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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, (1968).

Diplome d’ Etudes Superieures D.E.S., Universite Paris I, Pantheon – Sorbonne, 
(1971).

Doctorat d’ Etat, Universite Paris I, Pantheon – Sorbonne, (1974).

Diplome d’ Etudes Approfondies en Urbanisme, D.E.A. Universite Paris XII (1983)

Παρούσα θέση : Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α. ΠΤΥΧΙΑ

1. Διδακτορικό Δίπλωμα στις Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου 
των Παρισίων Ι Πάνθεον-Σορβόννη, (Doctorat d’ Etat). 1974.
Εξειδίκευση : Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών / Κοινωνιολογίας

2. Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών (Diplome d’ Etudes Superieures, D.E.S,
στις Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου των Παρισίων, 1971.

3. Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών στην Πολεοδομία (Diplome d’ Etudes
Approfondies D.E.A) του Ινστιτούτου Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου
των Παρισίων- Val de Marne. 1983.

4. Πτυχίο Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης. 1968.

Απολυτήριο Γυμνασίου. Αθήνα 1964.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υπότροφος του Καλοκαιρινού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Aix en Provence, 
Γαλλία 1965 (Ιούνιος – Ιούλιος)

2. Υπότροφος του Καλοκαιρινού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Aix en Provence, 
Γαλλία 1968 (Ιούνιος – Ιούλιος)

3. Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης, Παρίσι, Γαλλία (1969-1972).

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ

Διδακτορικό (Doctorat d’ Etat), Απονομή Mention Tres Bien avec felicitation de 
jury)Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι, Πάνθεον – Σορβόννη, Γαλλία 1974.

ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών, Αστική Κοινωνιολογία,
Κοινωνιολογία των συναισθημάτων.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1999- 2010. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

1993 έως 1999. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (ΕΜΠ). Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας. Πρόεδρος του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών 
Επιστημών και Δικαίου.

1985-1993. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κοινωνιολογίας. Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου.

1982-1985. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Λέκτορας του Τομέα 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου.

1977-1982. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Επιμελήτρια στην Έδρα της 
Οικονομίας

1975-1977. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Επιμελήτρια στην Έδρα της 
Φιλοσοφίας.

1972-1974. Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι, Πάνθεον – Σορβόννη. Καθοδήγηση 
φοιτητικών ομάδων εργασίας στον Τομέα Κοινωνικών Επιστημών, σε θέματα 
Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών.

1968-1969. Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Άμισθη βοηθός στο Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών. Έδρα Συνταγματικού Δικαίου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πανεπιστήμια του εξωτερικού –Πρόσκληση για διαλέξεις Universite’ Pantheon – 
Sorbonne Paris I.

Unite de formation et de recherché (UFR), Institut de Geogrphie 191 rue
st. Jacques 75005 Paris.

1. Geographie regional de I’ Europe le cas de la Grece 92006)

2. Environment francilien (2007)

3. Les fondements culturels de la geopolitique (2008)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- Προπτυχιακά Μαθήματα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, 2000 – 2010.
Μαθήματα : Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνιολογία.

- Προπτυχιακά Μαθήματα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 1995 – 2005.

Μαθήματα : Κοινωνιολογία – Φιλοσοφία Ι
                    Κοινωνιολογία – Φιλοσοφία ΙΙ
                    Ψυχολογία του Χώρου.

- Προπτυχιακά Μαθήματα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Μάθημα : Αστική Κοινωνιολογία, 1999 -2001

- Προπτυχιακά Μαθήματα

-1982-1999. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαθήματα ; Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνιολογία.

- 1997-1982. Ε.Μ.Π.
Μαθήματα : Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία.

- 1975-1977. Ε.Μ.Π.
Μαθήματα : Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία.

- 1972-1974. Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι, Πάνθεον – Σορβόννη.
Μαθήματα : Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών.

- 1968-1969. Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών.
Μαθήματα : Συνταγματικό Δίκαιο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. Τομέας Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Δικαίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Κοινωνιολογία του χώρου.

