληζηηθό 
Θεζζαινλίθεο ελάληηα ζηα κεηαιιεία ρξπζνύ, 2012). 

ην δεκόζην ιόγν ηεο εηαηξείαο από ηελ άιιε είλαη εκθαλήο ε επηκνλή ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαη «αλαπηπμηαθέο» δηαζηάζεηο -άξα επηκέλεη θαη ζε πνιιά πνζνηηθά 
δεδνκέλα- ππό ην πξίζκα θπξίσο ηεο απαζρόιεζεο. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο 
«πξνζσπηθέο καξηπξίεο» από εξγαδόκελνπο ή θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ απνδέρνληαη 
ηα έξγα. Ο αλαπηπμηαθόο ιόγνο ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζηα εμήο επηρεηξήκαηα, πνπ 
νξίδνπλ θαη ην αλαπηπμηαθό όξακα: α) νη εμνξύμεηο είλαη ζύκθπηεο κε ηνλ ηόπν θαη όπνηα 
έλλνηα απαζρόιεζεο, β) ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο είλαη κεηξηαζκέλν, γ) ηα αληαπνδνηηθά 
νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία είλαη πνιύ κεγάια -θπξίσο ζέζεηο εξγαζίαο- θαη ε) 
«πξνζθέξεηαη» αλάπηπμε θαη γηα ην θξάηνο, σο απάληεζε ζηελ θξίζε ρξένπο ηεο 
πεξηόδνπ (βι. Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.Μ.Β.Υ., 2013). 

Κιείλνληαο λα ζεκεηώζσ όηη είλαη δεδνκέλε κηα ρσξν-θνηλσληθή δηαιεθηηθή: κηα 
ακνηβαία δηακνξθσηηθή ζρέζε κεηαμύ ρσξηθόηεηαο θαη θνηλσληθόηεηαο. Τπό απηό ην 
πξίζκα εμεηάδσ ηε ρσξνθνηλσληθή ζύγθξνπζε ζηε Υαιθηδηθή θαζώο θαη ηνλ 
αλαπηπμηαθό δεκόζην ιόγν πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ πεξηνρή κε επίθεληξν ηηο εμνξύμεηο 
ρξπζνύ σο κηα ρσξηθή δηεθδίθεζε. Οη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ιόγνπ, ζέηνληαο ζηε δεκόζηα 
ζθαίξα ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο θαη ην αλαπηπμηαθό ηνπο όξακα, νπζηαζηηθά κπαίλνπλ ζε 
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κηα δηαδηθαζία ζύγθξνπζεο θαη δηεθδίθεζεο ηνπ ρώξνπ. Αθόκα θαη ηα πξνηάγκαηα πνπ 
ζέηνπλ ή νη δηαζηάζεηο ησλ πξνηεηλόκελσλ εμνξπθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζίγνπλ ή 
απνθξύπηνπλ -πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο- εληάζζνληαη, θαηά ηελ άπνςε 
κνπ, ζηελ ίδηα δηαδηθαζία ρσξηθήο δηεθδίθεζεο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Σν θέληξν ηεο πφιεο ππήξμε ηζηνξηθά ν θπζηθφο ρψξνο έθθξαζεο ηνπ Πνιηηηθνχ σο 
δηαδηθαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο απφ ηα θάησ. Σν θέληξν ηεο Αζήλαο εηδηθφηεξα απνηέιεζε ην 
θαηεμνρήλ πεδίν εθδίπισζεο ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία. 

Οη θνζκνζεσξεηηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ σζηφζν, κεηαβάινπλ ηε ζρέζε 
Πνιηηηθνχ θαη αζηηθνχ ρψξνπ. Σν Πνιηηηθφ, απφ θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο δσήο 
κεηαπίπηεη ζε κηα αθφκε παξάκεηξφ ηεο, ζπξξηθλψλεηαη θαη γίλεηαη αθηηβηζκφο. Σαπηφρξνλα, ην 
θέληξν ηεο πφιεο παχεη λα απνηειεί ηε κεγάιε ρνάλε (ηφπν) φπνπ εθδειψλνληαη νη θνηλσληθέο 
δπλακηθέο θαη κεηαηξέπεηαη ζε ππνδνρέα ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ. 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο θξίζεο, ε έθθξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απνθηά λέα 
πνηφηεηα θαη έληαζε. Με ην ραξαθηήξα πνιεκηθήο, ν θπξίαξρνο ιφγνο θαζηζηά ην Πνιηηηθφ σο 
δξαζηεξηφηεηα αληαγσληζηηθή ζηελ νηθνλνκία θαη επζέσο αληίζεηε κε ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη 
αζθάιεηα. Οη πνιηηηθέο εθδειψζεηο εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε “παζνγέλεηα ηνπ θέληξνπ ηεο 
πφιεο”, ελψ λέεο αμίεο αλαδχνληαη: επηαμία, δεκφζηα πγεία, αζθάιεηα επελδχζεσλ. 
πκπιεξσκαηηθά, ε ζπλζήθε δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο εηζάγεη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο λέεο 
απνηξεπηηθέο θαη θαηαζηαιηηθέο πξαθηηθέο. 

Σν πιέγκα απηφ ξεηνξηθήο θαη επεκβάζεσλ ζπληείλεη ηειηθά ζηελ άξζε ηνπ ηφπνπ έθθξαζεο 
ηνπ Πνιηηηθνχ, δειαδή ηεο ρσξηθήο ηνπ δηάζηαζεο θαη απνηειεί νπζηαζηηθά απφπεηξα 
θαηάξγεζεο ησλ πνιηηηθψλ εθδειψζεσλ ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο λέεο ζεκαζηνδνηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ν αζηηθφο ρψξνο θαη 
ην Πνιηηηθφ, εμεηάδεη ηνλ εμνβειηζκφ ηνπ Πνιηηηθνχ απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη απνπεηξάηαη 
λα αλαιχζεη ηηο κεηαβνιέο ζηε ζρέζε πφιεο – Πνιηηηθνχ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ θπξίαξρσλ 
ηδενινγεκάησλ θαη ζηάζεσλ ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο. 

 
Λέξειρ κλειδιά: Πνιηηηθό, Κέληξν Πόιεο, Δεκόζηνο/Κπξίαξρνο ιόγνο, Κξίζε 
 
 
1. Η ΥΔΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ 

 
«Ο ρψξνο», ζχκθσλα κε ην Lefebvre, «έρεη δηακνξθσζεί, δηαπιαζηεί απφ ηζηνξηθά ή θπζηθά 

ζηνηρεία, κα έρεη δηακνξθσζεί πνιηηηθά. Ο ρψξνο είλαη πνιηηηθφο θαη ηδενινγηθφο. Δίλαη θαηά 
ιέμε κηα παξάζηαζε γεκάηε ηδενινγία». Γειαδή, είλαη έλα θνηλσληθφ πξντφλ θαη ηαπηφρξνλα 
έλα πξντφλ ηεο ηζηνξίαο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πφιεηο, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν D. Harvey, είλαη θέληξα ζπζζψξεπζεο 
θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο πεδίν ηαμηθνχ αληαγσληζκνχ θαη θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ. Δίλαη ν 
ηφπνο ζπλάληεζεο ηεο θαηνίθεζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο παξαγσγήο, ρψξνο θαη‟ εμνρήλ 
βίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην "ζχγρξνλν" θφζκν, κε ην δεκφζην ρψξν ηνπο λα απνηειεί 
παξαδνζηαθά θαη ηνλ ππξήλα ηεο ρσξηθήο απνηχπσζεο ησλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ ηεο 
θνηλσλίαο. Δίλαη ν ηφπνο ηφζν ηεο ζπκπχθλσζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο εμνπζίαο, φζν θαη ησλ 
θηλεκάησλ πνπ αληηζηέθνληαη ζ‟ απηή (Harvey, 2011). 

«Ζ θεληξηθφηεηα είλαη ζπζηαηηθή ηεο αζηηθήο δσήο» (Lefebvre, 2007) θαη ζπλεπψο ν πιένλ 
πξνλνκηαθφο ρψξνο θνηλσληθήο ζπλάληεζεο, πνιηηηθήο έθθξαζεο θαη πξαθηηθήο ζηελ πφιε είλαη 
ην θέληξν ηεο. ην θέληξν ηεο πφιεο έρνπλ ηζηνξηθά εθδεισζεί θαη απνηππσζεί νη ηαμηθέο 
ζπγθξνχζεηο, νη πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο, νη εμεγέξζεηο, νη επαλαζηάζεηο, θαη βεβαίσο ν ζξίακβνο 
ή ε θαηαζηνιή επ‟ απηψλ. 

Ζ Αζήλα, ζηε ζχληνκε ηζηνξία ηεο σο πνιηηηθφ θαη παξαγσγηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, δελ 
απνηειεί εμαίξεζε, θαη κ‟ απηή ηελ έλλνηα, είλαη ν θαηεμνρήλ ηφπνο φπνπ εκθαλίδνληαη νη 
θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, κε ην δεκφζην ρψξν ηεο λα γίλεηαη θαηά ζπλέπεηα 
ν θχξηνο δέθηεο ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηελ 3ε επηέκβξε θαη ηελ 
πιαηεία πληάγκαηνο ην 1843 έσο ηα Ηνπιηαλά, ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπο 
θνηλσληθνχο αγψλεο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαηαγξάθεηαη ε έθθξαζε ηνπ 
Πνιηηηθνχ σο αληαγσληζκνχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπιινγηθψλ ππνθεηκέλσλ. 

Παξάιιεια, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εμνπζία επηρεηξεί λα κνξθνπνηήζεη απηφ ηνλ ίδην 
ρψξν, ηφζν ζε πξαγκαηηθφ φζν θαη ζε θαληαζηαθφ επίπεδν: ηνλ "γεκίδεη" κε έλα πιήζνο 
δηαδηθαζηψλ θαη εηθφλσλ (δεκφζησλ θηεξίσλ, θαηαζηεκάησλ, ιεσθφξσλ) δεισηηθψλ ηεο 
θπξηαξρίαο ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζή ηνπ κέζσ ηεο αζηπλφκεπζεο θαη ηεο 
θαηαζηνιήο. 

Με ππξήλα ινηπφλ ην θέληξν ηεο πφιεο, αλαπηχζζεηαη ηζηνξηθά ν δεκφζηνο ιφγνο πνπ 
αθνξά ζηηο θνηλσληθέο, θαη δε ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηεμνρήλ δεκφζην 
πνιηηηθφ ιφγν, θαζψο απνηειεί ηελ απνηχπσζε ηεο επηθξαηνχζαο ηδενινγίαο ζηε δεκφζηα 
ξεηνξηθή, δειαδή, ελέρεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ αληηιήςεσλ πνπ απνιακβάλνπλ θάπνην 
θνηλσληθφ θχξνο. Ο ιφγνο απηφο, ζχκθσλα κε φζα θαηαγξάθνληαη παξαπάλσ, παξαδνζηαθά 
δηέπεηαη απφ ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ ρσξηθνχ δεηήκαηνο, θαη ηελ αλάινγε «ρσξηθνπνίεζε» ησλ 
πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Γηέπεηαη δειαδή ηζηνξηθά απφ ηελ παξαδνρή πσο ην 
πνιηηηθφ επίδηθν είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηελ πφιε πνπ ην αλαδεηθλχεη.  
 
2. Η ΜΔΣΑΜΟΝΣΔΡΝΑ ΚΑΣΑΣΑΗ. Ο ΔΞΟΒΔΛΙΜΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟ 
ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΟ  

 
Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαθνινπζψληαο ηελ επηθπξηαξρία ησλ κεηαλεσηεξηθψλ 

ηδενινγεκάησλ πάλσ ζην δεκφζην ιφγν, παξαηεξείηαη κηα αθξηβψο αληίζεηε ηάζε. Πξφθεηηαη 
γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλαληάηαη ζε νιφθιεξν ην 
δπηηθφ θφζκν, ελψ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε γίλεηαη εκθαλήο θπξίσο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ ‟80 θαη κεηά, αλ θαη σο –ελ πνιινίο ιαλζάλνπζα- δηαδηθαζία είλαη ππαξθηή θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ νλνκάδνπκε «κεηαπνιίηεπζε» (εβαζηάθεο, 2004). 

χκθσλα κ‟ απηήλ, νη «κεγάιεο αθεγήζεηο» ησλ ρξφλσλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο (θφζκνο ηεο 
αγνξάο- θαπηηαιηζκφο, θφζκνο ηεο εξγαζίαο- ζνζηαιηζκφο) ππνρσξνχλ γηα λα δψζνπλ ηε ζέζε 
ηνπο ζε κία θαη κφλε θπξίαξρε αθήγεζε, απηή ηεο αλάπηπμεο (ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ 
θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη θάζε έθθαλζεο ηεο δσήο) πνπ -
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ππνηίζεηαη φηη- επλνεί ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Οη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο δελ κπνξνχλ βέβαηα 
λα εθιείςνπλ εληειψο, σζηφζν ζηαδηαθά πεξηνξίδνληαη, κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ελζσκαησζνχλ 
νινθιεξσηηθά, εληόο ηνπ πιαηζίνπ απηήο ηεο κνλαδηθήο αθήγεζεο, ζηελ νπνία πξνζδίδεηαη -
πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη πεηζηηθή- έλαο θαζαξά πιηθφο, κεηξήζηκνο θαη ζπλεπψο ιίγν-πνιχ 
αληηθεηκεληθόο ραξαθηήξαο (Lefebvre, 1988). 

ην πνιηηηθφ πεδίν εηδηθφηεξα, ε θπξίαξρε ηάζε ηεο θηιειεχζεξεο ζθέςεο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νξζνινγηθή θαη αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε, φπσο κεζεξκελεχεηαη ζηε 
κεηάβαζή ηεο απφ ηνλ θιαζζηθφ θηιειεπζεξηζκφ ζηελ κεηακνληέξλα θάζε ηεο καδηθήο 
δεκνθξαηίαο, απνθιείεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπιινγηθψλ πνιηηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη αξλείηαη 
αλαπφθεπθηα ηελ αληαγσληζηηθή δηάζηαζε ηνπ Πνιηηηθνχ. Χο ζθνπφο πιένλ ηίζεηαη ε επίηεπμε 
ηεο ζπλαίλεζεο θαη ε απψζεζε ηεο ζχγθξνπζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηβνιή κηαο απηαξρηθήο 
ηάμεο. ηε κεηαπνιηηηθή απηή θαηάζηαζε, «νη πνιηηηθνί αληαγσληζκνί δηαηππψλνληαη κε φξνπο 
εζηθψλ θαηεγνξηψλ […] ελψ ε πνιηηηθή λνείηαη σο επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ» (Mouffe, 
2010). 

Έηζη, βιέπνπκε λα ζπγθξνηείηαη έλαο λένο δηεθδηθεηηθφο, ζεκεηαθά πξνζαλαηνιηζκέλνο θαη 
ελ ηέιεη πνιπδηαζπαζκέλνο δεκφζηνο ιφγνο (θηλήκαηα ηαπηφηεηαο, θχινπ, life-style, Α.Μ.Δ.Α. 
θιπ) πνπ εζηηάδεη ζην άηνκν (Κφθθηλεο ειίδεο, 2012) θαη απνζηεξείηαη ην ζπιινγηθφ ηνπ 
ραξαθηήξα. Σαπηφρξνλα βέβαηα, ράλεηαη ε δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ηεο ηδενινγηθήο θαη 
πνιηηηθήο ηνπ βάζεο, θαζψο θαη ε ρσξηθά εληνπηζκέλε απνηχπσζή ηνπ. Παξαηεξείηαη έηζη ε 
απφ-"ρσξηθνπνίεζε" ηνπ δεκφζηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη  πσο ηα δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ηνπ ρψξνπ (ηεο πφιεο) θαη ηεο 
παξαγσγήο ηνπ, εμαθαλίδνληαη. Αληίζεηα, κηα ζεηξά εληνπηζκέλσλ ζην ρψξν δηεθδηθήζεσλ 
θέξλεη ηα δεηήκαηα ηεο πφιεο ζην πξνζθήλην κε κηα ίζσο πξσηνθαλή έληαζε, απνζπλδεδεκέλα 
σζηφζν απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο δσήο, επελδπκέλα κε έλα καλδχα 
θαζνιηθφηεηαο θαη επηζηεκνληζκνχ: αλαδεηνχληαη νη ιχζεηο εθείλεο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο ρξήζηεο ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θνηλσληθή- ηαμηθή ηνπο ζέζε, κεηαηξέπνληαο έλα θαηεμνρήλ πνιηηηθφ πξφβιεκα ζε ηερληθφ θαη 
εθρσξψληαο ηε δπλαηφηεηα άξζξσζεο ιφγνπ ζρεηηθνχ κε ην ρψξν ζε κηα κηθξή νκάδα 
επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλσλ "εηδηθψλ"- ηερλνθξαηψλ. Έηζη, δηαπηζηψλεηαη παξάιιεια κηα απφ-
πνιηηηθνπνίεζε ηνπ ρσξηθνχ δεηήκαηνο.    

