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Γρηγόρης Καυκαλάς. Σε καλωσορίζω
και χαίροµαι ιδιαίτερα που δέχτηκες
να κάνουµε αυτή τη συζήτηση.

προκειµένου να µπορείς κατά κάποιο
τρόπο να πεις τεκµηριωµένα πράγµατα
για πολλές πόλεις σε κρίση. Θέλω να

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Θα ήθελα
να διευκρινίσω από την αρχή ότι οι
απόψεις που πρόκειται να εκφράσω
είναι επηρεασµένες από τις ελληνικές
πόλεις στην κρίση για τον απλό λόγο

το διευκρινίσω ότι µε την έννοια αυτή
µπορεί να υπάρχει µεροληψία κατά
κάποιο τρόπο που πηγάζει από τη
βιωµατική και ερευνητική εµπειρία
µου από τις ελληνικές πόλεις.

ότι η ερευνητική και βιωµατική µου
εµπειρία σε σχέση µε άλλες πόλεις σε
κρίση µέχρι στιγµής τουλάχιστον είναι
από περιορισµένη έως ελάχιστη.
Θεωρώ προαπαιτούµενο να υπάρχει
ερευνητική και βιωµατική εµπειρία

Γρηγόρης Καυκαλάς. Έτσι κι αλλιώς,
όπως λένε διάφοροι, η Ελλάδα
αποτελεί ένα παγκόσµιο παράδειγµα
διαχείρισης της κρίσης κατά κάποιο
τρόπο, οπότε έχει ενδιαφέρον και από
αυτή την άποψη. Η πρώτη ερώτηση

είναι αν, 5 χρόνια από την εκδήλωση
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης το
2008, διαπιστώνεται ότι υπάρχει κάτι
διαφορετικό στον τρόπο που
επηρεάστηκαν οι πόλεις σε σχέση µε
τις εθνικές οικονοµίες και αν
διαφέρουν και µεταξύ τους ως προς
την ανθεκτικότητα ή/και την
ευαισθησία τους απέναντι στις
συνέπειες της κρίσης.
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Αν µου
επιτρέπεται να µιλήσω λίγο για το
πλαίσιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω
λέγοντας ότι για να αντιληφθούµε τις
επιπτώσεις της κρίσης στις πόλεις και
τυχόν διαφοροποιήσεις από το εθνικό
επίπεδο, θα πρέπει να αναρωτηθούµε
πρώτα για κάποιες βασικές έννοιες ή
συνθήκες. Συγκεκριµένα για την
έκθεση στην κρίση, την τρωτότητα
απέναντι στην κρίση και το δυναµικό
προσαρµογής όλων αυτών των
χωροκοινωνικών, οικονοµικών και
θεσµικών δοµών που συγκροτούν τις
πόλεις γενικά και την καθεµιά
ξεχωριστά. Βέβαια ίσως αναρωτηθείς
για τα θεωρητικά εργαλεία
προσέγγισης τα οποία κατά κάποιο
τρόπο προέρχονται από το πεδίο
διαχείρισης κινδύνων, καταστροφών
και κρίσεων, αλλά στην προκειµένη
περίπτωση µιλάµε επίσης για κρίση
και από την έως τώρα επιβεβαίωση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων
θεωρώ ότι αυτό το πεδίο µας

προσφέρει ένα θεωρητικό οπλοστάσιο
που ταιριάζει στην περίπτωση.

Γρηγόρης Καυκαλάς. Σίγουρα.
Άλλωστε η αµηχανία δεν βρίσκεται
από την πλευρά του οπλοστασίου που
χρησιµοποιείς εσύ αλλά από την άλλη
πλευρά, της οικονοµικής προσέγγισης
ή της αµιγώς ας πούµε χωρικής ή
γεωγραφικής που δεν είναι απολύτως
έτοιµες να χειριστούν θέµατα κρίσης.
Είναι συνεπώς πολύ ενδιαφέρον που το
θέτεις µε αυτόν τον τρόπο.
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Οπότε τι
θέλω να πω εδώ. Θεωρώ ότι η
δηµοσιονοµική εξυγίανση και
διάσωση, σε εθνικό επίπεδο, η µακροοικονοµική διάσωση δηλαδή, απαίτησε
προσαρµογές (να αναφέρω εδώ τον
αγγλικό όρο resilience για να
συνδεθούµε µε τη διεθνή
βιβλιογραφία), από τα υψηλά επίπεδα
και τους κυβερνητικούς θεσµούς σε
µακρο- κλίµακα που είχαν ως
αποτέλεσµα την επέκταση της έκθεσης
και τρωτότητας αστικών κυρίως
κοινωνικών δοµών, θεσµών και
οµάδων σε πιο χαµηλά επίπεδα, έναντι
χρόνιων κινδύνων όπως είναι η
ανεργία, η αναγκαστική
µετανάστευση, ο κοινωνικός
αποκλεισµός, η πτώχευση
επιχειρήσεων και κλάδων, η φτώχεια,
η µη δυνατότητα κάλυψης βασικών
αναγκών και εδώ προσθέτω χωρίς να
πρωτοτυπώ τους κινδύνους απώλειας

