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Θωµάς Μαλούτας, Καθηγητής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Γεωργία Γεµενετζή. Η αύξηση της
φτώχειας, η αδυναµία κάλυψης στέγης, η
εγκληµατικότητα είναι προβλήµατα που
προϋπήρχαν κυρίως στις µεγάλες πόλεις και
φαίνεται πως επιδεινώνονται από την
οικονοµική κρίση, οδηγώντας στη
διαµόρφωση ευάλωτων και
περιθωριοποιηµένων κοινωνικών οµάδων.
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και οι προοπτικές των
κοινωνικών ανισοτήτων σήµερα;

τα $21 τρις σε εξωχώριους τραπεζικούς
λογαριασµούς, κάτι που ισοδυναµούσε µε το
ΑΕΠ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας µαζί και
αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της
επιδείνωσης της σχέσης κεφαλαίου και
εργασίας που έχει επιφέρει για τη δεύτερη η
καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση), αφετέρου
µε την αύξηση της απόστασης µεταξύ
πλουσιότερων και φτωχότερων περιοχών

Θωµάς Μαλούτας. Πράγµατι

στο εσωτερικό των πόλεων.

επιβεβαιώνεται η αύξηση των ανισοτήτων,

Οι εξελίξεις αυτές έχουν τεκµηριωθεί

αφενός µε την αύξηση της απόστασης

ερευνητικά σε πολλές πόλεις διεθνώς και

µεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων

κυρίως σε εκείνες που αποτελούν κέντρα

κοινωνικών οµάδων (σύµφωνα µε τον J.

στρατηγικής διαχείρισης της παγκόσµιας

Urry 10 εκατ. άτοµα διέθεταν το 2010 περί

καπιταλιστικής οικονοµίας (world cities

κατά τον J. Friedman ή global cities κατά τη

ακραίες περιοχές των πόλεων, ενδεχοµένως

S. Sassen). Οι ερευνητές αυτοί (και ιδίως η

στρεβλώνει τη συνολική εικόνα. Οι θεωρίες

Sassen) υποστηρίζουν µάλιστα ότι η

περί κοινωνικής πόλωσης έχουν επικριθεί

αυξανόµενη κοινωνική ανισότητα οδηγεί

για αυτό ακριβώς. Υπάρχει υποβάθµιση του

τόσο σε κοινωνική όσο και σε χωρική

ενδιαφέροντος για το τι συµβαίνει στο

πόλωση (δηλαδή σε συγκέντρωση όλο και

µεγαλύτερο τµήµα της κοινωνίας που είναι

περισσότερων στα άκρα της κοινωνικής

τα µεσαία στρώµατα και οι µεσαίες περιοχές

ιεραρχίας, αλλά και σε ένταση του

των πόλεων. Αυτό το κοινωνικό µέσο το

στεγαστικού διαχωρισµού, µε απλά λόγια

οποίο εξακολουθεί να αποτελεί την

του πόσο διαχωρισµένοι είναι οι τόποι όπου

πλειονότητα, να µην µειώνεται αριθµητικά

µένουν πλούσιοι και φτωχοί). Άλλοι

και –στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες–

ερευνητές έχουν εστιάσει στην αποµόνωση

αποτελεί έναν εξαιρετικά κρίσιµο

και τον αποκλεισµό του χαµηλότερου

παράγοντα για το ποια θα είναι η συνέχεια.

τµήµατος της κοινωνίας της πόλης που

Και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη της

µπαίνει σταθερά στο περιθώριο

κρίσης, αυτό το κοινωνικό µέσο, παρά την

αποκλειόµενο από την αγορά εργασίας και

πίεση, τη φτωχοποίηση και τις αρνητικές

από τις προνοιακές παροχές. Πρόκειται για

προοπτικές κοινωνικής κινητικότητας, δεν

συνθήκες προωθηµένης περιθωριακότητας

είναι υπό εξαφάνιση και το πολιτικό του

(advanced marginality κατά τον L

βάρος θα είναι καθοριστικό για τις

Wacquant). Στον αντίποδα, οι υπέρ-

µελλοντικές εξελίξεις. Οπότε, παρά τη

πλούσιοι αποκόβονται οργανικά, επίσης,

διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και

από τους τόπους όπου ζουν καθώς η σχέση

τις οριακές καταστάσεις στις οποίες

τους µε την κοινωνία διαµεσολαβείται από

οδηγούνται τόσο οι χαµηλότερες όσο και οι

το χρηµατιστήριο και γίνεται απόλυτα

ψηλότερες κοινωνικές οµάδες και περιοχές,

ρευστή και α-τοπική. Έτσι, φθάνουµε σε µια

χρειάζεται µια ερευνηική και πολιτική

κατάσταση όπου οι φτωχοί απόκληροι

έµφαση στο τι συµβαίνει στο µεγαλύτερο

αποκλείονται κοινωνικά και χωρικά και

κοµµάτι της κοινωνίας γιατί χωρίς αυτό δεν

ουσιαστικά δεν βρίσκονται πουθενά, ενώ οι

µπορούν να υπάρξουν και οι οποιεσδήποτε

υπέρ-πλούσιοι επιλέγουν να αποµονώνονται

λύσεις.

όπου θέλουν από την κοινή θέα και επαφή
µε την κοινωνία, αλλά ουσιαστικά
βρίσκονται παντού.
Ωστόσο, η επικέντρωση στο τι γίνεται στα
άκρα της κοινωνικής κλίµακας και στις

Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε ότι οµάδες
όπως οι νέοι, οι γυναίκες ή οι µετανάστες
είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από
την οικονοµική κρίση, και πώς θα

µπορούσαµε να το εξηγήσουµε αυτό,
εφόσον συµβαίνει;

είναι οι διαχωρισµοί στο εσωτερικό της. Και
αυτό δεν είναι φαινόµενο που εµφανίζεται
µόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Θωµάς Μαλούτας. Οπωσδήποτε ορισµένες
οµάδες πλήττονται περισσότερο από άλλες.
Και υπάρχει ερµηνεία γιατί είναι
δυσκολότερο σε κάποιους σε νεαρή ηλικία
να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ή
γιατί υπάρχουν περισσότερα εµπόδια για τις
γυναίκες, ή για τους µετανάστες για τους
οποίους είναι ακόµα πιο προφανείς οι λόγοι

Γεωργία Γεµενετζή. Υπάρχουν
δυνατότητες να ενισχυθούν οι κοινωνικές
παροχές σε αυτές τις ευάλωτες οµάδες
σήµερα, στην εποχή της κρίσης. Δηλαδή,
έχει δυνατότητες η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
δράσει ανεξάρτητα από το κεντρικό κράτος,
ώστε να παρέχει κάποιες διευκολύνσεις
όσον αφορά την υγεία, τη στέγαση σε
οµάδες που πλήττονται από την κρίση;

που έχουν µεγαλύτερη δυσκολία, όχι µόνο
στο να βρουν δουλειά, αλλά και σε πολλές
άλλες διαδικασίες που εντάσσουν σε µια

Θωµάς Μαλούτας. Ειναι πολύ δύσκολα τα

οµαλή καθηµερινότητα. Τα ζητήµατα αυτά

πράγµατα διότι οι προϋπολογισµοί της

εκφράζονται και από επιµέρους κινήµατα,

αυτοδιοίκησης είναι πολύ ελλιπείς και,

αλλά χρειάζονται και συνολικότερες λύσεις.