Α.Ε.Ι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Institute de Geographie, Sorbonne, Universite de Paris IV.
1993 -1994. Αστική Κοινωνιολογία
1994–1995. Αστική Κοινωνιολογία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Διεθνή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Στοκχόλμη, Σουηδία, 11-14 Σεπτεμβρίου 1990.

Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας της 34ης , 35ης , 36ης Γενική Συνέλευσης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (3η 
επιτροπή), Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (1979, 1980, 1981).

Σύμβουλος στο Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (1980-1981).

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Μέλος της ομάδος μελέτης 
του πενταετούς προγράμματος (1981-1986) UNESCO.

1978. Επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών σε 
θέματα UNESCO.

Επιστημονικός συνεργάτης στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), 2 rue Andre Pascal, 75016 Παρίσι, Γαλλία (1972-1974).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Επιστημονικός υπεύθυνος σε διδακτορικά

Μέλος τριμελών και επταμελών εισηγητικών επιτροπών.

Α.Ε.Ι Εξωτερικού
Universite de Montpellier, «Η αξιοποίηση του Παρνασσού ως χώρου τουριστικών 
δραστηριοτήτων», Πανεπιστήμιο Montpellier 1998.

Ecole d’ Architecture Paris «Η ανάπλαση της οδού Πειραιώς, Αποτίμηση και 
προοπτικές», Ecole d’ Architecture Paris 2000.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας της 34ης , 35ης , 36ης Γενικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συμμετοχή ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Διεθνή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Χάγη, Ολλανδία, Σεπτέμβριος, 1993.

Συμμετοχή ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Διεθνή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Στοκχόλμη, Σουηδία, 11-14 Σεπτεμβρίου 1990.

Επιστημονική Σύμβουλος του Hellenic Research House Α.Ε. που συνεργάσθηκε με 
το Danish Board of Technology (DBT), Copenhagen, μέλος του consortium.

Επιστημονική υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΛΑΤΩΝ στα πλαίσια της 
διακρατικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, Ελλάδας –Γαλλίας σε 
συνεργασία με το Centre National de la Recherche scienti�que (CNRS. Groupe d’ 
etudes sur la division sociale et sexuelle du travail (GEDIST-IRESCO), κ.ά.

Συμμετοχές σε Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα, σύμβουλος σε επιστημονικές 
εκδόσεις.



HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
του Αστικού Χώρου

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

Οι μέρες μας, 
οι νύχτες μας

Μαθήματα
εκτός ύλης

Επιστημονικά
ανάλεκτα

Επιστημονικός τόμος 
για τα 20 χρονια 

του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Η Κοινωνιολογία
της Σχολής
του Σικάγου

Κοινωνιολογία 
και κοινωνικός

μετασχηματισμός 
στη σύγχρονη Ελλάδα

Οι ανθρωπιστικές
και κοινωνικές 

επιστήμες
στο Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο

Οι Διαστάσεις 
του Κοινωνικού 

αποκλεισμού
στην Ελλάδα

Η Κοινωνική
οργάνωση 

του αστικού
χώρου
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
του Αστικού Χώρου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μιλώντας για το σύγχρονο αστικό χώρο όλες οι εκφράσεις, από 
τις πιο δραματικές ως τις πιο εφιαλτικές, έχουν χρησιμοποιηθεί και 
χρησιμοποιούνται ακόμα για να δείξουν πως οι πιο πολύπλοκες και 
«πολυμήχανες» κατασκευές της ανθρώπινης νόησης και της ανθρώπινης 
κοινωνικής δραστηριότητας, οι πόλεις, έχουν πεθάνει. Με τα πιο ζοφερά χρώματα 
διαλαλείται και περιγράφεται από όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η 
καθημερινή οδύσσεια επιβίωσης των κατοίκων αυτής της γης, που ζουν κι 
εργάζονται σε χώρους αστικούς, σε πόλεις εφιαλτικές, σε πόλεις ανθρωποκτόνες, 
πόλεις – τέρατα. 