Απηφ ην ηδενινγηθφ ηέρλαζκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα πεξίνδν έθηαθηεο αλάγθεο (βι. 
βαζηά θαη δνκηθή θξίζε/ χθεζε) ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο λα εμνκνηψζνπλ ην 
δεκφζην κε ηνλ θπξίαξρν ιφγν, ζην φλνκα ηνπ θνηλνύ θαινύ (Bauman, 2009). Αληηκεησπίδνπκε 
ινηπφλ ην παξάδνμν, ζε κηα πεξίνδν πνπ νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο εμνπζίαο απνηππψλνληαη κε δηαξθψο απμαλφκελε έληαζε ζην δεκφζην 
ρψξν ηεο πφιεο, ε πνιηηηθή δηάζηαζε λα εμνβειίδεηαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά απφ ην δεκφζην 
ιφγν πνπ εθθέξεηαη γχξσ απ‟ απηήλ. 
 
3. Η ΥΔΗ ΠΟΛΗ– ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ. Ο ΔΞΟΒΔΛΙΜΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΠΟΛΗ 

 
ηελ πξνζέγγηζε ηεο κεηαιιαγήο ηεο ζρέζεο πφιεο θαη Πνιηηηθνχ, δηαπηζηψλνληαη δχν 

παξάιιειεο θαηεπζχλζεηο, φπσο παξαηεξνχληαη ζηε δηεζλή πξαθηηθή θαη δηακνξθψλνπλ ηηο 
ηάζεηο παξαγσγήο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Σνλ πξψην άμνλα απνηειεί ην "φξακα ηεο αλάπηπμεο", κε 
θχξην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ππξήλεο ησλ πφιεσλ, θαη ε θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο ηεο λέαο 
κεηξφπνιεο, κε ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ππφ ηελ επίδξαζε θαζνξηζκέλσλ δπλάκεσλ. 
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Έπεηηα, ε απνπνιηηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ θαηαζηνιή, ηφζν κε 
πνιηηηθέο γεληθεπκέλεο κεδεληθήο αλνρήο, φζν θαη κε πξαθηηθέο θαη επηρεηξήζεηο, ζηνρεπκέλεο 
ελάληηα ζηελ πνιηηηθή δξάζε. Καη νη δχν απηέο θαηεπζχλζεηο ζπλνςίδνπλ ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ 
ζηε κεηαιιαγή ηεο ζρέζεο, φπσο έρεη νξηζηεί, θπξίσο φκσο ζπιιεηηνπξγνχλ απνδηαξζξψλνληαο 
ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, κεηαβάιινληαο ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ 
Πνιηηηθνχ θαη επηηπγράλνληαο ζηαδηαθά ηνλ νινθιεξσηηθφ δησγκφ ηνπ πνιηηηθνχ απφ ηελ πφιε. 

Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε πφιε πξνθχπηεη σο γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή ζπγθέληξσζε ελφο 
θεθαιαίνπ (Harvey, 2013), ηφηε ε αλάπηπμή ηεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπλερή επέθηαζε ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, κέζσ ησλ δηαξθψλ επαλεπελδχζεσλ θεθαιαίνπ ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 
Ζ παξαγσγή ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θέξεη έληνλα ηαμηθφ πξφζεκν, θαζψο ην πιεφλαζκα πνπ 
παξάγεηαη πεξηέξρεηαη ζηνλ έιεγρν ιίγσλ, αιιά θαη θαηαλέκεηαη ρσξηθά κε άληζν ηξφπν. Με 
απηή ηελ έλλνηα, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αληζνκεξνχο αλάπηπμεο ηνπ, σο 
απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη κεηαβάινπλ ηηο αμίεο ηεο γεο, ελψ παξάιιεια 
αιιάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ηεο πφιεο. 

Απφ ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ ησλ πην αλεπηπγκέλσλ 
δπηηθψλ νηθνλνκηψλ δηεμάρζεθε κέζα απφ ηελ επέθηαζή ηνπο πξνο ηα πξνάζηηα, ζε λέεο δειαδή 
πεξηαζηηθέο εθηάζεηο, κε ρακειέο αμίεο γεο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 
πεξηνρψλ θαηνηθίαο. Ζ επέλδπζε θεθαιαίνπ ζην λέν απηφ πεδίν θαη ε απφζπξζή ηνπ απφ ηα 
αζηηθά θέληξα επέθεξε ζηαδηαθά ηελ ππνηίκεζε ησλ αμηψλ γεο ζην θέληξν θαη ηελ απαμίσζε 
ησλ πεξηνρψλ απηψλ. ηα πιαίζηα ηεο γεσγξαθηθήο απηήο θίλεζεο ηνπ, ην θεθάιαην ζα 
επηζηξέςεη ζηηο πεξηνρέο απηέο, φηαλ πιένλ ε επαλεπέλδπζε ζα εμαζθαιίζεη ηελ εληαηηθφηεξε 
θαη πην πξνζνδνθφξα ρξήζε ηνπο (Κνκπξεζέξ, 2012). 

Ο δηαξθήο απηφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ δε ζα κπνξνχζε παξά λα παξάμεη κε 
ηε ζεηξά ηνπ ξηδηθέο κεηαβνιέο θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. ην παξαπάλσ πιαίζην, επηρεηξείηαη ν 
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θνηλσληθήο ζχλζεζεο ησλ εθάζηνηε πεξηνρψλ πξνο εθκεηάιιεπζε, κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηφηεξσλ θαηνίθσλ ηνπο (ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, κεηαλάζηεο, 
κεηνλνηηθέο ή πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο) κε λένπο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 
κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα, κε ην πξνθάιπκκα ηεο εμπγίαλζεο ή -φπσο ππνδεηθλχεη ε δηεζλήο 
επηζηεκνληθή νξνινγία- ηνπ εμεπγεληζκνχ ηνπο. ηε δηαδηθαζία απηή θαζνξηζηηθφο είλαη ν 
ξφινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θαη θηεκαηνκεζηηηθνχ θεθαιαίνπ, ησλ εθάζηνηε "θαηαλαισηηθψλ" 
ηάζεσλ ησλ αγνξαζηψλ θαη ελνηθηαζηψλ αθηλήησλ, αιιά ηνπ θξάηνπο, σο ζεζκηθνχ ξπζκηζηή 
απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ. 

 Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ νινθιεξψλεηαη κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θαη 
πνιηηηζκηθνχ πξνηχπνπ. Έλα ζπλνλζχιεπκα ζεακαηηθψλ ηφπσλ θαη εκπεηξηψλ, λέν-εηζαγκέλσλ 
ή αθφκα πξφζθαηα αλαθαιπκκέλσλ αξεηψλ ηνπ θέληξνπ, απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ επέλδπζε 
ελφο πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ (Κνκπξεζέξ, 2012). Έηζη, πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή ηεο 
θαληαζηαθήο εηθφλαο ηεο πφιεο, κε κεραληζκνχο πξνβνιήο (branding) πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 
κνλαδηθφηεηά ηεο (Παγψλεο, 2004). Ο  πιηθφο ρψξνο ηεο πφιεο, εθζπγρξνλίδεηαη απφ ηηο 
 επελδχζεηο θαη γίλεηαη πεδίν αληαπφδνζεο απηψλ.  Ζ ειθπζηηθφηεηα έρεη σο ζθνπφ ηελ ίδηα ηελ 
επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο. Με ηνπο ζηφρνπο 
απηνχο, δηαηππψλεηαη έλα λέν ζχζηεκα αμηψλ πνπ δηέπεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ε 
θαζεκεξηλφηεηα. Ζ επηαμία θαη ε αζθάιεηα απνηεινχλ ππξήλα ησλ αμηψλ απηψλ, ελψ 
ζηνρνπνηνχληαη δξάζεηο θαη ππνθείκελα. Σν Πνιηηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ θπξίαξρν ιφγν, απεηιεί 
ηελ επξπζκία ησλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θέληξνπ πφιεο θαη ηελ εηθφλα ηνπ θαη άξα νθείιεη λα 
θαζαηξείηαη απφ απηφ. 
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Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ επηηειεί, κε ηε ζεηξά ηεο, έλαλ εηδηθφ 
εξγαιεηαθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε απηήο ηεο θαληαζηαθήο εηθφλαο. Σν θξάηνο πξνηάζζεη ηε 
κεδεληθή αλνρή απέλαληη ζε θαηλφκελα πνπ απεηινχλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ επεκεξία ησλ 
θαηνίθσλ (πνηψλ απ‟ φινπο) ηεο πφιεο, εθαξκφδνληαο πξαθηηθέο πξνιεπηηθήο αζηπλφκεπζεο 
θαη δησγκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ «ηαπηίδνληαη» κε απηά ηα θαηλφκελα (Smith, 2012).  Έηζη, 
αλαδηνξγαλψλεη ην ρψξν κε ακεζφηεξνπο ηξφπνπο. O απμαλφκελνο ξφινο ηεο αζηπλνκίαο 
απνθαιχπηεη ηε ζέζε ηεο σο «πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζηή» ηνπ θέληξνπ (Davis, 2008).  

Δξγαιεία απνηεινχλ ν έιεγρνο θαη ε επηηήξεζε ζην δεκφζην ρψξν, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε δξαζηεξηνηήησλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ, κε επηρεηξήζεηο 
εμπγίαλζεο. ηελ θαξδηά απηψλ εληνπίδεηαη  κία θαηαζθεπαζκέλε εζηθή πνπ ζηαζεξνπνηεί ηνλ 
έιεγρν, ηελ επλνκία θαη ηελ πάηαμε ηνπ εγθιήκαηνο. Ο ζπγθξνπζηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
Πνιηηηθνχ θαη ε πνιηηηθή δξάζε νλνκάδνληαη «πνιηηηθή βία» (Κακίλεο, 2013), ζηνρνπνηνχληαη 
θαη εθδηψθνληαη θαζψο εληάζζνληαη ζηελ αζηηθή παζνγέλεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επηθξάηεζε 
ηεο αλνκίαο. 

ηηο πξαθηηθέο απηέο, δηαπηζηψλεηαη πσο ε εγθιεκαηηθφηεηα απνθηά απηή ππφζηαζε ζην 
ρψξν, ηαπηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ππνθείκελα κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ (Smith, 
2012), πξνζσπνπνηείηαη ζην κεηαλάζηε, ηνλ επαίηε, ην δηαδεισηή.  ηε ινγηθή απηή, νη 
ελδείμεηο θαη ηα θξνχζκαηα γίλνληαη έλα, ηα ζπκπηψκαηα νξίδνληαη σο ε αηηία (Κνκπξεζέξ, 
2012) θαη σο ηέηνηα πξέπεη παηαρζνχλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο ζα κπνξνχζε θαλείο εχθνια λα παξαηεξήζεη κηα αλαληηζηνηρία 
αλάκεζα ζηηο εμαγγειίεο ζηφρσλ ζην πεδίν ηνπ δεκφζηνπ (θπξίαξρνπ) ιφγνπ θαη ζηελ 
πινπνίεζή ηνπο απφ ηελ αγνξά. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα αδπλακία ηνπ εγρψξηνπ 
νηθνδνκηθνχ θαη θηεκαηνκεζηηηθνχ θεθαιαίνπ λα νινθιεξψζεη ηηο πξναλαθεξζείζεο 
δηαδηθαζίεο πνπ νδεγεί ζην παξάδνμν απηφ. 

Οη ιφγνη είλαη αξθεηά εκθαλείο. Ζ πνιπδηαζπαζκέλε θαη ηδηαίηεξα κηθξή ηδηνθηεζία πνπ 
θπξηαξρεί ζηελ εγρψξηα ζπλζήθε θαη ε ζπλαθφινπζε (θαη κνλαδηθή ζηα θαπηηαιηζηηθά ρξνληθά) 
ξχζκηζε ηεο αληηπαξνρήο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επέηξεςε ηελ ζρεδφλ νινθιεξσηηθή απνρή ηνπ 
θξάηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ζηέγαζεο ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ. Οη θεληξηθέο 
παξεκβάζεηο ηχπνπ gentrification δπζρεξαίλνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ ζην 
θέληξν ηεο πφιεο, ηεο απνπζία ηεξάζηησλ ζηεγαζηηθψλ κπινθ– εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ σο ππξήλεο δηαρεηξηδφκελεο ππνβάζκηζεο, θαζψο θαη ηεο δπζθνιίαο θαζαξήο 
«πξναζηηνπνίεζεο» (θαη ζπλεπψο δσλνπνίεζεο). Έηζη, σο βαζηθφ πξφβιεκα εληνπίδεηαη ε –θαη‟ 
αληηζηνηρία κε ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε ηδηνθηεζία– κηθξήο έληαζεο (αλ θαη ζε γηγαληηαία 
θιίκαθα) θαη θαηά ζπλέπεηα πνιπδηαζπαζκέλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ ηαπηφρξνλα 
εγθαζηδξχεη έλα πνιχπιεπξν θαη ρανηηθφ πιέγκα εμαξηήζεσλ κε ηελ πνιηηηθή– δηνηθεηηθή 
εμνπζία, αθνχ θαζηζηά αζχκθνξεο έσο απαγνξεπηηθέο ηέηνηνπ ηχπνπ επελδχζεηο. 

Με απνδπλακσκέλε ινηπφλ ηελ θαζαπηή νηθνλνκηθή δηείζδπζε, ε ζχγθιηζε ησλ δχν 
ηαπηφρξνλσλ θαη αλεμάξηεησλ θαηεπζχλζεσλ δηαθαίλεηαη, θαηαξρήλ, ζηε κεηαηφπηζε  ηνπ 
θπξίαξρνπ ιφγνπ γηα ην θέληξν ηεο πφιεο, σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη ζπλνρήο, κε πξφζρεκα ηελ εκπέδσζε ησλ επηθαινχκελσλ ρσξηθψλ 
αλαδηαξζξψζεσλ. Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ επηκέξνπο κεηαιιαγψλ πνπ εληνπίδνληαη απνηειεί ε 
βαζκηαία εθδίσμε ηνπ Πνιηηηθνχ απφ ηνλ αζηηθφ θακβά.  

ηελ θπξίαξρε ξεηνξηθή αλαγλσξίδνληαη δχν ζεκέιηνη άμνλεο. Καη' αξρήλ, δηαθαίλεηαη ε 
ζηνρνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θησρψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ σο 
θχξησλ ππαίηησλ γηα ηνλ αζηηθφ καξαζκφ, φπσο ήδε αλαπηχρζεθε. Δπίζεο, ε θαηνίθεζή ηνπ απφ 
ηηο παξαπάλσ νκάδεο θαη ε θαηνρχξσζή ηνπ σο ζθελή πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, αλάγνληαη ζε 
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παξάγνληεο ηεο "ππνβάζκηζεο" ηνπ. Σα γεγνλφηα κεγεζχλνληαη θαη δηαζηξεβιψλνληαη, δηα κέζσ 
ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ, ψζηε λα γίλεη θνηλά απνδεθηή κία θαηάζηαζε εμαίξεζεο, κε άκεζε 
αλάγθε επέκβαζεο. Απφ ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, κε ηα πξψηα ζεηηθά 
πξνηάγκαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πφιεο, ζην ηδενιφγεκα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηελ 
πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο θαη ππνδνρήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζην εξεηπσκέλν θέληξν θαη ζην 
"άβαην" ηνπ 2008, δηαπηζηψλεηαη ε εληαηηθνπνίεζε θαη ε ηξάρπλζε ηνπ ιφγνπ γηα ην ρψξν ηεο 
πφιεο, απφ ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ θξίζε, ζηελ παξνχζα κειέηε, αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία επηηάρπλζεο, έλαο θαηαιχηεο 
πνπ ζπκππθλψλεη γεγνλφηα ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. Με απηήλ ηελ νπηηθή, γίλεηαη ζαθέο πσο 
θαζψο ηα θαηεγνξεηήξηα γηα ην θέληξν πιεζαίλνπλ πξννδεπηηθά, ην Πνιηηηθφ βίαηα απνζχξεηαη 
απφ ην πξνζθήλην κε ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο, ν ζηφρνο λα «αλαθαηαιάβνπκε ηηο πφιεηο καο» (νκηιία ακαξά Α., 
29.3.2012), ελζαξθψλεη κία εθδηθεηηθή θαη αληηδξαζηηθή θαπιφηεηα ελάληηα ζε δηάθνξνπο 
πιεζπζκνχο πνπ θαηεγνξνχληαη φηη "έθιεςαλ" ηελ πφιε  (Smith, 1996). Σα ηξέρνληα ζρέδηα γηα 
ην θέληξν, κε έλαλ ραξαθηήξα πνιηηηζκηθήο αλαγέλλεζεο, θαζνξίδνπλ ξφινπο ζπκβαηνχο, φπσο  
νη «ιάηξεηο ηνπ πνδήιαηνπ» (Σα Νέα, 2013) θαη ηα «λέα δεκηνπξγηθά δεπγάξηα» (ΤΠΔΚΑ, 
Γειηίν Σχπνπ 4.10.2010), θαη αληηθαηηθνχο πξνο ην φξακα. Ζ βξαβεπκέλε "ιχζε" γηα ην θέληξν 
ηεο πφιεο επηιέγεηαη κε βάζε ηελ «αηζζεηηθή  θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα» (Σνπξληθηψηεο, Σα Νέα, 
2013), σο θχξηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε ην «θέληξν ηεο Αζήλαο λα κπνξεί λα είλαη ν επί ηεο νπζίαο 
δεκφζηνο ρψξνο ηεο πφιεο [...] ησλ θαηνίθσλ ηεο» (Κνπβέιεο, Σα Νέα, 2013). Ζ ζεζκνζεηεκέλε 
επίζπεπζή ησλ ζρεδίσλ απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ έληαμή ηνπο ζε δηαδηθαζία fast- 
track, πεξηγξάθεη απηήλ αθξηβψο ηελ εληαηηθνπνίεζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζε 
έθηαθηεο ζπλζήθεο θαη ηελ απνζηψπεζε δηαζηάζεσλ ηεο πφιεο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ 
ζπλπθαζκέλεο κε απηήλ, φπσο ε εθδήισζε ηνπ Πνιηηηθνχ.  Όηαλ θπξηαξρεί ε αληίιεςε πσο 
«ράζακε απφ ηνπο κεηαλάζηεο ηελ Οκφλνηα, ράλνπκε ην χληαγκα ιφγσ „Αγαλαθηηζκέλσλ‟» 
(Καζεκεξηλή, 2011), είλαη επφκελε ε άκεζε απάληεζε κε δπλάκεηο θαηαζηνιήο θαη 
επηρεηξήζεηο.  

ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε επηρείξεζε "Ξέληνο Εεπο" θξίλεηαη πσο έρεη αιιάμεη σο έλα 
βαζκφ ηελ εηθφλα γεληθεπκέλεο αλνκίαο ζην θέληξν θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκία, κε ηελ 
πηζαλή αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ μέλσλ αγνξψλ (Καζεκεξηλή, 2012γ). 
Αληίζηνηρα, ε εθθέλσζε δεθάδσλ ρψξσλ «"φκεξσλ" απφ αλαξρηθνχο, αζηέγνπο θαη 
κεηαλάζηεο» (Καζεκεξηλή, 2013), δίλεη ζαθέο πνιηηηθφ ζηίγκα ζηελ αλαηξνπή ηεο «θαζνιηθήο 
εζηίαο αλνκίαο» ηνπ θέληξνπ (Γέλδηαο, 2013), εθεί φπνπ νη «δείθηεο αξξψζηηαο, θηψρεηαο θαη 
δπζηπρίαο ρηππνχλ θφθθηλν» (Καζεκεξηλή, 2012α). Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηηο "πγεηνλνκηθέο 
βφκβεο", απεηιή απνηεινχλ ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, θαζψο «ην παλεπηζηεκηαθφ άζπιν 
έρεη εθπέζεη ζε άζπιν ηεο βίαο θαη ηεο αλνκίαο» (Κακίλεο, 2013). Σέινο, ε θαηαζηνιή ηνπ 
Πνιηηηθνχ ζπλνςίδεηαη θαηάδεια ζηε λνκνζεηηθή πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ή ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ δηαδειψζεσλ  θαη ησλ ζπλαζξνίζεσλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, θαζψο «δε 
ζπλππάξρεη αξκνληθά κε άιια ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φπσο ε απξφζθνπηε θνηλσληθή, 
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα» (Καζεκεξηλή, 2012β). 

 
4. ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε, φπσο ήδε έρεη απνζαθεληζηεί, ζεσξείηαη πσο ηα δεηήκαηα 
παξαγσγήο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Αζήλα ηεο θξίζεο, ηεο 
αλεξγίαο, ηεο εμαζιίσζεο θαη ηεο γεληθεπκέλεο θηψρεηαο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 
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αλεμάξηεηα απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία. Αληίζηνηρα, ε επηζηήκε 
(δειαδή ε δηαδηθαζία παξαγσγήο γλψζεο) θαη κάιηζηα κηα θνηλσληθή επηζηήκε φπσο είλαη ε 
θνηλσληνινγία ηεο πφιεο, δελ κπνξεί λα είλαη νπδέηεξε θαη αληηθεηκεληθή, φπσο ηζρπξίδεηαη ε 
θπξίαξρε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή αληίιεςε. Με άιια ιφγηα, κηα νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή 
πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο πφιεο πξνυπνζέηεη ηε ζαθή δηαηχπσζε ηεο νπηηθήο ηνπ 
κειεηεηή, γηα λα είλαη κεζνδνινγηθά έγθπξε (Castells, 1977). Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα 
επηιέρζεθε, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη πηπρέο εθείλεο, ηεο ζρέζεο ρψξνπ (πφιεο) θαη θνηλσλίαο 
πνπ ν θπξίαξρνο ιφγνο εκπξφζεηα αγλνεί.  

Δμεηάζηεθε πψο ν δεκφζηνο ρψξνο ζηελ Αζήλα ηείλεη λα εκθαλίδεηαη σο έλα ηεξάζηην θελφ, 
κηα αλνινθιήξσηε δηαδηθαζία κε ζπγθεθξηκέλεο πξννπηηθέο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 
θαη παξακέλεη κηα νινθιεξσκέλε δεκηνπξγία ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο, πξντφλ θνηλσληθφ θαη 
ηζηνξηθφ. Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα παξαρσξείηαη ζε φινπο φζνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θη φρη ζε απηνχο ηνπ ηνλ ηδηνπνηνχληαη 
γηα πνιηηηθφ ή νηθνλνκηθφ φθεινο. Αθφκα θη αλ νη "δεκφζηεο επελδχζεηο" δεκηνπξγνχλ θάηη πνπ 
νκνηάδεη κε δεκφζην ρψξν -ζην φλνκα ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο-, νη πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη 
είλαη ηα επελδπηηθά funds, νη ππεξγνιάβνη, νη γαηνθηήκνλεο θιπ.  

ηνλ βαζκφ πνπ νη πφιεηο παξακέλνπλ ηφπνη ζπκπχθλσζεο ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη 
αγψλσλ,  ε απελνρνπνίεζε θαη πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο- 
πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο είλαη αλαγθαία, ψζηε λα επαλνηθεηνπνηεζνχλ θαη λα θαηαζηήζνπλ μαλά 
δεκφζην, ηνλ πθαξπαδφκελν ρψξν ηεο πφιεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαδχνληαη, έζησ  
απνζπαζκαηηθά, αλάινγα παξαδείγκαηα: Ζ εμέγεξζε ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2008 πνπ αθνινχζεζε 
ηε δνινθνλία ηνπ Γξεγνξφπνπινπ επαλέθεξε κηα ζεηξά απφ δηεθδηθήζεηο ζην ρψξν ηεο πφιεο, 
κε ραξαθηήξα πνιηηηθφ. Οη κεγάιεο απεξγίεο ην θαινθαίξη ηνπ 2011 κε θέληξν ηελ 
θαηεηιεκκέλε πιαηεία πληάγκαηνο νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημε ελφο πξσηφιεηνπ πξνηάγκαηνο ηεο 
"άκεζεο δεκνθξαηίαο", αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ιατθψλ ζπλειεχζεσλ ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο.  

Ζ ζρέζε πφιεο θαη Πνιηηηθνχ παξακέλεη αέλαε θαη δηαιεθηηθή. Γελ ππάξρεη πνιηηηθή δξάζε 
πνπ λα κελ απνηππψλεηαη ζηνλ ρψξν, νχηε ρσξηθή κεηαιιαγή ρσξίο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Ο 
θπξίαξρνο ιφγνο θαη νη εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο επηρεηξνχλ λα ην απνζησπήζνπλ. Με απηήλ 
ηελ έλλνηα, ε νπηηθή πνπ πξνθξίλεηαη πξνζβιέπεη ζηελ ειεχζεξε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, 
θαζψο θαη ηεο πφιεο ζην ζχλνιφ ηεο, απφ ηα πξαγκαηηθά θαη φρη ηα θαηαλαισηηθά ηεο 
ππνθείκελα, δειαδή απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη φρη απφ ηνπο πειάηεο ηεο. Απηφ φκσο, 
πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά ξηδηθψλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, 
ψζηε ε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απ‟ ηνπο πξαγκαηηθνχο δεκηνπξγνχο ηνπ, λα είλαη ειεχζεξε 
ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ ζα δηεκβνιίδεηαη νχηε απφ ηηο ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο, νχηε απφ ηνλ 
ιφγν πνπ απηέο παξάγνπλ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Η εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε κε νξζνινγηθή θαη άλεπ ζρεδηαζκνχ ρσξνζέηεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ησλ θχξησλ κνξθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) εηο βάξνο ηεο 
παξαγσγηθήο γεο, ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο 
εχθνξεο Θεζζαιηθήο πεδηάδαο, εζηηάδνληαο ζην Ννκφ Σξηθάισλ.  

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο φμπλζεο ηεο θξίζεο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 
γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε απνηειεί ε πξνψζεζε επηινγψλ ζε επίπεδν ηνπ ρσξνηαμηθνχ 
θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ε πνιηηηθή γεο θαη 
ζπλνιηθφηεξα ε έλλνηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ είλαη αλαπφζπαζηα 
ζπλδεδεκέλα κε ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηηο νπνίεο θηλνχληαη. 

Η Πνιηηεία κε έρνληαο θαηαλνήζεη πσο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάθακςε 
ηεο ρψξαο απαξαίηεηε είλαη ηφζν ε ελεξγεηαθή απηνλνκία φζν θαη ε αλάπηπμε ηεο 
γεσξγηθήο παξαγσγήο, έρεη ελαπνζέζεη ηελ δηαρείξηζε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο ζε ηδηψηεο, 
νη νπνίνη αλεμέιεγθηα θαη δηάζπαξηα εγθαζηζηνχλ ζε εχθνξεο εθηάζεηο ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

 
Λέξειρ κλειδιά: οικονομική κρίζη, ανανεώζιμες πηγές ενέργειας, θωηοβοληαϊκά, Τρίκαλα. 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Η πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε ζπλερή άλνδν ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, θαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, 
νδήγεζαλ ζηελ ηαρεία αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα, ε νπνία ζηελ ζεκεξηλή πεξίνδν 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απαηηείηαη λα είλαη θαη θζελή. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε κέζε εηήζηα παγθφζκηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 4-5%, πνζνζηφ ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε δηπιαζηαζκφ ηεο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θάζε δέθα ή δψδεθα ρξφληα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ 
«κε αλαλεψζηκεο πεγέο», θαχζηκα ηα νπνία δειαδή, κε ηνπο ζπλερψο απμαλφκελνπο 
ξπζκνχο δήηεζεο ζχληνκα ζα εμαληιεζνχλ.  

Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαη ηδηαίηεξα ε παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
παξάγνληεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη γεληθφηεξα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηεζλήο εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ε ελεξγεηαθή βηνκεραλία έρνπλ 
ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο αθελφο ζε ζχγρξνλεο «θαζαξέο» ηερλνινγίεο παξαγσγήο κε 
βειηησκέλε ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά απφδνζε θαη αθεηέξνπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα λα δίλεηαη ζηελ Ηιηαθή Δλέξγεηα, θαζψο ζην Ννκφ 
Σξηθάισλ ππάξρνπλ αμηφινγεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ κε 
δπλαηφηεηα ππεξθάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο πεξηνρήο, ελψ δελ ππάξρνπλ 
ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί 
κία επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 
κε αλαθνξά ζην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα 
ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ), σο απαξαίηεηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ 
ρσξνηαμηθή πξνζέγγηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ 
πνπ ζέηεη θαζψο θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδεη σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ δσλψλ απνθιεηζκνχ. Σέινο, γίλεηαη κία ζχληνκε 
παξνπζίαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηνπ Ν. Σξηθάισλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά, 
ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη ηα επίπεδα παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά. 
 
2. ΑΠΔ: ΟΡΙΜΟ - ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ  
 

Οη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) είλαη κνξθέο 
εθκεηαιιεχζηκεο ελέξγεηαο, φπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη 
άιιεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Ο φξνο «ήπηεο» αλαθέξεηαη 
ζε δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: α) γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο δελ απαηηείηαη θάπνηα 
ελεξγεηηθή παξέκβαζε, φπσο εμφξπμε, άληιεζε ή θαχζε, φπσο κε ηηο κέρξη ηψξα 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά απιψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 
ξνήο ελέξγεηαο ζηε θχζε θαη β) πξφθεηηαη γηα «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο, πνιχ 
«θηιηθέο» ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ απνδεζκεχνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα, φπσο νη ππφινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη, νη ΑΠΔ ζεσξνχληαη κία αθεηεξία γηα ηελ 
επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Τπνινγίδεηαη, φηη ην ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν 
ελεξγεηαθφ δπλακηθφ απφ ηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη πνιιαπιάζην ηεο παγθφζκηαο 
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ΑΠΔ ζήκεξα είλαη: αηνιηθή, ειηαθή, πδξαπιηθή, γεσζεξκηθή 
ελέξγεηα, βηνκάδα θαη ελέξγεηα απφ θχκαηα θαη παιίξξνηεο. 

H Διιάδα, ρψξα κε κεγάιε ειηνθάλεηα, πξνζθέξεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο, ηεο ελέξγεηαο δειαδή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήιην θαη αμηνπνηείηαη κέζσ 
ηερλνινγηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηε ζεξκηθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ 
ειίνπ κε ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, γηα ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο. Η 
ειηαθή αθηηλνβνιία αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ κε δχν ηξφπνπο: α) 
ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα λα παξαρζεί ζεξκφηεηα θαη β) κεηαηξνπή ην θσηφο 
ηνπ ήιηνπ ζε ειεθηξηζκφ κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ ή ζπζηνηρηψλ.  

Η αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ επηθέξεη θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε 
εζληθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηα θαηαγεγξακκέλα απνινγηζηηθά 
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ζηνηρεία ησλ ελ ιεηηνπξγία έξγσλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα, ηα έξγα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 
ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε. Η ιεηηνπξγία έξγσλ ΑΠΔ πξνζθέξεη έλα κφληκν θαη ζεκαληηθφ 
εηήζην έζνδν ζηνπο ηνπηθνχο Γήκνπο (2% επί ηνπ ηδίξνπ ηνπο), αιιά θαη ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία γεληθφηεξα, ελψ ε θαηαζθεπή ηνπο ζε κία πεξηνρή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 
παξάιιειε πινπνίεζε ζεηξάο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ, πέξαλ ησλ άκεζσλ θαη 
κεηξήζηκσλ νηθνλνκηθψλ εηζξνψλ θαη ησλ δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
(Σατιαρίδνπ, 2012). Γηα παξάδεηγκα θαηαζθεπάδνληαη ή βειηηψλνληαη, ρσξίο θφζηνο γηα 
ηνπο δεκφηεο, ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (νδηθφ δίθηπν, 
ηειεπηθνηλσλίεο, ειεθηξηθφ δίθηπν). 

Δπηπξφζζεηα, ηα ελεξγεηαθά νθέιε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, κπνξνχλ λα 
ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: α) Δίλαη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 
ζε εζληθφ επίπεδν, β) είλαη δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απνθέληξσζε 
ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ 
αλαγθψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλαθνπθίδνληαο ηα ζπζηήκαηα ππνδνκήο 
(δίθηπα, δξφκνη, θ.ιπ.) θαη κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο απφ ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο, γ) νη 
εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ ζρεδηάδνληαη ζπλήζσο γηα λα θαιχπηνπλ ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ηφζν ζε κηθξή φζν θαη ζε κεγάιε θιίκαθα 
εθαξκνγψλ θαη έρνπλ κηθξφ ζρεηηθά ρξφλν θαηαζθεπήο, επηηξέπνληαο έηζη ηε γξήγνξε 
αληαπφθξηζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δήηεζε ελέξγεηαο. 

Οη ΑΠΔ, πνπ ζεκαηνδνηνχλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο 
ηεο ελέξγεηαο, εληάζζνληαη ζην ρψξν ζπλχπαξμεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, εκπεξηέρνπλ κηα ηζνζηάζκηζε κεηαμχ ηεο 
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ππεξεηνχλ ηε 
γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία επηδηψθεηαη ηφζν ζε επίπεδν 
επξσπατθήο έλσζεο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

Δίλαη γεγνλφο πσο παξά ηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα παξάγνπκε 
κέρξη ην 2020 ην 20% ηεο ελέξγεηάο καο απφ ΑΠΔ, φπσο θαη ε ππφινηπε Δπξσπατθή 
Έλσζε, παξφηη ξππαίλνπκε ηελ αηκφζθαηξα κε ζεξκνθεπηαθά αέξηα κε ππνπνιια-
πιάζηνπο ξπζκνχο ζπγθξηηηθά κε ηνπο βηνκεραληθνχο εηαίξνπο καο. 

 
3. ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΠΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Η έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηέιεζε βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ γεληθφηεξε 
αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο. Η ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ ζηελ 
Διιάδα έρεη αληηκεησπηζζεί απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο 
αδεηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Η δηαδηθαζία απηή, αλ θαη επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζην επίπεδν θάζε εγθαηάζηαζεο, ελ ηνχηνηο δελ κπνξεί, ιφγσ 
ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ραξαθηήξα ηεο, λα απαληήζεη ζηελ αλάγθε θαζηέξσζεο γεληθψλ 
θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ ΑΠΔ. Θα έπξεπε λα δηαζθαιίδεηαη έλα θνηλφ πιαίζην 
ρσξηθήο νξγάλσζεο αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο έξγσλ, ηε θπζηνγλσκία, ηηο 
ρσξνηαμηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο ή δηαθχιαμεο 
πνπ απαληψληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζε εππαζή νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο.  