παράλληλα, απόλυτα εξαρτηµένοι απο την
κεντρική διοίκηση. Δεν υπάρχει ούτως ή
άλλως ανεξάρτητη φορολόγηση που να

Γεωργία Γεµενετζή. Κατά την εκτίµησή
σας, νοµίζετε ότι αυτές οι διαφορές των
κοινωνικών ανισοτήτων είναι τόσο έντονες
στις µικρές πόλεις όσο είναι και στα µεγάλα
πολεοδοµικά συγκροτήµατα;

ελέγχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Οπότε, δεν υπάρχουν τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για διαµόρφωση πολιτικής σε
τοµείς ιδιαίτερα νευραλγικούς. Και µιλάµε
και για µια χώρα όπου η τοπική
αυτοδιοίκηση παραδοσιακά δεν είχε

Θωµάς Μαλούτας. Σίγουρα οι κοινωνικές

αρµοδιότητες σε πολύ σηµαντικούς τοµείς

αντιθέσεις και πολώσεις είναι µικρότερες

προνοιακών πολιτικών, δηλαδή ούτε στην

όσο κατεβαίνουµε στην ιεραρχία των

εκπαίδευση –παρά µόνο σε πολύ µικρό

πόλεων. Ωστόσο, υπάρχουν µερικές φορές

βαθµό, µε τα σχολικά κτίρια µόνο να

ιδιαίτερες καταστάσεις όσον αφορά κάποιες

εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της

πόλεις πολύ εξειδικευµένες σε έναν τοµέα

αυτοδιοίκησης– ούτε στην υγεία, σε

και εκεί µπορεί να υπάρχουν ειδικά

αντιθεση µε άλλες χώρες όπου αυτό είναι

φαινόµενα, αλλά, κατά κανόνα, όσο

καθεστώς. Ωστόσο, όπως και αλλού, η

µεγαλύτερη είναι η πόλη τόσο εντονότεροι

κυρίαρχη τάση πλέον είναι η µεταφορά

αρµοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση χωρίς

απαντηθεί και σε επίπεδο εθνικής

τους απαιτούµενους πόρους.

επικράτειας µέσα σε έναν κόσµο που
παγκοσµιοποιείται µε τον τρόπο που

Από την άλλη πλευρά, στις σηµερινές
συνθήκες υπάρχουν καινούριες
συλλογικότητες που προβάλλουν -µε
κινηµατικό ή άλλο παραδοσιακότερο τρόποαιτήµατα προς την κατεύθυνση που
αναφέρατε και εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση
θα µπορούσε να εχει ένα ρόλο οργάνωσης,
πολιτικής πλαισίωσης και κατεύθυνσης
αυτών των κινηµάτων ώστε να
δηµιουργηθούν συνέργιες και να οδηγηθούν
όλα αυτά προς κάποιο τελικό αποτελέσµα
που θα έχει έναν κοινωνικά θετικό
χαρακτήρα,. Και ο κοινωνικά θετικός
χαρατκήρας αφορά ένα µέλλον βασισµένο
σε σχέσεις αλληλεγγύης, παρά σε σχέσεις
ανταγωνισµού.

παγκοσµιοποιείται. Υπάρχουν κάποια
πρότυπα µε τα οποία επιδιώκεται αυτό που
αναφέρατε, δηλαδή αυτές οι αλλαγές στην
αγορά εργασίας που θα µπορούσαν να
φέρουν θέσεις εργασίας και να είναι υψηλού
επιπέδου, επίζηλες. Η µοναδική επιλογή
σύµφωνα µε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη
είναι ότι, σε συνθήκες όπου οι πόλεις
υποτίθεται ότι βρίσκονται σε συνεχή
ανταγωνισµό για την προσέλκυση
επενδύσεων από τις οποίες θα προκύψουν
και νέες θέσεις εργασίας, θα πρέπει να
δώσουν γην και ύδωρ ώστε να
προσελκύσουν δραστηριότητες που
προσφέρουν τις πλέον επίζηλες θέσεις
εργασίας, κάτι που υποτίθεται ότι θα
οδηγήσει και στη διάχυση ενός γενικότερου
οικονοµικού δυναµισµού. Αυτές οι καλές

Γεωργία Γεµενετζή. Η αυξανόµενη ανεργία
-επακόλουθο της κρίσης και της ύφεσηςέχει επηρεάσει κάθε οικονοµική
δραστηριότητα. Παράλληλα, η άτυπη
εργασία-οικονοµία εντείνεται ενώ οι αγορές
εργασίας αναδιαµορφώνονται. Εκτιµάτε πως
οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν στην τρέχουσα κατάσταση,
δηµιουργώντας υψηλής ποιότητας και
µακράς διάρκειας θέσεις εργασίας που θα
αρµόζουν στα χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου δυναµικού τους;

θέσεις εργασίας ανταποκρίνονται
ουσιαστικά στις θέσεις εργασίας µιας
διεθνούς εργασιακής ελίτ που κινείται σε
θέσεις που δίνουν κυρίως µεγάλες διεθνείς
επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που
προσφέρουν σε αυτές τις διεθνείς
επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Οπότε, για να φέρεις σε ορισµένες πόλεις
τέτοιες θέσεις εργασίας πρέπει να δώσεις
γην και ύδωρ στις επιχειρήσεις οι οποίες

Θωµάς Μαλούτας. Αυτή η ερώτηση είναι

προσφέρουν τέτοιες θέσεις εργασίας. Για να

δύσκολο να απαντηθεί σε επίπεδο πόλης,

δώσεις όµως γην και ύδωρ σε αυτές τις

ενώ γίνεται όλο και πιο δύσκολο να

επιχειρήσεις θα πρέπει να τα αφαιρέσεις από

κάπου άλλού, από τις µεσαίες και

δυνατότητες έχει το Λονδίνο, άλλες η

χαµηλότερες θέσεις εργασίας τις οποίες θα

Αθήνα και άλλες ο Βόλος. Οι πόλεις µε

χρησιµοποιήσουν και αυτές οι επιχειρήσεις

χαµηλότερες προδιαγραφές θα πρέπει

και θα πρέπει να τις πάρουν σε χαµηλότερο

συνήθως να πλειοδοτήσουν παρέχοντας

κόστος ή από τις υπηρεσίες που θα

κίνητρα σε επιχειρήσεις που απασχολούν

καταναλώνουν υπεργολαβικά αυτές οι

ανάλογο δυναµικό, κίνητρα όµως που συχνά

επιχειρήσεις. Με αποτελέσµα για να φέρεις

σηµαίνουν χαµηλότερη ποιότητα θέσεων

τις πολύ επίζηλες θέσεις εργασίας θα πρέπει

εργασίας για πολλούς άλλους καθώς η

να “τσακίσεις” την υπολοιπη σου αγορά

ελκυστικότητα αφορά σε µεγάλο βαθµό τον

εργασίας και να υποβαθµίσεις το

περιορισµό του κόστους των χαµηλότερης

µεγαλύτερο κοµµάτι των θέσεων εργασίας

εξειδίκευσης εργαζόµενων που θα

σητν περιοχή σου. Και αυτό συµβαίνει πολύ

χρησιµοποιήσουν οι επιχειρήσεις αυτές ή

περισσότερο σε πόλεις που δεν είναι σαν τη

των υπηρεσιών που θα αγοράζουν τοπικά

Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, που δεν έχουν την

µέσω υπεργολαβιών. Όσο περισσότερο,

ανάγκη να δώσουν γη και ύδωρ, αλλά σε

µάλιστα, διεθνοποιείται η στρατηγική µιας

“κανονικές” πόλεις, όπως οι ελληνικές

πόλης (αλλά και η πραγµατικότητα της

πόλεις αλλά και οι περισσότερες πόλεις

αγοράς εργασίας της, δηλαδή όσο

στον πλανήτη.