Αν πιστέψει κανείς όσα ακούει, βλέπει και ζει, ο χώρος αναφοράς 
του μεγαλύτερου ποσοστού της ανθρωπότητας, ο αστικός χώρος, μοιάζει να είναι 
σήμερα στην πλειονότητά του ένας ανοίκειος, άφιλος, ένας εχθρικός χώρος. Είναι 
πράγματι έτσι; Κι αν είναι, πώς και γιατί προέκυψε, πώς οργανώθηκε και πώς 
μεταλλάχθηκε, ώστε από χώρος εξέλιξης και ανάπτυξης της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας, χώρος απελευθέρωσής της από τη «βαρβαρότητα», χώρος 
δηλαδή ελευθερίας, να μετατραπεί σε χώρο σκλαβιάς, αλλοτρίωσης και 
αποξένωσης; 

Το φαινόμενο του αστισμού είναι πράγματι καθοριστικό για την 
κοινωνική οργάνωση του χώρου. Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα ανακύπτουν 
σχετικά με τον προσδιορισμό της φύσης αυτούς του φαινομένου. Ποιο είναι το 
αντικείμενο, η ενότητα ενός κοινωνιολογικού προβληματισμού σ’ αυτό το επίπεδο; 

Η πόλη ως έκφραση μιας γενικότερης κοινωνικής διαδικασίας στο χώρο 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά αντικειμένων τοποθετημένων σ’ αυτόν 
σύμφωνα με κάποιο σχέδιο. Οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι η πόλη 
αποτελεί ένα λειτουργικό «όλον» μέσα στο οποίο το κάθε «μέρος» έχει σχέση με 
όλα τα άλλα. Αν, λοιπόν, ο αστισμός θεωρηθεί ως ένα σύνολο κοινωνικών 
σχέσεων, που εκφράζουν τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους είναι δομημένα 
τα αστικά φαινόμενα, τότε στο επίπεδο των υποθέσεων τι αντιπροσωπεύει ο 
αστικός χώρος; 

Αποτελεί μια ξεχωριστή δομή με τους δικούς της ιδιαίτερους νόμους 
και διαδικασίες μετασχηματισμού ή είναι η έκφραση των κοινωνικών σχέσεων 
παραγωγής; Αν υποστηρίξουμε την πρώτη υπόθεση, τότε είμαστε υποχρεωμένοι 
να εξακριβώσουμε τους νόμους του μετασχηματισμού που υπάρχουν στον 
αστισμό και τις ημιαυτόνομες διαδικασίες που τον δομούν, όπως επίσης και τη 
σχέση που διαμορφώνει και διατηρεί ο αστισμός με τις άλλες δομές του συνόλου. 

Αν υιοθετήσουμε τη δεύτερη υπόθεση, τότε πρέπει να ορίσουμε 
τη διαδικασία μέσα από την οποία ο αστισμός αντλείται από άλλες δομές. Οι 
παραπάνω υποθέσεις μπορούν να διευκρινιστούν μέσα από τη μελέτη της 
ιστορίας, καθώς επίσης και από μια λεπτομερή εξέταση του αστισμού στο 
σύγχρονο κόσμο. 

Η πρώτη αστική επανάσταση, είδε την κατακρήμνιση μιας αυτόνομης 
και ξεχωριστής δομής, την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως αστική μέσα από ένα 
ομοιογενές οργανωμένο σχήμα κοινωνικών σχέσεων. Ο μετασχηματισμός από τη 
συλλογικότητα στην ανακατανομή συνεπαγόταν τη δημιουργία ενός ιεραρχικά 
δομημένου σχήματος κοινωνικών σχέσεων. Ο Marx το θεώρησε ως την 
αποκρυστάλλωση της μάχης με τη μορφή του ανταγωνισμού ανάμεσα στην πόλη 
και την ύπαιθρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια νέα δομή εμφανίστηκε εκεί όπου 
ποτέ πριν δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο. Αυτή η δομή έχει περιορίσει τις δυνάμεις του 
εσωτερικού μετασχηματισμού και του αυτοέλεγχου. Από το σημείο αυτό και μετά 
η πόλη πρέπει να θεωρείται ως μια ξεχωριστή ενότητα σε σχέση με τις άλλες 
δομές. Αλλά τι είδους ενότητα ήταν αυτή και πώς λειτούργησε; 