στέγης, ενεργειακής φτώχεια,

ψηλότερα στα χαµηλότερα επίπεδα,

υποσιτισµού, απώλειας πρόσβασης σε

από τον ευρωπαϊκό βορρά στον

υπηρεσίες πρόνοιας και φροντίδας

ευρωπαϊκό νότο, από το κεντρικό

ηλικιωµένων, κίνδυνους που έχουν να

κράτος προς τοπικές αυτοδιοικήσεις,

κάνουν µε την υγεία, επιδηµιών,

πόλεις και περιφέρειες και κοινωνικές

νοσηρότητας , διατάραξης της ψυχικής

οµάδες που εξαρτώνται από το

υγείας εγκληµατικότητας και

κοινωνικό κράτος, από διεθνικές

ανασφάλειας.

επιχειρήσεις σε τοπικές επιχειρήσεις
οριακής βιωσιµότητας κοκ. Θα µου

Γρηγόρης Καυκαλάς. Λες δηλαδή ότι
η αναγκαστική προσαρµογή στο πιο
ψηλό επίπεδο αύξησε τους κινδύνους
για όλα αυτά που µόλις ανάφερες.

επιτρέψεις εδώ να κάνω ένα γύρισµα
στον Ulrich Beck, να πω δηλαδή ότι
όλα αυτά συµβαίνουν γιατί στο
σηµερινό κόσµο, , κυριαρχεί η διανοµή

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Ακριβώς.
Να πούµε βέβαια ότι όλα αυτά ήταν
αποτέλεσµα των προσαρµογών που
υλοποιήθηκαν µε τη µορφή
συρρίκνωσης και υποχρηµατοδότησης
των δοµών του κράτους πρόνοιας, µε
περικοπές µισθών, µε απολύσεις και
άλλα τέτοια µέτρα µακρο-οικονοµικά
και δηµοσιονοµικού ορθολογισµού ή
εξυγίανσης. Αυτό που ισχυρίζοµαι
στην ουσία είναι ότι συµβαίνει κάτι
ανάλογο µε άλλες περιπτώσεις κρίσης
ότι δηλαδή έχουµε µετακύλιση της
τρωτότητας.

και αναδιανοµή ζηµιών, κινδύνων και
αντιξοοτήτων και είναι υποδεέστερης
σηµασίας η διανοµή και αναδιανοµή
αγαθών και ευκαιριών. Να πω και κάτι
άλλο. Η ερώτηση έχει να κάνει και µε
την διαφορά µεταξύ πόλεων. Να
προσθέσω λοιπόν εδώ ότι οι συνέπειες
είναι µεγαλύτερες εκεί που
προϋπάρχουν θύλακες αυξηµένης
τρωτότητας, όπως είναι αστικές
περιοχές µε ανεργία και κοινωνικό
αποκλεισµό, περιβαλλοντική
υποβάθµιση, οικονοµικές δοµές
οριακής βιωσιµότητας που επιβιώνουν
λόγω παραβατικότητας, επίσης

Γρηγόρης Καυκαλάς. Είναι πολύ
ενδιαφέρον αυτό που λες.
Απαλλάσσεται ας πούµε από ένα
µέρος του κινδύνου το πιο πάνω
επίπεδο

καταστάσεις µειωµένης κοινωνικής

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Ναι.

που στηρίζονται στο δηµόσιο τοµέα,

Πρόκειται για µετατόπιση από τα

εκεί που επικρατούν κλάδοι που

συνοχής και ανίσχυρη τοπική
αυτοδιοίκηση, εκεί όπου κυριαρχούν
µορφές εισοδηµάτων και απασχόλησης

πλήττονται περισσότερο από την

που τραυµατίστηκαν από

κρίση, πχ. ο τοµέας ακίνητης

καταστροφές, νοµίζω ότι παίζει εδώ

περιουσίας, εκεί που είναι ανεπαρκείς

πολύ µεγάλο ρόλο το πόσο µεγάλες

οι κοινωνικές υποδοµές. Επίσης εκεί

και ποιές είναι αυτές οι οµάδες που

που το επίπεδο προσαρµοστικότητας

βιώνουν απότοµη αύξηση της

είναι χαµηλό. Σηµασία δηλαδή έχει όχι

τρωτότητας τους λόγω της κρίσης και

µόνο η ψηλή τρωτότητα αλλά και η

επίσης πόσο µεγάλες και ποιές είναι οι

περιορισµένη προσαρµοστικότητα.

οµάδες και που εµφανίζουν υψηλό

Αυτό µπορεί να κριθεί από την

δυναµικό προσαρµογής. Και οι δυο

ανυπαρξία δοµών αυτοοργάνωσης και

αυτές κατηγορίες βρίσκονται στις

πολιτικής διεκδίκησης, χαµηλά

πόλεις ή εξαρτώνται από τις πόλεις οι

επίπεδα εκπαίδευσης και

οποίες έτσι εξακολουθούν να

αποταµίευσης, ψηλή εξάρτηση από

διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην

προνοιακές παροχές, χαµηλά επίπεδα

κοινωνική αλλαγή. Πάντως, η όποια

δικτύωσης, χαµηλή επαγγελµατική και

στοχευµένη κοινωνική αλλαγή, που

στεγαστική κινητικότητα. Όλα αυτά

έχει ωριµάσει, συνειδητοποιηθεί και

περιορίζουν τις δυνατότητες

διεκδικηθεί, προϋποθέτει συλλογικές

προσαρµογής.

