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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1..1. Εuοωπαϊκ' Ένωσπ: θε αTlκέc και Π OUEvviUEIC

Η «κατασκευή» της Ευρώπης και όλες οι διαδικασίες που την

συνοδεύουν είναι ένα από τα ζητήματα που απασχόλησε τα

τελευταία χρόνια αρκετούς, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε

ακαδημαϊκό. Τι συνεπόγεται η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και ποια η στόση των κρατών-μελών που την συνθέτουν; Τι μπορεί

να σημαίνει η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

τι αντίκτυπο έχουν σε τοπικό επίπεδο; Πώς διαμορφώθηκε η

«Ευρωπαϊκή Ιδέα» και ποια τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν; Τι

θέματα αγγίζει σε τοπικό επίπεδο και πώς αυτό αντικατοπτρίζονται

στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι μερικές

μόνο θεματικές, τις οποίες ορισμένοι ανθρωπολόγοι και όχι μόνο,

ασχολούμενοι με την Ευρώπη και τις προεκτόσεις της, προσπόθησαν

να αναλύσουν.

Αναδεικνύοντας τις ερμηνείες που δίνονται γύρω από την

Ευρώπη και τους μηχανισμούς που την πλαισιώνουν, θα

παρατηρήσουμε σημαντικές πτυχές που η ίδια φέρει. Οι πτυχές και οι

παρόμετροι έχουν αντίκτυπο στην πορεία των κρατών. Σημείο

ανόλυσης στην παρούσα έρευνα αποτελούν τα προγρόμματα που η

Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται. Αυτό μέσω συγκεκριμένων

μηχανισμών διοχετεύονται στην χώρα. Η σύσταση περιφερειών σε

κόθε χώρα βοηθό την προώθηση προγραμμότων και

χρηματοδοτήσεων προς τους φορείς για την υλοποίησή τους. τέτοιοι

φορείς είναι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι

ΟΤΑ (δήμοι και κοινότητες) λαμβόνοντας τις ανόλογες

χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε., μέσω των περιφερειών, υλοποιούν

προγρόμματα για τις τοπικές τους κοινωνίες. Με αυτό τον τρόπο η

Τοπική Αυτοδιοίκηση παρεμβαίνει μέσω όλων αυτών ατην

διαμόρφωση των τοπικών συνθηκών. Το τρίπτυχο Ευρωπαϊκή
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Ένωση-nεριφέρειες-Τοπική Αυτοδιοίκηση είνοι το επίκεντρο ουτής

της έρευνος.

Αρκετές ονθρωπολογικές μελέτες κοτέδειξον την σημοσίο που

οποδίδετοι πλέον στην Ευρωποϊκή Ένωση κοι οτους θεσμούς της,

μετοξύ των οποίων το έργο των Bellier κοι Wilson (2000). Σημοσίο

που πηγάζει οπό την επιρροή που οσκεί η ίδιο, μέσω των πολιτικών

της, στην πορείο των εθνικών κροτών. Μέσο οπό το έργο των Bellier

κοι Wilson γίνετοι οντιληπτός ο μεγάλος βοθμός οπόκλισης που

επικροτεί στις οντιλήψεις ονάμεσο στο κράτη-μέλη της Ε.Ε., σχετικά

με το θεσμικά όργονο κοι τις δροστηριότητες της Ένωσης. Γιο

ποράδειγμο, σε ορισμένες χώρες η Ε.Ε. φοντάζει ένο

«γροφειοκροτικό τέρος» κοι σε άλλες πάλι ως ένος επιβροδυντικός

ποράγοντος που εμποδίζει την πρόοδο κοι την εξέλιξη εξοιτίος των

θεσμών του. Ο Boissevain (1975) εξετάζει τις εθνικές κοι

υπερεθνικές διοδικοσίες στην Ευρώπη, διεξάγοντος μιο θεωρητική

συζήτηση γιο την ονθρωπολογίο της Ευρώπης. Τονίζει την

οντιφοτική διάστοση που υπάρχει, οφενός την συγκέντρωση ισχύος

οτο κράτη που ενοποιούντοι κοι βρίσκοντοι «υπό τον μονδύο» της

Ε.Ε. κοι οφετέρου την εξοσθένηση της ουτόνομης εξουσίος των

κροτών. Επισημοίνει, οκόμο την έξορση των ονθρωπολογικών

μελετών στην Ευρώπη, υποοτηρίζοντος ότι ουτό οφείλετοι οτην

συνειδητοποίηση ότι η ονθρωπολογίο είνοι η επιστήμη όλου του

ονθρώπινου γένους κοι όχι μόνο των πρωτόγονων.

ο Shore (2000) στο έργο του, περιστρέφετοι γύρω οπό την

έννοιο του πολιτισμού κοι τις πολιτικές που εφορμόζοντοι στο

πλοίσιο της Ευρώπης. Επισημοίνει, δηλοδή, την σημοσίο που

οποδίδετοι οπό την δεκοετίο του 1980 στην έννοιο του πολιτισμού

έτσι ώοτε νο επιτευχθεί η ευρωποϊκή ολοκλήρωση. Επίσης, ο

κοινωνιολόγος Wilson (2000), ονοφέρετοι σε ευρωποϊκά

προγράμμοτο κοι πρωτοβουλίες, ονοδεικνύοντος τους τρόπους που

ουτά ολληλεπιδρούν με βοσικές έννοιες, όπως ουτές του έθνους-
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κράτους κΟΙ του πολιτισμού. Στην προσέγγισή του χρησιμοποιεί ως

χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η δημιουργία της Ευρώπης συνοδεύεται από την εμφάνιση

εννοιών και διαδικασιών με αποτέλεσμα σημαντικά ζητήματα να

τίθενται σε νέα βάση συζητήσεων. Οι νέες θεματικές που αναδύονται

με την «κατασκευή» της Ευρώπης επανακαθορίζουν μορφώματα

εντός του ευρωπαϊκού χώρου, πολιτικές που ήδη ασκούνται και

μηχανισμούς επιρροής που δρουν στα όριά της. Οι συζητήσεις,

λοιπόν, που διεξάγονται επικεντρώνονται γύρω από προβληματικές,

η καθεμία από τις οποίες, αποτελούν συνιστώσες της «Ευρωπαϊκής

Ιδέας». Πώς, όμως, η «Ευρωπαϊκή Ιδέα» εμφανίζεται στις πολιτικές

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι αντίκτυπο έχουν εντός των κρατών

μελών; Πώς υλοποιείται η «Ευρωπαϊκή Ιδέα» μέσα από τους

μηχανισμούς της Ένωσης και πώς γίνεται αντιληπτή η διαδικασία της

«Ευρωπαϊκοποίησης», που ξεκίνησε μέσα στα όρια της Ένωσης;

Το σύνολο των πολιτικών που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται

στην Ε.Ε. έχουν ως κύριο άξονα την «Ευρωπαϊκή Ιδέα». Εντός των

θεσμικών πλαισίων της Ευρώπης εμφανής είναι η εκστρατεία

προώθησης και πραγμάτωσης της ιδέας αυτής. Σκοπός της ιδέας

αυτής είναι ο μετασχηματισμός των εθνικών κρατών σε ενότητες

μέσα στην Ευρώπη και η μεταλλαγή των πολιτών τους από εθνικά

υποκείμενα που ήταν σε Ευρωπαίους πολίτες.

Οι σημασιοδοτήσεις και τα νοήματα που αποκτά η έννοια του

«Ευρωπαϊκού», έχουν αντίκτυπο στο πλήθος των τοπικοτήτων που

υπάρχουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η δημιουργία της Ευρώπης

μεταβάλλει την πορεία των πολιτών των εθνικών κρατών και οδηγεί

σε ανακατατάξεις τα κράτη αυτά. Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι

ιθύνοντες της Ε.Ε. επιφέρουν ένα σύνολο μεταβολών εντός των

ορίων της Ευρώπης. Το σύνολο των τοπικών χαρακτηριστικών

βρίσκεται σε συνεχή διαμόρφωση και όλα τα στοιχεία που εισάγονται

στις τοπικές κοινωνίες, μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών,

μεταβάλλουν την έννοια της τοπικότητας. Η Ε.Ε. (μηχανισμοί,
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προγράμματα, θεσμοί, πολιτικές κτλ.) επιδρούν και διαμορφώνουν

την έννοια του «τοπικού». Η εισαγωγή νέων μορφωμάτων ατις

τοπικές κοινωνίες μεταβάλλει τον τρόπο αντίληψης ορισμένων

καταατάσεων, τόσο σε αυτούς που γίνονται αποδέκτες αυτής της

επιρροής, όσο και σε όσους την «προωθούν».

Η Ε.Ε. αποκτώντας την δυναμική να κατευθύνει και να

επισφραγίζει καταατάσεις, εξελίσσεται σε έναν μηχανισμό

«παραμερισμού» των κρατικών πολιτικών. Άλλωστε, κατά τον

McGrew (2003), η ίδια η Ένωση δεν παύει να αποτελεί παράδειγμα,

καθώς αποφάσεις που λαμβάνονται απά την πλειοψηφία μπορούν να

επιβληθούν νόμιμα στα άλλα κράτη-μέλη, περιορίζοντας έτσι τη

νόμιμη κυριαρχία τους. Απόρροια αυτών των πρακτικών είναι η εκ

νέου διασαφήνιση εννοιών, όπως, για παράδειγμα, αυτής των

ταυτοτήτων. Η διαδικασία της «Ευρωπαϊκοποίησης», άπως την

εισάγουν οι Borneman και Fowler (1997), θέτει ατο προσκήνιο

ζητήματα που συνδέονται με την ταυτότητα των ομάδων και

επανακαθορίζει βασικές αρχές, σχετιζόμενες με αυτήν.

Οι νέες νοηματοδοτήσειςπου δημιουργεί η Ε.Ε επιτυγχάνονται

μέσω των θεσμικών φορέων που την περιβάλλουν και των

μηχανισμών που αυτοί χειρίζονται. Ο Shore (2000), αναφερόμενος

σε αυτούς τους μηχανισμούς, αναδεικνύει την σημασία των

πολιτικών τεχνολογιών, αλλά και των διαφόρων συμβόλων'. Η Ε.Ε.

μέσα από τις πρακτικές και τις στρατηγικές που ακολουθεί οτοχεύει

οτην δημιουργία μιας «νέας συνείδησης». Ο ίδιος μάλιστα (1997)

ατη μελέτη του για την οπτικοακουατική πολιτική της Ε.Ε.

αναφέρεται ατον τράπο με τον οποίο οι πολιτικές ελίτ χρησιμοποιούν

την πολιτική ως ένα εργαλείο περιχαράκωσης των κοινωνικών

ταυτοτήτων. Βάσει, όμως, της ευρωσκεπτικιατικής τάσης που τον

1 Ως ένα τέτοιο σύμβολο μπορούμε να αναφέρουμε την τηλεόραση. Όπως

επισημαίνει ο Shore (1997), για την ελίτ της Ε.Ε. η δημιουργία μιας

πανευρωπαϊκήςτηλεόρασης διαμορφώνει τέτοιες συγκυρίες ώστε να δημιουργηθεί

μια συλλογική Ευρωπαϊκή συναίσθηση, ενώ ταυτόχρονα προωθεί ένα προπύργιο

ενάντια στις απειλητικέςτάσεις της παγκοσμιοποίησηςκοι της εμπορευματοποίησης

που απειλούν να πνίξουν τις «ευρωπαϊκέςαξίες» κοι τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό».
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διακρίνει δεν είναι εφικτό και απατελεαματικό τα σύναλα αυτών των

παλlτικών. Από την άλλη, όπως υπαστηρίζεl η Μυρσίνη Ζαρμπά 

παλlτική επιατήμονας, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπέρμαχος

της Ευρωπαϊκής Ιδέας-«η πολιτική οντότητα και αποτελεσματικάτητα

της Ε.Ε. προϋποθέτει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και έκφραση».

Μέσα από την εφαρμογή των διαφάρων πολιτικών, με την

οποία τα άργανα της Ε.Ε. έχουν επιφορτιστεί, οι θεματικές που

προκύπτουν είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Οι μηχανισμοί της Ε.Ε. με

την λειτουργία που ασκούν και με τους σκοπούς που προωθούν,

οδηγούν σε μια βαθύτερη ερμηνεία. Η δημιουργία ενός ενιαίου

Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος που η Ένωση επιδιώκει, οδηγεί οτην

δημιουργίο μιος κοινής αίσθησης του ανήκειν. Οι ΠΟλίτες

αισθάνονται ότι είναι μέλη μιας ευρύτερης ομάδας με κοινά

χαρακτηριστικά. Συνεπώς, οι παραπάνω μηχανισμοί δεν αποτελούν

μόνο ισχυρά πολιτικά άργανα για την δημιουργία ενάς

«Ευρωπαϊκού» γίγνεσθαι, αλλά πολύ περισσότερο εξελίσσονται σε

μηχανισμούς συναίσθησης. Η Ε.Ε. απεικονίζει τον εαυτά της ως

«φύλακα του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», «φρουρό των

συνθηκών», «μηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης» και ακόμη

«μελλοντική κυβέρνηση της Ευρώπης σε αναμονή», όπως

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Shore (1997). Όμως εάν δεν συντρέξουν

οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη «ευρωπαϊκών ατόμων»

ή «ευρωπαϊκού κοινού», τότε όλα το παραπάνω θα είναι άνευ

σημασίας και υλοποίησης.

Πώς άμως η χάραξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής επηρεάζει και,

κατά κάποιον τρόπο, καθορίζει την πορεία των εθνικών κρατών

δίνοντας κατ' επέκτασιν την δική της διάσταση σε τοπικό επίπεδο; Τι

αντίκτυπο έχει η άσκηση πολιτικής, που παράγεται-προκύπτειαπό τα

όργανα της Ε.Ε., υλοποιαύμενη μέσω των διαφάρων προγραμμάτων

που εφαρμόζονται οτις τοπικές κοινωνίες; Πώς τα εθνικά κράτη

εκλαμβάνουν τις πρακτικές που η Ε.Ε. προωθεί και εν τέλει εισάγει

οτο εσωτερικό τους; Πολυάριθμες πρωτοβουλίες και παρεμβάσειςτης
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Ε.Ε. έχουν οντίκτυπο εντός των κροτών. Το σύνολο ουτών των

πορεμβόσεων προγμοτώνετοι κοι το οποτελέσμοτό τους είνοι οροτό

μέσο οπό τις δομές που η Ένωση έχει εγκοθιδρύσει στο εσωτερικό

της. Σε όλη την πορείο του ευρωποϊκού οικοδομήμοτος, οπό το 1951

οπότε κοι δημιουργήθηκε η Ευρωποϊκή Ένωση Άνθροκα και Χόλυβα

έως την σημερινή της μορφή, παρατηρούμε τόσα την υπογραφή

πλήθος συνθηκών', όσο και την δημιαυργία μηχανισμών οτα

εσωτερικό της, Π.χ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Παγκόσμια Τρόπεζα Κ.α.

Οι συνθήκες αυτές και οι μηχανισμοί, ενσωματώναυν πολιτικές που η

ίδια η Ένωση ορίζει.

Για παρόδειγμα, με την υπογραφή της Συνθήκης του

Μόαστριχτ το 1992 συστόθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία

συνήλθε για πρώτη φαρό τα 1994. Η Επιτροπή των Περιφερειών

βόσει της μαρφής και της λειτουργίας της δημιαυργεί αυτές τις

συνθήκες, ώοτε τα εθνικό κρότη να δημιουργήσουν νέα μορφώματα

στα έδαφός ταυς, τις περιφέρειες. Συνεπώς, ο παραπόνω μηχανισμός

αποτελεί ένα από τα μέσα της Ε.Ε., δια του οποίου η ίδια παρεμβαίνει

οτην πορεία και οτην εξέλιξη των εθνικών κρατών.

Έτσι όπως είναι διαμορφωμένα το πλαίσιο μεταξύ Ε.Ε. και

κρατών, η ενδυνόμωση των τοπικών καινωνιών είναι μια διαδικασία,

η οποία φέρει τις κατευθυντήριες γραμμές που η Ευρωπαϊκή Ένωση

θέτει. Η σύνταξη σχεδίων και προγραμμότων από ταυς φορείς της

Ένωσης έθεσε σε νέα βόση την πορεία των τοπικών κοινωνιών. Τα

ευρωπαϊκό προγρόμματα και οι πρωτοβουλίες ώθησαν οτην

δημιουργίο των περιφερειών. Άρα, η άσκηση περιφερειακής

2 Παρακάτω αναφέροντο ι ΟΙ Συνθήκες που έχουν υπογραφεί από την ίδρυση της

Ε.Ε. έως και σήμερα κοι αποτελούν μετεξέλιξη στην σημερινή της μορφή. Το 1951
υπογράφεται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
χάλυβα. Έξι χρόνια αργότερο, τον Μάρτιο του 1957 υπογράφεται η Συνθήκη της

Ρώμης, με την οποίο ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Τον

Φεβροuόριοτου 1992 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ αλλαζει η ονομασία της ΕΟΚ

σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Το 1997 υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το

2001 η Συνθήκη της Νίκαιας και τέλος το Δεκέμβριο του 2007 η Συνθήκη της

Λισοαβόνας.
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πολιτικής τίθετοι τώρο οτις προτεραιότητες της Ε.Ε., προκειμένου να

επιτευχθεί η συνοχή, την οποία η ίδια «ευαγγελίζεται».

Όλες οι διακηρύξεις πηγόζουν από συγκεκριμένους φορείς,

είτε θεομικούς είτε αναπτυξιακούς. Ένας τέτοιος φορέας είναι και η

Ε.Ε. με τους μηχανισμούς που την απαρτίζουν. Οι πρακτικές, λοιπόν,

των φορέων αυτών σχετίζονται και έχουν ως κοτεύθυνση κρότη,

ομόδες ατόμων, όλλους φορείς κ.α. Συνεπώς για να επιτευχθούν

όλα όσα η Ένωση καταρτίζει και σχεδιόζει, οφείλει να εφοδιαοτεί με

το κατόλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η διαχείριση των προγραμμότων

απαιτεί ένα σύνολο γνώσεων που θα είναι επαρκές και θα συμβόλλει

οτην υλοποίησή τους. Για αυτό η οτελέχωσή τους γίνεται από ότομα

που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Όσοι, δηλαδή βρίσκονται στο

πεδίο των οτρατηγικών και της μελέτης προγραμμότων φέρουν

ειδικές γνώσεις. Η έννοια του ειδικού, κοτά τον Escobar (1995),

προϋποθέτει την επιοτημονική γνώση.