Αρχικά λειτούργησε ως πολιτική, ιδεολογική και στρατιωτική δύναμη, 
που υποστήριξε ένα συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγικών (κοινωνικών) σχέσεων. 
Η πόλη είχε μικρή σχέση με την ίδια την παραγωγή. Πολλές από τις λειτουργίες 
της κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής πρέπει να μπουν στην κατηγορία του 
εποικοδομήματος. Το πρώτο στάδιο του αστισμού, η πολιτική πόλη, ακολουθείται 
από τα στάδια της εμπορικής και της βιομηχανικής πόλης. Ο μετασχηματισμός 
από την πολιτική στην εμπορική πόλη μπορεί να ερμηνευθεί ως μια εσωτερική 
μεταμόρφωση του ίδιου του αστισμού. Η πόλη που λειτουργούσε ακόμη ως 
πολιτική, ιδεολογική και στρατιωτική δύναμη, έπρεπε να διευρύνει εν μέρει και την 
εμπορική της λειτουργία, ως αποτέλεσμα των επεκτατικών αναγκών των αστικών 
πληθυσμών. Έτσι, η πόλη έγινε ο «μεσάζων» μεταξύ των περιοχών της προσφοράς 
και της ζήτησης μέσα σ’ έναν εντυπωσιακά διευρυμένο χώρο. 

Ο ρόλος αυτός προϋπήρχε, αλλά στο εμπορικό στάδιο διευρύνθηκε και 
κυριάρχησε πάνω στους άλλους. Αντίθετα ο αστικός μετασχηματισμός που 
συνέβη με τη βιομηχανική επανάσταση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως εσωτερικός 
μετασχηματισμός. Το νέο σχήμα αστισμού διαμορφώθηκε έξω από τις 
προϋπάρχουσες πόλεις κι αργότερα ήρθε να απορροφήσει τις παλαιότερες και 
πιο παραδοσιακές λειτουργίες της πολιτικής και εμπορικής πόλης. Βάση αυτού 
του σχήματος ήταν η αναδιοργάνωση των παραγωγικών δυνάμεων, ώστε να 
εκμεταλλευτούν τη μηχανοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή και τις οικονομίες 
κλίμακας στην παραγωγή. 

Ο αστισμός έγινε τόσο σημαντικός στην οργάνωση των 
παραγωγικών δυνάμεων όσο ήταν πρωτύτερα στις κοινωνικές σχέσεις 
παραγωγής. Μέχρι το σημείο αυτό ο αστισμός, αν και κατέχει τους δικούς του 
νόμους μετασχηματισμού, είναι, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, προσκολλημένος 
στις βασικές αρχές οργάνωσης του χώρου. Ο χαρακτηριστικός ρόλος που παίζει 
ο χώρος και στην οργάνωση της παραγωγής αλλά και στη διαμόρφωση των 
κοινωνικών σχέσεων εκφράζεται στην αστική δομή. Ωστόσο ο αστισμός δεν είναι 
απλά μια δομή, που κάποτε δημιουργήθηκε, επηρεάζει τη μελλοντική ανάπτυξη 
των κοινωνικών σχέσεων και την οργάνωση παραγωγής. 

