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Τι Σημαίνει Προσαρμοστικότητα (Resilience);
 Ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο
χρήσης του όρου, η προσαρμοστικότητα
παραπέμπει σε αντιδράσεις κατά κινδύνων,
αιφνίδιων αλλαγών, καταστάσεων
εξωτερικής πίεσης ή αντιξοοτήτων με
απώτερο στόχο την επιβίωση ή διατήρηση
της προϋπάρχουσας δομής του φορέα που
αναπτύσσει τη συγκεκριμένη ιδιότητα.
 Έχει οριστεί ως διαδικασία αυτόοργάνωσης και αυτό-μεταμόρφωσης.
 Αν και υπάρχουν απόψεις για pro-active
και reactive εκδοχές, ο Rose (2014) θεωρεί
ότι η προσαρμοστικότητα είναι λειτουργική
μόνο στις φάσεις της απόκρισης,
αποκατάστασης και ανασυγκρότησης.
Καλλιτεχνική αναπαράσταση της
Προσαρμοστικότητας

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ;
 Κάποιοι συγγραφείς επικεντρώνονται στην αστική προσαρμοστικότητα και της
κοινότητας, άλλοι στην ατομική (προσαρμοστικότητα ατόμων, νοικοκυριών κλπ).
 Προσαρμοστικός σε κινδύνους μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τρωτός φορέας,
αφού έτσι και μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει την τρωτότητα του, αλλά και των
άλλων (Sapountzaki, 2012)

 Προσαρμοστικοί φορείς μπορεί να
είναι:
- Κοινωνικά υποκείμενα, από το
μοναδιαίο νοικοκυριό μέχρι την
εθνική ή διεθνή κοινότητα
- Οικονομικά υποκείμενα
- Θεσμικές οντότητες, κυβερνητικές
και μη-κυβερνητικές
- Κοινωνικά-οικολογικά συστήματα
- Κοινωνικά-τεχνολογικά
συστήματα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ;
 Η δικιά τους ικανότητα επιβίωσης, βιωσιμότητα, αλλά και η

αποφυγή κρίσης ή/και αποκατάσταση από κρίση ή καταστροφή.
 Τα προσαρμοστικά υποκείμενα επιδιώκουν να μετριάσουν τους

κινδύνους που αντιμετωπίζουν, άρα η προσαρμοστικότητα είναι η
ικανότητα διαχείρισης της τρωτότητας και της έκθεσης σε πολλές
ταυτόχρονες απειλές.
 Τα προσαρμοστικά υποκείμενα
“αξιοποιούν τις ικανότητες τους για
να (επανα)ρρυθμίσουν την
τρωτότητα τους στο χρόνο, το χώρο,
σε σχέση με τις διάφορες εκδοχές της
και έναντι των διαφορετικών
απειλών που αντιμετωπίζουν”
(Sapountzaki, 2012).

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ;
 Ένα προσαρμοστικό υποκείμενο (κοινωνικό,
θεσμικό ή οικονομικό) μπορεί:
 Να μειώσει τη δικιά του τρέχουσα
τρωτότητα μετατοπίζοντας τη στο μέλλον.

 Να μειώσει την τρωτότητα του
επιφορτίζοντας άλλα υποκείμενα.

 Η προσαρμοστικότητα έχει να
κάνει με διαρκείς ελιγμούς και
αντισταθμίσεις μεταξύ διαφόρων
μορφών ανάληψης ρίσκου και της
κοινωνικής ανάπτυξης.

 Να αλλάξει το ισοζύγιο των δικών του
εκδοχών τρωτότητας έναντι
συγκεκριμένων επικινδυνοτήτων μειώνοντας
κάποιες εκδοχές επιδεινώνοντας άλλες ή με
παραγωγή τρωτότητας έναντι άλλων
επικινδυνοτήτων;
 Να διαχειριστεί την τρωτότητα που

παραλαμβάνει από άλλα υποκείμενα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ;
 Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας,
βρίσκονται στο κοινωνικο-οικονομικό και φυσικό περιβάλλον: πρόκειται για το
οικονομικό (αποταμιεύσεις, εισόδημα, συντάξεις, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ),
ανθρώπινο (γνώση, δεξιότητες, υγεία, βιολογικές ικανότητες), κοινωνικό
(δίκτυα, αμοιβαιότητα, εμπιστοσύνη) και φυσικό κεφάλαιο (υποδομές, στέγη,
νερό, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες)

 Κρίσιμης σημασίας είναι οι

χωρικές και χρονικές
κλίμακες στις οποίες
απευθύνεται το
προσαρμοστικό
υποκείμενο για να
ενεργοποιήσει και
αξιοποιήσει τους
παραπάνω πόρους.