προσαρµογές και αντιστάσεις. Όµως οι
δυτικές κοινωνίες κυριαρχούνται από

Γρηγόρης Καυκαλάς. Εδώ τώρα
έχουµε περάσει στη δεύτερη ερώτηση
που λέει ότι οι πόλεις θεωρούνται ότι
αποτελούν τα κέντρα του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι είτε πρόκειται για
τη σταθεροποίηση της εξουσίας είτε
για την ρήξη και ανατροπή της. Η
κρίση ενισχύει ή υπονοµεύει τη
σηµασία των πόλεων ως πεδία
προσανατολισµού της κοινωνικής
αλλαγής; Βέβαια αυτή η κοινωνική
αλλαγή δεν έχει προκαταβολικά
πρόσηµο. Μπορεί να κινηθεί για
παράδειγµα προς προοδευτική ή
συντηρητική κατεύθυνση ή και προς
άλλες κατευθύνσεις.
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Το
σκέφτηκα πολύ αυτό. Με βάση
εµπειρικά παραδείγµατα από πόλεις

τον ατοµισµό και κατ’ επέκταση
τείνουν προς εξατοµικευµένες
προσαρµογές που ναι µεν µπορεί να
φέρουν αλλαγές αλλά δύσκολα θα
στραφούν προς κοινωνικά και
συλλογικά στοχευµένες αλλαγές.

Γρηγόρης Καυκαλάς. Καταλαβαίνω
ότι λες πως θα πρέπει ήδη να υπάρχει
η ικανότητα επεξεργασίας µιας
συλλογικής προσαρµογής, διαφορετικά
όταν ξεσπάσει η κρίση ο καθένας
προσπαθεί ατοµικά µε βάση τις
αντιλήψεις που κυριαρχούν στην
αναπτυγµένη ας το πούµε δυτική
κατάσταση και άρα δεν προσφέρεται
τόσο πολύ η κρίση για συλλογικές
προσαρµογές στην Ευρώπη.

τις προσαρµογές των ανθρώπων και τις
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Και ναι και
όχι. Συµβαίνουν και τα δυο. Και
εξατοµικευµένες προσαρµογές που
µάλιστα οδηγούν σε νέους κύκλους
αναδιανοµής της τρωτότητας αλλά και
συλλογικές που επιχειρούν να
καταστήσουν ευάλωτα τα µακροεπίπεδα λήψης αποφάσεων. Θα πούµε
και άλλα στη συνέχεια.

µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Αυτό
συµβαίνει γιατί οι άνθρωποι και οι
θεσµοί έχουν κατά κάποιο τρόπο δικές
τους τρωτότητες και δικό τους
ξεχωριστό δυναµικό προσαρµογής που
προσδιορίζει την ικανότητα τους να
ανθίστανται σε όποιες πιέσεις ή
διαταραχές. Καθώς όµως, όπως
προσωπικά πιστεύω, κάθε προσαρµογή
οδηγεί σε ανακατανοµές της

Γρηγόρης Καυκαλάς. Ας πάµε στην
τρίτη ερώτηση. Η µακροχρόνια
αλληλεπίδραση των παγκόσµιων και
τοπικών δυνάµεων διαµορφώνει τη
φυσιογνωµία των πόλεων. Πιστεύεις
ότι οι δυνάµεις που ενεργοποίησε η
κρίση λειτουργούν ισοπεδωτικά
ανατρέποντας την ιστορικά
διαµορφωµένη φυσιογνωµία κάθε
πόλης ή αντίθετα, κάθε πόλη έχει
περιθώρια να αντιδράσει και να
προσαρµοστεί µε βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της;
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Κατ’ αρχήν
η πόλη τουλάχιστον ως προς την
αντίδραση και προσαρµογή στην
κρίση δεν είναι µια ενιαία οντότητα.
Υπάρχει µια οµάδα συγγραφέων, στην
εκδοτική σειρά του UNU-EHS,
No.10/2008, (Sakdapolrak et al 2008)
µε τον τίτλο Megacities: resilience and
social vulnerability που ισχυρίζονται
ότι οι προσαρµογές των µητροπόλεων
σε οποιεσδήποτε τραυµατικές
καταστάσεις, συντίθενται στην ουσία
από τις προσαρµογές των θεσµών και