Η πόλη ως δομημένο σχήμα και ο αστισμός ως τρόπος ζωής πρέπει να 
θεωρούνται φαινόμενα ξεχωριστά αφού έχουν διαχωριστεί και στην 
πραγματικότητα. Έννοιες που ήταν κάποτε συνώνυμες, τώρα έπαψαν να είναι. Οι 
αρχές αυτού του διαχωρισμού έχουν τις ρίζες τους σε παλαιότερες εποχές, αλλά 
ο ανταγωνισμός μεταξύ πόλης και υπαίθρου μεταβάλλεται από την εποχή της 
εκβιομηχάνισης και της διείσδυσης του χρηματικού κεφαλαίου σε όλους τους 
τομείς και τις περιοχές. Η πόλη, το προάστιο και η αγροτική περιοχή 
συγχωνεύονται τώρα μέσα στην αστική λειτουργία. Η αστικοποίηση της υπαίθρου
δεν είναι βέβαια ολοκληρωτική, αν εξετάσουμε το φαινόμενο σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Καθώς όμως οι παλαιοί ανταγωνισμοί μεταξύ πόλης και υπαίθρου 
παίζουν πολύ μικρότερο ρόλο, νέοι ανταγωνισμοί αναφύονται στην καρδιά της 
ίδιας της αστικοποίησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στα 
μητροπολιτικά κέντρα του κόσμου και στα υποανάπτυκτα έθνη. Σε τοπικό επίπεδο, 
βλέπουμε την σπουδαιότητα των αγροτικών προβλημάτων μέσα στην πόλη. Η 
αστική φτώχεια είναι κατά μεγάλο μέρος αγροτική φτώχεια που μεταλλάζει μορφή 
μέσα στο αστικό σύστημα. Νέοι επίσης ανταγωνισμοί αναδύονται μέσα από την 
κλίμακα αλλαγής και την πυκνότητα οργάνωσης της πόλης. 

Ο ανταγωνισμός π.χ. ανάμεσα στην πόλη και τα προάστια εμφανίζεται ως 
ένα πρωταρχικό θέμα της αμερικανικής πολιτικής. Ένας παλαιότερος τρόπος 
οικονομικής ανάπτυξης, η ανακατανομή, αναμορφώνεται για να αντιμετωπίσει 
ένα νέο σύνολο περιστάσεων, αφού οι κοινωνικές σχέσεις, που ελέγχουν την 
παραγωγή και τη διανομή, είναι θεμελιωδώς αναδομημένες. Καθώς οι νέες 
σχέσεις βρίσκονται σε πάλη με τις οργανωτικές ανάγκες παραγωγής, ο παλαιός 
ανταγωνισμός ενισχύεται. Όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί (και πολύ περισσότεροι) 
είναι εν μέρει ενσωματωμένοι στη διαδικασία της αστικοποίησης. 

Στην προβιομηχανική κοινωνία η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων 
και η ιδιαιτερότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαμόρφωσαν τη βάση της 
γεωγραφικής διαφοροποίησης. Ο ενεργός χώρος δημιουργήθηκε μέσα από την 
οικολογική διαφοροποίηση με την διευθέτηση της ροής αγαθών και υπηρεσιών 
από τις περιοχές της προσφοράς στις περιοχές της ζήτησης, ροή που επέτρεψε τη 
συσσώρευση πλεονασμάτων σε αστικές περιοχές. Οι τοπικοί τρόποι ζωής 
μπορούσαν να αναπτυχθούν και η κοινωνική οργάνωση του χώρου σχηματιζόταν 
μέσα από λεπτές σχέσεις συμβίωσης ανάμεσα στις κοινωνικές δραστηριότητες 
και την οργανική φύση. 