Επομένως, βοσικός άξονος των προγραμμάτων, των

πρωτοβουλιών και γενικότερα των πολιτικών που πηγάζουν από την

Ε.Ε. είναι η ανάπτυξη. Η Ένωση με γνώμονα την ανάπτυξη

προδιαγράφει τις πολιτικές της και καταρτίζει σχέδια. Ο όρος της

ανάπτυξης είναι ο βασικός οδηγός με τον οποίο πορεύεται η Ε.Ε. Η

έννοια της ανάπτυξης κάνει την εμφάνισή της στις απαρχές του

δυτικού πολιτισμού. Η χρήση του όρου ανάπτυξη εδώ

διαφοροποιείται από την έννοια σε επίπεδο οικονομικού χαρακτήρα,

με την ευρεία έννοια του όρου «οικονομικός». Την μελετώ από

διαφορετική οπτική. Στις ΠΡΟθέσεις μου είναι να προσεγγίσω τον

λόγο για την ανάπτυξη οτα πλαίσια πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δηλαδή, όλο αυτό το σύοτημα που οποτελείται, όπως υποοτηρίζει ο

Escobar (1995) οπό κονόνες και το οποίο διακρίνετοι οπό σειρά

διακηρύξεων που αναπαράγουν την έννοια της ανάπτυξης. Δεν

οκοπεύω, επομένως, να μελετήσω την ανάπτυξη συνυφασμένη με

οικονομικά μοντέλο. Ούτε έχω πρόθεση να εκθέσω οικονομικούς

όρους και ερμηνείες. Πρόθεσή μου είνοι να μελετήσω την ονάπτυξη,
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αναδεlκνύαντός την αε κεντρικό σταιχεία στην όλη ανόλυαη,

δίνοντας μια θεώρηαη περιααότερο ανθρωπολογική.

Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με την ανόπτυξη. Οι

ερμηνείες και οι προσεγγίσεις διαφόρων μελετητών' διαφέρουν. Για

τον WallersteIn η ανόπτυξη μιας χώρας ισοδυναμεί με την

υπανόπτυξη μιας όλλης και η αποτυχία των αναπτυξιακών

προγραμμότων σημαίνει την αποτυχία ολόκληρου του συστήματος.

Επίσης, για τον Ικόνlκοφ, όπως αναφέρει ο Βεργόπουλος (1989), η

ανόπτυξη συνεπόγεταl αποσύνδεση της εθνικής οικονομίας από το

παγκόσμιο σύστημα και έτσι την συνδέει με ζητήματα εθνικισμού.

Ακόμη, και για τον ίδιο τον Βεργόπουλο η ανόπτυξη αποτελεί «μια

μικρή ατομική μεταβολή» και εξαρτόται από την λειτουργία της

κοινωνίας, δηλαδή από το σύνολο των πρακτικώντων ατόμων.

«Αρχικό η ιδέα της ανόπτυξης ταυτιζόταν με τις έννοιες της

δυτικοποίησης, της εκβιομηχόνισης των κοινωνιών και της

επέκτασης του συστήματοςτης καπιταλιστικήςαγορός σε παγκόσμιο

επίπεδο. Αργότερα η ανόπτυξη προσεγγίστηκε μέσα από το πρίσμα

της θεωρίας του παγκόσμιου συστήματος, οπότε και η διόκριση

ανόμεσα σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες

εκφρόστηκε ως διόκριση ανόμεσα στις χώρες του κέντρου, της ημι

περιφέρειας και της περιφέρειας, μέσω της λογικής εξόρτησης»,

αναφέρει η Δέλτσου (2000:231).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως φορέας, μέσω των αναπτυξιακών

πρωτοβουλιών που αναλαμβόνεl, «κατευθύνει» εμμέσως τις

πολιτικές των κρατών που την συνθέτουν. Η ύπαρξη διαφόρων

3 Οι απόψεις των συγγραφέων που αναφέρονται σε αυτό το σημείο του κειμένου,
αποτελούν μια «Σύνθεση συζητήσεων» στην οποίο προχώρησε ο καθηγητής

Κώστας Βεργόποuλος κατά το 30 FORUM των Δελφών που είχε ως θεματική

«Κριτική KOI Εγκώμιο των Θεωριών Ανάπτυξης». Οι εισηγήσεις έγιναν από

κορυφαίους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με την έννοια της ανάπτυξης. Με το

πέρας τους ο Κώστας Βεργάποuλοι:; (1989) έκανε μια σύνθεσή τους συνθέτοντας

βασικό σημείο της ανάλυσης. Αυτά το σημεία παρουσιάζω εν τάχει σε ουτό το

κομμάτι.
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Ταμείων· οτο εοωτερικό της Ε.Ε. οε ουνδυαομό με την δημιουργία

Περιφερειών εντός των κρατών εγείρει ενδιαφέροντα ζητήματα.

Σκοπός της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όπως διατείνονται οι

ιθύνοντες, είναι η «επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής

συνοχής». Οι χρηματοδοτήσεις, λοιπόν, που πηγάζουν από τα

παραπάνω ταμεία, οε συνάρτηση με τα προγράμματα που η Ε.Ε.

ουντάσοει, αποβλέπουν προς την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Σύμφωνα, άλλωστε, με το Χατζηπαντελή (ΙΤΑ:2008), πολιτικό

επιοτήμονα, «παράλληλσ με τις προσπάθειες της Ε.Ε. γιο την

συγκράτηση μιος συνεκτικής πολιτικής ονάπτυξης του ευρωποϊκού

εδάφους, εργώδης προσπάθειο κστσβάλλετοι γιο την συγκράτηση

συντονισμένης πολιτικής στον τομέο της οστικής ονάπτυξης». Κοι

συνεχίζει, «οι νέες πρωτοβουλίες της Ε.Ε., προορίζοντοι γιο την

υποστήριξη της οστικής ονάπτυξης στον ευρωποϊκά χώρο, κυρίως

μέσο οπά την ενίσχυση ειδικών τσμείων γισ την υλοποίηση

στροτηγικών ολοκληρωμένης οστικής ονάπτυξης».

Από την μιο η Ε.Ε. προοποθεί να παράξει για το ευρωπαϊκό

έδαφος μιο πολιτική που θο διακρίνετοι οπό ουνοχή κοι οπό

ολληλένδετο στοιχείο ανάμεοο στο κράτη κοι ταυτόχρονο προωθεί

την άοκηοη πολιτικής οχετικά με την αστική ονάπτυξη. Η πολιτική

της οοτικής ονάπτυξης ενισχύετοι κυρίως οπό την ύπαρξη ταμείων,

το οποίο εκρέουν χρηματοδοτικά προγράμμοτο κοι επιχορηγήσεις

προς το κράτη. Το σύνολο ουτών των ενεργειών της Ένωσης

οτοχεύει στην ενδυνάμωση της αστικής ονάπτυξης.

Ποροτηρούμε, επομένως, την μεγάλη σημοσίο που οποδίδετοι

οτο οικονομικά μέοο που έχει στην διάθεοή της η Ένωση, γιο την

υλοποίηοη πρωτοβουλιών κοι προγρομμάτων. Όπως τονίζει ο

4 Η Ε.Ε. διαθέτει 4 Διαρθρωτικά Ταμεία. χάρη σε αυτά χορηγεί χρηματοδοτικές

ενισχύσεις. Το Ταμεία αυτά είναι τα εξής: 1) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2) το Ευρωπαϊκά Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 3) το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) κοι 4) το

ΧρηματοδοτικόΜέσο Προσανατολισμούτης Αλιείας (ΧΜΠΑ). Τα Ταμεία αυτά έχουν

ως σκοπό να συνεπικουρούν τις διάφορες χώρες στην προσπάθειά τους να

εκπληρώσουν τους στόχους που εκπροσωπούν και ενσωματώνονται στα πλαίσια

της Ε.Ε.
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Μαγαύλιας (2006), «την περίαδο 2000-2006, η Ελλάδο ενισχύετοι

με σημοντικαύς πόραυς οπό το Διορθρωτικά Τομείο της Ευρωποiί<ής

Ένωσης, στο πλοίσιο της ΕUρωΠOiί<ής περιφερειοκής πολιτικής. Οι

πόροι ουταί, σύμφωνο με τους στόχαυς που έχουν τεθεί, ονομένετοι

νσ δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις γιο υψηλότερη μοκροπρόθεσμη

ονάπτυξη, νο οδηγήσουν σε προγμοτική σύγκλιση με τις υπόλοιπες

οικαναμίες των κροτών-μελών της Ε.Ε. κοι νο συμβάλλουν στην

οντιμετώπιση των βσσικών ελλείψεων της οικονομικής κοι

κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της

ονάπτυξης των σνθρωπίνωνπόρων κοι της πορογωγικότητος».

Σε ένα τέταια πλαίσιο εμφανίζονται με νομοθετική ρύθμιση το

1995 οι Αναπτυξιακές εταιρείες ατην Τοπική Αυτοδιοίκηαη. Σύμφωνα

με το Μανώλη Τσαντάκη (2003), ο ράλος των Αναπτυξιακών

Εταιρειών αναπτύχθηκε ως δυναμική διαδικασία συασώρευσης

εμπειριών και σύγκλισης των τοπικών κοινωνικοοικονομικών

δεδομένων με τις τάσεις, προσανατολισμούς και αποιτήσεις του

ευρύτερου Περιφερειακού, εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Συνεπώς βάσει των παραπάνω ατοιχείων επέλεξα να μελετήσω ΚΟΙ

να έχω ως επίκεντρο στην έρευνά μου μια Αναπτυξιακή επιχείρηση.

Αναπτυξιακή επιχείρηση, άμως που βρίσκεται υπά τον μανδύα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργεί και δραστηριοποιείται κάτω απά

συγκεκριμένους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Με αυτά τον τράπο θα

αντιληφθούμετους συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς

τους φορείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απά την μια και της Τοπικής

Αυτοδιοίκησηςαπά την άλλη.

Συγκεκριμένα, ατις επάμενες ενάτητες θα αναφερθώ στην

Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ωραιοκάατρου ατο Νομά

Θεσσαλονίκης. Αφού προηγηθεί μια εκτενής αναφορά ατην ιστορική

πορεία της Επιχείρησης, θα επικεντρωθώ στα προγράμματα που αυτή

χειρίζεται. Η Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάατρου (αρχικά Δ.Ε.Τ.Α.Ω.
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κοι εν συνεχείο ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 5 ) έχει ονολάβεl την υποστήριξη

προγρομμάτων, το οποίο προέρχοντοl KOI συνδέοντοl άχl μάνο με

την κεντρική εξουσίο, ολλά KOI με την Ευρωποϊκή Ένωση. Με τον

άρο κεντρική εξουσίο ονοφέρομοl στο κέντρο οπ' άπου πηγάζει η

άσκηση εξουσίος KOI ουτά δεν είνοl άλλο οπά την εκάστοτε

κυβέρνηση. Είνοl άρος που χρησιμοποιείται συχνά στον προφορικά

KOI γροπτά λάγο, κυρίως οπά ουτούς που οπευθύνοντοl προς το

κυβερνητικά κλιμάκιο (υπουργούς, κυβερνητικούς οξιωμοτούχους

κτλ). Εκθέτοντος τους σκοπούς που η ίδιο η Ένωση προωθεί KOI

πορουσιάζοντος το προγράμμοτο ουτά θο διερευνήσω

ενδlοφέρουσες πτυχές.

Με τη συγκεκριμένη έρευνο, μέσο οπά την ονάλυση των

προγρομμάτων, επιδιώκω νο εντοπίσω KOI νο ονοδείξω τους

σκοπούς κοl τους τράπους υλοποίησής των. Προσποθώ νο οντλήσω

το ευρύτερο νοήμοτο που ενυπάρχουν πίσω οπά ουτά το

προγράμμοτο KOI τις πολιτικές που χρησιμοποιούντοl. Άλλωστε

σημοντικές ποράμετροl οποτελούν τάσο η έννοιο του τοπικού, άσο

KOI οι μηχονισμοί της Ε.Ε. Μέσο οπά την ονάλυση που θο

οκολουθήσεl, ονοδεlκνύονται έννοιες που ενδεχομένως οι ορμάδιοl

«δlοχειρlστές» των προγρομμάτων ογνοούν. Όμως, στην ουσίο

ουτές οι έννοιες είνοl οι κοτευθυντήριες γρομμές εφορμογής των

υπά ονάλυση προγρομμάτων.

Ανοκεφολοιώνοντος το εισογωγlκά τμήμο της πορούσος

εργοσίος, εν συντομίο ονοφέρω το περιεχάμενο των ενοτήτων που

οκολουθούν. Αρχικά προηγείτοl η μεθοδολογική προσέγγιση της

πορούσος εργοσίος. Ακολουθεί ένο σύντομο ιστορικά του Δήμου

Ωροιοκάστρου KOI στη συνέχεlο το ιστορικά πλοίσιο ΚΟΙ η εξέλιξη της

Δημοτικής Επιχείρησης Ωροιοκάστρου. Τέλος ονολύοντοl το

5 ΤΟ αρχικό της Δ.Ε.Τ.Α.Ω. παραπέμπουν στην Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής

Ανάπτυξης Ωρalοκόοτρου και της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση

Ωροιοκόστρου.
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προγράμμοτο - υλοποιούμενο KOI μη - της επιχείρησης, σε σχέση με

το οποίο εξάγοντοl ερμηνείες κοl συμπεράσμοτο.

1.2 'EOEUva και uέθοδοc στον Δ' Ο

Στην ενότητο ουτή ονοφέρομοl οτις μεθοδολογικές

προσεγγίσεις της έρευνός μου. Περιγράφω τους τρόπους διεξογωγής

της έρευνος κοl βοσlκό θεωρητικό ζητήμοτο που ονοκύπτουν οπό

ουτήν. Αυτό που θο πρέπει εξορχής νο επισημάνω είνοl ότι η έρευνο

γίνετοl στον τόπο οπό τον οποίο κοτάγομοl KOI δlομένω. Η επιλογή,

λοιπόν, του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ωροιοκάστρου ήτον

συνειδητή. Σε ουτή την περίπτωση η «ονθρωπολογίο οίκοι», δηλοδή

η <<μελέτη ενός οικείου σε εμένο πολιτισμού KOI η ονάλυση

κοινωνικών κοl πολιτισμικών ομάδων που ζουν στο ίδιο πλοίσιο με

ουτό που εγώ κινούμσl, εγείρει σημοντlκά μεθοδολογικά ζητήμοτο»,

όπως τονίζει KOI η Γκέφου-Μοδlονού (1999). Το ζητήμοτο ουτά, το

οποίο ρυθμίζουν την πορείο της έρευνος, το διευκρινίζω KOI τα

εκθέτω παρακάτω.

Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η

κατεξοχήν έρευνα έγινε στον χώρο όπου εργάζομαι εδώ και 2

χρόνια. Η έρευνα βασίστηκε όχι μόνο στην άμεση παρατήρηση, αλλά

και στις βιωματικές εμπειρίες με αποτέλεσμα την απόκτηση

διεισδυτικής και πολυδιόατατης γνώσης. Έτσι, όπως τονίζει και η

Γκέφου-Μαδlανού (1999) «η εθνογραφία απέκτησε το χαρακτήρα

μιας μακρόχρονης, εντατικής επιτόπιας έρευνας που βασιζόταν κατά

πολύ ατην εμπειρία και διεξαγόταν σε ένα προδιαγεγραμμένο ως

προς το χώρο πλαίσιο μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης».

Εργαζόμενη στον Δήμο και συγκεκριμένα ατο γραφείο Δημάρχου,

είχα μια ενδιαφέρουσα επαφή με το αντικείμενο της έρευνας. Εδώ,

ασφαλώς, η συμμετοχική παρατήρηση αποτελεί ένα οξύμωρο σχήμα,

διότι ενώ συμμετέχω στην υπό διερεύνηση «ομάδα», ταυτόχρονα

αποτελώ και παρατηρήτρια αυτής. Πέρα από αυτή την παρατήρηση
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όμως, το ζήτημο ουτό είνοl lδιοίτερο ενδlοφέρον κοθώς την οτιγμή

που είμοl ποροτηρήτριο, τουτόχρονο είμοl KOI ποροτηρούμενη ΚΟΙ

εργοζόμενη οτον χώρο ουτό. Επομένως, οτις δυο προηγούμενες

ιδιότητες προοτίθετοl KOI ένος θεσμικός ρόλος που δεν είνσl

σμελητέος γισ το μεθοδολογικό σκέλος. Οι έννοιες, λοιπόν, της

συμμετοχής κσl της πσρστήρησης συγκρούοντσl κσl ενδεχομένως νσ

προκύψει κσl ζήτημσ ως προς την σντικειμενlκότητσ των

πληροφορlών 6 .

Η χρονική διόρκεισ της έρευνσς ήτσν περίπου ένας χρόνος και

συγκεκριμένα η έναρξή της τοποθετείται το Νοέμβριο του 2007 και η

ολοκλήρωσή της τον Οκτώβριο του 2008. Αυτό που πρέπει να

αναφέρω είναι ότι, πέρα από την λήξη της έρευνας η εργασία μου

συνεχιζόταν οτον Δήμο. Οα πρέπει να αναφερθεί ότι στην έρευνό

μου συνειδητό δεν ασχολούμαι με την «ουσιαστική καθημερινότητα»

των κατοίκων του Δήμου, δηλαδή το κατό πόσο οι διακηρύξεις και

όλα όσα εξαγγείλει ο Δήμος υλοποιούνται, από πλευρός κατοίκων.

Και αυτό διότι θα διευρυνόταν αρκετό το πεδίο έρευνας και θα

ανέκυπταν ερευνητικό ζητήματα, για τα οποία θα χρειαζόταν

επιπλέον χρόνος για να διερευνηθούν.

Το αρχικό στόδ,ο της αναζήτησης περιελόμβανε αρχειακή

κυρίως έρευνα. Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση οτο αρχείο του Δήμου,

δικαίωμα που μου παραχώρησε ο Δήμαρχος, όντλησα σημαντικές

πληροφορίες και οτοιχεία, τα οποία βοήθησαν στην διεξαγωγή της.