τρωτότητας και των κινδύνων για τους
οποίους µιλήσαµε, πρέπει να
αναρωτηθούµε εδώ τι συµβαίνει στους
κατοίκους µιας πόλης, ιδιαίτερα τις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όταν η
πόλη καθοδηγείται ή κυβερνάται τέλος
πάντων από προσαρµοστικούς
θεσµούς και αντιστρόφως τι συµβαίνει
στους θεσµούς της πόλης και τις
συλλογικότητες όταν αυτή
κυριαρχείται από την ατοµική
προσαρµοστικότητα. Γιατί συµβαίνουν
και τα δύο. Και για να ξανάρθω στο
ερώτηµα τι θα συµβεί στην ιστορικά
διαµορφωµένη φυσιογνωµία κάθε
πόλης, κατά τη γνώµη µου αυτό
εξαρτάται από τους συσχετισµούς
προσαρµογής των ενδογενών σε σχέση
µε εξωγενείς θεσµούς, και τους
συσχετισµούς προσαρµογής
εξατοµικευµένων συµφερόντωνσε
σχέση µε συλλογικότητες που
υπερασπίζονται την ταυτότητα τους ή

ανθίστανται στην καταστροφή της

καταψηφίζοντας τον στις εκλογές µετά

ταυτότητας τους.

την ανασυγκρότηση της πόλης, γιατί
θεώρησαν ότι οι επιλογές του στη
φάση της ανασυγκρότησης ήταν

Γρηγόρης Καυκαλάς. Θεωρείς αυτό
είναι ένα αναδυόµενο φαινόµενο.
Προκύπτει δηλαδή κάποια ισορροπία
προσαρµογής ή µπορεί να είναι και
στόχος που επιδιώκεται συνειδητά.

επιζήµιες για ευρύτατες κοινωνικές
οµάδες. Οπότε µπορεί κανείς να
σκεφτεί παραλληλισµούς µε αυτά που
συµβαίνουν στις χώρες της κρίσης.

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Από τη
βιβλιογραφία, φαίνεται να προκύπτει
ότι εκεί που υπάρχει η τρωτότητα, εκεί
δηλαδή που τα κοινωνικά υποκείµενα
είναι πιο ευάλωτα εκεί αναπτύσσεται
και δυναµικό προσαρµογής, είναι ίσως
παράξενο αλλά ο ίδιος ο µηχανισµός
που καταπολεµάει την τρωτότητα
γεννιέται από την ψηλή τρωτότητα. Να
πω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα που
δεν έχει να κάνει µε την οικονοµική
κρίση. Πρόκειται για το τι συνέβη
στην πόλη του Μεξικού µετά την
ανασυγκρότηση της από τον µεγάλο
σεισµό του 1985. Όπως γράφει η
Diane Davis1 σε ένα συλλογικό τόµο
µε τίτλο The Resilient City, εκεί
λοιπόν σε µια επίδειξη συλλογικής
προσαρµοστικότητας ή αντίστασης,
εδώ έχει σηµασία πόσο απέχει η

Γρηγόρης Καυκαλάς. Πολύ σφαιρική
η τοποθέτηση που κάνεις, η οποία
βάζει το θέµα της ορολογία, τόσο σα
ελληνικά όσο και διεθνώς, που θα
άξιζε αν γίνεται να διευκρινιστεί λίγο
παραπάνω. Δηλαδή αντίσταση,
αντίδραση, προσαρµογή, ανταπόκριση,
ανθεκτικότητα, τι ακριβώς ζητάµε.
Ζητάµε κάτι που εκφράζεται εξίσου µε
όλες αυτές τις έννοιες; Ας το
αφήσουµε όµως να απαντηθεί όσο
είναι δυνατόν βήµα-βήµα στη
συζήτηση. Μοιάζει λοιπόν πώς
θέλουµε να πάµε σε µια δίκαιη και
βιώσιµη πόλη. Θεωρείς ότι αυτό το
όραµα εξακολουθεί να αποτελεί
προτεραιότητα και κατά την περίοδο
της κρίσης ή τείνει να αντικατασταθεί
από άλλα ζητήµατα (πχ. η προσέλκυση
επενδύσεων, η ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας, η ποιότητα του αστικού
περιβάλλοντος, η ασφάλεια των
πολιτών) που θεωρούνται κρίσιµα για
την αντιµετώπιση των συνεπειών της
κρίσης; Μήπως όµως έτσι
αποµακρύνεται το ζήτηµα της δίκαιης
και βιώσιµης πόλης;

έννοια προσαρµοστικότητα από την

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Δεν είµαι

έννοια αντίσταση, οι Μεξικανοί έριξαν

σίγουρη για την απάντηση. Το

τον πρόεδρο De la Madrid

βασάνισα λίγο, δίκαιη και βιώσιµη

1
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πόλη, ναι. Αλλάζουν όµως οι όροι µε
τους όποιους κρίνεται αυτή η
δικαιοσύνη και αυτή η βιωσιµότητα.

Όπως λέγαµε και στην αρχή στο

που ανέφερες ως προτεραιότητες στην

σηµερινό κόσµο δεν κυριαρχεί τόσο η

εποχή της κρίσης, δηλαδή η

κατανοµή του πλούτου και των

προσέλκυση επενδύσεων και η

ευκαιριών αλλά η κατανοµή των

ανταγωνιστικότητα, εν µέρει

κινδύνων και αντιξοοτήτων. Αν

συνιστούν και διευκολύνσεις πχ προς

ακολουθήσουµε αυτό το νήµα σκέψης

το διεθνές κεφάλαιο, τον

θα έλεγα ότι όσοι αγωνίζονται για

χρηµατοπιστωτικό τοµέα κλπ. Με

αυτό το όραµα θα πρέπει να

άλλα λόγια οι παραπάνω

προτάξουν προστασία των ευάλωτων

προτεραιότητες δηµιουργούν συνθήκες

και αδύναµων από κινδύνους και

προσαρµογής για τη διεθνή οικονοµική

απώλειες πρώτα από όλα. Όλα αυτά

elite.

