
Πόλη =  χώρος συνάντησης του
συνόλου των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ
πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα
τὰς ἄλλας. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις
καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. (Αριστοτέλης)

Η «πόλις», δηλαδή, είναι μια μορφή ανώτερης
κοινωνικής συνύπαρξης που εμπεριέχει όλες
τις άλλες και αποβλέπει στο ανώτερο από όλα
τα αγαθά:

ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΠΟΙΟ ΑΓΑΘΟ ;

Το αγαθό στο οποίο αποβλέπει η πόλη, που
είναι η ευδαιμονία των πολιτών, είναι το
ανώτερο από όλα τα αγαθά των κοινωνιών
και μ’ αυτό η «πόλις» επιδιώκει το συμφέρον
του συνόλου των πολιτών. 

Αντίθετα, οι άλλες μορφές κοινωνίας
επιδιώκουν ένα επιμέρους αγαθό για το
συμφέρον των μελών τους.



Τι προσφέρει η πόλη
Ο Αριστοτέλης επισφραγίζει τον ορισμό της
έννοιας «πόλις» με τον χαρακτηρισμό
πολιτική κοινωνία, δηλαδή την οργανωμένη
κοινωνία η οποία έχει :

αυτάρκεια, αυτονομία, ελευθερία, 

Θεσμούς, πολίτευμα. 

Ίδιο παραμένει και σήμερα το ζητούμενο από
την ζωή στην πόλη



Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
=ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο όρος «κοινωνία» προέρχεται από το ρήμα
«κοινωνῶ» που στα αρχαία ελληνικά
σημαίνει μοιράζομαι ή κάνω κάτι μαζί με
άλλους.

Με τον όρο αυτό νοείται μια ομάδα ανθρώπων που
συνυπάρχουν και συνεργάζονται αποβλέποντας ‐ η
καθεμιά ξεχωριστά ‐ στην επίτευξη ενός κοινού για τα μέλη
της σκοπού,  δηλαδή την ευδαιμονία του συνόλου των
πολιτών. 



Το Δίδαγμα της Ιστορίας

Από τότε που ο Αριστοτέλης και η αρχαία Ελλάδα έδιδε για πρώτη φορά
αυτούς τους ορισμούς αναπτύσσονται σημαντικές πόλεις

ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ τους ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ ‐ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΒΕΝΕΤΙΑ ‐ ΠΑΡΙΣΙ

ΛΟΝΔΙΝΟ ‐ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΣΑΓΚΑΗ ‐ ΝΤΟΥΜΠΑΙ



Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι το μεγάλο ορόσημο
στην σύγχρονη ιστορία αυτών των πόλεων.

Οι μεγάλες αλλαγές που χαρακτηρίζουν τα τελευταία
60 χρόνια τις πόλεις μπορούν να κωδικοποιηθούν στις

περιόδους:

• Μεταπολεμική Περίοδος 1945‐1960

• Περίοδος 1960‐1970

• Περίοδος 1970‐80

• Περίοδος 1980‐1990 

• Περίοδος 1990‐2000

• Περίοδος 2000‐2010



Μεταπολεμική Περίοδος 1945‐1960

• Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου η ανάγκη
ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων πόλεων και
επιμέρους περιοχών τους στηρίζεται αφενός στην
ανάκαμψη της οικονομίας και στην αναπτυξιακή
δυναμική και αφετέρου στον πολεοδομικό
σχεδιασμό. 

• Οι επεμβάσεις αυτή την περίοδο θεωρούνται ριζικές
καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
συνοδεύονται από μεταφορά και μεταβολές στην
κοινωνική σύσταση του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα
των συνεπειών του πολέμου.



Περίοδος 1960‐1970

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 αρχίζει να εφαρμόζεται
στα ιστορικά κέντρα και μια σειρά παρεμβάσεων, 
κυρίως κυκλοφοριακών, οι οποίες είχαν σαν στόχο
να συμβάλουν στην περαιτέρω ανασυγκρότησή τους
(Κολωνία, Μπολώνια), μέσω και της απομάκρυνσης
του Ι.Χ. αυτοκινήτου από αυτά.

Η προσέγγιση ανάπλασης κατά την παραπάνω
περίοδο, αποδίδεται με τον όρο «rehabilitation» δηλ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ, που σχετίζεται με τη

• βελτίωση, 

• αναβάθμιση και

• επανάχρηση των κτιρίων,



Περίοδος 1970‐80
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός άκρατου καπιταλισμού αρχίζουν για πρώτη

να εμφανίζονται στην περιφέρεια των μεγαλύτερων πόλεων τα εμπορικά
κέντρα.