Η γξαθεηνθξαηία θαη ε ζπλερήο ελαιιαγή δηάθνξσλ λνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα έξγα ΑΠΔ ζηελ πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηερληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, 
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ρσξνηαμηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, πνπ αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηηο παιαηφηεξεο 
δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε 
αθφκα θαη ζηελ απνζάξξπλζε ησλ αληίζηνηρσλ επελδχζεσλ. 

Σελ αλάγθε γηα νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρσξνζέηεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ ππέδεημε θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, επαλαιακβάλνληαο θαη 
ζην πεδίν ησλ ΑΠΔ, ηελ αλάγθε επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2001/77/ΔΚ θαη ηνπο Νφκνπο 3299/2004 
θαη 3468/2006, ζεζπίζηεθε ην 2008 ην ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε 
δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ ΑΠΔ βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζε εζληθφ 
επίπεδν ζηνηρείσλ θαη ε θαζηέξσζε θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα 
επηηξέπνπλ, αθελφο ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ θαη αθεηέξνπ ηελ 
αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Απηά ζα ζπληειέζνπλ  
ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ, 
ψζηε λα επηηεπρζεί αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 
Σν ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ ππνδεηθλχεη επίζεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απνθιείεηαη ε εγθαηάζηαζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ΑΠΔ (πεξηνρέο απνθιεηζκνχ) θαη θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ απφ γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο, 
δξαζηεξηφηεηεο θαη δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο (δψλεο αζπκβαηφηεηαο) (Μαηφπνπινο, 
2012).  

Δπηπιένλ, ν Ν.3851/2010 εηζήγαγε πιήζνο λέσλ ξπζκίζεσλ θαη αλακφξθσζε ηα 
ζηαδία ηεο αδεηνδφηεζεο, απινπνηψληαο θαη επηηαρχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ. Με ην Ν.3851/2010, ην Δηδηθφ 
Υσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ εμνπιίζηεθε κε άκεζε δεζκεπηηθφηεηα ψζηε νη αλαιπηηθέο 
ξπζκίζεηο θαη θξηηήξηα πνπ πεξηέρεη λα κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ άκεζα, ρσξίο ε 
εθαξκνγή απηή λα πξνζθξνχεη ζε άιια ζρέδηα ή κειέηεο πνπ θαηά ην ρξφλν εθπφλεζήο 
ηνπο δελ είραλ ιάβεη ππφςε ηελ πξννπηηθή εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ (Μαηφπνπινο, 2012). Δλψ 
ν Ν.4014/2011, φζνλ αθνξά ην πεξηβαιινληηθφ ηκήκα ηεο αδεηνδφηεζεο, θέξεη λέεο 
αιιαγέο ηφζν ζηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ ΑΠΔ φζν θαη ζηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, 
(Σατιαρίδνπ, 2012). 

Οη παξαπάλσ λφκνη, έρνπλ κεγάιε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη 
ψζεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ, δεκηνπξγψληαο λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, ηνλψλνληαο ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη πξνζθέξνληαο θαζαξή θαη 
εγρψξηα παξαγφκελε ελέξγεηα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο. Μεηψλνληαη 
φκσο νη έιεγρνη θαη νη πεξηνξηζκνί αλνίγνληαο ην δξφκν ζε κεγάιεο εηαηξείεο γηα ηελ 
πθαξπαγή ηεο γεο εηο βάξνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Οη επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ηηο αλαλεψζηκεο 
ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Σέηνηα 
πξνγξάκκαηα είλαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη νη 
εθάζηνηε Αλαπηπμηαθνί Νφκνη. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΔΠΑΝ) – πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007-2013 θαη ν Αλαπηπμηαθφο 
Νφκνο 3299/04. Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ επηδνηήζεσλ θεθαιαίνπ κέζσ ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ πξνγξακκάησλ ν Ν.3468/2006 παξέρεη ην λνκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαη πξνζθέξεη εγγπεκέλεο ηηκέο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
παξάγεηαη απφ ηηο ηερλνινγίεο απηέο. 
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4. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

ρεδφλ θαζεκεξηλά πιένλ βνκβαξδηδφκαζηε απφ ηα ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηε αλαπηπμηαθή 
πξννπηηθή ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα. Σν ειιεληθφ θξάηνο θαη νη ηξάπεδεο πξνβάιινπλ 
αζηακάηεηα θαη επηδνηνχλ κεζφδνπο παξαγσγήο ξεχκαηνο κε θσηνβνιηατθά. Πνιιέο 
θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο άξρηζαλ λα «θπηεχνληαη» δηάζπαξηα αθφκε θαη ζε εδάθε 
κεγάιεο γνληκφηεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη επελδχζεηο απφ κεξηθέο ρηιηάδεο έσο 
κεξηθά εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Διιάδα. Οη επελδχζεηο απηέο δελ βνεζνχλ ηελ ρψξα, 
θαζψο δελ δεκηνπξγείηαη νχηε κία κφληκε ζέζε εξγαζίαο, ελψ αληίζεηα, εμάγνληαη 
ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ρξήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ. 
Παξάιιεια νη ίδηεο απηέο επελδχζεηο δίλνπλ γηα κηα αθφκα θνξά ηελ ψζεζε γηα αλάπηπμε 
θαη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Κίλα θαη ηελ Ακεξηθή, αθήλνληαο εδψ κφλν 
ηελ δεκία θαη ην παζεηηθφ.  Η νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο μεθηλά απφ ην θφζηνο πνπ αγνξάδεη 
ε ΓΔΗ ην ξεχκα πνπ παξάγεηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά. Η ηηκή θηινβαηψξαο ζηα 
ζπκβφιαηα ηεο πεξηφδνπ 2009-2011, κε ηα νπνία έρεη δεζκεπηεί γηα είθνζη ρξφληα ε ΓΔΗ 
ήηαλ 0,50-0,55 επξψ. ήκεξα απηφ βαίλεη κεηνχκελν αιιά θαη πάιη θπκαίλεηαη πάλσ απφ 
ηελ ηηκή κε ηελ νπνία πνπιάεη ε ΓΔΗ (0,13-0,17 επξψ). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
ζπζζσξεχεη ε ΓΔΗ παζεηηθφ, νηθνλνκηθή δεκηά πνπ ζα θιεζεί λα πιεξψζεη ν Έιιελαο 
θνξνινγνχκελνο. Άκεζα κάιηζηα πιεξψλνπλ ηελ απζαίξεηε επηβάξπλζε φινη νη 
θαηαλαισηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κία θαη πθίζηαηαη ήδε θνλδχιη ππέξ ηεο δεκηάο απφ ην 
ππεξβνιηθφ θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Γειαδή ε ΓΔΗ, -πξνο φθεινο ησλ μέλσλ 
θαηαζθεπαζηψλ θσηνβνιηατθψλ- ρξεψλεη κε θάζε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο. Απηφ ην απαξάδεθην θαη εηδηθά ζε επνρή πνπ ε 
Διιάδα καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε έξρεηαη λα πξνθαιέζεη έλα αθφκα αγθάζη 
γηα ην κέιινλ, πνπ ζα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ππεξδαλεηζκέλεο 
καο ρψξαο.  

Η αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε κέρξη ην 2012, νπφηε θαη 
εγθαηαιείθζεθε, ππήξμε ην πξφγξακκα «ΗΛΙΟ». Σν πξφγξακκα απηφ αθνξνχζε ζηελ 
παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο κε ηελ κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ 
πάξθσλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, απφ μέλεο εηαηξείεο θαη πιήξεο εθκεηάιιεπζεο απηήο 
απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πιελ ηεο Διιάδαο. Παξφιν πνπ ην πξφγξακκα 
εγθαηαιείθζεθε, κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα δηαθαίλεηαη πσο ε θεληξηθή ηδέα ηνπ γηα ηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο απφ δεκηνπξγία θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ κεγάιεο έθηαζεο ήηαλ 
ζσζηή, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο ειηαθψλ πάξθσλ θαηφπηλ νξζνινγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, θαζψο ηψξα 
έρεη ελαπνηεζεί ε δηαρείξηζε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο ζε ηδηψηεο, νη νπνίνη αλεμέιεγθηα θαη 
δηάζπαξηα εγθαζηζηνχλ ζε εχθνξεο εθηάζεηο ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο. 
 
5. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 
 

Η Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαηαιακβάλεη ην θεληξηθφ – αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 
επεηξσηηθνχ θνξκνχ ηεο Διιάδαο. Απνηειείηαη απφ ηνπο Ννκνχο Καξδίηζεο, Λαξίζεο, 
Μαγλεζίαο θαη Σξηθάισλ θαη έρεη έθηαζε 14.036ρικ.2. Σν 36% ηνπ εδάθνπο ηεο είλαη 
πεδηλφ, ην 17,1% εκηνξεηλφ θαη ην 44,9% νξεηλφ. Ο ζεζζαιηθφο θάκπνο απνηειεί ηε 
κεγαιχηεξε πεδηάδα ηεο ρψξαο.  
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Η Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη ε ηξίηε ζε πιεζπζκηαθφ κέγεζνο πεξηθέξεηα κε 
πιεζπζκφ 730.730 θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Ο αζηηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζην 
44% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Ο 
αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ θαη παξνπζηάδεη πηψζε, ελψ ν 
εκηαζηηθφο ζηαδηαθά απμάλεηαη θαη θηάλεη ζην 16% ηνπ ζπλφινπ. 

Σν 38,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο απαζρνιείηαη ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα, ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο ηφζν ζηελ 
απαζρφιεζε θαη παξνρή πξψησλ πιψλ φζν θαη ζην εηζφδεκα (ην 66% ηνπ εηζνδήκαηνο 
ηεο πεξηθέξεηαο πξνέξρεηαη απφ ηε γεσξγία). 

Η Θεζζαιία είλαη ζρεδφλ εμαξηεκέλε απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα ελψ παξνπζηάδεη 
κεγάιεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. ε κία πξνζπάζεηα 
απεμάξηεζεο απφ ηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αγθηζηξψζεθε ζηηο επθαηξίεο 
επέλδπζεο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ρσξίο κέηξν θαη 
ζρεδηαζκφ. ε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο γηα ηα 
θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα επηζεκάλζεθε, φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε δεθάδα 
ησλ ρσξψλ πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη γεγνλφο φηη 
ην 95% ησλ Διιήλσλ αλαγλσξίδνπλ ηα θσηνβνιηατθά θαη δεπηεξεπφλησο ηηο 
αλεκνγελλήηξηεο σο ΑΠΔ, φηαλ νη γηγαληηαίεο Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο επελδχνπλ ζε 
βηνκάδα ην 65%, ζε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ην 24%, ζηε γεσζεξκία ην 7%, ζε αηνιηθή 
ελέξγεηα ην 3% θαη ζε θσηνβνιηατθά κφλν ην 1% ησλ επελδχζεψλ ηνπο (Γαλαιάηνο, 
2012).  

ηελ εζληθή παξαγσγή ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζεκαληηθφ κεξίδην θέξεη 
ε Θεζζαιία, φπνπ ιεηηνπξγεί ην 19% ηνπ ζπλφινπ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηεο 
ρψξαο, εκθαλίδνληαο ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε παξαγσγή κεηά ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 
(Γξαηζάλε, 2010). Η κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηεο Θεζζαιίαο ζε εγθαηαζηάζεηο αθνξά ζε 
ζηαζκνχο κεγαιχηεξεο ηζρχνο απφ 150 έσο 2000KWp, ηνκέα ζηνλ νπνίν θαηαιακβάλεη 
ην 31% ηεο εζληθήο παξαγσγήο, θαηά 9% ζπκβάιεη ζηε κηθξή θαηεγνξία έσο 20KWp, 
ελψ 14% ζηε κέζε νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ 150KWp (ρήκα 1). 

 

 
χήμα 1. Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζηελ εζληθή παξαγσγή 
ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά αλά ηζρχ (Πεγή: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Α.Δ.). 
 
6. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΧΝ 
 

Ο Ν. Σξηθάισλ είλαη ν δεχηεξνο ζε έθηαζε θαη ν ηξίηνο ζε πιεζπζκφ απφ ηνπο 
ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Θεζζαιίαο, ελψ θαηέρεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο. 
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Έρεη έθηαζε 3.367 ρικ2. κε ην 72% ησλ εδαθψλ ηνπ λα είλαη νξεηλφ, ην 11% εκηνξεηλφ 
θαη ην 17% πεδηλφ. Ο πιεζπζκφο ηνπ δε, αλέξρεηαη ζε 150.938 θαηνίθνπο (Απνγξαθή 
2011). 

ην λνκφ παξαηεξήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
ξαγδαία αχμεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο. (ρήκα 2) 
 

 
χήμα 2. Καηάζηαζε επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζην 
Ν.Σξηθάισλ αλά έηνο (Πεγή: Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ). 
 

Οη εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ γίλνληαη δηάζπαξηα ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο κε άδεηεο 
πνπ δίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε αιιά πνιιέο θνξέο 
ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ (δψλεο απνθιεηζκνχ θαη 
δψλεο θαηαιιειφηεηαο) (ρήκα 3). χκθσλα κε ην ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ σο δψλεο 
απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ είλαη 
ελδεηθηηθά: αξραηνινγηθνί ρψξνη, νηθφηνπνη, εζληθνί δξπκνί, αζηηθφο ηζηφο, δαζηθέο 
εθηάζεηο θαη γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ελψ σο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε 
ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη πεξηνρέο πνπ 
είλαη άγνλεο θαη θαηά πξνηίκεζε αζέαηεο απφ πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο. 
 

 
χήμα 3. Δγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πιεζίνλ θαιιηεξγεηψλ, κλεκείσλ 
θαη βνζθνηφπσλ. 
 
7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δελ γίλεηαη θεληξηθά κε ζρεδηαζκφ 
θαη έρεη αθεζεί ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία σο επέλδπζε. Η ιεηηνπξγία ησλ 
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θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ πξνζθέξεη κελ κεγάιεο πξννπηηθέο ελέξγεηαο, επεξεάδεη δε ηε 
βιάζηεζε ηεο έθηαζεο, γηα ην ιφγν φηη ε έθηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αζθίαζηε.  

Δπηπξφζζεηα, ην πνζφ πνπ ζπαηαιείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελέξγεηαο απφ ηα 
θσηνβνιηατθά είλαη πνιχ κεγάιν, θαζψο επηδνηψληαο ηνλ ηειηθφ παξαγσγφ ηνπ ξεχκαηνο 
πιεξψλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξν, αθνχ επηδνηνχκε θαη φινπο ηνπο κεζάδνληεο. Πίζσ απφ 
ηνπο ζπλαξκνινγεηέο ησλ πάλειο ππάξρνπλ κεγάινη θαηαζθεπαζηέο ηνπ ππξήλα ησλ 
θσηνβνιηατθψλ. Σα ρξήκαηα πνπ θαηεπζχλεη ην θξάηνο, ε επξσπατθή έλσζε θαη νη 
πνιίηεο γηα ηελ επέλδπζε ζε παξαγσγή ξεχκαηνο απφ θσηνβνιηατθά, ηειηθά νδεγνχληαη 
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εθηφο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, πνπ ηψξα πεξηζζφηεξν απφ 
πνηέ, έρεη αλάγθε ηα ρξήκαηα λα θηλνχληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη φρη λα θεχγνπλ 
απηνχζηα ζην εμσηεξηθφ. 

Η θνηλσληθή αμηνπνίεζε ηεο γεο πξνυπνζέηεη θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο κέζσ ηεο 
νξζήο νξγάλσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο ζα κπνξνχζαλ λα απνθνκηζζνχλ ζεκαληηθά 
αλαπηπμηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Μέζα απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
θαηάιιειε ρσξνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ απεπζείαο απφ ηε ΓΔΗ ζε δεκφζηεο 
εθηάζεηο δίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ 
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνδφηεζεο θαη ζηελ θάιπςε 
ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο θάζε πεξηνρήο.  

Με ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ νη ηδησηηθέο εθηάζεηο ζα παξακείλνπλ ειεχζεξεο θαη ζα 
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ κέζα απφ επελδχζεηο ζηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο, γηα 
παξάδεηγκα παξαγσγή, ηππνπνίεζε θαη εμαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ Θεζζαιηθνχ 
θάκπνπ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ηα ρξήκαηα ζα θηλνχληαλ θπθιηθά ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία 
επηθέξνληαο πινχην θαη αλάπηπμε. Η ηειηθή επέλδπζε ζα κνίξαδε ηα ρξήκαηα ζηελ 
ηνπηθή θαη γεληθφηεξε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ζε αληίζεζε κε ηα θσηνβνιηατθά πνπ κε ηε 
θαθή δηαρείξηζε πξνθαινχλ δεκηέο γηα ηελ ΓΔΗ θαη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα.  
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Πεπίλητη: 
 
Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε απνθάζεηο γηα ην δεκφζην ρψξν θαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ 
εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ δηεθδηθήζεηο αζηηθψλ 
ρψξσλ.  Η πεξίπησζε ησλ „‟ςεθηαθψλ θνηλψλ‟‟, ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα θαη δίθηπα 
θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (Fab Labs)  κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ εηδηθά εξγαιεία 
ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ αζηηθνχ ρψξνπ φπσο ην Protospace. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε  
θαιιηεξγεί ηαπηφρξνλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγεί πεδίν αλάπηπμεο 
πξνβιεκαηηζκψλ απέλαληη ζηελ θξίζε.  
 
