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Η εργασία αυτή θα πραγματευτεί τη σχέση του κοινωνικού

εξοπλισμού ως στοιχείο συλλογικής κατανάλωσης

με την πολεοδομική οργάνωση. Η δομή της θα αποτελείται από τρία

μέρη: το θεωρητικό, το μεσοθεωρητικό και από ένα εμπειρικό που θα

αποτελείται από μια εφαρμογή στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς.

Αναλυτικότερα, στο θεωρητικό κομμάτι θα αναπτυχθούν οι

διάφορες θεωρίες συλλογικής κατανάλωσης και η σχέση της με τον

αστικά χώρο. Ακόμη θα ερευνηθεί η σχέση των μέσων συλλογικΓις

κατανάλωσης (κοινωνικός εξοπλισμός και μέρος τεχνικής υποδομής 
κράτος πρόνοιας) με τον αστικό χώρο αλλά και σε σχέση με την

θεωρία των δημοσίων αγαθών. Στη συνέχεια θα υπάρξει αναφορά στη

σχέση της συλλογικής κατανάλωσης με την κοινωνική αναπαραγωγή.

Τέλας, θα γίνει και μια πρώτη αναφορά στη σχέση δημόσιας

πολιτικής και συλλογικής κατανάλωσης.

Στο δεύτερο, μεσοθεωρητικό μέρος, θα παρουσιαστούν οι

διάφορες κατηγαρίες συλλαγικής κατανάλωσης με τις οποίες θα

ασχοληθούμε. Αυτές είναι η εκπαίδευση (πρωτοβάθμια,

δευτεροβάθμια). η υγεία/πρόνοια και οι χώροι αναψυχής (αναψυχή,

αθλητισμός, πολιτισμός, πράσινο). Αυτές είναι και ορισμένες από τις

κυριότερες κατηγορίες του μεγάλου φάσματος υπηρεσιών που

εμπεριέχονται στην έwοια της συλλογικής κατανάλωσης. Οι

κατηγορίες αυτές είναι που καθορίζουν τη λειτουργική (όσον αφορά

τις διαδικασίες αναπαραγωγής) φυσιογνωμία μιας περιοχής. Ακόμη

είναι αυτές που με βάση τη θεωρία των δημοσίων αγαθών έχουν μη

αμιγή χαρακτήρα (βλ. κεφ. 2.1 & 3.4). 'Ενα ακόλουθο βήμα σΌυτό το

μέρος είναι η ανάλυση των διαφόρων στρατηγικών και πολιτικών σε

σχέση με την θεωρία των δημοσίων αγαθών ι ειδικότερα δέ των

στρατηγικών και πολιτικών των σχετικών με την τοπική

αυτοδιοίκηση. Τέλος, θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά στην περιοχή

του Δήμου Καλαμαριάς σε σχέση με το ιστορικό της ως προς το

εξεταζόμενο αντικείμενο, τον σχεδιασμό για το μέλλον, καθώς και

τους στόχους της κοινωνικής στρατηγικής (αν αυτή υπάρχει).

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα υπάρξει μία εφαρμογή στην

περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, που θα αποβλέπει στην πολεοδομική

επέμβαση σε σχέση με τον κοινωνικό εξοπλισμό. Λέγοντας

πολεοδομική επέμβαση εννοούμε μια πρόταση χωροθέτησης

δραστηριοτήτων και αλλαγής χρήσεων. Η επέμβαση θα αφορά τα

στοιχεία του κοινωνικού εξοπλισμού που ανταποκρίνονται στην

κλίμακα της περιοχής, δηλαδή δεν θα εξετασθούν για παράδειγμα

υποδομές τριτιβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε κλίμακα

ευρύτερης περιοχής. Η φάση αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στη πρώτη

θα γίνει ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης που υπάρχει στην
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1.2, Λόγοι επιλογής της εργασίας

1 Η αρχική σκέψη ήταν να χρησιμοποιηθούν rεωγΡαφικά Συστήματα Πληροφοριών,
αλλά η πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα υπόβαθρα στάθηκε αδύνατη για

γραφειοκρατικούς κυρ{ως λόγους.

περιοχή και στη δεύτερη θα γίνει η καθ'εαuτό πρόταση. Το όλο

σκεπτικό και η μεθοδολογία θα πηγάζει από τα δύο προηγούμενα

μέρη, το θεωρητικό και το μεσοθεωρητικό. Για την πρόταση της

επέμβασης θα χρησιμοποιηθούν απλά τοπογραφικά υπόβαθρα',

καθώς και διάφοροι ποσοτικοί δείκτες.

Μπdκης ΓιώργοςΣυλλογική Κατανάλωση, Κοινωνικός Εξοπλισμός

& Πολεοδομική Οργάνωση

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτό το θέμα είναι οι εξής:

α) οι διάφορες θεωρίες συλλογικής κατανάλωσης έχουν αρχίσει να

αμφισβητούνται, ιδιαίτερα το κομμάτι που αφορά την κρατική

παράμβαση, δηλαδή το κράτος πρόνοιας. Η έμφαση επικεντρώνεται

(1) στο χαρακτήρα των κοινωνικών συγκρούσεων και τις πολιτικές

ιδεολογίες που αποτέλεσαν πρόσφορες συνθήκες για διεύρυνση των

κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών του κράτους, (11) τις επιδράσεις

της κοινωνικής πολιτικής στο ρυθμό της καπιταλιστικής

συσσώρευσης, (111) το είδος Της πολιτικής ενσωμάτωσης που

επιδιώκεται με την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, (JV) οι αιτίες για

την διεθν:l κρίση του κράτους πρόνοιας, και (Υ) τις τάσεις

αναδιάρθρωσης, δηλαδή Την προοπτική για ανόπτυξη ενός νέου

είδους προτύπου που θα αντικαταστήσει το κράτος πρόνοιας σε ότι

αφορά την κάλυψη των αναγκών για κοινωνική αναπαραγωγή, β) η

ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το θέμα σε σχέση με την Ελλάδα,

αφού σ' αυτή παρουσιάζεται μια χρονική υστέρηση στην ανάπτυξη

του κράτους πρόνοιας, ενώ παράλληλα εμφανίζει κάποιες

ιδιαιτερότητες, όπως υποκατάσταση κάποιων κοινωνικών παροχών

από την οικογένεια (π.χ. η περίθαλψη των γερόντων γίνεται συνήθως

από την οικογένεια και όχι από κάποιο γηροκομείο ή νοσοκομείο, και

γ) η εργασία αυτή θα δώσει την δυνατότητα στον συγγραφέα να

χρησημοποιήσει τις γνώσεις που αποκόμισε στην πενταετή φοίτησή

του συνθετικά έτσι ώστε, το αποτέλεσμά της να είναι μια

ολοκληρωμένη διπλωματική εργασΙα.

1.3. ΣυλλD.$J<ή κατανάλωση: μια πρώτη προσέγγιση

Το αστικό σύστημα δεν είναι κάτι ξεχωριστό από το ''ολικό

σύστημα" αλλά είναι μια πλευρά του. Είναι, με άλλα λόγια, η ειδική

έκφραση του συστήματος με τη μορφή μιας χωρικής μονάδας

συλλογικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον Castells η λειτουργια του

αστικού συστήματος στηρίζεται στη διαδικασία της κατανάλωσης και

όχι στις διαδικασίες της παραγωγής (που είναι οργανωμένη σε

περιφερειακό επιπεδο) και της συναλλαγής (P.Saunders, 1981: 183
184). Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία υπηρεσιών, οι οποίες

ομαδοποιούνται κάτω απο τον όρο συλλογική κατανάλωση, είναι

δηλαδή τα μέσα της κατανάλωσης με τα οποία πραγματοποιείται η

αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Αυτές μπορεί να είναι
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δημόσιες κατοικίες, πάρκα, σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες

μεταφορές, φωτισμός δρόμων κλπ. Τα μέσα αυτά γίνονται όλο και

περισσότερο συλλογικά, καθώς για λόγους που θα δούμε σε επόμενα

κεφάλαια, το κράτος σταδιακά επεμβαίνει και αναλαμβάνει από μόνο

του την παροχή τους. Για την πλήρη κατανόηση της συλλογικής

κατανάλωσης, υπάρχει ποικιλία θεωρητικών απόψεων, που εξετάζουν

- η κάθε μια από την σκοπιά της - τις υπηρεσίες και τα αγαθά που

παρέχονται από το κράτος ή κάποιους άλλους φορείς και

καταναλώνονται συλλογικά.

Ένας πρώτος ορισμός της συλλογικής κατανάλωσης που

αναφέρεται περισσότερο στην κυριολεξία της έννοιας είναι ο εξής;

είναι η κατανάλωση που πραγματοποιείται συλλογικά. Στις

συλλογικές μορφές κατανάλωσης περιλαμβάνονται οι καταναλώσεις

εκείνες των οποίων οι φορείς οργάνωσης και παροχής

χαρακτηρίζονται από συλλογική σχέση ιδιοκτησίας ή/και εκείνες στο

πλαίσιο των οποίων η ιδιοποίηση του προσφερόμενου προιόντος ή

υπηρεσίας είναι συλλογική (Θ.Μαλούτας, 1992: 13).

Έχουν, όμως, διατυπωθεί και άλλοι ορισμοί, όπως αυτός του

Pinch, που όρισε τη συλλογική κατανάλωση ως εκείνα τα αγαθά και

υπηρεσίες που παρέχονται από τον δημόσιο τομέα, έξω από τους

μηχανισμούς της αγοράς, για τα οποία αποκαλύπτονται αΠΟΚλίσεις

και στην ποσότητα και στην ποιότητά τους μεταξύ διαφόρων

περιοχών, εξαιτίας του διοικητικού διαχωρισμού του χώρου, της

φθίνουσας χρησιμότητας με την αύξηση της απόστασης από

σημειακά χωροθετημένα αγαθά και των εξωτερικών οικονομιών

(S.Pinch, 1985: 14). Σύμφωνα μ' αυτόν τον ορισμό, στη συλλογική

κατανάλωση περιέχονται εκείνες οι υπηρεσίες, που τις διαχειρίζεται

ο δημόσιος τομέας, έξω από τους μηχανισμούς της αγοράς αλλά που

υποστηρίζονται από τους φόρους και εκείνες, που τις διαχειρίζονται

σε βάση μη - αγοράς αλλά είναι ημιεμπορευματικές (δηλαδή

υποστηρίζονται και από τους φόρους και από αυτό που πληρώνουν οι

χρήστες).

Ή από μια άλλη σκοπιά, όπως ο DunIeavy την ορίζει, ως την

κατανάλωση που παίρνει την μορφή πρσ'ίόντων ή υπηρεσιών, που

μπορούν να τη διαχειρίζονται ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός τομέας,

μπορεί να λειτουργεί με κριτήρια αγοράς ή μη - αγοράς και οι

διάφορες παροχές μπορούν να υποστηρίζονται ή όχι από το κράτος

(P.Saunders, 1981: 216).

Όμως, η συλλογική κατανάλωση αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα

φαινομένων που δεν μπορεί να περιγραφεί με έναν απλό. "στεγανό"

ορισμό. Για παράδειγμα, σε πολλά πεδία, όπως η εκπαίδευση,

υπάρχουν αξιοπρόσεχτες εναλλακτικές από τον ιδιωτικό τομέα, σε

σχέση με τις κρατικές παροχές. Αυτό σημαίνει ότι μια μελέτη θα

πρέπει να λαμβάνει όλους τους τομείς υπόψην. Όμως στην παρούσα

εργασία, θα ασχοληθούμε με τις υπηρεσίες και τα αγαθά που

παρέχονται από τον δημόσιο τομέα και έχουν άμεση σχέση με το
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κράτος πρόνοιας και μ' αυτά που παρέχονται από κάποιον άλλο

φορέα αλλά επιδοτούνται με κάποιο τρόπο από το κράτος, δηλαδή

τα ημιδημόσια αγαθά.

Η συλλογική κατανάλωση έχει τρείς βασικές ιδιαιτερότητες.

Επηρεάζει την διαμόρφωση του αστικού χώρου, είναι βασική

συνιστώσα του κράτους πρόνοιας, και τέλος, εξασφαλίζει την

αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Βέβαια, θα πρέπει να

τονίσουμε ότι οι δύο τελευταίες Ιδιαιτερότητες είναι ιδιαίτερα

συνδεδεμένες, αφού το κράτος πρόνοιας είναι αυτό που παράγει τις

συνθήκες για κοινωνική αναπαραγωγή.

Ο αστικός χώρος διαμορφώνεται και επηρεάζεται, σε ότι αφορά

την κοινωνική του και λειτουργική του διαίρεση, από τις μορφές

ανάπτυξης των καταναλωτικών δραστηριοτήτων και πιο ειδικά της

συλλογικής κατανάλωσης, που καλύπτει σημαντικό τμήμα τους.

Υπάρχουν τρεις χωρικές σκοπιές για την εξέταση της συλλογικής

κατανάλωσης. Η σκοπιά του διοικητικού διαχωρισμού (juridictional
partitioning), η θεωρία των εξωτερικών οικονομιών (externalities) και η

σκοπιά της φθίνουσας χρησιμότητας λόγω απόστασης (distance 
decay effects) (S.Pinch, 1985: 1).

Η συλλογική κατανάλωση είναι συνιστώσα του κράτους πρόνοιας,

του οποίου η ανάπτυξη εντάσσεται στα πλαίσια της λογικής του

φορντισμού που ίσχυε στις καπιταλιστικές χώρες, για τον οποίο

υπήρξε κεντρικός μηχανισμός της κοινωνικής αναπαραγωγής, αλλά

και του κεϋνσιανισμού, κυρίως σε ότι αφορά το κοινωνικό επίπεδο.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η εξέταση των διαδικασιών σχεδιασμού,

διοίκησης, διανομής και κατανάλωσης των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης2 καλύπτει συνολικά την διαδικασία συγκρότησης και

αναπαραγωγής μιας κοινωνίας. Παρόλα αυτά όμως, η συλλογική

κατανάλωση δεν παύει να αποτελεί βασική συνιστώσα στη

διερεύνηση της συγκρότησης και αναπαραγωγής μιας κοινωνίας

(I.Σαγιάς και Μ.Σπουδαρλάκης, 1992: 33-34). Ειδικότερα στην Ελλάδα

παρουσιάζεται ένας κρατισμός διαφορετικός απ' αυτόν του δυτικού

μοντέλου ανάπτυξης. Ενώ λοιπόν στην Δύση η επιβλητική παρουσία

οργανωμένων συμφερόντων οδήγησε στη συγκρότηση συμβολαιακών

κοινωνικών σχέσεων, στην Ελλάδα, όπου οι μηχανισμοί της αγοράς

ατροφούν και άρα υπάρχει αδυναμία διαμόρφωσης τέτοιων σχέσεων,

το κράτος αναδεικνύεται σέ συνεκτικό θεσμό κοινωνικής

αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον Castells ο οποίος στηρίζεται στην θεωρία του

Marx για την αξία της εργατικής δύναμης, η αύξηση της παροχής

συλλογικής κατανάλωσης λειτουργεί για το συμφέρον του

2 Συγγενης εμπειρικη έwοια των μέσων συλλογικής κατανάλωσης είναι ο

"κοινωνικός εξοπλισμός", ΧρησιμοποιεΙται κυρΙως στην πολεοδομΙα και κολύπτει

τους φυσικούς φορείς οργάνωσης του οστικού χώρου, όπως ε{νοι η εκπο(δευση, η

υγεΙα, η πρόνοια, οι πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ.
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Στην έννοια της συλλογικής κατανάλωσης τρία είναι τα

προβλήματα που θα εξετάσουμε:

κεφαλαίου, αφού εξασφαλίζει την αναπαραγωγή της εργατικής

δύναμης. Αυτή η άποψη βασίζεται σ' αυτό που είπε ο Marx, ότι

δηλαδή ο εργάτης παράγει συνεχώς υλικό, αντικειμενικό πλούτο,

όμως με την μορφή του κεφαλαίου, δηλαδή με την μορφή μιας άλλης

δύναμης που τον εξουσιάζει και τον εκμεταλεύεται, ενώ ο

καπιταλιστής παράγει εξίσου αδιάκοπα εργατική δύναμη, όμως με

την μορφή μιας υποκειμενικής πηγής πλούτου, αποχωρισμένης από

τα αντικείμενα, μέσα στα οποία και δια μέσου των οποίων, αυτή

μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτή δηλαδή η αδιάκοπη αναπαραγωγή,

η διαιώνιση του εργάτη αποτελεί το ουκ άνευ της καπιταλιστικής

παραγωγής. Αυτή η συνεχής διαδικασία δημιουργεί πολλές φορές

κοινωνικές κρίσεις και συγκρούσεις μεταξύ των τάξεων. Έτσι, η

απόφαση για να ανατεθούν πολλές υπηρεσίες στο κράτος

αναπτύχθηκε, όχι λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, αλλά

λόγω των κοινωνικών κρίσεων που μεταφράζονται σε πολιτική

δράση. Αυτή η πολιτική δράση, η πίεση, για παροχή αυτών των

αγαθών από τον δημόσιο τομέα, προέρχεται από διάφορες

κατευθύνσεις - ομάδες πίεσης, πολιτικοί σε διάφορα επίπεδα,

συνδικάτα, εμπορικά συμφέροντα κλπ. - και η σχετική σημασία αυτών

των ενεργειών και κινήσεων διαφέρει κάθε φορά. Εκτός όμως, απο

την μαρξιστική λογική, στα πλαίσια της οποίας, η κοινωνική

αναπαραγωγή αποκτά αναλυτική αξία, υπάρχει και η βεμπεριανή

προσέγγιση, που είναι πιο θεωρητική και στηρίζεται σε μια

διαφορετική αντιμετώπιση του καπιταλισμού και κατά την οποία

υποστηρίζεται ότι η διαδικασία της αναπαραγωγής της κοινωνικής

δομής θα πρέπει να ειδωθεί στη βάση της ενεργοποίησης μορφών

"εκλεκτικής συγγένειας" μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και ιδεών,

κατά την ιστορική διαδρομή που διαγράφει μια κοινωνία

(Μ.Πετμεζίδου-Τσουλουβή, 1987: 19).
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• αν μπορεί η συλλογική κατανάλωση να αντιστοιχηθεί με χωρικές

μονάδες,

• αν μπορεί να ορισθεί σε σχέση με τις λειτουργίες που

αναπαράγουν την εργατική δύναμη και

• σε τι είδους παροχές ο όρος συλλογική κατανάλωση αναφέρεται

τελικά (P.Saunders, 1981: 210).

Τέλος, η προσοχή της αστικής κοινωνικής έρευνας για την

συλλογική κατανάλωση που εξασφαλίζεται από το κράτος

αναπτύχθηκε από τον λογισμό της ως ένα από τα στοιχεία - κλειδιά

της παραγωγής της αστικοποίησης, σε μια ευρύτερη μελέτη των

οικονομικών, κοινωνικών και ιδεολογικών διαδικασιών και

αποτελεσμάτων της. Πρόσφατα ένα μεγάλο θέμα στην θεωρητική

συζήτηση ήταν η έμφαση στην ερμηνεία της κρατικής παρέμβασης ως

στρατηγικής κοινωνικού ελέγχου, επικεντρωμένης στην οικονομική

πλευρά. Με βάση αυτή τη συζήτηση, φαίνεται ότι το όριο μεταξύ

παραγωγής και κατανάλωσης είναι ένα θέμα - κλειδί και η έννοια της
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αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης είναι ένα βασικό στοιχείο

θεωρώντας ότι έχουμε καταλάβει και σκεφτεί την αντιφατική φύση

της και τα όριά της.
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ΚΕ!ΜΔΑΙΟ 2: Η ΣΗΜΑΣιΑ ΤΗΣ ΣYΔΔOΓlKHΣΚΑΤΑΝΑΔΩΣΗΣ

Ως σημείο εκκίνησης για το τι είναι συλλογική κατανάλωση

εξετάζονται δύο βασικές διαδικασίες της βιομηχανικής κοινωνίας. Η

παραγωγή (δημιουργία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που

χρειάζονται τα μέλη της κοινωνίας, έτσι ώστε αυτή να

αναπαράγεται)και η κατανάλωση, η ωφελιμότητααυτών των αγαθών

και υπηρεσιώνγια τα μέλη της κοινωνίας.

Στις αναπτυγμένες βιομηχανικά κοινωνίες υπάρχουν δύο βασικά

συστήματαπου χρησιμοποιήθηκανγια να συντονίσουντις διαδικασίες

παραγωγής και κατανάλωσης για των οποίων το διαχωρισμό

υπάρχουν κάποια κριτήρια ρύθμισης της διανομής των αγαθών και

υπηρεσιών. Το πρώτο σύστημα είναι η κεντρικά σχεδιαζόμενη

οικονομία ή αλλιώς το σύστημα "διαταγών" (command system), όπου
και η παραγωγή και η κατανάλωση ρυθμίζονται κεντρικά από μια

γραφειοκρατία. Το δεύτερο σύστημα είναι η πλήρως ελεύθερη

οικονομία της αγοράς, η οποία βασίζεται στους μηχανισμούς της

αγοράς. Κάτω από αυτό το σύστημα, στην πιο ακραία του μορφή, και

η παραγωγή και η κατανάλωση αφήνονται στο "αόρατο χέρι" της

ιδιωτικής αγοράς (S.Pinch. 1985: 6).

Η κύρια λειτουργία δραστηριοτήτων όπως η εκπαίδευση, η υγεία

κλπ. είναι η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Κάποιες

υπηρεσίες είναι ''ακριβές'' και άρα απρόσιτες για τις οικονομικά

ασθενείς ομάδες. Γι αυτό αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να

οργανώνονται από το κράτος ή από κάποιον άλλο φορέα με την

συνδρομή του κράτους και να καταναλώνονται συλλογικά. Θα πρέπει

να τονίσουμε ότι ενώ η παραγωγή οργανώνεται σε περιφερειακά,

εθνικά και διεθνή επίπεδα, η συλλογική κατανάλωση οργανώνεται

κυρίως, σε επίπεδο πόλης. Στα παραπάνω βασίστηκε η ανάγκη

ύπαρξης των λεγόμενων δημόσιων αγαθών (εξετόζονται στο αμέσως

επόμενο κεφόλαιο).

Υπάρχουν κάποια αγαθά και υπηρεσίες των οποίων την παραγωγή

και διανομή αναλαμβόνουν δημόσιοι φορείς χωρίς κριτήρια αγορός,

χωρίς δηλαδή, να απαιτείται από τους χρήστες πληρωμή για αυτό

που τους παρέχονται (εκτός από την φορολογία). Είναι λοιπόν

αναγκαίο, να εξετάσουμε την διαφορά ανάμεσα στα ιδιωτικά και

δημόσια αγαθό.

2.1. Η θε.ωρία των δΙ1μοσίων αγαθώJι

Υπάρχουν δύο ειδών καταναλωτικά αγαθά. Τα ιδιωτικά, τα οποία

καταναλώνονται μόνα από ένα άτομο ή το πολύ από μια ομάδα

ανθρώπων (όπως Π.χ. οικογένεια) και τα δημόσια, που μπορούν να

καταναλωθούν από πολλούς ανθρώπους και μερικά από αυτά είναι

αδύνατο να διανεμηθούν από ιδιωτικές αγορές (όπως Π.χ. ένα μεγάλο

αντιπλυμμυρικό έργο).
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Όσον αφορά τα δημόσια αγαθά, είναι αυτά, που μπορεί ο καθένας

ξεχωριστά να αποκομίζει συγχρόνως υπηρεσία ίσης ποσότητας και

ίδιας ποιότητας με την συνολικά παρεχόμενη από τα αγαθά3

(Δ.Καράγιωργας, 1979: 103). Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 
κριτήρια όπως τα θέσπισε ο Musgrave4 για να ορίσει τα καθαρά

δημόσια αγαθά.

• Η συλλογική προσφορά, δηλαδή η αδιοιρετότητα στην κατανάλωσή

του5 (αφού ένα αγαθό που προσφέρεται σε ένα άτομο, μπορεί να

προσφερθεί και σε άλλα χωρίς επιπλέον κόστος, άρα η ίδια φυσική

μονάδα αγοθού μπορεί νο εξυπηρετεί πολλούς συγχρόνως).

• Ο μη - αποκλεισμός (το αγοθό είναι διαθέσιμο σε όλους είτε

θέλουν, είτε όχι να πληρώσουν γι αυτό - Π.χ. δημόσιοι δρόμοι)6.

• Η μη - απόρριψη (όταν ένα αγαθό προσφέρεται πρέπει να

καταναλώνεται ισομερώς απ' όλους είτε θέλουν, είτε όχι).

Στην πράξη, υπάρχουν αγαθά για τα οποία η αρχή του

αποκλεισμού ισχύει μερικά (εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη κλπ.).

Αυτά τα αγαθά ονομάζονται και ημιδημόσια, ενώ για ένα μέρος του

οφέλους που παρέχουν μπορεί να υπάρξει κάποιο τίμημα και για

κάποιο άλλο όχι. Για παράδειγμα, όσον αφορά την

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το 75% του κόστους δίνεται από το

κράτος κοι με το 25% συνδράμειο χρήστης (μιλάμε για την Ελλάδα).

Η αδυναμία αποκλεισμού στην ακραία περίπτωση, ως έννοια, είναι

ταυτόσημη με την έννοια των εξωτερικών οικονομιών. Πρόκειται για

δύο διαφορετικούςόρους που εκφράζουν την ίδια έwοια. Πράγματι η

αδυναμία αποκλεισμού, που χαρακτηρίζειτα δημόσια αγαθά, είναι μια

ακραία περίπτωση εξωτερικώνοικονομιών, δηλαδή ένα όφελος που η

αγορά αδυνατεί να ενσωματώσει στην τιμή και έτσι μπορεί να

απολαμβάνεται από όλους χωρίς πληρωμή. Άρα ένα δημόσιο αγαθό

δημιουργεί μεγάλες εξωτερικές οικονομίες (Δ. Καράγιωργας, 1979:
120)7.

Κανένα από τα γνωστά δημόσια αγαθά δεν έχει την ικανότητα να

εξυπηρετεί συγχρόνως απεριόριστο αριθμό καταναλωτών και

μάλιστα με υπηρεσίες ίδιας ποσότητας και ποιότητας (π.χ. τα

νοσοκομεία έχουν ορισμένο αριθμό κρεβατιών). Άρα λοιπόν, τα

δημόσια αγαθά, έχουν το χαρακτηριστικό της αδιαιρετότητας αλλά

3 Ο ορισμός αυτός ανταποκρ(νεται κυρ(ως στα καθαρά δημόσια αγαθά και ε(ναι

καθαρά θεωρητικός. Στην πράξη ε(ναι σχεδόν αΔUνατO να υπάρχει αγαθό που να

πληρε( αυτά τα χαρακτηριστικά.

4 Ο Musgrave στήριξε την θεωρ(α του στα χαρακτηριστικά των αγαθών και

υπηρεσιών και όχι στον τρόπο παραγωγής τους (ιδιωτικός ή δημόσιος).

5 Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, η ιδιωτική επιχε(ρηση δεν μπορε( να αναλάβει
τον εφοδιασμό της αγοράς με τέτοιου εΙδους αγαθά. Αυτό το αναλαμβάνει το

κράτος.

6 Σύμφωνα με τον Καράγιωργα αυτός είναι ο ορισμός της απόλυτης αδυναμ(ας
αποκεισμού με την επισήμανση ότι εδώ η αγορά αποτυγχάνει να εφοδιάσει την

κοινων(α με τέτοιου ε(δους αγαθά. Ακόμη το άτομο συμφωνεί με την παραγωγή

ενός δημοσ(ου αγαθού μόνο αν όλοι εξαναγκαστούν να συνεισφέρουν. Αυτός ο

εξαναγκασμός μπορε( να προέλθει μόνο από το κράτος μέσω των φόρων.

7 Αυτός ε(ναι ένας άλλος ορισμός του δημόσιου αγαθού.
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όχι της απόλυτης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια αγαθά με

περιορισμένη αδιαιρετότητα στην κατανάλωσή τους (π.χ. θέατρο)

που μπορούν να παραχθούν και να προσφερθούν από ιδιωτική

επιχείρηση (ιδιωτικά αγαθά συλλογικης κατανάλωσης). Αν άμως, η

επιχείρηση θελησει να μεγιστοποιησει το κέρδος, μέσω αύξησης της

τιμης, τότε είναι ενδεχόμενη μια μείωση της ζιjτησης, δηλαδη της

κατανάλωσης. Γι αυτό για τέτοιου είδους αγαθά επεμβαίνει το

κράτος με επιχορηγησεις Κ.α. η με παρoχιj τέτοιων αγαθών (π.χ.

κρατικά θέατρα).

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ύπαρξη αδιαιρετότητας δεν

συνεπάγεται υποχρεωτικά αδυναμία εφαρμογής της αρχής του

αποκλεισμού και το αντίστροφο. Σε ένα δημόσιο αγαθό αυτά τα δύο

χαρακτηριστικά μπορεί να συμπίπτουν αλλά μπορεί και όχι

Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι και πόσο πρέπει

να παραχθεί από τα δημόσια αγαθά. Υπηρξε μια θεωρία (του

ανταλλάγματος) που υποστηρίζει ότι στις ανταγωνιστικές κοινωνίες

τα άτομα αξιολογούν τα δημόσια αγαθά με βάση το προσωπικό τους

συμφέρον. Έτσι, διαμορφώνουν τις προτιμήσεις τους για τα δημόσια

αγαθά. Με δεδομένα το εισόδημα και τις προτιμησεις τους

διαμορφώνεται η τιμή του αγαθού. Λόγω όμως των χαρακτηριστικών

των δημοσίων αγαθών, ρόλο τιμης παίζει ο φόρος. Έχοντας λοιπόν,

τις ατομικές ζητήσεις από την μία και την προσφορά από την άλλη,

προσδιορίζουμε την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού και την τιμή

(φόρος) που είναι ο καθένας διατεθειμένος να πληρώσει

(Δ.Καράγιωργας, 1979: 138).

Θεμελιώδης υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται αυτή η θεωρία

είναι ότι οι καταναλωτές αποκαλύπτουν τις αληθινές προτιμήσεις

τους για τα αγαθά αυτά όπως ακριβώς και για τα ιδιωτικά. Επειδή

όμως, οι καταναλωτές στην περίπτωση των δημοσίων αγαθών έχουν

όφελος από την απόκρυψη είτε εντελώς, είτε μερικώς των

προτιμήσεων τους αφού γνωρίζουν ότι μπορούν να τα απολαμβάνουν

"τζάμπα" η με πολύ μικρό τίμημα, η υπόθεση ότι με το μηχανισμό της

αγοράς αποκαλύπτονται οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι

τελείως αστήρικτη.

Αυτη την αδυναμία μπορούν να την αναπληρώσουν (με πολλές

επιφυλάξεις) άλλοι μηχανισμοί όπως ο μηχανισμός της ψηφοφορίας

που λειτουργεί στις γνωστές μορφές πολιτικης δημοκρατίας. Όμως

και πάλι, αν ο ψηφοφόρος νομίζει ότι το κράτος θα καθορίσει τον

φόρο με βάση την προτίμηση του για το δημόσια αγαθό, έχει πολύ

ισχυρό κίνητρο να μην αποκαλύπτει τις αληθινές προτιμήσεις ή να τις

υποτιμά. Αν βέβαια έχει καθοριστεί από πρίν ένα πάγιο φορολογικό

καθεστώς (πράγμα πολύ δύσκολο) δεν υπάρχει πρόβλημα απόκρυψης

των προτιμήσεων.

Το τίμημα για τα δημόσια αγαθά μπορεί να το επιβάλλει μόνο το

κράτος για την κάλυψη του κόστους παραγωγής των δημοσίων
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αγαθών. Αυτός είναι και ο βασικός παράγοντας που κάνει το κράτος

ικανό πολιτικό μηχανισμό να εφοδιάσει την κοινωνία με τέτοια

αγαθά. Το άν αυτό μπορεί να γίνει "άριστα"Β ή όχι δεν μπορεί να

απαντηθεί. Βέβαια. το ότι το κράτος είναι επιφορτισμένο με τον

εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά δεν σημαίνει ότι πρέπει

να τα παράγει κιόλας. Αυτό μπορεί να γίνει και από ιδιωτικές

επιχειρήσεις που παράγουν το αγαθό για λογαριασμό του κράτους.

Β Σύμφωνα με το κριτήριο Pareto που ισχύει στις ανταγωνιστικέςαγορές.
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ΚΕ1!ΑΔΑIΟ 3: ΣYMOΓlKH ΚΑΤΑΝΑΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ.Σ

x.aεΩΣ

Οι παράμετροι οι οποίες συνήθως υποσκάπτουν την καθαρότητα

της θεωρίας για την κατανομή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών

είναι γεωγραφικής φύσης.

3.1. Το φαινόμενο του δΙOΙKηnκOύ διαχωρισμού (J..urldlcliΩJ1al

Partitlonlng)

Οι ηερισσότερες χώρες χωρίζονται σε μικρότερες περιοχές οι

οποίες διαφέρουν ως προς την ποσότητα και την ποιότητα,των

δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν και που συχνά

εξαρτώνται από την θέση τους. Αυτός ο διαχωρισμός εντάσσεται

στα πλαίσια μιας πολιτικής αποκέντρωσης των υπηρεσιών του

κεντρικού κράτους και μεταφοράς αρμοδιοτήτων στη τοπική

αυτοδιοίκηση. Η διαφορά ανάμεσα στις υπηρεσίες και τα αγαθά που

προσφέρουν αυτές οι περιοχές, οφείλεται συνήθως στη διαφορετική

πολιτική ή στη διαφορετική διαχείριση που ακολοθούν οι κατά

τόπους αρχές.

.3.2. Το φαινόμενο τη~θίνouσας χρησ.ιμότητας με τη.'i

αU.ξrιαrμQς απόστασης (Tapering)

Ακόμη και αν σ' αυτές τις περιοχές που αναφέραμε παραπάνω, οι

υπηρεσίες που προσφέρονται είναι χωρίς κόστος ως πρός την

προσφορά, οι χρήστες θα πρέπει τυπικά να καλύψουν το κόστος

μετακίνησης προς το αγαθό. Το κόστος αυτό μεγαλώνει όσο

μεγαλώνει και η απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ένας προϋπολογισμός

χρημάτων, ο χρόνος ή η προσπάθεια που καταναλίσκονται, η

ποσότητα ενός δημοσίου αγαθού ή η συχνότητα με την οποία

καταναλώνεται, μειώνονται όσο αυξάνεται η απόσταση από το

αγαθό. Άρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες η φθίνουσα χρησιμότητα

σε σχέση με την απόσταση (distance - decay effects) υποβαθμίζουν το

κριτήριο του μη - αποκλεισμού στη προσφορά των δημοσίων αγαθών.

Ακόμη και η ποιότητα των δημοσίων αγαθών επηρεάζεται από την

απόσταση (S.Pinch, 1985: 8) (π.χ. υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως

το 166, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σε πιο

μακρινή απόσταση).

3,3, Εξ.ωΙερικές οικονομίες (Externallties)

Πολλές δραστηριότητες έχουν παρενέργειες που δεν

ενσωματώνονται σε κόστη ή τιμές. Αυτές οι δραστηριότητες

εμφανίζονταισε συγκεκριμένεςτοποθεσίες και οι παρενέργειεςτους

διαχέονται προς τα έξω σε κάποιο χωρικό πεδίο. Και εδώ παίζει ρόλο

η απόσταση. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να είναι θετικές,

δημιουργώντας οφέλη για την γύρω περιοχή ή αρνητικές,

παράγωντας αρνητικά οφέλη. Δραστηριότητες που παράγουν
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αρνητικές εξωτερικές οικονομίες ονομάζονται "επιβλαβείς" (π.χ.

θόρυβος από τους δρόμους) και εκείνες που παράγουν θετικές

εξωτερικές οικονομίες ονομάζονται ευεγερτικές (για παράδειγμα τα

πάρκα και ο ανοικτός χώρος, καθώς και η κοινωνική κινητικότητα που

προάγεται με της καλής ποιότητας εκπαιδευτικές δραστηριότητες)

(S.Pinch, 1985: 9).

Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες έχουν μεγάλο αντίκτυπο

στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. Χρησιμοποιείται μάλιστα και

ο όρος "πλεόνασμα" (spiHover) για να περιγράψει μια κατάσταση όπου

κάποιες δραστηριότητες εμφανίζονται και καταναλώνονται - αλλά

δεν πληρώνονται - σε μια τοπική περιοχή, απο άλλους "free riders"9
από άλλα διαμερίσματα Uuridictions).

3.4. Χωρικός διαχωρισμός αγαθών και υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Pinch και τα χαρακτηριστικά που θέσπισαν για τα

δημόσια αγαθά οι Samuelson και Musgrave, καθώς και των τριιiN

χωρικών χαρακτηριστικών που αναφέραμε παραπάνω, τα αγαθά και

οι υπηρεσίες όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.1, χωρίζονται σε

τέσσερις κατηγορίες:

1. τα καθαρά δημόσια αγαθά, τα οποία ικανοποιούν πολλά ή όλα τα

χαρακτηριστικά που έθεσαν οι Samuelson και Musgrave,
2. τα καθαρά ιδιωτικά αγαθά,

3. τα καθαρά τοπικά αγαθά, που γενικά είναι αυτά που προσφέρονται

ελεύθερα και με ίσο κόστος για όλα τα άτομα μέσα στις τοπικές

κοινωνίες, και

4. τα μη - αμιγή τοπικά αγαθά, που αποτελούν αγαθά και υπηρεσίες

που επηρεάζονται από τα τρία χωρικά χαρακτηριστικά που

αναφέραμε παραπάνω.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες αφορούν τον διαχωρισμό τους ως προς

ποιος τα παρέχει και τα εκμεταλεύεται, ενώ οι δύο τελευταίες

αφορούν το χωρικό διαχωρισμό τους. Από χωρική άποψη τα αγαθά

και οι υπηρεσίες που μας ενδιαφέρουν, είναι αυτά της κατηγορίας 4
και ιδιαίτερα για τις ανάγκες αυτής της εργασίας αυτά που είναι

σημειωμένα με αστερίσκο. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να είναι καλό για

αρχή αλλά η συλλογική κατανάλωση είναι πιο πολύπλοκη από ότι

προτείνει η θεωρία των δημοσίων αγαθών. Όπως είπαμε και στην

εισαγωγή, στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τα μέσα

συλλογικής κατανάλωσης που παρέχονται από το δημόσιο τομέα.

Το ενδιαφέρον μας στρέφεται σε εκείνα τα αγαθά και τις

υπηρεσίες που εξασφαλίζονται από τον δημόσιο τομέα, σε βάση μη ~

αγοράς, τα οποία ποικίλουν ως προς την ποιότητα και την ποσότητα

9 Στις ανταγωνιστικές κοινων(ες οι άνθρωποι ενεργοίίν ορθολογικά όταν

εξυπηρετοίίν το προσωπικό τους συμφέρον και εδώ το συμφέρον του ατόμου

εξυπηρετε(ται καλίίτερα όταν δεν πληρώνει για πράγματα που μπορε( να έχει

"τζάμπα" (as a free rider).
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ΔIΟIΚΗΤιΚΟΣ
ΦθlΝΟΥΣΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(JURIDICTlONAL ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΕΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (EXTERNALITlES)PARTlTIONING)
(TAPERING)

1. ΚΑθΑΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΑ9Α

άμυνα

νομικό σuστημα

αντιπλημμυρικά έργα

νομισματικό standards
οφέλη κοινωνικής

ασφάλειας

2. ΚΑθΑΡΑ ΤΟΠIΚΑ

ΑΓΑθΑ

παροχή ηλεκτρισμού

τοπικό ράδιο και Τ.v.
παροχή νερού

3. ΜΗ • ΑΜΙΓΗ ΤΟΠΙΚΑ

ΑΓΑθΑ

δημόσιες κατοικίες $ $ο

σχολείο· $ SΤEY $+
κατοικίες ηλικιωμένων $
νοσοκομείο" $ $ΤΕΥΟ $+
υπηρεσίες γιατρών $ $ΤΕΥΟ

υπηρεοΙες νοσοκόμων $ $ΤΕΥ

αστυνομία $ $ΤΕΥ Ο

πυροσβεστική $ $0
πάρκο" $ SΤEY $+
αθλητικά κέντρο' $ $ΤΕΥ $+

υποδομές (π.χ. ύδρευση)
$ $ΤΕΥ $+.