Με την εκβιομηχάνιση η αστικοποίηση της υπαίθρου οδήγησε 
στην εξάλειψη των τοπικών τρόπων ζωής από τις δυνάμεις της παγκόσμιας 
αγοράς. Τα προϊόντα και τα αντικείμενα που διατίθενται για κατανάλωση και 
χρήση γίνονται περισσότερο τυποποιημένα και είναι λιγότερο προσκολλημένα 
στην τοπική βάση, ενώ οι κάποτε παλλόμενοι τρόποι ζωής των χαρακτηριστικών 
γεωγραφικών περιοχών (ήθη, έθιμα, δημοτικά τραγούδια) μαζί με τις 
ιδιαιτερότητες του φυσικού τους περιβάλλοντος μεταμορφώνονται σε κάτι 
διαφυλαγμένο από το παρελθόν, για να το βλέπουν οι τουρίστες. Σ’ αυτή τη 
διάσταση, βλέπουμε αυξανόμενη ομοιομορφία. 

Σύμφωνα λοιπόν με ποιο πρότυπο δημιουργείται ο σύγχρονος 
αστικός χώρος; Έχουμε ήδη παραδεχτεί ότι η οργάνωση του χώρου εκφράζει και 
επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις. Αλλά υπάρχει μια σημασία βαθύτερη απ’ αυτήν. 
Στην αρχαία πόλη η οργάνωση του χώρου ήταν ένα συμβολικό δημιούργημα μιας 
υποτιθέμενης κοσμικής τάξης. Είχε έναν ιδεολογικό σκοπό. Και στη σύγχρονη 
πόλη ο αναπτυξιακός χώρος έχει έναν παρόμοιο ιδεολογικό σκοπό. Εν μέρει, 
εκφράζει την υπάρχουσα ιδεολογία των ομάδων που κυβερνούν. Εν μέρει, 
διαμορφώνεται από τη δυναμική φορέων της αγοράς, που εύκολα μπορούν να 
προξενήσουν αποτελέσματα τα οποία κανείς δεν επιθυμεί. Ο χώρος που 
δημιουργείται αποτελεί ένα ακέραιο κομμάτι της πολύπλοκης σημειοδιαδικασίας 
που δίνει κατεύθυνση και σημασία στην καθημερινή ζωή, μέσα στην αστική 
κουλτούρα. 

Τα σημάδια, σύμβολα και σήματα που μας περιβάλλουν μέσα στο 
αστικό περιβάλλον ασκούν ισχυρές επιρροές. Διαμορφώνουμε τις ευαισθησίες 
μας, αποκτούμε τη δικιά μας αίσθηση των επιθυμιών και των αναγκών μας και 
προσδιορίζουμε τις φιλοδοξίες μας σε σχέση με το κτισμένο περιβάλλον που 
δημιουργείται. Η συχνή αποξένωση από τον αστικό χώρο και η αντιπάθεια προς 
την εικόνα της πόλης γεννιούνται μέσα από μια βαθύτερη αποξένωση. Ούτε η 
διαδικασία δημιουργίας χώρου ούτε και το τελικό προϊόν του χώρου που έχει 
δημιουργηθεί φαίνονται να είναι κάτω από τον ατομικό ή συλλογικό μας έλεγχο, 
αλλά έχουν διαμορφωθεί από δυνάμεις ξένες προς εμάς. Αυτό που εισπράττουμε 
συχνά είναι ένας «εχθρικός», όπως τον αποκαλώ, χώρος. 

Ο αστισμός, που μπορούμε να τον αντιληφθούμε ως μια 
ξεχωριστή ενότητα, έχει μια ξεχωριστή δομή και μια δική του δυναμική. Η 
δυναμική αυτή μετριάζεται μέσα από την αλληλεπίδραση και την αντίφαση με 
άλλες δομές. Το να πούμε ότι ο αστισμός κυριαρχεί σήμερα στη βιομηχανική 
κοινωνία είναι σαν να λέμε ότι οι αντιφάσεις ανάμεσα στον αστισμό (ως 
διαδικασία μετασχηματισμού) και στο εσωτερικό δυναμικό παλαιότερων 
βιομηχανικών κοινωνιών αποβαίνουν υπέρ του πρώτου. Δεν πιστεύω ότι ένας 
τέτοιος ισχυρισμός είναι βάσιμος. 