στα οποία αναφερθήκαµε είναι
κίνδυνοι και απώλειες όπως στέγης,
εργασίας, εισοδήµατος, ασφάλειας,
πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόνοιας.
Άρα έχουµε γυρίσει πίσω σε εποχές
όταν όλα αυτά δεν ήταν
εξασφαλισµένα. Και µην ξεχνάµε ότι
υπάρχουν ισχυρά κέντρα αποφάσεων
που πιέζουν για συγκεκριµένες
προσαρµογές. Η διάσωση σε εθνικό
επίπεδο στην ουσία µεταφράζεται σε
µεταβίβαση της αβεβαιότητας, των
κινδύνων και των απωλειών σε
χαµηλότερα επίπεδα και ευρέα

Γρηγόρης Καυκαλάς. Όπως το
περιγράφεις σκέφτοµαι ότι αυτή η
µετατόπιση δίνει σε αυτούς που το
επιχειρούν, δεν πρόκειται βέβαια για
άτοµα αλλά για ισχυρές δοµές, τη
δυνατότητα να βρίσκουν συγκυριακά
συµµάχους καθώς είναι σε θέση να
µεταφέρουν συνεχώς αλλού τους
κινδύνους. Οι συγκυριακοί σύµµαχοι
δεν βλέπουν ότι αργά ή γρήγορα θα
βρεθούν και αυτοί κάτω από πίεση.
Βέβαια για να µετατραπεί αυτό σε
διαφορετικό σχέδιο κοινωνικής και
πολιτικής αλλαγής θέλει πολύ
συνειδητοποίηση και ισχυρές
προϋποθέσεις προετοιµασίας. Να
προσθέσω εδώ την επόµενη
ερώτηση...

κοινωνικά στρώµατα. Εποµένως

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Αν

έχουµε κάποια κέντρα αποφάσεων και

προηγουµένως θέλαµε να

συµφερόντων που πιέζουν για

καταλήξουµε κάπου, στην ουσία θα

προσαρµογές που στην ουσία

πρέπει να σταµατήσει η πολιτική

αποβλέπουν σε περιορισµό των δικών

στήριξη των κέντρων που προωθούν

τους αβεβαιοτήτων, µεταβιβάζοντας

τέτοιες προσαρµογές προκειµένου να

κινδύνους σε ευρύτερες κοινωνικές

διαµορφωθεί ας πούµε ένα κάποιο

οµάδες, τοµείς, πόλεις και περιφέρειες.

ανατρεπτικό σκηνικό, το οποίο µπορεί

Να προσθέσω ότι ζητήµατα όπως αυτά

να συµβεί µόνο όταν επεκταθούν οι

απώλειες στις οµάδες που

προκύπτουν σε σχέση κυρίως µε τον

διαµορφώνουν κοινοβουλευτικές

τρίτο κόσµο.

πλειοψηφίες.

Γρηγόρης Καυκαλάς. Εκείνο που θα
χρειαστεί τότε είναι βέβαια κάποιος
άξονας. Γιατί ναι µεν θίγονται
διάφορες οµάδες που αποτελούν
θεµέλιο της συγκρότησης των όποιων
κοινωνικών σταθερών, θα πρέπει όµως
να έχουν και κάπου να πάνε. Άλλωστε
δεν προσαρµόζονται µόνον οι πολίτες
αλλά και τα κέντρα αποφάσεων. Το
επόµενο ερώτηµα είναι αν η
αναδιανοµή του εισοδήµατος για
πραγµατική ισότητα, η προώθηση
συλλογικών σε σχέση µε ιδιωτικές
πρωτοβουλίες, η προσπάθεια ισότιµης
πρόσβασης στις ευκαιρίες
απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών,
κλπ. Αν εξακολουθεί να έχει νόηµα
κάτι τέτοιο ή αν οι επιµέρους
αντιδράσεις θέτουν διαφορετικά
προτάγµατα. Βέβαια πρόκειται για
ζήτηµα που έχεις καλύψει αρκετά έως
τώρα...
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Ναι, αλλά
µε βοήθησε να πάω λίγο παρακάτω
όπως ήταν διατυπωµένο. Ήδη έχουµε
πει ότι στα πλαίσια µιας
επικαιροποίησης του οράµατος θα
πρέπει να προτάξουµε διεκδικήσεις
που βάζουν φραγµό σε κινδύνους και
απώλειες και θα πρόσθετα εδώ και σε
απειλές που ξεπερνούν κάποια όρια,
για παράδειγµα, τα όρια που
προκύπτουν από τα θεµελιώδη