πισίνες $ $TEV
συλλογή σκουπιδιών $ $0
απόρριψη σκουπιδιών $ $TEV $.
γραφείο συμβουλών

κοταναλωτή $ $TEV

περιβαλλοντικόςέλεγχος
$ SO

100εδιασμός $ $ΤΕΥ $+.
δρόμοι $ $ΤΕγ $+.
βιβλιοθήκες $ $ΤΕΥ

4. ΚΑθΑΡΑ ΙΔΙΩΤιΚΑ

ΑΓΑ9Α

τροφή

ρουχισμός

διαρκήαγαθά

αυτοκίνητα

$- δείχνει ενδεχόμενημη - καθαρότητα π(νακaς 3.1
ΤΕΥ χωρικά εντοπισμένη υπηρεσΙα πηγή: S.Plnch, 1985
Ο - υπηρεσΙα με εμβέλεια απόστασης

(+) θετικές εξωτερικές οικονομΙες

(-) - αρνητικές εξωτεοικές οικονομΙες
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μεταξύ διαφόρων περιοχών, λόγω των επιδράσεων του διοικητικού

διαχωρισμού, της φθίνουσας χρησιμότητας με την αύξηση της

απόστασης και των εξωτερικών οικονομιών. Υπάρχουν δύο σημαντικά

σημεία που πρέπει να προσέξουμε:

• η συλλογική κατανάλωση αναφέρεται σε ένα περίπλοκο σύστημα 
σύνολο φαινομένων που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν με ένα απλό

ορισμό. Για παράδειγμα σε πολλά πεδία, όπως η εκπαίδευση, όπου

υπάρχουν σεβαστές εναλλακτικές λύσεις από τον ιδιωτικό τομέα ως

προς τον δημόσιο, μια σωστή μελέτη πρέπει να λαμβάνει υπόψη

όλους τους τομείς .
• παρ' όλο που κάποια στοιχεία της κρατικής πολιτικής είναι Q

χωρικά1Ο ι η μεγάλη πλειονότητα των κρατικών δραστηριοτήτων

επηρεάζονται, αλλά και επηρρεάζοuν αυτούς που ονομάζουμε

γεωγραφικούςπαράγοντες (P.Saunders, 1981: 211).

Σύμφωνα με τον Thompson (1965: 118), οι Harvey και Pahl
ενίσχυσαν την πίστη ότι οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες τείνουν στο

να γίνουν τα κύρια μέσα της κατανομής του εισοδήματος στην

οικονομία. Ο Harvey ο οποίος παρουσίασε μιά σύνθεση των

επιδράσεων της φθίνουσας χρησιμότητας με αύξηση της απόστασης

και των εξωτερικών οικονομιών με τον όρο "πραγματικό εισόδημα",

υποστήριξε ότι η κατανομή του πραγματικού εισοδήματος μπορεί να

είναι ανεξάρτητη σε κάποιο βαθμό από τις ανισότητες στο

νομισματικό εισόδημα που πηγάζουν από την αγορά εργασίας ή τα

οφέλη κοινωνικής ασφάλειας, αλλά την ίδια στιγμή τις

επaνaπροωθεί. Ο Pahl υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο σημαντικοί

περιορισμοί στην ατομική πρόσβαση σε σπάνιους πόρους στις

αστικές περιοχές. α) Ο χωρικός περιορισμός (που θα μπορούσε να

εκφραστεί με το χρόνο ή το κόστος που χρειάζεται για την

αντιμετώπιση του εμποδίου της απόστασης από μια υπηρεσία) και β)

ο κοινωνικός περιορισμός11 (εμπλέκεται με τις διαφορετικές

προσβάσεις στους πόρους λόγω γραφειοκρατικών κανόνων και

διαδικασιών που ορίζονται από τους τοπικούς managers (π.χ.

planners) στο αστικό σύστημα.

10 Ο Castells κόνει την παραδοχή ότι η συλλογική κατανόλωση εξισώνεται με τις

χωρικές μονάδες. Όμως αφού παραδεχόματε ότι η συλλογική κατανόλωση

αναφέρεται σε κοινωνικές παροχές που παρέχονται και διαχειΡΙζονται από το

κράτος, τότε εΙναι επόμενο κάποιες από αυτές να έχουν και χωρική πλευρό (σπ(τια,

νοσοκομεΙα, σχολεΙα) και κόποιες όλλες όχι (ασφάλιση κλπ.). Ο Castells όμως

αγvoεΙ τα α-χωρικά στοιχε(α των κοινωνικών εξόδων του κρότους.

11 Βέβαια, αυτό που ο Pahl θεωρεΙ ως κοινωνικό περιορισμό, ε{ναι κατό την όποψή
μας λεπτομέρεια. ΦαΙνεται σαν να υπερπηδό το γεγονός ότι ο ισχυρότερος

κοινωνικός περιορισμός ε(ναι ο κοινωνικός διαχωρισμός. Δηλαδή ανάλογα με το σε

ποια τόξη ανήκεις έχεις και την ανάλογη πρόσβαση στους σπόνιους πόρους των

αστικών περιοχών.
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 4: ΣΥΔΔΟΠΚΗ ΚΑΤΑΝΑΔΩΣΗΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

DPONOIAΣ

4.1. Εισαγωγή

Το κράτος πρόνοιας συγκροτούν κοινωνικές διαδικασίες οι οποίες

διευκολύνουν την κοινωνική αναπαραγωγή. Οι διαδικασίες αυτές

αναφέροντοι συνήθως σε δημόσιες παροχές προς το σύνολο ή μέρος

του κοινωνικού σώματος. Η μεμονωμένη εμφάνιση τέτοιων παροχών

δεν σημαίνει και ύπαρξη κράτους πρόνοιας. Η ύπαρξη, για

παράδειγμα, δημόσιων παροχών στο χώρο της παιδείας ή της υγείας

είναι πολύ προγενέστερη του κράτους πρόνοιας. Η κρατική μέριμνα

για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών αναδεικνύεται ως μια από τις

κύριες συνιστώσες της κρατικής παρέμβασης στο κοινωνικό και

οικονομικό επίπεδο. Η τάση αυτή συνοδεύεται από μια ιδεολογία που

θέτει ως στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από την ανακατανομή

του προ'ίόντος της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό χαρακτηρίζεται από

την ποιοτική και ποσοτική ευρύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών12

που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση και την καλυτέρευση των

συνθηκών ζωής του συνόλου σχεδόν του κοινωνικού σώματος.

Η χρήση του κράτους πρόνοιας ως εννοιολογικού εργαλείου στο

πλαίσιο θεωρητικών σχημάτων δεν μπορεί να γίνεται στη βάση του

ορισμού του ως ενός συνεχούς παροχών, αλλά στη βόση της

λειτουργ(ας του στο πλαίσιο της μεταπολεμικής αναπτυξιακής

διαδικασίας (Θ.Μαλούτας, 1988: 14). Υπόρχουν πολλοί παρόγοντες

που επηρέασαν την εξέλιξη του κράτους πρόνοιας στις

αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Ένας βασικός παράγοντας

είναι η ίδια η δυναμική της εκβιομηχάνιοης: περιβαλλοντικές και

υγειονομικές ανάγκες των αναπτυσόμενων πόλεων, αυξανόμενη

προλεταριοποίηση του πληθυσμού και κατάρευση των παραδοσιακών

μορφών κοινωνικής αναπαραγωγής που στηρίζονταν στις συγγενικές

και κοινοτικές σχέσεις (Μ.Dετμεζίδου - Τσουλουβή, 1992: 21). Άλλοι

μελετητές τονίζουν την ευρεία διάδοση των κοινωνικών

αξιώΙιδεολογιών που υποστηρίζουν την κρατική παρέμβαση για την

κοινωνική προστασία, σε συνάρτηση με την ενίσχυση των κοινωνικών

και πολιτικών οργανώσεων της εργατικής τάξης. Τέλος, μια τρίτη

κατηγορία επικεντρώνεται στο ρόλο που παίζουν οι καινοτομίες τις

οποίες σε διάφορες χρονικές στιγμές εισάγουν ορισμένα κυβερνητικά

και διοικητικά όργανα, τονίζοντας έτσι τη σχετική αυτονομία και

εσωτερική δυναμική των κρατικών δομών (A.Orloff & T.Skocpol, 1984).

4.2. θεωP-Qπκές προ.σεγγίσεις και ορισμός του κράτους

πρό"aιας

12 Οι δημόσια παρεχόμενες υπηρεσ(ες αποτελούν σημαντικό και διευρυνόμενο

τμήμα των μέσων κατανάλωσης και των πραγματοποιούμενων καταναλώσεων κατά

την μεταπολεμική περ(οδο.
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Οι διαφορετικές θεωρήσεις της εξέλιξης του κρότους πρόνοιας

εκφράζουν διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατικών θεσμών και

σχέσεων ανάμεσα στις οικονομικές και πολιτικές δομές.

Από την μια μεριό, υπόρχει ο συγκερασμός πλουραλιστικών

θεωριών για την πολιτική και φονξιοναλιστικών για την κοινωνία, που

οδηγεί σε μια θεώρηση του κράτους πρόνοιας ως συνόλου θεσμών

που απορρέουν από αναγκαιότητες της βιομηχανικής κοινωνίας, οι

οποίες ωστόσο δεν συνδέονται άμεσα με τις ταξικές συγκρούσεις

(Μ.Πετμεζίδου - Τσουλουβή, 1992: 22). Οι θεωρίες αυτές προβόλλουν

ένα είδος τεχνολογικού ντετερμινισμού: το κράτος πρόνοιας

αποτελεί αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια της λογικής της

εκβιομηχάνισης, καθώς διαμορφώνει ένα τύπο ατόμου που

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της βιομηχανικής κοινωνίας. Άλλες

πλουραλιστικές προσεγγίσεις που προέρχονται από τη φιλελεύθερη

πολιτική θεωρία επικεντρώνονται στις ατομικές επιλογές και τις

διαπροσωπικές συγκρούσεις γύρω από τον προσδιορισμό των

κοινωνικών προβλημάτων στα πλαίσια του καπιταλισμού της

ευημερίας.

Από την όλλη μεριό, υπόρχουν οι μαρξιστικές προσεγγίσεις, που

επιχειρούν να εντάξουν την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη των

κρατικών θεσμών κοινωνικής προστασίας σε ένα ιστορικό πλαίσιο

κοινωνικών και ταξικών συγκρούσεων.

Στις καπιταλιστικές κοινωνίες το κράτος πρόνοιας όλο και

περισσότερο ελέγχει το επίπεδο και τα πρότυπα κατανάλωσης, τις

διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής και τα πρότυπα

κοινωνικοποίησης. Ο Gough ορίζει το κράτος πρόνοιας ως σύνολο

θεσμών που κατοχυρώνουν "τη χρησιμοποίηση της κρατικής εξουσίας

για το μετασχηματισμό της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης

και τη συντήρηση του μη - εργοζόμενου πληθυσμού σε μια

καπιταλιστική κοινωνία" (I.Gough, 1979: 45). Ο Gough επιχειρεί να

ενΤάξει τους στόχους και τις λειτουργίες του κράτους στα πλαίσια

μια ανάλυσης των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων.

Παρόλληλα μας επιτρέπει να συλλόβουμε την "παρόδοξη αντίφαση

λειτουργιών" που χαρακτηρίζει τους κρατικούς θεσμούς κοινωνικής

πρόνοιας: οι θεσμοί αυτοί στοχεύουν στον έλεγχο και την κοινωνική

ενσωμάτωση της εργατικής τάξης, συγχρόνως όμως ικανοποιούν και

ορισμένες ανόγκες της εργατικής τόξης (I.Gough, 1979: 66). Ο

παραπάνω ορισμός έχει το πλεονέκτημα ότι συνδυάζει μια συστημική

ανάλυση των λειτουργιών της πολιτικής για την κοινωνική προστασία

(ρόλος των θεσμών της κοινωνικής πρόνοιας στην εξασφάλιση

συνθηκών κερδοφόρας συσσώρευσης), με μια προσέγγιση των

κοινωνικών συγκρούσεων που αναπτύσσονται σε ένα σύνολο

θεσμικών χώρων (περισσότερο ή λιγότερο σχετικά αυτόνομων) και

επηρεόζουν τη διαμόρφωση και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.

~. Λόγοι παΡ.έμβασης του κράτους
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Σε σχέση με τη συλλογική κατανάλωση, η κρατική παρέμβαση

επιτελεί τη λειτουργία της διατήρησης του συστήματος με τέσσερις

τουλάχιστον τρόπους.

• Είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης

που απαιτείται από τις διάφορες μορφές κεφαλαίου.

• Ομαλοποιεί την πάλη των τάξεων.

• Παρακινεί τη ζήτηση στην οικονομία και άμεσα και έμμεσα, αφού

τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται από το κράτος, είναι

εισαγωγές σε πολλές διαδικασίες ιδιωτικής παραγωγής και

κατανάλωσης.

• Επενδύει σε μη κερδοσκοπικές περιοχές αντιτιθέμενη στα

μειωμένα ποσοστά κέρδους του ιδιωτικού τομέα (P.Saunders,1981:
194).

Η διεύρυνση της κρατικής παρέμβασης για την παροχή υπηρεσιών

κρατικής πρόνοιας υποστηρίζεται από διάφορες κοινωνικές ομάδες

που υποκινούνται από διαφορετικά συμφέροντα. Μέσα από την

κρατική παρέμβαση για την κοινωνική προστασία το κεφάλαιο

επιδιώκει να μειώσει τη δυσαρέσκεια των εργατικών στρωμάτων

χρησιμοποιώντας την κοινωνική πολιτική ως μέσο ελέγχου και

ενσωμάτωσης των εργατικών και μεσαίων στρωμάτων στο

καπιταλιστικό σύστημα. Δεν είναι βέβαια ασήμαντα τα οικονομικά

οφέλη για το κεφάλαιο, που απορρέουν από την ανάληψη από το

κράτος μέρους των λειτουργιών αναπαραγωγής της εργατικής

δύναμης. Από την άλλη μεριά, με τη διεύρυνση των θεσμών

κοινωνικής πρόνοιας, τα εργατικά στρώματα επιδιώκουν τη

θεσμοθέτηση και εφαρμογή κάποιων αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης,

που θα αμβλύνουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Η μεγέθυνση της κρατικής παρέμβασης στη σφαίρα της

συλλογικής κατανάλωσης έχει παράγει ένα αριθμό θετικών

επιδράσεων (αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, ομαλοποίηση της

πάλης των τάξεων κλπ.), αλλά παράλληλα γεννά ένα νέο σύνολο

αντιφάσεων μέσα στο σύστημα. Αυτές, βασικά, προήλθαν από την

μείωση του ιδιωτικού ελέγχου της εργατικής δύναμης και των μέσων

παραγωγής από την μια μεριά, και του συλλογικού χαρακτήρα της

αναπαραγωγής αυτών των δύο στοιχείων από την άλλη. Με άλλα

λόγια, το κράτος πληρώνει το αυξανόμενο κόστος της

αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, τη στιγμή που το κεφάλαιο

καρπώνεται τα κέρδη από αυτή την εργατική δύναμη.

Γι αυτό το κράτος αντιδρώντας στις οικονομικές πιέσεις (που

δημιουργούνται λόγω αύξησης του ελλείματος μεταξύ εσόδων και

εξόδων, στο οποίο οδηγείται μέσω της αύξησης των κοινωνικών

παροχών), μειώνει το επίπεδο των εξόδων και αναπροσανατολίζει

πόρους από την υποστήριξη της εργατικής δύναμης στην υποστήριξη

του κεφαλαίου. Έτσι τα προβλήματα στέγασης, εκπαίδευσης κλπ.

επανεμφανίζονται και κάνουν το κράτος να επέμβει. Η μόνη διαφορά
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τώρα είναι ότι το πεδίο της κατανάλωσης πολιτικοποιείται, έτσι

ώστε το κράτος να δέχεται περισσότερο την ανάγκη επέμβασης στην

καθημερινή ζωή και άρα, ως αποτέλεσμα να πολιτικοποιείται

περισσότερο η καθημερινή ζωή. Είναι πολλές οι παροχές για τις

οποίες το κράτος στρέφεται στο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να έχει

μεγάλα οφέλη από την ανάπτυξη ενός κοινωνικού - βιομηχανικού

συμπλέγματος. Κοινωνικά ή άλλα συναφή προγράμματα που θα

επιδοτούνταν ολικώς ή μερικώς από το κράτος και που στόχος τους

είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα πρόσφεραν νέες

ευκαιρίες επενδύσεων στις βιομηχανίες μονοπωλιακού χαρακτήρα (οι

εταιρείες, αν το κράτος τα επιδοτεί, θέλουν να συμμετέχουν στα

κοινωνικά προγράμματα, αφού τους δίνεται η δυνατότητα πρώτον να

επενδύσουν - π.χ. τα νέα συστήματα διδασκαλίας που πουλούν στις

εκπαιδευτικές περιφέρειες με συμβάσεις επίδοσης ~ και δεύτερον να

ομαλοποιησουν την πάλη των τάξεων - π.χ. μέσω της δημιουργίας

θέσεων εργασίας για ανέργους και υποαπασχολούμενους) (J.O'
Connor, 1977, 69-70).

Σύμφωνα με τον Ο' Connor λοιπόν, η μεγέθυνση του δημόσιου

τομέα και η αύξηση των δημοσίων δαπανών, όλο και περισσότερο

αποκτούν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα

και κυρίως για την κερδοφόρα συσσώρευση του μονοπωλιακού

κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει γιατί το κράτος αναλαμβάνει όλο και

μεγαλύτερες ευθύνες για την εξεύρεση κεφαλαίων που είναι

αναγκαία για τις προωθημένες οικονομίες και συγχρόνως συμβάλλει

στην ούξηση της συνολικής ζήτησης.

Το αντικείμενο της κρατικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει την

επέκταση του κεφαλαίου, έτσι ώστε να μην μιλάμε πλέον για

παραγωγή αγαθών από το κράτος με αξία χρήσης απαραίτητης στην

κοινωνική παραγωγή, αλλά για παραγωγή κάποιων συνθηκών

απαραίτητων για την αποδοτικότητα του κεφαλαίου. Η αναπαραγωγή

αυτών των συγθηκών από το κράτος είναι αντιφατική, γιατί αυτές οι

συνθήκες έχουν παραχθεί από δημόσιες δαπάνες ως δημόσια έργα

και όχι σαν εμπορεύματα.

Η κοινωνική αναπαραγωγή σύμφωνα με τον Marx, μπορεί να

χωριστεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι τα μέσα παραγωγής

(τμήμα 1) και το άλλο είναι τα μέσα κατανάλωσης (τμήμα 2). Για να

δούμε όμως, πως η κρατική δαπάνη ενεργεί στη συναλλαγή, μεταξύ

των δύο τμημάτων; Η δαπάνη σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέρος του

πλεονάσματος της κοινωνικής αξίας που παράχθηκε στα δύο

τμήματα. Αυτό σημαίνει, ότι η δαπάνη είναι κατανάλωση της

διαθέσιμης κοινωνικής αξίας, κι αυτό γιατί η κρατική δαπάνη

εμπλέκει το τέλος των αξιών συναλλαγής που εμπεριέχεται στα

αγαθά και υπηρεσίες που παράχθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα και

"αγοράστηκαν" από το κράτος. Εξ ορισμού η κρατική δαπάνη είναι η

ρευστοποίηση της αξίας που παράγεται από ιδιωτικούς κλάδους για

τα έξοδα της αξίας που παράγεται από άλλους κλάδους. Βάση των
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ειδών κρατικής δαπάνης υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι που

εμφανίζεται η κατανάλωση:

• Η περίπτωση που η κρατική δαπάνη γίνεται για αγαθά πολυτέλειας

που είναι άχρηστα για την κοινωνική παραγωγή και την αναπαραγωγή

της εργατικης δύναμης (αγαθά που δεν είναι ούτε μέσα παραγωγης

ούτε μέσα κατανάλωσης για την αναπαραγωγή της εργατικής

δύναμης).

• Η περίπτωση που η κρατική δαπάνη γίνεται για τα κοινωνικά μέσα

παραγωγης η κατανάλωσης (M.Folin, 1981: 52-57).

4.4. Υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας

Σύμφωνα με τον Ο' Connor το καπιταλιστικό κράτος πρέπει να

εκπληρώνει δύο βασικές, αλλά συχνά αντιφατικές λειτουργίες: α) το

κράτος πρέπει να δημιουργεί και να διατηρεί κατάλληλες συνθήκες

για την κερδοφόρα συσσώρευση του κεφαλαίου, και β) πρέπει να

νομιμοποιεί την ίδια του τη δραστηριότητα δημιουργώντας συνθήκες

για κοινωνική αρμονία. Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες του

κράτους ανάλογα με το αν αφορούν τη λειτουργία συσσώρευσης ή

νομιμοποίησης ανήκουν είτε στην κατηγορία του κοινωνικού

κεφαλαίου είτε στην κατηγορία των κοινωνικών εξόδων. Το κοινωνικό

κεφάλαιο, που προσφέρεται από το κράτος πρόνοιας13 J

παρουσιάζεται σε δύο όψεις: α) την κοινωνική επένδυση (π.χ.

δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή υποδομής και την αστική

ανανέωση, οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας

του κεφαλαίου και της εργασίας) και β) την κοινωνική κατανάλωση

(π.χ. προγράμματα και υπηρεσίες που μειώνουν το κόστος

αναπαραγωγης της εργασιοκης δύναμης). Η κοινωνικη επένδυση

χωρίζεται στο φυσικό κεφάλαιο (π.χ. σχολεία) και στο ανθρώπινο

κεφάλαιο (π.χ. διδασκαλικές υπηρεσίες). Οι δαπάνες κοινωνικής

κατανάλωσης μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο υποομάδες: τα αγαθά

και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται συλλογικά από την εργατική

τάξη και η κοινωνική ασφάλιση. Η πρώτη υποομάδα αποτελεί

παροχές σε είδος και περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες όπως:

• προγράμματα ανάπτυξης προαστείων (εκπαίδευση, αναψυχη),

• προγράμματα ανανέωσης αστικών κέντρων (π.χ.

επέκταση συγκοινωνιών), και

• συναφή προγράμματα (π.χ. παιδικά κέντρα, νοσοκομεία).

13 Θα πρέπει να τονιστε( ότι η συζήτηaή μας περιορ(ζεται στους τρόπους που το
κράτος εξασφαλιζει την κατανάλωση άμεσα. Δεδομένης της συνολικότητας των

σχέσεων εισροών εκροών της οικονομ(α, το κράτος εξασφαλίζει την κατανάλωση

έμμεσα με πάρα πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, επιδοτώντας την κοινωνική

κατανάλωση ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιων, η ζήτηση για φάρμακα, υγειονομικό

εξοπλισμό κλπ. κρατιέται ψηλά, και έτσι έμμεσα εξασφαλ(ζει την επένδυση στις

βιομηχανΙες φαρμάκων και υγειονομικών εξοπλισμών.
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Η δεύτερη υποομάδα συνιστά παροχές σε χρήμα και περιλαμβάνει

διάφαρες ασφαλίσεις, βαηθήματα κλπ (J.O'connor, 1977: 134).

Οι παροχές σε είδος αναφέρονται σε συγκεκριμένες

καταναλώσεις που προεπιλέγονται από τους οργανισμούς παροχής

και από τα σώματα που τους ελέγχουν, ενώ η επιλογή των τομέων

για την διάθεση των πιστώσεων κτλ. αποτελεί κυβερνητική επιλογή.

Επίσης, οι παροχές σε είδος, προκαθορίζουν τόσο τον τομέα όσο και

τη μορφή της παροχής. Οι παροχές σε χρήμα, από την άλλη πλευρά,

δεν προκαθορίζουν κανένα από τα παραπάνω στοιχεία, αποτελώντας

μια γενική συμβολή στην ούξηση δυνατοτήτων κατανάλωσης

(Θ.Μαλούτας, 1988: 17),

Ο όγκος της κοινωνικής κατανάλωσης εξαρτάται από την

φορολογική βάση. Σε περιοχές που κατοικεί η αστική τάξη ή η μεσαία

(προάστεια), λόγω υψηλότερου εισοδήματος, άρα και μεγαλύτερων

εσόδων για το κράτος, έχουν και κοινωνική κατανάλωση ποιότητας.

Αντίθετα στο κέντρο της πόλης όπου κατοικεί η εργατική τάξη (ισχνά

έσοδα), οι δαπάνες κοινωνικής κατανάλωσης είναι χαμηλές. Αυτός ο

διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος, αλλά θα πρέπει να πούμε γενικά

ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων περιοχών (κέντρο ή προάστεια

κλπ.) αντανακλούν τις κοινωνικές σχέσεις των τάξεων οι οποίες

κατοικούν σ' αυτές τις περιοχές.

4 " Κ .• • •
.~,ρ=ςJtp.ωιαι.aς...κΑUΙσΤΙKας )(.W.P-α/;

Η στενή σχέση μεταξύ συλλογικής κατανάλωσης και αστικού

χώρου έχει γίνει αντικείμενο ευρείας συζήτησης, χωρίς αυτό όμως να

σημαίνει κατ' ανάγκη ότι ο αστικός χώρος περιορίζεται σ' αυτήν μόνο

την διάσταση (όπως έκανε ο Castells). Αναφέρεται στο γεγονός ότι ο

αστικός χώρος αποτελεί το κατ' εξοχήν γεωγραφικό πλαίσιο

ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναπαραγωγής. Οι συνέπειες είναι

αμφίδρομες. Το αστικό τοπίο δεν μπορεί να αναλυθεί χωρίς αναφορά

στις διαδικασίες συλλογικής κατανάλωσης, αλλά κι αυτή δεν μπορεί

να προσεγγιστεί σε ένα α-χωρικό πλαίσιο, χωρίς αναφορά σε κάποιο

γεωγραφικό περιβάλλον και στο σχεδιασμό (Μαλούτας, Οικονόμου,

1987). Άρα, ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο γιο την ανάλυση των

διαδικασιών που συνθέτουν το κράτος πρόνοιας (τουλάχιστον σε ότι

οφορά τις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες) αποτελεί ο αστικός

χώρος τόσο λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής συσσώρευσης σΙ

αυτόν των σχετικών διαδικασιών, όσο και λόγω της κλίμακάς του που

εναρμονίζεται με τις διαδικασίες αυτές.

Η χωρική διάσταση είναι ιδιοίτερα χρήσιμη για την ανάλυση των

θεσμοθετημένων κοινωνικών διαδικασιών που συνθέτουν το κράτος

πρόνοιας. Η χωρική διάσταση αναφέρεται στην περίπτωση αυτή τόσο

στο χώρο που απαραίτητα καταλαμβάνουν οι παραπάνω διαδικασίες,

όσο και στον τρόπο που ο χώρος αυτός συναρθρώνεται με εκείνον

των υπόλοιπων κοινωνικών διαδικασιών, καθώς και στις επιπτώσεις

των δυνατοτήτων/περιορισμών που απορρέουν απο αυτή τη
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συνάρθρωση για την αναπαραγωγη της δομης αλλά και της συνολικης

φυσιογνωμίας του κράτους πρόνοιας (Θ.Μαλούτας, 1988: 275).

Η σχέση μεταξύ μέσων συλλογικής κατανάλωσης και αστικού

χώρου συνίσταται ουσιαστικά σε δύο σημεία:

• η χωρική κατανομή των μέσων συλλογικής κατανάλωσης αποτελεί

κεντρικό στοιχείο της τεχνικής διαίρεσης του χώρου και, συνεπώς,

των λειτουργικών του χαρακτηριστικών σε επίπεδο περιφέρειας ή

επικράτειας (Harνey, 1982),
• παράλληλα, η άνιση κατανομη τους αποτελεί βασικη παράμετρο

των διαχωρισμών στον αστικό χώρο και, έτσι, της διαμόρφωσης

διαφορικης γαιοπροσόδου η οποία μέσω των μηχανισμών της αγοράς

οδηγεί σε μετασχηματισμούς των χρήσεων γής και του κοινωνικού

διαχωρισμού στον αστικό χώρο.

Έτσι η ουσία της χωρικής διάστασης του κράτους πρόνοιας δεν

είναι ο συνολικός χαρακτηριστικός του χώρος (η πόλη), αλλά η

χωρική δομή που συνίσταται στις χωρικές σχέσεις που διέπουν τις

διαδικασίες που αποτελούν το κράτος πρόνοιας και τον τρόπο

χωρικής διάρθρωσης των διαδικασιών αυτών με τις ευρύτερες

κοινωνικές διαδικασίες.

Η χωρική διάσταση του κράτους πρόνοιας μπορεί να εκφραστεί

και άμεσα και έμμεσα. Η συγκεκριμένη φυσική παρουσία των μέσων

συλλογικής κατανάλωσης - που αποτελούν τους φυσικούς ·φορείς

των παροχών σε είδος - με τον τρόπο κατανομής τους στον αστικό

χώρο, με την διαπεριφερειακή κατανομή τους κλπ., αποτελεί την

άμεση έκφραση. Έμμεσα εκφράζεται, για παράδειγμα, με την χρηση

χωρικών κριτηρίων κατά τον προγραμματισμό ορισμένων τομεακών

παροχών (π.χ.διοχέτευση παροχών προς τις υποβαθμισμένες

αστικές περιοχές), με τις χωρικές επιπτώσεις ορισμένων πολιτικών

πρόνοιας, που αρχικά δεν φαίνεται να συναρτώνται με το χώρο (π.χ.

κατανομή πιστώσεων στο πλαίσιο πολιτικών κατοικίας).

Οι παροχές σε είδος (μιλησαμε γι αυτές παραπάνω - κοινωνικός

εξοπλισμός και μέρος τεχνικης υποδομης) μορφοποιούνται συνηθως

ως μέσα συλλογικης κατανάλωσης. Η πλειονότητά τους εξαρτάται

από το κράτος και η πρωτοφανής σε έκταση ανάπτυξή τους

δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των

υπολοίπων. Η ανάπτυξη των μέσων συλλογικής κατανάλωσης

σημαίνει 'Όμοιογενοποίηση" του χώρου της πόλης ~ με την έννοια ότι

απλώνονται σε όλη την πόλη στην προσπάθεια ισομερούς

εξυπηρέτησης όλου του πληθυσμού - οργάνωση - με το συγχρονισμό

των αλληλεξαρτημένων διαδικασιών στο εσωτερικό, αλλά και μεταξύ

των διαφόρων περιοχών - και έλεγχο του αστικού χώρου - με την

εντεινόμενη διείσδυση των κρατικών ρυθμίσεων σε χώρους πολύ πιο

αυτόνομων διαδικασιών κοινωνικής αναπαραγωγής (Θ.Μαλούτας,

1988: 281 και 1992: 16).
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Ο πολεοδομικός προγραμματισμός υπήρξε το κύριο εργαλείο για

την πολεοδομική οργάνωση των μέσων συλλογικής κατανάλωσης, η

οποία δεν επιτυγχάνεται αυτόματα. Υπάρχουν μηχανισμοί στην

αγορά γης, των οποίων οι επιπτώσεις αποτελούν βασικό παράγοντα

μη κοινωνικής ομοιογενοποίησης και πρέπει να ανασχεθούν, όπως

προϋποθέτει η πολεοδομική οργάνωση των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης. Η αρνητική ουτή λειτουργία της αγοράς γής, όσον

οφορά τα μέσο συλλογικής κατανάλωσης δεν οφείλεται, βέβαιο,

στην γενικότερη μη ορθολογιστική λειτουργία της.

Το γεγονός ότι στο χώρο της συλλογικής κατονάλωσης οι τιμές

γής διαμορφώνονται συνηθως διοικητικά, και σε επίπεδα που

αποκλείουν την πληρωμή υψηλής γαιοπροσόδου (αλλιώς θα υπήρχε

κίνδυνος για τον κεντρικό ρόλο της συλλογικης κατανάλωσης όσον

αφορά την κοινωνικη αναπαραγωγη), έχει ως παρενέργεια τις μη

λειτουργικές και ομοιογενοποιητικές χωροθετησεις. Η άρση των

αντιφάσεων αυτών, ο εξορθολογισμός δηλαδή του χώρου, βρίσκεται

σε μια σειρά στοιχείων:

1. στο διαχωρισμό των χρησεων γης (zoning) που δημιουργείται στον

αστικό χώρο με τη ανάπτυξη της βιομηχανίας,

2. στην έντονη συγκέντρωση κεφαλαίου, καθώς και στην έντονη

προλεταριοποίηση και την παράλληλη συρίκνωση των ενδιάμεσων

κοινωνικών κατηγοριών που επίσης ευνόησαν το διαχωρισμό χρησεων

γής και τον κοινωνικό διαχωρισμό του αστικού χώρου,

3. στον - πολεοδομικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο

θεσμοθετήθηκαν χρήσεις γής, αποκτήθηκαν γήπεδα γιο κατασκευή

κοινωνικού εξοπλισμού κλπ., με αποτέλεσμα τη ρύθμιση της χωρικης

διάστασης της συλλογικης κατανάλωσης και που λειτουργικά

συνδέεται με την ανάγκη ελαχιστοποίησης του κόστους/χρόνου

μεταφοράς εμπορευμάτων και φορέων εργασιοκής δύναμης, με την

επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της προώθησης της

"συνεργασίας" που ευνοεί η συγκέντρωση και με την προσπάθεια

αποφυγης των αρνητικών πλευρών της συγκέντρωσης και ο οποίος

διευκολύνεται από την ιστορικά διαμορφωμένη αποξένωση των

λαικών μαζών από την έγγειο ιδιοκτησία. (Θ.Μαλούτας, 1988: 282 και

1992: 17).

Ο εξορθολογισμός του αστικού χώρου αποτέλεσε στις

αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες ζήτημα γύρω από το οποίο στις

περισσότερες περιπτώσεις διαμορφώθηκε μια κοινωνικη συναίνεση,

που στηρίχθηκε σε ετερόκλητα ως προς την ουσία τους συμφέροντα,

αλλό κοινό ως προς τις δυνατότητες πραγματοποίησης τους μέσω

αυτού του εξορθολογισμού. Η συναίνεση αυτη ισχυροποιηΘηκε κατό

την ανάπτυξη του κρότους πρόνοιας, οπότε ο εξορθολογισμός του

χώρου ήταν και προϋπόθεση αλλά και επίπτωση της ανάπτυξης των

διαφόρων παροχών.

Η ανάπτυξη των μέσων συλλογικης κατανόλωσης εκτός από

ομοιογενοποιητικές επιδρόσεις, έχει και "αθέλητες" διαχωριστικές
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επιπτώσεις. Αυτές εμφανίζονται γιατί ο εξοπλισμός περιοχών με

μέσα συλλογικής κατανάλωσης, ανεβάζει τις περιοχές αυτές στην

κλίμακα των προτιμήσεων και κατά συνέπεια στην κλίμακα τιμών και

ενοικίου 14 . Επειδή η ανάπτυξη γίνεται βαθμιαία, οι αναπροσαρμογές

στην κλίμακα προτίμησης οδηγουν σε κοινωνική διαφοροποίηση των

περιοχών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναίρεση της προσπάθειας

για κοινωνική εξίσωση των συνθηκών διαβίωσης σε υποβαθμισμένες

περιοχές με την ανάπτυξη πληρέστερων δικτυων σ' αυτές.

Μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στις παροχές σε χρήμα και στις

παροχές σε είδος είναι ότι, οι μεν πρώτες δεν δημιουργουν κανενός

είδους χωρικές δεσμεύσεις, ενώ οι δευτερες διαχωρίζουν τον αστικό

χώρο σε βιώσιμο και μή. Άλλες δυο αντιφατικές κατευθυνσεις που

δημιούργησε η ρύθμιση της ζήτησης στο πλαίσιο του φορντισμού και

του κεϋνσιανισμού, όσον αφορά τον αστικό χώρο, είναι ότι οι

παροχές σε χρήμα ενέτειναν την λειτουργία των μηχανισμών της

αγοράς, οξυνοντας τις κοινωνικά διαχωριστικές και πολεοδομικά μη

ελεγχόμενες επιπτώσεις τους και ότι τις κοινωνικές πολωτικές

επιπτώσεις μετρίασε ο προνοιακός χαρακτήρας. Από την άλλη, οι

παροχές σε είδος, όπως είδαμε παραπάνω, εισήγαγαν τάσεις

πολεοδομικου εξορθολογισμου και εξομάλυνσης των κοινωνικών

ανισατήτων (Θ.Μαλούτας, 1992: 19-20).

4..6.o.-Eίδ.η-Κ.ατανάλw.σ.rιςΙιφ.ά:r.o.ς.J!ράναιας και πιέσει.ς..n=

αυ.Ιό

Η διαδικασία κατανάλωσης είναι βασική συνιστώσα για την

αναπαραγωγή των υπαρχουσών δομών και σχέσεων. κυρια μορφή

της είναι η ιδιωτική κατανάλωση που αντιδιαστέλλεται με δυο άλλες

μορφές την αυτόνομη και την κοινωνικοποιημένη κατανάλωση. Η

αυτόνομη δεν καθορίζεται τουλάχιστον άμεσα από τους νόμους της

προσφοράς και της ζήτησης. Σήμερα η μορφή αυτής της

κατανάλωσης τείνει να περιοριστεί σε θεσμους, δομές και σχέσεις

που λειτουργουν στην ιδιωτική σφαίρα (π.χ. φροντίδα των παιδιών

και των ηλικιωμένων στο σπίτι). Η κοινωνικοποιημένη μορφή, όμως,

συντελείται μέσω διαδικασιών που έρχονται σε αντίθεση με τις

κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις και την κυρίαρχη ιδεολογία των

οικονομιών της αγοράς. Αυτό γίνεται γιατί η ποσότητα που

καταναλίσκεται δε συνδέεται πάντα με την ικανότητα του

καταναλωτή να ανταποκριθεί στην τρέχουσα τιμή του προιόντος ή

της υπηρεσίας (I.Σαγιάς και Μ.Σπουρδαλάκης, 1992: 35-36).
Υπάρχουν τρείς υποκατηγορίες της κοινωνικοποιημένης

κατανάλωσης (βλ. Σαγιάς, 1992, Ο' Cannor,1977 κ.α.).

• Η ημιιδιωτική κατανάλωση, δηλαδή δημόσια οργανωμένες

υπηρεσίες, αλλά όχι επιδοτουμενες και χωρίς πρόσβαση στην αγορά

(δημόσιες κατοικίες),

14 ΥπολογΙζονται με τη διαφορική γαιοπρ6σοδο Ι.
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• Η ημισυλλογική κατανάλωση, δηλαδή δημόσια οργανωμένες και

επιδοτούμενες· υπηρεσίες με πρόσβαση στην αγορά (δημόσιες

συγκοινωνίες) και

• Ο πυρήνας της συλλογικής κατανάλωσης - δημόσια οργανωμένες

και επιδοτούμενες υπηρεσίες, χωρίς παροχή από την αγορά (όχι

πάντα) (υγεία και εκπαίδευση).

Εκτός από τους τρείς παραπάνω τύπους υπάρχουν και τρείς

πολιτικά ορισμένοι τύποι κοινωνικοποίησης της κατανάλωσης,

• Είναι μια αντίδραση του καπιταλισμού σε συγκεκριμένες

καταστάσεις όπου πιέζεται να εξασφαλίσει τις ελάχιστες

προϋποθέσεις για ζωή για τους εργαζόμενους σε μέρη που δεν

υπήρχαν (όπως για παράδειγμα οι πόλεις με ορυχεία), γιατί οι

εργαζόμενοι ή αρνιόταν να κατοικήσουν σε τέτοια μέρη ή έφευγαν

γρήγορα ή πολύ γρήγορα κατέβαιναν σε απεργία.

• Είναι η συλλογική οργάνωση των εργαζομένων για κατανάλωση:

συνεταιρισμοί, σύνδεσμοι, όλοι οι τύποι της περισσότερο ή λιγότερο

βιομηχανοποιημένης αλληλεγγύης ή συλλογικής κατανάλωσης.

• Είναι η κρατική παρέμβαση μέσω της προσφοράς των δημοσίων

υπηρεσιών. Είναι ακόμη, μια απάντηση στην πάλη των τάξεων, το

οποίο δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικά μια απάντηση στις

απαιτήσεις της εργατικής τάξης (E.Preteceille, 1981: 6-7).

Η μετατροπή του τρόπου κατανάλωσης, που επιδρά και στα

αντικείμενα και στις σχέσεις κατανάλωσης, έχει χαρακτηριστεί σαν η

μετατροπή του τρόπου παραγωγής, που φαίνεται σαν κίνηση

κοινωνικοποίησης. Αλλά η κοινωνικοποίηση της κατανάλωσης δεν

είναι τίποτα περισσότερο από την κοινωνικοποίηση των

παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή μια γραμμική διαδικασία, μια

συνεχόμενη ανάπτυξη ή μια συσσωρευτική αύξηση. Η κοινωνικοποίηση

- η αύξηση του μεγέθους των κοινωνικών πρακτικών που εμπλέκονται

σε κάθε καταναλωτική διαδικασία - μπορεί να γίνει μέσω της

επέκτασης της κοινωνικής κατηγορίας της εργασίας και μέσω μιας

προοδευτικής ενοποίησης διαφόρων στοιχείων της εγχώριας

παραγωγής στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η

κοινωνικοποίηση αναφέρεται απ' ευθείας στην διαδικασία της

κατανάλωσης, ιδιαίτερα μέσω νέων τύπων συνεργασίας και τεχνικού

διαχωρισμού της εργασίας και μέσω της επένδυσης νέων ικανοτήτων

των καταναλωτών και ειδικευμένου προσωπικού.