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ - ΠΩΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
 Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ No. 13/156, 2013, οι ελληνικές κυβερνήσεις
ευθύνονται εν μέρει για τις συνθήκες / αίτια ενεργοποίησης της κρίσης το 2009.
 Η παγκόσμια οικονομική κρίση έθεσε σε κίνδυνο το κρατικά
κατευθυνόμενο μοντέλο ανάπτυξης και η χώρα κατέστη πολύ γρήγορα
ΤΡΩΤΗ (VULNERABLE) στο ενδεχόμενο παύσης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων.
 Παράλληλα οι κυβερνητικοί θεσμοί και το πολιτικό σύστημα που είχε στηρίξει το
μοντέλο ανάπτυξης της δεκαετίας του 2000 κατέστη ασταθές λόγω της

απειλής απώλειας της εξουσίας και κατάρρευσης.
 Από την έναρξη της κρίσης πάντως και μέχρι σήμερα, οι ελληνικές κυβερνήσεις
επέδειξαν αξιοσημείωτη ικανότητα αποφυγής της πτώχευσης, δηλαδή

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
 Μετά τις εκλογές του 2009, η πρώτη κυβέρνηση της κρίσης συμφώνησε με τους
θεσμούς της Ευρωζώνης σε ένα σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου το ΔΝΤ
θα είχε βαρύνουσα και τυπική συμμετοχή στη διάσωση.

ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
 Η ελληνική κυβέρνηση εξαναγκάστηκε να υιοθετήσει “ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
προσαρμογής για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου
χρέους, την εναρμόνιση της εγχώριας ζήτησης με την ικανότητα προσφοράς και τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση των
επενδύσεων, εξαγωγών και τη μεγέθυνση του ιδιωτικού τομέα” (IMF, 2013).

 Ωστόσο οι κρατικές
προσαρμογές για την
επίτευξη μακρο-οικονομικών
στόχων και σταθερότητας
μεταφράστηκαν σε νέους

κινδύνους και αυξημένη
έκθεση σε αυτούς,
ιδιαίτερα των πλέον αδύναμων
κοινωνικών στρωμάτων.

Μεταφορά τρωτότητας (από τις
κυβερνήσεις και την τρόικα) μέσω της
προσαρμοστικότητας – Ενεργοποίηση
νέων αλλά και ιστορικών κοινωνικών
κινδύνων

ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
 Πράγματι αυξανόμενος
αριθμός νοικοκυριών στις
ελληνικές πόλεις εκτίθενται όλο
και περισσότερο σε νέους ή
επανεμφανιζόμενους κινδύνους
φτώχειας, ενεργειακής
φτώχειας, εγκληματικότητας,
υγείας, υποσιτισμού, απώλειας
στέγης, κατάθλιψης,
αυτοκτονιών.
 Οι λόγοι σχετίζονται με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αύξηση της άμεσης
και έμμεσης φορολογίας, απολύσεις και ανεργία, συρρίκνωση των παροχών
κοινωνικής πρόνοιας κ.α. πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης. Πρόκειται για
μεταμόρφωση της τρωτότητας του κράτους (έναντι της κρίσης χρέους) σε
ανθρώπινη και κοινωνική που πλήττει ευρύτατα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα
τα εξαρτημένα από το κράτος πρόνοιας.

ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
 Σε έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των ΗΕ για
το Εξωτερικό Χρέος και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(2014) διαβάζουμε: “οι προοπτικές σημαντικού
αριθμού Ελλήνων να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό
επίπεδο ζωής σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα

ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν τεθεί σε
κίνδυνο από τις συνθήκες διάσωσης που
επέβαλαν στη χώρα οι δανειστές της”.
“Περισσότεροι από το 10% του
πληθυσμού στην Ελλάδα
διαβιώνει σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας και η ανεργία νέων
προσέγγισε το χωρίς
προηγούμενο ποσοστό 59.3%....”

ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
 Ο εμπειρογνώμονας προειδοποιεί
ότι το δημόσιο σύστημα υγείας γίνεται
όλο και πιο απροσπέλαστο, ιδιαίτερα
για φτωχά περιθωριοποιημένα
στρώματα. Tο 1/3 σχεδόν του
πληθυσμού στην Ελλάδα δεν
καλύπτεται από το σύστημα
δημόσιας υγείας κυρίως λόγω της
παρατεταμένης ανεργίας.
 Η έκθεση αναφέρεται στην άποψη
του εθνικού συνηγόρου του πολίτη ότι
“οι δραστικές προσαρμογές που
επιβλήθηκαν στην ελληνική οικονομία
και κοινωνία έχουν δραματικές
συνέπειες για τους πολίτες και οι
ευάλωτες (τρωτές) κοινωνικές ομάδες
διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται”
(A/HRC/25/50/Add.1, 2014).

Προσαρμοστικότητα ανθρώπων, ομάδων και θεσμών έναντι
κοινωνικών κινδύνων: Είναι πάντα ευπρόσδεκτη;
 Οι Sakdapolrak κ.α. (2008) διατείνονται ότι στις πόλεις θεσμοί, κοινωνικές
ομάδες και άτομα έχουν ξεχωριστές τρωτότητες και αναπτύσσουν ίδια
προσαρμοστικότητα και ότι συμβαίνει διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

 Με την κρίση ολοένα
μεγαλύτερες κοινωνικές
ομάδες και ένας αυξανόμενος
αριθμός θεσμών γίνονται όλο
και πιο ευάλωτοι σε νέους ή
κινδύνους που
επανακάμπτουν. Αυτά τα

ευάλωτα υποκείμενα
προσπαθούν να
ενεργοποιήσουν την
προσαρμοστικότητα.

Προσαρμοστικότητα ανθρώπων, ομάδων και θεσμών έναντι
κοινωνικών κινδύνων: Είναι πάντα ευπρόσδεκτη;

Άτομα και νοικοκυριά αναπροσαρμόζουν τα πρότυπα της
καθημερινής ζωής, π.χ. αλλάζοντας τον τόπο και χώρο κατοικίας τους, τη δομή
του νοικοκυριού τους, την περίοδο αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου, τα
πρότυπα κινητικότητας και ενεργειακής κατανάλωσης, τα πρότυπα διατροφής, τη
συχνότητα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κλπ;

Προσαρμοστικότητα ανθρώπων, ομάδων και θεσμών έναντι
κοινωνικών κινδύνων: Είναι πάντα ευπρόσδεκτη;
 Κοινωνικές ομάδες/ κοινότητες δημιουργούν οικονομίες αντιπραγματισμού
και άλλες δομές αλληλεγγύης για να μποϋκοτάρουν την ακρίβεια βασικών αγαθών
στην ελεύθερη αγορά.
 Μεταποιητικές και επιχειρήσεις λιανικού και χονδρεμπορίου
στρέφονται σε φτηνότερες πρώτες ύλες και υπηρεσίες/ αγαθά χαμηλής ποιότητας;
 Η ΤΑ συνεργάζεται με ΜΚΟ για τη δημιουργία δομών που αντιμετωπίζουν την
ανεργία, φτώχεια και τα προβλήματα των άστεγων.

Κάθε μια από
αυτές τις
πρακτικές
αντιπροσωπεύει
μια ιδιαίτερη
εκδοχή
προσαρμ/ότητας

Προσαρμοστικότητα ανθρώπων, ομάδων και θεσμών έναντι
κοινωνικών κινδύνων: Είναι πάντα ευπρόσδεκτη;
(Αριστερά) Η δυναμική της τρωτότητας (μέσω
προσαρμοστικότητας) σε περίπτωση μετακίνησης σε
φθηνότερη στέγη ή/και αλλαγής προτύπων διατροφής
(Δεξιά) Η δυναμική τρωτότητας σε περίπτωση
επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής στεγαστικού
δανείου (μετατόπιση τρωτότητας στο μέλλον).