Αναζήτησα το αρχείο της Δημοτικής Επιχείρησης από την ίδρυσή της,

6 Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ερευνητής είναι μέρος της ερευνητικής διαδικασίας

και η παρουσία του επηρεάζει ενδεχομένως δεδομένο και καταστάσεις που

παρατηρεί. Η παραπάνω επισήμανση αγγίζει κοι την γρόφοuσα, η οποία όπως

προειπώθηκε είναι KOI παρατηρήτρια και «παρατηρούμενη», Συνεπώς

αναφερόμενη σε καταστάσεις που αφορούν αυτούς που μελετώ-«τους άλλους»

σκοπός μου είναι να προβάλλω μια πλήρως αντικειμενική εικόνα. Εδώ εισάγεται η

έννοια της aυτοaνοφορικότητaς, καθώς παρατηρώντας τα υποκείμενα της έρευνας

ορισμένες φορές διεισδύει το προσωπικό στοιχείο στην περιγραφή. Αναφέρομαι,

δηλαδή στους παρατηρητές μου ή γενικότερα στο όσα μελετώ και συγχρόνως στην

δική μου πορεία μέσα στο πεδίο έρευνας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο

Δήμος. Είναι φανερή, επομένως, η σύνδεση της ανθρωπολογίας οίκοι, όπου

σημειωτέον εvτάσσεταl η έρευνά μου, με την έννοια της αυτοαναφορικότητας,

όπως αυτή εμφανίζεται.
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το 1995 έως ΚΟΙ σήμερο. Συγκέντρωσα και μελέτησα αρκετά στοιχεία

που ήταν άκρως διαφωτιατικά γιο την διεξαγωγή της έρευνας. Τα

αρχεία περιελάμβαναν αποφάαεις των Διοικητικών Συμβουλίων της

Επιχείρησης, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟΙ έγγροφα οπό

υπηρεσιακούς φορείς, όπως οπό Υπουργεία, Περιφέρεια κ.α. 7 Πέραν

των ορχείων, οναζήτησο ΚΟΙ βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με το

Ωραιόκαστρο, το οποίο όμως δεν είναι πλούσιο. Εκτός από την

συγγροφή ενός βιβλίου· από τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος

Ωραιοκάστρου δεν υπάρχουν άλλα κείμενο που να συνθέτουν την

ιστορία του και να οποτελούν μορτυρίες. Πλούσιο ήτον το υλικό που

είνοι ανορτημένο ατον δικτυακό τόπο του Δήμου.

Το υλικά αυτά σχετίζεται με ταμείς παυ αφαραύν τον Δήμα.

Στην ιστααελίδα του και συγκεκριμένα ατην αρχική σελίδα

εμφανίζονται όλα τα τελευταία νέα του Δήμου. Σε ειδικό πλαίσιο

υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ του δήμου, την

διοικητική του διάρθρωση και τις υπηρεσίες που τον ατελεχώνουν.

Επίαης παρατίθενται ατοιχεία ειδικά για συγκεκριμένα θέματα, όπως

για τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος, του

συμβουλίου νέων και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ακόμη εκτίθενται φωτογραφίες από την περιοχή του Ωραιοκάστρου

7 Όπως αναφέρουν ΟΙ Shore και Wright (1997) χειριζόμενοι την πολιτική ως ένα

νέο ανθρωπολογlκό πεδίο, σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε μόνο με διαφορετικά

τοπίο, αλλά επίσης με νέα είδη υλικών. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά είναι τα

πολιτικά έγγραφα. Υπάρχει μια μακρά ανθρωπολογική παράδοση της επεξεργασίας

ιστορικών υλικών ως μια πλούσια πηγή εθνογραφικών δεδομένων. Παρόμοια

προσέγγιση μπορεί να υπάρξει στην ανάλυση πολιτικών εγγράφων ως «πολιτισμικά

κείμενα»,

8 Το βιβλίο με τίτλο «Η Ιστορία του Ωραlοκάστροu» γράφηκε οπό τον πρώην

Πρόεδρο της Κοινότητας Ωραlοκάστρου Αδάμ Τσακολίδη τα έτη 1990-96 και

εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1998. Αντικείμενό του είναι η ιστορία του

Ωραιοκαστρουαπό τα πρώτα χρόνια ίδρυσής του και η περίοδος που καλύπτει είναι

από το 1922-1998. Το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας

αναφέρεται στο Ωραιόκαστρο του 1922, στα ήθη και έθιμα και την ζωή των

πρώτων χρόνων, στο δεύτερο μέρος περιγραφεl το Ωραιόκαστρο κατα την στιγμή

συγγραφής του έργου, το τρίτο μέρος πραγματεύεταιτην δωδεκαετία 1975-1986,
όπου ο συγγραφέας διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας και τις προσωπικές

εμπειρίες που αποκόμισε και το τελευταίο μέρος καλύπτει την δωδεκαετία 1987
1998 με αναφορέςστους τότε Κοινοταρχες.
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και δίνοντοl τηλέφωνο κοl σύνδεσμοι, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση

των πολιτών.

Ένο lδιοίτερο ζήτημο στο οποίο πρέπει νο οναφερθώ είναι

αυτό του λόγου των κειμένων. Στη διάρκεια της έρευνας τα έγγραφο

που εντόπισο αφορούσον σε αρκετές θεμοτικές. Στο έγγροφο αυτά

παρουσιάζοντοl στοιχείο που κατά κάποιον τρόπο οποτελούν

διακηρύξεις οναφορικά με την υλοποίηση έργων. Ο λόγος, λοιπόν,

των κειμένων σε τέτοιες περιπτώσεις έρευνας είνοl ένα θέμα αρκετά

σημαντικό. Οι διακηρύξεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση

διαμορφώνουν ένα πεδίο συζητήσεων ως προς την μεθοδολογική

προσέγγιση. Τα παραπάνω έγγραφα και οι διακηρύξεις συνιατούν

ένα νέο υλικό μελέτης, αποτελούν δεδομένα που αναζητούν την

ανθρωπολογική ανάλυση.

Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας περιελάμβανε συζητήσεις με

τον Δήμαρχο και τους οτενούς του συνεργάτες, υπαλλήλους του

Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης, καθώς και εξωτερικούς

συνεργάτες του Δήμου. Εδώ, λοιπόν συναντούμε ένα από τα

πλεονεκτήματα της συμμετοχικής παρατήρησης, αυτό της μείωσης

της αντιδραοτικότητας, όπως το αναφέρει και η Γκέφου-Μαδlανού

(1999). Η συμμετοχή του ερευνητή στην καθημερινή ζωή της υπό

μελέτη ομάδας έχει σαν αποτέλεσμα ο βαθμός παρέμβασης του να

είναι μικρός και ο ίδιος να θεωρείται λιγότερο «ξένος». Έτσι ο

ανθρωπολόγος γίνεται αποδεκτός από τους πληροφορητές, οι οποίοι

με την σειρά τους λησμονούν τον ρόλο του και την ταυτότητά του.

«Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η συμμετοχική παρατήρηση δεν

είναι απλώς μια έρευνα αλλό και ένα είδος διαντίδρασης ανάμεσα

στον ανθρωπολόγο και ατα μέλη της κοινότητας που μελετά»

(Μαδιανού 1999:240). Σε αυτό το σημείο η τεχνική των

συνεντεύξεωνήταν απαραίτητη.

Οι συνεντεύξεις αυτές είχαν τον χαρακτήρα μιας ανοιχτής

συζήτησης ατη βάση κατευθυνόμενων θεματικών που με

ενδιέφεραν. Όπως αναφέρει ο Thompsan (2002), «το πιο γνωστό
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πρόβλημα παραυσιόζεταl όταν αl πληραφορητές είναι δημόσια

πρόσωπα». Οι χαλαρές όμως συζητήσεις απέτρεψαν κότι τέτοιο.

Περισσότερο δε όταν οι πληροφορητές όχι μόνο είναι δημόσια

πρόσωπα, αλλό κατέχουν και κόποιες θέσεις ή αξιώματα. Έτσι

ορισμένες φορές μπορεί να είναι δύσκολη η διαδικασία συλλογής

πληροφοριών. Οι πληροφορητές ενδεχομένως να μην διευκολύνουν

τις συνεντεύξεις και να μην συμβόλλουν οτην εξέλιξη της έρευνας.

Οι συγκεκριμένοι πληροφορητές με την στόση τους μπορεί να

δημιουργούν προβλήματα κατό τη διεξαγωγή της έρευνας για

λόγους που ίσως να είναι ευνόητοι. Οι απαντήσεις ή η διαφώτιση του

ερευνητή με σημαντικές πληροφορίες για τον ίδιο μπορεί να

δημιουργήσουν προβλήματα και στοιχεία που δεν πρέπει να

δημοσιοποιηθούν εκ παραδρομής να βγουν στην επιφόνεια. Για αυτό

το λόγο ορισμένες φορές η προσέγγιση πληροφορητών που είναι

δημόσια πρόσωπα είναι δύσκολη, η στόση τους είναι «σκληρή» και η

συνεργασία τους με ερευνητές δυσχερής.

Όλα αυτό έγιναν στο πλαίσιο της συμμετοχικής παρατήρησης.

Η ταύτιση της έρευνας και της αναζήτησης με τον χώρο εργασίας

ήταν καθοριστική. Μέσα σε αυτό τα πλαίσια κατανόησα πρόγματα,

ερεύνησα καταστόσεις, παρατήρησα ενδιαφέρουσες πτυχές. Κόθε

οτιγμή που μου δινόταν η δυνατότητα αντλούσα πληροφορίες. Όχι

μόνο εν ώρα εργασίας, αλλό και σε εξωτερικές μου επαφές.

Σημειωτέον ότι στοιχεία αντλούσα από τους ίδιους πληροφορητές όχι

μόνο στον χώρο εργασίας, αλλό και σε συναντήσεις μου μαζί τους σε

διαφορετικό χώρο εκτός εργασίας, Π.χ. σε κοινωνικές

δραοτηριότητες, τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικό δρώμενα

κλπ. Η μέθοδος αυτή διευκόλυνε την αναζήτησή μου, καθώς οι

πληροφορητές δεν περιορίζονταν και δεν πιέζονταν από καταστόσεις.

Η έρευνό μου, λοιπόν, βασίστηκε όχι μόνο στην όμεση παρατήρηση

αλλό και οτις βιωματικές μου εμπειρίες.

Κατό την διεξαγωγή της έρευνας, έτσι όπως περιγρόφηκε

παραπόνω, υπήρχαν πλεονεκτήματα, αλλό και μειονεκτήματα. Το
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σημσντικότερο ίσως πλεονέκτημο ήταν η όμεση πρόσβαση που είχα

ατο αρχεία ταυ Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου της

Δημοτικής Επιχείρησης. Τα γεγονός ότι η πρόσβαση μου αυτή δεν

συναδεύτηκε από «γραφειοκρατικές» αγκυλώσεις ήταν ιδιαίτερα

βαηθητικό. Δεν χρειόστηκε η σύνταξη εγγρόφων ή όλλων στοιχείων

και διαδικασιών για να την αποκτήσω, όπως γίνεται συνήθως σε

παρόμοιες περιπτώσεις.

Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί η όμεση επαφή που είχα με τα

πεδία έρευνας. Όπως και προανέφερα, πεδίο έρευνας ήταν ο χώρος

εργασίας. Η καθημερινή και συνεχής μου παραμονή εκεί ήταν αρκετό

σημαντική. Ακόμη και σε στιγμές παυ εργαζόμουν και «δε

σκεφτόμουν ανθρωπολογικό», υπήρξαν γεγονότα - ενδιαφέροντα

για την πορεία της έρευνός μαυ - που αναπόφευκτα τα έβλεπα με

ανθρωπολογική ματιό και τα τοποθετούσα σε ένα πλαίσιο ανόλυσης.

Συνειδητοπαίησα έτσι και εμπειρικό ότι η «φυσική επαφή είναι κατό

παλύ ανώτερη από τις πληροφορίες που μπορεί να πόρει ο

ανθρωπολόγος από ένα «αμειβόμενο» ή «βαριεστημένο

πληραφαρητή» (Μαδιανού 1999:234).

Βέβαια ένα μειονέκτημα που θα πρέπει να αναφέρω σε αυτό το

σημείο, είναι η δυσκολία που αντιμετώπισα αρισμένες φορές να

αποστασιοποιηθώ από κόπαια γεγανότα. Επιχειρούσα να κρατώ μια

ουδέτερη στόση, όπως επίσης προσπαθούσα να έχω ταυτόχρονη

απόοταση από ταυς πληραφαρητές. Προσπαθούσα να αποφύγω την

δημιουργία οποιασδήποτε όνισης σχέσης ανόμεσα σε εμένα και τις

ιδιότητες που έφερα- ερευνήτρια/παρατηρήτριαlVρόφουσα- και τα

υπό παρατήρηση υποκείμενα της μελέτης-πληροφορητές. Δεν πρέπει

να ξεχνούμε ότι οι πληροφορητές - εντός ταυ Δήμαυ - ήταν όταμα

με τα οποία συνεργαζόμουν σε καθημερινή βόση9.

9 Θεωρώ ότι κατάφερα να διατηρήσω αυτή τη στάση που όφειλα να έχω απέναντι
στους πληροφορητές μου. Οι συγκυρίες και ΟΙ συνθήκες βέβαιο ήταν τέτοιες ώστε

ορισμένες φορές με εμπόδιζαν να έχω αυτή την ουδέτερη στάση. Έχοντας διαρκώς

όμως στην σκέψη μου τον ρόλο που όφειλα να έχω και τον σκοπό για τον οποίο

ήμουν εκεί, είμαι σε θέση να πω ότι τα κατάφερα.
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Ορισμένες φορές, κοτά την διάρκεισ της άλης έρευνος, δεν

είχο το επιθυμητά οποτελέσμστσ. Αυτά διάτι η εργοσίο μου τσ

πρωινά στον Δήμο κοι η συγγρσφή της εργσσίσς, τις ώρες που δεν

εργοζόμουν, ήτον κάποιες στιγμές πληκτική. Η συνεχής ενοσχόληση

με ένσ συγκεκριμένο ζήτημο, πσρόλο που τσ περιβάλλοντσ

διοφοροποιούντοι φέρει ορνητικά στοιχείο, κοθώς το θέμο πορομένει

το ίδιο. Αυτό ήτον μισ ορνητική πσράμετρος που με επηρέσσε

κάποιες στιγμές, με οποτέλεσμσ νο μην υπάρχουν οι επιθυμητές

επιδόσεις οτσ χρονικά πλσίσισ που έθετσ.

Μιο άλλη προβλημστική πτυχή που οντιμετώπισο κοτά την

συγγροφή συτής της εργσσίσς ήτον το γεγονός ότι κστσστάσεις κσι

πράγμοτο που τσ θεώρησσ δεδομένσ δεν τσ κοτέγροφο. Η

κοθημερινή μου εποφή με ουτά με έκσνε νσ θεωρήσω δεδομένο

σκόμη ΚΟΙ σημσντικά ζητήμστο που έπρεπε νο σνοφερθούν γιο την

ομσλή πορείσ κσι την κοτονόηση της έρευνος. Πορόλο ουτά υπήρξον

οτιγμές που εγώ τσ προσπέροσο κοι δεν τσ κστέγροψο. Το

οποτέλεσμο θο ήτον νσ οτερήσω σπό την ονάλυση βοσικά στοιχείσ

που θο οδηγούσον οτην διομόρφωση μιος πλήρους εικόνος γιο τη

συγκεκριμένη έρευνο, σλλά κσι την ευρύτερη θεμστική που σνολύω.

Όπως ονοφέρει η Γκέφου-Μοδιονού (1999:280), « ...ΤΟ άτομο

ενδέχετοι νο μη μιλήσουν ποτέ στον σνθρωπολάγο γισ το νοήμστο

συτά, σφού συνήθως θεωρούν δεδομένο ουτό που κάνουν

κοθημερινά κσι δεν χρειάζετοι νο διοκρίνουν κοι νο σποσπάσουν το

νόημο σπό την πράξη, πρόγμο που σσφσλώς είνσι υποχρεωμένος νσ

κάνει ο σνθρωπολόγος γισ την ονάλυσή του».

Σε όλο τσ ποροπάνω, συτό που με ενδιέφερε επίσης ήτσν το

ονογνωστικό κοινό στο οποίο οπευθύνετσι η εργσσίο ουτή. Η

ονθρωπολογική θεώρηση που την χοροκτηρίζει την προσσνοτολίζει

σε ένσ συγκεκριμένο ονσγνωοτικό κοινό. Έτσι <<μισ πρώτη ομάδσ

σνσγνωστικού κοινού σποτελεί η επιστημονική κοινότητο των

συνσδέλφων σνθρωπολόγων». Όμως την εργσσίσ μπορεί νο την

προσεγγίσει κοι ένσ ευρύ κοινό, οκόμη κοι οι πληροφορητές της
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έρευνας. Η ιδιαιτερότητα της συμμεταχικής παρατήρησης στην

έρευνά μου, δεν συνεπάγεται την «ωραιοποίηση» όσων βίωσα. Το

γεγονός ότι η εργασία θα αναγνωσθεί από τους φαρείς του

«επίσημου λόγαυ» δεν σημαίνει την απόκρυψη στοιχείων εκ μέρους

μου ή την «τελειοπαίηση» καταστάσεων, αλλά την κατά το δυνατό

αποατασιοποιημένη απατύπωση όλων των τεκμηρίων.

Όπως είναι προφανές το πεδίο της έρευνάς μαυ είναι ένας

θεσμάς ευρύτερα παλιτικός και συγκεκριμένα γραφειοκρατικάς. Οι

όροι αυτοί φέρουν σημασιολογικά ένα φορτίο αρκετά βαρύ.

Σύμφωνα με τους Shore και Wright (1997), η πολιτική έχει γίνει

κεντρική ιδέα και εργαλείο στην αργάνωση των σύγχρανων

κοινωνιών. Συγκρούεται με πολλές πτυχές της ζωής, έτσι ώστε είναι

αδύνατο να αγνοηθεί η επιρροή παυ ασκεί. Ακόμη περισσότερο η

πολιτική διαμαρφώνει ταν τρόπο με τον οποίο τα άτομα

κατασκευάζουν τους εαυτούς τους ως υποκείμενα. Μέσω αυτής τα

άτομα κατηγαριοπαιαύνταικαι απακτούν κοινωνική θέση και ρόλους.

Όπως υποατηρίζει και ο Herzfeld (1998) η γραφειοκρατία και

αι πολιτικοί θεσμοί είναι υπεράνω ανθρώπινης δράσης, τόσα πολιτικά

όσο και ηθικά. Ο Marc Abeles (2000) ήταν ένας από aυτούς που

διεξήγαγε έρευνα σε θεσμούς και αυγκεκριμένα ατα γραφεία της

Ευρωπαϊκής επιτροπής. Η επαφή του με ατελέχη και υπαλλήλους

των υπηρεσιών ήταν διαφωτιατική για να αντιληφθεί κανείς την

λειτουργία τέτοιων θεσμών.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΟΥ ΔΗΜΟΥΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Το Ωραιόκαοτρο'Οαποτελεί Δήμο του ευρύτερου πολεοδομικού

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ανήκει στη Β' Περιφέρεια και

καταλαμβόνει έκταση 21.855 στρεμμότων. Τοποθετείται

Βορειοδυτικό της Θεσσαλονίκης και συμπεριλαμβόνει τους οικισμούς

Ωραιοκόστρου, Γαλήνης, ΠαλαιοκόστΡου και Αμφιθέας, καθώς και τις

επεκτόσεις τους και συνορεύει με τους δήμους Μυγδονίας,

Καλλιθέας, Εχεδώρου, Ευόσμου και Ευκαρπίας.

Ο Δήμος Ωραιοκόστρου, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται με

ταχείς ρυθμούς ως χώρος οικιστικής ανόπτυξης και επέκτασης του

πολεοδομικού συγκροτήματοςΘεσσαλονίκης. Την τελευταία δεκαετία

εμφανίζει ποσοστό αύξησης του πληθυσμού κατό 105%.