Αν οι τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης δεν είναι δυνατόν να

"συνεργαστούν" με κάποιους τρόπους της αναπαραγωγής της

εργατικής δύναμης, οι τρόποι με τους οποίους οι διάφοροι τύποι

κοινωνικοποίησης της κατανάλωσης αντιδρούν, χωρίς να την

επιλύουν την αντίφαση αυτή, δεν μπορούν να περιοριστούν σε μια

διαδικασία που βασίζεται σε μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των

δυσκολιών που γίνονται αντιληπτοί από κάποιους, όπως είναι η

αστική τάξη ή το κράτος, που προσπαθούν να επινοήσουν λύσεις και

να τις κάνουν πράξη και μετά να τις υιοθετήσουν και αναπτύξουν.
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Στο ιδεολογικό επίπεδο το κράτος αντιμετωπίζει:

Το κράτος δέχεται τριών ειδών πιέσεις: οικονομικές, ιδεολογικές

και πολιτικές. Στο οικονομικό επίπεδο αντιμετωπίζει:

Αυτή η υποκειμενική άποψη είναι κοινή γι αυτούς που βλέπουν το

κρατος σαν μεταρρυθμιστη - γι αυτούς η αναπτυξη της κρατικης

παρέμβασης στη συλλογική κατανάλωση είναι το λιγότερο ένα μέσο

για Υα αντιμετωπίσει υπερβολικές δυσκολίες, και το περισσότερο.

ένας αποτελεσματικός τρόπος επιτυχίας της ανακατανομής,

κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου - και γι αυτούς που το βλέπουν

από μια λειτουργική σκοπιά, δεχόμενοι το κράτος ως την απάντηση

στις ανάγκες του κεφαλαίου και/ή σαν ένα μέσο για μεγαλύτερο

κοινωνικό έλεγχο (Ε. ΡreΙeceίΙΙe, 1981: 5-6).

Μπάκης Γιώργος

Κυρίαρχο στοιχείο της συλλογικής κατανάλωσης είναι η άμεση

εμπλοκή του κρατικού μηχανισμού τόσο στην παραγωγή, όσο και

στην κατανομή των αγαθών ή υπηρεσιών που κατατάσσονται σ'

αυτιjv. Δηλαδη, κύριο γνώρισμα των μέσων συλλογικής καταναλωσης

είναι ο κοινωνικός τους χαρακτήρας. Η κρατική παρέμβαση έχει δύο

κύριους στόχους: τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την

συντηρηση του σχηματισμού κεφαλαίου. Αυτη η θεωρητική

παρατήρηση παρουσιάζει δυσκολίες εφαρμογής όταν αντιμετωπίζει

την οργάνωση και ανάλυση συγκεκριμένης κατάστασης.

6. Πιέσεις για την διατηρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Το

κρατος προβλέπει συχνα την ζητηση στον τομέα της συλλογικης

κατανάλωσης και έτσι αναστέλλει ή περιορίζει οποιαδήποτε

κοινωνική αναταραχή.

7. Πιέσεις για τη διατηρηση της ιδεολογικης κυριαρχίας της αγορας.

Το κράτος μειώνει την παρέμβασή του αφού ο κρατικός

παρεμβατισμός φαίνεται να αμφισβητεί τον μηχανισμό της αγορας.

8, Πιέσεις που προέρχονται από την ανάγκη επιλεκτικής διατήρησης

παραδοσιακών αξιών, Ο καταναλωτισμός εξαφανίζει παραδοσιακές

1. Πιέσεις κόστους εργασίας (μετατόπιση του από τις επιχειρήσεις

στον κρατικό προυπολογισμό).

2, Πιέσεις κόστους παραγωγής (μετατόπισή του από τις

επιχειρησεις στον κρατικό προυπολογισμό).

3, Πιέσεις για τόνωση των επενδύσεων και οικονομική μεγέθυνση - το
κράτος ατμομηχανή (ενίσχυση επενδύσεων και μεγέθυνση σε

κλάδους που παράγουν εισροές για την κοινωνικοποιημένη

κατανάλωση). Αυτές οι πιέσεις συντείνουν στην ενεργό παρουσία του

σε τομείς όπως υγεία, παιδεία και δημόσια έργα που έχουν

πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις.

4. Πιέσεις για την τόνωση της συμπληρωματικης - ως προς την

κοινωνικοποιημένη ~ κατανάλωσης (στόχος η ενδυνάμωση της

ιδιωτικης καταναλωσης).

5. Πιέσεις ιδιωτικής συσσώρευσης κεφαλαίου (πιέσεις για μείωση της

παρέμβασης από πλευρας κρατους).
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αξίες και συνήθειες. Η παρέμβαση του κράτους αντικειμενικά

ενισχύει παραδοσιακές αξίες.

Στό πολιτικό επίπεδο το κράτος αντιμετωπίζει:

9. Πιέσεις για περιορισμό της πολιτικοποίησης των κοινωνικών του

δραστηριοτήτων (περιορισμός της πολιτικής διόστασης της

παρέμβασής του).

10. Πιέσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα. Συνδέονται με τις

ανταγωνιστικές σχέσεις που πηγάζουν από τον ίδιο τον κρατικό

μηχανισμό και από την λειτουργία των μηχανισμών της αγοράςστην

διαδικασία κατανομής των διαθέσιμων πόρων (I.Σαγιάς και

Μ.Σπουρδαλόκης, 1992: 40-45).

Ο συνδυασμός των παραπάνω πιέσεων με τις διάφορες μορφές

κατανάλωσης, μπορεί να είναι θετικός, αρνητικός ή και να ποικίλλει.

Αυτοί οι συνδυασμοί φαίνονται στον πίνακα 4.1..

4.6,1. Η περίπτωση Tη~λλάδας

Κατό την πρώτη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα, δόθηκε

μικρή σημασία στην ανάπτυξη της συλλογικής κατανάλωσης και του

κρότους πρόνοιας γενικότερα. Το ενδιαφέρον αυξήθηκε μετό το 1974,
όταν όμως τα σημάδια της κρίσης σε διεθνή κλίμακα ήταν ορατά και

κατά συνέπεια τα περιθώρια ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας είχαν

αρχίσει να περιορίζονται.

Μιλώντας για το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα το ζητούμενο που

προκύπτει είναι οι λόγοι της μη ανόπτυξής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι

το κράτος δεν έχει αναλάβει μια σειρά διαδικασιών που αναφέρονται

στο χώρο της κατανάλωσης, αλλά ο τρόπος και η έκταση που έχει

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο δεν συγκρίνονται με το πρότυπο που

επικρότησε στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Έτσι

παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία το εξής παράδοξο φαινόμενο:

σε μια περίοδο κατό την οποία στα περισσότερα κρότη της δυτικής

Ευρώπης το οικονομικό baam παρέχει για πρώτη φορά πρόσφορες

συνθήκες για την ανάπτυξη πλατιάς συναίνεσης στην κοινωνία γύρω

από ορισμένα ελάχιστα standards διαβίωσης και την ευθύνη της

πολιτείας για την εφαρμογή συλλογικών ρυθμίσεων που
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ΠIΝΑΚΑΣ 4.1: Συνδυασμός πιέσεων προς το κράτος και μορφών κατανάλωσης

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΙΕΣΕΙΣ Αυτόνομη Ιδιωτική Ημιιδιωτική Ημισυλλογική Συλλογική

Α. Οικονομικές

ι. Κόστος εργασίας + - + + +
ιι. Κόστος παραγωγής - - - + -
lιι. Κράτος-ατμα ηχανή - - + - +
ιν. Συμπληρωματική

κατανάλωση - - + - π

ν. Συσσώρε:υσrι κεφαλαίου π + + + -
Β. Ιδεολογικές

νι. Κοινωνική σταθερότητα - - π + +
νη. ΚυΡιορχία της αγοράς - + + - -
νιιι. Παραδοσιακές αξίες + - - + -
Γ. Πολιτικές

ιχ. Πολιτικοποίηση + + π + -
χ. Δημοσιονομικές + + - π -
Συνοπτικός πίνακας

Οικονομικές πιέσεις - - + - +
Ιδεολογικές πιέσεις - - π + -
Πολιτικές πιέσεις + + - + -

(+)-θε:ηκός συνδυασμός

(-)-αρνητικός συνδυασμός

π-ποικίλλει πηΥή:Σαγιός & Σποο λαδάκης, 1992
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εξασφαλίζουν τα standards αυτά, στην ελληνική κοινωνία την ίδια

περίοδο οι κοινωνικο - οικονομικές ανισότητες εντείνονται, το

εργατικό κίνημα αποδιοργανώνεται και ελάχιστα διαμορφώνεται

συλλογική συνείδηση για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης του

κράτους πρόνοιας. Και όλα τα παραπάνω συμβαίνουν την στιγμή που

υπάρχει χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης βασικών βιοτικών αλλά και

ποιοτικών αναγκών, όπως δείχνουν τα πρότυπα κατανάλωσης των

μικρομεσαίων και εργατικών στρωμάτων (Μ.Πετμεζίδου - Τσουλουβή,

1992: 110).

Στην Ελλάδα παρατηρείται κυρίως τόνωση των μορφών ιδιωτικής

κατανάλωσης, οι οποίες συνδέονται θετικά με τις ανάγκες

συσσώρευσης και με την ιδεολογική κυριαρχία της αγοράς. Όσον

αφορά τα μέσα συλλογικής κατανάλωσης, τονίζεται η σημαντική

ανεπάρκεια τους στην Ελλάδα τόσο σε ποσότητα (μικρή ανάπτυξη

μορφών κοινωνικοποιημένης κατανάλωσης), όσο και σε ποιότητα

παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναφερόμενοι στους δύο σημαντικότερους πόλους κοινωνικού

συμφέροντος (κεφάλαιο/εργασία) μπορούμε να πούμε ότι: από την

πλευρά του κεφαλαίου, στοιχεία όπως το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης

της παραγωγικής διαδικασίας. η περιορισμένη συγκέντρωση

κεφαλαίου, καθώς και ορισμένοι συγκυριακού τύπου παράγοντες,

όπως η υπερεπάρκεια εργατικής δύναμης κατά την εποχή αυτή, δεν

οδήγησε στη τροφοδότηση συστηματικών πιέσεων από την πλευρά

του κεφαλαίου για την διεύρυνση της αναπαραγωγής της εργατικής

δύναμης. Από την πλευρά της εργασίας υπάρχουν παράγοντες που

οδήγησαν στην απουσία σχετικών πιέσεων, όπως το συγκριτικά

χαμηλό ποσοστό της μισθωτής εργασίας και των εργαζομένων στην

παραγωγή (Θ.Μαλούτας, 1988: 32-33). Η απουσία αποτελεσματικών

κοινωνικών κινημάτων έχει οδηγήσει, στην Ελλάδα, στην συνεχή

υποκατάσταση κοινωνικοποιημένων μορφών κατανάλωσης, από

άλλες πλήρως ή εν μέρει εμπορευματικοποιημένες. Αποτέλεσμα

αυτής της υστέρησης της ελληνικής κοινωνίας είναι η οπισθοδρόμηση

σε παραδοσιακές δομές και σχέσεις (όπως η διευρυμένη οικογένεια,

κυκλώματα αλληλοβοηθείας στη βάση κοινού τόπου καταγωγής και η

μορφολογία του αστικού χώρου που επιτρέπει την λειτουργία των

παραπάνω) που υποκαθιστούν τις κρατικά οργανωμένες παροχές και

που φυσικά, δεν αφορούν μόνο την κατανάλωση αλλά το σύνολο των

σχέσεων της κοινωνικής αναπαραγωγής (I.Σαγιάς και

Μ.Σπουρδαλάκης, 1992: 58-59).

4.6.1.1 ΧωριΨl.ά.σ.ΙΩ.αrμα/uφάΙοJι.ς...ιφόνοιaς στην Ελλάδα

Η χωρική φυσιογνωμία που απορρέει από διαδικασίες κοινωνικής

αναπαραγωγής συνδυασμένες με την περιορισμένη ανάπτυξη του

κράτους πρόνοιας, διαφέρει σημαντικά από εκείνη του αναπτυγμένου

κράτους πρόνοιας. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο χαμηλός

βαθμός ολοκλήρωσης του χώρου, με την συνύπαρξη πολλών λιγότερο
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ή περισσότερο ομοειδών και σχετικά αυτόνομων τμημάτων του

αστικού ιστού.

Ο Θ.Μαλαύτας υπαστηρίζει ότι:

Επίκεντρο της διαφοροποιημένης αυτής χωρικής φυσιογνωμίας αποτελούν

οι διαδικασίες μιας κοινωνικό γενικευμένης μεσοστρωματικού τυπου

αναπαραγωγής, της οποίας το εύρος καθορίζεται και εξασφαλίζεται, σε

μεγόλο βαθμό, πολιτικό και η οποία υλοποιείται κυρίως μέσω της κοινωνικό

εξαπλωμένης ιδιοκτησίας, του ελέγχου και της πρωτοβουλίας στις

διαδικασίες αξιοποίησης του αστικού χώρου. Απόληξη των διαδικασιών

αυτών αποτελεί ένας χώρος αντικείμενο έντονης και κοινωνικό

εξαπλωμένης κερδοσκοπίας, χώρος ιδιωτικοποιούμενος, εκτατικός σε βόρος

κόθε μορφής δημοσίου χώρου, με την απουσία των δραστηριοτήτων κρότους

πρόνοιας να εξοντώνει τον τελευταίο, ακόμη και ως διαθέσιμο χώρο

(Θ.Μαλούτας, 1988: 299).

Ένας άλλος παράγοντας επιτείνει τις διαφοροποιητικές τάσεις

της φυσιογνωμίας του ελληνικού αστικού χώρου έναντι αυτής των

χωρών του αναπτυγμένου κράτους πρόνοιας είναι η απουσία

διαχωρισμού σε ζώνες δραστηριοτήτων, απόρροια της περιορισμένης

βιομηχανικής ανάπτυξης. Η μικρή κλίμακα των αικοναμικών μονάδων

επιτρέπει την διατήρηση του χώρου εργασίας κοντά στην κατοικία

και κατά συνέπεια την διατήρηση σχετικά αυτόνομων περιοχών σε

αντίθεση με τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων σε λειτουργικά

παραπληρωματικές ζώνες και τη συνεxrΊ διακίνηση ανθρώπων και

εμπορευμάτων μεταξύ τους.

Τέλος, η ανάπτυξη των υπηρεσιών, δεν αναδιοργανώνει

αποφασιστικά τη δομή του αστικού χώρου, αλλά κατανέμεται

σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή του αυξάνοντας, μάλλον, τις

αντιστάσεις στην αλλαγή της. Οι χωρικές επιπτώσεις της ανάπτυξης

των υπηρεσιών έχουν κυρίως χαρακτήρα κοινωνικού και όχι

λει τουργικού διαχωρισμού που οφείλονται στην τάση των ιδιωτικών

υπηρεσιών να ακολουθούν τα ευπορότερα κοινωνικά στρώματα, τάση

που σχετικοποιείται όμως στο πλαίσιο μιας όχι ιδιαίτερα πολωμένης

κοινωνικής δομής και ενός αστικού χώρου χωρίς έντονο κοινωνικό και

λειτουργικό διαχωρισμό. Αναφέρονται επίσης, επιπτώσεις (οι οποίες

είναι σημαντικές) στην τάση συγκέντρωσης των υπηρεσιών στο

κέντρο ή τα κεντρικά σημεία του αστικού χώρου και παράλληλα στο

κέντρο του αστικού δικτύου. Το δεύτερο (η περιφερειακή κατανομή)

συναρτάται και με το γεγονός ότι η μεσοστρωματική αναπαραγωγή

συνδέθηκε αποκλειστικά με το μεγάλο αστικό κέντρο και ιδιαίτερα

την Αθήνα. Το πρώτο (ενδοαστική καταναμή) συνδέεται με την

σπανιότητα των μέσων συλλογικής κατανάλωσης και, άρα, με την

συγκέντρωσή τους στα πιο επίκαιρα σημεία 15 , καθώς και με την

15 Η συγκέντρωσηαυτή δεν οφείλεται μόνο στις προσπάθειες εξορθολογισμούτης
κατανομής των μέσων συλλογικής κατανάλωσης από την διο(κηση, αλλά και στο

γεγονός ότι από την σταδιακή παραγωγή μέσων συλλογικής κατανάλωσης

35



Συλλογική Κατανάλωση, Κοινωνικός Εξοπλισμός

& Πολεοδομική Οργάνωση

Μπάκης Γιώργος

1
Q

~

1

]

l
Q

Ο

J
Ι

J
J

J
J

μεταπολεμική διαμόρφωση της περιφέρειας των μεγάλων αστικών

κέντρων με διαδικασίες που δεν περιείχαν σημαντική ανάπτυξη

δημόσια παρεχόμενων υπηρεσιών και που παράλληλα,

ελαχιστοποιούσαν και τα χωρικά περιθώρια μιας τέτοιας ανάπτυξης

στο μέλλον (Θ.Μαλούτας, 1988: 301).

4.7. Kρί.α.η...:ro.ιLράτouςπρόνοιας

Μετά από δύο δεκαετίες ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας,

διατυπώνονται διάφορες απόψεις για το μέλλον του θεσμού, οι

οποίες διχάζονται και συνιστούν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων.Από

την μια μεριά εκφράζονται ελπίδες για την συμβολή της κοινωνικής

πολιτικής στην ανάπτυξη μιας περισσότερο δίκαιης κοινωνίας, ενώ

από την άλλη εκφράζονται φόβοι ότι η κρατική παρέμβαση στον

τομέα της κοινωνικής προστασίας περιορίζει σημαντικά την ατομική

ελευθερία και επιλογή. Οι διάφορες γραφειοκρατικέςδυσκολίες και η

εντεινόμενη αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί στις συνεχώς

διογκούμενες ανάγκες των κοινωνικών ομάδων για παροχή

κοινωνικώνυπηρεσιών ενισχύουν τις τάσεις αμφισβήτησης.

Οι υποστηρικτέςτου κράτους πρόνοιας επιχειρούννα δείξουν ότι η

κοινωνική πολιτική μπορεί να παίξει θετικό ρόλο στη δημιουργία μιας

τεχνολογικά δυναμικής και ευημερούσας κοινωνίας, ενώ όσοι

αντιτίθενται στην άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η κοινωνία η οποία

δαπανά ένα μεγάλο μέρος των πόρων της οδηγείται αναπόφευκτασε

οικονομική κατάρευση (Μ. Πετμεζίδου - Τσουλουβή, 1992: 20).

Η συλλογική κατανάλωση οργανωμένη από το κράτος είχε ένα

θετικό αποτέλεσμα για το κεφάλαιο, όσο επικρατούσε ο

μεταπολεμικός τύπος οικονομικής μεγέθυνσης16. Αλλά το ξέσπασμα

της οικονομικής κρίσης και οι συσσωρευμένες συγκρούσεις γύρω από

τους θεσμούς κοινωνικής προστασίας κλόνισαν σημαντικά την βάση

της συναίνεσης.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και

αναδιάρθρωσης είναι πολλαπλές. Η μεγάλη όξυνση της ανεργίας

δημιουργεί αντιθέσεις σε ανέργους και μη, παρουσιάζοντας τους

πρώτους ως διασπαθιστές του δημόσιου χρήματος το οποίο

εμποδίζεται να επιστρέψει στους δημιουργούς του. Μ' αυτές τις

συνθήκες (αυξημένης ανεργίας) σημαντική παρουσιάζεται η

εξασφάλιση που αντιπροσωπεύει η δημόσια απασχόληση, η οποία

συνίσταται, στην εγγυημένη συνέχιση της απασχόλησης, αλλά και

στην άνιση πρόσβαση στις δημόσιες παροχές, αφού οι

απασχολούμενοι στο δημόσιο (οι περισσότεροι) βρίσκονται πιο κοντά

στα κέντρα αποφάσεων που αφορούν τις παροχές, και κατά

συνέπεια έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στη συλλογική

ευνοούνται, για προφανε(ς λόγους, οι κεντρικές περιοχές, ιδιa(τεpα μόλιστα σε

πόλεις με ευρε(α πρόσφατη επέκταση.

16 Συσσώρευσηκεφαλα(ου • φορντικ6 μοντέλο και κεϋνσιανικό.
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κατανάλωση. Ακόμη, η ανασφάλεια που κυριαρχεί στο χώρο της

ιδιωτικής απασχόλησης οξύνεται από το γεγονός ότι πολλές θέσεις

τακτικής εργασίας μετατρέπονται σε μερικής και περιστασιακής

απασχόλησης ή καταργούνται καθώς το έργο που παρήγαγαν

ανατίθεται πλέον υπεργολαβικά. Τέλος, πλήττονται κοινωνικές

ομάδες, όπως οι νέοι, που φθάνουν σε μια κλειστή αγορά εργασίας,

οι γυναίκες, που απολύονται ευκολότερα λόγω της πιο πρόσφατης

εισδοχής τους στην αγορά εργασίας και λόγω της θέσης τους στον

οικογενειακό καταμερισμό εργασίας, οι φυλετικές μειονότητες, που

εισπράτουν τους εναντίον τους διαχωρισμούς και σ' αυτόν τον

τομέα. Τα πλήγματα αυτών των ομάδων αυξάνονται λόγω των

δυσμενών γι αυτές επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης του κράτους

πρόνοιας (Θ.Μαλούτας, 1988: 19-20).

Οι συνθήκες ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας συνεπώς

διαφοροποιούνται και από μια έντονα αναπτυξιακή περίοδο

μεταβαίνουμε σε μια νέα εποχή, που οξύνονται οι κοινωνικοί

διαχωρισμοί. Στις νέες αυτές συνθήκες το κράτος πρόνοιας

μετατρέπεται σε αντικείμενο διαπάλης για την εξασφάλιση των

υπηρεσιών του ή μετατρέπεται σε αντικείμενο περικοπών με στόχο

τη διαφορετική χρήση (αμεσότερη χρηματοδότηση της συσσώρευσης)

των δημοσίων πόρων.

Με την οικονομική κρίση, που εκφράζεται και ως δημοσιονομική, ο

συντηρητικός λόγος (που επικράτησε στις περισσότερες χώρες τα

τελευταία χρόνια)17 γίνεται νεοφιλελεύθερος και όσον αφορά το

κράτος πρόνοιας προβάλλει τα προβλήματα που δημιαύργησαν δύο

δεκαετίες ανάπτυξής του. Αυτά είναι (α) η συνεχής διόγκωση των

δημοσίων δαπανών που αποστερούν τον ιδιωτικό τομέα από μεγάλο

μέρος των πόρων, (β) η αύξηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα

που περιορίζει το εργατικό δυναμικό για τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα

που συμβάλλει στην αύξηση των ημερομισθίων και την άνοδο του

κόστους παραγωγής, και (γ) η συνεχής αύξηση του δημοσίου

δανεισμού που ωθεί σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια και τροφοδοτεί

τον πληθωρισμό (Μ.Πετμεζίδου - Τσουλουβή, 1992: 45). Προτείνει

λοιπόν:

• ιδιωτικοποίηση των σχέσεων ιδιοκτησίας των δημόσιων μέσων

κατανάλωσης,

• εξατομίκευση των μορφών ιδιοποίησης των υπηρεσιών που

προσφέρουν επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της

ελευθερίας, το οποίο δεν συνδέεται μόνο με το δικαίωμα της

άρνησης κάποιου να χρηματοδοτεί την κατανάλωση άλλου, αλλά και

17 Την (δια στιγμή η αριστερό βρ(σκεται σε περίοδο ιδεολογικο-πολιτικής

υποχώρησης, συχνό προσδεμένη σε παρωχημένα σχήματα κοινωνικής ανόλυσης και

κατό συνέπεια σε παρωχημένα σχήματα κοινωνικών παροχών. Παρόλα αυτό, η

συντηρητική πολιτική αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα πραγματοπο(ησης

περιστολών στις σχετικές δαπόνες και κυρίως σε τομε(ς πολιτικό επικίνδυνους

(π.χ. υγεία, εκπα(δευση κλπ.).
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με το δικαίωμα επιλογής του είδους και της ποιότητας κατανάλωσης

(Θ.Μαλούτας,1988: 22).

Η κρατική παροχή υπηρεσιών και συλλογικών μέσων κατανάλωσης,

όπως και οι έμμεσοι μισθοί (κοινωνική πρόνοια κλπ.), εμπλέκουν

μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη, η οποία καθυστερεί τη συσσώρευση

κεφαλαίου, μερικώς μέσω της φορολογίας των κερδών και επίσης

λόγω του ότι αποστερεί κεφάλαια από εναλλακτικές χρήσεις πιο

βοηθητικές γιο τη συσσώρευση. Η κρίση οδηγεί σε μεγολύτερη πίεση,

η οποία ξεκινά από την ανάγκη οι δημόσιοι πόροι να υποστηρίζουν

άμεσα την συσσώρευση. Γι αυτό υπάρχει μια γενική τάση, στις

καπιταλιστικές χώρες, να υπάρξει μείωση των δημοσίων δαπανών

από το κεντρικό κράτος για συλλογική κατανάλωση, η οποία επίσης

διακινδυνεύει τα θετικά αποτελέσματα του κράτους πρόνοιας για το

ίδιο το κεφάλοιο (E.Preleceille, 1981: 9)

Άλλοι μελετητές, στο πλαίσιο της μαρξιστικής προσέγγισης,

προσπαθούν να συνθέσουν τις οικονομικές συγκρούσεις ως αιτίες της

κρίσης με αντιφάσεις που γεννιούνται μέσα από τις πολιτιστικές

αξίες. Κάτι παρόμοιο επιχειρεί και ο Offe, που υποστηρίζει ότι οι

ταξικές συγκρούσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια των

οικονομικών δομών δημιουργούν ανυπέρβλητο προβλήματα για την

χάραξη πολιτικής από το κράτος, παράλληλα όμως το πολιτιστικό

επίπεδο της κοινωνίας αποτελεί και αυτό τη βάση διαμόρφωσης

διεκδικήσεων τις οποίες η κοινωνία αδυνατεί να ικανοποιήσει. Οι

συνθήκες αυτές διευρύνουν τις τάσεις αμφισβήτησης και οδηγούν σε

μια πλατύτερη "κρίση νομιμοποίησης" μέσα στην κοινωνία.

Υπάρχει επαναπροσανατολισμός των χρήσεων για τις οποίες

επενδύονται οι δημόσιοι πόροι και ποιοτική μετατροπή των τύπων

συλλογικής κατανάλωσης. Έτσι μπορεί οι δημόσιες δαπάνες να μην

μειώνονται εντελώς ή και σε κάποιες περιπτώσεις να αυξάνονται,

αλλάζει όμως, η οικονομική λογική τους και επίσης τα κοινωνικά

αποτελέσματά τους από τις προηγούμενες αλλαγές, όπως επίσης η

φύση και οι πραγματικές κοινωνικές επιδράσεις της συλλογικής

κατανάλωσης. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την

περίπτωση της κατοικίας, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες

περικοπές. Ένα στοιχείο ερμηνείας είναι ότι η κατοικία ως παροχή

ήταν η πιο στενά συνδεδεμένη με το φορντιστικό μοντέλο.

Υπολογίζοντας κανείς και την ''γκετοποίηση'' πολλών

απομακρυσμένων περιοχών, όπου αναπτύχθηκαν μεγάλα στεγαστικά

προγρόμματα. κατανοεί την δυνατότητα περικοπής δαπανών για μια

τέτοια παροχή που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις νέες αντιλήψεις

και ανάγκες. Ωστόσο, φαίνεται ότι "το κράτος πρόνοιας βρίσκεται

μάλλον σε περίοδο προσαρμογής παρά σε περίοδο έντονης

παρακμής" (Heidenheimer Κ.α., 1983: 331, στο Μ.Πετμεζίδου, 1992).
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 5: ΣYΔΔOΓlKH ΚΑΙΑΝΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΓΗ

5.1. Eισ..α:r.ω-γή

Ο ρόλος της συλλογικής κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα κεντρικός,

είναι ρόλος ερμηνευτικού άξονα για την συνολική διαδικασία

αναπαραγωγης της εργασιακης δύναμης και της εξέλιξης της. με

πολύ σημαντικές εξάλλου επιπτώσεις και στο επίπεδο της

παραγωγικής διαδικασίας και, άρα, στο σύνολο της κοινωνικής

αναπαραγωγής.

Η έwοια της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης είναι

απαραίτητη στην ανάλυση των κυριότερων πλευρών της

κατανάλωσης στην καπιταλιστική κοινωνία, γιατί πιέζει τις πιο

καθοριστικές από αυτές, τον ισχνό σύνδεσμο μεταξύ παραγωγής και

κατανάλωσης, που έχει ξεχαστεί από τις περισσότερες θεωρίες της

κατανάλωσης, οι οποίες θεωρούν τον καταναλωτή και τον

εργαζόμενο ως διαφορετικά άτομα και ερευνούν την συμπεριφορά

των καταναλωτώνσαν να είχαν μια ανεξάρτητηλογική.

Επειδη η αναπαραγωγη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αλλαγη,

τίθεται το ερώτημα της τ:εχνολογικής αλλαγής και της φύσης και των

εκφράσεων της αναγκαιότητας της αναπαραγωγής. Ακόμη αυτή η

έννοια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει όλες τις

πρακτικές κατανάλωσης18.Αυτή είναι μία ακόμη, πιο λεπτή αλλά όχι

λιγότερο επικίνδυνη, φονξιοναλιστική αφαίρεση, που έχει να κάνει με

τον ''οικονομισμό'' (economism) ή τον "παραγωγισμό" (productivism).
Δηλαδη, παρότι ο βασικότερος προσδιορισμός της κατανάλωσης

είναι η κοινωνική (καπιταλιστική) αναγνώριση της παραγωγικής

εργασίας, και το σχετικό είδος της εργατικης δύναμης, η σχέση των

εργαζομένων με τις δουλειές τους, με τη ζωη τους σαν ολότητα, με

τον διαχωρισμό τους που τους επιβάλλεται μέσω του χωρισμού

μεταξύ δουλειάς και καθημερινης ζωης (εκτός δουλειάς), δεν

μπορούν να ειδωθούν χωρίς να σκεφτούμε το γεγονός ότι οι

εργαζόμενοι δεν είναι απλά και μόνο εργατική δύναμη (E.Preteceille,
1981: 4-5).

Η διευρυμένη αναπαραγωγή ενός ατόμου είναι μια διαδικασία που

απέχει από την απλή αναπαραγωγή της δυνατότητας να δουλέψει και

ειδικά της δυνατότητας να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, από την

οποία κερδίζει τα προς το ζείν. Η κουλτούρα, η εκπαίδευση, η

ιδεολογία Κ.α. είναι την ίδια στιγμή κοινωνικές διαδικασίες που έχουν

συγκεκριμένα αποτελέσματα, ανάμεσα στα άλλα, στην παραγωγή και

στο πως οι εργαζόμενοι ζούν.

18 Η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης την οπο(α ο Castells εξισώνει με την

συλλογική κατανάλωση και πιο πέρα με την twota του αστικού, ε(ναι μόνο ένα

κομμάτι των αστικών διαδικασιών.
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5 'λ' , ,.2. Καιγωγικος εξαπισμας και αγαπαρα..~~ρ~ατικης

δώιalιΙις

Οι γενικές συνθήκες της κοινωνικής διαδικοσίας παραγωγής έχουν

τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω της εμφάνισης συντελεστών ίσης

σπουδαιότητας που αποτελούν αναγκαίες συνθήκες. Είναι τα

συλλογικά μέσα κατανάλωσης19 και η χωρική συγκέντρωση των

μέσων παραγωγής και αναπαραγωγής (μέσα αναπαραγωγής της

εργατικής δύναμης και του κεφαλαίου) (Ζ.Λοζκίν, 1972: 141-142).

Λέγοντας κοινωνικό εξοπλισμό εννοούμε το σύνολο των

δραστηριοτήτων που αφορούν την αναπαραγωγή της εργατικής

δύναμης. Οι γενικές συνθήκες κοινωνικής αναπαραγωγής

αναφέρονται στο σύνολο των ιατρικών, αθλητικών, μορφωτικών,

πολιτιστικών και δημοσίων δικτύων μεταφορών. Οι προϋποθέσεις

για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης είναι η εκμηχάνιση,

συνεργασία της εργασίας αλλά και συγκέντρωση των μέσων

εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και πάρκα, κατοικία, μέσα

μεταφορών κλπ.

Το κράτος και το κεφάλαιο τείνουν να εστιάζουν την κατανομή της

συλλογικής κατανάλωσης σε εκείνα τα μέρη της εργατικής δύναμης,

των οποίων η αναπαραγωγή είναι πιο ακριβή και τα οποία μπορεί να

έχουν πιο ενεργό ρόλο. Τα μέσα συλλογικής κατανάλωσης

παρέχονται από το κράτος με την συνδρομή του κεφαλαίου (βλ. κεφ.

2.1 περί κοινωνικο-βιομηχανικού συμπλέγματος). Η συλλογική

κατανάλωση τείνει να γίνει το πεδίο στο οποίο η εργατική και η

μεσαία τάξη μοιράζονται κοινές εμπειρίες και δυσκολίες.

Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον

Λοζκίν είναι τρία:

• Τα συλλογικά μέσα κατανάλωσης δεν αποτελούν υλικά προιόντα

που υπάρχουν ανεξάρτητα από την διαδικασία παραγωγής τους.

• Η αξία χρήσης των συλλογικών μέσων κατανάλωσης είναι διαρκής,

γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατανάλωσή τους δεν σημαίνει και

φθορά2Ο •

• Ο τρόπος κατανάλωσής τους είναι συλλογικός και αντιτίθεται σε

οποιαδήποτε ατομική ιδιοποίηση (συλλογική μορφή ιδιοποίησης)

(Ζ.Λοζκίν, 1972: 143-144).
Τα αποδοτικά αποτελέσματα που παράγονται από τα μέσα

κυκλοφορίας και κατανάλωσης (ως αποτελέσματα των κρατικών

δαπανών) είναι αξίες χρήσης και υπηρεσίες (κατοικία, εκπαίδευση,

ιατρική περίθαλψη) που δεν αποκρυσταλλώνονται σε κανένα υλικό

αντικείμενο και δεν αυξάνουν την αξία των εμπορευμάτων που

19 Σ' αυτά προστ(θενται και τα μέσα κοινωνικής και υλικής κυκλοφορ{ας
~ΠΙKoινων(ας και μεταφορών).

Αυτό συμβα{νει όσον αφορά ης υπηρεσ{ες. Τα υλικό αγαθό (π.χ. νοσοκομεία,

σχολε{α) έχουν μέν μεγάλη διάρκεια ζωής αλλά υφ{στανται φθορές.
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παράγονται σε άλλους τομείς. Είναι επομένως, σύμφωνα με τον

Λοζκίν μη παραγωγικά (ως υπεραξία) (Ζ.Λοζκίν, 1972: 152-153). Αυτά
όμως, είναι λάθος, αφού μη παραγωγικές είναι οι δαπάνες, που

γίνονται για την αγορά εργασιακής δύναμης, η οποία εισέρχεται στη

παραγωγή και στη διάθεση υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι

εμπορεύματα. Οι υπόλοιπες δαπάνες του κράτους, οι οποίες

εκτελούνται για την αγορά καπιταλιστικά παραχθέντων

εμπορευμάτων, είναι παραγωγικές δαπάνες (Γ.Σταμάτης, 1984: 56).

Υπάρχουν τρείς βασικές θέσεις όσον αφορά τα συλλογικά μέσα

κατανάλωσης.

• Η πραγματοποίησή τους σε πλατιά κλίμακα είναι αποτέλεσμα

ταξικών αγώνων. Από την μια μεριά το κεφάλαιο επιδιώκει την

αναπαραγωγή του μέσω περισσότερης υπερεργασίας και από την

άλλη η εργατική δύναμη επιδιώκει την αναπαραγωγή της μέσω

περισσότερης αναψυχής και λιγότερης εργασίας. Η αντίφαση αυτή

δημιουργεί κοινωνικές συγκρούσεις.

• Όταν τα μέσα αυτά επιτρέπουν σχηματισμό υψηλού ποσοστού

κέρδους, χόνεται ο συλλογικός χαρακτήρας τους. Αυτό συμβαίνει,

αφού η δομή της αξίας χρήσης τους δημOΙUργεί μια σφαίρα, όπου η

εφαρμογή των μηχανισμών της αγοράς είναι δύσκολη, και αν παρ'

όλα αυτά εφαρμοστούν, το αποτέλεσμα είναι η εξασθένιση του

συλλογικού χαρακτήρα αυτών των μέσων.

• Υπάρχουν τέτοια μέσα, που από την μέχρι τώρα εμπειρία έδειξαν

να αντιτίθενται στον σχηματισμό κέρδους (αντιπλημμυρικά έργα,

φράγματα κλπ.).

5,3, Η κοινωνικQ..a.=ρ.α.γω.γήστην Eλλάδ.a

Στην Ελλάδα η κρατική πολιτική στήριξε τη μεσο-στρωματική

αναπαραγωγή της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή (η αναπαραγωγή της

εργατικής δύναμης) στηρίχτηκε κυρίως στην ατομικά/οικογενειακά

οργανωμένηκατανάλωση.

Η απουσία ορθολογικής οργάνωσης του χώρου ευνοήθηκε στην

Ελλάδα και από παράγοντες που αναφέρονται στην κατανάλωση και

ειδικότερα από:

• την πολύ περιορισμένη ανάπτυξη των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης, που δεν ασκούν έτσι, ως δίκτυα, τον οργανωτικό τους

ρόλο,

• την πολιτική παραχωρήσεων στις πιέσεις για συνέχιση της

αυτοοργάνωσης της κατανάλωσης, η οποία αντιτίθεται σε 'κάθε

προσπάθεια σχεδιασμού και προγραμματισμού, και

• τον ατομικό/οικογενειακό χαρακτήρα οργάνωσης της κοινωνικής

αναπαραγωγής που σημαίνει, ότι ενώ η κατανάλωση είναι

οργανωμένη και αποτελεσματική σε μικροκλίμακα, τίποτα δεν

εγγυάται ότι το αποτέλεσμα της συνάθροισης όλων αυτών των
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ατομικών διαδικασιών, θα χαρακτηρίζεται από ορθολογική οργάνωση

(Θ.Μαλαύτας, 1992: 26).
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 6: ΣYΔΔOIJΚH ΚΑΤΑΝΑΔΩΣ:Η..ΚΑI ΤΟDIΚΗ

ΑΥΙΩΔ101 ΚΗΣΙ::Ι

6,1. Εισαγω'l!i

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει αναδειχθεί μέσα από τον

επιστημονικό διάλογο, στον οποίο συμμετέχουν πολιτικοί

επιστήμονες, περιφερειολόγοι, χωροτάκτες, οικονομολόγοι Κ.α.,

είναι η σχέση κεντρικού - τοπικού και ο ρόλος της τοπικής

αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικών πολιτικών. Η διερεύνηση του

ρόλου του τοπικού κράτους στις κοινωνικές πολιτικές, σε σχέση με

την ανασύνταξη της σχέσης κεντρικού - τοπικού μπορεί να συμβάλει

στην κατανόηση σημαντικών θεμάτων, όπως:

• των διαφορετικών όρων συγκρότησης των κοινωνικών πολιτικών

σε κάθε κοινωνία, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης του κοινωνικού

καταμερισμού της εργασίας και της διάρθρωσης του πολιτικού

συστήματος (π.χ. συγκεντρωτικό, αποκεντρωτικό χαρακτήρα),

• του περιεχομένου, των στόχων και των ορίων των κοινωνικών

πολιτικών,

• της μετατόπισης των περιεχομένων των κοινωνικών πολιτικών

μετά την κρίση του κοινωνικού κράτους (Π.Γετίμης, 1993: 91-92).

Το πρότυπο των δυτικοευρωπαικών χωρών δείχνει ότι οι πολιτικές

για την παραγωγή μέσων συλλογικής κατανάλωσης διαμορφώνονταν

στρατηγικά και ρυθμίζονταν οικονομικά από τις κρατικές κεντρικές

διοικήσεις και ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ασκούσαν

αρμοδιότητες εφαρμογής των πολιτικών αυτών. Έτσι μοχλάς

ανάπτυξης της συλλογικής κατανάλωσης είναι και η τοπική

αυτοδιοίκηση που μεταφέρει την λογική της κρατικής παρέμβασης

στο τοπικό επίπεδο.

