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 Μελέτη του μοντέλου της ανθεκτικής πόλης

 Καταγραφή και ανάλυση της γνώσης που έχει συσσωρευτεί ως 
τώρα

 Ανάλυση των διαδικασιών του σχεδιασμού και της υλοποίησης
καθώς και τονισμός της σημασίας της συνεργασίας για την 
επίτευξη της κάθε δράσης

 Ανάδειξη και επισήμανση της αξίας και της ιδιαιτερότητας της 
κοινωνικής ανθεκτικότητας – Αναγκαιότητα



Η Πόλη

Η Ανθεκτικότητα (σχεδιασμός)

Η Ανθεκτικότητα (υλοποίηση)

Στην πράξη

Κοινωνική ανθεκτικότητα
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Άνθρωπος

Πρωτόγονος -
Πρώτες Κοινωνίες Πρώτοι οικισμοί

Εμπόριο Πρώτες πόλεις
Εργασία / Χρήμα Γειτονιές
Νόμοι / Πολιτική Πολεοδομία

Πολιτισμός / 
Θρησκεία

Εξωραϊσμός / 
Μορφοποιήσεις

Αστικοποίηση Άναρχη ανάπτυξη
Σύσταση κρατών Μητροπόλεις

Πόλεμοι Ανακατατάξεις

Τεχνολογία /
Νέες ανάγκες

Οργάνωση / 
ταχύτητα / υποδομές

Μόλυνση / 
Οικολογία Πράσινο

Πόλη

20ος Αιώνας

21ος Αιώνας

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



 Αυξανόμενος αστικός πληθυσμός / πληθυσμιακή πυκνότητα

 Κρατικός Συγκεντρωτισμός πόρων και δυνατοτήτων

 Ασθενείς τοπικές αυτοδιοικήσεις και ανεπαρκής συμμετοχή 
των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό και την αστική διαχείριση

 Ανεπαρκής διαχείριση υδάτινων πόρων / αποχέτευσης /
στερεών αποβλήτων

 Εξασθένιση οικοσυστημάτων
 Φθορά κατασκευών
 Κακός συντονισμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

 Κλιματική αλλαγή
 Οικονομικοί κλυδωνισμοί διεθνούς κλίμακας

 Μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών



Προκλήσεις 
Πόλεων

Περιβάλλον

Κοινωνία

Οικονομία

Τεχνολογία
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 Ελαστικότητα (σταθερού σώματος) – ανθεκτικότητα –
προσαρμοστικότητα – ικανότητα αυτοανόρθωσης /ανανέωσης. 

 Για τους ανθρώπους δηλώνει την ανθεκτικότητα και την 
ικανότητα να ανακτήσει κανείς τις δυνάμεις του μετά από 
δύσκολες καταστάσεις.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



Ανθεκτική 
Πόλη

Φυσικά 
Συστήματα

Ανθρώπινες 
Κοινότητες

Τεχνητά 
Συστήματα



Ορίζουμε ως «ανθεκτική πόλη»,

εκείνη τη συνθήκη στην οποία κάθε κοινότητα (μέσα από τη 
διαβούλευση μεταξύ θεσμικών παραγόντων, οικονομικών 
παραγόντων και -απαραιτήτως- των κατοίκων της) θα έχει 

αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, διαχείρισης 
και απορρόφησης ισχυρών αναταράξεων περιβαλλοντικής, 

κοινωνικής, τεχνικής/τεχνολογικής ή οικονομικής φύσης, 
επιτυγχάνοντας να θωρακίζει την ασφάλεια των ανθρώπινων 

ζωών της και να διατηρεί τις υποδομές, τα συστήματα, τις 
λειτουργίες της και πρωτίστως τη γεωμορφολογική και κοινωνική 

της ταυτότητα.

Ανθεκτικότητα Ισχύς



Ανθεκτικές Πόλεις για 2 λόγους

1
Η ευπάθεια των τεχνολογικών και κοινωνικών συστημάτων δεν μπορεί 

να προβλεφθεί πλήρως.

2
Καλύτερη η ζωή των ανθρώπων σε πόλεις που αποδείχθηκαν 

ανθεκτικές, απ’ ό,τι σε πόλεις που φάνηκαν λιγότερο ευέλικτες και 
προσαρμοστικές.

(Άποψη δυσπιστιας: η επιδίωξη της ανθεκτικότητας είναι αξιέπαινη 
αλλά μη πρακτική και σχεδόν ουτοπική.)