Λέξειρ κλειδιά: ζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο, ςεθηαθά ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ, ινγηζκηθά 
αλνηθηνχ θψδηθα, δεκφζηνο ρψξνο, Protospace. 
 
 

Έλα εγρείξεκα γηα δηεθδίθεζε δεκφζηνπ ρψξνπ ζα ζήκαηλε φηη νη πνιίηεο ζα είλαη  
αληηκέησπνη κε κεραληζκνχο ηεο πνιηηείαο (Wacquant, 2010)1, ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο 
θαη ζηξαηεγηθέο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Θα ζήκαηλε ηελ επηδίσμε γηα ζπκκεηνρή ζε 
απνθάζεηο γηα ην δεκφζην ρψξν, γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 
αληαιιαγέο απφςεσλ θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην 
ρψξν.    

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ δηεθδηθήζεσλ απηψλ είλαη νη πξνηάζεηο 
θαη νη δξάζεηο ησλ πνιηηψλ λα έρνπλ δηακνξθσζεί απφ θνηλνχ. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε 
επηδηψθεηαη ε άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ 
θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο, ε αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ επεκβάζεσλ, ε 
αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηδηθψλ θαη θνηλνχ, 
ππνζηεξηδφκελα απφ ηερλνινγία ρακεινχ θφζηνπο. Απαληήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 
αλαδεηεζνχλ κέζα απφ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηελ επξεία εμάπισζε δηθηχσλ 
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο επλντθέο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε δεηήκαηα δεκφζηνπ ρψξνπ θαη γηα ζπλεξγαζία ζε δηάθνξα 
επίπεδα κεηαμχ εηδηθψλ θαη θνηλνχ. Οη ζπλζήθεο απηέο δίλνπλ πξννπηηθέο  γηα 
αλαζεψξεζε πνιηηηθψλ επεκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ζε δεηήκαηα ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ. Άκεζε απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε 
θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ λα ηα ππνζηεξίδνπλ. 

                                                           
1 Υπφ ην πξίζκα φηη  θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνθιεηζκνχ είλαη ε ίδηα ε πνιηηεία. 
Wacquant, L., 2010. “Designing Urban Seclusion in the Twenty – First Century”  
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Τν αίηεκα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ έρεη 
ήδε δηαηππσζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Τν 1969 νη C.Price, R.Banham, P. Barker  
θαη P.Hall ζην “Non- Plan: An Experiment in Freedom” ακθηζβεηνχλ ην απνθιεηζηηθφ 
„‟δηθαίσκα‟‟ ησλ εηδηθψλ ζηηο απνθάζεηο γηα ηνπο „‟άιινπο‟‟ θαη πξνηείλνπλ ν έιεγρνο 
γηα ηνλ αζηηθφ ρψξν λα  δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα γηα 
ηελ αλάδπζε δηαδηθαζηψλ απην-νξγάλσζεο2. 

Σηε δεθαεηία ‟70 νη πεξηπηψζεηο γηα έληαμε ησλ ρξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ 
εληάζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ωζηφζν ε 
πνιππινθφηεηα ησλ εγρεηξεκάησλ έδεημε φηη δελ αξθεί νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ησλ 
ρξεζηψλ γηα νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβαιιφληφο ηνπο. Η 
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ, ε ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο 
ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ, ε ηνπνζεζία, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη, κεηαμχ άιισλ, 
παξάγνληεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Τα θπξηφηεξα 
πξνβιήκαηα είλαη: 

 δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ δηαθνξεηηθψλ 
εηδηθνηήησλ θαη θαζψο θαη κε ην θνηλφ.  

 ρακειά θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε δηαδηθαζίεο ζπρλά πνιχπινθεο 
θαη δπζλφεηεο.  

Πξνυπφζεζε γηα ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ απνηειεί κηα ηζνθαηαλνκή εμνπζηψλ (Steino, 
2013) θάηη πνπ ζπρλά δελ ζπληξέρεη. Οη Achten & Beetz αλαθέξνπλ φηη κεηά απφ 25 
ρξφληα ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο επηθεληξψλεηαη ζε 
ηερλνινγηθά δεηήκαηα, κε ειάρηζηε ηάζε γηα ζχλδεζε κε ηελ πξαθηηθή. Ο ζπλεξγαηηθφο 
ζρεδηαζκφο απαηηεί δηαξθή παξαθίλεζε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο, 
ππνδειψλνληαο ην εχξνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αθφκε ηνλ ραξαθηεξίδνπλ (Achten, 2009). 

Μεγάιν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο γηα ην ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ εκβαζχλεη ζηελ 
αλάπηπμε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ πνιιαπινί 
θαη δηαθνξεηηθνί ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα επηιχνληαη πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο θαη 
έθθξαζεο κεηαμχ ηνπο θαζψο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθά 
ζέζεηο. Η ηερλνινγία VR, ν ζρεδηαζκφο δηεπαθψλ, νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 
(Wagner, 2012), ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  απνηεινχλ 
πεδία έξεπλαο γηα δχν θχξηα ζεκεία: ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηνλ αζηηθφ 
ρψξν θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 Σην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ην είδνο ηεο ζπκβνιήο ησλ  ςεθηαθψλ 
ηερλνινγηψλ θαη πιεξνθνξίαο γηα ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ππφ ην πξίζκα κηαο 
δηεθδίθεζεο δεκφζηνπ ρψξνπ. Με ηελ εμάπισζε ησλ δηθηχσλ θάζε άηνκν (ζεσξεηηθά) 
κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο κέρξη πξφηηλνο κεγάιεο νκάδεο 
ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ή θαη απνθιεηζκέλεο. Η αίζζεζε απηή ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε 
πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλή ρξήζε ζπλαληψληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 
„‟ςεθηαθψλ θνηλψλ‟‟. Ο F. Stalder αλαθέξεη: „‟Τα ςεθηαθά θνηλά, σο γεληθφο νξηζκφο, 
είλαη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη κνηξάδνληαη κέζα ζε 
εζεινληηθέο θνηλφηεηεο κε πνηθίια κεγέζε θαη ελδηαθέξνληα. Οη πφξνη απηνί ηππηθά 
δηαηεξνχληαη de facto σο θνηλνί, αληί γηα ηδησηηθνί ή δεκφζηνη (γηα παξάδεηγκα θξαηηθνί). 
Η δηαρείξηζε απηψλ ησλ πφξσλ ραξαθηεξηζηηθά  πξνζαλαηνιίδεηαη γηα  ρξήζε κέζα ζηελ 

                                                           
2 http://www.spatialagency.net/database/how/empowerment/price, [Accessed 6 October 2013) 
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θνηλφηεηα, αληί γηα αληαιιαγή κε ηηο αγνξέο. Ωο απνηέιεζκα, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ 
παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ είλαη ειάρηζηνο κέζα ζηα ςεθηαθά θνηλά.‟‟ (Stalder, 2010).  

Η εθηελήο δηθηχσζε πξνσζεί λέεο κνξθέο θνηλσληθψλ δξάζεσλ θαη ζέηεη ζε 
ακθηζβήηεζε θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Παπαιεμφπνπινο, 2013). 
Έλλνηεο φπσο ε δηαδξαζηηθφηεηα, ε απην-νξγάλσζε θαη ε πξνζαξκνγή επηρεηξνχλ λα 
απαληήζνπλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνάγνπλ ηελ ελεξγή 
ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Γεκηνπξγνχληαη 
ζπλζήθεο γηα ηε ζχγθιηζε θεληξηθψλ θαη κε θεληξηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ην δεκφζην 
ρψξν. Μέζα απφ απηά αλαδχεηαη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή ειέγρνπ, δηαλεκεκέλνπ, ν 
νπνίνο αζθείηαη απφ έλα πιήζνο αηφκσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ειεχζεξα, θάλνληαο ρξήζε 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ. Σρεδηαζκνί ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα ζεσξνχληαη κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαλεκεκέλεο κνξθέο ιήςεο 
απνθάζεσλ θαζψο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο (Chatelet, 2006). 

Παξά ην πλεχκα επθνξίαο πνπ επηθξαηεί, ε ειεπζεξία πνπ ππφζρνληαη ηα δίθηπα απηά 
δελ είλαη πάληα απηή πνπ πξνβάιινπλ. Ο S. Kwinter επηζεκαίλεη φηη ηα δίθηπα απηά 
απνηεινχλ πεδία άζθεζεο πνιηηηθψλ θαη ζπκθεξφλησλ πνπ δχζθνια γίλνληαη αληηιεπηά 
απφ ηνλ θάζε ρξήζηε (Kwinter, 2012).  Ήδε απφ ην 1968  ν G. Hardin ζίγεη ην δήηεκα ηεο 
αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα θνηλά αγαζά.3, φπνπ ην άηνκν δελ ιακβάλεη ππ‟  
φςηλ ηνπ κεηνλεθηήκαηα γηα ην ζχλνιν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλή ρξήζε ησλ αγαζψλ 
απηψλ. Όζνλ αθνξά ηελ εμάπισζε ησλ δηθηχσλ ν M. Castells επηζεκαίλεη φηη απηά 
εμαπιψλνληαη επηιεθηηθά ζηνλ πιαλήηε θαη δξνχλ επάλσ ζε πθηζηάκελεο δνκέο, ζεζκνχο 
θαη νξγαλψζεηο. Δμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο  γηα αλαδηακφξθσζε, ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
δηνηθνχλ θάζε δίθηπν κπνξνχλ „‟λα αλαδεηνχλ πνιχηηκεο πξνζζήθεο απφ παληνχ θαη λα 
ηηο ελζσκαηψλνπλ, ελψ πξνζπεξλνχλ θαη απνθιείνπλ ηηο πεξηνρέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 
άηνκα πνπ έρνπλ ειάρηζηε αμία γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην 
δίθηπν απηφ.‟‟ Δπηπιένλ δηαθξίλεη φηη ε θνπιηνχξα ηεο δηθηπσκέλεο θνηλσλίαο είλαη 
θνπιηνχξα απφ πξσηφθνιια θαη επηθνηλσλίεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία 
αλάκεζα ζε θνπιηνχξεο βαζηζκέλεο φρη ζε θνηλέο αμίεο αιιά ζηελ θνηλή ρξήζε ηεο αμίαο 
ηεο επηθνηλσλίαο (Castells, 2004). 

Τν θίλεκα πνπ έρεη ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε θνηλά αγαζά 
είλαη απηφ ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα. Σηα ινγηζκηθά απηά ν πεγαίνο θψδηθαο είλαη 
ειεχζεξα πξνζβάζηκνο ζε νπνηνλδήπνηε γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ή θαη λα ηνλ 
ηξνπνπνηήζεη, δίδνληάο ηνλ πάιη πίζσ ζε θνηλή ρξήζε4. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 
αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, νη νπνίεο ζπληνλίδνληαη εζεινληηθά γηα λα 
βειηησζεί έλα αγαζφ (ινγηζκηθφ) ην νπνίν είλαη ζε θνηλή ρξήζε, απνηειψληαο φθεινο γηα 
φιε ηελ θνηλφηεηα. 

Η ινγηθή ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ινγηζκηθψλ,  
έρνληαο επεθηαζεί ζηε δεκηνπξγία άιισλ κνξθψλ γλψζεο (Stalder, 2005), ελψ έρεη 
αξρίζεη λα επεξεάδεη ξηδηθά ηνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο ζην θπζηθφ ρψξν. 
(Bauwens, 2009). Οη αξρηηέθηνλεο βξίζθνληαη κπξνζηά ζε λέα κνληέια θαηαλεκεκέλνπ 
ειέγρνπ, ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο ηα νπνία ηείλνπλ λα επεθηαζνχλ θαη ζηελ θιίκαθα 
ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Ο Γ. Παπαιεμφπνπινο αλαθέξεη: „‟Τα ςεθηαθά 

                                                           
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons  [Accessed 6 October 2013) 
4 Ο φξνο „‟αλνηθηφ ινγηζκηθφ‟‟ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη „‟ειεχζεξν ινγηζκηθφ‟‟, νχηε επίζεο „‟δσξεάλ 
ινγηζκηθφ‟‟, http://el.wikipedia.org/wiki/Λνγηζκηθφ_αλνηθηνχ_θψδηθα [Accessed 6 October 2013) 
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θνηλά ζρεδηαζκνχ πξνζπαζνχλ λα νδεγήζνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνο κηα πην 
δεκνθξαηηθή θαηεχζπλζε, πξνσζψληαο ηελ απνθέληξσζε, κεηψλνληαο ηα εκπφδηα ζηελ 
ζπκκεηνρή, νξγαλψλνληαο ηελ αληίζεζε ζηελ εμνπζία πνπ απνθηνχλ ηα κνλνπψιηα επί 
ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο‟‟. Η δχλακε ησλ ςεθηαθψλ θνηλψλ ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη 
ζηε δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ (γξαθή θψδηθα) θαη κηθξνζηνηρείσλ (θαηαζθεπήο) ηα νπνία 
δεκηνπξγνχλ κηα θνηλή δεμακελή θαη απφ φπνπ ζα θιεζνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ζηφρνπο 
άιινπο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη 
κέζα απφ απηά αληινχληαη απαληήζεηο γηα ηελ θξίζε „‟κέζα απφ κηα πξννπηηθή ρακειήο 
ηερλνινγίαο, επηθεληξσκέλεο ζηε γλψζε‟‟ (Παπαιεμφπνπινο, 2011). 

Βαζηδφκελεο ζην πλεχκα ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα αλαπηχρζεθαλ νξηζκέλεο 
πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ ρξεζηψλ 
ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

Τν MIT Open Source Building Alliance (OSBA) μεθίλεζε ην 2002 απφ ην MIT 
House_n research group θαη ζηνρεχεη ζηελ καδηθή εμαηνκίθεπζε αληαπνθξηλφκελσλ 
θηηξίσλ. Σθνπφο είλαη ν ζρεδηαζκφο λα επηθεληξψλεηαη ζε έλα κνλαδηθφ πιαίζην θηηξίνπ 
θαη ηαπηφρξνλα λα δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζνπλ ην πεξηβάιινλ 
ηνπο ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη αμίεο5.  Η πξσηνβνπιία απηή θηινδνμεί λα θαιχςεη έλα 
θελφ ζηελ παξαγσγή θαηνηθίαο, ππφ ην πξίζκα φηη ε θαηνηθία ηνπ κέιινληνο ζα είλαη 
ππνρξσκέλε λα θαιχςεη έλα δηαξθψο απμαλφκελν εχξνο πνιχπινθσλ δξαζηεξηνηήησλ 
(εξγαζία, κάζεζε, εκπφξην). Με απηή ηελ νπηηθή εηαηξείεο, βηνκεραλίεο, ελδηαθεξφκελνη 
θαη εξεπλεηέο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε κνλάδσλ γηα κηα „‟αλνηθηνχ θψδηθα‟‟ 
πξνζέγγηζε κέζσ αξζξσηψλ ζηνηρείσλ  γηα ηε δεκηνπξγία πςειήο αμίαο, 
αληαπνθξηλφκελσλ, εμαηνκηθεπκέλσλ, „‟ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο‟‟ 
θηηξίσλ. Ο φξνο „‟open source‟‟ αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ OSBA: δεκηνπξγήζεθε 
έλαο ηζηφηνπνο φπνπ φινη αλεμαηξέησο κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ κε παξαγσγή ηδεψλ, 
ηερληθέο αμηνινγήζεηο ησλ πξνηάζεσλ θαη γεληθά θνηλή γκψκε. Δδψ φκσο ε παξνρή 
εξγαιείσλ θαη γλψζεο δελ είλαη αλνηθηή ζην επξχ θνηλφ, αιιά κφλν ζηνπο θαηαλαισηέο 
κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ, εηαηξεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε 
έξγν.  

Μηα άιιε πξσηνβνπιία απφ ην ΜΙΤ είλαη ηα Fab Labs. ‘‟Τα Fab Labs είλαη κηθξέο 
κνλάδεο έξεπλαο θαη δηάδνζεο ηερλνινγίαο ςεθηαθήο θαηαζθεπήο αλνηθηά ζην επξχ 
θνηλφ. Αλ θαη ε ηδέα μεθίλεζε απφ ην εξγαζηήξην Bits and Atoms ηνπ MIT θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Neil Gershenfeld ην 2002, αλαπηχρζεθαλ ξαγδαία ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ζε έλα ραιαξφ δηεζλέο δίθηπν πνπ δελ πεξηιακβάλεη κφλν φζα έρνπλ ην ζήκα 
αλαθνξάο ηνπ δηθηχνπ πνπ ζπληνλίδεη ην ΜΙΤ‟‟ (Παπαιεμφπνπινο, 2002). Πξφθεηηαη γηα 
έλα „‟άηππν παγθφζκην δίθηπν ςεθηαθήο παξαγσγήο  (digital fabrication facilities) ζε 21 
ρψξεο‟‟,  κε ζηφρν „‟ηε δηάδνζε, δηάρπζε θαη έξεπλα ηερλνινγηθψλ ςεθηαθήο παξαγσγήο 
θαη θαηαζθεπήο ζε κεραληθνχο, επηρεηξήζεηο θαη επξχ θνηλφ.‟‟ Τν δίθηπν βαζίδεηαη ζε 
ζπζηήκαηα ςεθηαθνχ ινγηζκηθνχ, ζηελ νινέλα κεγαιχηεξε πξφζβαζε ηνπ επξχ θνηλνχ 
ζε software θαη hardware, ζε ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα, ζηελ εμάπισζε ηεο 
ηερλνινγίαο CNC πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε νπνηνδλήπνηε ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα θαη λα ζρεδηάζεη θαη λα παξάγεη αληηθείκελα κε ηε βνήζεηα 
ηεο ηερλνινγίαο CNC, ηεο ηξηζδηάζηαηεο εθηχπσζεο, ηεο ηξηζδηάζηαηεο ζπλαξκνιφγεζεο 
θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ πιηθψλ (Gershenfeld, 2012). 