Στην ελληνική διοίκηση, μοχλός της ανάπτυξης του περιορισμένου

κράτους πρόνοιας και της συλλογικής κατανάλωσης γενικότερα

υπήρξε το κεντρικό κράτος - τα περισσότερα υπουργεία ασκούν

αρμοδιότητες και επιτελούν λειτουργίες που άπτονται άμεσα της

παραγωγής μέσων συλλογικής κατανάλωσης (υγεία, πρόνοια,

εκπαίδευση κλπ.) - ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σχετικά

αποκομμένη από τις σχετικές διαδικασίες.

Εκτός από κάποιες καθαρά κεντρικές λειτουργίες, οι υπόλοιπες

που αφορούν την παραγωγη μέσων συλλογικής κατανάλωσης, όσον

αφορά την παροχή τους δεν αναδεικνύουν κανένα διοικητικό επίπεδο

κυρίαρχο. Η οριοθέτηση ενός επιπέδου διοίκησης για κάθε λειτουργία

δεν είναι αυτονόητη. Αντίθετα, το κυρίαρχο πρότυπο είναι ο

κατακερματισμός μιας λειτουργίας σε περισσότερες αρμοδιότητες,

και η κατανομή τους σε διάφορα επίπεδα διοίκησης και

αυτοδιοίκησης (Π.Χριστοφιλοπούλου,1992: 143). Στην Ελλάδα για

παράδειγμα, αρμοδιότητα των ΟΤΑ δεν είναι παρά η κατασκευή και η
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συντήρηση των (κάποιων) σχολικών κτιρίων21 , ενώ οι υπόλοιπες

αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση κατανέμονται στα

διάφορα επίπεδα κρατικής διοίκησης.

6.. 2 .__Σχέ,~σ,-,ε",ι",ς;--,κ...Ο"Ι.Υ,ν",ω",ν<Jι..κ...ήl,ς~-'ΠJJΟ.Lλ"ΙLJΤυΙ"Κ.Lήl'ς~-,κ ...α"ι_-,διιΙ"'ΟJJικ",η~ΤJ"ι"κ"ω"Ύ!L
=ημJiτων

Μετά από μελέτες και έρευνες (Page: 1981, Goldsmilh: 1986) στο

πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης του κοινωνικού κράτους και της

σχέσης τοπικού - κεντρικού, διακρίθηκαν τρείς βασικοί τύποι

διοικητικών συστημάτων με συγκεκριμένη κοινωνική πολιτική, οι

οποίοι σχετίζονται με διαφορετικές εκφράσεις της σχέσης τοπικού

και κεντρικού κράτους.

Ο πρώτος τύπος αναφέρεται στην ανάπτυξη του κοινωνικού

κράτους που είχαν ήδη από τον 190 αιώνα θεσμικά κατοχυρωμένες

αρμοδιότητες στο τοπικό επίπεδο, μακρά παράδοση στην άσκηση

κοινωνικών πολιτικών από την τοπική αυτοδιοίκηση και χαμηλό βαθμό

διοικητικού ελέγχου και εποπτείας από το κεντρικό κράτος (κράτη με

λειτουργικό διοικητικό σύστημα). Η κοινωνική πολιτική αυτών των

συστημάτων στηρίζεται στις προϋπάρχουσες αποκεντρωμένες δομές

και σε κανονιστικά πλαίσια που συγκροτούν και ισχύουν καθολικά σε

εθνικό επίπεδο χωρίς να μειώνουν το ρόλο του τοπικού κράτους,

αντίθετα τον αναβαθμίζουν.

Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στην ανάπτυξη κοινωνικών

πολιτικών που διαμορφώνονται σε κράτη με συγκεντρωτικά

διοικητικά συστήματα, με ισχυρό έλεγχο και εποπτεία του τοπικού

κράτους και με έντονες πολιτικές σχέσεις μεταξύ εθνικών και

τοπικών ελίτ ("νομαρχιακού" τύπου διοικήσεις).

Ο τρίτος τύπος αφορά την ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής

πολιτικής σε κοινωνίες που μετακινούνται από ένα συγκεντρωτικό

σύστημα ελέγχου και διοικητικής εποπτείας των τοπικών θεσμών,

προς την κατεύθυνση αποδυνάμωσης του διοικητικού ελέγχου και της

αναβάθμισης του ρόλου του τοπικού κράτους στην παροχή

κοινωνικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων (Π.Γετίμης, 1993:
95-96),

Στα κράτη (Μ, Βρεττανία, Σκανδιναβικές χώρες) με λειτουργικά

διοικητικά συστήματα (functίonal administraιive system)22, οι

αρμοδιάτητες που σχετίζονται με την παραγωγή μέσων συλλογικής

κατανάλωσης έχουν ανατεθεί σε μεγάλο βαθμό στη ΤΑ. Αντίθετα σε

κράτη με "νομαρχιακού" τύπου διοικητικά συστήματα (όπως η

Ελλάδα), οι αρμοδιότητες είναι λιγάτερο σαφώς προσδιορισμένες, Σ'

21 Κατασκευή κάνει και ο ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών ΚΤιΡ'ων).
22 Το λειτουργικό διοικητικό σύστημα, χαρακτηρ'ζεται από την έλλειψη νομαρχιών

και νομαρχών. Το σύστημα βασ'ζεται στην αποκέντρωση λειτουργιών προς τους

ΟΤΑ, οι οποΙοι λειτουργούν χωρΙς διοικητική εποπτε'α.
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αυτά τα συστήματα είναι πολύ πιο δύσκολος ο εντοπισμός των

ρόλων και των ευθυνών και άρα και ο πολιτικός και κοινωνικός

έλεγχος των αποφάσεων για κατακερματισμένες και

πολυδιασπαρμένες αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στην παραγωγή

μέσων συλλογικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα αποτελεί το πιο ακραίο

συγκεντρωτικό παράδειγμα τέτοιου τύπου συστήματος. Οι

αρμοδιότητες που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και σε

μικρότερο βαθμό τις συγκοινωνίες, ανήκουν στην κεντρική και

νομαρχιακή διοίκηση. Ο υπόλοιπος κοινωνικός εξοπλισμός δεν ανήκει

αποκλειστικά ούτε στην κεντρική διοίκηση, ούτε στην ΤΑ. Αποτελούν

μια ζώνη αρμοδιοτήτων που μπορούν να ασκηθούν και από τις

κρατικές οργανώσεις και φορείς και από τους φορείς ΤΑ και

ονομάζονται "συντρέχουσες" (Π.Χριστοφιλοπούλου, 1992, 146).

6.3. Bασ..ιιω..Lλό..γoι πρ.όΚΡ.u:IIlς του τοπικού κράτους για τη

ΙωΡΩ.χ!\...μέ.σωνσUΛλΩ_γ.ικψ;-ΚCLCΩΙάλωσ.ης

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ΤΑ έχει θεωρηθεί

ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής

κατανάλωσης.

• Η μικρή κλίμακα του θεσμού της ΤΑ σε σχέση με την κεντρική

εξουσία διευκολύνει την τοπική δημοκρατία, επιτρέποντας σε ομάδες

μη παραγωγικών συμφερόντων να συμβάλουν στην διαμόρφωση της

πολιτικής για την κοινωνική κατανάλωση.

• Η ΤΑ είναι διοικητικά πιο ευέλικτη και λόγω μικρότερης κλίμακας,

αλλά και λόγω της πολλαπλότητας των λειτουργιών της, που της

επιτρέπουν την καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση των αναγκών της

τοπικής κοινωνίας.

Θα πρέπει βέβαια, να επισημάνουμε ότι για κάποιες παροχές

(όπως φράγματα, αυτοκινητόδρομοι κλπ.) συλλαγικής κατανάλωσης,

το πιο ενδεδειγμένο. επίπεδο διοίκησης για την παροχή και

διαχείρησή τους είναι το κεντρικό με την συνδρομή της ΤΑ

τουλάχιστον στο διαχειριστικό τομέα.

Μπορεί λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι οι λειτουργίες

αναδιανεμητικού χαρακτήρα, που άπτονται των άμεσων

συμφερόντων της καπιταλιστικής συσσώρευσης, τείνουν να

απομονώνονται σε κεντρικές υπηρεσίες, ενώ οι υπόλοιπες

λειτουργίες της κατανάλωσης τείνουν να κατανέμονται κατά κύριο

λόγο στην ΤΑ.

Σύμφωνα με τη θεωρία των διοργανωτικών σχέσεων εξουσίας 
εξάρτησης23, δεν είναι πάντα μία η οργάνωση που έχει τη

αρμοδιότητα παροχής των μέσων συλλογικής κατανάλωσης, αλλά

23 Η θεωρ(α αυτή εστΙόζει το επίπεδο αν6λυσης στα πλα{σια οργανώσεων τα οπο(α
διαμορφώνουν την παραγωγή δημοσ(ων αγαθών και υπηρεσιών (Rhodes, 1980 &
1986).
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ένα πλέγμα οργανώσεων, των οποίων η σχετική ισχύς εξουσίας

επηρεάζεται από τους πόρους που διαθέτουν και από τους κανόνες

που διέπουν τις σχέσεις τους. Εξάλλου η ύπαρξη ή μη των αναγκαίων

πόρων στην οργάνωση στην οποία ανήκει διοικητικά η αρμοδιότητα

παροχής ενός ή περισσότερων μέσων συλλογικής κατανάλωσης,

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, την αυτονομία της οργάνωσης αυτής ως

προς την παροχή της συγκεκριμένης αρμοδιότητας

(Π.Χριστοφιλοπούλου, 1992:150).

6.4. ε:εωρηΤΙΚές, προσεγγίσεις για το τοπικό κρ.άτος και τις

I.O.nικες πολιτικες

Υπάρχουν τέσσερα κύρια ρεύματα θεωρητικών προσεγγίσεων που

αναπτύχθηκανστην περίοδο διεύρυνσης του κράτους πρόνοιας, αλλά

εξακολουθούν να απασχολούν την επιστημονική συζήτηση και κατά

την επόμενη περίοδο, δηλαδή τη περίοδο της κρίσης του κράτους

πρόνοιας.

• Το πρώτο ρεύμα αναφέρεται σε θεσμικό - διοικητικές και

πολιτικές προσεγγίσεις στην παράδοση της δημόσιας διοίκησης.

Δίνουν έμφαση στις αξίες που ενσωματώνουν οι τοπικοί

αντιπροσωπευτικοί θεσμοί: δημοκρατία, πολιτική νομιμοποίηση,

άμεσος έλεγχος και απόδοση λόγου στους πολίτες.

• Το δεύτερο ρεύμα αφορά τις θεωρητικές προσεγγίσεις της

δημόσιας επιλογής και τις νεοφιλελεύθερες απόψεις. Κεντρική

αφετηρία αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι ο βασικός μηχανισμός

για την διανομή των αγαθών είναι η αγορά. Η υπερδιόγκωση του

δημοσίου τομέα και η κρατική γραφειοκρατία είναι προ'ίόντα του

ανταγωνισμού των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με τις υποσχέσεις

και παροχές προς την εκλογική τους πελατεία. Αποτέλεσμα αυτής

της τάσης είναι η αντιπαραγωγική και αναποτελεσματική διόγκωση

των δημοσίων δαπανών και η αναπαραγωγή της ίδιας της

γραφειοκρατίας, η οποία δρα προς ίδιον όφελος.

• Στο τρίτο ρεύμα εντάσσεται η δυαδική, πλουραλιστική προσέγγιση

για το τοπικό κράτος. Υποστηρίζει ότι στις σύγχρονες κοινωνίες οι

λειτουργίες παραγωγής και κατανάλωσης τείνουν να διαχωριστούν

στο χώρο (κεντρικό - τοπικό). Έτσι, το μεν κεντρικό κράτος

αποφασίζει για ζητήματα παραγωγής (εργασιακές σχέσεις,

βιομηχανική πολιτική κλπ.), ενώ το τοπικό κράτος για ζητήματα

κατανάλωσης (πολιτικές εκπαίδευσης, στέγασης, αναψυχή κλπ.)

(Π.Γετίμης, 1993: 98-102).
• Το τέταρτο ρεύμα αφορά τις εργαλειακές και λειτουργιστικές

προσεγγίσεις. Ως βασικό χαρακτηριστικό έχουν μια φορμαλιστική 
λειτουργική κατανόηση του πολιτικού πλαισίου και ειδικότερα του

κράτους, η παρέμβαση του οποίου ερμηνεύεται μονοσήμαντα ως

απόρροια της διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου. Ειδικότερα

το τοπικό κράτος προσδιορίζεται ως δομικό στοιχείο του κράτους

ευημερίας, που όχι μόνο δε διαθέτει σχετική αυτονομία αλλά

λειτουργεί ως "πράκτορας" (agent) για να εκπληρώσει τους σκοπούς

της κεφαλαιακής συσσώρευσης, που του ανατίθεται από το κεντρικό
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κράτος. Παράλληλα αναγνωρίζεται η δυνατότητα γνήσιας κοινωνικής

αντίστασης στο τοπικό επίπεδο (τοπικός ακτιβισμός) απέναντι στις

κεντρικά κατευθυνόμενες επιλογές (Cockburn, 1977, στο

Π.Γετίμης,1993).

Ο διάλογος που είχε διαμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του '70
ανάμεσα στα τέσσερα ρεύματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

ήταν συνήθως μια αντιπαράθεση άκαμπτων θέσεων. Ομως. για να

γίνει αποδοτικός ο διάλογος θα πρέπει η κριτική θεωρία να λάβει

υπόψη της τα επιχειρήματα που εντοπίστηκαν στις διάφορες

προσεγγίσεις ως σημαντικά, όπως η ανάδειξη των αξιών του

δημόσιου διαλόγου, της διαφάνειας και συμμετοχής στο τοπικό

επίπεδο (πρώτο ρεύμα), η κριτική της γραφειοκρατίας και η

αναποτελεσματικότητα των αναδιανεμητικών μηχανισμών (δεύτερο

ρεύμα), η ανάδειξη συγκεκριμένων λειτουργιών αναπαραγωγής του

τοπικού κράτους (τρίτο ρεύμα), η σχετικοποίηση του τοπικού ως

πεδίου μελέτης και η υπαγωγή του σε δομικούς προσδιορισμούς σε

εθνικό και διεθνές επίπεδο (τέταρτο ρεύμα) (Π.Γετίμης, 1993: 104
105).

6.5. Διοικητική οργάΥωσ.rμ.αLμέσασυλλογικής Kατανάλωσ--Qς

Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης, οι οποίες αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά τους. Από

αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά εξάγονται συμπεράσματα για την

αποτελεσματικότηταδιαφόρων μορφών οργάνωσης στις διαδικασίες

παραγωγής μέσων συλλογικής κατανάλωσης. Οι ιδιαιτερότητες

αυτές είναι οι παρακάτω.

1. Οι λειτουργίες παραγωγής και διάθεσης των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης είναι άμεσα συνδεδεμένες με βασικές βιοτικές ανάγκες

του πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται, όπως η υγεία, η

εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κλπ (Lindblom & Cohen, 1979, στο

Π.Χριστοφιλοπούλου, 1992).
2. Για την παραγωγή και τη διάθεση των περισσότερων μέσων

συλλογικής κατανάλωσης απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις,

επιδεξιότητες και τεχνικές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ορισμένες

επαγγελματικές κατηγορίες. Άρα, από αυτούς εξαρτάται η εφαρμογή

της δημόσιας πολιτικής που αφορά τα μέσα συλλογικής

κατανάλωσης και κατ' επέκταση η θεσμική και οργανωτική

συγκρότηση των αντίστοιχων διοικητικών συστημάτων παροχής τους.

3. Τα μέσα συλλογικής κατανάλωσης αποτελούν παροχή υπηρεσιών

και όχι αγαθών; γεγονός που σημαίνει την επικοινωνία και συναλλαγή

της διοικητικής μονάδας παραγωγής και διαχείρησής τους με τους

πολίτες/καταναλωτές.
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Τα παραπάνω

χαρακτηριστικά:

συγκλίνουν

47

στα ακόλουθα οργανωτικά



Συλλογική Κατανάλωση, ΚοιvωVlκ6ς Εξοπλισμ6ς

& Πολεοδομική Οργάvωση

ΜπΩκης Γιώργος

]

J

]

• Υψηλός βαθμός μεταφοράς της ευθύνης διοίκησης προς τις

μεσαίες και κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας για την εφαρμογή της

πολιτικής.

• Ευέλικτοι κανόνες διαδικασιών παραγωγής μέσων συλλογικής

κατανάλωσης στις αντίστοιχες οργανώσεις.

• Στελέχωση με εξειδικευμένους επαγγελματίες στην παροχή των

αντίστοιχων υπηρεσιών.

• Συστήματα ελέγχου που βασίζονται στην ύπαρξη κώδικα

επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας και στην ανίχνευση του

βαθμού ικανοποίησης του καταναλωτή.

• Ύπαρξη των επιτελικών μονάδων για την πρόβλεψη των αναγκών

και τον προγραμματισμό της ικανοποίησής τους.

• Οριζόντια επικοινωνία κυρίως μεταξύ επιτελικών και εκτελεστικών

μονάδων διοίκησης (Π.Χριστοφιλοπούλου, 1992: 156).
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Στόχος του δεύτερου μέρους είναι η ανάλυση του κοινωνικού

εξοπλισμού - βασικού παράγοντα σε σχέση με τη συνολική οικιστική

δομή, όσο και στη διαμόρφωση των συνθηκών της καθημερινής ζωής

και της αναπαραγωγής των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Ακόμη

θα γίνει ειδική αναφορά για τις πολιτικές και την στρατηγική που

εφαρμόζονται από τον Δήμο Καλαμαριός (ο οποίος θα αποτελέσει τη

βάση του πρακτικού μέρους της εργασίας).

Θα αναλυθούν τρείς μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών: η εκπαίδευση,

η υγεία/πρόνοια και οι χώροι αναψυχής. Αυτές είναι οι κυριότερες του

μεγάλου φάσματος υπηρεσιών που εμπεριέχονται στη συλλογική

κατανάλωση, αν και δεν το εξαντλούν. Εκτός ανάλυσης μένουν οι

αστικές συγκοινωνίες (επειδή η εμβέλειά τους είναι σε επίπεδο

πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μέρους του), κοθώς και η

ευρείο κατηγορίο της τεχνικής κοι κυκλοφοριακής υποδομής (αφού

συνιστά ένα πεδίο που απαιτεί διαφορετική προσέγγιση

μεθοδολογικά και ερμηνευτικά - από ότι τα άλλα μέσα συλλογικής

κοτονάλωσης).

Όμως, λόγω του ότι η περιοχή που θα αναλυθεί στο τρίτο μέρος

της εργασίας (Δήμος Καλομοριάς) είναι κομμάτι του πολεοδομικού

συγκροτήματος της Θεσ/νίκης, η ανάλυση των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης θα περιοριστεί σε εκείνα που εξυπηρετούν αυτή

οκριβώς την περιαχή (π.χ. μια πανεπιστημιακή σχολή έχει

μεγαλύτερη εμβέλεια) ή και σε κάποια που εξυπηρετούν την περιοχή,

αλλά ταυτόχρονα και ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της

Θεσ/νίκης (όπως Π.χ. ένα νοσοκομείο). Τέλος, τα μέσα που θα

εξετασθούν έχουν άμεση σχέση με το κράτος πρόνοιας, ενώ σε

κάποιες περιπτώσεις αυτά τα μέσα μπορεί να είναι και ιδιωτικά (π.χ.

ιδιωτικά σχολεία, κλινικές κλπ.).

Οι παραπάνω παραδοχές και ελλείψεις θα οδηγήσουν στο να έχουν

τα αποτελέσματα της ανάλυσης μερικό χαρακτήρα. Όμως, οι

κατηγορίες που χρησιμοποιούνται είναι οι κυριότερες του κοινωνικού

εξοπλισμού και ουτές που κοθορίζουν τη φυσιογνωμία μιος περιοχής.

Είναι ακόμη, αυτές που με βάση την θεωρία των δημοσίων αγαθών

έχουν μη-αμιγή χαροκτήρο".

24 Εννοούμε μη-αμιγή χαρακτήρα για λόγους που απορρέουν από τον χωρικό τους
χαρακτήρα. Οι χωρικές πηγές αυτής της απόκλισης από τον αμιγή δημόσιο

χαρακτήρα είναι τρείς και έχουν αναφερθε( στο πρώτο μέρος της εργασΙας.

Υπενθυμ(ζουμε ότι αυτές είναι ο διοικητικός διαχωρισμός του χώρου, το φαινόμενο

της φθίνουσας χρησιμότητας με την αύξηση της απόστασης από σημειακά

χωροθετημένα αγαθά και οι διάφορες θετικές και αρνητικές εξωτερικές οικονομ(ες.
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7.1. Τα μέσα συλλO'(.uα\ς Kατανάλωαης.JI.ΠI'LEλλJiδ.α

Πριν όμως, εξετάσουμε αυτά τα μέσα συλλογικής κατανάλωσης,

θα δούμε ποια είναι η κατάσταση του κοινωνικού εξοπλισμού στην

Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα του ράλου των μέσων συλλογικης

κατανάλωσης στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί με βάση τρεις άξονες:

τα κύρια χαρακτηριστικά της κατάστασής τους, τη σχετική κρατική

πολιτικη και τη συσχέτιση του ζητηματος της ανάπτυξης τους με τα

συμφέροντα του κεφαλαίου αφ' ενός και των καταναλωτών αυτών

των μέσων αφ' ετέρου (Θ.Μαλουτας,1986: 129).

1. Η κατάσταση των συλλογικών μέσων κατανάλωσης στην Ελλάδα

χαρακτηρίζεται από σχετική ανεπάρκεια, με την έννοια ότι η

ανάπτυξή τους βρίσκεται σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από αυτό

των άλλων καπιταλιστικών χωρών. Η ανεπάρκεια αυτή

στοιχειοθετείται τόσο από την μικρή ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης

της κατανάλωσης, όσο και από την ποιότητα των προσφερόμενων

προ'ίάντων και υπηρεσιών (βλ. 10 μέρος).

Από την παραπάνω διαπίστωση γεννιέται το ερώτημα αν αυτή η

ανεπάρκεια σημαίνει έλλειψη συλλογικών μέσων κατανάλωσης. Για

να απαντήσουμε θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε με τον

όρο έλλειψη. Αν λοιπάν, ορίσουμε την έλλειψη ως κατάσταση στο

πλαίσιο της οποίας τα υπάρχοντα συλλογικά μέσα κατανάλωσης δεν

επιτρέπουν ούτε καν την περιορισμένη ικανοποίηση των αναγκών που

υπαγορεύει η λογική του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγης, η

απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι προφανής. Αν δεχτούμε

ότι η απάντηση είναι καταφατική - γεγονός που είναι και το

πιθανότερο, αλλά δεν μπορεί να θεμελειωθεί σ' αυτό το επίπεδο της

έρευνας - προκύπτει ένα άλλο ζήτημα. Με ποια μέσα στάθηκε δυνατό

να ξεπεραστούν οι κρίσεις που θα προέκυπταν από μια τέτοια

κατάσταση έλλειψης, ώστε τελικά να εξασφαλίζεται και η κοινωνική

αναπαραγωγή; Τρία είναι αυτά τα μέσα.

• Με την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών μέσω εναλλακτικών

καταναλώσεων, την πραγματοποίηση των οποίων επιτρέπει η

επιβίωση ορισμένων παραδοσιακών πρακτικών.

• Με την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών μέσω καθαρά

ατομικοεμπορευματικών καταναλώσεων, παρά τη γενική τάση

κοινωνικοποίησης της κατανάλωσης.

• Με την καταπιεστική αποδοχή της μη ικανοποίησης των σχετικών

αναγκών (Θ.Μαλουτας, 1986: 130).

Η κατάσταση των μέσων συλλογικής κατανάλωσης στην Ελλάδα,

εκτός από την ανεπάρκεια και την πιθανολογούμενη έλλειψη,

παρουσιάζουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Το επίπεδο

ανεπάρκειας δεν είναι το ίδιο για όλα τα είδη των σχετικών μέσων.

Για παράδειγμα αυτά που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, παρά τις

ελλείψεις τους αποτελουν αντικείμενο μεγαλυτερης προσοχης απά
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εκείνα που αφορούν τους χώρους αναψυχής. Επίσης, η κατανομή στις

διάφορες κοινωνικές ομάδες και η κατανομή στο χώρο των μέσων

συλλογικής κατανάλωσης δεν είναι οπωσδήποτε ισομερής.

2. "Όσον αφορά την κρατική πολιτική για τη συλλογική κατανάλωση

στη μεταπολεμική Ελλάδα, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο

η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ενιαία πολιτική στον τομέα

αυτό. Γενικά αυτή η περίοδος στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από

την ανάπτυξη της συλλογικής κατανάλωσης. Οι πραγματοποιήσεις σε

ορισμένους τομείς (υγεία, εκπαίδευση, κατοικία) ήταν σποραδικές,

ενώ άλλοι τομείς (αθλητισμός, εκπολιτισμός, αναψυχή) έμειναν

τελείως στο περιθώριο. Παρ' ότι όμως, η συλλογική κατανάλωση δεν

αναπτύχθηκε όπως θα έπρεπε στην Ελλάδα, μετά τη δεκαετία του

'70 εμφανίστηκε τάση συμπίεσής της λόγω της κρίσης του κράτους

πρόνοιας και εκφράστηκε με τη στασιμότητα και τη παράλληλη

ανάπτυξη των αντίστοιχων ιδιωτικών μέσων (υγεία, εκπαίδευση), την

σημαντική αύξηση του αντίτιμού της (μέσα μαζικής συγκοινωνίας

κλπ.) Κ.α. Έτσι στην Ελλάδα ο κίνδυνος πρόκλησης κρίσης στο

επίπεδο των συνθηκών αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης είναι

πολύ μεγάλος.

3. Λογική συνέπεια της κατάστασης που περιγράφουμε θα ήταν η

έκφραση αντίδρασης, με κάποιο τρόπο, από τις βασικές κοινωνικές

ομάδες που θίγονται από την ελλιπή ανάπτυξη της συλλογικής

κατανάλωσης. Το κεφάλαιο θα έπρεπε να αντιτίθεται σε μια

κατάσταση όπου οι συνθήκες αναπαραγωγής της εργασιακής

δύναμης δεν αναπτύσσονται κατά τρόπο που να εγγυάται τη

συμβατότητα της τελευταίας με τη διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία

της παραγωγής. Εξάλλου, σε συνθήκες μονοπωλιακής πίεσης για

περιορισμένη και επιλεκτική παραγωγή και αποκλειστική χρήση

μέσων συλλογικής κατανάλωσης, ένα μεγάλο τμήμα του κεφαλαίου

θα έπρεπε να διάκειται ευνσ"ίκά προς την κοινωνικοποίηση των

δαπανών αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης που

αντιπροσωπεύουν αυτά τα μέσα. Το ειδικό βάρος του τμήματος

αυτού, μάλιστα, που απαρτίζουν οι μικρές και μεσαίες οικονομικές

μονάδες, είναι ιδιαίτερα μεγάλο στην Ελλάδα (Θ.Μαλούτας, 1986:
133).

Από την άλλη, εκείνοι που πωλούν της εργασιακή τους δύναμη, θα

έπρεπε να διεκδικούν την διαρκή ανάπτυξη του βαθμού

κοινωνικοποίησης του εμπορεύματός τους, ώστε να ξεπερνιούνται οι

αντιθέσεις που προκύπτουν από την ατομική και καθαρά

εμπορευματική μορφή αυτής της αναπαραγωγής. "Όμως, παρ' όλα

αυτά, η διεκδίκηση συλλογικών μέσων κατανάλωσης στην Ελλάδα

υπήρξε σποραδική ή και ανύπαρκτη και από τις δύο πλευρές.
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 8: ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
E.ΞΩΠΔLΣ:MOY

Έχοντας υπόψην τα παραπάνω και θέλοντας να αναλύσουμε

περισσότερο το πως αναπτύχθηκαν τα μέσα συλλογικής

κατανάλωσης (οι βασικές κατηγορίες), παρουσιάζουμε στα επόμενα

κεφάλαια του δεύτερου μέρους τις αναλυόμενες κατηγορίες

κοινωνικούεξοπλισμού.

8.1. Εκπαίδευση

Είδαμε ότι στη συνολική διαδικασία αναπαραγωγής, ιδεολογικής,

οικονομικής, το κράτος υπεισέρχεται πολλαπλά. Ένας από τους

βασικότερους μηχανισμούς είναι ο εκπαιδευτικός. Από όποια σκοπιά

και αν θεωρηθεί ο τομέας της εκπαίδευσης, είτε ως βασικός

κοινωνικός και ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, είτε ως παροχή

υπηρεσιών στους κατοίκους μιας περιοχής, είναι ο μεγαλύτερος

τομέας μέσων συλλογικής κατανάλωσης.

Η εκπαίδευση, η οποία στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες

αποτελούσε κατά κύριο λόγο αντικείμενο παραδοσιακών κοινωνικών

θεσμών (οικογένεια, εκκλησία), με την εκβιομηχάνιση και την εξέλιξη

του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας πέρασε σταδιακά στην

αρμοδιότητα του κράτους και έγινε αντικείμενο των ειδικών. Οι

έννοιες του εκσυγχρονισμού, της εξειδίκευσης, της αποδοτικότητας

της παραγωγικής διαδικασίας και της παραγωγικότητας της

εργασίας συνθέτουν την αλυσίδα που προσανατολίζει μονόδρομα

στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση της

έρευνας (τεχνολογικής και εφαρμοσμένης) και της τεχνικής και

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δηλαδή, κατανοείται ως

μια κοινωνική διαδικασία που εξυπηρετεί το γενικό όφελος και

συνιστά τον πυρήνα του επιχειρήματος για την ενεργοποίηση του

κρατικού παρεμβατισμού και τη συγκρότηση του προνοιακού

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών θεσμών. Ένας πρόσθετος λόγος

παρέμβασης του κράτους είναι το κόστος όλων των εκπαιδευτικών

και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Είναι τόσο υψηλό, που είναι

αδύνατο για το ιδιωτικό κεφάλαιο να το αναλάβει (τουλάχιστον εξ

ολοκλήρου), οπότε η παρέμβαση του κράτους για τη διαμόρφωση της

σχετικής υποδομής κρίνεται αναγκαία. Τέλος, το κράτος παρεμβαίνει

και στην κατεύθυνση ίδρυσης βρεφικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

συντήρησης και ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως

για την εξασφάλιση της υψηλότερης παραγωγικότητας των

εργαζόμενων γονέων (Σ.Πεσμαζόγλου, 1988: 221).

Το κράτος πρόνοιας βασίστηκε σ' ένα κοινωνικό συμβόλαιο που

δημιούργησε συνθήκες ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών και

συναινέσεων στην άσκηση των εκπαιδευτικών πολιτικών. Βασική

διακύρηξη αυτών των πολιτικών ήταν η ισότητα των εκπαιδευτικών

ευκαιριών, μέσα από τη δημόσια παροχή και έλεγχο των
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εκπαιδευτικών αγαθών, και η εξασφάλιση κάποιων ελάχιστων

εκπαιδευτικών προδιαγραφών για όλους. Όμως, η οικονομική κρίση

της δεκαετίας του '70, είχε άμεσες επιπτώσεις στη δημοσιονομική

πολιτική των κρατών και κατά συνέπεια, στο κράτος πρόνοιας. Η

κρίση αυτή συνδέεται κατ' αρχήν με την αδυναμία επίτευξης των

στόχων του κράτους πρόνοιας στον τομέα αυτό - οι κοινωνικές

ανισότητες συνεχίζουν να αναπαράγονται μέσα στους

εκπαιδευτικούς θεσμούς - αλλά συνδέεται επίσης και με το πρόβλημα

της γραφειοκρατίας και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων

(Ε.Ζαμπέτα, 1993: 224), Έτσι, μέσα απά τις διαδικασίες μιας

γενικάτερης κοινωνικής κρίσης, διαταράσεται η διαμορφωμένη

κοινωνική ισορροπία πάνω στους εκπαιδευτικούς στόχους του

κράτους πρόνοιας, ενώ παράλληλα κερδίζουν έδαφος οι

νεοφιλελεύθερες απόψεις, οι οποίες θέτουν ζήτημα πλήρους

επαναδιαπραγμάτευσης του προνοιακού χαρακτήρα των

εκπαιδευτικών πολιτικών.

Η συγκεκριμένη ανάλυση της κρατικής παρέμβασης και των

κοινωνιών στην ιστορική τους διάσταση μας οδηγεί σε κρίσιμες

διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε ομάδες χωρών λιγότερο ή

περισσότερο κεντρικών ή περιφερειακών που αντιστοιχούν σε

διαφορετικές οικονομικές σχολές. Γι αυτό παρακάτω παρουσιάζονται

οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής.

8,1.1, θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδεμτικής παλl.IW\.ς

Έχουν αναπτυχθεί διαφοροποιημένες προσεγγίσεις όσον αφορά

την κατανόηση της εκπαίδευσης ως δημόσιας λειτουργίας. Οι

προσεγγίσεις αυτές ξεκινούν από διαφορετικές θεωρητικές

προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες ερμηνεύουν τη σχέση μεταξύ

κράτους, εκπαίδευσης και κοινωνίας καθώς, και την εμφανιζόμενη

σήμερα κρίση του κοινωνικο πολιτικού χαρακτήρα των

εκπαιδευτικών θεσμών. Υπάρχουν τέσσερις βασικές θεωρητικές

προσεγγίσεις: (α) οι προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας, (β) οι

φιλελεύθερες, (γ) οι μαρξιστικές, και (δ) οι πλουραλιστικές

προσεγγίσεις.

Οι προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας αντιμετωπίζουν την

εκπαίδευση ως έναν από τους βασικούς θεσμούς του κοινωνικού

κράτους που λειτουργεί σε συνάρτηση με όλο το πλέγμα των

κοινωνικών υπηρεσιών. που συγκροτούν το κράτος πρόνοιας. Η

εκπαιδευτική πολιτική, σύμφωνα μ' αυτές τις προσεγγίσεις, οφείλει

να στοχεύει στην ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών και στη

διασφάλιση ορισμένων ελάχιστων συνθηκών (minimum standards) σε

ότι αφορά την πρόσβαση αλλά και την παροχή των εκπαιδευτικών

αγαθών σε όλους τους πολίτες. Η έννοια όμως, των εκπαιδευτικών

αγαθών, παραπέμπει στο πρόβλημα της άνισης κατανομής των

πόρων, όπως άλλωστε και όλα τα δημόσια αγαθά. Με βάση αυτή την

πραγματικότητα, η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών
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προϋποθέτει την άσκηση πολιτικών αναδιανεμητικού χαρακτήρα ή

όπως αναφέρεται στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία, αντισταθμιστικής

εκπαίδευσης (compensatory edυcation) (Ε.Ζομπέτα, 1993: 226),

Η ανάπτυξη άρα, του κρατικού παρεμβατισμού στο χώρο της

εκπαίδευσης νομιμοποιείται, σύμφωνα με τις προνοιακές

προσεγγίσεις, στη βάση της ικανοποίησης διαφοροποιημένων

κοινωνικών αναγκών και της ανταπόκρισης σε επιμέρους προβλήματα

που αντιμετωπίζουν είτε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, είτε

ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. διάφορες μειονότητες κλπ.). Οι

προνοιακές προσεγγίσεις και πολιτικές θέτουν ως στόχο την

αντιπροσώπευση των επιμέρους συμφερόντων των διαφόρων

κοινωνικών ομάδων στην άσκηση της εκπαιδευτικής εξουσίας, με

συνέπεια να προωθούνται μορφές συμμετοχής αλλά και η

εκπαιδευτική πολιτική να αποτελεί έκφραση των κοινωνικών

συγκρούσεων. Η συλλογική αυτή διαπραγμάτευση συμφερόντων

αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα κοινωνιών με αναπτυγμένο

κράτος πρόνοιας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προνοιακές προσεγγίσεις κατανοούν

την εκπαίδευση ως αντικείμενο δημοσίου συμφέροντος που

εξασφαλίζει ουσιώδεις προϋποθέσεις κοινωνικής συναίνεσης και

αναπαραγωγής του πολιτικού συστήματος. Έτσι παραπέμπουν σε

πολιτικές διεύρυνσης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης,

επέκταση της χρονικής διάρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

κατάργησης των φραγμών μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων και

διαπερατότητας μεταξύ των σχολικών δικτύων, καθώς επίσης και σε

αντισταθμιστικές πολιτικές με στόχους εξασφάλισης μεγαλύτερης

κοινωνικής δικαιοσύνης (Ε.Ζομπέτα, 1993: 227).

Σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας έρχονται

οι νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις που θεωρούν την εκπαίδευση ως

ατομικό δικαίωμα. Η εκπαίδευση είναι ένα από εκείνα τα δημόσια

αγαθά που βελτιώνει την θέση των ατόμων στην αγορά εργασίας,

αποτελεί μια "επένδυση στο άτομο". Επειδή όμως η απόκτηση των

βασικών εκπαιδευτικών αγαθών γίνεται σε μια ηλικία που το άτομο

δεν είναι ικανό να κρίνει για λογαριασμό του τι θα του είναι χρήσιμο,

νομιμοποιείται ένας στοιχειώδης κρατικός παρεμβατισμός

προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόκτηση της βασικής εκπαίδευσης

(Hayek, 1960: 376, στο Ε.Ζαμπέτα, 1993).

Η Εκπαίδευση, κατά τη νεοφιλελεύθερη προβληματική, αποτελεί

μια "εξωτερική επίδραση" για το ατομικό πράττειν γιατί δημιουργεί

"αποτελέάματα εκ της γειτνιάσεως". Τα άτομα απολαμβάνουν

θετικές εξωτερικές επιδράσεις από την παράλληλη δράση

εκπαιδευόμενων ατόμων ή όπως έχει διατυπωθεί "η εκπαίδευση του

δικού μου παιδιού συμβάλλει στη δική σου ευημερία προωθώντας μια

σταθερή και δημοκρατική κοινωνία" (Friedman, 1982: 86, στο

Ε.Ζαμπέτα, 1993). Επειδή τα "αποτελέσματα εκ της γειτνιάσεως" δεν

55



ΣuλΊtογική Κaravάλωση, Κοιvωvικός Εξοπλισμός

& Πολεοδομική Οργάvωση

Μπάκης Γιώργος

Ι

l
l

Ι

l
Ο
,
J

J

j

μπορούν πάντοτε να αντισταθμιστούν στα πλαίσια της αγοράς25,

νομιμοποιείται ένας ελάχιστος κρατικός παρεμβατισμός για να

αντιμετωπιστούν αυτές οι ατέλειες της αγοράς. Η κατανόηση της

εκπαίδευσης ως εξωτερικής επίδρασης από τους νεοφιλελεύθερους,

δεν οδηγεί ανεπιφύλακτα στην υποστήριξη του δημόσιου χαρακτήρα

της. Αντίθετα αμφισβητείται έντονα η αξία του δημόσιου
εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ προτείνονται νέοι τύποι

εκπαιδευτικών πολιτικών που ενισχύουν την άσκηση της ατομικής

ελευθερίας και επιλαγής.

Με άξονα την κριτική προς τις προνοιακές εκπαιδευτικές

πολιτικές, οι νεοφιλελεύθεροι υποστηρίζουν την εξυγίανση των

εκπαιδευτικών θεσμών μέσω της εισαγωγής των μηχανισμών της

αγοράς και στην εκπαίδευση. Έτσι, προτείνουν την απόδοση της

εκπαιδευτικής εξουσίας στους γονείς. Οι γονείς κατανοούνται ως οι

καταναλωτές των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν και το

δικαίωμα να κρίνουν και να αποφασίσουν για το είδος και την

ποιότητα της εκπαίδευσης που θα παρασχεθεί στα παιδιά τους

(γανική επιλαγή) (Ε.Ζαμπέτα, 1993: 229).

Οι νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές πολιτικές προσανατολίζονται

σε μορφές ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και περιορισμού της

κρατικής χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε

υποβάθμιση εκείνων των εκπαιδευτικών θεσμών που είχαν

αντισταθμιστικό χαρακτήρα και στη μετατόπιση αρμοδιοτήτων και

εξουσιών από μηχανισμούς αντιπροσώπευσης προς μηχανισμούς της

αγοράς.