Την περίοδο αυτή ο τρόπος ζωής στις πόλεις αρχίζει να χαρακτηρίζεται
από τη λογική της απομόνωσης και της αποξένωσης μεταξύ των
κατοίκων, κάτι που εκφράζεται με το σλόγκαν «μετακίνηση‐εργασία‐
ύπνος», που περιγράφει τις καθημερινές συνήθειες και δραστηριότητες
των πολιτών

• Η περίοδος χαρακτηρίζεται επίσης από την εμφάνιση του περιφερειακού
σχεδιασμού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σχεδιάζονται και
κατασκευάζονται νέες πόλεις με σύγχρονα δίκτυα, ενώ αρχίζουν να
δημιουργούνται και μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα για να
ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές απαιτήσεις (Defense, 1970).

• Ταυτόχρονα υλοποιούνται πολύ σημαντικές και εκτεταμένες αναπλάσεις
σε τμήματα πόλεων (Παρίσι‐ Halles, Lyon‐Part‐Dieu, Μιλάνο).



Περίοδος 1980‐1990 

Με δεδομένη την οικονομική κρίση των πρώην
βιομηχανικών πόλεων δόθηκε πλέον από τις
κυβερνήσεις ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των
μικρών παρεμβάσεων, με συμμετοχή
συνεταιριστικών προγραμμάτων τοπικής
ενδογενούς αναπτυξιακής κατεύθυνσης.



Περίοδος 1990‐2000

Η δομή και η ποιότητα του αστικού χώρου είναι αυτά που
δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές των νέων πολεοδομικών
επεμβάσεων στα πλαίσια της κοινωνικής και πολιτισμικής
εξέλιξης και οι οποίες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν
“brand name” της περιοχής, της ίδιας της πόλης. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σχεδιασμό του δημόσιου
χώρου μέσα από αναπλάσεις όπου δίνεται έμφαση στην
ανάγκη για μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων, με
παρεμβάσεις ήπιων μορφών.

Εξαιτίας των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών
προβλημάτων, τη θέση του «μοντέρνου» παίρνει το
«μεταμοντέρνο» κίνημα, που εστιάζει στην αισθητική στο
δημόσιο χώρο, στην πρακτική της πολεοδομίας και όχι στην
ιδεολογία και στην «ουτοπία». 



Περίοδος 2000‐2010
Βασικός στόχος είναι:

• μέσα από τις αστικές αναπλάσεις, να επανακτηθεί η έννοια
της «συμπαγούς πόλης». Πόλεις πιο συμπαγείς, με όρια, με
τοπόσημα, με κόμβους και γειτονιές, πόλεις του γνωστικού
καπιταλισμού, πόλεις high‐tech.

• απομάκρυνση από την έννοια της «πόλης προάστιο» που
αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης και η
επαναφορά στην έννοια της συμπαγούς πόλης.

Οι αναπλάσεις στοχεύουν στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, δίνοντας
έμφαση στην ποιότητα και στην εικόνα του δημόσιου χώρου, με αύξηση της
παρουσίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην εφαρμογή των αρχών
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Βασικό ρόλο παίζει η τήρηση και
εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στη διάσκεψη κορυφής του
Γιοχάνεσμπουργκ (2002) για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως το πρωτόκολλο
του Κιότο (2010).



Σημερινές επιδιώξεις και
προοπτικές/2010 και επέκεινα

• Σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις γίνονται ολοένα και πιο
αφιλόξενες, πιο απρόσωπες, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν
ευρύ φάσμα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Στα πλαίσια αυτά αλλάζει και η λογική των
αναπλάσεων. 

• Κυριαρχεί η αστική αναγέννηση (αστική χωρική
ανασύνταξη) δεν προωθεί κάτι νέο για την επίλυση των
σημερινών προβλημάτων των πόλεων. 

Πρόκειται για μια περιεκτική και ολοκληρωμένη οπτική και
δράση που οδηγεί στην επίλυση των πολεοδομικών
προβλημάτων και επιχειρεί να επιφέρει μια διαρκή
βελτίωση στην οικονομική, φυσική, κοινωνική και
περιβαλλοντική κατάσταση μιας περιοχής που έχει υποστεί
σημαντικές αλλαγές.