Φυσικοί Κίνδυνοι

• Επιδημίες και 
Πανδημίες

• Επιδρομές εντόμων
• Ξηρασίες
• Καύσωνες
• Φυσικές πυρκαγιές
• Σεισμοί
• Ηφαιστειακές εκρήξεις
• Πλημμύρες
• Καταιγίδες
• Χιονοθύελλες
• Τυφώνες και 

ανεμοστρόβιλοι
• Εδαφικές και 

υπεδαφικές ανωμαλίες

Τεχνολογικοί 
Κίνδυνοι

• Χημικές διαρροές
• Καταρρεύσεις
• Εκρήξεις
• Φωτιές
• Διαρροές πετρελαίου / 

φυσικού αερίου
• Δηλητηριάσεις
• Έκθεση σε 

ακτινοβολίες
• Ατυχήματα στα δίκτυα 

μεταφορών
• Κατάρρευση 

οργανωμένων 
συστημάτων (νερό, 
ενέργεια, υγεία, 
παιδεία)

Κοινωνικοί / 
Οικονομικοί / 

Πολιτικοί / 
Πολιτισμικοί Κίνδυνοι

• Στεγαστική κρίση
• Ενεργειακή κρίση
• Έλλειψη φαγητού
• Λειψυδρία
• Τρομοκρατία
• Κοινωνικές 

συγκρούσεις
• Οικονομική κρίση
• Επιχειρησιακή 

δυσλειτουργικότητα
• Υπερβολική ανεργία
• Πόλεμοι
• Πολιτικές συγκρούσεις
• Διαφθορά



(Πηγή: Lorenzo Chelleri, “Worban Resilience and (un)sustainability. Exploring the nexus between 
resilience and urban systems”- doctoral thesis, Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, 

June 2012, σελ. 37, μτφ. Κωνσταντίνος Σκιντζής, Ιούνιος 2016)



4 Βασικά Είδη Ανθεκτικότητας

Κοινωνική 
Ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα 
Υποδομών

Οικονομική 
Ανθεκτικότητα

Θεσμική 
Ανθεκτικότητα



 Διαφορετικότητα

 Πλεονασμός

 Επεκτασιμότητα & Ανεξαρτησία των συνιστωσών των 
συστημάτων

 Ανατροφοδοτική ευαισθησία

 Δεκτικότητα στην προσαρμογή

 Περιβαλλοντική ανταπόκριση και ολοκλήρωση



Πυκνότητα
Διαφορετικότητα

Σύνθεση

Αδελφοποιημένες
κοινότητες

Ολοκληρωμένες
κοινότητες

Υποστήριξη
της «Έξυπνης
Μετακίνησης»

-
Μ.Μ.Μ.

Ανθεκτική
και βιώσιμη

ασφάλεια ζωής
και κρίσιμα
συστήματα
υποδομών

Ολοκληρωμένα
φυσικά

συστήματα
Ανθεκτική
ανάπτυξη

πόλης

Πρώτα οι 
πεζοί

Ολοκλη-
ρωμένα

τεχνικά και
βιομηχανικά
συστήματα

Διαμόρφωση 
του τόπου

Τοπικές 
πηγές



Άξονας1:
Ζητήματα τεχνικής φύσης & 

υποδομών

Σημεία συγκέντρωσης 
πληθυσμού
Εξασφάλιση λειτουργίας 
συστημάτων μεταφοράς
Προδιαγραφές ασφαλείας 
κτηρίων
Θωράκιση πηγών 
ενέργειας & επικοινωνίας

Άξονας 2:
Ζητήματα στρατηγικής

Σχέδια για αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων
Διαχείριση στεγαστικών 
κρίσεων
Διαχείριση προσφυγικών / 
μεταναστευτικών κρίσεων
Προστασία / αντιμετώπιση 
τρομοκρατικών ενεργειών
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Η οργάνωση των ανθεκτικών πόλεων κινείται σε 3 άξονες:

ΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ / ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΧΗΣ



ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θεσμικό & διοικητικό πλαίσιο