Σε σύγκρουση με τις φιλελεύθερες προσεγγίσεις, οι μαρξιστικές,

ερμηνεύουν την εκπαίδευση ως κρατική δραστηριότητα σε αναφορά

με την εξέλιξη του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας στις

καπιταλιστικές κοινωνίες. Η παρέμβαση του κράτους στην

εκπαίδευση ερμηνεύεται ως ανταπόκριση στις νέες ανάγκες που

ανακύπτουν από την εκβιομηχάνιση. Έτσι, η εκπαίδευση θεωρείται

απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση εξειδικευμένης

εργατικής δύναμης για τις νέες ανάγκες της παραγωγής, αλλά και ως

θεμελιώδης μηχανισμός ενσωμάτωσης του αυξανόμενου

προλεταριάτου των πόλεων. που δημιουργήθηκε αφ' ενός από την

εγκατάλειψη της γής και της βιοτεχνικής παραγωγής σε επίπεδο

νοικοκυριού και αφ' ετέρου με τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα.

Έτσι ο στρατηγικόςστόχος των μαρξιστών είναι η ενσωμάτωση και η

ένωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παραγωγή. Η

ολοκληρωτική ενσωμάτωση της εκπαίδευσης θα σημαίνει ότι έχει

καταργηθεί ολοκληρωτικά ο παλιός καταμερισμός εργασίας, ότι η

εργασία δεν θα είναι πια μέσο ζωής, αλλά η πρώτη ανάγκη της ζωής

(Γ. Μηλιάς, 1993: 144 - 146).

25 Αυτό συμβα(νει γιατ( δεν ε(ναι δυνατό κόθε φορό να υπολογιστεί ποιός
ωφελείται ή πλήττεται από μια εξωτερική επ(δραση.
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Στα πλαίσια της μαρξιστικής συζήτησης διακρίνονται προσεγγίσεις

που τονίζουν το οικονομικό στοιχείο της αναπαραγωγής και

κατανοούν την εκπαίδευση ως άμεση ανταπόκριση και αντανάκλαση

των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Πρόκειται για τις

λεγόμενες "θεωρίες της αντιστοιχίας"26 .

Ως αντίπαλες πρός τις θεωρίες της αντιστοιχίας εμφανίζονται

προσεγγίσεις που τονίζουν το πολιτικό στοιχείο της αναπαραγωγής

και αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως βασικό ιδεολογικό μηχανισμό

του κράτους για την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών κοινωνικών

σχέσεων.

Άλλες, νεότερες σχετικά, μαρξιστικές προσεγγίσεις, προσπαθούν

να λάβουν υπόψην τους την διαμεσολάβηση συμφερόντων μέσα στο

κράτος πέραν της έννοιας της αναπαραγωγής. Προς την κατεύθυνση

αυτή αναπτύσσονται θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις

διαδικασίες διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών πολιτικών, θεωρώντας

ότι το κράτος δεν αποτελεί μονολιθική έκφραση των κυρίαρχων

κοινωνικών σχέσεων. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης των

πολιτικών μεσολαβούν διάφορα συμφέροντα και αναπτύσσονται

αντιστάσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες και από θεσμούς που

εμπλέκονται στις πολιτικές. Τα συμφέροντα που κάθε φορά

επικρατούν και η επιλογή των προβλημάτων που καθορίζουν την

πολιτική agenda και αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική πολιτική

αναδεικνύουν τον πολιτικό και μη ουδέτερο ρόλο του κράτους

(Ε.Ζομπέτα, 1993: 231).

Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις είναι αυτές που στρέφονται στην

υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και των

διαδικασιών ελέγχου, αξιολόγησης και απόδοσης λόγου των

εκπαιδευτικών θεσμών. Παράλληλα, αντιστρατεύονται τις

νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ιδιωτικοποίησης, της γονικής

επιλογής και των καταναλωτικών μοντέλων εξατομίκευσης της

ευθύνης και του ελέγχου της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες μαρξιστικές

προσεγγίσεις στηρίζουν συχνά τον προνοιακό χαρακτήρα της

εκπαίδευσης σε σχέση με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, όπως

προβλήματα ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων, υποβαθμισμένων

περιοχών ή ειδικών κοινωνικών ομάδων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, οι

μαρξιστές, διατηρούν ενεργές το αίτημα για εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση που θα ανατρέπει τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως

θεσμού αναπαραγωγής της κυρίαρχης σχέσης κεφαλαίου - εργασίας.

Τέλος, υπάρχουν και οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες

συχνά θεωρούνται ως κυρίαρχη τάση στον επιστημονικό χώρο, ενώ

δεν αποτελούν μια ενιαία σχολή με κοινές αφετηρίες, αλλά γενικά

εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Βασική έννοια αυτών των

προσεγγίσεων είναι αυτή της αλληλεπίδρασης συμφερόντων, η οποία

βασίζεται στην αντίληψη ότι η εξουσία είναι διαμοιρασμένη σε

26 Βασικότεροι υποστηρικτές αυτής της θεωρ(ας ε(ναι οι S.Bowles και H.Gintis.
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ποικίλα επιμερισμένα συμφέροντα και ομάδες και η πολιτική

διαμορφώνεται μέσω της διαπραγμάτευσης των διαφόρων

συμφερόντων και της εκάστοτε κυβέρνησης. Κανένα συμφέρον δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και δεν υφίσταται

εδώ η έννοια των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας. Η κυβέρνηση νοείται

κυρίως ως μηχανισμός διαχείρισης της εξουσίας, κατ' αρχήν

ουδέτερος και εν δυνάμει επηρεαζόμενος από συμφέροντα και

ομάδες πίεσης. Στη διαμόρφωση πολιτικών κυρίαρχο ρόλο παίζει η

έννοια της γραφειοκρατίας τόσο στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής

διοίκησης όσο και των οργανωμένων συμφερόντων (Salter & Tapper,
1981 & 1985, στο Ε.Ζαμπέτα, 1993).

Η συγκρότηση του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος

ερμηνεύεται από τις πλουραλιστικές προσεγγίσεις ως το μη

ηθελημένο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης παράλληλων

συμφερόντων, όπως της πολιτείας, επαγγελματικών ομάδων, των

γονέων κλπ. (Archer, 1982: 58, στο Ε.Ζαμπέτα, 1993). Η ερμηνεία

αυτή οδηγεί και σε ένα "οιονεί" αξιακό πλαίσιο, όπου προτείνεται η

έwοια της συλλογικής διαχείρισης (partnership) ως η λύση στη

σύγχρονη κρίση των εκπαιδευτικών θεσμών και τη νεοφιλελεύθερη

επίθεση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η παραπάνω αναφορά στις διάφορες θεωρητικές απόψεις δείχνει

τις συγκρούσεις που υπάρχουν μεταξύ των προσεγγίσεων, αλλά

αναδεικνύει και ορισμένα ουσιώδη σημεία για την κατανόηση της

σημερινής κρίσης του προνοιακού χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα θεσμό γύρω από τον οποίο

συγκρροτείται δημόσιο συμφέρον, γιατί δεν αναφέρεται απλά στη

διασφάλιση της ατομικής ευημερίας, αλλά σε στοιχειώδεις άρους

κοινωνικής αναπαραγωγής. Για να διασφαλιστεί αυτό το δημόσιο

συμφέρον χρειάζεται κρατικός παρεμβατισμός". Στις σύγχρονες

κοινωνίες, η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να νοείται απλά ως ατομικό

δικαίωμα με την έννοια ότι παρέχεται σε όλους τους πολίτες (όπως

το θέτουν οι νεοφιλελεύθεροι), αλλά τίθεται ταυτόχρονα και ως

"υποχρεωτική" διαδικασία ακριβώς γιατί συγκροτεί δημόσιο όφελος.

Η κρίση του κοινωνικού κράτους αναφέρεται τόσο στις διαδικασίες

όσο και στους στόχους του κράτους πρόνοιας. Οι προνοιακές

πολιτικές κατηγορήθηκαν για γραφειοκρατία και

αναποτελεσματικότητα καθώς και έλλειψη ανταπόκρισης στις

απαιτήσεις των αποδεκτών των υπηρεσιών. Ο στόχος των-εθνικών

minimum standards, ο οποίος συνοδεύτηκε από ένα αίτημα

27 Η ανάγκη κρατικής παρέμβασης στον εκπαιδευτικό τομέα για την οικονομική

στήριξη και αναπαραγωγή του δεν έχει αμφισβητηθεΙ από καμμιά οικονομική σχολή.

Ακόμη και οι δύο "ακραΙες" σχολές, οι φιλελεύθεροι και οι μαρξιστές, υποστηρΙζουν

οι μεν πρώτοι ότι η εκπαΙδευση εΙναι δημόσιο ή ημιδημόσιο αγαθό, όπου η κρατική

παρέμβαση γΙνεται αναγκαΙα για να περιορΙζονται οι διαστρεβλωτικές συνθήκες της

αγοράς, οι δε δεύτεροι ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες εΙναι κατ' εξαΙρεσιν

παραγωγικές ή έμμεσα παραγωγικές ή αναπαραγωγικές.
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μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης και αντιστάθμισης των

κοινωνικών ανισοτήτων, αντικαταστάθηκε από το στόχο της

αποτελεσματικότητας και της τεχνολογικά άρτιας αξιολόγησης των

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Έτσι περνάμε από την "ισότητα των

ευκαιριών", στην ακριβή αποτίμηση και επισφράγιση της ανισότητας

(Ε.Ζαμπέτα, 1993: 235).

Παράλληλα, με την αλλαγή των στόχων, το άνοιγμα των

εκπαιδευτικών θεσμών σε συνδυασμό με τις περικοπές των δημοσίων

δαπανών επέφερε πτώση των εκπαιδευτικών standards, γεγονός που

συνέβαλε στην αντιστροφή του προνοιακού επιχειρήματος: για την

εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών αυξάνεται η δημόσια φορολογία,

ενώ παράγονται αναποτελεσματικέςυπηρεσίες, μη ελεγχόμενες από

τους χρήστες και αφού δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία πάνω στους

εκπαιδευτικούς στόχους, ας αφεθούν αυτοί στις ατομικές επιλογές,

Τα επιχειρήματα αυτά οδηγούν στην απορρύθμιση του δημόσιου

εκπαιδευτικού συστήματος και στην υιοθέτηση πρακτικών

ιδιωτικοποίησης. Η πολιτική αυτή είναι αποτέλεσμα της κρίσης και

της αποτυχίας του κράτους πρόνοιας και του ρήγματος των

κοινωνικών δυνάμεων που το στήριζαν. Έτσι το αίτημα για

εκπαίδευση για όλους εγκαταλείπεται και γίνεται αποδεκτή η

διαφοροποιημένη οικειοποίηση των εκπαιδευτικών αγαθών ανάλογα

με τις προϋποθέσεις που διαθέτει η κάθε οικογένεια.

Η σχέση του αστικού χώρου με την εκπαίδευση έχει να κάνει

κυρίως με τον κοινωνικό διαχωρισμό των αστικών χώρων. Βασική

προϋπόθεση για την εξέταση αυτής της σχέσης είναι η πολιτική που

ακολουθείται' σε κάθε χώρα για την Παιδεία. Όσον αφορά την

Ελλάδα, η πρακτική των φορέων που είναι αρμόδιοι για την

εφαρμογή αυτής της πολιτικής φαίνεται να κατευθύνεται από τις

αρχές και τους κανόνες μιας εξισωτικής παροχής υλικής και

ανθρώπινης υποδομής, ιδιαίτερα στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όμως, ο στόχος αυτός δύσκολα επιτυγχάνεται, και έτσι είναι λογικό

να εμφανίζονται ανισότητες ή ειδικές χωρικές διαφοροποιήσεις.

Για τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, οι ανισότητες είναι

σαφείς, λόγω της επιρροής των μηχανισμών της αγοράς και οι

οποίες εκφρόζονται με χωροθέτηση των σχολικών υποδομών σε

περιοχές του αστικού 'χώρου όπου κατοικούν υψηλά εισοδηματικά

στρώματα. Όμως, ο τομέας αυτός στην Ελλάδα ελέγχεται σε μεγάλο

βαθμό από ένα συγκεντρωτικό και ενοποιητικό πλαίσιο κρατικής

πολιτικής και προδιαγραφών ανάλογο με αυτό του δημόσιου τομέα.

Έτσι, σε κάποιο βαθμό, στην Ελλάδα, ο δημόσιος τομέας λειτουργεί

εξισορροπιτικά προς όφελος των ασθενέστερων στρωμάτων, ώστε

να μειώνεται η σημασία της ανισότητας που προκαλείται.

8.1.3. Η εκπαίδευσηστην Ελλάδα
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Το επίπεδο ανόπτυξης της εκπαίδευσης μιας χώρας είναι άμεσα

συνδεδεμένο με το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει για την κάλυψη

των αναγκών της, αλλά και με την συνολική οικονομική ανάπτυξή της.

Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο. Ωστόσο, θεωρώντας δεδομένο το

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και το πλέγμα των

διεθνών αλληλεξαρτήσεών της, διαφαίνεται η ύπαρξη μιας αρχικής

αιτιώδους σχέσης, από το επίπεδο των εκπαιδευτικών δαπανών προς

την οικονομική ανάπτυξη, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την

ενεργοποίηση του αμφίδρομου της σχέσης.

Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των δαπανών για την εκπαίδευση

στην Ελλάδα, ιστορικά και συγκριτικά με άλλες χώρες, εξηγεί τη

δημιουργία του φαύλου κύκλου στον οποίο οφείλεται η υπανάπτυξη

της εκπαίδευσης και της έρευνας, δυσχερένοντας και την επίτευξη

ενός εκπαιδευτικού συστήματος πλήρους λειτουργικότητας.

Το δημοσιονομικό πρόβλημα δεν είναι το μόνο ή το κυριότερο:

είναι ζήτημα ταυτόχρονης επίλυσης πολλαπλών συναρτήσεων. Αυτές

είναι τρείς.

1. Πρόβλημα κατανομής των δαπανών ανάμεσα στις βαθμίδες της

εκπαίδευσης, που προϋποθέτει τη συνολική θεώρηση του

εκπαιδευτικού συστήματος.

2. Πρόβλημα διοικητικής φύσης, αφού η διαχείρηση των κονδυλίων

κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και η σωστή και πλήρης αξιοποίησή τους

συνυφαίνεται με την κατανομή τους.

3. Προβλήματα δημιουργίας των συνθηκών στις οποίες θα επιτευχθεί

η αξιοποίηση όλων των παραγόντων που συνθέτουν το εκπαιδευτικό

σύστημα: δηλαδή, πλήρης απασχάληση των εκπαιδευτικών, πλήρης

συμμετοχή των σπουδαστών και πλήρης αξιοποίηση όσων

εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, μηχανημάτων και βιβλιοθηκών

υπάρχουν ήδη (Σ.Πεσμαζόγλου, 1988: 226-227).

Στην Ελλάδα ποτέ δεν υλοποιήθηκε η "κρίσιμη" και "αναγκαία"

μάζα εκπαιδευτικών και ερευνητικών επενδύσεων, το επίπεδο δηλαδή

εκπαιδευτικών δαπανών που θα επέτρεπε την άριστη αξιοποίηση του

συνολικού δυναμικού. Έτσι η έλλειψη κονδυλίων αφ' ενός, και η μη

αξιοποίηση τους αφ' ετέρου, αποτελούν τις δύο όψεις της ίδιας

πραγματικότητας: δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εκπαιδευτική θεώρηση

και πολιτική και, πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει προγραμματισμός,

άρα και ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και των

επιμέρους δαπανών που το στηρίζουν. Η ανεπαρκής οικονομική

στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα δημιουργεί όχι

μόνο ποσοτικά, αλλά και σοβαρά ποιοτικά προβλήματα.
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Ο κοινωνικός τομέας που περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την υγεία,

την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση παρουσίασε εντυπωσιακές

επεκτάσεις που εμφανίστηκαν υπό την μορφή νέων εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων, νέων νοσοκομείων, νέων κέντρων υγείας, νέων κέντρων

περίθαλψης των απόρων και ηλικιωμένων. Στα επόμενα υποκεφάλαια

θα μας απασχολήσουν η υγεία και η πρόνοια.

8.2.1. Yγε.ίa

Η επέκταση του κράτους πρόνοιας στις χώρες τις Ευρώπης,

αντικατροπτίζει τις κοινωνικο-οικονομικές, πολιτισμικές και

πολιτικές ιδιαιτερότητες κόθε χώρας αλλά κοι τον βοθμό ιεράρχησης

των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών. Η υγεία, είτε ως κοινωνικό

αγαθό, είτε ως ιδιωτικό αγαθό, αποτέλεσε το κύριο έναυσμα

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Οι δαπάνες υγείας στις χώρες

του ΟΟΣΑ αποτελούν το 8-12% του ΑΕΠ τους. Αυτό δείχνει πόσο

έντονοι είναι οι μεταπολεμικοί ρυθμοί ανάπτυξης των υγειονομικών

δαπανών, οι οποίοι συνδέονται με την αύξηση των κοινωνικών

παροχών, νοσοκομειακών κρεβατιών, γιατρών, νοσηλευτών. Οι

έντονοι αυτοί ρυθμοί προτιμήθηκαν στα πλαίσια του στόχου που

έθεσε η παγκόσμια οργάνωση υγείας, "υγεία για όλους". Η κοινωνική

αλληλεγγύη για την υγεία των συμπολιτών μας, τόσο υπό την

αντίληψη της εξωτερικής οικονομικής ωφέλειας, όσο και υπό την

έννοια του κοινωνικού δικαιώματος, αποτέλεσε τον πρωταρχικό

στόχο της υγειονομικής πολιτικής (Γ.γφοντόπουλος. 1993: 253).

Υπάρχουν κάποια κοινά προβλήματα που αναφέρονται τόσο στα

κοινωνικοποιημένα όσο και στα ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας.

Έτσι θα οναφερθούμε στους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη

των δαπανών υγείας, στις κύριες πηγές αναποτελεσματικότητας και

ανισότητας, καθώς και στη μονοπωλιακή δομή και ανεπαρκή

αξιολόγηση των συστημάτων υγείας.

8.2.1.1. DaρA.YD\1TE<:JlDUεπηρεάζου\1 τη\1 εξέλιξηJω\1 δαπα\1ώ\1

υ~ς..

Η διάρθρωση και το ύψος των δαπανών υγείας επηρεάζονται από

μια σειρά οικονομικούς, κοινωνικούς και δημογραφικούςπαράγοντες.

Συνοπτικά οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

• Η γήρανση του πληθυσμού: οπό διάφορες μελέτες που έχουν

γίνει, προέκυψε ότι η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει ουξητικά τη

ζήτηση και κατά συνέπεια τις δαπάνες υγείας, αφού οι ηλικιωμένοι

καταναλίσκουν πολλαπλά περισσότερες υπηρεσίες υγείας. Αυτό

συμβαίνει οφ' ενός λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείος

τους και οφ' ετέρου λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης τους για

φροντίδα κοι περίθαλψη από το κράτος. Η αύξηση αυτή είναι ο λόγος
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για τον οποίο παρουσιάζεται αναγκαία η στροφή προς εναλλακτικές

μορφές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή περίθαλψης στο σπίτι,

ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος.

• Οι τιμές των υπηρεσιών υγείας: δεδομένου ότι οι δαπάνες υγείας

ορίζονται ως το γινόμενο των τιμών επί της ποσότητας των

παρεχόμενων υπηρεσιών, μια αύξησή τους μπορεί να οφείλεται είτε

στην αύξηση των τιμών, είτε στην αύξηση των παραχόμενων

υπηρεσιών, είτε σε συνδυασμό των παραπάνω.

• Αύξηση του ιατρικού δυναμικού: τις τελευταίες δεκαετίες
παρατηρήθηκε στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ μια σημαντική

αύξηση του υγειονομικού προσωπικού και ειδικότερα των γιατρών.

Συνέπεια αυτής της αύξησης ήταν η διαρκής άνοδος των

μισθολογικών δαπανών, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος

των δαπανών υγείας.

• Αύξηση της ιατρικής τεχναλαγίας: Η υγεια λόγω του ότι ειναι

ένας χώρος στον οποίο υπάρχει συνεχώς η ανάγκη για

εκσυγχρονισμό και βελτίωση με νέα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

κλπ., έχει την ανάγκη για συνεχώς αυξανόμενη δαπάνη για σύγχρονη

τεχνολογία.

• Αύξηση των νοσοκομειακών κρεβατιών: στις δεκαετίες του '60
και του '70 υπήρχαν ουμανιστικές αντιλήψεις για καλύτερες

ευκαιρίες περίθαλψης που είχαν σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση του

νοσοκομειακού μοντέλου περίθαλψης. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία

γιγαντιαίων νοσοκομειακών συστημάτων που απορροφούσαν το

μεγαλύτερο μέρος (περιπου 55-60%) των δαπανών υγείος

(Γ.Υφαντόπουλος, 1993: 262-263).

Πέρα από αυτούς τους παράγοντες υπάρχουν και κάποιοι άλλοι

όπως η αστικοποίηση του πληθυσμού, η νοσηρότητά του, η

ασφαλιστική κάλυψη Κ.ά., όχι όμως τόσο σημαντικοί όσο οι

προηγούμενοι. Είναι βέβαια σαφές ότι το πόσο επηρεάζουν οι

παραπάνω παράγοντες την αύξηση των δαπανών υγείας, διαφέρει

από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις κατά περίπτωση δημογραφικές,

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

8.2.1.2. Μονοπωλιακήδομή των συστημάτων

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήμοτα της υγειονομικής και

οικονομικής κρίσης που διαφαίνεται στα συστήματα υγείας είναι η

μονοπωλιακή δύναμη του ιατρικού προσωπικού. Η πρόταση αυτή

υποστηρίκτηκε και από τον lνan IlIich αλλά και από έναν θερμό

υποστηρικτή της φιλελεύθερης σχολής, τον Mίlton Friedman. Ο Illίch

αναφερόμενος στο ιατρικό μονοπώλιο υποστηρίζει:

Ένα ριζικό μονοπώλιο τρέφεται από τον ίδιο του τον εαυτό. Η lατρογενής

ιατρική ενισχυει μια νοσηρή κοινωνία, που μέσα της ο κοινωνικός έλεΥχος

του πληθυσμού από το ιατρικό σύστημα μετατρέπεται σε ουσιώδη

οικονομική δραστηριότητα. Χρησιμευει για να δίνει κίιρος σε κοινωνικές

διευθετήσεις, στις οποίες πολλοί άνθρωποι δεν ταιριάζουν. Βάζει την
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ταμπέλα του άχρηστου στον μειονεκτικό και ανατρέφει ολοένα και πιο

καινούριες κατηγορίες αρρώστων (1.llIich, 1988: 62).

Από μια άλλη φιλοσοφική σκοπιά ο Friedman, αναφέρεται στις

θεμελιώδεις υποθέσεις για την καλή λειτουργία της ελεύθερης

αγοράς και υποστηρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα ενισχύεται από την

ταχεία διάδοση των πληροφοριών καθώς και από την ελεύθερη

είσοδο και έξοδο από τον επαγγελματικό χώρο τόσο του

υγειονομικού προσωπικού όσο και των υπηρεσιών και αγαθών που

προσφέρονται28.

Αντίθετες απόψεις με τους φιλελεύθερους έχουν οι υποστηρικτές

του κρατικού παρεμβατισμού, οι οποίοι υποστηρίζουν την δημιουργία

ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας29 (ΕΣΥ), όπου το κρότος θα

καθορίζει αφ' ενός τις τιμές των υπηρεσιών υγείας, αφ' ετέρου, μέσω

της εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού υγειονομικού

δυναμικού, θα αναζητεί τους πλέον κλινικά και οικονομικά

αποτελεσματικούς συνδυασμούς εισροών (Γ.γφαντόπουλος, 1988:
254-259).

8.2,1.3----Υ.γ.ε.lQIlD.μικές και κοινωνικές ανισότητες

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.σΥ.), σε ένα

σύστημα υγείας, βασικός στόχος πρέπει να είναι η ικανοποίηση της

αρχής της ισότητας.

Μια θεμελιώδης αρχή της κοινωνικής πολιτικής είναι η εξασφόλιση

της αρχής ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσο δικαίωμα για υγεία. Η αρχή

αυτή έχει δύο διαστάσεις για την Ευρώπη: α) Ισότητα μεταξύ των

χωρών μελών και β) Ισότητα μεταξύ των ατόμων μέσα στην ίδια

χώρα (Π.σΥ., 1985).

Στη παραπάνω πρόταση αν και αναφέρεται η ισότητα σε σχέση με

την υγεία του πληθυσμού, δεν καθορίζεται κατά πόσο ισότητα

σημαίνει α) ίσες ευκαιρίες για υγεία, β) ισότητα για πρόσβαση

υπηρεσιών υγείας, γ) ισότητα στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, δ)

ισότητα στις κοινωνικές παροχές, ε) γεωγραφική ισότητα.

Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αδύνατη η ταυτόχρονη

ικανοποίηση όλων των αρχών ισότητας. Αν επιδιωχθεί η ικανοποίηση

της αρχής της ισότητάς ως προς την κατάσταση της υγείας που

σημαίνει μικρές διαφορές στους δείκτες επιπέδων υγείας μεταξύ

χωρών, γεωγραφικών διαμερισμάτων, κοινωνικών τάξεων κλπ., αυτό

σημαίνει διαφορετική κατανάλωση και χρήση των υπηρεσιών υγείας

από τα άτομα δεδομένου ότι διαφορετικές θεραπείες και άρα πόροι

28 Οι φιλελεύθεροι υποστηρ(ζουν την πλήρη κατόργηση της 6δειας 6σκησης

επαγγέλματος, την εισαγωγή περισσότερης διαφήμισης και τη σημαντική βελτ(ωση

της ποιότητας της ιατρικής εκπα(δευσης.

29 Σύστημα που εφαρμόζεται και στην Ελλ6δα από την δεκαετ(α του '80.
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θα χρησιμοποιηθούν για κάθε περίπτωση. Επομένως οι όποιες αρχές

ισότητας προταθούν και εφαρμοστούν πρέπει να εξετασθούν οι

εναλλακτικές πολιτικές που θα ικανοποιήσουν την _αρχή αυτή

αποτελεσματικά και κλινικά αποδοτικά (Γ.Υψαντάπουλος, 1988: 262).

8,2,1,4, πρσΤάσε.ι<;....γ.L<LμελλσντιΚ!\..-δ.ιaμό.ρφωσητων δαπανών

lJ)(.cia.:;

Όλα τα παραπάνω είναι συνυφασμένα με το πως διαμορφώνονται

οι δαπάνες υγείας. Στόχος της κοινωνικής πολιτικής δεν θα πρέπει

να είναι η ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών, αλλά παράλληλα και η

υιοθέτηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών κριτηρίων που θα

αποβλέπουν στην παραγωγική αξιοποίηση των πόρων υγείας και στη

δίκαιη κατανομή τους.

Τα κριτήρια και οι πολιτικές που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

1. Εισαγωγή των κριτηρίων της κλινικής αποτελεσματικότητας

(effectiveness), της κοινωνικής δικαιοσύνης (social justice) και

οικονομικής αποδοτικότητας (efficiency) των δαπανών υγείας. ΜΙ

αυτό τον τρόπο οι δαπάνες υγείας θα κατανεμηθούν σε παραγωγικές

και κοινωνικά αποδεκτές δραστηριότητες.

2. Εισαγωγή σύγχρονων μεθάδων διοίκησης των υπηρεσιών αυτών.

3. Έλεγχος στην ανάπτυξη και κατανομή του υγειονομικού δυναμικού.

4. Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης στα οικονομικά της υγείας,

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με στόχο τον έλεγχο του

κόστους των υπηρεσιών αυτών.

5. Έλεγχος στη χρησιμοποίηση και παραγωγική αξιοπο(ηση της

υπάρχουσας τεχνολογίας.

6. Έλεγχος στην ανάπτυξη των υγειονομικών κρεβατιών και

προσαρμογή στις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

7. Στροφή της πολιτικής προς οικονομικότερες και κοινωνικότερες

μορψές περ(θαλψης, άπως η πρωτοβάθμια περίθαλψη

(Γ.Υψαντόπουλος, 1993: 267 - 268).

8.2'2.....0 ρόνο!α

Σ' αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται κατά σειρά τα

γηροκομεία, τα κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και

οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η επιλεκτική παρουσίαση των

παραπάνω μέσων συλλογικής κατανάλωσης οφείλεται στο γεγονός

ότι τα μέσα αυτά αναφέρονται σε ορισμένες από τις βασικότερες

ανάγκες της κοινωνικής πρόνοιας, που καλύπτονται συλλογικά.

8.2.2.1. Γηρ.ακομεία

Τα γηροκομεία παραπέμπουν, ίσως, στην πιο παρωχημένη

αντ(ληψη για την κοινωνική συνδρομή στην τρίτη ηλικ(α. Η ανάπτυξη
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τους είναι παλιά. Όμως, είναι και περιορισμένη καθώς εγγράφεται

στο πλαίσιο του ισχνού κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα.

Αναφερθήκαμε στην Ελλάδα γιατί παραυσιάζει ιδιομορφίες ως

προς αυτή τη μορφή παροχής. Τα γηροκομεία δεν είναι εύκολα

αποδεκτά από την ελληνική κοινωνία, με τις έντονες οικογενειακές

σχέσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, ελάχιστη κοινωνική

πίεση ασκείται για την ανάπτυξη του τομέα αυτού.

Η μη αποδοχή αυτής της παροχής πράνοιας στην τρίτη ηλικία

συντελεί στη διατήρηση κοινωνικών πρακτικών λειτουργικά

ισοδύναμων του κράτους πρόνοιας. Οι πρακτικές αυτές συνίστανται,

στη φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι, κυρίως, από την οικογένεια

και, ενδεχομένως, από έμμισθο, ειδικευμένο ή μη προσωπικό

(νοσοκάμες. οικιακοί βοηθοί κλπ.). Έχει αυξηθεί εξάλλου και ο

αριθμός των ατόμων της τρίτης ηλικίας που φροντίζουν τον εαυτό

τους (Κ.Γκάρτσος. 1992: 325).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι σήμερα η ανάπτυξη νέων κρατικών ή

έστω μη κερδοσκοπικών γηροκομείων έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί.

Σε αντίθεση με την κρατική πρακτική , ο ιδιωτικός τομέας

προσπαθεί να καλύψει τη ζήτηση για υπηρεσίες πρόνοιας τέτοιας

μορφής με την επιλεκτική λειτουργία μικρών γηροκομείων σε μη

υποβαθμισμένες περιοχές ανώτερων ως επί το πλείστον κοινωνικών

ομάδων. Έτσι, ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί πλέον τον βασικό άξονα

διατήρησης αυτής της μορφής πρόνοιας.

8.2.2.2. ΚΑDΗ

Τα ΚΑΠΗ αποτελούν εναλλακτικές μορφές πρόνοιας σε σχέση με

τα γηροκομεία, χωρίς όμως να είναι λειτουργικά ισοδύναμα των

τελευταίων. Είναι ένας θεσμός που έχει εντυπωσιακή αποδοχή στην

Ελλάδα (οπόδειξη ο μεγάλος οριθμός μελών σε σχέση με την

πρόσφατηδημιουργία του θεσμού). Οι κυριότεροι λόγοι αποδοχής και

ανάπτυξης του θεσμού είναι: (α) οικονομική ανεξαρτησία των

ηλικιωμένων (β) ούξηση του γεροντικού πληθυσμού (γ) προσφορά

πολλών προγραμμάτων μέσα στους χώρους των ΚΑΠΗ για

απασχόληση των ηλικιωμένων (Α.Τεπέρογλου Κ.α.. 1990: 11 - 19). Ο
θεσμός κατηγορήθηκε· ότι θα αποτελέσει υποκατάστατο των

καφενείων. Παλαιότερη έρευνα του ΕΚΚΕ απέδειξε, το αντίθετο,

τουλάχιστον σε ότι αφορά το φύλο, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό

των μελών είναι γυναίκες (περίπου 62%).

8.2.2.3. Dαια/κοί κο, βρεψΩ'lIjπιαKOίσταθ.μ.ο.ί

Η ανάπτυξη και η επέκταση των παιδικών και βρεφονηπιακών

σταθμών αποτέλεσε για την Ελλάδα φαινόμενο των δύο τελευταίων

δεκαετιών. Αντίθετα με τη φθίνουσα ιδρυματική απομόνωση των

ηλικιωμένων (γηροκομεία), οι σταθμοί αυτοί φαίνεται να επιτελούν
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θετικό έργο, όπως διευκόλυνση κοινωνικοποίησης των παιδιών με την

εξομάλυνση της μετάβασης απά την προσχολική στη σχολική ηλικία,

η πρακτική διευκόλυνση στη καθημερινή ζωή του νοικοκυριού κλπ.

Οι μεταπολεμικές αλλαγές των κοινωνικοοικονομικών δομών και η

επίδρασή τους στην λειτουργία της οικογένειας (αύξηση πυρηνικών

οικογενειών, αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων γυναικών)

δημιούργησαν πρόσφορες συνθήκες για την ανάπτυξη αυτού του

μέσού συλλογικής κατανάλωσης. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού

δημόσιων και ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις

πόλεις επιβεβαιώνει την ύπαρξη και των ανάλογων αναγκών. Ωστόσο,

η άνιση γεωγραφική και κοινωνική κατανομή τους παραπέμπει στη

διαφορετική λειτουργία τους στο διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον,

ενώ ο συγκριτικά περιορισμένος αριθμός τους - σε σχέση με χώρες

όπου το κράτος πρόνοιας είχε σημαντική ανάπτυξη - συνδυάζεται με

το γεγονός ότι εξακολουθούν να κατέχουν κυρίαρχη θέση

παραδοσιακές πρακτικές φύλαξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας,

που λειτουργούν συχνά εναλλακτικά προς τους παιδικούς σταθμούς

(Κ.Γκόρτσος, 1992: 336-337).

~-Xώρoι αναψυχής

Είναι δύσκολο να γίνει αξιολόγηση των χώρων αναψυχής, αφού

αποτελούν φαινόμενα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή.

Η αξιολόγηση γίνεται ακάμη πιο δύσκολη λόγω έλλειψης

εμπεριστατωμένων αναλύσεων και μελετών (τόσο στο θεωρητικό

όσο και στο εμπειρικό επίπεδο). Η ανάλυση των χώρων αναψυχής

εντάσσεται στο πλαίσιο της προβληματικής του ελεύθερου χρόνου,

αφού οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σ' αυτούς τους

χώρους, είναι για την πλειονότητα του πληθυσμού δραστηριότητες

ελεύθερου χρόνου, δηλαδή δεν ασκούνται ως επάγγελμα, αλλά,

ταυτόχρονα, αποτελούν όψεις της συλλογικής κατανάλωσης.

Προσπαθώντας να γίνει η ανάλυσή μας όσο πιο εμπεριστατωμένη

γίνεται, θα αναπτυχθούν στα παρακάτω υποκεφάλαια α) θεωρητικά ο

ρόλος των χώρων αναψυχής στον ελεύθερο χρόνο, β) ο ρόλος του

χώρου σε σχέση με τον χρόνο και η διάκριση των πολιτιστικών

χώρων και γ) η χωρική και άλλες διαστάσεις της πολιτισμικής κρίσης,

καθώς και η σχέση πολιτισμικής και κοινωνικής αναπαραγωγής.

8,3,1, Χώροι αναψuχής και ελεύθερος χρόνος

.8...3,1.1, Ο ανηφαηKό~.Xαριιιαt\ρας του ελεUθε.ρ.ο.U-ΧΡόνΩJ.ι

Ο προσδιορισμός του ελεύθερου χρόνου, στο πλαίσιο του οποίου

εξετάζονται οι χώροι αναψυχής, είναι αντιφατικός, γιατί δεν

υπάρχουν καθορισμένα όρια και ο χαρακτήρας του εξαρτάται από την
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συγκεκριμένη κοινωνία και τον συγκεκριμένο χώρο χρόνο

(Α.Δέφνερ, 1992: 379). Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις γιο τον

ελεύθερο χρόνο, οι οποίες συνοψίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

• Η πρώτη αποτελείται από προσδιορισμούς που αντιμετωπίζουν

τον ελεύθερο χράνο ως "υπάλοιπο", ως χράνο προς διατήρηση, ως

τμήμα δηλαδή της ζωής που διακρίνεται απά άλλες. σφαίρες σε

σχέση με το χράνο, τη δραστηριάτητα, την εμπειρία ή κάποιο

συνδυασμό τους.

• Η δεύτερη αποτελείται από προσδιορισμούς που αντιμετωπίζουν

τον ελεύθερο χρόνο ως συστατικό στοιχείο, ποιότητα της ζωής,

στάχο της ανθρώπινης δράσης.

Η μια βασική κατηγορία, ωστόσο, δεν αναιρεί την άλλη εφόσον ο

ελεύθερος χράνος μπορεί την μια χρονική στιγμή να αποτελεί γενική,

διεισδυτική ποιάτητα της ζωής και την άλλη απλά τμήμα της

(K.Roberts, 1981: 9-12). .

Η αντιφατικότητα που παρατηρείται στην έννοια του ελεύθερου

χρόνου εξηγεί σε κάποιο βαθμό ορισμένες βασικές συγχύσεις που

υπάρχουν σχετικά μ' αυτό το φαινόμενο. Οι κυριότερες από αυτές

είναι οι παρακάτω:

1. Τα προβλήματα αρχίζουν απά την σχετικότητα της ίδιας της

έwοιας. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ελεύθερος χρόνος εκτός από την

προσωπική πολιτιστική δραστηριότητα. Η αναφορά στον ελεύθερο
χρόνο αρχίζει να γίνεται από την στιγμή που ο χρόνος διαχωρίζεται

σε εργάσιμο και μη, με την ανάπτυξη της βιομηχανοποίησης τον 190
αιώνα.

2. Η σύγχυση συνεχίζεται με την ταύτιση ελεύθερου χρόνου και

αναψυχής, που δύσκολα αποφεύγεται ιδιαίτερα στην περίπτωση των

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τόσο από τους κοινωνικούς και

πολιτικούς φορείς, όσο και από το ίδιο το κράτος. Θα πρέπει να

επισημάνουμε βέβαια, ότι η αναψυχή στις περισσότερες περιπτώσεις

είναι ελεύθερος χρόνος, αν και το αντίθετο δεν ισχύει πάντα. Η

αύξηση, τέλος, του ελεύθερου χρόνου δεν σημαίνει αναγκαστικά και

αύξηση της αναψυχής.

3. Ο ελεύθερος χρόνος τείνει να μειώνεται παρά να αυξάνεται (π.χ.

ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του αυτοματισμού), λόγω των νέων

συνθηκών εργασίας, όπως η δεύτερη απασχόληση, η εργασία στο

σπίτι κλπ.

4. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να μη διακρίνονται οι

δραστηριότητες σε παθητικές και ενεργητικές, ατομικές και

συλλογικές, δραστηριότητες στο χώρο της κατοικίας ή εκτός αυτής.

5. Η φράση "ο χρόνος είναι χρήμα" δεν αποτελεί όλη την αλήθεια, ο

άνθρωπος παράγει πολύ χρήμα, αλλά το χρήμα δεν παράγει

περισσότερο χρόνο από κάποια συγκεκριμένα όρια.
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6. Συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν σε

πολλές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, συνθήκες όπως η

σωματική ή η πνευματική κούραση κλπ.

7. Όταν μιλάμε για ελεύθερο χρόνο συνήθως αναφερόμαστε στις

πόλεις και όχι στην ύπαιθρο, όπου για παράδειγμα στην περίπτωση

των καλλιεργητών εντατικές περίοδοι εργασίας ακολουθούνται από

εκτεταμένες περιόδους αργίας (ΛΔέφνερ, 1992: 380 - 381).

Σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο πρέπει να κάνουμε δύο βασικές

επισημάνσεις.

α. Ο ελεύθερος χρόνος δεν έχει την ίδια σημασία για τις διάφορες

κοινωνικές κατηγορίες, την κάθε ιστορική περίοδο και κουλτούρα.

Οσον αφορά τις κοινωνικές κατηγορίες διακρίνουμε τους νέους30,

τους συνταξιούχους, τις γυναίκες κλπ.

Για την περίπτωση των ιστορικών περιόδων, χαρακτηριστικό είναι

το παράδειγμα της Αρχαίας Ελλάδας, όπου ο ιδανικός τρόπος ζωής

δεν συμβιβάζονταν με την εργασία και ιδαίτερα τη χειρωνακτική, η

οποία αφηνόταν στους σκλάβους, ενώ η αντίληψη για την αναψυχή

ήταν στενά συνδεδεμένη με τον διαλογισμό και αποτελούσε μέρος

μιας ευρύτερης αντίληψης για τη φύση της ελευθερίας. Τέλος, για τις

κουλτούρες χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των παραδοσιακών

κοινωνιών, όπου δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι περίοδοι

αναψυχής και πολλές καθημερινές δραστηριότητες αντιμετωπίζονται

ως παιχνίδι (S.Parker, 1976: 21 - 23).