Προσαρμοστικότητα ανθρώπων, ομάδων και θεσμών έναντι
κοινωνικών κινδύνων: Είναι πάντα ευπρόσδεκτη;
Οι δυναμικές της τρωτότητας που προκαλούνται από την προσαρμοστικότητα σε
κάποιες περιπτώσεις είναι ευρύτερα ευεργετικές (για το περιβάλλον, το
μέλλον, ευρύτερο δημόσιο συμφέρον) σε άλλες όμως είναι επιζήμιες, για άλλους
φορείς και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, σήμερα ή στο μέλλον. Παραδείγματα
προσαρμοστικότητας με ευεργετική επίδραση σε συλλογικότητες είναι:

 Στροφή προς φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα ζωής για την αποφυγή υψηλού
κόστους ζωής (πχ στροφή προς ΜΜΜ, περιορισμός οικιακών απορριμμάτων).
 Δημιουργία δομών αλληλεγγύης
για την καταπολέμηση της
φτώχειας, της ενεργειακής
φτώχειας, κινδύνων υγείας,
ανεργίας (πχ κίνημα δεν πληρώνω,
κοινωνικά παντοπωλεία,
φαρμακεία, το κίνημα κατά των
μεσαζόντων…..)
Το κίνημα της πατάτας

Προσαρμοστικότητα ανθρώπων, ομάδων και θεσμών έναντι
κοινωνικών κινδύνων: Είναι πάντα ευπρόσδεκτη;
 Περιπτώσεις κοινωνικής και θεσμικής προσαρμοστικότητας επιζήμιας για το
περιβάλλον και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, σήμερα ή στο μέλλον είναι:

 Στροφή προς εχθρικές για το
περιβάλλον πρακτικές, πχ
ξυλοκαύσιμα για θέρμανση
 Αποφυγή δαπανών συντήρησης στον
κτιριακό, μεταποιητικό και τομέα
μεταφορών;
 Προώθηση στην αγορά ειδών
διατροφής αμφίβολης ποιότητας και
ασφάλειας, χαλάρωση κτιριακών και
πολεοδομικών κανονισμών για
προσέλκυση επενδύσεων και
δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ.

Αιθαλομίχλη σε ελληνικές πόλεις λόγω της
κρίσης

 Αυτές οι πρακτικές έχουν αυξήσει την
τρωτότητα και ενεργοποιήσει νέους
κινδύνους και έκθεση: ατμοσφαιρική
ρύπανση, τεχνολογικά ατυχήματα,
αστικές πυρκαγιές, μεταδοτικές
ασθένειες.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 Κάποιες δομές αλληλεγγύης είναι αποτέλεσμα προσαρμοστικότητας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις συμβαίνει μετακύλιση τρωτότητας από τα περισσότερο στα λιγότερο
τρωτά υποκείμενα, συμβάλλοντας έτσι στην “δικαιοσύνη κοινωνικής
τρωτότητας ”. Το κίνημα κατά των μεσαζόντων κάνει τους μεσάζοντες τρωτούς.

 Ωστόσο δεν υπάρχει μόνο “ευπρόσδεκτη” αλλά και “ανεπιθύμητη”
προσαρμοστικότητα κατά της κρίσης. Eπιβαρύνει τους πλέον τρωτούς, το
περιβάλλον και τις συλλογικότητες με πρόσθετη τρωτότητα. Η “άδικη
προσαρμοστικότητα” καταργεί κοινωνικά δίκτυα προστασίας (το κράτος πρόνοιας),
πολεοδομικούς και κανονισμούς ασφάλειας και συντήρησης. Μπορεί μάλιστα να
(επαν)ενεργοποιήσει παλιούς ή νέους κινδύνους.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 Συχνά οι απώλειες από την εκδήλωση
αυτών των κινδύνων ξεπερνούν τα όρια των
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Το graffiti της κρίσης στην Αθήνα

 Η προσαρμοστικότητα αποκτά ένα σαφές
κανονιστικό περιεχόμενο, ως ο βασικός
μηχανισμός που υπονομεύει ή προωθεί
την κοινωνική δικαιοσύνη νοούμενη ως
ισότητα απέναντι σε κινδύνους και τις
αντιξοότητες.
 Εάν ο σχεδιασμός εμπλακεί στην υπόθεση
της προσαρμοστικότητας, η αποστολή του
πρέπει να είναι η προώθηση της «καλής»
και ο περιορισμός / έλεγχος της
επικίνδυνης / άδικης προσαρμοστικότητας.