Σε μια δεκαετία ο πληθυσμός του ΩρaιoKόστpoυ

υπερδιπλασιόστηκε και από τους 5.500 κατοίκους που αριθμούσε ο

δήμος, στην απογραφή του 2001 έφτασε να αριθμεί 11.896 περίπου

κατοίκους. Σε κόθε περίπτωση ο πραγματικός πληθυσμός του

Ωραιοκόστρου υπολογίζεται ότι ξεπερνό σήμερα τους 30.000

κατοίκους. Εκτός, όμως, από τον πληθυσμό υπερδιπλασιόζεται και η

έκταση του Ωραιοκόστρου, καθώς με το νέο Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο, εντόχθηκε στο σχέδιο πόλης μια έκταση 4.217 στρεμμότων.

Ταυτόχρονα με τις πιέσεις ανοικοδόμησης, στη νότια περιοχή

βρίσκεται το Βιοτεχνικό Πόρκο Ωραιοκόστρου-Ευκαρπίας,όπου είναι

εγκατεστημένες επιχειρηματικές και μεταποιητικές μονόδες χαμηλής

κυρίως όχλησης.

Η περιοχή του ΩραιοκόστΡου με το περιαστικό δάσος και το

όμορφο φυσικό περιβόλλον, αξιοποιείται από τους κατοίκους του

ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ως

χώρος αναψυχής.

ΙΟ Τα στοιχεία σε αυτή την ενότητα προέρχονται οπό την Οικονομοτεχνική Μελέτη
Βιωσιμότητας, που σuντόχθηκε προκειμένου να γίνει η μετατροπή της Δ.Ε.Τ.Α.Ω.

σε ΔΗ.Κ.Ε.Ω. Παρακάτω στην ενότητα που αφορά την Επιχείρηση θο αναλυθούν

εκτενώς.
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Στα όρια του Δήμου, οτεγόζονταl δημόσιες υπηρεσίες,

εγκαταστόσεις κοινωνικής μέριμνας, σχολεία πρωτοβόθμιας και

δευτεροβόθμιας εκπαίδευσης, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι.

Ιστοοlκό στοινεία

Η ιστορία του Ωραlοκόστρου ξεκινό λίγο πριν και κυρίως από

το 1922 με την εγκατόσταση στην περιοχή των πρώτων προσφύγων

από τον Πόντο, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 1930. Η Επιτροπή

Αποκατόστασης Προσφύγων παραχώρησε στους Έλληνες πρόσφυγες

του Πόντου γεωργικό κλήρο (1932) και αργότερα τα οικόπεδα

(1939), σε μια συνολική έκταση 22.000 στρεμμότων, που όρχιζε από

το σημερινό Παλαιόκαστρο (τότε Νταούτ Μπαλή) και τελείωνε στις

παρυφές του σημερινού οικισμού της Ασπρόβρυσης (τότε Ακ

Μπουρνόρ). Οι πρώτοι κότοικοι ασχολούνταν με την γεωργία και την

κτηνοτροφία. Το όνομα του νέου οικισμού υιοθετήθηκε από τη

γενική συνέλευση των κατοίκων, σε ανόμνηση του «Ωραίου

Κόστρου», που υπήρχε ανόμεσα οτα χωριό Κατς και Άγιος Φωκός

του Πόντου.

Η Κοινότητα Ωραlοκόστρου συστόθηκε το 1926. Ο Δήμος

Ωραlοκόστρου από το 1995 αποτελεί την διοικητική μετεξέλιξη και

συνέχεια της παλαιός Κοινότητας. Σε μια αμφιθεατρική θέση και σε

απόσταση 12 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος

Ωραlοκόστρου περιλαμβόνεl στα διοικητικό του όρια τους οικισμούς:

Ωραlοκόστρου (έχει συγχωνευθεί με την Ασπρόβρυση, η οποία

κατοικείται από το 1915 και μέχρι το 1981 ανήκε στην Κοινότητα

Μελισσοχωρίου), Γαλήνης (1955), Παλαlοκόστρου (κατοικούνταν και

πριν το 1923 από ντόπιους γηγενείς και βλάχους, μέχρι το 1926

υπαγόταν διοικητικό στη Νεοχωρούδα, το 1953-1955 αποτέλεσε

ξεχωριοτή Κοινότητα, οπότε συγχωνεύθηκε πόλι με την κοινότητα

Ωραlοκόστρου) και Αμφlθέας.
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Ο Δήμος Ωροιοκόοτρου ήτον η έδρο του Συμβουλίου Περιοχής

της 5
ης

Γεωγροφικής ενότητος του Ν. Θεσσολονίκης, το οποίο, εκτός

οπό το Δήμο Ωροιοκόοτρου, οποτελούντον οπό τις Κοινότητες

Νεοχωρούδος, Πεντολόφου, Μεοοίου, Ν. Φιλοδέλφειος. Η περιοχή

ουτή βρίσκετοι στο βόρειο τμήμο του Ν. Θεσσολονίκης. Προς βορρό

το όρια της περιοχής είναι τα όρια του Ν. Θεσσαλονίκης με το Ν.

Κιλκίς. Νότια γειτνιόζει με το Πολεοδομικό συγκρότημα

Θεσσαλονίκης και το Δήμο Ν. Ιωνίας. Ο ορεινός όγκος «Μπόλτζας»

ορίζει τα ανατολικό όρια.
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3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:Ποοεία-Εεέλι

Ιστοοική διαδοο .

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει λόγας για την Δηματική

Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Τ.Α.Ω.). Θο

παρακολουθήσουμε την πορεία κοι την εξέλιξή της οπό την ίδρυσή

της μέχρι την μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση, την σημερινή

ΔΗ.Κ.Ε.Ω. (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου). Θα

οναφερθώ αναλυτικά στους λόγους ίδρυσης της επιχείρησης, στους

στόχους που έχει θέσει να υλοποιήσει κοι γενικότερα στην μορφή κοι

στο πλοίσιο δραστηριοποίησής της.

Την 1-1-1995, με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας

δημοτικής αρχής, το Ωραιόκοατρο από Κοινότητο μετατρέπετοι σε

Δήμο (ΦΕΚ 135/A'/30.8.1994). Είνοι η χρονιά κοτά την οποίο ο

Δημοτικός κοι Κοινοτικός Κώδικος (Π.Δ. 410/95, ΦΕΚ 231/Α')

προβλέπει την σύστοση επιχειρήσεων οπό τους δήμους κοι τις

κοινότητες. Όπως οναφέρει στον πρόλογο του Δημοτικού και

Κοινοτικού Κώδικα του 1995, ο τότε Υπουργός Εαωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απόατολος Τσοχατζόπουλος,

«με το νέο νομοθετικό πλοίσιο οι Ο. Τ.Α. οποκτούν νέες δυνοτότητες

για την εξοσφόλιση περισσοτέρων κοι κολύτερης ποιότητας

υπηρεσιών. Αυτό επιτυΓΧόνετοι με την κατοχύρωση της παρέμβασής

τους στη διοδικοσία της τοπικής ονόπτυξης, με τη θεσμική

δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών υπηρεσιών, με τις

συμβόσεις «ολληλεγγύης» μεταξύ των Ο. Τ.Α. και με το θεσμό των

Συμβουλίων Περισχής γισ την ενίσχυση της δισκοινοτικής

συνεργασίας και τον κσλύτερο συντονισμό κσι προγραμματισμό των

Ανσπτυξισκών τους Προτεροιοτήτων».

Αναλύοντας την παραπόνω εξαγγελία παρατηρούμε ότι, η

κεντρική εξουσία μέσω των νομοθετικών πρωτοβουλιών που

προωθούσε, είναι προφανές ότι έκανε προσπάθεια να δώσει κίνητρα
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στους φορείς της Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να

συμβάλλουν ατην τοnlκή ανάnτυξη. Με την ενίσχυσή τους, οι

Οργανισμοί Τοnlκής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) θα μnορούσαν να

nροσφέρουν αρκετά ατους δημάτες τους. Βάσει των κινήτρων και

των χρηματοδοτήσεων nou θα nήγαζαν αnά την κεντρική διοίκηση

και θα κατευθύνονταν nρος τους Ο.Τ.Α., οι δήμοι θα είχαν την

δυνατότητα να aVTanOKpivoVTOI ατις συνθήκες των καιρών,

δεδομένου του διαμορφωμένου ευρωnαϊκού nλαισίου, αλλά nολύ

nερισσότερο στις αnαlτήσεις των δημοτών τους. Αnοτελεσματικότερο

σύστημα nαροχής υnηρεσιών, αυξημένες κοινωνικές υnηρεσίες,

ενίσχυση τοnlκών θεσμών είναι κάnοιοl αnό τους τομείς nou θα

εντάσσονταν στην αναnτυξιακή διαδικασία των nεριοχών.

Βάσει, λοιnόν, του κώδικα ο νεοσύστατος Δήμος

Ωραlοκάστρου ξεκίνησε την διαδικασία για την σύσταση Δημοτικής

εnιχείρησης. Στις 24 Ιανουαρίου 1995 συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραlοκάστρου. Ένα αnό τα

θέματα nou το αnασχόλησαν και ήταν στην ημερήσια διάταξη ήταν η

«Σύσταση Δημοτικής Εnιχείρησης Ωραlοκάστρου με την εnωνυμία

'Δημοτική Εnιχείρηση Τοnlκής Ανάnτυξης Ωραlοκάστρου

Δ.Ε.Τ.Α.Ω. "". Στους nαρόντες του Συμβουλίου, διαβάστηκε nλήρης

οικονομοτεχνική μελέτη ΙΙ σχετικά με την σύσταση της εnιχείρησης.

Αnό την ανάγνωση και την εnεξεργασία της μελέτης, διαnιατώθηκε

ότι η εnιχείρηση θα συνέβαλε με τέτοιο τρόnο ώατε ο Δήμος

Ωραlοκάστρου να βελτιώσει και να οργανώσει τις nαρεχόμενες

υnηρεσίες ατον κοινωνlκό-nολιτιστικό τομέα και στην ενημέρωση

των κατοίκων του. Αφού αναλύθηκαν Οι OKonoi και οι

δραστηριότητές της εnιχείρησης, έγινε σχετική συζήτηση και

ψηφίστηκε ομόφωνα το καταστατικό της. Είναι εμφανής και

χαρακτηριστική, εξάλλου, η εnισήμανση της οικονομοτεχνικής

11 Η αναγκαιότητα της οικονομοτεχνικής μελέτης ήταν προφανής. Όπως αναφέρει

ο καθηγητής Μaγούλιος (2006) «για την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών

χρηματοδοτικών κινήτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, αναγκαία προϋπόθεση

είναι η σύνταξη και υποβολή οικονομοτεχνικήςμελέτης»,
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μελέτης όσον οφορό την ονογκοιότητο ίδρυσης δημοτικών

επιχειρήσεων, όχι μόνο ως πηγή εισροής οικονομικών στους Ο.Τ.Α.,

αλλά και ως εργαλεία που βοηθούν στην επίλυση πολλών

γραφειοκρατικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. μέσα από

το υφιστόμενο νομικό πλαίσιο.

Η Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανόπτυξης Ωραlοκόστρου

ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 1995, μετό από την

δημοσίευση της σύστασής της στο Φύλλο Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως τον Απρίλιο του 1995 (ΦΕΚ 271/Β'/1Ο.4.1995). Η

επιχείρηση ήταν αμιγής Δημοτική και αποτελούσε Νομικό Πρόσωπο

Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διεπόταν από τους κανόνες ιδιωτικής

οικονομίας". Η επιχείρηση διοικούνταν από Διοικητικό Συμβούλιο,

που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίστηκαν από

το Δημοτικό Συμβούλιο και έδρα της ήταν ασφαλώς ο Δήμος

Ωραlοκόστρου. Γενικοί σκοποί της Δ.Ε.Τ.Α.Ω. ήταν η ανόπτυξη

δραστηριοτήτων που ως στόχο είχαν την αναβόθμιση τόσο σε

κοινωνικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο, καθώς επίσης και η

πληροφόρηση των κατοίκων και η παροχή συμβουλών στα ζητήματα

που τους αφορούσαν. Ακόμη ο σχεδιασμός, η μελέτη και η

υλοποίηση έργων υποδομής που θα συνέβαλαν στην όσκηση

δραστηριοτήτων πολιτιστικής και κοινωνικής ανόπτυξης ήταν στους

στόχους της επιχείρησης.

Μέσα από την επιχείρηση επιτυγχανόταν η προώθηση

διαφόρων «πολιτιστικών προϊόντων», που αναδείκνυαν την

τοπικότητα. Ακόμη στους σκοπούς της συγκαταλέγονταν η

ορθολογική εκμετόλλευση της δημοτικής περιουσίας και η

12. Ο όρος κανόνες ιδιωτικής οικονομίας ενδεχομένως ξαφνιάζει και η ανάγνωσή

ταυ μεταθέτει την σκέψη και την ανάλυση σε οικονομικές έννοιες. Ο τεχνικός

σύμβουλος, όμως του Δήμου που ασχολήθηκε με την σύσταση της επιχείρησης

ήταν σαφής στην εξήγηση ουτού του όρου. Όπως μου είπε, η επιχείρηση με αυτή

την μορφή της επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα ως προς

τους στόχους που έχει θέσει. Δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,

όπως είναι ο Δήμος ή ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου ή ακόμη και το

Κ.Α.Π.Η., αλλά Ιδιωτικού Δικαίου με μεγαλύτερη απόδοση στις δραστηριότητές

της. Εάν επρόκειτο για Ανώνυμη Εταιρεία σίγουρα σκοπός της 80 ήταν η

μεγιστοποίηση των κερδών της.
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αξιαπαίηση Ευρωπαϊκών πραγραμμάτων. Τέλος α σχεδιασμός, η

μελέτη και η υλαποίηση έργων και παρεμβάσεων ατα δίκτυα

υποδαμής (ύδρευση, αποχέτευση, οδαποιία), καθώς και έργων

υψηλής τεχναλογίας αναφέρονταν αταυς σκοπαύς της Δ.Ε.Τ.Α.Ω.

Είναι κάποια από τα ζητήματα παυ θα αναλυθαύν παρακάτω.

3.1 ΤΡοποποlίισεlcTnc Δ.Ε. Τ.Α.Ω.

Από ταν Σεπτέμβρlα ταυ 1995 και μετά από τις αντίστοιχες

απαφάσεις ταυ Δημοτικαύ Συμβουλίου, η επιχείρηση άρχισε να

δέχεται σειρά τροπαπαlήσεωνl3 που αφαρούσαν τόσο τους σκοπούς

της, όσο και την σύνθεση των Διαlκητικών της Συμβαυλίων. Αρχικά,

ταν Αύγουατα ταυ 1995 στα ΦΕΚ (701/6'/9.8.1995) δημασιεύτηκε η

πρώτη τραποποίηση της επιχείρησης παυ αφορούσε την αλλαγή του

Διαlκητικού Συμβαυλίαυ. Έτσι, ενώ έως τότε τα Διοικητικό Συμβαύλιο

της Δ.Ε.Τ.Α.Ω. αποτελαύνταν από 5 μέλη, με την τραποποίηση το

Συμβούλια έγινε 7μελές, απαρτιζόμενο από ταν Δήμαρχα ως

Πρόεδρα, 4 δημοτικούς συμβούλους, 1 εκπρόσωπα καινωνlκαύ

φορέα της περιαχής και 1 δημότη.

Ταν Σεπτέμβριο ταυ 1996, με την έκδαση αντίατοlχαυ Φ.Ε.Κ.

(838/6'/11.9.1996) αl σκοπαί της Δ.Ε.Τ.Α.Ω. υφίατανταl

τραπαπαίηση. Πέραν των πρααναφερομένων σκοπών, που η

επιχείρηση έθεσε, εμφανίζεται η ανάληψη κατασκευαατικών

δραατηριοτήτων, η ατήριξη και υπαβαήθηση του Δήμου στο

αναπτυξιακό του έργο, όπως επίσης και η συγκέντρωση (είσπραξη)

και διαχείριση τοπικών εσόδων. Ακόμη προατίθενταl η ίδρυση

γραφείου τελετών και μνημασύνων και η διαχείριση-εκμετάλλευση

των καιμητηρίων, η συνδιαργάνωση και λειταυργία με άλλους φαρείς

13 Σε κάθε τροποποίηση που υπέστη η επιχείρηση αναφέρω τους λόγους που ήταν

αναγκαίο το σύνολο των τροποποιήσεων. Το συμπέρασμα είναι ότι οε κάθε νέα

τροποποίηση προστίθενται νέοι σκοποί. Δεν γνωρίζω όμως κατά πόσο αυτό

βοήθησε στην ανέλιξη της Δημοτικής Επιχείρησης ή ήταν απλά μια μόνο προσθήκη

στόχων και καΤΕυθύνσεων.
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ή ιδιώτες προγρομμάτων κοτάρτισης. Τέλος, η δημιουργία της

απαραίτητης υποδομής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε

θέματα διοικητικά, αναπτυξιακά, νομικά, οικονομικά, τεχνικά και

υψηλής τεχνολογίας για την υποστήριξη και ανάπτυξη των

δραστηριοτήτων τόσο του Δήμου, όσο και των επαγγελματιών του

Ωραιοκάστρου, για τη διαχείριση και εκμετάλλευση: πολιτιστικών

κέντρων, βιβλιοθηκών, χώρων αναψυχής, βρεφονηπιακών κέντρων,

αθλητικών κέντρων και των κυλικείων τους, κέντρων ηλικιωμένων

(Κ.Α.Π.Η.), κέντρων αρωγής υγείας, κοινωνικής μέριμνας κλπ.

Τον Μάρτιο του 1999 (ΦΕΚ 221/Β'/15.3.1999) έγινε και η

τρίτη τροποποίηση στους σκοπούς της επιχείρησης. Πρόκειται για

τροποποίηση που αφορούσε περισσότερο τον «κοινωνικό»

χαρακτήρα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα και πέραν όλων των

άλλων συγκαταλέγονται η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής

και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δημότες, η παροχή

υπηρεσιών υγείας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας,

μαθητές, αθλητές και σε άτομα άλλων κοινωνικών ομάδων, η

παροχή υπηρεσιών κατΌίκον φροντίδας παιδιών και η φροντίδα και

παρακολούθηση κατΌίκον ατόμων τρίτης ηλικίας.