β. Είναι παραδεκτό ότι υπάρχει σχέση χρόνου και χώρου. Αυτό,

όμως. δεν σημαίνει ότι υπάρχει άμεση αντιστοιχία των λειτουργιών

του ελεύθερου χρόνου με τους ελεύθερους χώρους. Ο χώρος βοηθά ή

εμποδίζει κοινωνικές δραστηριότητες που έχουν ήδη εκδηλωθεί, αλλά

δεν μπορεί να τις δημιουργήσει. Ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η άποψη

του Lefebvre για το θέμα. ότι ο χώρος αποτελεί ταυτόχρονα

κοινωνικό προ'ίόν και τόπο αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων.

8.3.1.2. Οι διαστάσεις του ΠOλιnσμΙKOύ φαιvομ.έ.Υ..OJ.J.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και οι χώροι αναψυχής

γενικότερα, μπορούν να θεωρηθούν τμήμα της κοινωνικοποιημένης

κατανάλωσης. Ειδικότερα μπορούν να θεωρηθούν, από μια άποψη, ως

τμήμα των μορφών ημισυλλογικής κατανάλωσης, οι οποίες όπως

είδαμε και στο πρώτο μέρος, "συντελούνται είτε μέσω των

μηχανισμών της αγοράς με κάποιας μορφής επιδότηση, είτε εκτός

των μηχανισμών αυτών". Κύριο παράδειγμα είναι οι παρεχόμενες

υπηρεσίες από φιλανθρωπικά ή άλλα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Παρ' όλα αυτά οι χώροι αναψυχής μπορούν να θεωρηθούν και ως

τμήμα των μορφών και της συλλογικής κατανάλωσης, που

30 Πρέπει να τονιστε( ότι η ηλικ(α ε(ναι καθοριστικός παράγοντας για την

συμπεριφορά των κοινωνικών κατηγοριών στον ελεύθερο χρόνο.
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παρέχονται αφενός μεν από φορείς του δημόσιου τομέα, αφ' ετέρου

δε μέσω των μηχανισμών της αγορός με κρατική επιδότηση.

Μια άλλη διάσταση είναι η εμπορευματοποίηση των πολιτιστικών

δραστηριοτήτων που έχει τεθεί και πάλι έντονα στις μέρες μας με

την αναζωπύρωση της διαμόχης μεταξύ λαϊκής και υψηλής

κουλτούρας. Αυτή συντηρείται από την ανάπτυξη των μέσων μαζικής

επικοινωνίας (ΜΜΕ). η οποία οδηγεί στην αύξηση των δυνατοτήτων

επιλογής. Αυτή η αύξηση είναι φαινομενική, αφού ουσιαστικά

καταργείται ο ελεύθερος χρόνος και μειώνονται οι δυνατότητες

επιλογής. Οι διόφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι δημοφιλέστερες

μορφές ΜΜΕ, που είναι και ταυτόχρονα πολιτιστικές

δραστηριότητες, στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας είναι ο

κινηματογρόφος και η μουσική. Οι δύο αυτές δραστηριότητες

προσελκύουν στην πλειονότητα νεανικό κοινό. Η αναφορά αυτή στο

νεανικό κοινό μας οδηγεί σε μια όλλη διόσταση της πολυμορφίας του

πολιτισμικού φαινομένου: στο ζήτημα της διαφοροποίησης των

δραστηριοτήτων γενικά (αλλά και στις προτιμήσεις στο πλαίσιο μια

δραστηριότητας) ανόλογα με την ηλικία ( βλ. Α.Δέφνερ, 1992: 387).
Ακόμη οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνική

τόξη.

Εκτός από την ηλικία και την κοινωνική τόξη ένας όλλος

παρόγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της

συμπεριφορός στην αναψυχή είναι το φύλο. Για παρόδειγμα για τις

γυναίκες που απασχολούνται στο σπίτι δεν υπάρχει διαχωρισμός των

ρόλων, του χώρου και του χρόνου, που οφείλεται στη διχοτομία της

μισθωτής εργασίας και απασχόλησης.

8.3.2......Διά'φlJΠ1 των χώρων αναψυΧός

8.3.2.1. Η συσχέτισ11-χ.ώ.ρου- χρόνου

Ο αστικός χώρος είναι και χρόνος. Γενικά, υπάρχει μια αντιστοιχία

της διάσπασης της κοινωνικής ζωής σε χρονικά διαστήματα

ανεξόρτητων δραστηριοτήτων με τη διόσπαση της καθημερινής ζωής

σε διαφορετικούς τόπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο

διαχωρισμός ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου μέσω του zoning, ως
έκφραση του λειτουργισμού στην πολεοδομία (Noeul, 1979: 168, στο
Α.Δέφνερ. 1992).

Ένας παρόγοντας που δείχνει την αλληλεξόρτηση χώρου - χρόνου
είναι η κινητικότητα. Μια διαδρομή χαρακτηρίζεται από την

συνύπαρξη αρκετών στιγμών του καθημερινού χώρο - χρόνου, ο

οποίος αποκτά μια ποιότητα σε σχέση με την συγκεκριμένη στιγμή

και δεν είναι σταθερός από μόνος του. Σ' αυτή τη θεώρηση μεγάλο

ρόλο παίζει η απόσταση. Γενικά, η κίνηση έχει δύο όψεις: από την μια

αποτελεί έκφραση ζωής στην πόλη, ενώ από την άλλη αποτελεί

αναγκαστική διαδρομή από την κατοικία στους τόπους εργασίας ή

κατανάλωσης. Έτσι, στο βαθμό που μιλάμε για κινήσεις, η κύρια αιτία
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που τις προκαλεί είναι ο διαχωρισμός των λειτουργιών και ειδικότερα

της κατοικίας από τις άλλες δραστηριότητες.

Η αλληλεπίδραση χώρου - χρόνου μας οδηγεί στους χώρους

αναψυχής. Οι δραστηριότητες αναψυχής διαφέρουν σε χρονικές

απαιτήσεις (π.χ. οι υπαίθριες δραστηριότητες χρειόζονται

διαφορετική χρονική διάταξη από τις μη υπαίθριες). Η ενδιαφέρουσα

πλευρά αυτής της αλληλεπίδρασης αφορά την σχέση αναψυχής 
δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα το πως ένα τμήμα του ελεύθερου

χρόνου υλοποιείται στον δημόσιο χώρο σε ένα συλλογικό πλαίσιο

που κυριαρχείται από κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς.

Υπάρχουν τέσσερις σχετικές παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν

εδώ: (α) δεν υπάρχει άμεση αντιστοιχία της χωρικής διαμόρφωσης με

συγκεκριμένη συμπεριφορά, (β) υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος ο

οποίος συνοδεύει συγκεκριμένη δραστηριότητα του ελεύθερου

χρόνου, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός, (γ) δεν υπάρχει αναγκαστική

σύμπτωση της εκδήλωσης μιας δραστηριότητας του ελεύθερου

χρόνου στο χώρο με τα αρχικά χαρακτηριστικά αυτής της

δραστηριότητας, και (δ) ο τρόπος που μια δραστηριότητα ελεύθερου

χρόνου επιδρά στην ανθρώπινη συμπεριφορά ποικίλει ανάλογα με την

κατάσταση του ατόμου, το χώρο χρόνο και τις

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (Α.Δέφνερ, 1992: 389 - 390).

a. 3.2.2-"κa.Ir\γ.ο.ρι=ίηαη..:r.ω'L)(ώρων αναψ.υχής

Οι χώροι αναψυχής διακρίνονται, με βάση το ιδιοκτησιακό

καθεστώς, σε τέσσερα είδη: 1) τους δημόσιους χώρους, 2) τους

ιδιωτικούς χώρους, 3) τους χώρους που σχετίζονται με διάφορες

εθελοντικές οργανώσεις, και 4) τους χώρους που σχετίζονται με

διάφορους δήμους. Αναλυτικότερα:

Ι. Η σημασία των δημόσιων χώρων είναι μεγάλη, γιατί εκτός από

το ότι μπορούν να αποτελέσουν το γενεσιουργό στοιχείο των

δομημένων μορφών, η σχέση τους με τις κοινωνικές δραστηριότητες

και την κοινωνική ζωή τους προσδίδουν χαρακτηριστικά που μπορούν

να επηρεάσουν την κοινωνική διαδικασία. Στούς δημόσιους χώρους

υλοποιούνται οι περισσότερες δραστηριότητες που αφορούν την

αναψυχή, την επικοινωνία και την συνάντηση. Τον πιο σημαντικό ρόλο

στην οργάνωση της αναψυχής σε δημόσιους χώρους τον έχει το

κράτος. Είναι αυτό που εξασφαλίζει από την μια την "ηρεμία" (π.χ.

καθαρίζει τα πάρκα), ενώ από την άλλη παρέχει τους δημόσιους

χώρους με σκοπό την ορθολογική αναψυχή.

11. Οι δημόσιοι χώροι δεν μπορούν να διακριθούν με σαφή τρόπο

από τους ιδιωτικούς, αφού ο ίδιος χώρος μπορεί να έχει είτε μία

δημόσια οργάνωση, είτε μία ιδιωτική. Η ιδιωτικότητα προσδιορίζεται

συνήθως από κλειστές μορφές, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ή την

ψευδαίσθηση της ασφάλειας, της προστασίας, της απαμόνωσης κλπ.

Η διάκριση δημοσίου . ιδιωτικού δεν υπήρχε πάντα, αλλά είναι
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αναπόφευκτη στις βιομηχανικό αναπτυγμένες κοινωνίες. Θα πρέπει

να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο των ιδιωτικών χώρων υφίσταται και μια

όλλη διαφοροποίηση αυτή των χώρων που στεγόζουν κερδοσκοπικές

και των χώρων που στεγόζουν μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

111. Μια όλλη κατηγορία χώρων είναι εκείνοι όπου πραγματοποιούν

τις εκδηλώσεις τους οι εθελοντικές οργανώσεις. Χαρακτηριστικό

παραδείγματα είναι οι κινηματογραφικές λέσχες, οι χορωδίες, οι

φορείς παραδοσιακών χορών, οι λαογραφικές συλλογές κλπ.

Θ'"
.~

8,3,3, ΠaλL.I.Lα/ΙKές υπηρ.ε.αίες και πολιτισ.μ.ιΨρ.ί<Ιη

8,3,3,1, Η χωρική διάσταση της πολιτισμικής κρ.ίαης

IV. Μια πρόσθετη κατηγορία χώρων είναι εκείνοι όπου

πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις τους οι δήμοι, αλλό δεν ταυτίζονται

πόντα με τους δημοτικούς31 (π.χ. μουσικές εκδηλώσεις σε υπαίθρια

θέατρα, όπως το θέατρο Δάσους).

V. Η τελευταία διόκριση χώρων είναι αυτή μεταξύ χειμερινών και

θερινών χώρων ή αλλιώς υπαίθριων και κλειστών. Ιδιαίτερα η Ελλόδα

αποκτό κόποια ιδιαιτερότητα σΙ αυτόν τον τομέα λόγω του ότι η

υπαίθρια ζωή είναι κυρίαρχη (Α.Δέφνερ, 1992: 390 - 393).

1
J
]

]

Ι

J

Ί

J

Η πολιτισμική κρίση δεν είναι τωρινό φαινόμενο, όμως σε σχέση

με προγενέστερες εποχές αποκτό και όλλες διαστόσεις. Μια τέτοια
διόσταση είναι η χωρική, αφού παρατηρείται κρίση των πολιτιστικών

χώρων Ι γεγονός που συνδέεται με τον παραμερισμό των ελεύθερων

αλλό και των δημοσίων χώρων. Βασικοί λόγοι αυτού του

παραμερισμού είναι οι παρακότω:

• Ο ορθολογισμός στο χώρο. Σύμφωνα με τους Cheek & Burch, "η

φύση της αναψυχής στις βιομηχανικές κοινωνίες συμβολίζεται με την

επικρότηση και τη συχνή παρουσία συγκεκριμένου τύπου ειδικών

τόπων αναψυχής". Αυτό αποτελεί μια εφαρμογή του zoning, του

οποίου η συμβολή ήταν η ορθολογικοποιημένη οργάνωση της

καθημερινής ζωής (σύμφωνα με τον Lefebvre), αφού οι λειτουργίες

αφορούν καθημερινές δραστηριότητες. Ο ορθολογισμός του χώρου

συνδέεται με τον ορθολογισμό του χρόνου, αφού ο διαχωρισμός των

λατουργιών εκφράζεται ·στο πεδίο του χρόνου.

• Η εμπορευματοποίηση του χώρου. Από τη στιγμή που από την

παραγωγή και κατανόλωση πραγμότων μέσα στο χώρο, περνόμε

στην όμεση παραγωγή του ίδιου του χώρου, το ακίνητο (έδαφος)

μετατρέπεται σε κινητό (οικοδομές και κερδοσκοπίες) και ο χώρος

έχει γίνει τεχνητό σπόνιος και αξίζει περισσότερο, προκύπτει ως

αποτέλεσμα η εμπορευματοποίηση του χώρου (Α.Δέφνερ, 1992: 419).
Η παρεμπόδιση αυτής της εξέλιξης, της επιβίωσης δηλαδή του μη

J
J

J

]

31 Στη δικι6 μας εργασ(α τα πρωτογενή στοιχε(α αφορουν μόνο τους δημοτικους

χώρους.
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αναπτυγμένου ή φυσικού χώρου, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με

κρατική παρέμβαση, που εμποδίζει ορισμένους χώρους (π.χ. πάρκα)

να αναπτυχθούν για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οσον αφορά την

Ελλάδα, το κράτος έχει στραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

όπως φαίνεται από την προώθηση κτηματικών ομολόγων, οικιστική

εκμετάλευση των καμένων δασών κλπ.

Η εμπορευματοποίηση του χώρου συνυπάρχει μΙ αυτή του χρόνου,

της κουλτούρος κοι της ανοψυχής. Η ανοψυχή μετατρέπετοι σε είδος

που πουλιέται και αγοράζεται στην αγορά, και δεν αποτελεί μια

ιδιότητα που πηγάζει από την οικογενειακή ή κοινοτική ζωή. Έτσι, οι

μελετητές έχουν στραφεί προς την ανάπτυξη των επαγγελματικών

σπορ, την εμφάνιση της κατανάλωσης ως πρακτικής αναψυχής και

την εξέλιξη μιας "πολιτιστικής βιομηχονίας", που μετοφέρεται στην

ποραγωγή κοι πώληση δροστηριοτήτων οναψυχής (J.Wilson, 1987: 51
. 52, στο Α.Δέφνερ, 1992).
• Η ιδιωτικοποίηση του χώρου, Σύμφωνα με τον Giddens σημαίνει

κυρίως την "κατάργηση του δημοσίου χώρου που οφείλεται στην άρση

της οικειότητας από το δημόσιο πεδίο και στον εγκλεισμό της στο

νοικοκυριό". Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται σε

περιπτώσεις αναπλάσεων (π.χ. Ανατολικό Λονδίνο). Οσον αφορά την

ιδιωτικοποίηση της αναψυχής, ο βοσικός παράγοντος ουτής της

διαδικασίας ήταν η μαζική παραγωγή φτηνών οικιακών διασκεδάσεων

με την μορφή της τηλεόροσης, του ροδιοφώνου κλπ., ενώ

συνδυάζεται με την εμπορευματοποίηση, αφού για να εισαχθούν

πολλά αντικείμενα στο χώρο της κατοικίας πρ~πει να είναι

εμπορευματικοποιημένα.

~,2, Σχέση της πoλιr.ιo:μJ.ιαlς_,φίσης με την κρ.ίCIQ....ΙΟ.ΙJ.

~ρ.άΙο.Lις..Itράνo.ιaς

Η πολιτισμική κρίση δεν οποτελεί ειδικό γνώρισμα της Ελλάδας,

αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες μορφές. Θα

λέγαμε ότι είναι τόσο έντονη, ώστε σε συνδυασμό με την

εκπαιδευτική κρίση να συγκροτούν τα σημαντικότερασυστατικά της

εθνικής κρίσης. Το κράτος εμπλέκεται σ' αυτήν την υπόθεοη μέσω

του λόγου που γίνεται για κρατική πολιτική στον τομέα του

πολιτισμού. Δεν πρέπει όμως, να παραβλέψουμε την άποψη που

αμφισβητεί την ανάγκη για μια τέτοια πολιτική, σε συνδυασμό με την

αντίρρηση για την άσκηση πολιτικής όσον αφορά τον ελεύθερο

χρόνο. Η κρίση εκφράζεται από το κράτος μέσα από την

οικονομίστικη αντίληψη που κυριαρχεί και που μεταφράζεται σε

συνεχή επίκληση της έλλειψης πόρων και της ανογκαιότητας

βραχυπρόθεσμης απόδοσης των επενδύσεων, σε συνδυασμό με την

σύγχρονη κρίση του κράτους πρόνοιας.

Στην Ελλάδα, οι παροχές στον πολιτιστικό τομέα ήταν πάντα

λίγες, αφού σύμφωνα με το σκεπτικό των εκάστοτε κυβερνήσεων

δεν απαιτούνται πολλά χρήματα γι αυτόν. Όμως, αυτό δεν εμποδίζει

ένα μεγάλο χρηματικό ποσό να διατίθεται για διοικητικές δαπάνες
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(Ν.Κόνσολας, 1990: 93 . 94). Έτσι φαίνεται ότι η επιχορήγηση του

πολιτιστικού τομέα έχει αφεθεί στο ποσοστό από τα κέρδη κάποιας

λοταρίας (π.χ. ΛΟΤΤΟ), καθώς και στους χορηγούς. Τέλος, η κρίση

του κράτους πρόνοιας επιτείνει και την κυριαρχία των νόμων της

αγοράς στην πνευματική ζωή, γεγονός που οδηγεί στην

εμπορευματικοποίησή της, όπως είδαμε και παραπάνω.
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 9: Ο KOιr:,ιΩNIKOΣ EΞODΔI.ΣMOΣ ΣTOr:,ι ΔΗΜΟ

ΚΑΜΜΑΡΙΑΣ

Σ' αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για τον

κοινωνικό εξοπλισμό στον Δήμο Καλαμαριάς, για την πολιτική και τις

στρατηγικές που ακολουθεί. Πριν. όμως, θα παραθέσουμε ορισμένες

πληροφορίες για τον Δήμο Καλαμαριάς. Η Καλαμαριά ιδρύθηκε το

1922, αρχικά ως οικισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτοι

κάτοικοι ήταν πρόσφυγες, αστικής κυρίως προέλευσης, οι οποίοι

κατάγονταν από τον Καύκασο και τις παραθαλάσσιες περιοχές του

Εύξεινου Πόντου.

Η οικιστική ανάπτυξη της Καλαμαριάς άρχισε το 1927, αλλά μόλις

το 1943 αποκτά αυτόνομη διοικητική υπόσταση εξελισόμενη σε Δήμο

με 10400 κατοίκους. Η εξέλιξη της πόλης ήταν ραγδαία και σήμερα ο

Δήμος Καλαμαριάς, από πλευράς έκτασης και πληθυσμού είναι ο

δεύτερος Δήμος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

(Π.Σ.Θ.), καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πληθυσμιακή αύξηση στο Δήμο από το

1981 έως το 1991 ήταν 59,29% (από 50660 κατοίκους - αν και όπως

θα δούμε στο τρίτο μέρος έχει γίνει καινούρια εκτίμηση για τον

πληθυσμό του 1981 - αυξήθηκε σε 80698 - την στιγμή που η

αντίστοιχη αύξηση στο Π.Σ.Θ είναι 4,89%).

Ο κοινωνικός εξοπλισμός του Δήμου_ (τουλάχιστον σε ότι αφορά

τα μέσα συλλογικής κατανάλωσης που εξετάζουμε σ' αυτή την

εργασία) είναι αρκετά ικανοποιητικός. Η ραγδαία όμως, πληθυσμιακή

αύξηση καθιστά την περαιτέρω ανάπτυξή του υποχρεωτική. Αυτό

αποδεικνύεται και από τις στρατηγικές που έχει επιλέξει ο Δήμος για

την ανάπτυξη του. Έτσι. για τα διάφορα είδη κοινωνικού εξοπλισμού

είναι:

• Εκπαίδευση: Πολιτική του Δήμου είναι η εξασφάλιση χώρων για

την κατασκευή σχολικών συγκροτημάτων, έτσι ώστε να

αποσυμφορηθούν τα υπάρχοντα σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά

ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να πούμε

ότι από το 1991 έως σήμερα έχει αυξηθεί ο αριθμός των

νηπιαγωγείων κατά τέσσερα (4), των δημοτικών κατά τρία (3), των

γυμνασίων κατά ένα (1), και τέλος, των λυκείων κατά ένα (1).
• Υγεία/Πρόνοια: Όσον αφορά την υγεία, πολιτική του Δήμου είναι

η δημιουργία δημοτικών ιατρείων (υπάρχει ήδη ένα και δρομολογείται

άλλο ένα) ως υποστήριξη στο υπόλοιπο υγειονομικό δυναμικό της

περιοχής που όπως είναι φυσικό δεν εξυπηρετεί μόνο τον Δήμο

Καλαμαριάς, αλλά ολόκληρο το Π.Σ.Θ .. Ως προς την πρόνοια, η

πολιτική του Δήμου στρέφεται προς την πρώτη και την τρίτη ηλικία.

Δημιουργεί βρεφονηπιακούς σταθμούς, υποστηρίζει διοικητικά τους

ήδη υπάρχοντες κρατικούς και του ΠΙΚΠΑ, φτιάχνει νέα ΚΑΠΗ και

αναμορφώνει τα υπάρχοντα.
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• Χώροι αναψυχής: Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ο πιο πλούσιος

χώρος στην Θεσσαλονίκη από πλευράς δραστηριοτήτων αναψυχής,

αθλητισμού, πολιτισμού, από πλευράς πρασίνου. Η πολιτική του

Δήμου συνεχίζεται στην ίδιο γραμμή, ενώ ένα μεγαλόπνοα σχέδιο για

αξιοποίηση με χώρους αναψυχής, πρασίνου και πολιτισμού του

στραταπέδαυ Κόδρα έχει ήδη αρχίσει (είναι μέσα στα νέα Κ.Π.Σ). Το

τελευταίο εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική του Δήμου, κατά την

αποία για να αλλάξει χρήση μιο περιοχή, χρειόζεται απόφαση ταυ

δημοτικού συμβουλίου και γίνεται με κάποια ανταλλάγματα.

Στο επόμενο μέρος θα αναλύσουμε με πιο λεπτομερή τρόπο τα

μέσα συλλογικής κατανάλωσης στον Δήμο Καλαμαριάς, ενώ θα

γίνουν και κάποιες προτάσεις για την βελτίωσή του.
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Όπως είπαμε και στο τέλος του δεύτερου μέρους, σ' αυτή την

ενότητα θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στην κοινωνική υποδομή του

Δήμου Καλαμοριάς. Θο γίνει ονάλυση της υπάρχουσας κατάστασης

για κάθε μέσο συλλογικής κατανάλωσης. ενώ στο τέλος, θα

προταθούν λύσεις και θα γίνουν παρεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό

του Δήμου, εάν τυχόν διαπιστωθούν ανεπάρκειες ή χωρικές

ανισότητες.

10,1, Συλλογική κατανάλωση και ΔQμος Καλαμαρι.ι:ίς

Όπως φαίνεται και από την ανάλυση της υπάρχουσας

κατάστασης, αλλά και από την πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος

Καλαμαριάς, στη περιοχή αυτή εφαρμόζονται οι διάφορες θεωρίες

συλλογικής κατανάλωσης, και ιδιαίτερα αυτής που είναι σε σχέση με

το κράτος πρόνοιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τα πιο

σημαντικά μέσα συλλογικής κατανάλωσης που βοηθούν την

κοινωνική αναπαραγωγή, η εκπαίδευση και η υγεία, παρέχονται, η μεν

πρώτη, εξ ολοκλήρου από τον δημόσιο τομέα (παρ' άτι τα

εισοδήματα των κατοίκων της Καλαμαριάς είναι πόλος έλξης για τον

ιδιωτικό τομέα), η δε δεύτερη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το

δημόσιο και μόνο σε ότι αφορά τα ιατρεία εμπλέκεται ο ιδιωτικός

τομέας. Στα παραπάνω μεγάλο ρόλο παίζει η πολιτική του Δήμου

Καλαμαριάς, ο οποίος όπου έχει την δυνατότητα παρεμβαίνει

δημιουργώντας και παρέχοντας μέσα συλλογικής κατανάλωσης (π.χ.

Δημοτικό Ιατρείο).

Όμως, άπως σε όλους τους σΤΑ στην Ελλάδα, λόγω του

συστήματος που επικρατεί (νομαρχιακού τύπου - βλ. 6.1), οι όποιες

παρεμβάσεις είναι δύσκολες και επιπλέον εξαρτώνται οικονομικά

από το κεντρικό κράτος.

Μελετώντας μια - μια τις κατηγορίες κοινωνικού εξοπλισμού

διαπιστώνουμε:

1. Την προσπάθεια εξασφάλισης από το Δήμο απαραίτητων χώρων

για την δημιουργία κοινωνικής υποδομής,

2. Την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για εξεύρεση συμπληρωματικών

μέσων συλλογικής κατανάλωσης για την εξυπηρέτηση της τοπικής

κοινωνίας.

3. Την ύπαρξη κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, η οποία θεωρητικά

συμπλέει με τους υποστηρικτές του κράτους πρόνοιας.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς είναι

πρώτος μεταξύ των Δήμων του Π.Σ.Θ. σε ότι αφορά το επίπεδο του

κοινωνικού εξοπλισμού.
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Βασική πηγή των στοιχείων ήταν ο Δήμος Καλαμαριάς, οι

υπηρεσίες της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, η ΕΣΥΕ, καθώς και η επί

τόπου έρευνα. Το γεγονός ότι τα στοιχεία ήταν δύσκολο να

συλλεχθούν από μια υπηρεσία", δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ως

προς τα ποσοτικά δεδομένα (σε μερικές κατηγορίες το ποσοστό

λάθους είναι μέχρι 5%).

Από τεχνική άποψη, η μέθοδος ανάλυσης βασίστηκε, σε τέσσερα

βασικά στοιχεία:

• Στη χρήση του δείκτη χωροθέτησης (ΔΧ), ο οποίος μετράει τη

σχετική συγκέντρωση μιας ποσότητας σε μια ζώνη (γεωγραφική

ενότητα), ή το σχετικό ύψος ενός ποιοτικού δείκτη σε σύγκριση με τα

μέσα μεγέθη για το σύνολο του Δήμου. Όταν οι δείκτες προσεγγίζουν

την μονάδα, τότε υπάρχει περίπτωση ομοιόμορφης κατανομής. Ο ΔΧ

πρέπει να βασίζεται σε κάποιο μέτρο, το οποίο να αποτελεί το

κριτήριο της "κανονικής", ομοιόμορφης κατανομής. Στους ποσοτικούς

δείκτες για την παροχή υποδομής, το μέτρο που χρησιμοποιήθηκε

ήταν ο πληθυσμός των ηλικιών που κυρίως εξυπηρετούνται από το

συγκεκριμένο μέσο συλλογικής κατανάλωσης (π.χ. για τα σχολεία

χρησιμοποιήθηκε ο πληθυμός μαθητικών ηλικιών (0-19)) στην

αντίστοιχη ζώνη (δυνάμει μαθητικός πληθυσμός). Για τους ποιοτικούς

δείκτες το μέτρο ήταν ο πραγματικός αριθμός εξυπηρετούμενων. Η

δομή του δείκτη, στις δύο περιπτώσεις φαίνεται παρακάτω:

1. Ποσοτικός δείκτης χωροθέτησης της υποδομής στη ζώνη Χ

παροχή στη ζώνη Χ Ι πληθ. των ηλ. που εξυπηρετούνται στη ζώνη

Χ

παροχή στο Δ.Κ. Ι πληθ. των ηλ. που εξυπηρετούνται στο Δ.Κ.

2. Ποιοτικός δείκτης χωροθέτησης της υποδομής στη ζώνη Χ

εξυπηρετούμενοι στη ζώνη Χ Ι παροχή στη ζώνη Χ

εξυπηρετούμενοι στο Δ.Κ. Ι παροχή στο Δ.Κ.

• Στη χρήση των πολεοδομικών προτύπων, που έχουν θεσπιστεί από

το ΥΠΕΧΩΔΕ (πρώην ΥΧΟΠ) και από τα οποία επισημαίνουμε την

ακτίνα εξυπηρέτησης τής κάθε λειτουργίας, καθώς και το μέγιστο

πληθυσμιακό μέγεθος εξυπηρέτησης. Οι αναλυόμενες λειτουργίες

έχουν εμβέλεια που κυμαίνεται από την γειτονιά και την συνοικία

(επίπεδο που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα σ' αυτήν την

32 Π.χ τα στοιχε(α για την υποδομή της εκπαΙδευσης συλλέχθηκαν από τέσσερις

διαφορετικές υπηρεσ(ες.
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Πίνακας 11.1
Πολεοδομικά πρότυπα χωροθέτησης για λειτουργίες κοινωνικού εξοπλισμού

,

Ακτ(να
Ελάχιστος Μέγιστος Επ{πεδο

ΛειτουργΙα
εξυπηρέτησης

πληθυσμός πληθυσμός Βιώσιμη μονάδα πολεοδομικής

εξυπηρέτησης εξυπηρέτησης ενότητας

Νηπιαγωγε(ο 400 μ. # # 6·9 μ2/χρήστη Γειτονιά

Δημοτικόσχολε(ο 800 μ. 1800 3600 4-8 μ2/χρήστη Συνοικ(α

Γυμνάσιο 1500 μ. 2100 4200 4-10 μ2/χρήστη Συνοικ(α

Λύκειο 1500 μ. 2700 5400 4-9 μ2/χρήστη Συνοικ(α

Γυμνάσιο - Λύκειο 1500 μ. 4000 8000 4-9 μ2/χρήστη Σwοικ(α

ΝοσοκομεΙο # # 40000 # Πρωτεύουσα νομού

Πρωτεύουσα

Κέντρο ΥγεΙας # 15000 40000 # επαρχΙας

lατρεΙο Ε::(π·κ)/α # # 0,5 μ2/κάτοικο Συνοικ{α

Παιδικός σταθμός # # # 8 μ2/χρήστη Γειτονιά

ΚΑΠΗ # # # # rWOLKla

Παιδικές γων{ες 200 μ. # # 0,5 μ2/κάτοικο· Γειτονιά

Παιδική χαρά 250 μ. # # 0,75 μ2/κάτοικο Γειτονιά

Πάρκο σwοικ{ας 600 μ # # 1,5 μ2/κάτοικο Συνοικ{α

Πάρκο πόλης # # # 4 μ2/κάτοικο

Πολιτιστικό κέντρο # Ο 5000 # Γειτονιά

Αθλητισμός - Πυρήνας

Α 1500 μ. 1000 5000 Συνοικ(α

Αθλητισμός - Πυρήνας
Πρωτεύουσα νομού

Β 1500 μ. 5000 30000

πηγή: ΥΧΟΠ 1984



Συλλογική ΚΟΓαγάλωοη, Κοιγωγικ6ς ε(οπλισμ6ς

& Πολεοδομική Οργάγωση

Μπάκης Πώργος

1
1

1

J

]

J
J
J
]

εργασία) έως τις παλεοδομικές ενότητες επιπέδου πόλης ή/και

μητρόπολης (κατ' εξαίρεση για τα νοσοκομεία). Στον πίνακα 11.1
παραθέτουμε τα πολεοδομικά πρότυπα που χρησιμοποιεί το

ΥΠΕΧΩΔΕ στις μελέτες της Επιχείρησης Πολεοδομικής

Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ).

• Στη χρήση κάποιων ειδικών στοιχείων για κάθε μέσο συλλογικής

κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα οι ώρες λειτουργίας των

σχολείων.

Στη περίπτωσή μας, οι γεωγραφικές ενότητες του Δήμου

Καλαμαριάς, βρίσκονται στο μικρό τμήμα των γεωγραφικών

κλιμάκων. Έτσι, μπορούμε να επισημάνουμε τις όποιες

ενδοδημοτικές ανισότητες υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, ένας

μικρός αριθμός από τις χρησιμοποιούμενες κατηγορίες (νοσοκομεία)

έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από την χωρική μας ενότητα. Σ' αυτή την

περίπτωση, η υπερ/υποεξυπηρέτηση που μπορεί να υποδηλώνεται

από τον ΔΧ μπορεί να είναι πλασματική και να είναι απλώς απόρροια

της συμπληρωματικότητας της χωρικής ενότητας με άλλες λιγότερο

ή περισσότερο κοντινές.

Τέλος, οι προτάσεις που θα γίνουν θα είναι διττού χαρακτήρα. Από

την μια θα επισημαίνονται οι ιδανικές θέσεις χωροθέτησης των

διαφόρων μέσων συλλογικής κατανάλωσης, και από την άλλη θα

τοποθετούνται και οι ρεαλιστικές θέσεις χωροθέτησης.
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ΚΕΦΑΜΙΟ 12: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΗΣ

12.1. Πληθuσμός

Προσεγγίζοντος το πληθuσμιακό μέγεθος TOU Δημοu Καλαμαριάς

τις τελεuταίες δεκαετίες 61.71.81.91 με βάση κατ' αρχην τις

αντίστοιχες απογραφές της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται, άτι η μεγαλύτερη

αύξηση πληθuσμού παροuσιάστηκε την δεκαετία 81 -91 με 59,29%.

Όμως, η αποδοχη απά την ΕΣΥΕ απόκλισης TOU uπάρχοντος

πληθuσμιακού μεγέθοuς TOU 1981, από τον εμφανιζόμενο στην

απογραφή, σε συνδυασμό με ανάλογες απόψεις που εκφράστηκαν

σπα την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς οδήγησε στην

αναγκαιότητα επανεκτίμησής του. Την εργασία αυτή ανέλαβε η

Διεύθυνση Οικισμού, η οποία κατέληξε στο πληθυσμιακό μέγεθος των

62526 κατοίκων για το 1981. Εμείς για τις ανάγκες αuτης της

εργασίας αποδεχόμαστε αυτό το μέγεθος. Τα παραπάνω φαίνονται

στον πίνακα 12.1 και στο διάγραμμα 12.1 μαζί με την συνολική

μεταβολή στο Π.Σ.Θ., όπως και το ποσοστό συμμετοχής του

πληθuσμού της Καλαμαριάς στον σuνολικό πληθuσμό TOU Π.Σ.Θ.

Τέλος, θέλοντας να έχουμε όσο πιο πλήρη εικόνα για την

πληθuσμιακη εξέλιξη της Καλαμαριάς, προσδιορίζοuμε με βάση τις

προηγούμενεςμεταβολέςτο εκτιμώμενοπληθuσμιακό μέγεθος για το

1994 κοι το 2000. Σύμφωνα μ' aurIj την εκτίμηση, η Καλαμαριά το

1994 θο έχει 87117 κατοίκοuς και το 2000 101528 (βλέπε πίνακα και

διάγραμμα 12.2).

12.2. OΙKΙPOΤΙKr\-δ.αμή

Είναι πια πολύ κοινότυπο να αναφέρεται ότι η οικιστική ανάπτυξη

του Π.Σ.Θ. δεν εντάχθηκε στα πλαίσια ενός όποιου οργανωτικού

σχήματος, πολεοδομικούσχεδιασμού, που θα επέτρεπε την έστω και

υποτυπώδη ορθολογιστική ανάπτυξη του αστικού ιστού. Η έλλειψη

του παραπάνω πλαίσιου αποτελούσε μια συνειδητά επιλεγμένη

οικιστική πολιτική, που κατ' επέκταση εντάσονταν στα πλαίσια των

γενικότερων επιλογών αναπτυξιακής πολιτικής των τελευταίων

δεκαετιών.

Ο Δημος Καλαμαριάς χωρικά εντοπίζεται πάνω στον άξονα της

Ανατολικής εξόδου του Π.Σ.Θ. προς την Θέρμη, στο νότιο όριο του

Δήμου Θεσσαλονίκηςκαι μέχρι τα όρια του Δήμου Πυλαίας.

Η σημερινη μορφη της οικιστικης δομης TOU Δημοu Καλαμαριάς

δόθηκε, με τις διαδοχικές επεκτάσεις από το 1942 που έγινε

αuτόνομος Δημος, με τα προγράμματα οργανωμένης δόμησης

εργατικής κατοικίας, με την αυτοστέγαση σε ιδιόκτητα ή

παραχωρημένα οικόπεδα, διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
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σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με ποικίλο ιδιοκτησιακό καθεστώς

και με διαφορετικά προβλεπόμενο τρόπο ανάπτυξης.

Αποτέλεσμα της άναρχης και απρογραμμάτιστης εξέλιξης του

οικισμού είναι η έντονη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών

δόμησης κατά περιοχές, η έλλειψη συνέχειας και ιεράρχησης στο

οδικό δίκτυο, καθώς και οι σημαντικές διαφορές αναλογιών των

κοινοφελών και κοινόχρηστων εκτάσεων. Βέβαια, μετά το 1986 έγινε

η πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση και

πρόβλεψη για ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση.

Παρά τα παραπάνω προβλήματα, ο Δήμος Καλαμαριάς

εξακολουθεί να δέχεται συνεχώς νέους κατοίκους μεσαίων και

υψηλών εισοδημάτων, από περιοχές εκτάς Καλαμαριάς (Γ.Π.Σ. Δήμου

Καλαμαριάς: 27), γιατί αναμφίβολα παρουσιάζει μια σειρά από

συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους του

Π.Σ.Θ .. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνοψίζονται;

• Στην πλεονεκτική θέση της περιοχής μέσα στο Π.Σ.Θ., μακριά από

οχλούσες βιομηχανίες, με μεγάλη έκταση παραλιακής ζώνης και

εύκολη προσπέλαση στις παραθεριστικές περιοχές Χαλκιδικής και

Μ.Εμβόλου.

• Στην ικανοποιητική γεωμορφολογία της περιοχής με μικρές

κλίσεις προς την παραλία.

• Στις συνθήκες κατοικίας, με σχετικά καλή ρυμοτομία, νέες και ως

επί το πλείστον πολυτελείς κατασκευές, έλλειψη αυθαιρέτων.

χαμηλή ακόμα δόμηση, ύπαρξη χώρων στάθμευσης κλπ.

• Στις δυνατότητες αναψυχής που υπάρχουν στην περιοχή.

• Στην προβλεπόμενη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων της

περιοχής.

• Στην προβλεπόμενη εγκατάσταση κοινοφελών και κοινόχρηστων

εξυπηρετήσεων, καθώς και της απαραίτητης κοινωνικής υποδομής.

12.2.1. ΠοΛecαδ.σ.μικές ενότητες ή γειτονιές

Η συνολική επιφάνεια του Δήμου Καλαμαριάς είναι περίπου 705
εκτάρια. Μετά την επέκταση του σχεδίου πόλης το 1986, τα 659
εκτάρια είναι ενταγμένα στο σχέδιο πόλης, δηλαδή ποσοστό 93.5%,
ενώ τα υπόλοιπα είναι εκτός σχεδίου.

Η διαίρεση των δομημένων εκτάσεων του Δήμου, σε πολεοδομικές

ενότητες έγινε μετά από συστηματικότερη διερεύνηση και φαίνεται

στον χάρτη Α - 12.1, ενώ στον πίνακα 12.3 φαίνονται αναλυτικά οι

εκτάσεις εντός και εκτός σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων. Η

διαίρεση του χώρου έγινε για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, όπως

για τον κατ' αρχήν έλεγχο της χωροθέτησης και της επάρκειας

χώρων συλλογικής χρήσης ως προς το κοινό που κατοικεί μέσα σ'

αυτές. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν συνεπάγεται απαραίτητα
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ύπαρξη ''γειτονιών'' με την ύπαρξη οικιστικών πυρήνων. Βασικά

κρι τήρια για τον καθορισμό των πολεοδομικών ενοτήτων ήταν:

1. χωρικές συγκεντρώσεις καταστημάτων εξυπηρέτησης.

2. φυσικά χαρακτηριστικά εδάφους,

3. διακοπή της συνέχειας των περιοχών κατοικίας από δρόμους

ταχείας κυκλοφορίας, και

4. ιστορικά διαμορφωμένες ενότητες ανάλογα με την καταγωγή του

πληθυσμού ή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των κατοίκων

(Γ.Π.Σ. Δήμου Καλαμαριάς, 1987).

12.2.2. Πληθu.αμιακή κατανομή

Ο πληθυσμάς των Π.Ε.. δηλαδή η κατανομή του συνολικού

πληθυσμού του Δήμου, είναι απαραίτητο να προσεγγιστεί με κάποια

σχετική ακρίβεια. Η προσέγγιση του πληθυσμού κάθε Π.Ε. έγινε με

την παρακάτω μεθοδολογία από τον Δήμο Καλαμαριάς.