µεγαλώνει το τµήµα της που ανήκει σε µια
εύκολα µετακινούµενη διεθνή εργασιακή

Διάφοροι διανοητές έχουν κάνει επάγγελµα
τη συµβουλευτική στις πόλεις για το πώς θα

ελίτ), τόσο στενεύουν και τα περιθώρια να
ελέγξει τους όρους του παιχνιδιού.

οργανώσουν τη στρατηγική τους αυτή, µε
γνωστότερο µάλλον τον R. Florida και τη

Οι περισσότερες ‘κανονικές’ πόλεις (όπως η

στόχευση στην προσέλκυση των λεγόµενων

Αθήνα και η Θεσσαλονίκη) δεν αποτελούν

δηµιουργικών επαγγελµάτων. Οι

µαγνήτες για το διεθνές εργασιακό δυναµικό

στρατηγικές αυτές αφορούν την ποιότητα

υψηλών προσόντων που απασχολούν

ζωής και το ύφος της πόλης, στο βαθµό

µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καθώς και

όµως που αναφερόµαστε σε πόλεις µε

επιχειρήσεις που προσφέρουν σε αυτές

παραπλήσια κατά τα άλλα χαρακτηριστικά.

σηµαντικές υπηρεσίες. Αυτό σηµαίνει ότι αν

Οι διάφορες πόλεις έχουν προφανώς πολύ

θέλουν να πλειοδοτήσουν σε έναν τέτοιον

διαφορετικές δυνατότητες να καθορίζουν

ανταγωνισµό θα πρέπει να αφαιρέσουν

τους όρους του παιχνιδιού καθώς πολλά

ακόµη περισσότερους πόρους που

εξαρτώνται από τη θέση τους στον

καλύπτουν ανάγκες όσων κατέχουν µεσαίες

παγκόσµιο καταµερισµό των επίζηλων και

και χαµηλές θέσεις στην εργασιακή

λιγότερο επίζηλων θέσεων εργασίας. Άλλες

ιεραρχία. Εάν λοιπόν ο στόχος είναι η

γενική ανύψωση του επιπέδου ζωής και η

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, µόνο

δικαιότερη κατανοµή του κοινωνικού

εύκολο δεν είναι για τις ελληνικές πόλεις να

προϊόντος, το να στοχεύσουν οι πόλεις µέσα

δηµιουργήσουν υψηλής ποιότητας και

από συνεχείς παραχωρήσεις σε βάρος της

µακράς διάρκειας θέσεις εργασίας που θα

ποιότητας των υφιστάµενων θέσεων

αρµόζουν στα χαρακτηριστικά του

εργασίας να προσελκύσουν επενδύσεις που

ανθρώπινου δυναµικού τους. Ένα

θα φέρουν νέες και υψηλότερου επίπεδου

σηµαντικό τεκµήριο της δυσκολίας αυτής

θέσεις, είναι αδιέξοδη στρατηγική.

για τις ελληνικές πόλεις αποτελεί και το

Άλλωστε, η πραγµατικότητα και των

γεγονός ότι, ασχέτως της επιδείνωσης που

επιτυχηµένων παραδειγµάτων αυτού του

επέφερε η κρίση, το δυναµικό των

προτύπου, όπως πόλεις σαν την Νέα Υόρκη

µεταναστών απασχολείται συστηµατικά σε

και το Λος Άντζελες αποτελούν ζωντανή

θέσεις σηµαντικά υποδεέστερες των

απόδειξη ότι ο οικονοµικός δυναµισµός που

προσόντων του. Έτσι, οι πόλεις θα πρέπει

προκύπτει όχι απλώς δεν διαχέεται

µάλλον να απεµπλακούν από µια τέτοια

κοινωνικά, αλλά οδηγεί σε περαιτέρω

ανταγωνιστική νοοτροπία (που δηµιουργεί

ένταση των ανισοτήτων, καθώς εκτός από

πολύ περισσότερους χαµένους παρά

µια εξαιρετικά πολωµένη αγορά εργασίας,

κερδισµένους) και να φροντίσουν

έχουν και εξαιρετικά πολωµένη κοινωνία.

περισσότερο (µέσα από τις αρµοδιότητες

Οπότε είναι αδιέξοδη αυτή η στρατηγική µε

που διαθέτουν και που δεν είναι πάντα

τέτοιους όρους ακόµα και όταν είναι

πολλές, όπως στην ελληνική αυτοδιοίκηση)

πετυχηµένη. Βέβαια, είναι ακόµη χειρότερη

να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός

όταν αποτυγχάνει. Εποµένως αν

συνολικού περιβάλλοντος ζωής

εγκλωβιστείς στο µοντέλο ότι οποιαδήποτε

(εργασιακού, προνοιακού και

βελτίωση θα έρθει µέσα από την

περιβαλλοντικού) που να χαρακτηρίζεται

ανταγωνιστική σου βελτίωση απέναντι σε

από κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και

άλλες πόλεις, µπαίνεις σε αυτόν τον φαύλο

οικολογική φροντίδα, δηλαδή ένα

κύκλο να φέρεις κάτι υποτιθέµενα θετικό µε

περιβάλλον κοινωνικά και οικολογικά

πολύ αρνητικά αποτελέσµατα για το

βιώσιµο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει

µεγαλύτερο κοµµάτι των θέσεων εργασίας

κανείς να περιµένει από την αγορά αυτό που

που έχεις στην περιοχή σου. Αυτό έχει ως

δεν µπορεί να προσφέρει και χρειάζεται

αποτέλεσµα να οδηγείσαι, ακόµη και

σηµαντικό άνοιγµα σε διαδικασίες

επιτυγχάνοντας τους στόχους σου, στην

κοινωνικά αλληλέγγυας οικονοµίας και σε

πόλωση της αγοράς εργασίας και της

ανασύσταση προνοιακών δοµών

κοινωνίας στην οποία βρίσκεσαι.

ανακαλύπτοντας ένα νέο κράτος πρόνοιας

που για ιστορικούς λόγους η κλασική µορφή

εξωτερικό δεν είµαι βέβαιος ότι είναι

του δεν αναπτύχθηκε ποτέ ιδιαίτερα στη

µαζική. Υπάρχουν κάποιες τάσεις φυγής

Νότια Ευρώπη. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα

προς το εξωτερικό, αλλά αφορούν

είναι ελκυστικό και για µια ήπια

εξειδικευµένες οµάδες. Έτσι, µπορεί να

διεθνοποίηση της τοπικής αγοράς εργασίας,

υπάρχει σηµαντική αύξηση της

η οποία έχει το προσόν –σε σχέση µε την

µετανάστευσης νέων γιατρών προς τη

προσέλκυση της µισθοφορικής εργασιακής

Γερµανία και µηχανικών προς την

ελίτ– ότι δεν αποσταθεροποιεί και άλλες

Αυστραλία, αλλά οι χαµηλότερης

συνιστώσες της τοπικής κοινωνικής

εξειδίκευσης νέοι –που πλήττονται µάλιστα

συγκρότησης (για παράδειγµα, η

σε µεγαλύτερο βαθµό από την ανεργία–

µισθοφορική εργασιακή ελίτ είναι σε

έχουν σηµαντικά πιο περιορισµένες

µεγάλο βαθµό καλός πελάτης των

προοπτικές µετανάστευσης. Γενικά, τα

διαδικασιών ‘εξευγενισµού’ [gentrification]

ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλότερα σε

και επηρεάζει σοβαρά τις τοπικές αγορές

εκείνους µε τα χαµηλότερα προσόντα. Τα

κατοικίας και την πρόσβαση σε σηµαντικές

σηµερινά ποσοστά ανεργίας θα είχαν, σε

κοινωνικές υπηρεσίες όπως τα σχολεία).