                                                           
5 http://architecture.mit.edu/house_n/documents/OSBA%20white%20paper.pdf [Accessed 6 October 2013) 
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Τα Fab Labs έρνπλ ζπιιεθζεί σο εξγαζηήξηα γηα ηελ „‟θαηαζθεπή θαη κέηξεζε 
αληηθεηκέλσλ ζε θιίκαθεο απφ ην άηνκν κέρξη θαη ην θηίξην.‟‟6 Σε πην επξεία θιίκαθα ηα 
Fab Labs δεκηνπξγνχλ κηα ππνδνκή γηα δίθηπα θαηλνηνκίαο7. Η ινγηθή ηεο θαηαζθεπήο 
δελ αθνξά κφλν αληηθείκελα (ή θαη θηίξηα)  αιιά αθνξά θαη ηα ίδηα ηα εξγαιεία, ηηο 
κεραλέο θαηαζθεπήο, ηηο νπνίεο ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα 
θαηαζθεπάζεη (Gershenfeld, 2012). Η πξσηνβνπιία απηή πεξηιακβάλεη απηνεθπαίδεπζε 
θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, σζηφζν ζπλήζσο δελ εληάζζεηαη κέζα ζε αθαδεκατθνχο 
ζεζκνχο. Ο Γ. Παπαιεμφπνπινο ηελ εληάζζεη ζε πξννπηηθέο γηα δηεθδηθήζεηο δεκφζηνπ 
ρψξνπ, θάλνληαο ιφγν γηα αλάηαμε ηνπ θηηξηαθνχ θεθαιαίνπ „‟κέζα απφ έλα πιήζνο 
κατανεμημένων -  τοπικών μικρο – επεμβάσεων πνπ ζα βειηηψζνπλ ην αζηηθφ θέιπθνο, κε 
άκεζε ηνπηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπιινγηθνηήησλ, ππνζηεξηδφκελνη 
απφ θνηλά ςεθηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε εθαξκνγή ανοικτής παραγωγής.‟‟ (Παπαιεμφπνπινο, 
2002) 

Οη αιιαγέο ζπζρεηηζκψλ ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ε ηδέα ηνπ „‟αλνηθηνχ‟‟, ε 
αλαθαηαλνκή πξνλνκίσλ αλάκεζα ζε ζρεδηαζηέο θαη επξχ θνηλφ, ζα είραλ ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ γηα ην εξψηεκα ηεο εξγαζίαο εθφζνλ ηξνθνδνηνχζαλ θαη δηαδηθαζίεο αζηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. Απφ ηε δεθαεηία 2000 έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη εηδηθά ςεθηαθά 
εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηέηνηνπ πνιχπινθνπ εγρεηξήκαηνο. Παξαθάησ 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλα. 

Τν A.N.D.I απνηειεί έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη αθνξά 
νκάδεο αηφκσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληφο 
ηνπο. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε κηα βάζε 
δεδνκέλσλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα δηαδηθηπσκέλε 
δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία. Σην πεξηβάιινλ απηφ ΄΄ν αξρηηεθηνληθφο θψδηθαο‟‟ είλαη 
αλνηθηφο θαη δηαζέζηκνο ρσξίο θφζηνο ζην θνηλφ, ψζηε λα ππάξρεη ην θίλεηξν λα ειθχεη 
έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλφηεηαο λα εκπιαθεί ελεξγά ζηε ζπδήηεζε γηα ηα θνηλά θαη ζε 
δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ (Redi, 2005). 

Τν Urban Gallery έρεη δεκηνπξγεζεί σο έλα πξσηφηππν αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κηα 
δηαδξαζηηθή, βαζηζκέλε ζην Γηαδίθηπν, ςεθηαθή βαζε δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ 
ηέζζεξα επίπεδα. Πξφθεηηαη γηα έλα εηθνληθφ ρψξν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απνζήθεπζε θαη 
δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη έξεπλαο θαη ηαπηφρξνλα έλαο δεκφζηνο ρψξνο πνπ ζπλδέεη 
δηαθνξεηηθνχο παίθηεο θαη ζπληειεζηέο, ψζηε λα δεκηνπξγεί έλα ζπλερέο κέξνο 
ζπλάληεζεο γηα ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ master plan γηα αζηηθά πεξηβάιινληα κηθξήο 
θαη κεγάιεο θιίκαθαο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε θαη 
ηαπηφρξνλε αλάπηπμεο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο (Bunschoten, 2004).  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ νπηηθή απηήο ηεο εξγαζίαο έρεη ε αλάπηπμε ηνπ 
Protospace σο εξγαιείν ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Protospace σο 
ινγηζκηθφ θαη σο θπζηθφο ρψξνο αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο γηα ην ζρεδηαζκφ, φπνπ κε εηδηθά ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θαη ηερλνινγίεο 
επηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο, εθπξφζσπνη θνξέσλ 
θαζψο θαη ην επξχ θνηλφ. Οη δχν βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην εγρείξεκα 
είλαη ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη κε πνιιαπινχο παίθηεο θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα ζε 

                                                           
6 http://fab.cba.mit.edu/content/tools /[Accessed 6 October 2013) 
7 http://www.cleveland.com/science/index.ssf/2009/06/fabrication_labs_let_student_a.html [Accessed 6 
October 2013) 



80

πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζα ζε ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ. „‟Δίλαη έλα πεξηβάιινλ γηα 
αληαιιαγέο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα ζψκαηα θαη ζην λνπ ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ηα ππεξ-
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο βάζεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνπο πξνβαιιφκελνπο θφζκνπο. Οη 
παίθηεο δελ βξίζθνληαη γχξσ απφ ππνινγηζηέο θαη νζφλεο αιιά θηλνχληαη ειεχζεξα κέζα 
ζην ρψξν, ζε κηα πξνπάζεηα ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχο ηνπ. Ο ρψξνο 
αληαιιαγήο γηα ην ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ είλαη έλα πεξηβάιινλ επαπμεκέλεο 
πξαγκαηηθφηεηαο.‟‟ Τν εξγαζηήξην έρεη ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγεί σο „΄ έλα αλνηθηφ studio 
ζρεδηαζκνχ θαη έλαο ρψξνο θνηλσληθψλ αληαιιαγψλ‟‟ (Oosterhuis, 2005). Η νκάδα 
ζρεδηαζκνχ απνηειεί κηα νκάδα παηθηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ ζκήλνπο, ηνπ έξγνπ: θαλείο 
δελ έρεη ην ζπλνιηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ.  

   

σήμα 1.   Πλέγμα ςπέπθεζηρ κπιηηπίυν                                       σήμα 2. Καμπύλερ       
 

 

 

 

σήμα 3. κηνέρ από ηην εθαπμογή Protospace Demo 1.2  
Σην εξγαζηήξην κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ 

ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Σρήκαηα 1-2). Τα ζπκπεξάζκαηα απφ δηαθνξεηηθέο κειέηεο 
πεξηπηψζεσλ δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Γελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κέζνδνη θαη εξγαιεία 
γαη ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ, νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο, φπνπ θάζε 
κέινο ηεο νκάδαο αλαπηχζζεη ην δηθφ ηνπ ινγηζκηθφ θαηά πεξίπησζε (Hubers, 2009). Τα 
απνηειέζκαηα απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (ζρεδηαζκφο εηδηθψλ δηεπαθψλ, ζχλδεζε 
πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, αλάπηπμε πξσηνθφιισλ γηα ηελ επέιηθηε 
δεκηνπξγία δπλακηθψλ ζπλδέζεσλ) είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηε δεκηνπξγία πνιχπινθσλ 
ζρεδηαζκψλ κε δηαλεκεκέλν ραξαθηήξα (Σρήκα 3) (Jaskiewicz, 2009).  

Ψεθηαθά παξακεηξηθά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ δίλνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηαρεία 
αλαπαξάζηαζε θαη αμηνιφγεζε αζηηθψλ ζελαξίσλ, παξέρνληαο πξνζεγίζζεηο ζηνλ 
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη ηαρείεο, νηθνλνκηθέο θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε (Steino, 2013). 
Αλάινγεο απφςεηο ζπκκεξίδεηαη θαη ν Hubers, αλαθέξνληαο φηη παξφιν πνπ ηα 
παξακεηξηθά ινγηζκηθά απαηηνχλ αθξηβείο γλψζεηο ησλ ζρέζεσλ πνπ νξίδνληαη, γεγνλφο 
πνπ δελ επλνεί ηελ δεκηνπξγηθή κνληεινπνίεζε ηδεψλ ζε αθεξεκέλν επίπεδν, ζα πξέπεη 
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λα αμηνπνηεζεί ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ νινθιεξσκέλα ςεθηαθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ 
(Hubers, 2009). 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη δελ είλαη απιή ππφζεζε ε κεηαθνξά ελλνηψλ απφ ηα 
ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ. Σηελ πεξίπησζε ησλ ινγηζκηθψλ 
αλνηθηνχ θψδηθα ν έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγηθήο ζπλεξγαζίαο 
είλαη ζρεηηθά απιφο, θαζψο ην κφλν πνπ αξθεί είλαη λα „‟ηξέρεη‟‟ ν θψδηθαο (Stalder, 
2005). Ο ζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο ζε θιίκαθα αζηηθνχ ρψξνπ είλαη εγρείξεκα αξθεηά 
πην πνιχπινθν,  απαηηψληαο επηθνηλσλία κεηαμχ πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ 
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηεπαθψλ, δηαζχλδεζή ηνπο κε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ λα αθνξά 
ηελ αζηηθή θιίκαθα θαη δεκηνπξγία επέιηθησλ θαη πξνζαξκφζηκσλ ζε αιιαγέο απφ φινπο 
ηνπο ρξήζηεο κνληέισλ. Ωζηφζν, ε θπξηφηεξε δπζθνιία βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα 
ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Οη Achten & Beetz επηζεκαίλνπλ φηη δελ έρεη ζπκθσλεζεί έλαο νξηζκφο γηα 
ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ (Achten, 2009). Ο Kvan ππνζηεξίδεη φηη ν φξνο „‟ζπλεξγαζία‟‟ 
ππνδειψλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, λα κνηξάδνληαη ηηο απφςεηο ηνπ θαζελφο σο έγθπξεο, λα αλαδεηνχλ 
θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη λα επηδεηθλχνπλ πλεχκα αλνηθηφ θαη δηεξεπλεηηθφ κέζα ζε έλα 
θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο (Kvan, 1997). Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ην 
„‟άλνηγκα‟‟ δηαδηθαζηψλ κέρξη πξφηηλνο „‟θιεηζηψλ‟‟ γηα ηνπο ρξήζηεο δίλεη θίλεηξα γηα 
ηελ ζπκκεηνρή αηφκσλ ή θαη νκάδσλ γηα ηελ παξαγσγή κηαο λέαο αμίαο (Weber, 2004). 

Σπκπεξαζκαηηθά, ζε δηεθδηθήζεηο δεκφζηνπ ρψξνπ ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε ζπκβνιή 
θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία ζα ήηαλ 
ζπλδεδεκέλα κε δηαδηθαζίεο πνπ αληινχλ απφ ην πλεχκα ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ 
θψδηθα. Τα φξηα πνπ ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ ηα ςεθηαθά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ είλαη 
θπξίσο ηδενινγηθά θαη φρη ηερλνινγηθά8. Η δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ 
απηψλ απνηειεί κνριφ θαη πεδίν έθθξαζεο πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηελ παξνχζα θξίζε θαη 
πξνσζεί ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ πιεπξάο ησλ πνιηηψλ. Γίλεη ηελ 
επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ: ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Τν εγρείξεκα απηφ έρεη κηα ζεκαληηθή 
εθπαηδεπηηθή (απφ θνηλσληθήο πιεπξάο) δηάζηαζε πνπ δελ είλαη ακειεηέα, θαζψο 
θαιιηεξγεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη θαηλνηνκίαο. Η θνηλή δηακφξθσζζε  ζέζεσλ γηα ην 
δεκφζην ρψξν απνηειεί ην ηζρπξφηεξν πιενλέθηεκα θάζε θίλεζεο γηα δηεθδίθεζε 
δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηαπηφρξνλα έλα ζεκαληηθφ βήκα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η πξνβαιιφκελε αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηεο πάζε 
ζπζία πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζαλ απάληεζε ζηελ θξίζε, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ έθδνζε 
πιεζψξαο λφκσλ κε ρσξηθή δηάζηαζε. ην επίπεδν ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, ν λφκνο 3986/11 πνπ αθνξά ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο πνπ 
κεηαβηβάδεηαη ζην ΣΑΙΠΔΓ, νδεγεί ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ ρξήζεσλ γεο λένπ ηχπνπ, κε 
ηελ έγθξηζε ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκφζησλ Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ), 
ηα νπνία κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη κε απνθάζεηο «ρσξνζέηεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ» θαη 
λα θαηαιήγνπλ ζηελ παξνρή ελφο λένπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, ηνπ «δηθαηψκαηνο 
επηθαλείαο». 

ηα παξαπάλσ δηαβάδνπκε ηελ αλάδπζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ. Δπηπιένλ, 
εμεηάδεηαη ην εξψηεκα πνηεο κπνξεί λα είλαη νη πηζαλέο ρσξηθέο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ 
λένπ ππνδείγκαηνο θαη πνηεο νη δηαθνξέο ηνπ απφ ην ζπκβαηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ, 
φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ λ.2508/97. Διιείςεη πινπνηεκέλσλ έξγσλ, εθηφο απφ ηα 
θείκελα ηεο λνκνζεζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία, ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ 
βξίζθνληαη ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην (Καζζηψπε Κέξθπξαο, Αθάληνπ Ρφδνπ, Παιηνχξη 
Υαιθηδηθήο) θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ, ε αμηνπνίεζε 
ηνπ νπνίνπ δηέπεηαη απφ ηνλ εηδηθφ λφκν 4062/12.  
 
Λέξειρ κλειδιά: ΣΑΙΠΔΓ, ΔΧΑΓΑ, δηθαίσκα επηθαλείαο, λ.3986/11, λ.2508/97 
 
 
1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ επηζθαιψλ 
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΗΠΑ ην 2007 θαη ζχληνκα κεηαηξάπεθε ζε θξίζε ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ηνκέα, έρεη ήδε κεηαηξαπεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο ζηα 
θξάηε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηηο 23 Απξηιίνπ 2010 αλαθνηλψλεηαη ε 
πξνζθπγή ηεο Διιάδαο ζηνλ «κεραληζκφ ζηήξημεο» πνπ ζπγθξνηεί ε ηξφηθα 
ΓΝΣ/ΔΔ/ΔΚΣ. Σηο παξαπάλσ εμειίμεηο αθνινχζεζε, κεηαμχ άιισλ, κία ππεξπαξαγσγή 
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ρσξηθή δηάζηαζε θαη άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηε 
ζθνπηκφηεηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο «αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο» ζηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο «δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο» (γηα κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή 
ησλ παξαπάλσ λνκνζεηεκάησλ κεηαμχ Απξηιίνπ 2010 θαη Απξηιίνπ 2012 βι. 
Κιακπαηζέα 2012).  
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Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ ζα εζηηάζνπκε εδψ ζηνλ λ.3986/11, φπσο 
απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε πιήζνο λεφηεξσλ λνκνζεηεκάησλ, ν νπνίνο 
ζηνρεχεη ζηελ απφδνζε «επελδπηηθήο ηαπηφηεηαο» θαη ζηελ «πνιενδνκηθή σξίκαλζε» 
ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ δεκνζίνπ θαη ηα νπνία 
κεηαβηβάδνληαη ζην ΣΑΙΠΔΓ γηα λα αμηνπνηεζνχλ «απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρώξαο» (λ.3986/11 αξ.1 παξ.2). Η ρσξηθή έθθξαζε ηνπ λ.3986/11 
είλαη κηα λέα κνξθή ζρεδίσλ ρξήζεσλ γεο, ηα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο 
Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ).  

Απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΥΑΓΑ πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΣΑΙΠΔΓ, επηιέγνπκε λα εζηηάζνπκε ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θιίκαθεο ηεο 
πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο θαη φρη ζε κεκνλσκέλα θηίξηα. Όρη ηπραία, ε ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία ηνπο αθνξά αλαπηχμεηο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ – παξαζεξηζκνχ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα αληινχκε πιηθφ απφ ηηο ηξαηεγηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ησλ ΔΥΑΓΑ ζηελ Καζζηψπε Κέξθπξαο, ζηα Αθάληνπ Ρφδνπ θαη 
ζην Παιηνχξη Υαιθηδηθήο θαζψο θαη απφ ηνλ εηδηθφ λφκν 4062/11 πνπ αθνξά ην πξψελ 
αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ. Παξαθάησ δελ επηρεηξνχκε κία εμαληιεηηθή παξνπζίαζε ηεο 
λέαο λνκνζεζίαο αιιά ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ηεο. 