Υπολογίστηκετο σύνολο της δομημένης επιφάνειας για κατοικία των

εντός σχεδίου περιοχών. Το μέγεθος αυτό διαιρέθηκε με τον

αντίστοιχο πληθυσμό του 1987 του Δήμου, που προσεγγίστηκε από

την Δ.Ο.Θ., και έτσι βρέθηκε το μέσο σταθερότυπο, δομημένης

επιφάνειας ανά κάτοικο στην Καλαμαριά. Με βάση τα μ2 δομημένης

επιφάνειας ανά Π.Ε. και το παραπάνω μέσο σταθερότυπο εκτιμήθηκε

το πληθυσμιακό μέγεθος των Π.Ε., όπως φαίνεται στον πίνακα 12.4.

Ο αριθμός ατόμων που αναλογούν σε κάθε Ηα επιφάνειας γης,

περιλαμβανομένων των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων

εκφράζει την μικτή πυκνότητα (brutto). Στην Καλαμαριά η μικτή

πυκνότητα είναι για το 1987, 133 κάτοικοι/Ηα. Ακόμη για το 1987 η

χωρητικότητα του Δήμου ήταν 74063 κάτοικοι. Μετά την επέκταση

του σχεδίου πόλεως η χωρητικότητα αυξήθηκε σε 103352 κοτοίκους

(πληθυσμός κορεσμού) (βλέπε πίνακα 12.5). Η προσέγγιση του

κορεσμού έγινε με βάση τους νομοθετημένους Σ.Δ. και με τις

παραδοχές ότι: α) ένα ποσοστό της δυνάμενης να κτιστεί επιφάνειας

θα χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας, β) θα

διατηρηθεί το σημερινό σταθερότυπο που ισχύει για την Καλαμαριά

των 39.71μ2 κατοικίας ανά κάτοικο, και γ) με ποσοστό κορεσμού 0.8
προκύπτει το παραπάνω συνολικό πληθυσμιακό μέγεθος κορεσμού

γιο τις 17 Π.Ε. (103352), μέγεθος που επιλέγεται για τις περαιτέρω

εκτιμήσεις αναγκών κοινωνικού εξοπλισμού (Γ.Π.Σ. Δήμου

Καλαμαριάς, 1987). Η μέση μικτή πυκνότητα που αντιστοιχεί στον

πληθυσμό κορεσμού είναι 203 κατ/Ηα (διάγραμμα 12.3), και θεωρείται

ικανοποιητική για πυκνοδομημένη περιοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με

τους άλλους δήμους του Π.Σ.Θ ..

Προκειμένου να γίνει η επιλογή του κατάλληλου πληθυσμιακού

μεγέθους που θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε όχι μόνο τον

απαραίτητο εξοπλισμό για την κοινωνική υποδομή, αλλά και τον

ρυθμό αύξησης των πυκνοτήτων, έτσι ώστε να κυμαίνεται στα

επιθυμητά
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Π'νακας 12.1 Ι . Ι Ι Ι Ι Ι
Εξέλιξη πληθυσμου στον Δήμο Καλαμαριάς και στο Π.Σ.θ. Ι Ι

Πληθυσμός Μεταβολή % ανά δεκαετ(α

Μεταβ. 51 - Μεταβ. 61 - Μεταβ. 71 - Μεταβ. 81 -
1951 1961 1971 1981 1991 61 71 81 91

ΠΣΘ 303493 380648 557360 706180 739998 25,42 46,42 26,70 4,79
KαλαμαριCι 20260 25165 36978 50660 80698 24,21 46,94 37,00 59,29
%Καλ./ΠΣΘ 6,68 6,61 6,63 7,17 10,91
Υπόλοιπο Π.Σ.Θ. 93,32 93,39 93,37 92,83 89,09
Πηγές: Απογραφές Πληθυσμου ΕΣΥΕ '51, '61, '71, '61, '91.
Ο πληθυσμός του 61 επανεκτιμήθηκε οπό τη Δ.Ο.θ. σε 62526 κaτο(κους



- -

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12.1: Πληθυσμός στο Π.Σ.θ. και στην Καλαμαριά
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Πίνακας 12.2 Ι Ι Ι
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Ι

Κατανομή πληθυσμού κατά ηλικίες για ης χρονιές 1981, 1991
και κατ' εκτίμηση για 1994 και 2000

Ηλικ{ες 1981 1991 1994 2000
0·4 5011 6467 6981 8136

5 έως 9 4976 6422 6933 8079
10 έως 14 4773 6161 6651 7752

15·19 4264 5504 5942 6926
20·24 4650 6002 6480 7552
25·29 4665 6021 6500 7575
30·34 3890 5021 5421 6318
35·39 3732 4818 5202 6063
40·44 4819 6218 6712 7821
45·49 4791 6184 6676 7781
50·54 4826 6229 6725 7837
55·59 2653 3421 3692 4301
60·64 2387 3081 3326 3877
65·69 2527 3262 3522 4105
70-74 2096 2705 2920 3403
75-79 1249 1612 1740 2028
80-84 753 972 1049 1223
85> 464 598 645 751

δεν δήλωσαν Ο Ο Ο Ο

Σύνολο 62526 80698 87117 101528
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Διάγραμμα 12.2: Εξέλιξη πληθυσμού στην Καλαμαριά, 1981 - 2000
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Πίνακας 12.3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Εκτάσεις των Π.Ε,

Έκταση Π,Ε.

Πολεοδομική Ενότητα (Ηα)

1. Κολλέγιο 22,5
2. KαρaμΠOUρνόKΙ 26
3. Γυμνόσιο 26,5
4. Κέντρο 30,62
5. Δέρκων ·Κατιρλ( • Κοορ( 22,5
6. Αρετσού 33,25
7. Νέα Κρήνη 29,5
8. Άγιος Γεώργιος 34,7
9. Άγιος lωόννης 33,6
10. Λιμενεργότες 28,9
11. Άγιος Παντελεήμων 15,5
12. Βuζόντιο 28,5
13. Τέννις 24,8
14. Κηψιοιό 18,25
15. Βότση 33,6
16. Φο(νικας 38,6
17. Επέκταση 61.25
Α.ΣΥΝΟΛΟ 508,57

1. Υπερτοπικό κέντρο 4
2. Υπερτοπική Παραλιοκή Ζώνη· Στρατόπεδο

Κόδρα 67,25

3. Υπερτοπικό Π6ρκο • Στρατόπεδο NτaλΙπη
24,88

4.IΚΑ 2,55
5. Ε.Μ.σ 12,25
6. Αγρόκτημα Πανεπιστημ(ου 5,5

7. ΥπερτaπικόςΑθλητικόςΠυρήνας 34
8, ΣΥΝΟΛΟ 150,43
Συνολική Έκταση 659

Παρατήρηση: Στην Καλαμαριό ανήκουν ακόμη

46 Ηα, τα οπα/α αποτελούν την παρόκτια ζώνη

του Δήμου και ε(ναι εκτός σχεδ(ου

Πηγή: Γ.Π.Σ. Δήμου Καλαμαριάς
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ΠIΝΑΚΑΣ12.4 Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ι

Κατανομή Πληθυσμού (198η και ΜΙΗής Πυκνότητας/Πολεοδομική Ενότητα (brutto)

ΈΗοση Π.Ε. (Ηα) Πληθυσμός 1987
Μικτή Πυκνότητα

Πολεοδομική Ενότητα
(bIutto)

1. ΚολλCγιο 22,5 3713 165
2. Καραμπουρνάκι 26 4898 188
3. Γυμνάσιο 26,5 6294 238
4, Κέντρο 30,62 4751 155
5. Δέρκων -ΚατιρλΙ - Κουρί 22,5 5871 261
6. Αρετσου 33,25 4118 124
7. Νέα Κρήνη 29,5 4751 161
8. Άγιος Γεωργιος 34,7 4280 123
9. Άγιος ΙωάWΗς 33,6 1958 58
10. Λιμενεργάτες 28,9 5469 189
11. Άγιος Παντελεήμων 15,5 1751 113
12. Βυζάντιο 28,5 5998 210
13. Τέννις 24,8 2973 120
14. Κηφισιά 18,25 4946 271
15. Βότση 33,6 3027 90
16. ΦοΙνικας 38,6 2321 60
17. Επέκταση 61,25 315 5
Α.ΣγΝΟΛΟ 508,57 67434 133

1. Υηερτοπικό κέντρο 4 Ο Ο

2. Υπερτοπική Παραλιακή Ζώνη -
Στρατόπεδο Κόδρα 67,25 Ο Ο

3. Υπερτοπικό Πάρκο -
Στρατόπεδο ΝταλΙπη 24,88 Ο Ο

4.IΚΑ 2,55 Ο Ο

5. Ε.Μ.Ο. 12,25 Ο Ο

6. Αγρόκτη α Πανεπιστημ(ου 5.5 Ο Ο

7. Υπερτοπικός Αθλητικός

Πυρήνας 34 Ο Ο

Β. ΣΥΝΟΛΟ 150,43 Ο Ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 659 67434 102
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ΠIΝΑΚΑΙ:12.5 Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΑλΑΜΑΡIΑ[ Ι

Κατανομή Πληθυσμού και Μικτής Πυκνότητας/Πολεοδομική Ενότητα (brutto

Έκταση Π.Ε. (Ηα)
Πληθυσμός Κορεσμού Μικτή Πυκνότητα

Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε. (brutto)
1. Κολλέγιο 22,5 4470 199
2. Καραμπουρνάκι 26 5478 211
3. Γυμνάσιο 26,5 7926 299
4. Κέντρο 30.62 7758 253
5. Δέρκων -ΚατιρλΙ • ΚouρΙ 22.5 6409 285
6. Αρετσοο 33,25 5486 165
7. Νέα Κρήνη 29.5 4938 167
8. Άγιος Γεώργιος 34,7 7907 228
9. Άγιος Ιωόννης 33,6 4590 137
10. Λιμενεργόπ:ς 28.9 7938 275
11. Άγιος Παντελεήμων 15,5 3908 252
12. βυζάντιο 28,5 8274 290
13. Τέννις 24,8 3965 160
14. Κηφισιά 18.25 5535 303
15. Βότση 33,6 6214 185
16. Φo{VΙKας 38,6 4236 110
17. Επέκταση 61,25 8330 136
Α.ΣΥΝΟΛΟ 508.57 103362 203

1. ΥηεΡτοπικό κέντDO 4 Ο Ο

2. Υηερτοπική Παραλιακή Ζώνη -
[τραίόΠΕ:δο Κόδρα 67.25 Ο Ο

3. Υηερτοπικό Πάρκο -
Σφατόπεδο Νταλlπη 24,88 Ο Ο

4.IΚΑ 2,55 Ο Ο

5. Ε.Μ.Ο. 12.25 Ο Ο

6. Αναόκτημα Πανεπιστημ{οο 5,5 Ο Ο

7. Υπερτοπικός Αθλητικός

ΠUDήνας 34 Ο Ο

Β. ΣΥΝΟΛΟ 150,43 Ο Ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 659 103362 157
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Δι6γραμμα 12.3: Μικτή πυκνότητα κορεσμού (πληθ./Ηα) ανά Πολεοδομική Ενότητα
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ΠIΝΑΚΑΣ12.6

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Κατανομή Πληθυσuού 1994 ΚΟΙ Μικτής Πuκν6τητας/Πολεοδοutκή Ενότητα brutto)

Έκταση Π.Ε. (Ηα) Πληθυσμός 1994
Μικτή Πυκνότητα

ΠολεοδομικήΕνότητα (brutto)
Ι Κολλέγιο 22,5 3767 167
2. Κοοαμπουρνάκι 26 4617 178
3. Γυμνάσιο 26,5 6680 252
4. Κέντρο 30,62 6539 214
5. Δέρκων -Κατιρλ{ - Κοuρ{ 22,5 5402 240
6. Αρετσού 33,25 4624 139
7. Νέα Κρήνη 29,5 4162 141
8. Άγιος Γεώργιος 34,7 6664 192
9. Άγιος Ιωόννης . 33,6 3869 115
10. Λιμενεργάτες 28,9 6690 231
11. Άγιος Παντελεήμων 15,5 3294 213
12. Βυζάντιο 28,5 6974 245
13. ΤένΥlς 24,8 3342 135
14. Κηφισιά 18,25 4665 256
15. Βότση 33,6 5237 156
16. Φο{νικας 38,6 3570 92
17. Επέκταση 61,25 7021 115
Α.ΣΥΝΟΛΟ 508,57 87117 171

1. Υπωτοπικό κέντρο 4 Ο Ο

2. Υπερτοπική Παραλιaκη Ζώνη -
Στρατόπεδο Κάδρα 67,25 Ο Ο

3. Υπερτοπικό Πάρκο .
Στρατόπεδο Νταλίπη 24,88 Ο Ο

4.IΚΑ 2,55 Ο Ο

5. Ε.Μ.Ο 12,25 ' Ο Ο

6. Αγρόκτημα Πaνεπιοτημ{οu 5,5 Ο Ο

7. YΠCΡΤOΠΙKός Αθλητικός

Πυοήνας 34 Ο Ο

Β. ΣΥΝΟΛΟ 150,43 Ο Ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 659 Ο Ο
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ΠIΝΑΚΑΣ12.7 Ι Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ι Ι

Κατανομή Πληθυσμού (2000 και Μικτής Πυκνότητας/ΠολεοδομικήΕνότητα (brutto

Έκταση Π.Ε. (Ηα) Πληθυσμός 2000
Μικτή Πυκνότητα

Πολεοδομική Ενότητα (brutto)
1. Κολλέγιο 22,5 4390 195
2. Καρα πουρνάκι 26 5381 207
3. Γυυνάσιο 26,5 7785 294
4. Κέντρο 30,62 7620 249
5. Δέρκων -Κατιρλί - Κουρ( 22,5 6295 280
6. Αρετσού 33,25 5389 162
7. Νέα Κρήνη 29,5 4850 164
8. Άγιος Γεώργιος 34,7 7767 224
9. Άγιος Ιωάννης 33,6 4509 134
10. Λιμενεργάτες 28,9 7797 270
11. Άγιος Παντελεή ων 15,5 3839 248
12. Βυζάντιο 28,5 8127 285
13. Τέννις 24,8 3895 157
14. Κηφισιά 18,25 5437 298
15. Βότση 33,6 6104 182
16. Φο(νικας 38,6 4161 108
17. Επέκτααη 61,25 8182 134
Α.ΣΥΝΟΛΟ 508,57 101528 200

1. Υπε τοπικό κέντρο 4 Ο Ο

2. Υπερτοπική Παραλιακή Ζώνη -
Στρατόπεδο Κόδρα 67,25 Ο Ο

3. Υπερτοπικό Πάρκο .
Στρατόπεδο Νταλ(πη 24,88 Ο Ο

4.IΚΑ 2,55 Ο Ο

5. Ε.Μ.Ο. 12,25 Ο Ο

6. Αγρόκτημα Πανεπιστημ(ου 5,5 Ο Ο

7. Υπερτοπικός Αθλητικός

Πυρήνας 34 Ο Ο

Β. ΣΥΝΟΛΟ 150,43 Ο Ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 659 Ο Ο
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όρια για τα προσεχή χρόνια, έγινε προσέγγιση της πληθυσμιακής

ροής για το 1994" και το 2000 (βλέπε πίνακες 12.6 και 12.7
αντίστοιχα). Σ' αυτούς τους πίνακες φαίνεται ότι το 1994 (σημερινή

κατάσταση) ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ παράλληλα ο

συντελεστής κορεσμού είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα (0.67).
Αντίθετα, η πρόβλεψη για το 2000 είναι οριακή αφού ο κατ' εκτίμηση

πληθυσμός (101528) πλησιάζει τον πληθυσμό κορεσμού. Αυτό

σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ή για την

περαιτέρω ανάπτυξη (πέραν του 2000) του Δήμου Καλαμαριάς ή για

την συγκράτηση πλέον της πληθυσμιακής, αλλά και οικιστικής

αύξησης (δεδομένου ότι δύσκολα μπορούν να βρεθούν άλλοι χώροι

για επέκταση).

12,3, ΚΟΙΥωΥική υπαδαμή

1:L3~κπ.aίδ.ε.u-'τ/

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις βαθμίδες της Προσχολικής,

Δημοτικής, Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης. Κύριος φορέας στην

προσχολική, δημοτική και μέση εκπαίδευση είναι το δημόσιο, με

συνεχώς φθίνουσα την ιδιωτική πρωτοβουλία.Η θέση και η κατανομή

στον χώρο, είναι (πρέπει) ανόλογη της βαθμίδας. Η συστέγαση των

βαθμίδων αυτών και ο διπλός κύκλος (πρωί - απόγευμα) είναι κανόνας

στο Π.Σ.Θ ..

12.3.1.1. Προσχαλ.ική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία)

Ο πληθυσμός ηλικιών προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο

Καλαμαριάς είναι ίσος με το 2% περίπου του συνολικού πληθυσμού

Στον χώρο της Καλαμαριάς των 17 πολεοδομικών ενοτήτων

λειτουργούν 25 σΧΟλικές μονάδες πρωτοβάθμιας προαιρετικής

εκπαίδευσης με 914 μαθητές (διάγραμμα 12.4) (ποσοστό 9.46% στο

σύνολο του Π.Σ.Θ.). Όλες οι μονάδες ανήκουν στο δημόσιο. Το 24%
(6 σχολεία) στεγ!Ιζεται σε μισθωμένα κτίρια. Το 24% συστεγάζεται

με σχολεία της δημοτικής εκπαίδευσης (έχουν όμως δικιές τους

αίθουσες). Μόνο το 12% στεγάζεται σε κτίρια παραχωρημένα από τον

Δήμο, τα οποία επιπλέον κρίνονται και ακατάλληλα για να

φιλοξενήσουν τέτοια χρήση. Το γεγονός αυτό δείχνει τον πολύ

περιορισμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σ' αυτό τον τομέα της

συλλογικής κατανάλωσης. Μόλις το 20% στεγάζεται σε δικά του

διδακτήριο, που ανήκουν στον ΟΣΚ η στην Εφορία Σχολείων. Τέλος,

το 20% συστεγάζεται με άλλα νηπιαγωγεία που διαθέτουν δικό τους

διδακτήριο.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 12.10, ο δείκτης Μαθητές/τμήμα

για τα νηπιαγωγεία είναι ίσος με 18, νούμερο που είναι πολύ κάτω

από αυτά που ορίζουν τα πολεοδομικά πρότυπα. Αυτό μπορεί να έχει

33 Ο πληθυσμός για το 1994 για το n.,r.0. υπολογ(στηκε σε 750691 κατο(κους, με

την (δια μέθοδο όπως και για την Καλαμαριά.
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δύο εξηγήσεις: ότι οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε παιδικούς

σταθμούς ή ότι τα στέλνουν σε σχολεία που βρίσκονται κοντά στο

χώρο εργασίας τους. Ακόμη, όσον αφορό την κτιριακή υποδομή, η

κατάσταση είναι γενικά καλή με 30 παιδιά ανά αίθουσα.

Παρατηρώντας μακροσκοπικό (βλέπε χόρτη Α - 12.2) την

χωροθέτηση των νηπιαγωγείων προκύπτουν έντονες

διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε πολεοδομικές ενότητες. Παρατηρείται

το εξής φαινόμενο: κάποιες ενότητες δεν έχουν καθόλου τέτοια

υποδομή, ενώ παραπλήσιες από αυτές έχουν παραπάνω από την

κανονική. Ενότητες με καθόλου υποδομή, όπως φαίνεται και στο

πίνακα 12.8, είναι το Γυμνάσιο, ο Δέρκων, η Νέα Κρήνη. οι

Λιμενεργότες, το Βυζόντιο, η Κηφισιό. Αντίθετα, όλες οι υπόλοιπες

παρέχουν αυτή την υποδομή και μόλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από

το κανονικό, αφού εξυπηρετούν και όσες ενότητες είναι

προβληματικές. Αυτό φαίνεται καθαρά και από το δείκτη

χωροθέτησης (πίνακας12.10) που αφορό την κατανομή ποσοτικών

δεδομένων των σχολείων. Η διόρθρωση στις διόφορες πολεοδομικές

ενότητες παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο επίπεδο,

για την υποδομή σε αίθουσες. Ειδικότερα, ο δείκτης για τις αίθουσες,

που είναι και το σημαντικότερο μέτρο παροχής υποδομής,

παρουσιόζει πολύ μεγόλες αποκλίσεις (μέχρι 252%).

Όσον αφορό την χωρική διαφοροποίηση του δείκτη χωροθέτησης

για τα ποιοτίκά στοιχεία της υποδομής της προσχολικής

εκπαίδευσης εξετάσαμε τα στοιχεία που αναφέρονται στον αριθμό

μαθητών ανά αίθουσα. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν

δείκτες, όπως για τον αριθμό μαθητών ανά επιφάνεια αυλής, και

κάποιοι άλλοι που αναφέρονται σε συνθήκες Π.χ. θέρμανση, οι οποίοι

είναι σημαντικοί για την ποιότητα της υποδομής. Τέτοια όμως

στοιχεία, δεν ήταν δυνατόν να συλλεγούν ανά σχολική μονάδα στα

πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η ανισοκατανομή και η

συγκέντρωση σχολικών μονάδων σε ορισμένες μόνο Π.Ε., είναι κάτι

το τελείως απαράδεκτο γι αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. αφού η

ακτίνα εξυπηρέτησης είναι σε επίπεδο γειτονιός (ανώτατο όριο 400
m) (είναι δύσκολο για ένα παιδί 4-6 χρόνων να πρέπει να μετακινηθεί

παραπάνω από το επίπεδο της γειτονιάς ~ Π.χ. είναι δύσκολο και

επικίνδυνο να διασχίζει. κάθε μέρα μια μεγάλη οδική αρτηρία, η οποία

όπως είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο αποτελεί κριτήριο

διαχωρισμού Π.Ε.).

12.3.1.2, ΔQμοτική εKπαίδ.ε!Jα/1

Είκοσι τέσσερα δημοτικά του δημοσίου αποτελούν την βαθμίδα

δημοτικής εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς, με 5257 μαθητές

(διάγραμμα 12.4) (9.84% επί του συνόλου του Π.Σ.Θ.). Πραγματικός

αριθμός αιθουσών είναι 166 (ποσοστό 10.5% στο σύνολο του Π.Σ.Θ.).
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Ο ονομαστικός αριθμός αιθουσών είναι 241 (βλέπε πίνακα12.8). Από

αυτά το 52% στεγάζονται σε δικά τους κτίρια (εντυπωσιακό

ποσοστό), το 8% σε κτίρια παραχωρημένα από το Δήμο (και εδώ

θλιβερό το ποσοστά, όπως και στα νηπιαγωγεία) και το υπόλοιπο
40% συστεγάζονται με άλλα δημοτικά. Θα πρέπει να πούμε ότι ήδη

κτίζεται δημοτικό σχολείο 12 αιθουσών.

Όσον αφορά τον αριθμό μαθητών/τμήμα, όπως φαίνεται και στον

πίνακα 12.10, είναι 22 (συμβαδίζει με το Π.Σ.Θ.) και είναι πάλι κάτω

από τα όρια που θέτουν τα πολεοδομικά πρότυπα. Η κτιριακή

υποδομή κυμαίνεται κι αυτή σε ικανοποιητικά επίπεδα με 32 παιδιά

ανά αίθουσα διδασκαλίας, δηλαδή λίγο παραπάνω από το όριο.

Παρατηρώντας τον χάρτη Α - 12.2 αλλά και εξετάζοντας τους

δείκτες χωροθέτησης, ποιοτικούς και ποσοτικούς, βλέπουμε τα ίδια

συμπτώματα με τα νηπιαγωγεία. Συγκέντρωση σχολικών μονάδων σε

κάποιες περιοχές και ανυπαρξία τέτοιων σε κάποιες άλλες,

παραβιάζοντας και πάλι το επίπεδο συνοικίας (ανώτερο όριο 800 m)
που πρέπει να τηρείται ώστε να είναι λειτουργική η σχολική μονάδα.

Η μοναδική διαφορά είναι ότι η ανισοκατανομή ,όπως φαίνεται και

από τους δείκτες χωροθέτησης (πίνακας 12.10), είναι αυτή τη φορά

λιγότερο έντονη.

12..3,1,3, Δεuτερα!iάJiμιaJ:κπαίδεUα/1-(Luμνάσια- ΔύΚΕι.αλ

Στις 17 πολεοδομικές ενότητες της Καλαμαριάς υπάρχουν 7
γυμνάσια και 6 λύκεια, σύνολο 13 σχολικές μονάδες. Όλες ανήκουν

στο δημόσιο. Το σύνολο των πραγματικών αιθουσών των γυμνασίων

και των λυκείων μαζί είναι 135 (ποσοστό 12.64% επί του συνόλου του

Π.Σ.Θ.), ενώ ο αντίστοιχος ονομαστικός αριθμός είναι 199 (πίνακας

12.8). Από τις 13 σχολικές μονάδες οι 10 συστεγάζονται και οι

υπόλοιπες είναι αυτόνομες. Πρέπει να τονίσουμε ότι εξετάζουμε

γυμνάσια και λύκεια μαζί γιατί είναι εκπαιδευτικά και λειτουργικά

δυνατή η συγκρότηση τέτοιων μονάδων, όπως επίσης είναι και η

οικονομικώτερη λύση·.

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας δεν έχει γίνει επεξεργασία και

ανάλυση των στοιχείων που αφορούν την τεχνική επαγγελματική

εκπαίδευση (στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς δεν υπό.ρχει καμμιά

αντίστοιχη μονάδα - κάποια παιδιά από την Καλαμαριά, περίπου 500,
φοιτούν σε σχολείο που βρίσκεται στα όρια της Καλαμαριάς με την

Πυλαία). Η βαρύτητα, όμως, της γενικής εκπαίδευσης στην ελληνική

κοινωνία και η σταθερή, ακόμα προτίμηση της νεολαίας για επιλογές

που οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Φ.Καμούτση, 1992: 281),
δικαιολογεί την ξέχωρη αντιμετώπιση της γενικής μεταγυμνασιακής

εκπαίδευσης.

Στα σχολεία φοιτούν 6092 (3653+2439) παιδιά (διάγραμμα 12.4)
(ποσοστό επί του συνόλου 9.28%)(πίνακας12.9). Η διαρροή που
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εμφανίζεται μεταξύ γυμνασίου και γενικού λυκείου εξηγείται από το

ότι ένα τμήμα του πληθυσμού επιλέγει την τεχνική επαγγελματική

εκπαίδευση. Δεν αποκλείεται και ένα ποσοστό των μαθητών να

εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα μετά το τέλος της

εννιαετούς υποχρεωτικής φοίτησης.

Η αναλογία μ"θητών ανά τμήμα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό μέσα

στους διεθνώς παραδεκτούς κανόνες. Στο γυμνάσιο αυτή η σχέση

διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στους 29 μαθητές/τμήμα και στο

λύκειο 33 μαθητές.

Λιγότερο ικανοποιητικά είναι τα δεδομένα που αναφέρονται στη

κτιριακή υποδομή της δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης. Σε κάθε αίθουσα

διδασκαλίας αναλογούν 45 μαθητές (βλέπε πίνακα 12.10.1) νούμερο

πολύ μεγάλο. Το πρόβλημα λύνεται με την συστέγαση με διπλό

κύκλο των σχολείων, που όμως γεννά ένα νέο πρόβλημα - το

σημαντικότερο αυτή την στιγμή σε ότι αφορά την υποδομή της

εκπαίδευσης. Η εμφάνιση αρκετά μεγάλου ποσοστού συστέγασης

(περίπου το 77%) οφείλεται στο σχετικά πρόσφατο διαχωρισμό

γυμνασίων λυκείων. Έτσι πολλά λύκεια εμφανίζονται

συστεγαζόμενα με γυμνάσια με τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν

ένα ενιαίο σχολείο.

Όσον αφορά την ποιοτική κατάσταση των κτιρίων, διαπιστώθηκε,

από συνέντευξη με την αρμόδιο του Δήμου για τα σχολικά κτίρια.

αλλά και από επί τόπου έρευνα, ότι τα κτίρια βρίσκονται από καλή

έως μέτρια κατάσταση.

Τέλος, από τους δείκτες χωροθέτησης (πίνακας 12.10.1), αλλά και

μακροσκοπικά από το χάρτη Α - 12.2, φαίνεται η σχετική

συγκέντρωση των σχολείων σε ορισμένες πολεοδομικές ενότητες,

ενώ παρατηρείται ομοιομορφία σε ότι αφορά τους μαθητές ανά

τμήμα.

12,3,1.4. Γενικά συ.μnεράσματαγια την εKπαίδευσ.rι

.
Στη δευτεροβάθμια, όπως και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο

δημόσιος τομέας κυριαρχεί, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία και

τον ρόλο των ελληνικών εκπαιδευτικών μηχανισμών στη συνολική

διαδικασία οικονομικής" κοινωνικής και ιδεολογικής αναπαραγωγής.

Στο πλαίσιο μιας ουμανιστικής λογικής (όπως είδαμε στο δεύτερο

μέρος της εργασίας), όπου η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως ένα

δημόσιο ή ημιδημόσιο αγαθό, η επίσημη κρατική πολιτική για την

παιδεία κατευθύνεται από της αρχές μιας εξισωτικής παροχής σε

υποδομή ιδιαίτερα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρά τις όποιες

επιφυλάξεις δημιουργούν οι περιορισμοί του εμπειρικού υλικού,

μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εξισωτική φιλοσοφία και πρακτική δεν
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ΠΙνακας 12.8 Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Κατανομή των αιθουσών ανά πολεοδομικήενότηταΙ

Π.Ε. \ Σχολε(α (Αι6.) Νηπιαγω εΙα Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια Γυμ. - Λυκ.

Ο.Αιθ. Π.Αιθ. Ο.Αιθ. Π.Αιθ. Ο.Αιθ. Π.Αιθ. Ο.Αιθ. Π.Αιθ. Ο.Αιθ. Π.Αιθ.

1. Κολλέγιο 4 2 11 11 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2. Καραμπουρνόκι 4 2 16 12 16 18 16 16 32 18
3. Γυμνόσιο Ο Ο Ο Ο 26 26 21 26 47 26
4. Κάτρο 6 4 31 22 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

5. Δέρκων-ΚατιρλΙ·Κouρ( Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

6. Αρετσού 6 4 40 20 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

7. Νια Κρήνη Ο Ο 23 12 16 18 8 18 24 18
8. Άγιος Γεώργιος 6 4 12 12 Ο Ο 7 7 7 7
9. Άγιος Ιωό,WΗς 2 2 10 10 14 14 Ο Ο 14 14
10. Λιμcνεργότες Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

11. Άγιος Παντελει'ιμων 8 4 24 12 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

12. Βυζόντιο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

13. Τέwις 4 2 12 12 15 15 Ο Ο 15 15
14. Κηφισιό Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

15. Βότση 8 4 44 27 30 30 23 30 53 30
16. Φο(νικας 2 2 16 16 7 7 Ο Ο 7 7
17. Επέκταση Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Σύνολο Καλαμαριός 50 30 241 166 124 128 75 99 199 135
Σύνολο Π.Σ.Θ. 461 327 2370 1581 1673 1068

% Αιθ Καλ/Αιθ Π.Σ.Θ. 10.85 9,17 10,17 10,50 11,89 12.64
Υπόλοιπο Π.Σ.Θ. 89,15 90,83 89,83 89,50 88,11 87,36
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ΠΙνaκaς 12.9 Ι Ι ι Ι Ι Ι Ι
Κατανομή των αιθουσών ανά πολεοδομική ενότητα Ι Ι Ι Ι
Π.Ε. Ι Μαθητικός

πληθυσμός ΝηπιαγωνεΙα Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια Γυμ. - Λυκ.

Πληθ. Πραγ.Πληθ. Πληθ. Πραγ.Πληθ. Πληθ.
Πραγ.

Πληθ.
Πραγ.

Πληθ. Πραγ.

4-6 Νηπιαγ. 6-11 Δημστ. 12-14
Πληθ.

15-1θ
Πληθ.

12-18 Πληθ.
Γuμν. Λuκ.

1. Κολλέγιο 75 68 377 307 188 Ο 151 Ο 339 Ο

2. Καραμπουρνόκι 92 5θ 462 460 231 503 1θ5 521 416 1024
3. Γυμνόσιο . 137 Ο 668 Ο 334 758 267 634 601 1392
4. Κέντρο 131 124 654 647 327 Ο 262 Ο 589 Ο

5. Δέρκων-ΚατιρλΙ-ΚouρΙ 108 Ο 540 Ο 270 Ο 216 Ο 486 Ο

6. ΑρετσoU 92 122 462 756 231 Ο 185 Ο 416 Ο

7. Νέα Κρήνη 83 Ο 416 456 208 451 166 302 374 753
8. Άγιας Γεώργιας 133 111 666 297 333 Ο 267 240 600 240
9. Άγιος ΙωόΝVΗς 77 42 387 204 193 431 155 Ο 348 431
10. Λιμενεργότες 134 Ο 669 Ο 335 Ο 268 Ο 603 Ο

11. Άγιος Παντελεr'ιμων 66 120 329 640 165 Ο 132 Ο 297 Ο

12. Βυζόντιο 139 Ο 697 Ο 349 Ο 279 Ο 628 Ο

13. Τέvνις 67 58 334 340 167 479 134 Ο 301 479
14. Κηφιοιό 93 Ο 466 Ο 233 Ο 187 Ο 420 Ο

15. Βότση 105 178 524 879 262 853 209 742 471 1595
16. Φο(νικας 71 33 357 271 178 178 143 Ο 321 178
17. Επέκταση 140 Ο 702 Ο 351 Ο 281 Ο 632 Ο

Σίινολο Kaλαμαρι6ς 1743 914 8710 5257 4355 3653 3487 2439 7842 6092
Σύνολο Π.Σ.Θ. 15014 9662 75069 53440 37535 35920 30028 29718 67563 65638

Ι'Ίο Πληθ. Καλ/Πληθ. Π.Σ.Θ. 11,61 9,46 11,60 9,84 11,60 10,17 11,61 8,21 11,61 9,28
Υπόλοιπο Π.Ε.Θ. 88,39 90,54 88,40 90,16 88,40 89,83 88,39 91,79 88,39 90,72



Πραγμαιικός Πληθυσμός

Διάγραμμα 12.4: Πραγματικός πληθuσμός μαθητών στην α-βόθμια και β-βόθμια εκπαΙδευση ανά Π.Ε.
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Πίνακας 12.10 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Δείκτες: Ποιοτικός και ποσοτικός δείκτης χωροθέτησης, μαθητές/αίθουσα και μαθητές/τμήμα Ι

Νηπιαγωγεία Δημοτικά

n. Ε. \ Δείκτες
ΜαθητέςΙα Μαθητές/τ Ποιοτικός Ποσοτικός Μαθητές/οί Μαθητές/τ Ποιοτικός Ποσοτικός

Ιθουσα μήμα ΛΧ ΛΧ θοuσα μήμα ΛΧ ΛΧ

1. Κολλέγlο 34 17 0,93 1,55 28 28 1,28 1,53
2. Κaραμπουρν6κι 29 15 0,79 1,26 38 26 1,17 1,36
3. Γυμνόσιο Ο Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
4. Κέντρο 31 21 1,13 1,77 29 21 0,96 1,77
5. Δέρκων-ΚατιρλΙ-Κοuρ( Ο Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
6. Αρετσού 31 20 1,11 2,53 38 19 0,87 2,27
7. Νέα Κρήνη Ο Ο 0,00 0,00 38 20 0,91 1,51
8. Άγιος Γεωργιος 28 19 1,01 1,75 25 25 1,13 0,95
9. Άγιος lωόννης 21 21 1,15 1,51 20 20 0,94 1,36
10. Λιμενεργότες Ο Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
11. Άγιος Παντελεήμων 30 15 0,82 3,52 53 27 1,22 1,91
12. Βυζόντιο Ο Ο 0,00 0,00 ο Ο 0,00 0,00
13. Τέwις 29 15 0,79 1,73 28 28 1,30 1,89
14. Κηφισιό Ο Ο 0,00 0,00 ο Ο 0,00 0,00
15. Βότση 45 22 1,22 2,21 33 20 0,92 2,70
16. Φο(νlκας 17 17 0,90 1,64 17 17 0,78 2,35
17. Επέκταση Ο Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
Σύνολο Καλαμaριός 30 18 1,00 1,00 32 22 1,00 1,00



Πίνακας 12.10.1 Ι

Δείκτες: Ποιοτικός και ηοσοτικός δείκτης χωροθέτησης και μαθητές/αίθουσα ή/τμήμα

Γυυνάσια Λύκεια Γυμ, • Λυκ.

Π.Ε. \ Δείκτες Μαθητές/τ Ποιοτικός Ποσοτικός Μαθητές/τ Ποιοτικός Ποσοτικός Μαθητέςl Μαθητές/τ Ποιοτικός Ποσοτικός

μήμα ΔΧ ΔΧ μήμα ΔΧ, ΔΧ αίθουσα μήμα ΔΧ ΔΧ

1. Κολλέγιο Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
2. ΚαραμηOUΡνάκι 31 1,07 2,65 33 1,00 3,43 57 32 1,05 2,51
3. Γυμνάσιο 29 0,99 2,65 30 0,93 3,43 54 30 0,97 2,51
4. Κέντρο Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
5. Δέρκων-Κατιρλ(·ΚουρΙ Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο' 0,00 0,00
6. Αρετσού Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
7. Νέα Κρήνη 28 0,96 2,94 38 1,16 3,82 42 31 1,02 2,80
8. Άγιος Γεώργιος Ο 0,00 0,00 34 1,05 0,92 34 34 1,12 0,68
9. Άγιος lωάννης 31 1,05 2,47 Ο 0,00 0,00 31 31 1,01 2,34
10. Λιμενεργάτες Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
11. Άγιος Παντελεήυων Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
12. Βυζάντιο Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
13. Τέννις 32 1,08 3,06 Ο 0,00 0,00 32 32 1,04 2,89
14. Κηφισιά Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
15. Βότση 28 0,97 3,90 32 0,99 5,06 53 30 0,98 3,70
16. Φο(νικας 25 0,86 1,34 Ο 0,00 0,00 25 25 0,83 1,27
17. Επέκταση Ο 0,00 0,00 Ο 0,00 0,00 Ο Ο 0,00 0,00
Σύνολο Καλαυαριάς 29 1,00 1,00 33 1,00 1,00 45 31 1,00 1,00
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ΠIΝΑΚΑΣ:12.11 Ι Ι Ι

ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Ι Ι Ι

Κατανομή υγειονομικής περ(θαλψης ανά Πολεοδομική Ενότητα

Δε(κτης
Δείκτης

Πολεοδομική Ενότητα
Πληθυσμός Νοσοκομε(α lατρε(α Δημοτικό

χωροθέτησης
χωροθέτησης

1994 (κρεβάτια) ΙΚΑ Ιατρεία (Δημοτικά
(ιατρεία ΙΚΑ)

ιατρε(α)

1. Κολλέγιο 3767 Ο Ο Ο 0,00 0,00
2. Καραμπουρν6κι 4617 Ο Ο Ο 0,00 0,00
3. Γυμνόσιο 6680 Ο Ο Ο 0,00 0,00
4. Κέντρο 6539 Ο Ο 1 0,00 0,08
5. Δέρκων ~Kατιpλ( - Κουρ( 5402 Ο Ο Ο 0,00 0,00
6. Αρετσού 4624 Ο Ο Ο 0,00 0,00
7. Νέα Κρήνη 4162 253 1 Ο 0,14 0,00
8. Άγιος Γεώργιος 6664 Ο Ο Ο 0,00 0,00
9. Άγιος lω6wης 3869 Ο Ο Ο 0,00 0,00
10. Λιμενεργότες 6690 Ο Ο Ο 0,00 0,00
11. Άγιος Παντελεήμων 3294 Ο Ο Ο 0,00 0,00
12. Βυζόντιο 6974 Ο 1 Ο 0,24 0,00
13. Τέwις 3342 Ο Ο Ο 0,00 0,00
14. Κηφισιό 4665 Ο Ο Ο 0,00 0,00
15. Βότση 5237 200 Ο Ο 0,00 0,00
16. Φο(νικaς 3570 Ο 1 Ο 0,12 0,00
17. Επέκταση 7021 Ο Ο Ο 0,00 0,00
Συνολο Δήμου Καλαμαριός 87117 453 3 1 1,00 1,00
Σύνολο Π.Σ.Θ. 4518 27 Ο

%ποσοστό υποδομής

Κaλ./ΥποδομηΠ.Σ.Θ. 10,03 11,11 Ο

Υπόλοιπο Π.Σ.Θ. 89,97 88,89 Ο
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υλοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό. Ένα πολύ χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι η πλήρης έλλειψη υποδομής σε οποιοδήποτε

βαθμίδα στους χώρους επέκτασης του σχεδίου της Καλαμαριάς, οι

οποίοι αποτελούν την μεγαλύτερη πολεοδομική ενότητα του Δήμου

και είναι ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται οι νέοι κάτοικοι του

Δήμου. Αποτελέσμα όλων αυτών, όπως είδαμε και παραπάνω είναι η

ανισοκατανομή των σχολικών κτιρίων, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμιο

εκπαίδευση (στη δευτεροβάθμιο λόγω της μεγάλης ακτίνας

εξυπηρέτησης της υποδομής, αλλά και της μικρής κλίμακας της

εργασίας μας, αυτή η ανισοκατανομή δεν είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Η ·έλλειψη υποδομής είναι αυτή που οδηγεί στη συστέγαση και τον

διπλό κύκλο, πρόβλημα το οποίο δημιουργεί πολλά περαιτέρω

προβλήματα. Πέρα από το είναι τελείως αντιεκπαιδευτικό να

γίνονται μαθήματα το μεσημέρι, δημιουργούνται και κοινωνικά

προβλήματα. Αυτά· εντοπίζονται κυρίως στις οικογένειες με

εργαζόμενους και τους δύο γονείς, οικογένειες με περισσότερα από

ένα παιδιά (όπου μπορεί ένα να είναι σε πρωΙνό κύκλο, ένα άλλο σε

απογευματινό κλπ.):Οταν λοιπόν μιλάμε για συλλογική κατανάλωση

και παροχή μέσων συλλογικής κατανάλωσης ιδιαίτερα από το

κράτος, προφανώς εννοούμε υπηρεσίες που προσφέρονται με στόχο

την κοινωνική αναπαραγωγή και όχι τη δημιουργία κοινωνικών

προβλημάτων. Ομως, στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται να έχει

επιτευχθεί. Δυστυχώς και η Καλαμαριά δεν αποτελεί εξαίρεση.