Σε ορισμένα σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα, η βιομηχανική 
κοινωνία και οι δομές που την αποτελούν συνεχίζουν να δεσπόζουν του αστισμού. 
Ο αναπτυξιακός (δημιουργημένος) χώρος διαμορφώνεται μέσα από την 
εξάπλωση των επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου. Ο βιομηχανικός καπιταλισμός 
είναι αυτός που «παράγει χώρο» για μας αλλά δημιουργεί και τη συχνή αίσθηση 
της αποξένωσης όσον αφορά το χώρο. 

Είναι αλήθεια ότι το έργο της αστικοποίησης εξασκεί ορισμένες πιέσεις 
πάνω στο βιομηχανικό καπιταλισμό (π.χ. ένα σύνολο επενδύσεων απαιτεί ένα 
άλλο σύνολο που το συμπληρώνει). Αλλά ο μετασχηματισμός ελέγχεται και 
περιορίζεται από διαδικασίες που κυβερνούν το βιομηχανικό καπιταλισμό και όχι 
από εκείνες που ελέγχουν την εξέλιξη του αστισμού ως ξεχωριστής δομής. 

Παράλληλα, η ανάγκη για δημιουργία και η διατήρηση μιας 
ενεργής απαίτησης γεννιούνται μέσα από τις διαδικασίες που ελέγχουν την 
εξέλιξη του βιομηχανικού καπιταλισμού. Η αστικοποίηση δίνει στο βιομηχανικό 
κεφάλαιο τη δυνατότητα να διαθέσει τα προϊόντα που δημιουργεί. Μ’ αυτή την 
έννοια, η αστικοποίηση εξακολουθεί να «υποστηρίζεται» από τις ανάγκες του 
βιομηχανικού καπιταλισμού. Βέβαια, η αστικοποίηση δημιουργεί νέες ευαισθησίες 
και ανάγκες και, καθώς αυτές ωθούν εν μέρει προς μια αυτόνομη ανάπτυξη, ο 
αστισμός «πιέζει», ως ένα βαθμό, τον βιομηχανικό καπιταλισμό.  Αλλά το μέγεθος 
της ανταπόκρισης και ο ρυθμός της εξέλιξης ρυθμίζονται από συνθήκες που 
έχουν μεγαλύτερη σχέση με το βιομηχανικό καπιταλισμό παρά με τον «αστισμό». 

Ακόμα η παραγωγή και η κυκλοφορία της υπεραξίας δεν 
εξαρτώνται από το εσωτερικό δυναμικό του αστισμού, αλλά εξακολουθούν να 
ρυθμίζονται από τις συνθήκες της βιομηχανικής κοινωνίας. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι 
το πεδίο δράσης της αστικοποίησης είναι σφαιρικό. Η αστικοποίηση της υπαίθρου 
γενικεύεται. Στην πορεία της αστικοποίησης γίνεται όλο και πιο εμφανής η 
εσωτερική διαφοροποίηση και η μεταβαλλόμενη κοινωνική (πολιτική) οργάνωση 
του χώρου. 

Πολλά ελπιδοφόρα αλλά και ουτοπιστικά μηνύματα έχουν γραφεί για το 
«άστυ» και για τον αστικό χώρο γενικότερα στην διάρκεια της ιστορίας. Τι 
δυνατότητες υλοποίησης όμως έχουμε σήμερα; Η ανθρώπινη φύση 
μεταλλάσσεται μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι σε κοινωνική, η ατομική συνείδηση 
σε κοινωνική. Παρά τις κατακτήσεις της κοινωνικής αυτής συνείδησης, παρά την 
πάλη του ανθρώπου για μια υπέρβαση των εσωτερικών του αντιφάσεων, δεν έχει 
διαμορφωθεί από αυτόν η ανάλογη χωρο-κοινωνική συνείδηση. Ο άνθρωπος 
υποτάσσεται όλο και περισσότερο σ’ έναν ανοίκειο, έναν συνολικά εχθρικό χώρο. 