Η τελευταία τροποποίηση που υπέστη η Δημοτική Επιχείρηση

ήταν τον Αύγουστο του 2003 (ΦΕΚ 1Ο90/Β'/5.8.2003) με την

αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από 7μελές που ήταν σε

ΙΙμελές, με 7 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 1 εκπρόσωπο

κοινωνικού φορέα της περιοχής, 2 δημότες ή κατοίκους του δήμου

και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η τροποποίηση, η οποία οτην ουσία αποτελεί μετατροπή, ήταν

τον Αύγουστο του 2007 (ΦΕΚ 1552/Β'/17.8.2007), όπου η Δημοτική

Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Ωραιοκάοτρου μετατράπηκε σε

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.). Η νέα

μορφή της επιχείρησης και όλα όσα την συνόδευαν θα αναλυθούν σε

επόμενη ενότητα.
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Η ίδρυση της Δ.Ε.Τ.Α.Ω. υπαγαρευόταν τόσα από τα

πλεανεκτήματα παυ πρασέφερε τα ναμικό πλαίσια ατην Ταπική

Αυταδιαίκηση για επιχειρηματική δραστηριότητα, όσα και από την

επιτακτική ανόγκη για παρέμβαση της Ταπικής Αυταδιαίκησης στα

καινωνικά πραβλήματα των καταίκων και στα ζητήματα της

ενημέρωσης και ταυ παλιτισμαύ. Οι λόγαι για ταυς απαίαυς

πρατάθηκε η σύσταση της επιχείρησης, ήταν η απατελεσματικότερη

λειταυργία και αρθαλαγική αργάνωση των υπηρεσιών παυ

πρασέφερε α Δήμας Ωραιακάστραυ σταν παλιτισμό, όπως επίσης και

η αρθαλαγική αργάνωση της καινωνικής παρέμβασης. Ακόμη η

κάλυψη δραστηριατήτων, για τις απαίες δεν παρατηράταν έντανα

ενδιαφέραν από ταν ιδιωτικό ταμέα ενίσχυσε την πρόταση για την

σύστασή της.

Απά τα παραπάνω γίνεται αντιληπτά, ότι τα ναμαθετικό πλαίσια

παυ αναπτύχθηκε έδινε την δυνατότητα σταυς δήμαυς να αναλάβαυν

πρωταβαυλίες επιχειρηματικαύ χαρακτήρα. Συγκεκριμένα τα ναμικό

πλαίσια, εντάς ταυ απαίαυ αι Ο.Τ.Α. είχαν την δυνατάτητα ίδρυσης

επιχειρήσεων δημιαυργαύσε τις συνθήκες για ανάπτυξη δράσεων σε

ταμείς παυ αφαραύσαν την ταπική καινωνία. Με ταν τράπα αυτό αι

Ο.Τ.Α. κατέφευγαν σε παρεμβάσεις πάνω σε ζητήματα παυ

σχετίζανταν με την παιότητα ζωής των δηματών. Ως εκ ταύταυ, η

ίδρυση της επιχείρησης «επιβαλλόταν», κατά κάπαιαν τρόπα, από τις

συγκυρίες παυ επικραταύσαν στην ταπική καινωνία και λειταυργαύσε

συμπληρωματικά σε πρωταβαυλίες και δράσεις παυ αναλάμβανε να

υλαπαιήσει α ιδιωτικός ταμέας. Παλλές φαρές μάλιατα ανέλαβε

πρωταβαυλίες σε ταμείς όπαυ παρατηρόταν απαυσία δράσεων από

ταυς ιδιώτες (για παράδειγμα η υλαπαίηση έργων υπαδαμής, η

συντήρηση καινόχρηστων χώρων και σχαλικών κτιρίων κλπ.).

Ο συντανισμός και η τόνωση ταυ ενδιαφέραντας για

εθελαντική πρασφαρά των καταίκων καθιαταύσαν επιβεβλημένη την

ίδρυση της Δ.Ε.Τ.Α.Ω., έτσι ώατε να μην εκλείψαυν αυτά τα

αταιχεία. Ακόμη σημαντικό κίνητρα απατελαύσε η δημιαυργία θέσεων
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οποσχόλησης. Σύμφωνο με την διοκήρυξη της επιχείρησης, μέσω

της Δ.Ε.Τ.Α.Ω. κοι των εσόδων που ουτή θο επέφερε, θο ήτον όμεση

η βελτίωση του εξοπλισμού κοι των πορεχομένων υπηρεσιών, όπως

επίσης θο πολλοπλοσιόζοντον οι επενδύσεις κοινωνικής πορέμβοσης

ΚΟΙ πολιτιοτικής δημιουργίος, κοθώς ΚΟΙ η εκτέλεση κοινωφελών

έργων. Η επιχείρηση, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικοίου θο είχε

μεγολύτερη ευελιξίο, πορογωγικότητο κοι οποδοτικότητο σε σχέση

με όλλες υπηρεσίες ΚΟΙ φορείς που εκτελούσον έργο. Λόγω της

όρτιος οργόνωσής της ΚΟΙ οξιοποιώντος σύγχρονες μεθόδους της

επιοτήμης θο είχε σημοντικό οντογωνιοτικό πλεονεκτήμοτο σε σχέση

με πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που δροστηριοποιούντον σε ουτούς

τους τομείς.

Η Δ.Ε.Τ.Α.Ω. ονέλοβε πλήθος δροοτηριοτήτων μετοξύ των

οποίων ήτον η λειτουργίο ποιδικού οτοθμού, η έκδοση περιοδικού

τύπου ΚΟΙ η οργόνωση ΚΟΙ υποοτήριξη πολιτιοτικών εκδηλώσεων.

Ακόμη, η λειτουργίο πολιτιοτικού κέντρου με τμήμοτο μουσικής κοι

εικοοτικών, η λειτουργίο ονοψυκτηρίων κοι κυλικείων οτους

οθλητικούς χώρους. Η επιχείρηση δροστηριοποιότον σε επενδύσεις

στον τομέο του πολιτισμού κοι του οθλητισμού ΚΟΙ

προσονοτολιζότον οτην εκτέλεση δημοτικών δημοσίων έργων που

συμπεριλομβόνοντον οτο τεχνικό πρόγρομμο που κοτόρτιζε ο

Δήμος. Ακόμη οτις δροοτηριότητες που ονέπτυξε ήτον κοι η

ονόληψη εργοσιών, που σκοπό είχον την τεχνολογική ονοβόθμιση

του Δήμου, όσον οφορό μελέτες οργόνωσης, προμήθειες

συοτημότων υψηλής τεχνολογίος, ποροχή συμβουλευτικών

υπηρεσιών κτλ.

Όπως προονοφέρθηκε οτις τροποποιήσεις, η επιχείρηση

διοικούτον οπό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οριζότον οπό το

Δημοτικό Συμβούλιο Ωροιοκόοτρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

επιχείρησης οποτελούντον οπό τους οκόλουθους: οιρετούς

εκπροσώπους του Δήμου, δηλοδή δημοτικούς συμβούλους, ένον

εκπρόσωπο κοινωνικού φορέο της περιοχής, οτην προκειμένη
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περίπτωση από ταν αθλητικό χώρα και συγκεκριμένα από ταν

Μαρφωτικό Αθλητικό Παλιτιστικό Όμιλο (Μ.Α.Π.Ο.) ΚΕΡΑΥΝΟ

Ωραιοκόοτρου, έναν όμιλο με αρκετές παρεμβάσεις στα τοπικό

δρώμενα, από δημότες ή κατοίκους του Δήμου που είχαν πείρα ή

γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, αλλό και έναν

εκπρόσωπο των εργαζομένων, όταν η επιχείρηση απασχολούσε

περισσότερους από 20 εργαζομένους. Λόγω των τροποποιήσεων που

υπέστη η επιχείρηση, η σύνθεση του Δ.Σ. επηρεαζόταν από τις

αλλαγές. Έτσι ενώ στην αρχή το Συμβούλιο ήταν 5μελές, αργότερα

γίνεται 7μελές και μετέπειτα l1μελές, όπως εξακολουθεί να είναι

μέχρι σήμερα.

Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονταν από ένα αρχικό

κεφόλαιο από τον Δήμο, καθώς επίσης και από την εξασφάλιση

κοινωνικών πόρων από συγκεκριμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, αλλά και από έσοδα από την υλοποίηση προγραμμότων του

Δήμου, εισφορές χρήσεων των παρεχομένων υπηρεσιών και έσοδα

από επιδοτήσεις, δωρεές και κληρονομιές. Οι χρηματοδοτήσεις και τα

ενισχυτικό προγράμματα που παρέχει η Ε.Ε. κατευθύνονται σε

συγκεκριμένες δράσεις. Μέσω αυτών των πιστώσεων επιδιώκεται η

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων έργων. Εν

προκειμένω, η Δημοτική επιχείρηση που μελετώ λάμβανε και

συνεχίζει να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από την Ένωση για την

λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας14. Οι χρηματοδοτήσεις

αυτές καταλήγουν στην επιχείρηση, μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, η οποία διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και

γενικότερα κινεί όλη την διαδικασία.

Με την σύσταση και την λειτουργία της Δ.Ε.Τ.Α.Ω.

ασχολήθηκαν τόσο άτομα που είχαν κόποια αυτοδιοικητική εμπειρία,

όσο και άτομα που ασχολούνταν με τα κοινά για πρώτη φορά. Έτσι

14 Οι δομές κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στον Δήμο Ωροιοκόστροu, υπό

την επίβλεψη της επιχείρησης είναι η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, ο παΙδικός

Σταθμός και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Στο επόμενα
κεφάλαια το καθένα θα αναλυθεί διεξοδικό.
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τα πρώτα Διοικητικά Συμβούλιο πλοισιώνοντον από μέλη της τότε

δημοτικής αρχής. Την επιχείρηση, ατο αρχικό της στάδιο,

οτελέχωνον οιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (σε επίπεδο πλειοψηφίας

και μειοψηφίος). Ενώ λοιπόν, υπήρχε η δυνοτάτητα συμμετοχής οτο

Διοικητικό συμβούλιο οτόμων που δεν είχον οναμειχθεί με τα κοινά,

πορόλο αυτά το συμβούλιο πλαισιώνονταν από μέλη της τότε

δημοτικής αρχής. Αυτό βέβαια οριζόταν από τον κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, οπλά εδώ επισημαίνεται η αντιδιαστολή που υπάρχει.

3.2 ΔΗ.Κ.Ε.Ω.:Πο εία-ΕΕέλι π-ΙστΟΟΙΚΠδιαδ ο

Στην ενότητο ουτή μελετώ την Δημοτική Κοινωφελή

Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.). Τι αλλάζει με την μετατροπή

της εταιρείος ΚΟΙ με τον κοινωφελή χαροκτήρα που αποκτά; Ποιοι

είναι εκ νέου οι σκοποί KOI οι οτόχοl της επιχείρησης KOI σε ποιους

τομείς ονολαμβάνεl δράσεις; Πώς κινείτοl η επιχείρηση μέσο στο

ευρωποϊκά πλοίσια που έχουν διαμορφωθεί; Είνοl μερικά από το

ζητήματα που τίθενται παρακάτω. Και σε αυτή την ενότητα, αλλά

και οτην προηγούμενη, το χρήσιμο KOI διαφωτιοτικό, για την πορεία

της έρευνος, υλικό αντλήθηκε από το αρχείο του Δήμου

Ωροιοκάοτρου και της Δημοτικής Επιχείρησης, καθώς επίσης ΚΟΙ από

πληροφορίες ατόμων που ασχολήθηκαν με την επιχείρηση.

Έντεκα χρόνιο αργότερο, δηλοδή το 2006 διομορφώθηκε ο

νέος Κώδικας Δήμων κοι Κοινοτήτων με το Νάμο 3463/2006. Με το

νέο κώδlκο οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

είνοl είτε Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, είτε

Ανώνυμες ετοιρείες. Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπει

την ίδρυση Ανωνύμων εταιρειών οτους Ο.Τ.Α." Με οικονομοτεχνική

I~ Όπως, σαφέστατο, ορίζεται στο όρθρο 252 του Νόμου 3463/2006, ΟΙ εταιρείες

αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τις διοτόξεις του Νόμου 2190/1920, που είναι ο

Θεσμικός Νόμος των Ανωνύμων εταιρειών.
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μελέτη '6 που ουντάχθηκε, προτείνετοl η προοορμογή των

κοτοοτοτικών σκοπών της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής

Ανάπτυξης Ωροιοκάστρου, σύμφωνο με το άρθρο 269 του Νάμου

3463/2006, προς τις προβλέψεις του άρθρου 254 του ίδιου Νάμου,

KOI η μετοτροπή της σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση

Ωροιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.). Βάσει, λοιπάν, του νέου κώδlκο έγινε η

μετοτροπή της επιχείρησης.

Το υφιστάμενο θεσμικά πλοίσιο KOI συγκεκριμένο το άρθρο

254 του κώδlκο Δήμων KOI Κοινοτήτων, δίνει την δυνοτάτητο

σύστοσης δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, με

σκοπά την οργάνωση λειτουργιών ή δροστηριοτήτων κοl την ποροχή

υπηρεσιών συνοφών ή συνδεάμενων με τις ορμοδιάτητες του Δήμου,

που ονοφέροντοl στους τομείς της κοινωνικής προστοσίος κοl

ολληλεγγύης, της ποιδείος, του πολιτισμού, του οθλητισμού KOI του

περιβάλλοντος, την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίος κοl την

εκπάνηση KOI εφορμογή προγρομμάτων έρευνος κοl τεχνολογίος με

οπώτερο σκοπά την ονά πτυξη της περιοχής.

Η ονογκοιάτητο ίδρυσης της Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης Ωροιοκάστρου διοφοινάτον οπά τις δυνοτάτητες που

πορέχοντον KOI την οξιοποίηση των ευκοιριών που δημιουργούντον

οτο πλοίσιο της Ευρωποϊκής Ένωσης, γιο την τοπική κοl

περιφερεlοκή ονάπτυξη με την οξιοποίηση σχετικών χρημοτοδοτικών

προγρομμάτων. Γιο την επίτευξη της οικονομικής KOI κοινωνικής

συνοχής οτην προοπτική της οικονομικής KOI νομισμοτικής Ένωσης,

σύμφωνο με την συνθήκη του Μάοστριχτ, η Ευρωποϊκή Ένωση

ονολομβάνεl πρωτοβουλίες γιο το συντονισμά των περιφερεlοκών

πολιτικών των κροτών-μελών, ολλά κοl χρημοτοδοτικές πορεμβάσεις

σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το βοσlκά μέσο διο των οποίων διοχετεύοντοl οι

χρημοτοδοτήσεις είνοl το Ευρωποϊκά Τομείο Περιφερεlοκής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωποϊκά Γεωργικά Τομείο

16 Ισχύει ότι αναφερθηκε παραπάνω για την οικονομοτεχνική μελέτη.
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Προσονοτολισμού και Εγγυήσεων (FEOGA), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Νέο Κοινοτικό Μέσο

Παρέμβασης και η Ευρωπαϊκή Τρόπεζα Επενδύσεων. Στα πλαίσια του

Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και του Δ' Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορός (Ε.Σ.Π.Α.), σημαντικές

χρηματοδοτήσεις προορίζονται μέσω των διαρθρωτικών Ταμείων και

των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, για την τοπική και περιφερειακή

ανόπτυξη.

Ποιοι είναι αυτοί, όμως, οι φορείς που θα καταφέρουν επαρκώς

και ικανοποιητικό να διαχειριστούν τον όγκο των χρηματοδοτήσεων

που καταφθόνουν στις τοπικές κοινωνίες; Σύμφωνα με το

περιεχόμενο της οικονομοτεχνικής μελέτης οι δήμοι, οι κοινότητες

και η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχουν την δυνατότητα να

αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις αυτές για τοπικές παρεμβόσεις,

εφόσον διαθέτουν την αναγκαία προετοιμασία και ετοιμότητα καθώς

και εκείνους τους ευέλικτους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς που

θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχεδιασμού,

κατόρτισης, υλοποίησης και ελέγχου των προγραμμότων. Χρήσιμος

μηχανισμός προς την κατεύθυνση αυτή αναδεικνύονται οι δημοτικές

και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Η αλματώδης ανόπτυξη και η οικιστική επέκταση του Δήμου

Ωραlοκόστρου έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν συνεχώς νέες

ανόγκες σε υποδομές και παρεμβόσεις για την εξυπηρέτηση των

δημοτών αλλό και την διατήρηση της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας

του Δήμου, με έργα προστασίας του περιβόλλοντος, αναπλάσεως

χώρων και διαμόρφωση χώρων αναψυχής. Έτσι η πρωτοβουλία του

Δήμου Ωραlοκόστρου για τη σύσταση της δημοτικής κοινωφελούς

επιχείρησης θα συμβόλλεl στην τοπική ανόπτυξη, στην εξοικονόμηση

πόρων για τον Δήμο και τους δημότες και γενικότερα θα διευκολύνει

το έργο του Δήμου στην αντιμετώπιση και λύση των προβλημότων,

στην εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και συνολικό στην εκπλήρωση

της αποστολής του. Πέρα από τα παραπόνω, όμως, ο ρόλος του
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δήμου κοι των φορέων του επικεντρώθηκε οτον τομέο της

κοινωνικής πολιτικής. Προσποθώντος νσ οποδείξεl την κοινωνική

του ευοισθησία κινήθηκε ατην ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα

κοινωνικής πράνοιας και ζητήματα που σχετίζονταν με την

καθημερινάτητα του πολίτη.

Οι σκοποί και οι ατάχοl της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. περlοτρέφονταν γύρω

απά τους τομείς της κοινωνικής προοτααίας και αλληλεγγύης, της

οργάνωσης δραατηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών ατους τομείς

της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του

περιβάλλοντος, της οργάνωσης δημοτικής συγκοινωνίας, της

εκπάνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας

για την ανάπτυξη της περιοχής και τέλος του σχεδιασμού και της

υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και της

συνεργααίας με άλλους φορείς για την συμμετοχή σε αυτά.

Ειδlκάτερα, άσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής προστασίας

και αλληλεγγύης, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που οτάχευαν ατην

κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση, ο σχεδιασμάς, η μελέτη και η

υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που θα συνέβαλαν ατην

άσκηση δραατηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης ήταν βασικοί άξονες

της επιχείρησης. Ακάμη η εφαρμογή ή η συμμετοχή σε προγράμματα

για τη μέριμνα, υποοτήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών

ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της

ψυχικής υγείας, άπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων

αγωγής υγείας, υποατήριξης και αποκατάοτασης ατάμων με

αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, υποατήριξης και αποκατάατασης

ατάμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής

στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων

πράληψης κατά εξαρτησιογάνων ουσιών αφορούν τους σκοπούς της

επιχείρησης.

Επίσης η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ' οίκον, ατάμων

τρίτης ηλικίας, καθώς και η ίδρυοη και λειτουργία γηροκομείου, η

λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφοκομείων,
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Ορφανατραφείων και Κέντρων Δημιαυργικής Απασχόλησης Παιδιών,

η μέριμνα και ατήριξη των αστέγων και των αικαναμικό αδύνατων

δηματών περιλαμβόνανταν σταυς σκαπαύς της επιχείρησης. Σταν

ταμέα της καινωνικής πραατασίας, ακόμη, συγκαταλέγανταν α

σχεδιασμός και εφαρμαγή πραγραμμότων ή η συμμεταχή σε

πραγρόμματα για την ένταξη των παλιννααταύντων αμαγενών,

μεταναατών, πρασφύγων και αθίγγανων ατην καινωνική και

παλιτιατική ζωή της ταπικής καινωνίας.