Γρηγόρης Καυκαλάς. Έχεις πολύ
δίκιο που το επισηµαίνεις αυτό, γιατί
αν η όποια προηγούµενη κατάσταση
είχε οδηγήσει σε αδικαιολόγητες
ανισότητες, δεν µπορεί τώρα
οποιαδήποτε απώλεια να συγκρίνεται
µε απώλειες στο επίπεδο των
θεµελιωδών αναγκών.
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Ναι.
Άλλωστε τα όρια αυτά είναι
αναγνωρίσιµα και αποδεκτά ευρέως
από τη διεθνή κοινότητα και είναι
πολύ δύσκολο τα όποια ισχυρά κέντρα
αποφάσεων να τα καταστρατηγήσουν
χωρίς να παράξουν ανατρεπτικές
διαδικασίες που θα είναι ενδεχόµενα η
αυτοκαταστροφή τους. Εποµένως µας
νοιάζουν δικαιώµατα και βασικές
ανάγκες όπως το δικαίωµα στη στέγη,
τη βασική εκπαίδευση, την εργασία,
την υγεία το ελάχιστο εισόδηµα, την
επαγγελµατική ασφάλεια, την
προστασία από εκµετάλλευση την
πρόσβαση σε ασφαλή τροφή και νερό,
την προστασία από τεχνολογικές
απειλές, την ελευθερία έκφρασης,
έχουν βέβαια ειπωθεί και παλιότερα
αυτά, αλλά τώρα φαίνεται πως τα
χάνουµε...

ανθρώπινα δικαιώµατα. Και µάλιστα
το µυαλό µου πήγε σε ζητήµατα που

Γρηγόρης Καυκαλάς. Πραγµατικά,
στην Ευρώπη ορισµένα πράγµατα δεν
διανοείται κανείς ότι µπορεί να τα

χάσει και µιλάει για απώλειες για άλλα
πράγµατα που µερικές φορές µπορεί
και να είναι και ας πούµε κάπως
πολυτελείας. Καλή είναι λοιπόν αυτή η
προσγείωση στα βασικά γιατί
ενδεχόµενα τώρα να κινδυνέψουν
πολλοί να τα χάσουν όπως κινδύνεψαν
εδώ... επαναλαµβάνω κάπως όσα λες
αλλά µε βοηθάει η σαφήνεια µε την
οποία τα διατυπώνεις.
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Μίλησες
στην ερώτηση σου για αναδιανοµή
εισοδήµατος και εξασφάλιση ισότιµης
πρόσβασης στις ευκαιρίες
απασχόλησης, ενώ κατά βάθος το
κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι κινδυνεύουµε
να χάσουµε πολλά περισσότερα και να
τα χάσουµε πολλοί περισσότεροι.

καταστάσεις και τις κρίσεις οι
άνθρωποι και οι θεσµοί αντιτάσσουν
την προσαρµοστικότητα τους. Και
έχουµε δει εδώ µιλώντας για την
περίπτωση της Ελλάδας ότι κάποιες
φορές αυτή η προσαρµοστικότητα
είναι επωφελής για το ευρύτερο
δηµόσιο συµφέρον και την
περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Να
πούµε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Η
στροφή προς τα µέσα µαζικής
µεταφοράς για αποφυγή των ακριβών
καυσίµων, ο περιορισµός των
οικιακών απορριµµάτων λόγω
περιορισµού της κατανάλωσης, η
εξοικονόµηση κατανάλωσης ενέργειας
για τους λογαριασµούς του

Γρηγόρης Καυκαλάς. Εδώ τώρα
ερχόµαστε στην επόµενη ερώτηση.
Υπάρχει δυνατότητα και κάτω από
ποιές προϋποθέσεις µπορούµε να
οδηγηθούµε σε µια συνολικά δίκαιη
και βιώσιµη πόλη, ιδιαίτερα µέσα από
την ίδια την κρίση; Μπορεί η κρίση να
γίνει ευκαιρία; Τι είδους ευκαιρία και
για ποιόν; Πιστεύεις ότι πρόκειται για
ένα ζήτηµα που πρέπει ή µπορεί να
λυθεί ιεραρχικά εκ των άνω πχ από την
ΕΕ ή τον ΟΗΕ, κλπ. ή πρόκειται για
κάτι που µπορεί να προκύψει εκ των
κάτω ως αποτέλεσµα κοινωνικών και
πολιτικών συγκρούσεων;
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Θα γυρίσω
πίσω σε αυτό που διατύπωσα
προηγουµένως και που µοιάζει ίσως
σαν ένα απλός τρόπος προσέγγισης,
αλλά φωτίζει πολλά πράγµατα, ότι
δηλαδή τελικά στις τραυµατικές

ηλεκτρικού, η συγκρότηση κοινωνικών
δοµών για την αντιµετώπιση της
φτώχειας, τα κοινωνικά παντοπωλεία,
τα φαρµακεία, τα ανταλλακτικά
δίκτυα, ο παραµερισµός των
µεσαζόντων. Αν το καλοσκεφτούµε
αυτό που κάνουν αυτές οι δοµές είναι
ότι µετακυλύουν τρωτότητα από τους
περισσότερο τρωτούς στους λιγότερο
τρωτούς. Να πω ένα συγκεκριµένο
παράδειγµα. Τα κοινωνικά
παντοπωλεία όπως λειτουργούν από τη
µια προσφέρουν αγαθά σε άτοµα που
τα έχουν ανάγκη και από την άλλη
µπορούν να τραβήξουν πελατεία από
τα σούπερ µάρκετ µεε τιµές
χαµηλότερες από αυτά, µπορούν