 Η προσαρμοστικότητα την

εποχή της κρίσης στην Ελλάδα
προκαλεί αυξομειώσεις κινδύνων
και αιφνίδιες εκδηλώσεις
απωλειών και ατυχημάτων που
συνεπάγονται στιγμιαία,
βραχυπρόθεσμη ή και
μακροπρόθεσμη παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΧΩΡΟΣ – Το Παράδειγμα των Slums Βομβάης
Η επαμφοτερίζουσα
φύση της
προσαρμοστικότητας δεν
εκπλήσσει. Ήδη από το
2000 οι Stacey et al
ισχυρίζονται ότι η αυτόοργάνωση αυτού του
είδους, αφορά σε
υποκείμενα/συστήματα
που ακολουθούν δικές
τους αρχές ή ικανοποιούν
ίδιες προθέσεις.
Νωρίτερα ο Waldrop
(1992) είχε ισχυριστεί ότι
τα συστήματα επιδιώκουν
να στρέψουν προς
όφελος τους οτιδήποτε
συμβαίνει.

Στην έκθεση World Disaster Report – Focus on
Community Resilience (2004), κεφ.7 “Surviving in
the Slums”, υπάρχει αποκαλυπτικό παράδειγμα
γυναίκας στις παραγκο-γειτονιές της Βομβάης που
ζούσε σε κατάλυμα-τέντα κάτω από γέφυρα. Η
γυναίκα έδωσε συνέντευξη σε ερευνητές που την
πλησίασαν αναζητώντας μελέτη περίπτωσης για την
ανάδειξη αδιαφορίας για τη μείωση κινδύνων. Αντ’
αυτού ανακάλυψαν ένα από τα πιο πετυχημένα
δείγματα διαχείρισης της τρωτότητας μέσω
προσαρμοστικότητας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΧΩΡΟΣ – Το Παράδειγμα των Slums Βομβάης
Οι ερευνητές σημειώνουν (IFRC, 2004):
«Η γυναίκα εκ πρώτης όψεως έμοιαζε εξαιρετικά
εκτεθειμένη στις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, την
έξωση….. είτε είχε άγνοια των κινδύνων ή απλά
δεν ήταν στις προτεραιότητες της η μείωσή του…
Στην πραγματικότητα είχε πλήρη συνείδηση και
μια συγκροτημένη στρατηγική μείωσης του. Ήταν
ιδιοκτήτρια ενός απλού, αλλά καλοκτισμένου
διαμερίσματος σε καλή γειτονιά αλλού στη
Βομβάη. Καθώς είχε μια κόρη σε σχολική ηλικία
και στηριζόταν στις ελάχιστες δικές της
δεξιότητες για δουλειά, η έγνοια της ήταν να
προστατέψει τη μοναδική πηγή εισοδήματος που
θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτή και
την κόρη της. Προκειμένου να στέλνει την κόρη
στο σχολείο, νοίκιαζε το ασφαλές σπίτι της ενώ η
ίδια ζούσε σε κατάλυμα που αν και επισφαλές
μπορούσε εύκολα να αντικατασταθεί μετά από
φυσική καταστροφή…”.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – Το Παράδειγμα των Slums Βομβάης
 Η γυναίκα δεν αντιμετώπιζε μόνο πλημμύρες, πυρκαγιές και έξωση αλλά
επίσης κινδύνους βαθύτερης περιθωριοποίησης και φτώχειας αν η κόρη της
έμενε αναλφάβητη. Με τους περιορισμένους της πόρους επέλεξε να
αντιμετωπίσει μια από τις απειλές (τη μακροπρόθεσμη φτώχεια). Με τη
μέγιστη δυνατή προληπτική αξιοποίηση των ελάχιστων μέσων που διέθετε
μείωσε αυτό που πρόκρινε ως πρωτεύουσα απειλή και μορφή τρωτότητας σε
βάρος κινδύνων και τρωτότητας της καθημερινής ζωής (υγείας, κατοικίας κλπ).

 Η γυναίκα και άλλοι κάτοικοι των παραγκουπόλεων της Βομβάης με ανάλογες
συμπεριφορές διαιωνίζουν και επεκτείνουν τα slums και αυξάνουν την
τρωτότητα της πόλης συνολικά. Η ατομική και κοινωνική προσαρμοστικότητα
γίνεται αίτιο τρωτών, πολεοδομικών δομών.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Στο παράδειγμα των slums Βομβάης
φάνηκε ότι η «αστική κοινωνική
προσαρμοστικότητα» δεν ταυτίζεται
με «προσαρμοστικές πόλεις». Η
ατομική και η κοινωνική μπορεί να
υπονομεύουν την πολεοδομική
προσαρμοστικότητα και τρωτότητα.
Τότε τι ακριβώς είναι «Αστική
Προσαρμοστικότητα» (“Urban
Resilience”); Πόσο λογικόςσυνεκτικός είναι ο όρος “Resilient
City”;