Η αστική αναγέννηση
Προϋποθέτει μια μακροπρόθεσμη και στρατηγική προσέγγιση

και είναι μια συνεχής και παρεμβατική από τη φύση της
διαδικασία. Αυτός ο τύπος επέμβασης δεν απαιτεί μόνο
οικονομικές επενδύσεις, αλλά και συμμετοχή πολλών
παραγόντων. 

• Η ανεργία, 

• η εγκληματικότητα,

• η κοινωνική υποβάθμιση,

• η παρακμή της βιομηχανίας, 

συνέπειες των προηγούμενων αποτυχημένων πολεοδομικών
επεμβάσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδυση ενός νέου
τρόπου προσέγγισης του χώρου, καθώς και του σχετικού
προβληματισμού με την ελπίδα τα φαινόμενα αυτά, αν όχι
να εξαλειφθούν, να περιοριστούν.



Σήμερα….. ΤΙ;

Οι επεμβάσεις σήμερα οφείλουν ιδιαίτερα να λαμβάνουν
υπόψη τους τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

• Είναι η περίοδος για επαναφορά στην έννοια της
«συμπαγούς» πόλης, της γειτονιάς, των ορίων, της
βιώσιμης κινητικότητας της ορθολογικής διαχείρισης των
πόλεων και βασικά της συλλογικότητας και όχι του
«ατομικισμού».

• Είναι η περίοδος της ελπίδας όπου, μέσα από το «μύθο»
της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος, το όραμα της πόλης
συνεχίζει να υπάρχει και να δημιουργεί.



Προοπτικές

Η πραγματικότητα δείχνει ότι η δυναμική της ανάπτυξης των πόλεων έχει
επηρεαστεί δραματικά στα πλαίσια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης: 

• Οι αγορές υπερβαίνουν πλέον τα σύνορα και τα συμφέροντα των
εθνικών κρατών, ενώ φθίνει η ικανότητα κάθε κράτους να
διαμορφώνει την εθνική του οικονομία και τον τρόπο αλληλεπίδρασης
των εξωτερικών δυνάμεων και δομών.

Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την λειτουργία των πόλεων γιατί:

• πρώτον, ανακατανέμουν τα εισοδήματα και τις ευκαιρίες των πόλεων
σε συνάρτηση με το βαθμό συμμετοχής τους στην παγκόσμια
οικονομία.

• δεύτερον, δημιουργούν νέα αστικά δίκτυα και αναδιαρθρώνουν τις
ιεραρχίες των πόλεων μέσα σε αυτά

• τρίτον, επηρεάζουν την οργάνωση, τη δομή και τη μορφολογία του
χώρου μέσα στις πόλεις



Ποιες οι Προκλήσεις
Στο νέο περιβάλλον του εντεινόμενου
ανταγωνισμού οι πόλεις επιχειρούν να
προσελκύσουν επιχειρήσεις

• είτε ανανεώνοντας την οικονομική
ελκυστικότητά τους (π.χ. μειωμένοι φόροι, 
χαμηλότεροι μισθοί, νομοθετική ευελιξία
επενδύσεων), 

• είτε βελτιώνοντας την ποιότητα του αστικού
χώρου.



Με τι εργαλεία
Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου στηρίζεται:

α. στον εκσυγχρονισμό των υποδομών (μεταφορικών υποδομών, τηλεπικοινωνιών)

β. στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την ανάδειξη της ταυτότητας του
τόπου.

Το δεύτερο επιχειρείται μέσω της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς, του καινοτόμου σχεδιασμού του χώρου και της δημιουργίας νέων
επικέντρων:

• επιχειρηματικών επικέντρων όπως τα Docklands του Λονδίνου ή το Potzdamer  
Platz του Βερολίνου,

• επικέντρων υψηλής τέχνης όπως οι γειτονιές των Μουσείων στην Βιέννη και
στο Ρότερνταμ,

• επικέντρων πολιτισμού και αναψυχής στα όρια της πόλης με το φυσικό υδάτινο
στοιχείο όπως το Forum of the Cultures της Βαρκελώνης και η περιοχή
Abandoibarra του Μπιλμπάο,

• επικέντρων δημοφιλούς ψυχαγωγίας όπως το TempleBar στο Δουβλίνο, το
Ψυρρή στην Αθήνα και τα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη



Ένα παράδειγμα













Ηρακλειο + αστικες αναπλάσεις











Για μια συνολική ανάπλαση της
πόλης
