Ο εθελαντισμός ήταν ακόμη μια παρόμετρας αταν ταμέα της

αλληλεγγύης. Η πραώθηση και ανόπτυξή ταυ με την δημιαυργία

αμόδων εθελαντών, εθελαντικών αργανώσεων και ταπικών δικτύων

καινωνικής αλληλεγγύης εντασσόταν ατα καμμότι αυτό. Η υλαπαίηση

ή η συμμεταχή σε αλακληρωμένα ταπικό σχέδια και πραγρόμματα για

την εφαρμαγή και ανόπτυξη παλιτικών πραώθησης της απασχόλησης

και της καινωνικής ενσωμότωσης διαφόρων κατηγαριών ανέργων,

στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών παλιτικών ήταν ακόμη ένας

από ταυς βασικαύς ατόχαυς της επιχείρησης, όπως και η πραώθηση

και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής

κατόρτισης με την ίδρυση και λειταυργία Κέντρων Επαγγελματικαύ

Πρασαναταλισμαύ, Κέντρων Επαγγελματικής Κατόρτισης και Κέντραυ

γπαατήριξης της Ταπικής Οικαναμίας.

Τέλας, ένας ακόμη ατόχας αταν ταμέα της καινωνικής

προατασίας και αλληλεγγύης ήταν η συμβαλή ατην απορρόφηση του

εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής ταυ Ωραιακόστρου με

την ανόπτυξη συμβουλευτικών δρόσεων που παρέχονταν δωρεόν

προς τους ανέργους, με ατόχα την υπαατήριξη και την ενθόρρυνσή

τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και την πραώθηση ίσων

ευκαιριών πρόσβασης ατην αγορό εργασίας με τη δημιουργία

Δηματικών Γραφείων Ενημέρωσης για την απασχόληση, σε

συνεργασία με ταυς αρμόδιους δημόσιους φαρείς και τις επιχειρήσεις

της περιοχής.
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Σχετικά με τον τομέο της οργάνωσης δροοτηριοτήτων κοι

ποροχής υπηρεσιών στον τομέο της ποιδείος, οτους σκοπούς της η

επιχείρηση είχε την συντήρηση, κοθοριότητο κοι φύλοξη σχολικών

κτιρίων κοι εγκοτοστάσεων, την ίδρυση κοι λειτουργίο βιβλιοθηκών,

την ίδρυση κοι λειτουργίο πάρκων κυκλοφοριοκής ογωγής, την

οργάνωση πολιτιστικών κοι οθλητικών εκδηλώσεων οτο σχολείο, την

υλοποίηση κοινοτικών προγρομμάτων κοι πρωτοβουλιών οτο

σχολείο με άλλο σχολείο της χώρος κοι της Ε.Ε., κοθώς επίσης κοι

την οξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο.

Όσον οφορά οτον τομέο των δροοτηριοτήτων κοι της ποροχής

υπηρεσιών οτους τομείς του πολιτισμού κοι του οθλητισμού, οτους

άμεσους σκοπούς της επιχείρησης ήτον ο σχεδιοσμός, η μελέτη κοι η

υλοποίηση έργων ΚΟΙ προγρομμάτων που θο συνέβολον στην

άσκηση δροστηριοτήτων πολιτιστικής κοι οθλητικής ονάπτυξης,

άπως επίσης η εφορμογή πολιτικών γιο την ονάδειξη κοι προοτοσίο

του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιοτικών ογοθών κοι

των σύγχρονων πολιτιοτικών έργων που ποράγοντον σε τοπικό

επίπεδο, με την δημιουργίο πολιτιστικών κοι πνευμοτικών κέντρων,

μουσείων, πινοκοθηκών, κινημοτογράφων κοι θεάτρων,

φιλορμονικών κοι σχολών διδοσκολίος μουσικής, σχολών χορού,

ζωγροφικής, γλυπτικής κλπ., κοθώς κοι η εφορμογή πολιτιοτικών

προγρομμάτων.

Σειρά θεμοτικών που προήγογον τον πολιτισμό ονήκαν επίσης

στους σκοπούς της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. Η προστασία μνημείων, μουσείων,

αρχαιολογικών και ιοτορικών χώρων της περιοχής και των

εγκαταοτάσεών τους, η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση

παροδοσιακών και ιοτορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που

παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η διοργάνωση

συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών

εκδηλώσεων ή η συμμετοχή σε αυτά, ήταν μερικοί απά αυτούς.

Ακόμη η προώθηση πολιτιοτικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό

και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η
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ονάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού κοι η έκδοση τοπικής

εφημερίδος κοι διοφάρων εντύπων πληροφάρησης των κοτοίκων

του Δήμου ενσωμοτώνοντον στους οκοπούς της επιχείρησης. Όσον

οφορά τον τομέο του οθλητισμού, η συντήρηση ΚΟΙ διοχείριση

οθλητικών εγκοτοστάσεων, όπως δημοτικών γυμνοστηρίων,

οθλητικών κέντρων ΚΟΙ δημοτικών χώρων άθλησης κοι η προώθηση

κοι εφορμογή προγρομμάτων ενίσχυσης του μοζικού οθλητισμού κοι

η διοργάνωση οθλητικών εκδηλώσεων ήτον στους οτόχους της

ΔΗ.Κ.Ε.Ω.

Τέλος, στο κομμάτι της οργάνωσης δροστηριοτήτων ΚΟΙ

ποροχής υπηρεσιών στον τομέο του περιβάλλοντος προτεροιότητο

της επιχείρησης ήτον η εκπόνηση τοπικών προγρομμάτων γιο την

προστοσίο κοι ονοβάθμιση του φυσικού, ορχιτεκτονικού κοι

πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλοίσιο των εθνικών κοι

ευρωποικων πολιτικών, η εφορμογή μέτρων πρόληψης πυρκογιών

κοι πυροσφάλειος στο περιοστικό δάσος, η ίδρυση κοι λειτουργίο

δημοτικού εργοστηρίου γιο το θέμοτο του περιβάλλοντος, δέσμη

μέτρων ονάπλοοης κοι περιβολλοντικής προστοσίος, η δημιουργίο

κοι λειτουργίο κέντρων περιβολλοντικής εκποίδευσης κοι

πληροφόρησης, η προώθηση ενολλοκτικών τουριστικών υπηρεσιών

(περιβολλοντικός, οικολογικός τουρισμός κλπ.) κοι η υλοποίηση

περιβολλοντικών εθνικών κοι κοινοτικών προγρομμάτων.
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω.

Στα πλαίσια των δραστηριατήτων της, η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. υλαπαιεί

πραγράμματα, τα απαία περιστρέφανται γύρω απά ταυς σκαπαύς και

ταυς στόχαυς, παυ η ίδια η επιχείρηαη έχει θέσει και αρίζανται και

ατην υλικατεχνική μελέτη βιωαιμότητας παυ συντάχθηκε,

πρακειμέναυ να πραχωρήσει η ίδρυαή της. Ασφαλώς, κάπαια από τα

πραγράμματα έχαυν ήδη αλακληρωθεί, κάπαια άλλα διανύαυν τα

ατάδια υλαπαίησης και άλλα πάλι δεν έχαυν πραχωρήαει καν ατην

φάση υλαπαίησης.

Παρακάτω θα αναλυθαύν επιμέραυς όλα τα πραγράμματα.

Αρχικά θα αναφερθώ αε αυτά παυ δεν έχαυν μπει σε

πραγραμματισμόυλαπαίησης και εν αυνεχεία θα αναλύαω όσα έχαυν

υλαπαιηθεί ή βρίσκανται τώρα στα στάδια της υλαπαίηαής ταυς. Τα

αταιχεία και τις πληραφαρίες των πραγραμμάτων, παυ μελετώ στην

παρεία, τα αντλώ από κείμενα και έγγραφα παυ σχετίζανται με τα εν

λόγω πραγράμματα και πραέρχανται τόσα από τα αρχείαυ ταυ Δήμαυ

όσα και από κρατικαύς φαρείς, Π.χ. Υπαυργεία. Επίαης αι συζητήσεις

παυ πραγματαπαιήθηκαν με ταυς πληραφαρητές μαυ κατέδειξαν

βασικαύς άξανες της έρευνας, όπως ακόμη και α σχετικός δικτυακός

τόπας ταυ Δήμαυ Ωραιακάστραυεμπλαύτισετην κατεύθυνσή της.

4.1 Ποονοάυυατα που δεν Βοίσκονται σε στάδιο

Στην ενότητα αυτή παραθέτω ταυς ταμείς εκείναυς, αι απαίαι

διατυπώνανται σταυς ακαπαύς και στις δραστηριότητεςπαυ η ίδια η

επιχείρηση έχει θέσει, χωρίς μέχρι ατιγμής να έχαυν υλαπαιηθεί.

Στην Δηματική Επιχείρηαη λειταυργεί πρόγραμμα Καινωνικής

Μέριμνας για την υπαστήριξη των ευπαθών καινωνικά αμάδων. Στα

πλαίαια αυταύ ταυ πραγράμματας θα περιλαμβανόταν η δημιαυργία
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κέντρου πρόληψης κοτά των εξορτησιογόνων ουσιών κοl κέντρου

συμβουλευτικής στήριξης των οτόμων που είνοl θύμοτο

ενδοοlκογενεlοκής βίος. Στον, ίδιο ακόμα, τομέα δεν υφίσταται

κάποιο κέντρο υποοτήριξης και αποκατάοτασης ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, αν και στις κατευθύνσεις της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. βρίσκεται η ίδρυση

και λειτουργία γηροκομείου και ορφανοτροφείου, αυτές οι δράσεις

δεν έχουν προς το παρόν υλοποιηθεί. Όπως επίσης, όσον αφορά,

οτον τομέα της κοινωνικής προστασίας δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή

προγράμματα για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών,

μεταναστών και προσφύγων οτην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του

Ωραlοκάστρου.

Σχετικά με την οργάνωση δραστηριοτήτων στον τομέα της

παιδείας, δεν έχουν περάσει σε στάδιο υλοποίησης τα πάρκα

κυκλοφοριακής αγωγής. Δεν έχουν γίνει οι διεργασίες και οι μελέτες

που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων πάρκων,

μέσω των οποίων θα έχουν την δυνατότητα νεαρά κυρίως άτομα να

γίνουν γνώστες βασικών αρχών της κυκλοφοριακής αγωγής.

Στους στόχους της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., όσον αφορά τον τομέα της

αλληλεγγύης, συγκαταλέγεται και ο εθελοντισμός. Εντούτοις, δεν

έχει καλλιεργηθεί σε μεγάλο βαθμό ως ιδέα και η δράση του

περιορίζεται στην δημιουργία Συλλόγου Εθελοντών Περιβάλλοντος

και Πρασίνου. Η σύσταση και η ανάπτυξη άλλων οργανώσεων και

δικτύων που θα προάγουν το πνεύμα του εθελοντισμού, δεν

βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, η διάδοση του

εθελοντισμού και η ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών που

συμβάλλουν στην ανύψωσή του αποτελεί μια ενδιαφέρουσα

θεματική. Το ζήτημα δεν μένει μόνο στην δημιουργία εθελοντικών

οργανώσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά ξεφεύγει

περισσότερο. Οι αυτοδlοlκητικοί φορείς έχοντας τα απαραίτητα

εφόδια είναι σε θέση να προάγουν αυτό το πνεύμα και να εξάρουν

τον εθελοντισμό ως κίνηση που αντικατοπτρίζεται οτο κοινωνικό
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σύνολο. Μισ κίνηση, της οποίας οι δράσεις και τα αποτελέσματα

στοχεύουν σε άτομα, ομάδες, φορείς κτλ. που επιζητούν την

μέριμνα. Άλλωστε κοινό σημείο τοπικής αυτοδιοίκησης και

εθελοντισμού είναι η προσφορά και η συνεισφορά.

Όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, πέρα απά την

επεξεργασία και την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων που το

αφορούν, δεν έχει προχωρήσει η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού

εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος. Τέλος, αν και ο

Δήμος Ωραιοκάστρου, λόγω της προνομιακής γεωγραφικής θέσης

που κατέχει, αποτελεί πόλο έλξης αρκετών επισκεπτών, εντούτοις

δεν έχουν προωθηθεί εναλλακτικές τουριστικές υπηρεσίες

(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός), έτσι όπως αναφέρονται

στους σκοπούς της επιχείρησης.

4.2 Ποονοάυυοτουλοποιούυενοοπό τπν ΔΗ.Κ.Ε.Ω.

Ένα από τα προγράμματα που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

είναι αυτό της Κοινωνικής Μέριμνας. Η επιχείρηση εφαρμόζει

προγράμματα για την μέριμνα, την υποστήριξη και την φροντίδα

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και για την βελτίωση της

ψυχικής υγείας. Η μονάδα κοινωνικής μέριμνας που διαθέτει η

ΔΗ.Κ.Ε.Ω., απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας.

Προσφέρει κατ' οίκον φροντίδα και στηρίζει μοναχικά ηλικιωμένα

άτομα και ζευγάρια προκειμένου να ανταπεξέλθουνστις καθημερινές

τους ανάγκες. Αποτελείται από ειδικευμένο προσωπικά (κοινωνικούς

λειτουργούς, νοσηλευτές, οικογενειακούς βοηθούς) και προσφέρει

κοινωνική εργασία, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια.

Πέρα από την Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, αρκετά συχνά

διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις για την υποοτήριξη

συνανθρώπων που έχουν ανάγκη. Σε αυτά τα πλαίσια

συγκεντρώνεται υλική βοήθεια, η οποία προσφέρεται οτους
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κατοίκους του Δήμου, που έχουν βασικές ανάγκες και στερούνται

σημαντικών αγαθών".

Στους σκοπούς της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. είναι και η ίδρυση και λειτουργία

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, άπως επίσης και Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Οι δυο αυτές δομές πρόνοιας

λειτουργούν και βρίσκονται υπό την παρακολούθηση της επιχείρησης

από το 2006. Πρόκειται για νέα μορφώματα που θεσπίστηκαν στα

πλαίσια υλοποίησης του Β' και κυρίως του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου

Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γ' ΚΠΣ αποτελεί

χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Έχει σχεδιαστεί για

να στηρίξει μια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις

υπηρεσίες, προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές

κατηγορίες αποκλεισμένων ή απειλούμενων με αποκλεισμό από την

αγορά εργασίας ομάδων και να αντιμετωπίσει την

αποσπασματικότητα και την έλλειψη συντονισμού των

εφαρμοζόμενων πολιτικών (Μαγούλιος 2006). Ο Παιδικός Σταθμός

aπευθύνεται σε ηλικίες 3 έως 5 ετών. Όπως με πληροφόρησε

κόποιος υπάλληλος της Δημοτικής επιχείρησης που ασχολείται με τον

παιδικό σταθμό, λειτουργεί υπό την καθοδήγηση «έμπειρου

επιστημονικού προσωπικού καταρτισμένο με βασικές παιδαγωγικές

γνώσεις»,

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

στεγόζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο'· και απευθύνεται σε

παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο στόχος της λειτουργίας του

αναφέρεται στον εσωτερικό του κανονισμό που εξέδωσε η Δημοτική

επιχείρηση βασίζεται δε σε οδηγίες του γπουργείου γγείας και

Πρόνοιας, στην επίβλεψη του οποίου ανήκει. Στόχος, λοιπόν, είναι η

ευχόριστη και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των

17 Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν παρατηρείται μόνο

την περίοδο που ΟΙ περισσότεροι φορείς συνηθίζουν να την υλοποιούν, δηλαδή

περιόδους εορτών όπως το Χριστούγεννα. Αντίθετα, εφαρμόζεται σε τακτά χρονικά

διοστή ματα.

18 Τόσο το κτίριο του Παιδικού Σταθμού, όσο κοι αυτό του ΚΔΑΠ στεγάζονται σε

όμορα κτίρια, εντός συγκροτήματος οικημάτων.
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παιδιών μετά τις ώρες ταυ σχαλείαυ, παυ επιτυγχάνεται με την

απασχάλησή ταυς σε αργανωμένα παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά

πραγράμματα, άπως είναι για παράδειγμα αυτά της γυμναστικής, της

μαυσlκής και της ζωγραφικής, αλλά και αε επlπλέαν αμαδlκές

δραατηριάτητες. Παράλληλα εξααφαλίζεται ελεύθερας χράνας αταυς

γανείς και περιασάτερα στις μητέρες. Σε αυτά τα πλαίσια, επίσης,

υλαπαιείταl πράγραμμα φύλαξης και δημιαυργlκής απασχάλησης

παιδιών κατά την διάρκεια των θερινών διακαπών των σχαλείων. Τα

συγκεκριμένα πράγραμμα απευθύνεται σε παιδιά εργαζάμενων

μητέρων. Στα πλαίσια ταυ πραγράμματας φύλαξης και δημιαυργlκής

απασχάλησης, αl μαθητές ηλικίας 5 έως 12 ετών, απασχαλαύνταl

δημιαυργlκά σε σειρά δραστηριατήτων, άπως είναι η ζωγραφική, η

μαυσlκή, α χαράς, τα θέατρα και τα παιχνίδι.

Σταν ταμέα της αλληλεγγύης, η πραώθηση και ανάπτυξη ταυ

εθελαντισμαύ διαφαίνεται ατην δημιαυργία ταυ Συλλάγαυ Εθελαντών

Περιβάλλαντας και Πρασίναυ, άπως αναφέρθηκε στην πραηγαύμενη

ενάτητα.

Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συμβαυλευτικών δράσεων

πρας ταυς ανέργαυς ταυ Δήμαυ Ωραιακάατραυ συατάθηκε Γραφεία

Ευρέσεως Εργασίας!9, τα απαία παρέχει την δυνατάτητα ευρέσεως

εργααίας αε ανέργαυς, αλλά αυγχράνως και την δυνατάτητα

ευρέσεως πρασωπικαύ στις ενδιαφεράμενες επιχειρήσεις. Επίσης,

μέσω ταυ γραφεία υ παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα

των εργαζαμένων και τις υπαχρεώσεις των επιχειρήαεων. Επαμένως,

είναι εμφανής η πράθεση ταυ δήμαυ άσαν αφαρά τα «καινωνlκά

έργα» παυ επιθυμεί να επιδείξει, με τα παραπάνω πραγράμματα.

Βάαεl των παραπάνω, η ύπαρξη κινήτρων με κατεύθυνση την

ατήριξη συγκεκριμένης ευπαθαύς, καινωνlκά, αμάδας βρίσκεται ατην

σφαίρα της καινωνlκής παλlτικής και απατελεί «καινωνlκά έργα» παυ

γίνεται πρας άφελας αμάδας παλιτών.