δηλαδή να τους κάνουν ζηµιά
λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο
ανταγωνιστικά.. Να συµπληρώσω
ακόµα ότι η µια πλευρά προσαρµογών
είναι αυτή, η επωφελής για τις πλέον
αδύναµες οµάδες και την

κατευθύνσεις καθώς τα επιµέρους
αποτελέσµατα δεν αθροίζονται. Έτσι
το τελικό αποτέλεσµα δεν µπορεί να
προδιαγραφεί καθόλου αν και είναι
συµβατό µε τις ατοµικές και
συλλογικές µορφές
προσαρµοστικότητας που έχεις
αναφέρει...

περιβαλλοντική βιωσιµότητα, ενώ η

Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Αν

άλλη αφορά στις επιζήµιες

προσπαθήσουµε να περιγράψουµε ένα

προσαρµογές όχι µόνο για το

αποτέλεσµα, είναι ότι οι προσαρµογές

περιβάλλον και το ευρύτερο δηµόσιο

των ατόµων και των κοινωνικών

συµφέρον αλλά και για το µέλλον. Η

οµάδων µπορεί να αυξήσουν την

στροφή για παράδειγµα σε

τρωτότητα των θεσµών και

ακατάλληλα καύσιµα στις πόλεις, η

αντιστρόφως οι προσαρµογές των

καταφυγή σε στέγη χωρίς τις

θεσµών να αυξήσουν την τρωτότητα

απαραίτητες προδιαγραφές, η στροφή

ατόµων και των κοινωνικών οµάδων.

σε φαγητό χαµηλής ποιότητας η

Άλλωστε είδαµε, ιδιαίτερα εδώ στην

στροφή των αγορών και της

Ελλάδα, πώς οι θεσµοί εθνικού

µεταποίησης σε φτηνότερες πρώτες

επιπέδου µεταβιβάζουν τρωτότητα

ύλες και αγαθά και υπηρεσίες χαµηλής

στην κοινωνία και τα εξατοµικευµένα

ποιότητας, ακόµα και τα

υποκείµενα. Εποµένως αν πρέπει να

µεταχειρισµένα λάστιχα που µπορεί να

απαντήσω εκ των άνω ή εκ των κάτω,

οδηγήσουν σε περισσότερα τροχαία

δεν θα ξεχώριζα ρητά και θα έλεγα ότι

ατυχήµατα, είναι προσαρµογές που

υφίσταται κατά κάποιο τρόπο καλή και

µετατρέπουν την οικονοµική

κακή προσαρµοστικότητα που θα

τρωτότητα σε τρωτότητα υγείας,

πρέπει να διαχειριστούµε θέτοντας

οικολογική κλπ ή την µεταφέρουν σε

κανονιστικό πλαίσιο και δίνοντας τη

άλλους (καταναλωτές, ενοικιαστές,

δυνατότητα στα άτοµα να ελέγχουν

οικονοµικά αδύναµους κλπ).

τους θεσµούς και αντιστρόφως στους
θεσµούς να ελέγχουν εξατοµικευµένα

Γρηγόρης Καυκαλάς. Καταλαβαίνω
ότι όπως το θέτεις η απάντηση δεν
µπορεί να είναι µονοσήµαντη, αν
δηλαδή µπορεί να έρθει εκ των άνω ή
εκ των κάτω η θετική προσαρµογή
αλλά µπορεί να συµβεί από όλες τις

συµφέροντα αλλά και να υπάρχει
έλεγχος µεταξύ των θεσµών. Ένα
µικρό παράδειγµα για το πώς η
ατοµική προσαρµοστικότητα µπορεί
να αυξήσει την θεσµική τρωτότητα

είναι ότι λόγω της κρίσης µειώθηκε ο

αργήσει να πάρει µια πιο στέρεη

αριθµός των εθελοντών

µορφή. Η κρίση επεκτείνει και

δασοπυροσβεστών που εγκατέλειψαν

βαθαίνει την πολυδιάστατη τρωτότητα

αυτή τη δραστηριότητα και επέλεξαν

ατόµων και θεσµών σε αστικές

να αναλώσουν χρόνο για εξεύρεση

περιοχές και όσοι βιώνουν αυτό το

δεύτερης εργασίας, ή για δεύτερη

αυξανόµενο δυναµικό απωλειών

συµπληρωµατική απασχόληση

αντιδρούν αναζητώντας τρόπους και

αφήνοντας στον αέρα το θεσµό της

πόρους προσαρµοστικότητας. Οι πόροι

εθελοντικής πυρόσβεσης. Αυτό δείχνει

αυτοί δεν είναι µόνον οικονοµικοί,

τη δυναµική της κατάστασης που

είναι επίσης και εµπειρία, γνώση,

προκύπτει από τις επιµέρους

τυπικά και άτυπα κοινωνικά και

προσαρµογές.