 
2. ΣΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Σν λέν ζχζηεκα ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεί ηνκή αιιά θαη 
ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηηο ρσξηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θξίζεο, θαζψο δελ 
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν ζρεδηαζκφο επηζηξαηεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ γηα λα 
ελζσκαηψζεη ad hoc ρσξνζεηήζεηο κε ηελ επίθιεζε ηνπ «ππέξηεξνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο» (βι. ΠΟΣΑ Μεζζελίαο, νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.). χκθσλα κε 
ηελ Δ.Κιακπαηζέα (2011: 8) «ε παξαγσγή «λέσλ ρώξσλ» κέζσ δηαδηθαζηώλ fast track 
ζηξαηεγηθώλ (βιέπε ζσηήξησλ) επελδύζεσλ, απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξσλ ηαθηηθώλ 
πνπ θαηέζηεζαλ πνιύ ζπρλά ην ζρεδηαζκό κία εθ ησλ πζηέξσλ δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο 
εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ πξνώζεζεο ελόο θηιειεύζεξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο κε αλεμίηεια 
ρσξηθά απνηππώκαηα. Η θξίζε δειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη σο «δνύξεηνο ίππνο» παξά σο ε 
αηηία πνπ νδήγεζε ζε ηέηνηνπ ηύπνπ ρεηξηζκνύο αλάπηπμεο ηνπ ρώξνπ». Κξαηψληαο ηελ 
παξαπάλσ δηαπίζησζε, κπνξνχκε παξφια απηά λα δηαβάζνπκε ηηο εηδηθέο θαη επλντθέο 
γηα ηνλ θχξην ηεο επέλδπζεο πξνβιέςεηο ζην πιαίζην ηεο λέαο λνκνζεζίαο, ζαλ έλα λέν 
ππφδεηγκα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαθνξεηηθφ θαη δηαθξηηφ απφ απηφ πνπ πεξηγξάθεη 
ν λ.2508/97, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνλ λ.1337/83 (λφκνο Σξίηζε), κε 
ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ, ησλ φξσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
κνξθψλ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ επξχηεξσλ 
πεξηνρψλ ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο (λ.2508/97 αξ.1 παξ.1).  
Σν παιαηφηεξν ππφδεηγκα αληηζηνηρεί ζε κία θαηάζηαζε θπξηαξρίαο ηεο κηθξντδηνθηεζίαο 
ηεο γεο θαη αλνρήο ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ κηθξν-
πθαξπαγή ηεο γεο, ε νπνία φκσο ζπληειείηαη «ζε κηθξά κεγέζε αλά νηθνγέλεηα θαη κε 
κεγάιε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή θαη 
γεσγξαθηθή δηάρπζε ησλ πξνζόδσλ» (Υαηδεκηράιεο, 2013). Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ ζεσξεηηθά ήηαλ ε αλάζρεζε ηεο απξνγξακκάηηζηεο 
νηθηζηηθήο εμάπισζεο, ε νπνία αλαιψλεη θπζηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο κέζσ 
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ηηο δηάζπαξηεο δφκεζεο. Αθξηβψο γη’ απηφ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαζνξίζηεθαλ ε «κεγαιύηεξε δπλαηή νηθνλνκία ησλ νηθηζηηθώλ επεθηάζεσλ», 
ε «πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλαθνπή ηεο άλαξρεο δόκεζεο», ε «ζπλνρή θαη 
αλαζπγθξόηεζε ηνπ πεξηαζηηθνύ θαη αζηηθνύ ρώξνπ», ε «δηαθύιαμε ηεο γεσξγηθήο γεο 
πςειήο παξαγσγηθόηεηαο», ν «έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ ζύκθσλα κε πνιενδνκηθά 
ζηαζεξόηππα θαη θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο» θ.α. (λ.2508/97 αξ.1). Αληίζεηα, ην λέν 
ππφδεηγκα ζρεδηαζκνχ πνπ αλαδχεηαη, αθνξά κεγάιεο εθηάζεηο γεο κε εληαία ηδηνθηεζία, 
ζεκαληηθέο επελδχζεηο θεθαιαίνπ θαη πξνζηδηάδεη ζε κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε 
γαηνπξφζνδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αζηηθνπνίεζε αδφκεησλ πεξηνρψλ ζα 
ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα νιίγσλ. 
 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (θαληαζηηθήο) πεξηνρήο πξνο ηνπξηζηηθή – παξαζεξηζηηθή αλάπηπμε. Με απηή 
ηελ αθεηεξία ζα δείμνπκε παξαθάησ ζρεκαηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο αλάπηπμεο ησλ δχν 
ππνδεηγκάησλ ζρεδηαζκνχ.  
 

Δθθηλνχκε ηελ εμέηαζε ηνπ λένπ ππνδείγκαηνο ζρεδηαζκνχ απφ ηνπο δχν 
βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο, ηηο ρξήζεηο 
γεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο. ε φηη αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο, ζηα δεκφζηα αθίλεηα 
πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ΔΥΑΓΑ, είλαη δπλαηφλ λα απνδίδνληαη έμη «γεληθέο 
ρξήζεηο γεο» πνπ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηελ «επελδπηηθή ηαπηφηεηα» ησλ αθηλήησλ. 
Πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο: 1) ηνπξηζκφο – αλαςπρή, 2) επηρεηξεκαηηθά πάξθα, 3) ζεκαηηθά 
πάξθα - εκπνξηθά θέληξα – αλαςπρή,  4) κεηαθνξηθέο, ηερληθέο, θνηλσληθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο, 5) παξαζεξηζηηθφ – ηνπξηζηηθφ ρσξηφ, 6) 
δεκφζηα αθίλεηα κηθηψλ ρξήζεσλ φπνπ γίλεηαη αλάκημε ησλ πξνεγνχκελσλ πέληε 
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θαηεγνξηψλ (λ.3986/11 αξ.11Β, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ λ.4092/2012). Όιεο νη 
παξαπάλσ ρξήζεηο πεξηιακβάλνπλ κεγάιν πιήζνο θαη πνηθηιία ηδηαίηεξα εληαηηθψλ 
εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο επειημίαο, 
ψζηε νη θαζνξηδφκελεο «επελδπηηθέο ηαπηφηεηεο» λα πξνζαξκφδνληαη ζηε κεγαιχηεξε 
δπλαηή πνηθηιία επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 

 
Τςειή θαηάηκεζε ηεο γεο θαη (απζαίξεηε) νηθηζηηθή αλάπηπμε. 

 
Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

γεληθή θαηεγνξία ρξήζεο γεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΥΑΓΑ θαη θπκαίλεηαη 
κεηαμχ 0,2 θαη 0,4. Ο ζπληειεζηήο απηφο δελ είλαη ηφζν ρακειφο φζν θαίλεηαη εθ πξψηεο 
φςεο, αλ ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη «γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο 
θαη ησλ ινηπώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο, ε έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ λνείηαη σο εληαίν 
ζύλνιν» (λ.3986/11 αξ.11Γ παξ.4), ζε αληίζεζε κε ην πιαίζην ηνπ λ.2508/97 φπνπ «ν 
κέζνο ζπληειεζηήο δόκεζεο αθνξά θαη ππνινγίδεηαη κόλν γηα ηηο νηθνδνκήζηκεο εθηάζεηο 
πνπ θαηαιακβάλνληαη από ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πνιενδνκηθήο ελόηεηαο ή ηκήκαηόο 
ηεο» (λ.2508/97 αξ.4 παξ.5). Μία εθαξκνγή ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο 
ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ αθηλήηνπ (θαη φρη επί ηεο νηθνδνκήζηκεο έθηαζήο ηνπ) 
έρνπκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ. Δδψ ν κέγηζηνο 
ζπληειεζηήο δφκεζεο 0,6 (λ.4062/12 αξ.2 παξ.8α) απνδίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ πεξίπνπ 
6.000 ζηξεκκάησλ ηεο έθηαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα 2.000 ζηξέκκαηα ηνπ 
κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ ηα νπνία δελ δνκνχληαη αιιά φκσο «κεηαθέξνπλ» ηνλ 
ζπληειεζηή πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ζηνλ νηθνδνκήζηκν ρψξν. πλεπψο ζηα ππφινηπα 4.000 
ζηξέκκαηα αληηζηνηρεί πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο 0,9 ή 3.600.000 ηεηξαγσληθά κέηξα 
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νηθνδνκεκέλνπ ρψξνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ Αθάληνπ Ρφδνπ, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο 
ππνινγίδεηαη επί ηεο δνκήζηκεο επηθάλεηαο ησλ 796 ζηξεκκάησλ θαη φρη επί ηεο κέγηζηεο 
εληαίαο έθηαζεο ησλ 1706 ζηξεκκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην νκψλπκν γήπεδν ηνπ 
γθνιθ (Geoplan, 2013: 249), φπσο επηηξέπεη ν λ.3986/11, γεγνλφο πνπ απνηειεί ην 
βαζηθφηεξν επηρείξεκα ηεο ΜΠΔ πεξί ηνπ ήπηνπ ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο. 

 

 
Πνιενδφκεζε κε ηνλ λ.2508/97. ηελ εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή αλαπηχζζνληαη νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη 
πνιενδνκηθέο ελφηεηεο. ηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή αλαπηχζζεηαη κία λέα γεληά απζαηξέησλ. Δπηδηψθεηαη ε 
πξνζηαζία θάπνησλ πεξηνρψλ (ιφθνη, αθηνγξακκή θ.ιπ.) απφ ηελ νηθηζηηθή επέθηαζε. 
  

ε θάζε πεξίπησζε ν απμεκέλνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαθηηθά 
απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα θάιπςεο (50% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο - λ.3986/11 αξ.11Β 
παξ.2) θαη ηε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ χςνπο πνπ νξίδεη ν 
νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο, εθφζνλ κε ηελ «αξρηηεθηνληθή ή άιιε ηερληθή κειέηε 
ηεθκεξηώλεηαη ε παξέθθιηζε» (λ.3986/11 αξ.11Β παξ.2), αθήλεη κεγάιεο ειεπζεξίεο ζην 
ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ αλαπηχμεσλ. 

Μία νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπ λένπ θαζεζηψηνο ζρεδηαζκνχ, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 
παξάγεηαη ζην πιαίζην πνπ πεξηγξάθεη ν λ.2508/97, έρεη λα θάλεη κε ηα επίπεδα 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Με ηνλ λ.2508/97 ππάξρνπλ δχν επίπεδα, έλα πξψην πνπ 
απνηειείηαη απφ ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα (αλ ππάξρνπλ) θαη ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα 
(ΓΠ) ή ηα ρέδηα Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) γηα 
ηνλ κε αζηηθφ ρψξν θαη έλα δεχηεξν πνπ απνηειείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη 
ηηο πξάμεηο εθαξκνγήο ηνπο. Σν δεχηεξν επίπεδν απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή 
ηνπ πξψηνπ (λ.2508/97 αξ.1 παξ.3) θαη ε έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο έρεη ηηο 
ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεο (λ.1337/83 αξ.7 παξ.2). ην λέν ππφδεηγκα, ην 
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πξνεδξηθφ δηάηαγκα έγθξηζεο ηνπ ΔΥΑΓΑ - κε ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη 
πθηζηάκελα ΓΠ, ΥΟΟΑΠ θ.ιπ. (λ.3986/11 αξ.12 παξ.4) - επέρεη ην ίδην ζέζε έγθξηζεο 
ζρεδίνπ πφιεο (λ.3986/11 αξ.12 παξ.8), επνκέλσο δελ απαηηείηαη εμεηδίθεπζή ηνπ κε 
πνιενδνκηθή κειέηε. Αληί γηα πνιενδνκηθή κειέηε, εθδίδεηαη θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
«ρσξνζέηεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», ην νπνίν απνηειεί επί ηεο νπζίαο ζρέδην γεληθήο 
δηάηαμεο (masterplan) ζε θιίκαθα 1:5000 κε ηα δίθηπα θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
(λ.3986/11 αξ.13), ζην νπνίν γίλεηαη ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ησλ θηεξηαθψλ φγθσλ.  

Μία αθφκα ζεκειηψδεο δηαθνξά είλαη φηη ΔΥΑΓΑ θαη ρσξνζέηεζε επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ δελ νδεγνχλ ζε απηνηειή νηθφπεδα, ζηα νπνία επηκέξνπο ηδηνθηήηεο απνθηνχλ 
ηελ θπξηφηεηα αιιά ζε έλα λέν εκπξάγκαην δηθαίσκα, ην δηθαίσκα επηθαλείαο. Με ην 
δηθαίσκα επηθαλείαο ην νπνίν εθαξκφδεηαη κφλν επί δεκφζησλ αθηλήησλ, δηαρσξίδεηαη ε 
θπξηφηεηα ηνπ εδάθνπο απφ απηή ησλ νηθνδνκεκάησλ επί απηνχ ηνπ εδάθνπο. Σν 
δηθαίσκα επηθαλείαο κπνξεί λα ζπζηαζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 99 ρξφλσλ θαη 
ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ επηθαλεηνχρνπ λα θαηαζθεπάδεη θηίζκα ζε έδαθνο 
δεκφζηνπ θηήκαηνο π.ρ. θαηαβάιινληαο έλα πεξηνδηθφ αληάιιαγκα ην εδαθνλφκην. Σν 
δηθαίσκα επηθαλείαο δηαθέξεη νπζηαζηηθά ηφζν απφ ηελ επηθαξπία φζν θαη απφ ηελ 
κίζζσζε, θαζψο ν επηθαλεηνχρνο αζθεί ζην θηίζκα φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρεη ην 
δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο (λ.3986/11 αξ.18 παξ.1).  

Έηζη ε επηθάλεηα κπνξεί φρη κφλν λα δηαηξείηαη, λα πσιείηαη θαη λα κηζζψλεηαη αιιά 
κπνξεί επηπιένλ λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηζθνξάο ζε εηαηξεία (λ.3986/11 αξ.18 παξ.1) 
θαη λα ππνζεθεπηεί (λ.3986/11 αξ.18 παξ.2) δηεπθνιχλνληαο ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ 
επελδπηή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη ε δηαδηθαζία 
κεηαβίβαζεο εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκφζηνπ αθηλήηνπ απφ ην ΣΑΙΠΔΓ ζηνλ 
θχξην ηεο επέλδπζεο, θαίλεηαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ 
ελδηαθέξνληνο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηακείνπ, λα παγηψλεηαη ζηελ 
εμήο κνξθή: ην ΣΑΙΠΔΓ ζπζηήλεη κία αλψλπκε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ ζηελ νπνία 
κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα επηθαλείαο ηνπ αθηλήηνπ. Ο επελδπηήο αγνξάδεη ην ζχλνιν ή ην 
πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο. Σν ΣΑΙΠΔΓ ζε θάζε πεξίπησζε 
εμαζθαιίδεη ζπκκεηνρή ζηα κειινληηθά θέξδε απφ ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ηα 
νπνία κπνξεί λα ηηηινπνηήζεη. Σν δεκφζην, ζχκθσλα κε ηνλ λ.3986/11 αξ.26 παξ.3 
«δύλαηαη λα ηηηινπνηεί παξνύζεο θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο από εδαθνλόκηα από 
δηθαηώκαηα επηθαλείαο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή πνπ πξόθεηηαη λα ζπζηαζνύλ […]. Με ηελ 
επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο ην Γεκόζην δύλαηαη λα παξέρεη 
εγγύεζε γηα ηηο νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ηηηινπνίεζεο». Με ηνλ ηξφπν 
απηφ, ζχκθσλα θαη κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν, ην δεκφζην κέζσ ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ζθνπεχεη 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ζήκεξα γηα ηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηα κειινληηθά έζνδα 
πνπ πξνεμνθιεί φηη ζα έρεη (Μαλδξαβέιεο, 2013). Σα δεκνζηεχκαηα απηά δελ 
πεξηιακβάλνπλ ηη ζα ζπκβεί αλ δελ ππάξμνπλ ηειηθά ηα πξνεμνθινχκελα έζνδα.    