Πόροι & Χρηματοδότηση

Αξιολόγηση πολλαπλών κινδύνων  - Γνώρισε τον κίνδυνο

Προστασία υποδομών, αναβάθμιση και ανθεκτικότητα

Προστασία των ζωτικής σημασίας παροχών: Εκπαίδευση & Υγεία

Κανονισμοί κτηρίων και Χωροταξικός Σχεδιασμός

Κατάρτιση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση

Περιβαλλοντική προστασία και ενίσχυση των Οικοσυστημάτων

Αποτελεσματική ετοιμότητα – Έγκαιρη προειδοποίηση – Αντίδραση

Ανάκτηση και ανασυγκρότηση πληγεισών κοινοτήτων



Φάση 1
• Οργάνωση και Προετοιμασία για την ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας
• 3 βήματα: Προετοιμασία, Σύγκληση, Σχεδιασμός 

Φάση 2
• Διάγνωση και Αξιολόγηση των κινδύνων της πόλης
• 4 βήματα: Αναγνώριση, Εκτίμηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση 

Φάση 3
• Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για μια ασφαλή και ανθεκτική πόλη
• 3 βήματα: Όραμα – Στόχοι, Προγράμματα – Έργα, Θεσμοθέτηση σχεδίου

Φάση 4
• Η Εφαρμογή του Σχεδίου 
• 2 βήματα: Κινητοποίηση πόρων, Διασφάλιση συμμετοχής

Φάση 5
• Έλεγχος και παρακολούθηση 
• 2 βήματα: Έλεγχος – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση, Διάδοση – Προώθηση



Συνεργασία → ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανθεκτικότητας.



Στρατηγικό Σχέδιο με σαφές όραμα, αποστολή και δράσεις = ΠΟΡΟΙ

 Πλήρης αξιοποίηση των τοπικών πόρων και των ικανοτήτων
 Η χρηματοδότηση αποτελεί κοινή ευθύνη
 Πόροι πλην των χρηματοοικονομικών
 Ευκαιρίες χρηματοδότησης μετά την καταστροφή
 Η Κλιματική αλλαγή

Διεθνείς

Εθνικοί

Τοπικοί



Η Παγκόσμια Τράπεζα

Πρόγραμμα Ανθεκτικών πόλεων
(σε συνεργασία με τον GFDRR)

 Διαγνωστική της Δύναμης της πόλης
 Οικονομική Ανθεκτικότητα
 Συνεργασία Medellin για την αστική ανθεκτικότητα



Το Ίδρυμα Rockefeller – Η πρωτοβουλία “100RC”

Στόχος:
 Να βοηθηθούν μεμονωμένες πόλεις για να γίνουν πιο ανθεκτικές
 Να διευκολυνθεί η οικοδόμηση μιας παγκόσμιας πρακτικής για την

ανθεκτικότητα μεταξύ των κυβερνήσεων, των μη κυβερνητικών
οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεμονωμένων πολιτών



Φορείς Υποστήριξης
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Surat – Ινδία
Πρόβλημα:

Πλημμύρες → 
Πνευμονική Πανώλη

Αντιμετώπιση:
Υποδομές αποχέτευσης &

αποστράγγισης –
τοπικά κέντρα υγείας –

συνεργασίες

Concepción – Χιλή
Πρόβλημα:

Σεισμός → Κατάρρευση 
δικτύων επικοινωνίας =

καθυστέρηση βοήθειας,
φήμες, ανασφάλεια

Αντιμετώπιση:
Άφιξη στρατού –

απαγόρευση
κυκλοφορίας

Semarang – Ινδονησία
Πρόβλημα:

Υπόγεια άντληση νερού → 
Καθιζήσεις – Πλημμύρες 

Αντιμετώπιση:
Πλωτά πατώματα, δίχτυα,

αλλαγή ιχθυοκαλλιεργειών,
συστήματα άντλησης,

ψηλότεροι δρόμοι

Cali – Κολομβία
(κοινότητα Aguablanca)

Πρόβλημα:
Πλημμύρες του ποταμού

Cauca
Αντιμετώπιση:

Αναχώματα, ύδρευση,
ενημέρωση, συμμετοχή,
Fundación Paz y Bien

Cape Town – Ν. Αφρική
Πρόβλημα:

Άπαρτχαϊντ → 
χωροταξικός διαχωρισμός 

Αντιμετώπιση:
Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης,

Ολοκληρωμένο σύστημα
μεταφορών,

συνοχή κοινοτήτων



Το πρόγραμμα “100RC” για την αστική ανθεκτικότητα, αναφέρεται στην 
αντιμετώπιση τόσο των απρόσμενων κρίσεων, όσο και των χρόνιων 

πιέσεων που εξασθενούν τον αστικό ιστό.