προηγούµενες δεκαετίες, δηµιουργήσει
µαζικά ρεύµατα µετανάστευσης, αλλά
σήµερα οι διεθνείς αγορές εργασίας είναι

Γεωργία Γεµενετζή. Η µεταβολή της
κοινωνικής και οικονοµικής βάσης των
πόλεων συνεπάγεται αξιόλογες χωρικές
µεταβολές, όπως η ‘συρρίκνωση’ των
κεντρικών περιοχών, η µαζική φυγή των
νέων είτε προς την ύπαιθρο και τις
µικρότερες πόλεις είτε προς το εξωτερικό, η
τάση επιστροφής πολλών οικονοµικών
µεταναστών στους τόπους καταγωγής τους,
η υποβάθµιση εµπορικών ζωνών. Ποιο
θεωρείτε ότι είναι το αποτύπωµα της κρίσης
στις κεντρικές περιοχές και την περιφέρεια
των πόλεων;

αρκετά πιο κλειστές και πολύ πιο
επιλεκτικές. Υπάρχουν διαφορετικές
ανάγκες από παλαιότερα. Ακόµα και χώρες,
όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, που
θέλουν µετανάστες για την αγορά εργασίας
είναι εξαιρετικά επιλεκτικές στο τι ζητάνε
καθώς θέλουν εργασιακό δυναµικό µε
συγκεκριµένα προσόντα και πολύ
συγκεκριµένες προδιαγραφές. Πάρα πολύ
λίγες είναι οι χώρες που θα ήθελαν ένα
χαµηλού επιπέδου εργασιακό δυναµικό.

Θωµάς Μαλούτας. Ορισµένες από τις
αξιόλογες χωρικές µεταβολές που
αναφέρατε παραπάνω δεν έχουν ακόµη
τεκµηριωθεί. Θα έλεγα, για παράδειγµα, ότι
η φυγή των νέων προς την ενδοχώρα ή το

Επίσης, οι δυνατότητες να αντεπεξέλθει
κανείς στις σηµερινές δυσκολίες
δραστηριοποιούµενος στην την ελληνική
εδοχώρα δεν είναι προφανώς περισσότερες
από ότι στην πόλη. Κάποιες περιπτώσεις

που προβάλλονται από τα µέσα µαζικής

δραστηριοτήτων, στα κέντρα των πόλεων.

ενηµέρωσης, όπως επιστροφές στο χωριό ή

Από την τελευταία απογραφή φαίνεται ότι

άνοιγµα καινοτόµων επιχειρήσεων στην

το κέντρο της Αθήνας έχει χάσει

ελληνική ύπαιθρο, είναι µόνο δείγµατα.

περισσότερους από εκατό χιλιάδες

Υπάρχουν διακριτές τάσεις προς αυτή την

κατοίκους σε µια δεκαετία. Δε θα το

κατεύθυνση, αλλά δεν νοµίζω ότι συνιστούν

συνέδεα αποκλειστικά, ούτε καν

µαζικό ρεύµα.

προνοµιακά µε την κρίση. Πρόκειται για µια
ιστορία που ξεκινάει από τα µέσα της

Τέλος, η επάνοδος των µεταναστών στις
χώρες τους δεν νοµίζω ότι µπορεί, ακόµη
τουλάχιστον, να τεκµηριωθεί. Οι βασικές
οµάδες (Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουµάνοι)
αυξήθηκαν την περίοδο 2001-11 –έστω και
σε µικρό βαθµό οι πρώτοι, αλλά σε
σηµαντικό οι υπόλοιποι. Επίσης, παρά τη
σταθεροποίηση των οικονοµιών των χωρών
αυτών, δεν έχουν δηµιουργηθεί οι
προϋποθέσεις επανένταξης του σηµαντικού
τµήµατος του ενεργού τους πληθυσµού που
µαζικά µετανάστευσε κατά τα προηγούµενα
25 χρόνια, ενώ δεν πρέπει να υποτιµούνται
και οι δυσκολίες επανένταξης (και υπάρχουν
σχετικές δουλειές για την Αλβανία) µετά
από πολλά χρόνια ζωής στην Ελλάδα.
Συνεπώς, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για
µια µαζική επιστροφή. Από τη Ρουµανία
έχει φύγει σχεδόν το µισό του ενεργού
πληθυσµού, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο
να ξαναπάρει πίσω και να εντάξει αυτόν τον
κόσµο.

δεκαετίας του 1970 και προοδευτικά
εκτυλίσσεται από τότε. Οπότε είναι δύσκολο
να εκτιµήσει κανείς σε πιο βαθµό
εξακολουθεί να οφείλεται στους αρχικούς
παράγοντες (πυκνοδόµηση και υποβάθµιση
των συνθηκών ζωής στο κέντρο που
οδήγησαν σε νέες επιλογές περιοχής
κατοικίας για τα υψηλά και µεσαία
στρώµατα, αποκέντρωση του εµπορίου
ακολουθώντας τη νέα χωροθέτηση της
ζήτησης, αποκέντρωση δηµόσιων
υπηρεσιών µε σηµαντικό αριθµό
απασχολουµένων κ.λπ.) ή στην κρίση.
Εκτίµησή µου είναι ότι η ‘συρρίκνωση’ του
κέντρου δεν σχετίζεται άµεσα µε την κρίση,
δεδοµένου ότι το κέντρο προσφέρει πολύ
πιο προσιτές συνθήκες επιβίωσης, ενώ και η
κτηµαταγορά είναι παγωµένη εδώ και
αρκετό καιρό σηµατοδοτώντας
περιορισµένη κινητικότητα. Πιο
χαρακτηριστικά σηµάδια της κρίσης θα
έλεγα ότι είναι τα κλειστά καταστήµατα,

Όσον αφορά τις χωρικές µεταβολές στο

που φαίνονται, και οι χώροι γραφείων, που

εσωτερικό των πόλεων, οι τάσεις ίσως είναι

δε φαίνονται τόσο, σε ένα σχήµα διάσπαρτο

πιο ξεκάθαρες. Ειδικά όσον αφορά τη

στην πόλη, αν και όχι τυχαία διάσπαρτο.