Η κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο επηθαλείαο θαη φρη θπξηφηεηαο, αθελφο αληηκεησπίδεη ηελ 
κεγάιε ηδηνθηεζία γεο σο εληαία έθηαζε ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο, 
θαη αθεηέξνπ έρεη πξνθαλή πνιηηηθά πιενλεθηήκαηα, επηηξέπνληαο ζηελ θπβέξλεζε λα 
ηζρπξίδεηαη φηη δελ εθπνηεί δεκφζηα γε, εθφζνλ απηή παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 
δεκνζίνπ. Όκσο φηαλ ε επηθάλεηα είλαη ην κνλαδηθφ πξνο παξαρψξεζε εκπξάγκαην 
δηθαίσκα ηεο αλάπηπμεο, απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην ζε κία ζεηξά απφ επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, ε πξνψζεζε ηεο νπνίαο 
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απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη παξφιν πνπ κία 
ζεηξά ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο φπσο ηα ρξνλνκεξίζκαηα θ.α. έρνπλ αξθεηά 
κεγάιε δηάδνζε ζηνλ θιάδν ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, δηεζλψο «αλαγλσξίδεηαη πσο 
ην 75% ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο αθνξά ζηελ παξαδνζηαθή αγνξαπσιεζία β’ θαηνηθίαο» 
(Μειηζζνπξγφο, 2008: 127). πλεπψο ε αλάγθε κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο θαη φρη 
επηθάλεηαο, νδήγεζε ζηελ ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3986/11 κε ηνλ λ.4092/12. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ λ.4092/12, φηαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΥΑΓΑ νξίδεηαη ζαλ γεληθή 
ρξήζε γεο «παξαζεξηζηηθφ – ηνπξηζηηθφ ρσξηφ», δελ γίλεηαη ρσξνζέηεζε επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ αιιά (ηδησηηθή) πνιενδφκεζε θαη ν κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο (0,4) δελ 
απνδίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο αιιά ζην ζχλνιν ησλ νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ. 
Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη  θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη πνπ πξέπεη λα αλέξρνληαη 
ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρήο 
(λ.3986/11 νπ. ζπκπι. κε ηνλ λ.4092/12 αξ.12 παξ.7α). Με ηνλ ηξφπν απηφ 
δεκηνπξγνχληαη απηνηειή νηθφπεδα, νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη κεηαβηβάδεηαη θπξηφηεηα, 
κε ιίγα ιφγηα ην ζπκβαηηθφ ππφδεηγκα ζρεδηαζκνχ επαλέξρεηαη απφ ην παξάζπξν, κε κία 
ζεκαληηθή δηαθνξά: δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζθνξά ζε γε θαη 
ρξήκα (λ.3986/11 νπ. ζπκπι. κε ηνλ λ.4092/12 αξ.12 παξ.7β), επνκέλσο νη θνηλφρξεζηνη 
θαη θνηλσθειείο ρψξνη ησλ λέσλ αλαπηχμεσλ δελ πεξλάλε ζηε δηθαηνδνζία ησλ 
δεκνηηθψλ αξρψλ αιιά παξακέλνπλ νπζηαζηηθά κέξνο ηεο ηδησηηθήο αλάπηπμεο. 

Η εμαίξεζε ηνπ αθηλήηνπ, πνπ κέζσ ηνπ ΔΥΑΓΑ εληάζζεηαη ζην ζρέδην, απφ 
νπνηαδήπνηε εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, απνηειεί κία ηδηαίηεξα 
επλντθή γηα ηνλ θχξην ηεο επέλδπζεο ξχζκηζε, ζην πιαίζην ηνπ λένπ θαζεζηψηνο 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η εμαίξεζε απηή είλαη ελδεηθηηθή «ηεο 
ρξήζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ σο κέζν δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο κε ζπζηεκαηηθή απνπζία θάζε 
θνηλσληθήο δηάζηαζεο, ππό ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκόζηνπ (θνηλνύ) νθέινπο» 
(Κιακπαηζέα, 2012). Η εμαίξεζε απηή απνηειεί επίζεο ηνκή ζε ζρέζε κε φιν ην 
πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Αθφκα θαη ν ζρεηηθά πξφζθαηνο λ.4002/2011 γηα ηα 
ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, πεξηιακβάλεη εηζθνξά ζε γε θαη είλαη ιηγφηεξν επλντθφο 
γηα ηνλ επελδπηή (NCC, 2013: 87-90). Δθηηκνχκε φηη ε ζθνπηκφηεηά ηεο ξχζκηζεο, εθηφο 
απφ ηελ αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγία ηεο σο θίλεηξν πξνζέιθπζεο επελδπηψλ, εληάζζεηαη ζε 
κία ινγηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη λέεο αλαπηχμεηο πνπ ζα παξάγνληαη κε ην λέν 
ππφδεηγκα ζρεδηαζκνχ λα εμειίζζνληαη ζε ζχιαθεο κε εηδηθφ θαζεζηψο. Έηζη θη αιιηψο, 
νη ζχλζεηεο ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηνηθία θαη μελνδνρεία, 
δηαζέηνπλ εγγελψο ηελ ηάζε λα απνηεινχλ απηάξθεηο ζχιαθεο, θαζψο αμηνπνηνχλ 
νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ηα μελνδνρεία παξέρνπλ ππεξεζίεο ζίηηζεο, αλαςπρήο θαη άιιεο 
αλέζεηο, θαη επηπιένλ απεπζχλνληαη πξνλνκηαθά ζε ζπγθεθξηκέλα πςειά εηζνδήκαηα θαη 
θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ (επθαηάζηαηνη λένη ζπληαμηνχρνη απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 
ειίη ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ θαη ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θ.ιπ.). Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ 
λένπ ζπζηήκαηνο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ εληείλεη απηή ηελ 
θαηεχζπλζε. 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ν επελδπηήο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ 
εμεηδηθεχεη ην ΔΥΑΓΑ ηνπ «παξαζεξηζηηθνχ – ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ», αλαιακβάλεη κία 
ζεηξά απφ ξφινπο πνπ κέρξη ζήκεξα αλήθαλ ζηηο δεκνηηθέο αξρέο. Όρη κφλν «πξνβαίλεη 
ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 
ππνδνκήο» (λ.3986/11 νπ. ζπκπι. κε ηνλ λ.4092/12 αξ.12 παξ.7γ) αιιά επηπιένλ «ε 



90

ζπληήξεζε, θαζαξηόηεηα θαη αλαλέσζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη 
ε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ηνπ θπθινθνξηαθνύ δηθηύνπ θαη ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ, 
γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε επηκέιεηα, επζύλε θαη δαπάλε ηνπ θπξίνπ ηεο επέλδπζεο θαηά 
παξέθθιηζε θάζε ζρεηηθήο δηάηαμεο» (ν.π.). Δπίζεο ν επελδπηήο «θαηαλέκεη κε 
ζπκβαηηθνύο όξνπο αλαινγηθά ην θόζηνο ζπληήξεζεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ηερληθνύ 
εμνπιηζκνύ, ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ηνπ θπθινθνξηαθνύ δηθηύνπ θαη ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ» 
(ν.π.) ζηνπο θαηνίθνπο ηεο λέαο αλάπηπμεο, νη νπνίνη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξψλνπλ ζηνλ 
επελδπηή νηνλεί δεκνηηθά ηέιε. Σαπηφρξνλα φκσο δελ απαιιάζζνληαη απφ ηα δεκνηηθά 
ηέιε πνπ κέζσ ηεο ΓΔΗ πιεξψλνληαη ζηνλ Γήκν πνπ ηππηθά ππάγνληαη. Καηά ηελ 
εθηίκεζή καο, κία πηζαλή ιχζε απηήο ηεο αληίθαζεο, ζα είλαη θάπνηαο κνξθήο δηνηθεηηθή 
απηνλφκεζε ησλ λέσλ αλαπηχμεσλ, πνπ ζα εληείλεη ηνλ ραξαθηήξα ηδησηηθνχ ζχιαθα. 
Καη κπνξεί ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο  θάπνησλ παξαζεξηζηηθψλ – ηνπξηζηηθψλ ρσξηψλ λα 
αληηζηνηρεί ζε απηφ κηα θνηλφηεηαο - π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο Καζζηψπεο Κέξθπξαο 
αλακέλεηαη έλαο πιεζπζκφο 1.470 θαηνίθσλ ζε πιήξε αλάπηπμε (NCC, 2013: 18) - φκσο 
ζηελ πεξίπησζε π.ρ. ηνπ Διιεληθνχ, ν πιεζπζκφο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ θαηνίθσλ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο ηεο λέαο αλάπηπμεο, ζπγθξνηεί αθφκα θαη θαιιηθξαηηθφ Γήκν. 

 
Πνιενδφκεζε κε ηνλ λ.3986/11, πξψηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Αζηηθνπνηνχληαη πξψηεο νη πην πξνζνδνθφξεο 
πεξηνρέο κε φξνπο θηεκαηαγνξάο (πεξηνρέο πνπ εμαζθαιίδνπλ θαιή ζέα, παξάθηηεο, ζηα φξηα κε δάζε / 
πάξθα / γήπεδα γθνιθ θ.ιπ.)  

 
Οη επελδχζεηο ζε γε θαη αθίλεηα έρνπλ ηελ εγγελή δπζθνιία φηη απαηηνχλ ηνπνζέηεζε 

ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε απφζβεζε απηψλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ είλαη γεληθά 
καθξνρξφληα. Δηδηθά ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ππάξρνπλ 
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ζεκαληηθνί αλαζρεηηθνί παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηδηαίηεξα ην ξίζθν θαη ηε δπζθνιία 
απηψλ ησλ επελδχζεσλ. Η πνιηηηθή αζηάζεηα είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ απνζαξξχλεη 
ηηο μέλεο επελδχζεηο, ελψ ε θαθή θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
δπζθνιεχεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγρψξησλ επελδπηψλ θαη γεληθά ιφγσ ηεο θξίζεο νη 
επελδπηέο, έιιελεο θαη μέλνη, είλαη ππνρξεσκέλνη πιένλ λα βαζίδνληαη ζε κεγαιχηεξν 
βαζκφ ζε ίδηα θεθάιαηα. Έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο κείσζεο ηνπ ξίζθνπ είλαη ε 
πινπνίεζε ησλ λέσλ αλαπηχμεσλ ζε θάζεηο, κε ζηφρν κε ηα θέξδε θάζε πξνεγνχκελεο 
θάζεο λα ρξεκαηνδνηείηαη ε επφκελε, θαζηζηψληαο ηηο αλαπηχμεηο ππφ απηή ηελ έλλνηα 
απηνρξεκαηνδνηνχκελεο. Φπζηθά, ζε πξψηε θάζε ζα επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θηιέηνπ ηεο επέλδπζεο, επνκέλσο νη πεξηνρέο πνπ ζα αζηηθνπνηνχληαη 
πξψηεο ζα είλαη νη πιένλ πξνλνκηαθέο κε φξνπο θηεκαηαγνξάο (παξάθηηεο, παξφρζηεο, ζε 
εδαθηθέο εμάξζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ πξνλνκηαθή ζέα, ζην φξην κε ην πξάζηλν, θ.ιπ.).  

νβαξέο ελδείμεηο γηα ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ θαη’ αξρήλ απφ ηε δηεζλή εκπεηξία. 
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζχλζεησλ αλαπηχμεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ 
γήπεδα γθνιθ κε παξαζεξηζηηθή θαηνηθία ζηελ ηζπαληθή Costa del Sol, ραξαθηεξηζηηθφ 
ηεο εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ επελδπηψλ ήηαλ «ε ηκεκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνύ 
έξγνπ, αξρίδνληαο από ην γήπεδν γθνιθ θαη έλαλ νξηζκέλν αξηζκό θαηνηθηώλ, ζπλήζσο 
απηώλ πνπ γεηηληάδνπλ άκεζα θαη πνπ έηζη είλαη πεξηζζόηεξν πξνζνδνθόξεο, κε ζθνπό ηελ 
θαηά ην δπλαηόλ ηαρεία θάιπςε ηνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο. Έηζη ν ξπζκόο απνπεξάησζεο ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο από ηνλ ξπζκό πώιεζεο ησλ θαηνηθηώλ» 
(Μειηζζνπξγφο, 2008). Δπηπιένλ, ην ίδην ην θείκελν ηεο λνκνζεζίαο πξνβιέπεη ξεηά ηελ 
ηκεκαηηθή θαηαζθεπή, θαζψο «είλαη δπλαηόλ λα πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία πνιενδνκηθή 
κειέηε ε δπλαηόηεηα ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ βαζηθώλ θνηλνρξήζησλ έξγσλ 
ππνδνκήο θαηά θάζεηο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε θάζε, απηνηειήο ρξνληθά, θάζε εθηέιεζεο 
ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζα αληηζηνηρεί ζε πνιενδνκηθή ελόηεηα επηθάλεηαο πελήληα (50) 
ζηξεκκάησλ ηνπιάρηζηνλ» (λ.3986/11 νπ. ζπκπι. κε ηνλ λ.4092/12 αξ.12 παξ.7δ). 

 
3. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΧΟΛΙΑ 

 
Πξνο ην παξφλ δελ έρνπκε πινπνηεκέλα έξγα πνπ ζα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ην λέν 

ζχζηεκα πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Όκσο ην ζεζκηθφ πιαίζην 
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεζλή εκπεηξία, καο επηηξέπνπλ θάπνηεο 
πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ρσξηθέο επηπηψζεηο. Μία απφ ηηο βαζηθέο ηξέρνπζεο 
αλαπηπμηαθέο επηινγέο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, 
κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θπξίσο ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη παξαζεξηζηηθήο 
θαηνηθίαο ζηα πην πξνλνκηαθά δεκφζηα αθίλεηα. Η επηινγή απηή δελ ζπλάδεη κε θακία 
έλλνηα αεηθνξίαο φπσο θαη αλ ηελ νξίζνπκε, θαζψο αληί λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ 
αλάπιαζε – επαλάρξεζε θ.ιπ. ηνπ θελνχ ή/θαη απαμησκέλνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ 
πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, νη ηειεπηαίεο θαίλεηαη λα αθήλνληαη 
ζηελ ηχρε ηνπο γηα λα αλαπηπρζνχλ νη λένη απηνηειείο ζχιαθεο, αλαιψλνληαο πνιχηηκνπο 
θπζηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο. Δλδερφκελε απνηπρία ησλ λέσλ αλαπηχμεσλ ζα 
θαηαιήμεη ζηελ παξαγσγή παξαζεξηζηηθψλ πφιεσλ – θαληαζκάησλ, ζηηο νπνίεο πηζαλφλ 
λα έρεη πινπνηεζεί κφλν κία θάζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο πην πξνλνκηνχρεο 
πεξηνρέο, αθήλνληαο επηπιένλ πίζσ ηεο θαη λέα ρξέε ζην δεκφζην πνπ ζα έρεη 
ηηηινπνηήζεη ηα κειινληηθά έζνδά ηνπ. Δλδερφκελε επηηπρία ζα θαηαιήμεη ζηελ 
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παξαγσγή απηνηειψλ πνιπηειψλ ηδησηηθψλ ζπιάθσλ, κηαο λένπ ηχπνπ αζηηθνπνίεζεο γηα 
ηα ειιεληθά δεδνκέλα, κε κηθξή έσο ειάρηζηε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή δηάρπζε ηεο 
αλακελφκελεο πξνζφδνπ. Μάιηζηα φια ηα παξαπάλσ ηνπνζεηνχληαη ζην επξχηεξν 
πιαίζην ηεο πθαξπαγήο ηεο δεκφζηαο γεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Δίλαη εκθαλέο φηη ζην λέν ππφδεηγκα ζρεδηαζκνχ ε αζηηθνπνίεζε δελ ζα εθθξάδεηαη 
ρσξηθά κε ηε δηάζπαξηε δφκεζε ζε θαηαθεξκαηηζκέλεο ηδηνθηεζίεο πνπ φηαλ ππθλψλεη 
απνθηά ηε κνξθή ηνπ ζπκπαγνχο θαλάβνπ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αιιά ζα ζρεδηάδεηαη 
απφ ηελ αξρή ζε κεγάιεο εθηάζεηο κε πςεινχο βαζκνχο ζπλζεηηθήο ειεπζεξίαο. Βέβαηα ε 
ζπλζεηηθή απηή ειεπζεξία είλαη ηειηθά ειεπζεξία ζρεδηαζηηθήο έθθξαζεο ησλ ζηελψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο θηεκαηαγνξάο, θαζψο ελψ ζην παξειζφλ ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο 
πξνζπαζνχζε ζεσξεηηθά, κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε επηηπρία, λα πξνζηαηέςεη π.ρ. ηα 
ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ φπσο π.ρ. νη εμάξζεηο ηνπ εδάθνπο, ε αθηνγξακκέο θ.α., 
ζηφρνο ηνπ λένπ ππνδείγκαηνο είλαη ε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ψζηε 
λα δεκηνπξγεζνχλ νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο εκπνξηθήο αμίαο. Η 
κέγηζηε απηή εθκεηάιιεπζε ζα ιακβάλεη βέβαηα ρψξα ζε έλα γεληθφηεξν πεξηβάιινλ πην 
πνιπηεινχο δφκεζεο κε επαξθείο ειεχζεξνπο ρψξνπο πξάζηλνπ, πςειή πνηφηεηα ησλ 
θαηαζθεπψλ θ.α., πνπ θάπνηνη ζα πξνζιακβάλνπλ σο «αλαβάζκηζε». Τπφ απηή ηελ 
έλλνηα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Νηέηβηλη Υάξβευ φηη «ζηελ 
πξνζπάζεηα ησλ πόιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ γηα ρεηξαγώγεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 
επελδύζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δελ ππάξρεη πηα πνιενδνκία νύηε 
ρσξνηαμία, αιιά κόλνλ αξρηηεθηνληθή» (Δ.Κιακπαηζέα, 2012). 

Η δεχηεξε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παξαζεξηζηηθνχ – ηνπξηζηηθνχ νηθηζκνχ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα 
έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πσιήζεηο ηεο πξψηεο. Η αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο επεθηείλεηαη. 
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