19 ΤΟ Γραφείο ευρέσεως εργασίας στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου.
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Σχετικά με τον τομέο της ποιδείος, στους σκοπούς της

Δημοτικής Επιχείρησης συγκοτολέγετοι η οργάνωση δροστηριοτήτων

και η παροχή υπηρεσιών, όπως και η συντήρηση και η καθαριότητα

σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, κότι που υλοποιεί τους

καλοκαιρινούς κυρίως μήνες κάθε έτους, με το πέρας της σχολικής

χρονιάς. Ακόμη η Δημοτική Βιβλιοθήκη απευθύνεται στο

αναγνωστικό κοινό του Ωραιοκάστρου και όχι μόνο. Αρχικά η

λειτουργία της περιοριζόταν στους χώρους του δημαρχιακού

μεγάρου, το πλήθος όμως των βιβλίων και των αναγνωστών έκανε

επιτακτική την εξεύρεση χώρου, σύγχρονου και λειτουργικού. Έτσι

την παρούσα στιγμή η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε διαφοροποιημένο

χώρο, φιλοξενώντας αρκετούς τόμους βιβλίων και αποκτώντας τον

χαρακτήρα της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Στον τομέα του πολιτιομού, η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. έχει προχωρήσει στην

ίδρυση του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Ωραιοκάστρου. Ο

στόχος της λειτουργίας του, όπως αναφέρεται στον σχετικό δικτυακό

τόπο και επισημαίνει και η υπεύθυνη του Μουσείου, είναι η

ανασύσταση της τοπικής ιστορίας. Προσβλέπει με αυτόν τον τρόπο

στην ανάδειξη και την προστασία του τοπικού πολιτισμού. Αυτό

επιτυγχάνεται με την συλλογή αντικειμένων, αλλά και πληροφοριών.

Εκτός από τη συλλογή εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι έχουν προχωρήσει

στην δημιουργία ενός αρχείου προφορικών μαρτυριών. Σε αυτήν την

«Τράπεζα μνήμης», όπως την αποκαλούν, κατατίθενται

ηχογραφημένες και βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις ζωής με σκοπό την

διάσωση της ζωντανής μνήμης του τόπου. Παράλληλα έχει γίνει η

συλλογή εγγράφων, τα οποία χρονολογούνται από το 1907, από

ιερούς ναούς, σχολεία, εκκλησίες, συλλόγους Κ.α. Στον τομέα αυτό

απαοχολούνται άτομα που διαθέτουν γνώσεις πάνω σε ιστορικά και

λαογραφικά αντικείμενα. Κατά τους αρμόδιους το αρχειακό,

οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό θα αποτελέσει την βάση για

την δημιουργία ενός φιλμ-ντοκιμαντέρ, που θα προωθηθεί για

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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Ακόμη, οτο δρώμενο του Ωροιοκόοτρου ολλά κοι πέρο οπό το

γεωγροφικό του όριο εντοπίζετοι η θεοτρική ομόδα ενηλίκων και

παίδων του Δήμου. Η ομάδο ουμμετέχει σε πολιτιοτικά φεοτιβάλ,

όπου κοι έχει αποσπάοει πλήθος βροβείων και διοκρίοεων. Γιο

ποράδειγμο, οτον Διαγωνισμό Περιφερειοκών Θεατρικών Ομάδων

στην Κορδίτσο το 2007 κατέκτησε την 1η θέση, όπως επίσης και στο

Φεστιβάλ Θεατρικών Ομάδων του Δήμου Νεάπολης απέσποοε

τιμητική διάκριοη κ.ο. Επίσης στα πλαίσια της επιχείρηοης έχει

ουοταθεί η φιλαρμονική ορχήστρο, η οποίο ουμμετέχει σε

εκδηλώοεις εντάς κοι εκτός του δήμου, εθνικές ή τοπικές εορτές κοι

η εικοστική ομάδα με την διδαοκαλία μαθημάτων ζωγραφικής,

γλυπτικής, κατασκευής κοσμήματος κτλ., το μέλη της οποίας

παρουσιάζουν τα έργα τους οε εκθέοεις κοι φεοτιβάλ εικαοτικής

τέχνης. Να οημειωθεί ότι κάποιες οπά ουτές τις δραστηριότητες

έχουν φιλανθρωπικό χορακτήρο. χαροκτηριστικά, το έοοδο απά

εκθέοεις κοομημάτων κοι πινάκων δίνονται για φιλανθρωπικούς

σκοπούς σε σωματεία (ποιδιών, ονοπήρων κτλ.).

Τέλος ενεργά είνοι και το τμήμα εκμάθησης παραδοσιοκών

χορών κοι λαϊκού πολιτισμού. Το πολιτιοτικό, αυτό, τμήμο έχει ως

σκοπά την εκμάθηοη ποραδοσιοκών χορών οπά άλες τις

γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Τα χορευτικά τμήματα

συμμετέχουν οε διάφορο φεστιβάλ παραδοοιακών χορών, τα οποίο

κοτά κοιρούς οργονώνονται, ΚΟθώς κοι σε διεθνή φολκλορικά

φεοτιβάλ στο εξωτερικό. Στάχος είναι νο γίνει κοτογροφή του λαϊκού

πολιτιομού του Δήμου Ωραιοκάοτρου, με βάση την κοτογωγή των

κοτοίκων (Πάντιοι, Θρακιώτες, Βλάχοι, Σοροκοτοάνοι, Κρητικοί,

Μικροσιάτες, Ντόπιοι κ.ο.), των ηθών, εθίμων κοι των παραδοοιακών

τρογουδιών. ποράλληλα γίνετοι κοτογροφή των λαϊκών πανηγυριών

και συγκεντρώνετοι φωτογραφικό υλικά οπό λοϊκά δρώμενο

(πονηγύρια, γάμους κτλ.), ώοτε νο εκδοθεί ένα βιβλίο, οτο οποίο θα

οποτυπώνονται στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των κοτοίκων του

Ωραιοκάστρου.
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Στα πλαίαια ταυ παλιτισμαύ επίσης, η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. υλαπαιεί

δράσεις παυ σχετίζανταl με την πραατασία μνημείων και

αρχαιαλαγlκών χώρων. Υπό την πραστασία της βρίσκεται

συγκεκριμένη περιαχή αταν αlκισμό Παλαιακόστραυ, όπαυ πρόσφατα

κατά την διαδικασία εργασιών για την ανέγερση αlκήματας,

ανακαλύφθηκε αρχαία έπαυλη παυ χραναλαγείταl από την ύστερη

Αρχαιότητα και συγκεκριμένα ταν 50 αl. μ.Χ. Η διάσωση και ανάδειξη

μαρφωμάτων ταυ αρχαίαυ παλιτισμαύ, απατελεί μέρας των δράσεων

ταυ δήμαυ για την ανασύνθεση ταυ lσταρικαύ παρελθόντας. Ακόμη η

επιχείρηση έχει πραχωρήσεl στην επισκευή και συντήρηση ταυ

lαταρικαύ σχαλlκαύ κτιρίαυ σταν ίδια αlκισμό με παράλληλη

λειταυργία ταυ ως σχαλlκή μανάδα. Ακόμη ατα παλιτιστlκό καμμάτι

συναντάται και η διαργάνωση συναυλιών και γενικότερων

παλιτιστlκών εκδηλώσεων παυ διαργανώνεl η επιχείρηση με την

συμμεταχή και άλλων φαρέων, κυρίως των σχαλείων ταυ δήμαυ.

Σταν ταμέα ταυ αθλητισμαύ η Δηματική Επιχείρηση πραωθεί

και εφαρμάζεl πραγράμματα ενίσχυσης ταυ μαζlκαύ αθλητισμαύ υπό

την αιγίδα και την χρηματαδάτηση της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμαύ, καθώς επίσης διαργανώνεl αθλαπαlδlές με την

συμμεταχή ταυ νεανlκαύ πληθυσμαύ ταυ Ωραιακάατραυ. Επίσης, ως

άμεση πρατεραιάτητα παυ υλαπαιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. είναι η συντήρηση

και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων (γυμναστήρια,

αθλητικά κέντρα, δηματικαί χώραl άθλησης) παυ βρίσκανταl στα άρια

ταυ δήμαυ.

Όσαν αφαρά ταν ταμέα ταυ περιβάλλαντας, η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. έχει

πραχωρήσεl σε δράσεις σχετικά με την πραατασία ταυ φυσlκαύ

περιβάλλαντας, καθώς και την ευαισθηταπαίηση της περιβαλλαντικής

συνείδησης της ταπικής καινωνίας. Ο Δήμας Ωραιακάατραυ άντας

ένας δήμας με έντανα φυσικό κάλλας και δασικό πλαύτα απειλείται

από φαινόμενα πυρκαγιών κυρίως κατά τις περιάδαυς έντανων

καιρικών φαlναμένων. Έτσι η Δηματική Επιχείρηση εφαρμόζει μέτρα

πρόληψης πυρκαγιών και πυρασφάλειας ατα περιαατικά δάσας καθώς
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και μέτρα ανάπλασης και γενικάτερης περιβαλλοντικής προοτασίας.

Ακόμη η επιχείρηση εφαρμόζει προγράμματα «υιοθεσίας πάρκων και

παιδικών χαρών», που στόχο έχουν την ανάδειξη των χώρων

πρασίνου σε τόπους αναψυχής και εκδηλώσεων, όπως επίσης

προτάσσει και το θέμα της ανακύκλωσης υλικών, ακόμη και

ηλεκτρικών συσκευών. Τέλος, η δημιουργία Τεχνητής Λίμνης οτα

άρια του δήμου συγκαταλέγεται στις δράσεις, σχετιζάμενες με το

περιβάλλον.

Από την παραπάνω παρουσίαση των προγραμμάτων

αναδεικνύεται η ιεράρχηση που γίνεται από την επιχείρηση ως προς

τους τομείς δράσεων. Από τα όσα αναφέρθηκαν προσπάθησα να

κάνω μια ταξινόμηση στην βάση των στάχων που η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. έχει

θέσει. Είναι προφανής η βαρύτητα και η σπουδαιάτητα που η

επιχείρηση δίνει σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ζωή των

δημοτών. Πρώτος εμφανίζεται ο τομέας της κοινωνικής πράνοιας, ο

τομέας δηλαδή που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η

άσκηση, λοιπόν, της κοινωνικής πολιτικής είναι ατις άμεσες

προτεραιότητες της επιχείρησης. Στη συνέχεια είναι το πεδίο των

πολιτιστικών δράσεων και η ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του

τοπικού πολιτισμού μέσω θεσμοθετημένων οργάνων, άπως ο

Πολιτιστικός Οργανισμάς. Έτσι, στα πλαίσια αυτά είναι εμφανής η

ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν τον λαϊκά

πολιτισμό. Τρίτον, παρατηρούμε την ενίσχυση των δραστηριοτήτων

που αφορούν τον τομέα του αθλητισμού, τόσο στα έργα υποδομής

όσο και στην διοργάνωση προγραμμάτων και τέλος εμφανίζεται ο

τομέας του περιβάλλοντος.
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5. Κοινωνική πολΙΤική-Ανάπτu!Ξπ-ΠολΙΤισuόc: Μια

θεω Τ1κή επισκόππσπ

Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσω να κόνω μια σύνδεση των

όσων αναλύθηκαν στην αρχή σχετικό με την Ε.Ε. και των θεματικών

που αναφέρθηκαν ατη συνέχεια. Οι όξονες που θα ασχοληθώ

παρακότω αφορούν την κοινωνική πολιτική, την ανόπτυξη και τον

πολιτισμό. Η σύνδεση αυτών θα γίνει ατην βόση της

επιχειρηματολογίας για την Ε.Ε., που αναπτύχθηκε στην πρώτη

ενότητα.

Είναι εμφανές ότι τα προγρόμματα που υλοποιεί η Δημοτική

Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκόστρου, επικεντρώνονται ατην

διαμόρφωση της «καθημερινότητας των πολιτών». Σε όλα

διαφαίνονται αντιλήψεις όχι μόνο του συγκεκριμένου φορέα

αυτοδιοίκησης, αλλό γενικότερα των πολιτικών θεσμών για την

διαμόρφωση του «καθημερινού πλαισίου ζωής των πολιτών». Αυτό

φαίνεται τόσο στις εξαγγελίες και στις διακηρύξειςτων αιρετών, όσο

και σε κείμενα (π.χ. Χατζηπαντελής:2002).

Σύμφωνα με το Χατζηπαντελή (2002), οι παρεμβόσεις που

γίνονται σε ζητήματα που επηρεόζουν την καθημερινή ζωή των

δημοτών βρίσκονται ατην κορυφή των προτεραιοτήτων. Κατό την

όποψή του, αυτό είναι εύλογο, καθώς «ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν

οι ίδιοι οι πολίτες σε θέματα καθημερινότητας, τα οποία τους

αφορούν όμεσα και καθορίζουν τον τρόπο και την ποιότητα ζωής

κόθε περιοχής. Σχεδόν τρία τέταρτα των πολιτών συμφωνεί ότι

πρέπει να «ξεκινήσουμε από τα μικρό καθημερινό προβλήματα». Για

τα δυο τρίτα των πολιτών τα έργα που εκτελούνται είναι

περισσότερο «έργα βιτρίνας», με σκοπό την προσωπική προβολή και

όχι την επίλυση των προβλημότωντης περιοχής».

Έτσι και στην περίπτωση της συγκεκριμένης Δημοτικής

επιχείρησης βαρύτητα δίνεται σε ευαίσθητους κοινωνικό τομείς, που
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σχετίζοντοl με την ευημερία των δημοτών. Συνεπώς, η κοινωνική

πολιτική που οσκείταl εκ μέρους της επιχείρησης είνοl ο βασlκότερας

στόχος και τα σημαντικότερο πεδίο δραστηριατήτων τόσο στο

καταστατικό όσα και στην πρακτική της επιχείρησης. Η κοινωνική

πρόνοια, στην οποία εντόσσονταl η εφαρμογή δρόσεων (π.χ.

συγκέντρωση υλικής βοήθειας για συνδημότες) και η δημιαυργία

υποατηρικτικών δαμών (π.χ. ίδρυση και λειτουργία μανόδας

Κοινωνικής Μέριμνας, ΚΔΑΠ) βρίσκεται στο ιεραρχημένα σύστημα

προτεραιατήτων της επιχείρησης. Έτσι, ο ευαίσθητος τομέας της

κοινωνικής πολιτικής αναδεικνύεται στον βασικό τομέα όσον αφορό

την λήψη αποφόσεων, αλλό πολύ περισσότερο την εξεύρεση πόρων.

Ως εκ ταύτου, η διαμόρφωση κατόλληλων συνθηκών για την

ομαλή διαβίωση των πολιτών, αναδεικνύεται σε έναν από ταυς πλέον

βασlκαύς όξανες του Δήμου. Ο δήμος μέσα από ένα «συνονθύλευμα

μέτρων κοινωνικής πολlτικής»20 που εφαρμόζει, επιχειρεί να

συνθέσει την «καθημερινότητα» των κατοίκων του με όλα αυτό τα

στοιχεία τα οποία δlκαιαλαγαύν ταν χαρακτηρισμό ταυ Ωραlοκόστρου

ως μιας «σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης»2!. Ο τρόπος κατό τον οποίο

η πολιτική λαμβόνεl υπόψη τους βιολογlκαύς παρόγαντες έτσι ώστε

να διαμορφώσει την ζωή των δημοτών αποτυπώνεται στην, από

μέρους της διοίκησης, όσκηση της καινωνlκής παλlτικής. Όπως

επισημαίνει η Αθηνό Αθανασίαυ (2003), κατά τον Foucault η έννοια

της βιοπολlτικής, δηλαδή η «συναρμολόγηση πρακτικών λόγου,

θεσμικών συμβάσεων και φαντασιακών επενδύσεων καθιστούν την

διαχείριση της ζωής αντικείμενο συστηματικού πολιτικού ελέγχου».

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η δημόσια πολιτική παίζει έναν

σημαντικό, αλλό ταυτόχρονα έμμεσο ρόλο στην διαμόρφωση μιας

μαζικής κοινωνίας. Εξετάζοντας την πολιτική γίνεται απαραίτητο να

ακολουθήσουμε τις διαδικασίες εκείνες παυ συνδέαυν

πρωταγωνlστές-αργανlσμούς-θεσμαύς. Έχει ενδlαφέραν να δούμε

20 Όρος που χρησιμοποιεί η Μαριάννα Κονδύλη για το δημογραφικό πρόβλημα.
2.l «ΛογοδοσΙα Δημάρχου για το έτος 2007»,30 Ιοuνlου 2008
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τον τρόπο, με τον οποίο το τρία αυτό στοιχεία αυνδέονται μεταξύ

τους την ίδια στιγμή που υπόρχει χωρική απόσταση. Είναι εμφανές

ότι στην περίπτωαή μας ότομα-προγρόμματα-θεαμικοί παρόγοντες

αυνδέονται μεταξύ τους, ακόμη και όταν δεν βρίακονται στο ίδιο για

εμός εθνογραφικό πεδία. Η διαμόρφωαη, όμως, συνθηκών και

καταστόσεων που έχουν ως στόχο την εναρμονισμένη διαβίωση των

ατόμων είναι η κοινή τους κατεύθυνση. Μέσω, λοιπόν, της μελέτης

αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί,

οργανωτικό, κόσμοι αλληλοσυνδέονται διαμέσου τόπου και χρόνου.

Είναι χαρακτηριστικό και συνόμα ενδιαφέρον το πώς ο

επιστημονικός λόγος των πολιτικών επιστημών ενσωματώνεται στις

πρακτικές των κρατικών θεσμικών φορέων, αλλό και στο επίπεδο της

τοπικής αυταδιοίκησης. Αυτό που τους παρέχει είναι το «γλωσσόρι»

για την υλοποίηση πρακτικών σε τοπική κλίμακα με την αναγνώριση

της ακαδημαϊκής αυθεντίας

Από όλα τα παραπόνω (προγρόμματα, δρόσεις κτλ.) ο φορέας

τοπικής αυταδιοίκησης που μελετήθηκε, ο δήμος επιχειρεί να πετύχει

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μέσα από την ίδρυση του Ιστορικού

Λαογραφικού Μουσείαυ, την «Τρόπεζα Μνήμης», την συλλογή

υλικού και εκθεμάτων, όπως είδαμε παραπόνω, παρατηρούμε τη

σημασία που αποδίδει ο δήμος στην διάσταση του «παρελθόντος». Η

ανασύσταση της τοπικής ιστορίας, στην οποία στοχεύει, δεν είναι

μονοδιάστατη. Το τοπικό «παρελθόν» και κατ' επέκτασιν το εθνικό

«παρελθόν» αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο

δήμος με κάθε τρόπο, όπως με την ίδρυση του Ισταρικού

Λαογραφικού Μουσείαυ, αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία και ενισχύει

την σχέση τοπικού-εθνικού παρελθόντας. Η συλλογή πληροφοριών

κοι υλικών αντικειμένων οπό άτομα που συνδέοντοl με κοινή, κοι όχι

μόνο, τοπική καταγωγή καταδεικνύει την πρόθεση του δήμου να

αναδιαμορφώσει την τοπική ιστορία και το τοπικό παρελθόν.