Παρέχει:
 Δικτύωση με άλλες πόλεις - ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
 Χρηματοδότηση λειτουργίας γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας → 

σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής, σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς

 Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη της στρατηγικής
 Πρόσβαση σε πλατφόρμα με εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές 

ανάπτυξης της αστικής ανθεκτικότητας



Τυφώνας Κατρίνα
(2004)

• Καταστροφή σπιτιών και 
επιχειρήσεων

• Κλείσιμο του πλησιέστερου 
νοσοκομείου και των 
σχολείων

• Προσωρινή διακοπή 
ρεύματος και νερού.

Πετρελαιοκηλίδα του 
Deepwater Horizon της 

BP (2010)
• Μόλυνση των αλιευτικών 

υδάτων 
• Καταστροφή υδροφόρου 

ορίζοντα

2 μεγάλες καταστροφές



3 σημαντικά μαθήματα από τη Ν. Ορλεάνη
(σύμφωνα με το ίδρυμα Rockefeller)

 H ανθεκτικότητα αφορά στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της
πόλης. Σχεδιασμός ολοκληρωμένος και χωρίς αποκλεισμούς .

 Προσέλκυση και διατήρηση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού

 Η ανθεκτικότητα προέρχεται από τη δύναμη των κοινωνικών
δεσμών μιας πόλης

Το μεγάλο ερώτημα – τομή για την εποχή:
«Πώς θα οικοδομήσουμε με ένα τρόπο που θα επιτρέψει στην πόλη να 
βελτιωθεί και να μην επιστρέψει στην ίδια καταστροφική κατάσταση;»



Βασικές απειλές:
Σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, άνεμοι, χιονοπτώσεις, καύσωνες, 
κοινωνικές ανωμαλίες, οικονομική κρίση

Βήματα ανθεκτικότητας
Πάντα κάτι λείπει ή δε λειτουργεί σωστά!

Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας Αθήνας →
Συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για το 

παρόν και το μέλλον (σχεδιασμός & υλοποίηση)

Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας Θεσσαλονίκης → 
Όραμα, στοχευμένη χρηματοδότηση, εγρήγορση για 

βελτίωση, ανάπτυξη με όρους δίκαιης πόλης
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Αποξένωση 
πληθυσμού

Ανεργία

Οικονομική 
κρίση

Έντονη
Αστικοποίηση

Απώλεια 
ταυτότητας 

πόλεων

Προσβασιμότητα
σε υγεία &
εκπαίδευση

Πόλεμοι –
Τρομοκρατία

Προσφυγικό 
ζήτημα και 

μετανάστευση

Χουλιγκανισμός

ΠΟΛΗ

Πολιτική 
Αστάθεια



Ικανότητες 

αντιμετώπισης

Προσαρμοστικές 

ικανότητες

Μετασχηματιστικές 

ικανότητες

Αντίδραση 

στον κίνδυνο
Εκ των υστέρων Εκ των προτέρων Εκ  των προτέρων

Χρόνος 

εφαρμογής
Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα

Βαθμός 

αλλαγής

Χαμηλός

Παρούσα κατάσταση

Μεσαίος

Σταδιακή αλλαγή

Υψηλός

Ριζική αλλαγή

Αποτέλεσμα

Αποκατάσταση του 

σημερινού επιπέδου 

ευημερίας

Διασφάλιση της 

μελλοντικής 

ευημερίας

Ενίσχυση της 

παρούσας και της 

μελλοντικής 

ευημερίας
(Πηγή: Markus Keck and Patrick Sakdapolrak, «WHAT IS SOCIAL RESILIENCE? LESSONS LEARNED 

AND WAYS FORWARD», EDKUNDE, Μάρτιος 2013, μτφ. Σκιντζής Κωνσταντίνος, Ιούνιος 2016)



Ως Κοινωνική Ανθεκτικότητα ορίζουμε τη σύνθεση και το 
δημιουργικό συνδυασμό των ικανοτήτων αντιμετώπισης, 

προσαρμογής και μετασχηματισμού που διαθέτει ένα κοινωνικό 
σύστημα προκειμένου να μπορεί να προλαμβάνει τις κοινωνικές 
απειλές, να θεραπεύει τις συνέπειές τους και να ισχυροποιείται 

μέσω αυτών, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των θεσμών και 
συμμετοχής των πολιτών



Διαρκής παρακολούθηση και επισήμανση των 
εκάστοτε προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα

Κατάθεση προτάσεων από τοπικά σχολεία –
προγράμματα υποστήριξης σχετικών δράσεων

Προτάσεις και διαβούλευση με τοπικούς φορείς, 
συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα

Διευκολύνσεις προς τις υπεύθυνες υπηρεσίες

Οικονομική υποστήριξη (χορηγίες, αναλήψεις εργων) 
από μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις / εύρωστους πολίτες

Ομάδα Εθελοντισμού → βοήθεια και εργασία σε τομείς 
που ορίζει η ομάδα σχεδιασμού

Ιδέες και προτάσεις προς τις αρχές και τους 
οργανισμούς που «τρέχουν» το σχεδιασμό



Πολυσυλλεκτική ομάδα συντονισμού του σχεδιασμού της 
κοινωνικής ανθεκτικότητας

Πρόγραμμα για την πλήρη συλλογή ιδεών και προτάσεων –
Παρουσίαση τους και διαβούλευση υπό την ομάδα συντονισμού

Τροποποιήσεις στο Γ.Π.Σ. (επέκταση, νεες γειτονιές, προώθηση 
ποδηλάτου, αύξηση πρασίνου, επικοινωνία στο δημόσιο χώρο)

Απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία των συστημάτων υγείας 
και παιδείας – Ετοιμότητα & Συνεργασία

Στροφή στην τοπική οικονομία και παραγωγή  - Προστασία, 
αξιοποίηση, εκπαίδευση, υποστήριξη, αλληλεγγύη

Κινητοποίηση κατοίκων για τη διάσωση της τοπικής ταυτότητας 
(πατριδογνωσία, αύξηση ενδιαφέροντος, συνεργασίες)

Ομάδες εθελοντισμού για ουσιαστική συμμετοχή και δράση

Διαχείριση, υποστήριξη, αξιοποίηση των νέων πληθυσμών
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Πόλη = Πολύπλευρος + Πολύπλοκος οργανισμός
Πληθώρα κινδύνων – Δύσκολη η προστασία

«Πατέρας» της Ανθεκτικότητας είναι
το Ένστικτο της Επιβίωσης

Ανθεκτική Πόλη = Πρόληψη + Ανατροφοδότηση
Ανάλυση → Σχεδιασμός → Εφαρμογή → Παρακολούθηση

Ανθεκτικότητα στον Αστικό Σχεδιασμό
=

Ζητήματα τεχνικής φύσης και υποδομών
+

Ζητήματα στρατηγικήςΒήματα & Φάσεις υλοποίησης διαφοροποιούνται ανά πόλη
=>

Κατηγοριοποίηση Πόλεων και δράση αναλόγως

Συνεργασία → Δομικό Στοιχείο / Προϋπόθεση επιτυχίας
(φορείς, κάτοικοι, χρηματοδότες, πόλεις)

Απαραίτητη η Συνεχής & Εγγυημένη Χρηματοδότηση
Πόροι: Τοπικοί – Εθνικοί – Διεθνείς

Πρόγραμμα “100 RC”: Ο Μεγάλος Υποστηρικτής
Δημιουργία Δικτύου πόλεων

=>
Επικοινωνία – Συνεργασίες – Γνώση - Δεσμοί

Ελλάδα:
Σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς

Πρώτα βήματα ολοκληρωμένης αστικής ανθεκτικότητας

Υψηλή αναγκαιότητα για υποστήριξη της
Κοινωνικής Ανθεκτικότητας

(σύνθετες απειλές, πολύπλοκες κρίσεις,
δύσκολος σχεδιασμός, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα)



«Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώο πολιτικό, και αυτός που
εξαιτίας της φύσης του και όχι εξαιτίας των περιστάσεων ζει

εκτός πόλεως είναι είτε φαύλος είτε κάτι καλύτερο από
άνθρωπος […] Λοιπόν είναι φανερό ότι η πόλη είναι μια

φυσική πραγματικότητα και πιο σημαντική από το
κάθε άτομο. […] Εκείνος που δεν είναι μέρος της

πόλεως είναι είτε θηρίο είτε θεός.

Όλων λοιπών των ανθρώπων η ορμή
προς μία τέτοια κοινωνία ανάγεται

στην ίδια τους τη φύση, και
εκείνος που πρώτος συγκρότησε

μια τέτοια κοινωνία είναι
πρωτουργός μέγιστων

αγαθών.»
Ἀριστοτέλης,

Πολιτικά
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