οικοµικά δίκτυα, είναι µνήµη και
εθιµικά πρότυπα ζωής, είναι τοπικές

Γρηγόρης Καυκαλάς. Σωστά, είναι
σηµαντική η διάκριση ανάµεσα σε
καλή και κακή προσαρµοστικότητα.
Όταν για παράδειγµα ένα µεγάλο
επενδυτικό σχήµα επιδιώκει
περιορισµό των περιβαλλοντικών
ρυθµίσεων και ελέγχων, επιδεικνύει
προσαρµοστικότητα µετακυλίοντας
όµως τον κίνδυνο σε τρίτους και το
περιβάλλον. Στο σηµείο αυτό
φτάνουµε και στην ιδιαίτερη αναφορά
στην Ελλάδα όπου η κρίση έφτασε
αργότερα και βίαια µε αποτέλεσµα να
βρισκόµαστε ακόµα στη δίνη των
συνεπειών της. Όπως όµως είπες και
στην αρχή, η Ελλάδα είναι για σένα η
ερευνητική και βιωµατική βάση
αναφοράς, και εποµένως το έχεις
µάλλον ήδη καλύψει. Ενδεχόµενα
όµως να θέλεις να κάνεις κάποια
ιδιαίτερη αναφορά ή σχόλιο που να
συνδέει κάτι από όσα προηγήθηκαν µε
την περίπτωση της Ελλάδας;
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Ίσως έτσι
ένα σχόλιο πέρα από όλα αυτά.
Καταλαβαίνουµε βέβαια ότι βιώνουµε
ένα σκηνικό ρευστότητας που θα

πολιτισµικές πρακτικές, δοµές
αλληλεγγύης και συµπεριφορικά
στοιχεία. Πρόκειται για µια αρένα
διαγκωνισµού για πόρους
προσαρµοστικότητας, που γεννά νέους
κύκλους ανακατανοµής της
τρωτότητας και είναι άγνωστο που και
πότε θα έρθει η σταθεροποίηση. Αν
κοιτάξουµε λίγο το πολιτικό εκλογικό
σκηνικό στην Ελλάδα θα καταλάβουµε
αυτή την ρευστότητα εντελώς. Θα
ήταν ενδιαφέρον να ερµηνεύσει κανείς
αυτές τις αλλαγές που βλέπουµε,
γέννηση νέων κοµµάτων,
διαφοροποίηση παλαιών, τα βλέπω
σαν προσαρµογές της τραυµατισµένης
κοινωνίας απέναντι σε αυτούς που
θεωρεί υπαίτιους. Παραδοσιακά
κόµµατα άλλοτε πανίσχυρα γίνονται
ευάλωτα καθώς διακυβεύεται πλέον η
επιβίωση τους.

Γρηγόρης Καυκαλάς. Έχει
ενδιαφέρον ότι κάποιοι επιδιώκουν να
προσαρµοστούν χωρίς να αλλάξουν
και άλλοι να αλλάξουν για να
γυρίσουν στην προηγούµενη
κατάσταση τους. Αυτό είναι βέβαια
κεντρικό στη συζήτηση για την
προσαρµοστικότητα, αν δηλαδή
µετασχηµατίζεις τις δοµές και
αλλάζεις κατάσταση ή αν αντιστέκεσαι
και επανέρχεσαι στην προηγούµενη
κατάσταση. Έχει σηµασία επίσης αν
επιδιώκεις κάτι συνειδητά και αν έχεις
και τις ιστορικές δυνάµεις και τα µέσα
να το υλοποιήσεις. Πόπη µπορούµε να
συνεχίσουµε αυτή τη συζήτηση που
δεν έχει άλλωστε πολύ συγκεκριµένο
τέλος, αλλά νοµίζω ότι ήσουν πολύ
σαφής και νοιώθω κερδισµένος από
την εµπειρία.
Καλλιόπη Σαπουντζάκη. Συµφωνώ,
ότι κάποιοι που δεν είναι σε θέση να
προσαρµοστούν, συρρικνώνονται και
χάνονται. Η θεωρητική συζήτηση θα
πρέπει να προσφέρει τα εργαλεία για
τη διάκριση µεταξύ των διαφορετικών
περιπτώσεων προσαρµοστικότητας.
Πάντως και εγώ χάρηκα πολύ που
δόθηκε αυτή η δυνατότητα να
συζητήσουµε, έως τώρα δεν είχαµε την
ευκαιρία, µου έδωσε κίνητρο να
σκεφτώ και άνοιξε και για µένα νέους
ορίζοντες .

Γρηγόρης Καυκαλάς. Ευχαριστώ
πολύ και για µας είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να διευρύνουµε τη
συζήτηση πέρα από την οµάδα
πρωτοβουλίας. Σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση αυτής της συζήτησης
θα σε κρατήσω ενήµερη προκειµένου
να µείνουµε σε επαφή και σε ότι

αξιοποίηση κάνουµε να έχουµε και τη
δική σου συµφωνία.