µείωση κατοίκων, αλλά και άλλων

Επίσης, οι πολυάριθµες κενές κατοικίες που

αυξάνονται σε µια παράλογη σχέση µε τον
επίσης αυξανόµενο αριθµό των αστέγων.
Αυτός ο διασπάρτος µαρασµός δεν είναι
µόνο στο κέντρο, αλλά έχει εξαπλώνεται και
στα προάστια. Γενική στασιµότητα και
διάσπαρτος µαρασµός είναι τα
χαρακτηριστικά της κρίσης στην πόλη
περισσότερο από χωρικά εστιασµένες

Γεωργία Γεµενετζή. Όσον αφορά την
κατοικία, οι ελληνικές πόλεις
χαρακτηρίζονται, γενικώς, από µίξη των
κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων του
πληθυσµού, µε εξαίρεση ορισµένα προάστια
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πώς
θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί, λόγω της
κρίσης, η στεγαστική κινητικότητα των
διαφόρων στρωµάτων του πληθυσµού και τι
συνεπάγονται οι αλλαγές αυτές για τη
χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και
ακινήτων;

επιπτώσεις, κάτι που προφανώς σχετίζεται
τόσο µε την κοινωνικά διάχυτη δοµή των
αστικών ιδιοκτησιών, όσο και µε το µικρό

Θωµάς Μαλούτας. Λόγω της δοµής του

µέσο µέγεθος και τη χωρική διάχυση των

συστήµατος γης και κατοικίας στις

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

ελληνικές πόλεις, δηλαδή της µεγάλης
κοινωνικής διάχυσης της ιδιοκτησίας γης
και κατοικίας, οι επιπτώσεις της κρίσης στο

Γεωργία Γεµενετζή. Η κρίση έχει
συµβάλλει στην αναστολή των ρυθµών
αστικής διάχυσης και προαστιακής
ανάπτυξης; Γιατί ξέρουµε, όπως είπατε, ότι
τα κέντρα των πόλεων αδειάζουν, αλλά
ξέρουµε πού πάνε οι κάτοικοι που φεύγουν
από εκεί, πάνε στα προάστια ή γύρίζουν στις
µικρές πόλεις, στον τόπο καταγωγής τους;

στεγαστικό διαχωρισµό είναι περιορισµένες
στις ελληνικές πόλεις, ακόµη και τις
µεγαλύτερες. Και τυπολογικά περιορίζεται
κυρίως σε ορισµένα παραδοσιακά
µεγαλοαστικά προάστια ή σε κάποιους
θύλακες στο κέντρο. Στον αντίποδα
υπάρχουν, επίσης, νέες κυρίως εργατικές

Θωµάς Μαλούτας. Έχω την αίσθηση ότι
στο µεγαλύτερο µέρος πηγαίνουν στα
προάστια. Γιατί σε τελική ανάλυση, όσον
αφορά την Αθήνα, το συνολικό µέγεθος
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε µια δεκαετία
πριν. Με αυτό το δεδοµένο και τη σχετική
αύξηση του πληθυσµού στους
περιφερειακούς Δήµους της πόλης νοµίζω
ότι υπάρχει µια χωρική ανακατανοµή
κυρίως στο εσωτερικό του µητροπολιτικού
συγκροτήµατος, παρά µια έξοδος προς την
περιφέρεια.

περιοχές στην άκρη της πόλης µε πολύ
οµοιογενή κοινωνικά χαρακτήρα, αλλά είναι
αλήθεια ότι η οµοιογένεια –δηλαδή ο
διαχωρισµός– είναι µεγαλύτερη στις
ακραίες περιοχές των υψηλών κοινωνικών
οµάδων. Όπως είπα και προηγουµένως,
θεωρώ ότι ακόµη δεν υπάρχουν ευδιάκριτες
επιπτώσεις της κρίσης στα σχήµατα
στεγαστικού διαχωρισµού. Νοµίζω ότι το
πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και η
µεγάλη κοινωνική της διάχυση αποτελούν
µια πρώτη γραµµή ανάσχεσης σηµαντικών

εξελίξεων, µαζί µε το δηµογραφικό τοπίο

επωφεληθεί από τις δυσκολίες όσων δεν

(χαµηλή γεννητικότητα εδώ και 2-3

µπορούν να αντεπεξέλθουν και να αρχίσει

δεκαετίες που µειώνει την πίεση για νέες

έτσι να αναδιαµορφώνεται ο χάρτης του

κατοικίες και επιτρέπει τις στρατηγικές

στεγαστικού διαχωρισµού προς τη µία ή την

αναδιανοµής του οικογενειακού οικιστικού

άλλη κατεύθυνση. Δεν βλέπω ποιες θα ήταν

αποθέµατος). Πολύ σύντοµα θα είναι

σήµερα οι κοινωνικές οµάδες που θα

διαθέσιµα τα λεπτοµερή δεδοµένα της

ήθελαν να µπουν για παράδειγµα στα

Απογραφής του 2011 και –έστω και αν

Πατήσια, όπου ενδεχοµένως καταρρέουν οι

αφορούν τον Μάιο της χρονιάς εκείνης– θα

δυνατότητες των µικροιδιοκτητών να

µπορεί κανείς να εντοπίσει κάποιες τάσεις

διατηρήσουν τις ιδιοκτησίες τους. Ξένοι

εν τη γενέσει τους.

επενδυτές µοιάζουν να έχουν σχετικό
ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πιθανό να

Επίσης, η δοµή των ιδιοκτητών που
ενοικιάζουν κατοικίες (µικροϊδιοκτήτες
στην µεγάλη πλειονότητά τους) τους
καθιστά πιο συνεργάσιµους µε την έννοια
ότι δεν έχουν πολλές επιλογές και, συνήθως,
προσαρµόζουν τις απαιτήσεις τους στα νέα
δεδοµένα της ζήτησης, καθώς εξαρτώνται
από το (πρόσθετο) εισόδηµα που τους
αποφέρουν οι συνήθως λίγες ιδιοκτησίες
τους. Αποτέλεσµα είναι και στην
ενοικιαζόµενη κατοικία, όπου οι
µετακινήσεις / µεταβολές είναι πιο άµεσες
σε περιόδους κρίσης, οι επιπτώσεις να µην
έχουν πάρει δραµατική µορφή.

αναδιαµορφώσουν το στεγαστικό
διαχωρισµό στην πόλη. Δηλαδή αν
υπάρξουν κάποιες σηµαντικές
διαφοροποιήσεις σε αυτόν τον τοµέα δεν τις
βλέπω να γίνονται τόσο πολύ µέσα στην
πόλη όσο περισσότερο σε περιοχές εκτός
πόλης σε συνδυασµό µε τουριστική
ανάπτυξη και παραθεριστική κατοικία.
Μέσα στην πόλη, προς το παρόν και για
κάποιο χρονικό διαστηµα, βλέπουµε αυτή τη
δοµή της µικροιδιοκτησίας να ευνοεί τη
διατήρηση του σχήµατος του κοινωνικούστεγαστικού διαχωρισµού που παραδοσιακά
υπήρχε και ουσιαστικά να συµβιβάζονται

Η συνέχιση της πίεσης µέσω των

συµφέροντα που κατά παράδοση είναι

εξασκούµενων πολιτικών τόσο στα

αντιτιθέµενα, δηλαδή του µικροιδιοκτήτη

εισοδήµατα, όσο και στη µικρή περιουσία

και του ενοικιαστή. Σήµερα, υπάρχουν πολύ

δεν µπορεί βεβαίως να µην έχουν

περισσότερες δυνητικές γέφυρες µεταξύ των

αποτέλεσµα στον στεγαστικό διαχωρισµό.

δύο παρά σε εποχές ευµάρειας.