Ωστόσο, ο εξανθρωπισμός του χώρου περνά μόνο μέσα από τη 
(συνειδητή)  κοινωνική συλλογική δράση, από τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου. 
Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει χώρο. Να χαλιναγωγήσει 
δημιουργικά τις δυνάμεις που οδηγούν στην αστική διαφοροποίηση. Να 
αντιμετωπίσει εκείνες τις δυνάμεις που κάνουν την πόλη ξένο περιβάλλον, που 
ωθούν την αστικοποίηση σε δρόμους και κατευθύνσεις ξένες προς το ατομικό και 
συλλογικό σκοπό. 

Για να αντιμετωπισθούν οι δυνάμεις αυτές πρέπει απαραίτητα να γίνουν 
κατανοητές. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται 
μια θεωρητική προσέγγιση του αστικού χώρου, όπου το αστικό φαινόμενο 
θεωρείται ως ένα καθολικό κοινωνικό φαινόμενο. Αναλύονται διεξοδικά οι 
αντιλήψεις που αφορούν την κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου από την 
αρχαιότητα ως τη σύγχρονη μετα-βιομηχανική κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος ο 
αστικός χώρος αναλύεται στη βιωματική και τη συμβολική του διάσταση. Το τρίτο 
μέρος εξετάζει την κοινωνική διάρθρωση και τη μεταλλαγή του σύγχρονου 
αστικού χώρου. 

Οι πόλεις, «τα εργαστήρια του πολιτισμού», είναι ως σήμερα 
θεμελιωμένες πάνω στην εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους. Ένας 
αστισμός θεμελιωμένος πάνω στην εκμετάλλευση είναι το κληροδότημα της 
Ιστορίας. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει ένας γνήσια ανθρωπιστικός αστισμός. Η 
κοινωνιολογική σκέψη, ως προς την επεξήγηση των κοινωνικών μηχανισμών 
μεταλλαγής, βρίσκεται σήμερα σ’ ένα μεταίχμιο. Ένας στόχος για την 
κοινωνιολογική θεωρία είναι να σχεδιάσει το δρόμο από έναν αστισμό βασισμένο 
στην εκμετάλλευση, σ’ έναν αστισμό κατάλληλο για το ανθρώπινο γένος. Όσο γι’ 
αυτό που μένει στη συλλογική συνείδηση είναι να φέρει σε πέρας έναν τέτοιο 
μετασχηματισμό. 
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Διδάσκουσα 

ΣΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑϊΔΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
του Αστικού Χώρου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

2. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ο ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΒΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

2. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

3. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Διδάσκουσα 

ΣΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑϊΔΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
του Αστικού Χώρου

Κοστολόγιο Μαθημάτων
Τρόπος Πληρωμής

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 840 ευρώ.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

 Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20%  στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 672 ευρώ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

DISTANCE EDUCATIONDISTANCE EDUCATION

OFF

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχεται επιπλέον 

το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, 

για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος.

Χρονική Διάρκεια Μαθήματος ............................................ 6 Μήνες

Συνολικό Κόστος Μαθήματος (μετά την έκπτωση) ................ 672 

Ποσόν Πληρωμής Διμηνιαίας Δόσης ................................. 224

Εφάπαξ Πληρωμή - Early Entry (10%) ............................... 604,8



HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

    Κοινωνιολόγος – Συγγραφεύς - Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διδάσκουσα 

ΣΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑϊΔΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
του Αστικού Χώρου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο 
μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων 
από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR 
e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Αποκτήστε   ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ACTA Τεχνοβλαστός 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απ ο ν έ μ ε τ α ι

Ο/Η ............................................................... 
παρακολούθησε επιτυχώς 

τον επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

  ......................................................................
που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα

‘HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning’ 
με την χρήση μεθόδων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

               

      

Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ A.M.K.E. Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.147414501000 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                      ο
 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ο
Πρύτανης

        ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

                ο
Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο.    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ