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 Μπορεί η “Προσαρμοστική Πόλη” να
είναι «βιότοπος τρωτών πολιτών»;
 Αν κάθε κάτοικος της πόλης είναι
προσαρμοστικός, αυτό μεταφράζεται σε
«Τρωτή αστική κοινότητα» και «Τρωτούς
πολεοδομικούς σχηματισμούς»;
 Φαίνεται ότι τα δικαιώματα στην ακίνητη
περιουσία και ο χώρος γενικά είναι
αδιαπραγμάτευτοι πόροι για την
ανάπτυξη προσαρμοστικότητας από τα
μεσαία και χαμηλά στρώματα. Είναι γι’
αυτό το λόγο (την αντίσταση των
πληγέντων σε αλλαγές του καθεστώτος
ιδιοκτησίας της γης) που οι αστικές δομές
σπάνια αλλάζουν στην ανασυγκρότηση
μετά από καταστροφή. Ποια είναι τότε τα
περιθώρια του χωρικού σχεδιασμού για
προσαρμοστικές χωρικές δομές;

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 Μεμονωμένα άτομα ιδιαίτερα τα
πιο φτωχά υπονομεύουν τη
προσαρμοστικότητα σε μακροπολεοδομικό επίπεδο επειδή
διεκδικούν δικαιώματα για μέσα
ατομικής προσαρμοστικότητας.
Υπάρχουν αναρίθμητα
παραδείγματα σύγκρουσης μεταξύ
ατομικής και συλλογικής
προσαρμοστικότητας ή αλλιώς
σχέσεων αιτιότητας μεταξύ
ατομικής προσαρμοστικότητας και
συλλογικής τρωτότητας.

 Το δίλημμα για το σχεδιασμό είναι
προφανές: Να επιμείνει στην
αντιμετώπιση της συλλογικής
τρωτότητας ή να ενισχύσει τα μέσα
για ατομικές διεξόδους προς
προσαρμοστικότητα;

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 Όταν άτομα και νοικοκυριά έχουν συνείδηση
της διπλής φύσης της προσαρμοστικότητας
και επιλέγουν την ατομική από τη συλλογική
ποια στάση μπορεί να κρατήσει ο
σχεδιασμός του χώρου;

 Η προσαρμοστικότητα φαίνεται να
επικεντρώνεται σε ίδιες προτεραιότητες και
ίδιες ικανότητες του ατομικού φορέα-δρώντα
για τη στόχευση συγκεκριμένων εκδοχών
κινδύνου και τρωτότητας επιλεγμένων με
βάση ίδιες προοπτικές επιβίωσης. Αυτοί οι
στόχοι διαφοροποιούνται μεταξύ ατόμων,
θεσμών και συλλογικών υποκειμένων (πχ
κεντρικής κυβέρνησης και ΤΑ). Μήπως αυτά
τα συγκρουσιακά υποκείμενα αντλούν από
κοινές δεξαμενές πόρων, όπως ο χώρος, για
την προσαρμοστικότητά τους;

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – Η ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα της Κρίσης

Η πενταετής περίοδος της
κρίσης σημαδεύτηκε από
μετάλλαξη του σχεδιασμού
του χώρου:

Έχασε το ΑΞΙΑΚΟ
ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ και
προσανατολισμό
προς ευρύτερης
αποδοχής πολιτικά
και ηθικά
προτάγματα (της
αειφορίας, της
κοινωνικήςπεριβαλλοντικής
δικαιοσύνης).

Απομακρύνθηκε περρισότερο από τον
έλεγχο των τοπικών κοινωνιών και
υποβαθμίστηκε σε πολιτική γης για την
ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων και κυρίως
αύξηση κρατικών εσόδων.

Εντάθηκαν τα ΕΚ
ΤΩΝ ΑΝΩ εξωγενή
χαρακτηριστικά
του, με
απροσπέλαστους
παίκτες σε
κεντρικό επίπεδο,
όχι πάντα
κρατικούς φορείς.

Έπαψε να είναι
καθολικός και
ολοκληρωμένος.
Μειώθηκαν τα
διατομεακά και
αυξήθηκαν τα
ΜΟΝΟΤΟΜΕΑΚΑ
στοιχεία του.

Υποτάχθηκε και
δεσμεύτηκε
από ΑΛΛΟΤΡΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και
στόχους (πχ
φορολογική για
αποπληρωμή
χρέους)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – Η ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα της Κρίσης

Βανδαλισμένο άγαλμα του Ι.Καποδίστρια

 Ενισχύθηκαν
τα
ΑΝΩΘΕΝ,
ΕΞΩΓΕΝΗ
χαρακτηριστικά του επειδή θεσμοθετήθηκαν
παράλληλοι σχεδιασμοί (ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ) με
νέα κέντρα έγκρισης και αναφοράς (πχ ΤΑΙΠΕΔ),
που
εγείρουν
θέματα
δημοκρατικής
νομιμοποίησης/λογοδοσίας και συρρικνώνουν
δικαιοδοσίες του «άλλου σχεδιασμού».
 Έχασε ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ γιατί όπως
παρατηρεί ο ΣΕΠΟΧ στη διαβούλευση για το νέο
Ν.4269/2014: «Είναι παράδοξη η απουσία
αναφοράς στη φιλοσοφία, τις αρχές και τους
στόχους του χωρικού σχεδιασμού…».

 Υποτάχθηκε ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ επειδή η Κυβερνητική βούληση
«βλέπει» το χώρο όλο και λιγότερο ως ενιαίο υποδοχέα, όλο και περισσότερο
ως άθροισμα ακινήτων και ιδιοκτησιών. Την περίοδο της κρίσης ρυθμίζει
τοπικά με το βλέμμα σε μακρο-οικονομικούς και δημοσιονομικούς στόχους και
αξιοποιεί τη γη-ιδιοκτησία ως εργαλείο φορολογικής και πολιτικής μεγάλων
επενδύσεων (Ν. 3986/2011, 4072/2012, 3894/2010, 3982/2011, 4072/2012,…).

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 Ο όρος “Resilient City” ακόμη και ως μακροπρόθεσμο όραμα μας ξεγελάει.
Υπαινίσσεται ότι όλα τα στοιχεία μιας πόλης μπορεί να είναι ταυτόχρονα
προσαρμοστικά, δηλαδή ικανά να απαλλαγούν από ή να θεραπεύσουν τα
τρωτά τους σημεία. Είδαμε όμως ότι προσαρμοστικοί πολίτες δεν σημαίνει
προσαρμοστικές αστικές δομές (φυσικές και άλλες) και προσαρμοστικοί θεσμοί
δεν συνεπάγονται προσαρμοστικές κοινωνικές ομάδες και πολίτες.
 Η προσαρμοστική πόλη
είναι μια Utopia γιατί
τρωτότητα και
προσαρμοστικότητα
συνυπάρχουν στα αστικά
συστήματα, η κάθεμια
(ανα)παράγει την άλλη..
Μια αστική κοινωνία
προσαρμοζόμενων
πολιτών δεν μπορεί ποτέ
να γίνει μια άτρωτη
κοινότητα.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 Το μέγιστο που μπορεί να επιτύχει
το όραμα και ο στόχος πολιτικής
“Resilient City” είναι να ενισχύσει
την προσαρμοστικότητα
ορισμένων μόνο δομών / δρώντων
/ διαστάσεων της πόλης με την
πιθανότατη επιδείνωση άλλων.
 Χρειάζεται προσοχή γιατί το
σλόγκαν “Resilient City” εξισώνει
τους περισσότερο και λιγότερο
τρωτούς μέσα στην πόλη σε σχέση
τουλάχιστον με τα δικαιώματα
στην προσαρμοστικότητα.

Μέχρι τώρα είναι μόνο μια ιδέα, αλλά η επιπλέουσα
πόλη που μοιάζει με νούφαρο είναι από τις πλέον
ανεπτυγμένες ιδέες για μια θαλάσσια κοινότητα του
μέλλοντος. Είναι η σύλληψη μιας επιπλέουσας
‘ecopolis’ για πρόσφυγες της Κλιματικής Αλλαγής. Το
σχέδιο του Vincent Callebaut’s προβλέπει ότι θα
είναι σε θέση να παράγει με κατάλληλη τεχνολογία
την ενέργεια που χρειάζεται από τον ήλιο, τον
άνεμο, την παλίρροια και τη βιομάζα αλλά και να
επεξεργάζεται CO2 και να το απορροφά με το δέρμα
του από διοξείδιο του τιτανίου. Κάθε επιπλέουσα
πόλη θα μπορεί να στεγάζει πληθυσμό έως και
50.000 κατ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 Το σλόγκαν “Resilient City” μπορεί να αντικατασταθεί με “Resilience in the City”
επειδή έγκειται στην αστική κοινότητα να βάλει προτεραιότητες μεταξύ
προσαρμοστικών πολιτών και θεσμών ή μεταξύ ατομικής και συλλογικής
προσαρμοστικότητας (και μεταξύ τρωτότητας αστικών, φυσικών, κοινωνικών,
θεσμικών δομών και υπερδομών) μέσω διαβούλευσης, οικοδόμησης συναίνεσης ή
άλλων δημοκρατικών διαδικασιών. Αυτή η αλλαγή επαναφέρει το πολιτικό
περιεχόμενο της προσαρμοστικότητας και μπορεί να κινητοποιεί τους πολίτες
ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί διαχειριστές της τρωτότητας.

Αστικός Σχεδιασμός βασισμένος
σε αρχές προσαρμοστικότητας.
Stockholm Resilience Centre

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 Η συμβιωτική σχέση τρωτότητας και προσαρμοστικότητας στην πόλη
συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργεί η προσαρμοστικότητα. Η ανάπτυξη της
προϋποθέτει δέσμευση πόρων που είναι περιορισμένοι και για τους οποίους
πολυάριθμοι δρώντες, ατομικοί και συλλογικοί, διαγκωνίζονται στην αστική
αρένα. Οι δρώντες που θα στερήσουν άλλα ατομικά ή συλλογικά υποκείμενα
από ίδιους πόρους προσαρμοστικότητας θα περιορίσουν τις δυνατότητες των
τελευταίων για μείωση τρωτότητας. Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας
κάποιων μεταφράζεται στη στασιμότητα ή την αύξηση της τρωτότητας άλλων.
To “Big U” ως πράσινη
ασπίδα σχεδιάζεται να
προστατέψει την
ακτογραμμή του
Manhattan από την άνοδο
της θαλάσσιας στάθμης.
Πρόκειται για ένα δίκτυο
πάρκων που απλώνεται σε
μήκος 10 μιλίων.
Διαγωνισμός του
Rockefeller Foundation για
το project “100 Resilient
Cities”

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 Εάν η τρωτότητα μετακυλίεται με τον παραπάνω τρόπο από τους πιο
αδύναμους και τρωτούς στους ισχυρότερους και ασφαλείς ή τους υπαίτιους
για τους κινδύνους θεσμούς, τότε η προσαρμοστικότητα αποκαθιστά
“δικαιοσύνη έναντι αντιξοοτήτων” στην πόλη και συμβάλλει σε θεσμικές
αναμορφώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν αντίθετα η τρωτότητα
μετακυλίεται από τα ασφαλή και ευημερούντα στρώματα και την elite προς
τους τρωτούς και αδύναμους τότε οι ανισότητες τρωτότητας οξύνονται.
 Οι πόλεις της Οικονομικής Κρίσης είναι
εκκολαπτήρια Τρωτότητας και Κινδύνων
αλλά και προσαρμοστικότητας όλων όσων
εκτίθενται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 Τρωτοί και εκτεθειμένοι σε πολλούς
κινδύνους και μορφές τρωτότητας επιλέγουν
να αντιμετωπίσουν τους/τις οικονομικούς και
εισοδηματικούς. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται
άλλες μορφές τρωτότητας και κίνδυνοι όπως
της υγείας, της κατοικίας, οι φυσικοί ή οι
τεχνολογικοί.
 Τα προσαρμοστικά υποκείμενα διαχειρίζονται
πολλαπλούς πόρους, χώρους και χρόνους που
χαρακτηρίζονται μάλιστα από ασυνέχεια.
Αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζοντας το χώρο στην
πόλη της Θεσσαλονίκης επηρεάζεται το
δυναμικό προσαρμοστικότητας νοικοκυριών
που κατοικούν στις Σέρρες ή τη Χαλκιδική και
αντίστροφα.
 Αν η ρύθμιση του χώρου εμπλακεί λοιπόν
στην προώθηση της προσαρμοστικότητας
τότε αυτό σημαίνει ότι πολλοί και ασυνεχείς
χωροχρόνοι θα πρέπει να ενταχθούν σε
ενιαίες στρατηγικές ρύθμισης του χώρου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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