Ωστόσο, το γενικότερο πάγωµα της αγοράς
δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιο ευρύ
κοινωνικό στρώµα που είναι έτοιµο να

Γεωργία Γεµενετζή. Πού επιλέγουν να
εγκατασταθούν οι νέες οικογένειες µε
παιδιά, τα νέα νοικοκυριά, σε εγγύτητα µε
τα οικογενειακά δίκτυα, στο κέντρο ή στα
προάστια;

συνεπώς, και από απόσταση. Αντίθετα, για
τα εργατκά νοικοκυριά µε τους
περιορισµένους πόρους, αυτό δεν είναι
εύκολο. Η βοήθεια αναγκαστικά δίνεται σε
είδος και προϋποθέτει χωρική εγγύτητα. Αν

Θωµάς Μαλούτας. Ήδη πριν από δύο
τουλάχιστον δεκαετίες, τα νέα νοικοκυριά
που ανήκουν στα µεσαία και υψηλά µεσαία
στρώµατα άρχισαν να αποστασιοποιούνται
χωρικά από τις γονικές περιοχές. Ήταν η
αρχή της σταδιακής µετακίνησης αυτών των
κοινωνικών στρωµάτων στα προάστια, που
ουδέποτε πραγµατοποίησαν κάποια µαζική
και απότοµη έξοδο προς τα προάστια. Όσον
αφορά τα εργατικά στρώµατα, η µετακίνησή
τους ήταν πολύ πιο περιορισµένη. Βλέπει
κανείς στις δυτικές περιοχές, στα
παραδοσιακά εργατικά προάστια της
Αθήνας, το φαινόµενο να εγκαθίσταται εκεί
µεγάλο µέρος των νέων νοικοκυριών, ακόµα
και στις περιπτώσεις που πρόκειται για
κοινωνικά κινητικούς, δηλαδή για άτοµα
που σπούδασαν και έγιναν γιατροί,
δικηγόροι, µηχανικοί. Παρόλα αυτά,
εγκαθίστανται κοντά στις γονικές τους
περιοχές για λόγους που έχουν σχέση µε τα
οικογενειακά τους δίκτυα και την
αλληλοβοήθεια που παρέχουν. Τα
οικογενειακά δίκτυα στις περιοχές αυτές
διαθέτουν συνήθως αρκετά λιγότερους

τα νοικοκυριά αυτά µετακινούνταν προς
περιοχές που θα ταίριαζαν πιο πολύ µε το
καινούριο τους κοινωνικό στάτους, θα
έχαναν σε άλλα επίπεδα, π.χ. θα έπρεπε να
νοικιάσουν σπίτι αντί να ιδιοκατοικήσουν
σε κάτι που ήδη υπάρχει στη γονική
περιοχή, να χάσουν δηλαδή µια σειρά
πλεονεκτήµατα τα οποία τελικώς επιλέγουν
συχνά να µη χάσουν. Φαίνεται, συνεπώς, ότι
υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες που
επιφέρουν µεταβολές στο χώρο της πόλης
και στα σχήµατα στεγαστικού διαχωρισµού
σε διαφορετικά τµήµατα της πόλης. Έτσι, η
βαθµιαία µετακίνηση στα προάστια των
υψηλών και µεσαίων κοινωνικών
στρωµάτων δηµιουργεί τις πιο οµοιογενείς
κοινωνικά περιοχές της πόλης και µε αυτόν
τον τρόπο εντείνει τον κοινωνικό
διαχωρισµό. Στην άλλη περίπτωση, τα νέα
κοινωνικά ανερχόµενα νοικοκυριά, που
προέρχονται από εργατικά στρώµατα και
παραµένουν στις περιοχές κατοικίας των
γονιών τους, συµβάλλουν σε αύξηση της
κοινωνικής ανάµιξης στις παραδοσιακές
εργατικές περιοχές.

πόρους απ' ότι τα µέσα και µεγαλοαστικά

Επίσης, υπάρχει η τάση, που προς το παρόν

νοικοκυριά που µπορούν να προσφέρουν

τουλάχιστον δεν βλέπω να είναι µαζική, του

αλληλέγγυη και βοήθεια προς τα νοικοκυριά

«εξευγενισµού» κάποιων περιοχών στο

των παιδιών τους µε χρηµατική µορφή,

κέντρο της πόλης. Για διάφορους λόγους,

στην Αθήνα τουλάχιστον αλλά και στη
Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει σοβαρό
αποτύπωµα τέτοιου «εξευγενισµού», παρά

χωροτακτών που συντάσσουν τα
χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια,
δηλαδή να µην έχουν πια αυτήν την τάση να
βάζουν µεγάλες εκτάσεις στο σχέδιο πόλης;

µόνο σε περιπτώσεις που συνδέεται µε
άλλες διαδικασίες και δραστηριότητες και
όχι µε την κατοικία. Συνεπώς, οι τάσεις

Θωµάς Μαλούτας. Νοµίζω ότι αν υπάρχει

όσον φορά την αναδιαµόρφωση του

κάποια εξέλιξη που να συνδέεται µε την

στεγαστικού διαχωρισµού είναι πολλές και

κρίση είναι και πάλι η µείωση, τη στιγµή

ποικίλες. Η κρίση έχει συµβάλλει στην

που δεν κινείται τίποτα. Δεν υπάρχει πίεση

αναδιαµόρφωση αυτών των τάσεων, όχι

για κινήσεις που θα διευθετούσαν αυτό που

τόσο µε την επιτάχυνση, αλλά µε την

µένει να γίνει. Τα πράγµατα και σε αυτό το

επιβράδυνσή τους. Για παράδειγµα: γενικώς

επίπεδο βρίσκονται σε µια στάση αναµονής.

τα νέα νοικοκυριά τείνουν να καθυστερούν
την αυτονόµησή τους από τα γονικά
νοικοκυριά. Πρόκειται για διαδικασία που
είναι κλασσική στη Νότια Ευρώπη, και
τώρα µε την κρίση αυτή η παραµονή γίνεται

Γεωργία Γεµενετζή. Μπορεί αυτό να
αποτελέσει µια ευκαιρία για αλλαγή
νοοτροπίας όσον αφορά τον σχεδιασµό,
όταν η κρίση παρέλθει;

ακόµα πιο µακρόχρονη. Δηλαδή, αυτή η
στασιµότητα και ο συνολικότερος µαρασµός
στην αγορά κατοικίας σηµαίνουν και

Θωµάς Μαλούτας. Για την ώρα δεν νοµίζω

περιορισµένη στεγαστική και χωρική

ότι υπάρχει συνειδητοποίηση αρνητικών

κινητικότητα. Και χωρίς αυτήν τη χωρική

καταστάσεων του παρελθόντος που να

κινητικότητα είναι πολύ δύσκολο να

βγαίνει µέσα από τη σηµερινή κατάσταση.

υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές στα σχήµατα

Απλώς υπάρχει ένα σταµάτηµα διαδικασιών

του στεγαστικού διαχωρισµού.

και σε αυτό το επίπεδο και δεν νοµίζω ότι
έχει αναπτυχθεί κάποια ιδιαίτερη συζήτηση
επί αυτών των ζητηµάτων µε αφορµή την

Γεωργία Γεµενετζή. Όσον αφορά την
πολεοδοµική δοµή και τη χωρική
διάρθρωση της γης και των ακίνητων,
βλέπουµε τάσεις ακύρωσης της ένταξης στο
σχέδιο πόλεων µεγάλων εκτάσεων, είτε
λόγω έλλειψης πόρων από τους Δήµους είτε
και ακόµη διότι οι ίδιοι πολίτες δε θέλουν
να συνεισφέρουν οικονοµικά για να γίνουν,
για παράδειγµα, τα έργα υποδοµής, ή ακόµη
και µια στροφή των πολεοδόµων και των

κρίση.