Συνεπώς. κατανοούμε την σημασία που αποδίδεται, σε αυτό το

σημείο, στα στοιχεία του τοπικού-εθνικού παρελθάντος.
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Άλλωοτε η σχέση ουτή εκφρόζει κοι εμπεριέχει κοτοοτόοεις. οι

οποίες πολλές φορές βρίσκοντοι οτο πλοίσιο συγκεκριμένων

κοτευθύνσεων. Η ουγκρότηση του πορελθόντος, που εντοπίσομε

ποροπόνω, κοι ο τρόπος διοχείρισης του είνοι ένο ζήτημο που

επιδέχετοι ΠΟλλές ερμηνείες. Η ονοδιομόρφωση της τοπικής ιοτορίος

κοι η οποτύπωση των οτοιχείων που την χοροκτηρίζουν έχει

ιδιοίτερη οημοοίο. Αυτό, όμως που πρέπει νο επιοημονθεί

περιοοότερο είνοι το ούνολο των προκτικών που εφορμόζετοι οπό

τους φορείς έτσι ώοτε το τοπικό «μέρη» νο οποτελούν συνιοτώσο

του εθνικού «όλου»22.

Το οτοιχείο εντοπιότητος που φέρει η τοπική ιοτορίο

χορόσσουν κοι εμπλουτίζουν την πολιτισμική του πορείο

δημιουργώντος πλέον μιο νέο θεώρηση του πορελθόντος. Το κοινό

στοιχείο - υλικό τεκμήριο ΚοΙ βιώμοτο - που συνδέουν τους

κοτοίκους ενός τόπου σχετίζοντοι κοι με εθνικό οτοιχείο. Όπως

ονοφέρει η Ελευθερίο Δέλτοου οτο όρθρο της «Ο 'ιστορικός τόπος'

κοι η οημοοίο της 'ποράδοοης' γιο το έθνος-κρότος», είνοι

ενδιοφέρον το πώς οτο έθνη-κρότη η «ποράδοση» οποτελεί μιο

εκδοχή του πορελθόντος, που συνδέει το μέλη τους, δείχνοντος πώς

ουνδέετοι η κοινή τους κοτογωγή κοι η κοινή τους εμπειρίο με μιο

ουγκεκριμένη περιοχή, την ποτρίδο. Το έθνος, λοιπόν, κόνοντος

χρήοη του πορελθόντος προσδιορίζει την ύπορξή του. Όπως,

όλλωοτε έχουν υποστηρίξει ο Herzfeld (2002) κοι η Κυριοκίδου

Νέοτορος (1978) γιο την περίπτωση του ελληνικού κρότους, το

πορελθόν υπήρξε γιο το νεοσύοτοτο ελληνικό κρότος το μέσο

οπόδειξης της εθνικής ονεξορτηοίοςκοι κυριορχίος του.

22 Σύμφωνα με την καθηγήτρια Διδακτικής της Ιστορίας Μαρίας Ρεπούση, η

καθιέρωση ενός κοινού εθνικού γίγνεσθαι προσπερνά τους τόπους κοι επιβάλλει

μια ενιαίο στο πλαίσιο του έθνους-κρότους θεώρηση του παρελθόντος. Η ιστορία

του έθνους-κρότους, η εθνική, υπηρετεί την ομογενοποίηση των πληθυσμών, ενώ

αντίθετα η τοπική ιστορία θεωρείτοl ύποπτη για έναν πολιτισμικό κοι ιστορικό

πλουραλισμό που οντιστρατεύεται την εθνική ενότητα. Όσο περισσότερο ένας

τόπος διαθέτει υλικό τεκμήρια για να αποδείξει την ύπαρξή του στη μακρό διάρκεια

του εθνικού χρόνου, τόσο τεκμαίρεται το δικαίωμά του στο νεοελληνικό παρόν.
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Με την δημιουργία θεατρικής ομάδας και την συμμετοχή της

σε πολιτιστικά φεστιβάλ, την σύσταση φιλαρμονικής ορχήστρας και

εικαατικής ομάδας είναι ορατά το πνεύμα του «υψηλού πολιτισμού»

που καλλιεργείται. Μέσα απά πλήθος δραστηριοτήτων ο δήμος

προάγει και επιδιώκει την δημιουργία ενάς επιπέδου πολιτισμού, που

για τον Pierre Bourdieu αποτελεί «high culture». Συνεπώς

συμπεραίνουμε άτι σε αυτά το σημείο είναι έντονο το στοιχείο της

διάκρισης, αλλά ο Δήμος προωθεί το σύνολο των μορφωμάτων που

αποτελούν τον «υψηλά πολιτισμό», εξαιτίας των «υψηλών

χαρακτηριστικών» που ενυπάρχουν. Άλλωστε όσο μεγαλύτερος είναι

ο βαθμός στον οποίο έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό που αποκαλείται

«υψηλός πολιτισμός>, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να

αποκτήσει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτόν. Έτσι αυτό που

παρατηρούμε είναι ότι η εκπαίδευση αντί να αμβλύνει και να

εξαλείφει τις διαιρέσεις σε ταξικό επίπεδο, οτην πραγματικότητα αυτό

που κατορθώνει είναι να συντελεί στην αναπαραγωγή τους, έτσι

όπως περιγρόφηκε παραπόνω. Ο Bourdieu, όλλωστε έδειξε τη

σύνδεση ανόμεσα στα πολιτισμικό αγαθό και οτην δημιουργία των

κοινωνικών τάξεων. Έτσι, η κατανόλωση πολιτισμικών αγαθών, τα

διάφορα είδη προτιμήσεων και επιλογών, στα οποία καταφεύγουν

άτομα στον τομέα της κουλτούρας παίζουν καθοριστικό ρόλο ως

προς την διαμόρφωση των κοινωνικών τάξεων. Με άλλα λόγια, μέσω

του πολιτισμού είναι εφικτή η όποια «διαφοροποίηση» των ατόμων,

αλλά και η αναγνώριση του πολιτισμού ως πολιτιστικού κεφαλαίου.

Τα ποικίλα πολιτισμικά μορφώματα, που αναφέρθηκαν παραπόνω,

όπως η γλυπτική, η ζωγραφική Κ.α. ανάγουν τον πολιτισμό σε ένα

άλλο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό προϋποθέτει την κατοχή γνώσης και

εκπαίδευσης για την κατανόηση και ερμηνεία του. Κατά αυτόν τον

τρόπο, η έννοια της κουλτούρας <<ρυθμίζει» την οριοθέτηση της

κοινωνικής διαστρωμότωσης.

Μέσα από το τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών και

λαϊκού πολιτισμού, που αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα,
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παρατηραύμε ότι η κατασκευή της «ταπικότητας» ατην περίπτωση

ταυ Δήμου Ωραιοκόατρου δεν αποτελεί μια μονόδρομη διαδικασία. Η

σύνθεσή της γίνεται μέσα από ένα σύνολο <<τοπικοτήτων». Όπως

παρατηρούμε, η εμφόνιση πολλαπλών καταγωγών, φέρνει ατην

επιφόνεια πολιτισμικό στοιχεία, τα οποία κατόλληλα επεξεργασμένα

αναδεικνύουν πτυχές του λαϊκού πολιτισμού του δήμου. Έτσι, η

εκμόθηση, για παρόδειγμα, παραδοσιακών χορών αποκτό μεγόλη

σημασία και η προσφορό τους είναι ουσιαατική, καθώς αποτελούν

μέσο έκφρασης και διαπραγμότευσης των πολιτισμικών ταυτοτήτων

των ατόμων.

Σε όλα όσα αναφέρθηκαν, διαφαίνονται αντιλήψεις, όχι μόνο

του συγκεκριμένου φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλό γενικότερα

των κρατικών-ΠΟλιτικών θεσμών για την διαμόρφωση του

καθημερινού πλαισίου ζωής των πολιτών. Η εκπόνηση

προγραμμότων, η παροχή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων πόσης

φύσεως πλαισιώνουν τις πολιτικές που προωθούνται τόσο από τους

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και από τους μηχανισμούς

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της αξιοποίησης των πόρων, μέσω της ενίσχυσης

πρωτοβουλιών, μέσω των αναπτυξιακών διεργασιών, μέσω μιας

γενικότερης πολιτικής για την ενδυνόμωση των περιφερειών

εξόγOVΤαι σημαVΤΙKό συμπερόσματα. Το σύνολο των πρακτικών των

εκόστοτε φορέων (θεσμικών, αναπτυξιακών κτλ.) δεν

χαρακτηρίζεται ως ορθολογικό και ουδέτερο. Ενέχει ατοιχεία

ιδεολογικής χροιός, τα οποία μέσω διαφόρων αξόνων μετατοπίζονται

προς ορισμένες κατευθύνσεις και τίθενται υπό επεξεργασία.

Συνεπώς, μέσα από την όσκηση πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής

Ένωσης προωθείται η ενσόρκωση ενός ορόματος, που δεν είναι όλλο

από την διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης.

56

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:43:58 EEST - 107.22.115.94



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αθανασίαυ Αθ νά, 2003, «Η πειθαρχία της συνέχειας: Σώμα,

Χρόνος και Βιοπολιτική στην Ελλόδο σήμερο», Σύγχρονο Θέμοτο,

00.45-52

Βεανόπουλαc Κώσταc, 1989, «Σύνθεση των Συζητήσεων» οτο

Κριτική κοι Εγκώμιο των Θεωριών Ανόπτυξης, Forum των

Δελφών-3, Εξόντος, αα. 51-203

Γκέφαυ-Μαδιαναύ Δ . υ ταα,

Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό

Κριτική», Ελληνικά Γράμμοτο

1999, «Πολιτισμός και

Ρεαλισμό στην Πολιτισμική

Δέλτσου Ελευθεοία, 1995, «Ο "ιστορικός τόπος" και η σημασία

της "παρόδοσης" για το έθνος κρότος», Εθνολογίο, αα. 107-126

Δέλτσου Ελευθερία, 2000, «Η οικοτουριστική ανόπτυξη και ο

προσδιορισμόςτης φύσης και της παράδοσης: παραδείγματα από

τη Βόρεια Ελλάδα», στο Β. Νιτσιάκος,χ. Κασίμης (επιμ.), Ο

Ορεινός Χώρος της Βαλκανlκής:Συγκράτηση και

Μετασχηματισμοί,Πλέθρον / Δήμος Κάνιταος, αα. 231-248

Ζαρυπά Μυρσίνη. 2004, «Πολιτισμάς» στο Ζορμπά Μυραίνη,

Απά το Εξάρχειο στις Βρυξέλλες, Οδυααέος

lνατιταύτο Ταπική Αυτοδιαίκησ . 2008, «Η πράκληση μιας

νέος Μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

ΚΕΔΚΕ

Κανδύλη Μαοιάννα. 1994, «Σχόλιο για το δημογραφικά

πράβλημα», Δίνη φεμινιοτικά ηεριοδικό, αα. 144-148

Κυοlοκίδου-Νέστο α Άλκ . 1978, «Η θεωρία της Ελληνικής

Λαογραφίας. Κριτική Ανάλυσις», Ετοιρείο Σηουδών Νεοελληνικού

Πολιτιαμού ΚΟΙ Γενικής Ποιδείος

Μανούλιοc Γιώονοc. 2006, «ΟικονομοτεχνικέςΜελέτες Εθνικών

και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Θεωρία και

Πρόξη», εκδ. Σφοκιονάκη,αα.84-86

Τσακαλίδ Αδάυ. 1998, «Η ιστορία του Ωραlοκάστρου», Δήμος

Ωροιοκάοτρου
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ΤσαVΤάK c Μανώλη, 2003, «Ο ρόλος των αναπτυξιακών

σαιρειών», ΤΟΠΟΣ, σσ. 189-192

Υπουονείο Εσωτεοlκών Δ όσιας

Αηακένταωση. 1995, «Δημοτικός και

(Π.Δ. 410/95, ΦΕΚ Α' 231)>>, ΕΕΤΑΑ

Διοίκ ση και

Κοινοτικός Κώδικας.

Υηουονείο Εσωτεοlκών Δημόσιας Διοίκησης και

AηαKέVΤ ωση. 2006, «Κώδικας Δήμων και Καινοτήτων

(Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)>>. ΕΕΤΑΑ

XατΙηηαvτελή Θεόδω α . 2002, «Τοπική Αυτοδιοίκηαη στον

210 αιώνα: Σύγχρονα προβλήματα και προοπτικές», ΚΕΔΚΕ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Abeles Marc, 2000, «Virtual Eurape» στο Irene Bellier, Thomas
Wilson (eds), Απ Anthropology of the European υπίαπ: Building,
Imagining and Experiencing the New Eurape, Berg, αα.31-52

Bellier Irene & Wilson Thomas. 2000, «Building, Imagining
and Experiencing Europe: Institutions and Identities ίπ the
European υπίοπ» στο Irene Bellier, Thomas Wilson (eds), Απ

Anthropology of the European υπίοπ: Building, Imagining and
Experiencing the New Europe, Berg, ασ. 1-27

Boissevain Jeremy. 1975, «Introduction: Towards a Social
Anthropology of Europe», στο Jeremy Boissevain κοι John FrIedl
(eds), Beyond the Community: Soclal Process ίπ Europe, Hague,
αα.9-17

Borneman John & Fowler Nick. 1997, «Europeanisation»,
Annual Review of Anthropology 26:487-514

Escobar Α uΓO. 1995, «EncounterIng Develapment: The
Making and unmaking of the Third Wolrd» , Princeton University
Press, αα. 102-153

Herzfeld Michael, 2002, «Πόλι δικό μας. Λαογραφία, Ιδεολογία

και η Διαμόρφωαη της αύγχρονηςΕλλόδας», Αλεξάνδρειο

McGrew Anthon . 2003, «Μια Παγκόαμια κοινωνία» στο Stuart
Hall, David Held, Anthony McGrew, Η νεωτερικότητα αήμερα,

ΣοββάλΟζ, σσ. 99-172

58

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:43:58 EEST - 107.22.115.94



Shore Cri<:. 1997, «GovernIng Euroρe: Euroρean υπίοπ

Audiovisua/ Po/icy and the Po/itics of Identity» στο Cris Shore &
Susan Wright (eds), The Anthroρ%gy of Po/icy, Routledge

Shore Cri<: & Wriaht u<:an, 1997, «Policy: Α new fie/d of
Anthroρ%gy» στο Cris Shore & Susan Wright (eds),
Anthroρ%gy of Po/icy. Critica/ Persρectives οπ governance and
ρower, Routledge, 00. 3-33

Shore Cris. 2000. «Building Euroρe. The cu/tura/ ρolitics of
Euroρean IntegratIon», Oχford: Routledge

ThomDson Paul, 2002, «Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική

Ισταρία», Πλέθρον, 00. 273-298

Wilson Thomas. 2000, «Agendas ίπ conflict: Nation, State and
Euroρe ίπ the Narthern Ire/and Border/ands» oτo_Irene Bellier,
Thomas Wilson (eds), Απ Anthraρ%gy of the Euroρean υπίοπ:

Bui/ding, Imagining and Exρeriencing the New Euroρe, Berg, 00.
137-158

Δικτυακοί τόποι

-- Δήμος Ωροιοκόστρου:www.oraiokastro.gr
-- Ευρωηοϊκή Ένωοη: www.europa.eu
-- ΕηΓΓροπήτων Περιφερειών: www.cor.europa.eu
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Χάρτης του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου απεικονίζεται ο Δήμος Ωρalοκάστροu (φωτο. από

την ιστοσελίδα του Δήμου Ωρσιοκάστρου).

2. Χάρτης Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης (φωτο. από την ιστοσελίδα του Δήμου

Ωραιοκόστρου).
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3. ΑπεlκονίζΟντοl οι απογραφές που έχουν προγματοποιηθεί στον Δήμο Ωραlοκόστρου.

Σύμφωνο με εκτιμήσεις ο πραγματικός αριθμός των κατοίκων του Δήμου ΩραloKόσrρoυ

σήμερα ξεπερνό τους 35.000 κατοίκους (γράφημα από την ιστοσελίδα του Δήμου

Ωραιοκάστρου).

4. Πανοραμική άποψη του Ωραlοκόστρου.
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5. Απόσπασμα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραlοκάστροu σχετικά με την σύσταση

της Δημοτικής Επιχείρησης Ωραlοκάστροu το 1995 (από το αρχείο του Δήμου

Ωραlοκάοτρου)
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6. Είσοδος των εγκαταστάσεων, όπου στεγάζονται ο Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής

Επιχείρησης κοι το ΚΔΑΠ, όπως ήταν παλαιότερα (φωτο. οπό το βιβλίο του Αδαμ Τσοκολίδη

«Η ιστορίο του Ωρσιοκαστρου»)

7. Τα κτίρια όπου στεγάζονται σήμερα ο Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής Επιχείρησης και το

ΚΔΑΠ (φωτο. οπό την ιστοσελίδο του Δήμου Ωροιοκαστρου).
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8. Το Κολυμβητήριο του Δήμου Ωροlοκόστρου (φωτο. από την ιστοσελίδα του Δήμου

Ωραιοκάστρου).

9. Το «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» Δημοτικό Γυμναατήριο Ωροιοκόστρου (φωτο. από την

ιστοσελίδα του Δήμου Ωραlοκάστρου).

64

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:43:58 EEST - 107.22.115.94



10. Αναδάσωση παυ πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εθελοντών Περιβάλλοντος και Πρασiνoυ

(φωro. σπό την ιστοσελίδα του Δήμου Ωροιοκόστρσυ).

11. Ο θεσμός της υloθεσiας των πάρκων (φωτσ. οπό την ιστοσελίδα του Δήμου

Ωρσιοκάστρου).

65
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:43:58 EEST - 107.22.115.94



12. Η ανόδειξη πάρκων και πρασίνου είναι στους σκαπούς της Δηματικής Επιχείρησης

Ωραlοκόστρου (φωτο. από την lατοσελίδα του Δήμου Ωραlοκάοτρου).

13. Ένο από τα πάρκα που αναδεικνύει η Δημοτική Επιχείρηση (φωτο. από την ιστοσελίδα

του Δημου Ωραιοκόστρου).
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14. Τα κτίρια όπου στεγάζονται η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας και η Δημοτική ΒιβλΙΟθήκη

Ωραlοκόστρου (φωτο. από την ιστσσελίδα τσυ Δήμου Ωροιοκόστρου).

15. Η Τεχνητή Λίμνη Ωρaιοκάστρου στην περιοχή Καλόγερος (φωτο. από την ιστσσελίδα

του Δήμου Ωροιοκόστρου).
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