Γεωργία Γεµενετζή. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται ενίσχυση των τάσεων
συλλογικότητας, για παράδειγµα, µέσα από
δράσεις που αφορούν στην ποιοτική
αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος,
όπως η δηµιουργία χώρων πράσινου (µικρά

πάρκα, παιδικές χαρές), ή στην αστική
γεωργία. Πώς νοµίζετε ότι τέτοιες δράσεις
σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση ή ότι
θα µπορούσαν, κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις, να αποτελέσουν ευκαιρία για
την ενεργοποίηση µηχανισµών προστασίας
του περιβάλλοντος ή την τόνωση της
κοινωνικής συνοχής;

της. Εδώ, το ζήτηµα είναι κατά πόσον
πολιτικές δυνάµεις θα µπορέσουν να
δηµιουργήσουν ένα ηγεµονικό πολιτικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο να εντάξουν
παραγωγικά αυτή τη δυναµική, να την
ενισχύσουν και να της δώσουν µια
προοπτική χωρίς να τη

Θωµάς Μαλούτας. Μέσα σε συνθήκες
κρίσης, όπου η αγορά µοιάζει να µην µπορεί
να παίξει ρυθµιστικό ρόλο χωρίς να αφήνει
τεράστια κενά και να δηµιουργεί µεγάλα
προβλήµατα και όπου το κράτος µοιάζει να
µην έχει τους πόρους για να καλύψει τα
κενά και να διορθώσει τα προβλήµατα που
δηµιουργεί η αγορά, οι νέες συλλογικότητες
και πρωτοβουλίες στο χώρο της κοινωνικής
οικονοµίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης
και της προστασίας του περιβάλλοντος
µοιάζουν µονόδροµος.

γραφειοκρατικοποιήσουν ή/και να την
αποδυναµώσουν προσπαθώντας να την
οικειοποιηθούν. Μια τέτοια κατεύθυνση θα
µπορούσε να προσφέρει λύσεις γιατί
βρισκόµαστε σε µια κατάσταση όπου ούτε η
αγορά µπορεί να δώσει λύσεις, να ρυθµίσει
τις κοινωνικές σχέσεις µε τρόπο αποδεκτό,
ούτε η ανασυγκρότηση του κλασικού
κράτους πρόνοιας µοιάζει αυτή τη στιγµή
εφικτή, διότι δεν υπάρχουν οι πόροι να
µπορέσει κανείς να το αναστήσει και
µάλιστα σε µια χώρα που παραδοσιακά δεν
είχε ιδιαίτερες προνοιακές δοµές για να

Οι νέες αυτές συλλογικότητες είναι

πατήσει επάνω. Συνεπώς, χρειάζεται αυτήν

εξαιρετικά πολύµορφες κοινωνικά και

η συµβολή της κοινωνίας των πολιτών, αυτή

πολιτικά. Καλύπτουν ένα φάσµα που ξεκινά

η συµµετοχική στροφή προς διαδικασίες

από την παραδοσιακή φιλανθρωπική

κοινωνικής οικονοµίας, αλλά χρειάζεται και

δραστηριότητα (top-down), µε

να ενταχθούν µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

πατερναλιστικά, διδακτικά και άλλα συναφή

που να οδηγεί σε µια θετική προοπτική και

χαρακτηριστικά και φθάνουν σε πολύ πιο

που να µπορεί κανείς να χτίσει πάνω σε

σύγχρονες συνεργατικές, συµµετοχικές και

αυτή ώστε να µην είναι απλώς ένα πάτηµα

κινηµατικές µορφές αλληλέγγυας δράσης. Η

για τη µετά την κρίση εποχή και, µετά την

διοχέτευση όλης αυτής της δυναµικής προς

κρίση, να βρεθούµε πάλι στα ίδια.

µια κοινωνικά πιο αποτελεσµατική
κατεύθυνση δεν µπορεί να είναι ευθύνη των
µεµονωµένων πρωτοβουλιών, που κάθε µία
έχει τα θετικά στοιχεία και τις αδυναµίες

Το λιγότερο που θα µπορούσε κανείς να
αναµένει από τις νέες αυτές συλλογικότητες
που αναπτύσσονται µέσα στην κρίση είναι
να αποτελέσουν µικρές σανίδες σωτηρίας

που θα διευκολύνουν τη µετάβαση για

µικροϊδιοκτήτες θα τα βρουν µεταξύ τους

ορισµένους και σε ορισµένες περιοχές στην

και κάποιοι άλλοι όχι, µέχρι η κατάσταση

µετά την κρίση εποχή. Περισσότερα θα

στην αγορά στέγης να επανέλθει σε πιο

µπορούσε κανείς να περιµένει εφόσον όλη

οµαλή κατάσταση. Ένας άλλος τρόπος είναι

αυτή η δυναµική εγγράφεται µέσα σε ένα

να διαµορφωθεί µια συνολικότερη λύση, η

νέο όραµα κοινωνίας που θα βασίζεται στην

οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους

αλληλεγγύη και όχι στον ανταγωνισµό.

µικροϊδιοκτήτες να παράσχουν για ένα
διάστηµα το ακίνητό τους για κοινωνική

Ας πάρουµε το παράδειγµα της κατοικίας. Η
κρίση έχει δηµιουργήσει προϋποθέσεις ώστε
οµάδες µε διαφορετικά κατά παράδοση
συµφέροντα (όπως η µεγάλη πλειονότητα
των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών
ενοικιαζόµενων ακινήτων) να
αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα που, ως
ένα βαθµό, να µπορούν να διευθετηθούν µε
τρόπους αµοιβαία επωφελείς. Οι πρώτοι
έχουν δει τα εισοδήµατά τους να
µειώνονται, κάτι που είτε αυξάνει το
ποσοστό εισοδήµατός τους που πρέπει να
δαπανούν για στέγαση, είτε τους αναγκάζει
σε αλλαγές (µετακίνηση σε µικρότερη
κατοικία, συγκατοίκηση µε άλλους κ.λπ.) ή,
σε ορισµένες περιπτώσεις, τους οδηγεί σε
οριακές καταστάσεις και την αστεγία. Από
την άλλη πλευρά, οι µικροϊδιοκτήτες
ακινήτων βλέπουν το σχετικό εισόδηµά τους
να γίνεται επισφαλές καθώς η ζήτηση
γίνεται ασθενέστερη, ενώ παράλληλα
πολλαπλασιάζονται οι φορολογικές τους
επιβαρύνσεις µε την αλλαγή της λογικής
φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
Ένας τρόπος είναι να αφεθεί η κατάσταση
αυτή να επιλυθεί από την αγορά, κάτι που
σηµαίνει ότι κάποιοι ενοικιαστές και

κατοικία ή άλλη κοινωνική χρήση έναντι
της φορολογικής τους υποχρέωσης και ενός
σηµαντικά χαµηλότερου ενοικίου. Αυτός ο
χωρικά διάσπαρτος τοµέας ενοικιαζόµενης
κοινωνικής κατοικίας, που δεν αναπτύχθηκε
ποτέ στην Ελλάδα, θα µπορεί να είναι
προσβάσιµος σε πολλές οµάδες που δεν
µπορούν εύκολα να στεγαστούν υπό τις
παρούσες συνθήκες στη βάση χαµηλότερου
ενοικίου ή/και προσφοράς κοινωνικής
εργασίας στην τοπική κοινότητα. Ο ρόλος
που µπορεί να παίξει η µικρή ιδιοκτησία
στην ανάπτυξη ενός τοµέα ενοικιαζόµενης
κοινωνικής κατοικίας (ο οποίος στην
Ελλάδα δεν αναπτύχθηκε ποτέ) δηµιουργεί
κάποιες θετικές προοπτικές και για τις δύο
πλευρές, δηλαδή για τους µικροϊδιοκτήτες
που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία
τους, αλλά και για τις ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες που κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς
στέγη. Από τη µια πλευρά, να µη χάσεις τη
µικροϊδιοκτησία σου, αρκούµενος σε ένα
αρκετά µικρότερο αντίτιµο σε σχέση µε
παλαιότερα και, από την άλλη, να
αποκτήσεις πρόσβαση σε κατοικία και µε
εχέγγυα ότι θα µπορείς να µείνεις για

υπολογίσιµο χρονικό διάστηµα, και όχι ότι

σαν κοµµάτι της λύσης και όχι σαν κοµµάτι

µόλις αλλάξουν τα πράγµατα θα πρέπει να

ενός προβλήµατος. Έχουµε πολλές τέτοιες

φύγεις. Και αυτό το δικαιώµα να το αποκτάς

κινήσεις στο χαµηλό επίπεδο στη γειτονιά,

έναντι κάποιας προσφοράς και από την

όπως τα κοινωνικά ιατρεία και πολλές

πλευρά σου στο κοινωνικό σύνολο –εφόσον

ανάλογες θετικές πρωτοβουλίες. Δε θα

µπορείς να το κάνεις– που θα µπορούσε να

πρέπει κανείς να προσπαθεί να αναλύσει

είναι κοινωνική εργασία της µίας ή της

µίζερα τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία της

άλλης µορφής ανάλογα και µε τις

καθεµιάς, αλλά κάπου να µπορέσει να τις

προδιαγραφές του καθενός. Με τον τρόπο

εντάξει σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να

αυτό η µικρή ατοµική ιδιοκτησία στην

τους δώσει µία προοπτική, γιατί όλα αυτά

κατοικία, που χρησιµοποιήθηκε

έχουν και αδυναµίες εξ’ ορισµού. Ωστόσο,

µεταπολεµικά ως βασικό όπλο για την

πολιτικά και κοινωνικά το ζητούµενο δεν

κατοχύρωση και εδραίωση ενός

είναι το καθένα ξεχωριστά να έχει πολιτική

συντηρητικού πολιτικού τοπίου, σήµερα θα

καθαρότητα, αλλά να οδηγούν κάπου όλα

µπορούσε να είναι ο πρακτικός συνδετικός

µαζί.

κρίκος για µια κοινωνική και πολιτική
συµµαχία µεταξύ χαµηλών µεσαίων και
εργατικών και άλλων λαϊκών στρωµάτων
προς ένα αλληλέγγυο µέλλον.

Γεωργία Γεµενετζή. Δε θα απαιτούσε,
όµως, τη µεσολάβηση κάποιου ενδιάµεσου
φορέα;

Γεωργία Γεµενετζή. Πιστεύετε πως οι
υποχρεωτικές διαρθρωτικές µεταβολές που
συντελούνται ή επίκεινται ως αποτέλεσµα
των δεσµεύσεων της Ελλάδας, όπως η
απλοποίηση των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η αλλαγή
του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού, η
υποστέλεχωση ή/και κατάργηση ορισµένων
φορέων (ΟΡΘΕ, ΟΡΣΑ, ΕΑΧΑ Α.Ε.) θα
έχει κρίσιµης σηµασίας επιπτώσεις στο
αστικό περιβάλλον;

Θωµάς Μαλούτας. Απαιτεί τη δυνατότητα
κάποιων πολιτικών µορφωµάτων να θέσουν
ένα τέτοιο πλαίσιο, που σηµαίνει ότι, και
ιδεολογικά να συνεγείρουν και πολιτικά να
ερεθίσουν αυτόν τον κόσµο και να τον
πείσουν ότι ενισχύοντας τέτοιες διαδικασίες
βοηθούµε την επικράτηση πραγµατικά
κοινωνικά αλληλέγγυων συµπεριφορών, στο
πλαίσιο των οποίων ο ένας βλέπει τον άλλο

Θωµάς Μαλούτας. Οι µεταβολές αυτές
εγγράφονται στη λογική της πλήρους
απορρύθµισης που υποτίθεται ότι θα
καταστήσει τη χώρα ελκυστικότερη στις
ξένες επενδύσεις. Αυτά συµβαίνουν µάλιστα
σε µια χώρα µε σχετικώς περιορισµένο
οπλοστάσιο ρυθµίσεων περιβαλλοντικής και
κοινωνικής προστασίας.

Έχω την αίσθηση ότι οι δυσµενείς

ακατάλληλων υλικών, αλλά και ξύλων, από

περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι πολύ

τα πολλά νοικοκυριά που δεν µπορούν να

µεγαλύτερες στον εξωαστικό χώρο, καθώς

θερµάνουν την κατοικία τους µε πετρέλαιο.

στο εσωτερικό των πόλεων υπάρχουν άλλοι

Από την άλλη, η κρίση οδήγησε και σε

ανασχετικοί παράγοντες (όπως η µεγάλη

σηµαντικό περιορισµό της χρήσης των ΙΧ

κατάτµηση της ιδιοκτησίας της γης) που

(κάτι που εν µέρει αφορά το κόστος χρήσης,

λειτουργούν ανασταλτικά µε πολλούς

αλλά κυρίως προκαλείται από το υψηλό

τρόπους. Ωστόσο, αν προχωρήσουν, όπως

ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν πλέον

φαίνεται, µεγάλες παρεµβάσεις όπως στο

και λόγο να µετακινηθούν καθηµερινά).

Ελληνικό, οι δυσµενείς επιπτώσεις θα είναι
πολλαπλές και σηµαντικές και µέσα στον
αστικό χώρο.

Με την έννοια αυτή τόσο οι θετικές όσο και
οι αρνητικές επιπτώσεις µοιάζουν
συγκυριακές. Το ζήτηµα είναι κατά πόσο

Όσον αφορά τον χωρικό σχεδιασµό, µοιάζει

είναι δυνατόν οι θετικές επιπτώσεις να

να πηγαίνουµε σε ένα ακόµα µεγαλύτερο

µπορέσουν να πάρουν µια πιο µακροχρόνια

laisser faire, ενώ ήδη είµαστε

προοπτική διαµορφώνοντας συνθήκες για

αποσπασµατικοί και σηµειακοί στις

µια σταθερή προτίµηση στα µέσα µαζικής

παρεµβάσεις. Η κατάργηση ορισµένων

µεταφοράς.

οργανισµών, όπως του ΟΡΘΕ ή του ΟΕΚ θα
χειροτερέψει ακόµη περισσότερο την
κατάσταση, καθώς κινείται µέσα σε µια
λογική, η οποία τελικά είναι περισσότερο
ιδεολογική, παρά πραγµατιστική.

Γεωργία Γεµενετζή. Θεωρείτε ότι η
οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τη σχέση
της πόλης µε το φυσικό περιβάλλον, όσον
αφορά κυρίως την κατανάλωση των
φυσικών πόρων και τις εκποµπές αερίων
ρύπων; Οι συνέπειες για το µεταβολισµό της
πόλης είναι µόνο αρνητικές ή, ενδεχόµενα,
υπάρχουν και κάποιες θετικές εξελίξεις;

Θωµάς Μαλούτας. Είναι γνωστές οι
αρνητικές επιπτώσεις από την καύση

Γεωργία Γεµενετζή. Σας ευχαριστώ παρά
πολύ, ήσασταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός.