12,3,2, Υγεία Ι Πρόνοια

12,3,2,1. Υγεία

Ο τομέας της Υγείας στο Π.Σ.Θ. καλύπτεται από τα γενικά και

ειδικά νοσοκομεία, τα Θεραπευτήρια του ΙΚΑ και τέλος με ιδιωτικές

κλινικές. Η περίθαλψη·παρουσιάζει ελλείψεις, όπως κατ 'επανάληψη

έχει γραφτεί στον τοπικό τύπο, που οφείλονται κυρίως σε ποιοτικές,

διορθρωτικές και χωροθετικές αδυναμίες. Ελλιπής εξοπλισμός,

άσχημες κτιριολογικές συνθήκες, άνιση κατανομή κλινών ανά

ειδικότητα είναι τα σοβαρότεραπροβλήματαπου παρουσιάζονται.Το

σύνολο των οργανικών κλινών στα νοσοκομεία είναι 4518, ποσοστό

62% του συνόλου των κλινών, ενώ οι ιδιωτικές κλινικές καλύπτουν

το 38% με 2736 κλίνες.

Στο Δήμο Καλαμαριάς υπάρχουν δύο θεραπευτήρια του ΙΚΑ με

σύνολο 453 κλινών (10.03% επί του συνόλου). Τρία ιατρεία του [ΚΑ

και ένα δημοτικό ιατρείο λειτουργούν στον Δήμο (πίνακας 12.11). Θα
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου ιδιωτικές

κλινικές. Η χωροθέτηση των παραπάνω φαίνεται στον χάρτη Α - 12.3.

Όπως είναι φανερό, ο παραπάνω αριθμός ιατρείων δεν επαρκεί

για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του Δήμου Καλαμαριάς.

Αυτό εξάλλου φαίνεται και από τον δείκτη χωροθέτησης (πίνακας

12.11), αλλά και βγαίνει ως συμπέρασμα από τα πολεοδομικά
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πρότυπα που απαιτούν ένα ιατρείο για κόθε συνοικία. Ομως, και τα

νοσοκομεία δεν επαρκούν, αφού ας μην ξεχνάμε ότι εξυπηρετούν και

το υπόλοιπο Π.Σ.Θ. (π.χ. ότον εφημερεύουν). Επίσης, θο πρέπει να

αναφέρουμε την πλιjρη έλλειψη κέντρων υγείας που θα μπορούσαν

να εξυπηρετήσουν τις αναγκες πρωτοβαθμιας περίθαλψης στην

Καλαμαρια.

12.3.2.2, Πρόνοια

Στο Δήμο Καλαμαριας λειτουργούν 17 βρεφανηπιακαί σταθμαί,

από τους οποίους οι 8 είναι δημόσιοι (ποσοστό 47%), οι 6 ιδιωτικοί

(ποσοστό 35%) και μόλις τρείς δημοτικοί (ποσοστό 18% - οι οποίοι

μαλιστα λειτουργούν για πρώτη φορα φέτος) (διαγραμμα 12.5). Ένα
πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που φαίνεται στον πίνακα 12.12,
είναι ότι μόλις τα 627 παιδιά από τα 6981(ποσοστό 9%)
εξυπηρετούνται από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όσον αφορά

την χωροθέτηση παρατηρείται και εδώ το γεγονός (χαρτης Α - 12.3)
της ανισοκατανομής μεταξύ των πολεοδομικών ενοτήτων. Αυτό

φαίνεται και από τους δείκτες χωροθέτησης (πίνακας 12.12.1). Το πιο

αξιοπερίεργο στην χωροθέτηση των σταθμών είναι ότι οι ιδιωτικοί

είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένοι από τους δημόσιους και τους

δημοτικούς.

Ακόμη στον χώρο του Δήμου λειτουργούν τρία ΚΑΠΗ, που

εξυπηρετούν 2050 ατομα και είναι χωροθετημένα ομοιόμορφα. Όμως

εξυπηρετούν μόνο το 20% του πληθυσμού πάνω απο 65 χρόνων.

Συνδυασμένο αυτό το γεγονός με την ανυπαρξία γηροκομείων

διαπιστώνουμε την έλλειψη υποδομής και σ 'αυτόν τον τομέα

(πίνακας 12.13 και χαρτης Α - 12.3). Βέβαια, εδώ δεν είναι

επιβεβλημένη η ύπαρξη τέτοιας υποδομής ανα πολεοδομική ενότητα.

Όμως, σε ενότητες με όμορφο φυσικό περιβαλλον (π.χ.

Καραμπουρνακι, Αρετσού, Νέα κρήνη), με ελεύθερους χώρους για

δημιουργία τέτοιων χώρων, υπαρχει πλήρης έλλειψη.

1 • • Ι •2.3.2.2. Συμ.nε.ρααματα~ια την υγειο ΠΡΟΥοια

Κύριο γενικό συμπέρασμα είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στα

θέματα υγείας και πρόνοιας έχει αντιφατική πολιτική. Ενώ στην

υγεία κόνει μια σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπίσει την

πρωτοβαθμια περίθαλψη δημιουργώντας δημοτικα ιατρεία, στην

πρόνοια υπόρχει υποτονικότητακαι στους βρεφονηπιακούςσταθμούς

και στα ΚΑΠΗ. Πέρα όμως, από την ειδική περίπτωση της

Καλαμαριός, πρέπει να τονίσουμε την γενικότερα κακή κατόσταση

που παρουσιαζειτο Π.Σ.Θ. με το οποίο συμβαδίζει η περιοχή μελέτης

μας.
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nINAKAr12.12 Ι

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ι
,

Κατανο ή υηοδομ
.

π όνοιας ανά nολ~οδοuική Ενότητα

Βρ, ονηηιακοί Σταθμοί

Δημόσιοι - nIKnA Ιδιωτικοί Δημοτικοί Συνολο

nολ~οδομικήΕνότητα
nληθυσμός (Ο

Αριθμός
Eξυπηρtτ,

Αριθμός
Eξυπηρtτ.

ΑΡΙθμός
Eξυηηρ~τ.

Αριθμός
ΕξυπηΡΗ.

4) πληθυσμός πληθυσμός πληθυσμός πληθυσμός

1. Κολλέγιο 302 1 35 Ο Ο Ο Ο 1 35
2. Καραμπουρνάκι 370 Ο Ο 1 36 Ο Ο 1 36
3. Γυμνάσιο 535 3 118 Ο Ο Ο Ο 3 118
4. Κέντρο '524 Ο Ο Ο Ο 2 70 2 70
5. Δέρκων -ΚατιρλΙ - ΚουρΙ 433 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

6. Αρετσαυ 371 1 37 1 37 Ο Ο 2 74
7. Νέα Κρήνη 334 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

8. Άγιος Γεώργιος 534 1 40 1 33 Ο Ο 2 73
9. ~α:; Ιωάν/ης 310 Ο Ο 1 40 Ο Ο 1 40
10. ΛιμενεΡ:-άτε;:: 535 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

11. Άγιος nαντελ~ων 264 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

12. Βυζάντια 559 Ο Ο Ο Ο 1 35 1 35
13. Τέννις 268 Ο Ο 1 35 Ο Ο 1 35
14. Κηφισιά 374 Ο Ο 1 35 Ο Ο 1 35
15. Βότση 420 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

16. Φοίνικας 286 2 76 Ο Ο Ο Ο 2 76
17. Επέκταση 562 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Σύνολο Δήμου Καλαμαριάς 6981 8 306 6 216 3 105 17 627
Σύνολο n.L.e. 59557 64 2392 46 1610 28 1008 138 5010

%ποαοοτό υποδομής Καλ./Υποδομη

Π.Σ.Θ. 59557 12,50 13,04 10,71 12,32
Υπόλοιπο n.r.e. 87,50 86,96 89,29 87,68

%nοσοστό εξυπηρετούμενων

κολ'lεξυπηρετούμενωνn.r.e
12,79 10,42 12,51

Υπόλοιπο n.L.e. 87,21 89,58 87,49
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Πίνακας 12.12.1 Ι Ι Ι Ι Ι
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ι Ι Ι Ι Ι
Ποσοτικο( και Ποιοτικοί δείκτες χωροθέτησης για τους βρεφονηπιακούς σταθυούς

Ποσοτικός Ποιοτικός Ποσοτικός Ποιοτικός Ποσοτικός
Ποιοτικός ΔΧ Ποσοτικός

Ποιοτικός

Πολεοδομική Ενότητα ΔΧ ΔΧ ΔΧ ΔΧ ΔΧ
(Δημοτικοί) ΔΧ (Σύνολο)

ΔΧ

(Δημόσιοι) (Δημόσιοι) (Ιδιωτικοί) (Ιδιωτικοί) (Δημοnκο() (Σύνολο)

1. Κολλέγιο 2,89 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,95
2. Καραμπουρνόκι 0,00 0,00 3,14 1,00 0,00 0,00 1,11 0,98
3. Γυμνόσιο 4,89 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 1,07
4. Κέντρο 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 1,00 1,57 0,95
5. Δέρκων -ΚατιρλΙ - Κοuρ{ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Αρετσοu 2,35 0,97 3,14 1,03 0,00 0,00 2,21 1,00
7, Νέο Κρήνη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Άγιος Γεώργιος 1,63 1,05 2,18 0,92 0,00 0,00 1,54 0,99
9. Άγιος Ιωόννης 0,00 0,00 3,75 1,11 0,00 0,00 1,32 1,08
10. Λιμενεργότες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Άγιος Παντελεήμων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Βuζόντιο 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 1,00 0,73 0,95
13. Τέwις 0,00 0,00 4,34 0,97 0,00 0,00 1,53 0,95
14. Κηφισιό 0,00 0,00 3,11 0,97 0,00 0,00 1,10 0,95
15. Βότση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Φο{νικας 6,10 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 1,03
17. Επέκταση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Δήμου Καλαμαριός 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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ΠIΝΑΚΑΣ:12.13 Ι Ι
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Ι
Κατανομή υποδομής πρόνοιας ανό Πολεοδομική Ενότητα

ΚΑΠΗ

Πολεοδομική Ενότητα
Πληθυσμός

Αριθμός
Εξυπηρετ. Ποσστικ6ςΔ Ποιοτικός

(θ4+) πληθυσμός Χ ΔΧ

1. Κολλέγιο 427 Ο Ο 0,00 0,00
2. Καραμποuρνόκι 523 Ο Ο 0,00 0,00
3. Γυμν6σιο 757 Ο Ο 0,00 0,00
4. Κέντρο 741 1 650 4,44 0,95
5. Δέρκων -Κατιρλ( - tςoυρ( 612 Ο Ο 0,00 0,00
6. Αρετσού 524 Ο Ο 0,00 0,00
7. Νέα Κρήνη 472 Ο Ο 0,00 0,00
Β. Άγιος Γεώργιος 756 1 550 4,35 Ο,θΟ

9. Άγιος Ιωόννης 439 Ο Ο 0,00 0,00
10. Λιμενεργ6τες 758 Ο Ο 0,00 0,00
11. Άγιος Παντελεήμων 373 Ο Ο 0,00 0,00
12. Βuζόντιο 791 Ο Ο 0,00 0,00
13. Τέwtς 379 Ο Ο 0,00 0,00
14. Κηφισιό 529 1 850 6,22 1,24
15. Βότση 594 Ο Ο 0,00 0,00
16. Φο(νικας 406 Ο Ο 0,00 0,00
17. Επέκταση 796 Ο Ο 0,00 0,00
Σύνολο Δήμου Καλαμαριός 9877 3 2050 1,00 1,00
Σύνολο Π.Σ.Θ. 70140 26 30457

%ποσοστό υποδομής
11,54

Καλ./Υποδομη Π.Σ,Θ.

Υπόλοιπο Π.Σ.Θ. 88,46
%Ποσοστό εξυπηρετούμενων

6,73
καλ./εξυπηρετούμενωνΠ.Σ.Θ

Υπόλοιπο Π.Σ.Θ. 93,27
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12.3.3. Χώροι αναψυχής
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Στους χώρους αναψυχής περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες

και αρκετών ειδών εγκαταστάσεις: πράσινο, αθλητισμός, αναψυχή

και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι ελλείψεις σε χώρους πρασίνου στο Π.Σ.Θ. είναι μεγάλες

ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα, όπου απουσιάζουν τελείως οι ελευθεροι

χώροι κάποιου μεγέθους. Το περιαστικό πράσινο εντοπίζεται κυρίως

στο δάσος του Σε'ίχ Σου. Το αστικό πράσινο (πάρκα, άλση,παιδικές

χαρές) είναι κατά αρκετά μεγάλο ποσοστό υπερτοπικής λειτουργίας

και συγκεντρώνεται στο διαμορφωμένο πάρκο της ΧΑΝΘ - Νέας

Παραλίας και στο υπό διαμόρφωση πάρκο (πρώην στρατόπεδο Κόδρα)

του Δήμου Καλαμαριάς. Όσον αφορά τον αθλητισμό, την αναψυχή,

στο Π.Σ.Θ. παρατηρείται έλλειψη τέτοιων εγκαταστάσεων.

Στο Δήμο Καλαμαριάς είναι έντονη η παρουσία δραστηριοτήτων

αναψυχής κατά μήκος της παραλίας. Αναπτυσεται όλο το φάσμα

των δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερα τονισμένη την κατηγορία του

τομέα της διασκέδασης. Το φυσικό περιβάλλον της παραλίας, που

είναι μοναδικό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, συντέλεσε στην

έντονη ανάπτυξη αυτής της ζώνης. Τα τελευταία χρόνια, η

λειτουργία της αναψυχής άρχισε να επεκτείνεται και κατά μήκος της

οδού Σοφούλη (χάρτης Α - 12.4). Σ' αυτό συντέλεσε η έντονη

ανοικοδόμηση της περιοχής, η προσφορά καταστημάτων μεγάλου

εμβαδού και το σχετικά μεγάλο πλάτος των πεζοδρομίων.

Αρκετοί είναι οι χώροι πρασίνου που εvτoπίζovται κυρίως στην

παραλιακή ζώνη, ενώ στο κέντρο παρατηρείται το πρόβλημα όλων

των ελληνικών πόλεων με την έντονη έλλειψη πρασίνου. Πρέπει να

πουμε ότι στις περισσότερες πολεοδομικές ενότητες εμφανίζεται

καλή εικόνα από πλευράς πρασίνου. Αυτό οφείλεται κατά κάποιο

ποσοοτό στην ρυμοτομία της πόλης (η οποία ξεχωρίζει από την

υπόλοιπη Θεσσαλονίκη προς το καλυτερο). Μεγάλο είναι επίσης, και

το μέγεθος των ελεύθερων χώρων (αδιαμόρφωτοι χώροι πρασίνου)

που βρίσκονται στο Δήμο και είναι ιδιοκτησία του δημοσίου

(στρατόπεδο Κόδρα, πρώην ιππικός όμιλος). Στην ιδιοκτησία ιδιωτών

τέλος, ανήκουν μεγάλοι αδιαμόρφωτοι χώροι στην περιοχή

Καραμπουρνάκι και στο κεντρικό τμήμα του οικισμου (επέκταση).

Μικρές πλατείες και τοπικά πάρκα υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό

για την εξυπηρέτηση πολεοδομικών ενοτήτων γειτονιάς. Στό χάρτη Α

- 12.4 φαίνεται καθαρά ο χωρισμός του δήμου σε τρείς ζώνες: (α) την

παραλιακή όπου το πράσινο κυριαρχεί (Π.Ε.: Καραμπουρνάκι,

Γυμνάσιο, Δέρκων, Νέα Κρήνη, Αρετσού και Άγιος Γεώργιος), (β) το

κέντρο και η περιοχή επέκτασης, όπου υπάρχει έλλειψη πρασίνου,

τοπικών πάρκων και πλατειών (Π.Ε.: Κέντρο, Κηφισιά, Βότση,

Επέκταση, Βυζάντιο, Κολλέγιο, Άγιος Ιωάννης), και (γ) η ζώνη των

πολεοδομικών ενοτήτων με οργανωμένη δόμηση - εργατικές κατοικίες

(Φοίνικας, Λιμενεργάτες). Έτσι συγκεντρώνονται περίπου 4,5 Ηα για

τοπικές πλατείες και 6 Ηα για τοπικά πάρκα που καλυπτουν το

55% και το 58% των αντίστοιχων αναγκών. Λιγότερη γη 1.25 Ηα

111
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διαθέτουν οι παιδικές χαρές που καλύπτουν μόνο το 23,5% της

ανάγκης αυτής (πίνακας 12.13).

Τέλος, σι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πολιτιστικές

δραστηριότητες στον Δήμο Καλαμαριάς είναι:

• Πνευματικό Κέντρο του Δήμου επιφάνειας 590 μ2

• Θέατρο (δημοτικό) επιφάνειας 800 μ2

• Διάφορες αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων με μικρές βιβλιοθήκες

κλπ (πίνακας 12.13).

Για τον αθλητισμό στον Δήμο Καλαμαριάς χρησιμοποιούνται σι

εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Α. (αθλητικό κέντρο Μίκρας) με έκταση 6.2
Ηα. Το γήπεδο του Απόλλωνα έχει έκταση 3Ηα και είναι όμορο του

στρατοπέδου Κάδρα. Μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, Μπάσκετ

βρίσκονται διάσπαρτα στο 4ήμσ. Η υπάρχουσα υποδομή καλύπτει

μόλις το 13% των αναγκών (πίνακας 12.13).Ί
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Πίνακας 12.13
Χώροι αναψυχής

Τοπικές πλατείες

Τοπικά Πάρκα

Παιδικές Χαρές

Αθλητισμός

Πολιτιστικές

Δραστηριότητες

Έκταση (Ηα)

6
4.5
1.25
10
0.2
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Ποσοστό επί των

πραγματικών

αναγκών

58%
55%
23.5%
13%
33.3%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΠΡΟΤΑΣΗ

Ένας από τους στόχους της μελέτης είναι να εξασφαλίσει τον

απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό. για την κάλυψη των αναγκών, όχι

μόνο των σημερινών αλλά και για μια προοπτικη έξι χρόνων (μέχρι το

2000). Οι ανάγκες αυτές θα υπολογιστούν βάσει σταθερατύπων και

πολεοδομικών προτύπων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία

νέων χώρων και εγκαταστάσεων και παράλληλα ο εκσυγχρονισμός

της υπάρχουσας υποδομής και η βελτίωση της λειτουργίας της, είτε

με την απόδοσή τους σε νέες χρήσεις, είτε με τη χρησιμοποίησής

τους για πολλαπλές δραστηριότητες. Η χωροθέτηση λειτουργιών

κοινωνικής υποδομής ιεραρχείται σε λειτουργίες επιπέδου πόλης και

επιπέδου πολεοδομικής ενότητας (γειτονιάς). Θα πρέπει να πούμε ότι

στις προτάσεις θα παρουσιαστούν και οι ιδανικές θέσεις

χωροθέτησης και οι ρεαλιστικές.

13.1. Εκπαίδευση

Η γενικότερη πολιτική στον τομέα της σχολικής υποδομής είναι η

κατάργηση του διπλού κύκλου και η βελτίωση των κτιριακών

συνθηκών. Επίσης, επιβάλλεται η μεταφορά των σχολείων που

βρίσκονται σε μισθωμένα κτίρια, σε κτίρια που να ανήκουν στον Δήμο

η τον ΟΣΚ και που τηρούν τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας.

13.1.1. Νηπιαγωγεία

Λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών που φοιτούν στα

νηπιαγωγεία επιβάλλεται η χωροθέτησή τους σε επίπεδο

πολεοδομικής ενότητας. Για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται 6
ακόμη αίθουσες καθώς και διαφορετική χωροθέτηση των

υπαρχόντων. "Οπως φαίνεται και στον χάρτη Π - 13.1, αλλά και από

σχετική διερεύνηση είναι εφικτή η εξυπηρέτηση και πέρα ν της

πολεοδομικής ενότητας. Προβλήματα δημιουργούνται από τους

άξονες ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι, στην γειτονιά του Τέννις

προτείνονται διπλές εξυπηρετήσεις αναγκαστικά. Επίσης προτείνεται

δημιουργία νέου σχολείου στις περιοχές Γυμνάσιο, Δέρκων και

Επέκταση.

13.1.2. Δημοτικά

Για την κάλυψη των αναγκών χρειάζονται ακόμη 38 αίθουσες. Με

δεδομένο όμως. ότι ήδη κτίζεται σχολείο 12 αιθουσών σε μια από τις

προβληματικές περιοχές το Γυμνάσιο, οι ανάγκες αυτές μειώνονται

σε 26. Δύο ακόμη σχολεία 12 και 6 αιθουσών προτείνονται στην

περιοχή επέκτασης, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν και τον

Φοίνικα και τον Αγιο Ιωάννη. Δυσχέρεια εξεύρεσης χώρου υπάρχει

στο Βυζάντιο, καθώς η γειτονιά αυτή περιβάλλεται από τις οδούς

Ανδριανουπόλεως, Εθνικης Αντίστασης και Αιγαίου που έχουν μεγάλη

κυκλοφορία. Έτσι, είναι και αδύνατη η εξυπηρέτησή της από όμορη

ενότητα. Έτσι προτείνεται σαν χώρος δημοτικΟΟ 8 αιθουσών. έκταση

ιδιοκτησίας του ΙΚΑ. Σε ανταλλαγή του χώρου προτείνεται να

παραχωρηθεί έκταση στο ΙΚΑ στην γειτονιά της επέκτασης. Επίσης
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προβληματική είναι και η Κηφιοιά, λόγω πολύ πυκνής δόμησης, η

οποία όμως αναγκαστικά θα εξυπηρετηθεί από την όμορη γειτονιά

του Βότση.
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13.1.3. Γυμνάσια - Λύκεια και γενικά συμπεράσματα

Η χωροθέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών έγινε με κριτήριο

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κάθε γειτονιάς σε δημόσια ή

δημοτικά οικόπεδα, σε κενά ιδιωτικά κλπ. ή σε χώρους που θα

προκύψουν από εισφορές σε γη. Σε κάθε γειτονιά χωροθετείται ένα

νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό που θα εξυπηρετεί τα παιδιά της

γειτονιάς. Εξαίρεση αποτελεί η Κηφισιά και η Νέα Κρήνη, που είπαμε

παραπάνω πως θα εξυπηρετούνται. Τα Γυμνάσια /Λύκεια

χωροθετούνται σε 11 από τις 17 γειτονιές με μεγαλύτερη

συγκέντρωση στη γειτοvια Αρετσού. Για την κάλυψη των αναγκών

τους χρειάζονται 70 περίπου αίθουσες. Προτείνεται η δημιουργία

σχολικών εγκαταστάσεων 30 αιθουσών στην Αρετσού, 18 αιθουσών

στο Βυζάντιο και 22 αιθουσών στην Επέκταση.

13.2. Υγεία Ι Πρόνοια

Στον τομέα της περίθαλψης προτείνεται η δημιουργία δύο κέντρων

υγείας για την κάλυψη των πρωτοβάθμιων αναγκών των κατοίκων.

Το ένα θα χωροθετηθεί στην περιοχή της επέκτασης και το δευτερο

στο Κέντρο. Παράλληλα προτείνεται η δημιουργία ενός υγειονομικού

σταθμου ή ιατρείου ανά γειτονιά. Πρόταση και του Δήμου αλλά και

δικιά μας είναι τα ιατρεία αυτά (όσο το δυνατό περισσότερα να είναι

δημοτικά (χάρτης Π - 13.2).

Όσον αφορά την πρόνοια οι 17 σταθμοί πληρούν τις ανάγκες, από

πλευράς δυναμικού. Όμως εντοπίστηκε πρόβλημα σε σχέση με τη

χωροθέτηση. Έτσι προτείνεται η δημιουργία δυο νέων δημοτικών

σταθμών, στην Επέκταση και στο Δέρκων. Ακόμη προτείνεται η

δημιουργία 2 νέων ΚΑΠΗ στον Φοίνικα και στον Αγιο Ιωάννη.

13.3. Χώροι αναψυχής

Όπως φάνηκε και από την ανάλυση, σημαντικό ρόλο στην οικιστική

ανόπτυξη της Καλαμαριάς .έπαιξε η αναψυχή υπερτοπικού

χαρακτήρα. Απαιτείται στην συνέχεια η περαιτέρω εξέλιξη του τομέα

αυτου οργανωτικά και μεθοδικά, για να δοθεί το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα και συγχρόνως να αποφευχθουν οι αρνητικές επιδράσεις

και η αλλοτρίωση των γειτονικών περιοχών αμιγους κατοικίας.

Προτείνονται για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ποιοτικές

παρεμβάσεις και χωροθέτηση περιοχών ζωνών υπερτοπικου πρασίνου

μεταξύ των σημαντικών δραστηριοτήτων αναψυχής που

προβλέπονται κατά μήκος του άξονα Πλαστήρα - Σοφουλη, που είναι

συνέχεια της παραλίας της Θεσσαλονίκης και καταλήγει στο

Αθλητικό κέντρο.

Άλλες ρυθμίσεις που προτείνονται είναι:
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• Στο χώρο του στρατοπέδου Κάδρα προτείνεται μετα τον

προσδιορισμό των ανασκαφών, η δημιουργία πάρκου και χώρου

ποικίλων χρήσεων (έργο που εντάσσεται και στο νέο ΚΠΣ).

• Για την κατοικία του Υπουργού Βορείου Ελλάδος προτείνεται

αλλάγή χρήσης του σε κέντρο διεθνών συνεδρΙων.

• Στην νότια πλευρά του λιμανιού προτείνεται επίχωση της παραλίας

κατά 60 περίπου μέτρα για την δημιουργία χώρων πρασίνου που

λείπουν από την περιοχή.

Για τον αθλητισμό στο Δήμο Καλαμαριάς προτείνουμε την

αποπεράτωση των έργων στο ολυμπιακών προδιαγραφών αθλητικό

κέντρο ΜΙκρας. Άλλες προτάσεις:

1. Δημιουργία δύο "πυρήνων Β"1 αθλητικών εγκαταστάσεων. ·Ενας
κοντά στο γήπεδο του Απόλλωνα, όπου με την νέα χάραξη της

παραλιακής οδού και τις πεζοδρομήσεις που θα γίνουν ο χώρος

μεγαλώνει από 30000 μ2 σε 60000. Ο δεύτερος πυρήνας προτεινεται

στη περιοχή επέκτασης σε συνδυασμό με το 100 δημοτικό σχολείο,

αλλά και τα σχολεία που προτείναμε να δημιουργηθούν εκεί, καθώς

και με το μελλοντικό να δημιουργηθεί πάρκο στο στρατόπεδο

Νταλίπη. Για την εγκατάσταση θα επαρκέσουν 2Ηα.

2. Ο ιππικός όμιλος να μεταφερθεί μέσα στην σημερινή έκταση του

στρατοπέδου Κόδρα που θα μετατραπεί σε υπερτοπικό πάρκο

αναψυχής.

3. Επέκταση των εγκαταστάσεων των Ναυτικών ομίλων Καλαμαριάς

και Θεσσαλονίκης.
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Στις εγκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται μικρές υπαρχουσες

εγκαταστάσεις.

Έτσι οι εκτάσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο

Καλαμαριάς θα ανέλθουν, όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα

σε:

37000 μ2

280000 μ2

60000 μ2

10000 μ2

20000 μ2

407000 υ2

Στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων προτείνεται ένα

πνευματικό κέντρο, με βιβλιοθήκη, αίθουσα κινηματογράφου, αίθουσα

τελετών επιφάνειας 3000 μ2, στο υπερτοπικό πάρκο του

N.Q.K. και Ν.σΘ.

Αθλητικό Κέντρο Μικρας

Πυρήνας Β αθλητισμού στο

γήπεδο του Απόλλωνα

Ιππικός Ομιλος

Πυρήνας Β αθλητισμού σε

περιοχή επέκτασης

Σύνολο

1 Σύμφωνα με τα πολεοδομικά πρότυπα του ΥΧΟΠ οι αθλητικές εγκαταστάσεις

ομαδοποιούνται σε δύο ειδών πυρήνες: τον πυρήνα Α και τον πυρήνα Β που μας

ενδιαφέρει στην εργασία (αναφέρεται σε οικισμούς επιπέδου μέχρι κέντρο

περιφέρειας). Ο πυρήνας Β περικλείει: Κλειστό γυμναστήριο. κολυμβυτήριο με

κερκίδες, γήπεδα μπάσκετ και βόλλεϋ, γήπεδα τέννις, γήπεδα χάντμπολ και

αίθουσα βαρέων αθλημάτων.

J

]

ο

]

J
J
J
J

]

J



στρατόπεδοu Κάδρα. Προτείνεται ακόμη να οργανωθούν διάσπαρτες

πολιτιστικές δραστηριότητες στις παραλιακές ζώνες αναψυχής στο

Καραμπουρνάκι και στην Νέα Κρήνη, στο τοπικό Πάρκο των χαμένων

πατρίδων και στη περιοχή επέκτασης κοντά στον Άγιο Ιωάννη.
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Τέλος, για το τοπικό πράσινο εξυπηρέτησης γειτονιάς, τοπικές

πλατείες, τοπικά πάρκα, παιδικές χαρές, προτείνεται η εξασφάλιση

με διατάγματα χώρων ή με εισφορά απόκτηση χώρων στη περιοχή

επέκτασης, η δέσμευση οικοπέδων που δεν έχουν οικοδομηθεί, η

σωστή οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων στις πυκνοδομημένες

περιοχές, οι φυτεύσεις με πράσινο κατά μήκος των δρόμων.'Ετσι.

σύμφωνα με την πρόταση οι ανάγκες για τοπικές πλατείες, τοπικά

πάρκα και παιδικές χαρές καλύmοvται κατά 77%, 75% και 63%
αντίστοιχα.

13.4. Αλλαγές χρήσεων γός

Η πρότασή μας περιλαμβάνει και κάποιες αλλαγές χρήσεων γής, οι

οποίες φαίνονται παρακάτω:

• Παύση της λειτουργίας του νεκροταφείου στη περιοχή επέκτασης

και μεταφορά του στο ανατολικό νεκροταφείο Θεσ/νίκης και

δημιουργία στην θέση του χώρων πρασίνου.

• Από την απομάκρυνση λοιπών λειτουργιών προκύπτουν χώροι που

μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες κοινωνικής υποδομής.

• Παραχώρηση 80 στρεμμάτων από το στρατόπεδο Νταλίπη. Στην

περιοχή αυτή, όπου δεν υπάρχουν δημοτικά οικόπεδα για τις ανάγκες

κοινωνικής υποδομής της επέκτασης, μποροUν να δημιουργηθοUν:

πυροσβεστικός σταθμός, κλειστό γυμναστήριο, βρεφοκομείο, κέντρο

νεότητας. Το πάρκο αυτό θα εξυπηρετήσει γειτονικές περιοχές, όπως

Βότση, Λιμενεργατικά, Βυζάντιο που στερούνται χώρους πρασίνου.

Στην ίδια έκταση προβλέπεται χώρος αθλοπαιδιών για την

εξυπηρέτηση των αναγκών των γειτονικών συνοικιών της επέκτασης.
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Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί

διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για το θέμα της συλλογικής

κατανάλωσης. Όλες συμφωνούν ότι η συλλογική κατανάλωση είναι ο

μοχλός για την κοινωνική αναπαραγωγή, διαμέσου των αγαθών και

υπηρεσιών (μέσα συλλογικης καΤΩνάλωσης) που παρέχονται από

κάποιους φορείς. Όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποιοί

θα είναι αυτοί οι φορείς. Το δημόσιο, ο ιδιωτικός τομέας rΊ κό.ποια

ενδιάμεση μορφή (παροχή από κάποιο ιδιωτικό φορέα με επιδότηση

από το κράτος);

Ένα άλλο σημαVΤΙKό στοιχείο είναι η σχέση της συλλογικής

κατανάλωσης, της κοινωνικής αναπαραγωγής με τον αστικό χώρο. Ο

τύπος κοινωνικης αναπαραγωγης οδηγεί στην διαμόρφωση

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στον αστικό χώρο και, παράλληλα, ο

διαμορφωμένος αστικός χώρος επιδρά, με τη σειρά του, στη

διαμόρφωση του τύπου κοινωνικης αναπαραγωγης. Στην

πραγματικότητα όμως, ο τύπος κοινωνικης αναπαραγωγης και η δομη

του αστικού χώρου είναι όψεις της ίδιας κοινωνικης διαδικασίας

(Θ.Μαλούτας, 1992: 27). Αυτό σημαίνει σε ότι αφορά τον ελληνικό

αστικό χώρο ότι η απόκτηση μέσων συλλογικης κατανάλωσης, εκ των

υστέρων, είναι ιδιαίτερα προβληματικη, λόγω και της δομης του

αστικού χώρου. Απόδειξη γι αυτη τη διαπίστωση ο Δημος

Καλαμαριάς. Η άναρχη διαμόρφωση του χώρου και η οριακή

αξιοποίηση του μέχρι το σημείο του κορεσμού, δεν αφηνουν

περιθώρια χωροθέτησης νέων μέσων συλλογικης κατανάλωσης,

χωρίς να χρειάζονται χρονοβόρες γραφειακρατικές διαδικασίες,

τεράστιες δαπάνες απαλλωτρίωσης κλπ. Εξάλλου, η πραγματοποίηση

κοινωνικών δαπανών σε περιόδους κρίσης, όπου αμφισβητείται η

χρησιμότητά τους (γενικά του κράτους πρόνοιας) και επιχειρηται

γενικη συρρίκνωση τους, είναι προβληματικη. Θεωρητικά βέβαια, σε

περιοχές επεκτάσεων (όπως η πολεοδομικη ενότητα 17 στον Δημο

Καλαμαριάς) ή σε μη πυκνοδομημένες εντός σχεδίου περιοχές (όπως

οι Π.Ε. Αρετσού, Νέα Κρήνη, Άγιος Ιωάννης, Τέννις, Βότση, Φοίνικας

και Επέκταση), η απόκτηση γης είναι δυνατη μέσω του μηχανισμού

εισφοράς γής (Ν. 1337/83). Στην πράξη όμως, οι αντιστάσεις από την

πλευρά των μικροιδιωκτητών γης και η περιορισμένη βούληση

κράτους και τοπικης αυτοδιοίκησης για την εφαρμογη αυτού του

μηχανισμού, αχρηστεύουν τις δυνατότητες που παρέχει αυτό το

θεσμικό πλαίσιο.

Η πρόσβαση, η κατανομη' και η ποιότητα στα μέσα συλλογικης

κατανάλωσης, που διαπιστώνουμε στο χώρο μελέτης μας, δεν είναι

ίδιον μόνο αυτης, αλλά είναι το πρότυπο που ακολουθείται σ' όλο τον

ελλαδικό χώρο (αστικά κέντρα και επαρχία), το οποίο πηγάζει από το

Π.Σ.Π. (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτεύουσας). Παρ' όλο που η

περιοχη μελέτης μας είναι μικρη, θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε την

γενίκευση κάποιων συμπερασμάτων. Αυτά συνοψίζονται στα εξης:
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• Έχουμε κυριαρχία των κεντρικών αστικών περιοχών στην παροχή

κοινωνικής υποδομής από πλευράς του κράτους, γεγονός που

σημαίνει ότι η συγκεντρωτική λογική, εκτός από το εθνικό επίπεδο,

λειτουργεί και σε επίπεδο αστικού χώρου. Αυτό εν μέρει εμφανίζεται

και στον Δήμο Καλαμαριας (π.χ. οι περισσότεροι βρεφονηπιακοί

σταθμοί βρίσκονται στο κέντρο της Καλαμαριάς, ενώ οι

περιφερειακές γειτονιές, στερούνται τέτοιων υπηρεσιών). Γι αυτόν

ακριβώς τον λόγο στην πρότασή μας για τον Δήμο προτείνουμε

περισσότερο δίκαιη και αποκεντρωτική κατανομή.

• Όσον αφορά την ίδρυση και διαχείριση των μέσων συλλογικης

κατανάλωσης, παρατηρείται έντονη έλλειψη προγραμματισμού,

σχεδιασμού και συντονισμού. Αυτό έγινε ακόμη πιο σαφές από τη

διαδικασία συλλογής στοιχείων, αφού η φανερή ή λανθάνουσα

κυριαρχία των παραδοσιακών πολιτικών δομών, οδηγεί όχι μόνο σε

ένα ανορθολογικό πλέγμα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και ελέγχου,

αλλά και στην παραγωγή, κατανομή και διανομή των παρεχόμενων

υπηρεσιών χωρίς κανένα προγραμματισμό και συντονισμό. Στη

συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Καλαμαριάς προτείνεται η

ανάπτυξη των μέσων συλλογικής κατανάλωσης από την τοπική

αυτοδιοίκηση με βαση έναν μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό (μέχρι το

2000) και σχεδιασμό. Έτσι, καταφέρνουμε και λύνουμε και το

πρόβλημα του συντονισμού, εφόσον αρμόδια αρχή θα είναι μία, η

τοπική αυτοδιοίκηση.

• Από μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα διαπιστώθηκε γενικά ότι

οι φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω της αγοράς

συγκεντρώνονται σε Δήμους υψηλών εισοδημάτων. Κάτι τέτοιο δεν

επαληθεύτηκε στην περιοχή μελέτης μας, καθώς είναι καθολική η

έλλειψη τέτοιων φορέων σ'αυτήν. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει κατ'

ανάγκη ότι στον Δήμο Καλαμαριάς δεν κατοικούν υψηλά

εισοδηματικά στρώματα. Η Καλαμαριά αποτελεί εξαίρεση, ίσως, λόγω

της ιδιαζouσας σύνθεσης του πληθυσμού της (πρόσφυγες, εργατες,

ενώ μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται

υψηλα εισοδηματικα στρώματα). Άρα λοιπόν, οι παρατηρούμενες

χωρικές κατανομές, αλλά και η σχέση των μέσων συλλογικής

κατανάλωσης και των φορέων που τα υποκαθιστούν και αφορούν

μορφές εμπορευματοποιημένης κατανάλωσης απαιτούν, περαιτέρω

διαχρονική μελέτη. .
• Τέλος, σε ότι αφορά την παρουσία μορφών αυτόνομης

κατανάλωσης ως λειτουργικών υποκατάστατων των αναγκαίων

κρατικών παρεμβάσεων σε αντίστοιχους τομείς της συλλογικής

κατανάλωσης, παρατηρούμε ότι η θέση της Καλαμαριάς είναι από

μέτρια έως υποβαθμισμένη στους τομείς αυτούς (π.χ. προστασία

υπερηλίκων). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι στην Καλαμαρια (αυτό όμως

συμβαίνει και στις περισσότερες ανάλογες περιοχές), αναπαράγονται

οι παραδοσιακές εκείνες αξίες που λειτουργούν ως ασφαλιστικές

δικλείδες για την κάλυψη των απαιτήσεων προς παροχή κοινωνικών

υπηρεσιών. Για να ισορροπήσει κάπως αυτή η κατάσταση,

προτείνεται από την παρούσα μελέτη η περαιτέρω ανάπτυξη των

κρατικών μορφών συλλογικής καταναλωσης (μέσω της τοπικής

αυτοδιοίκησης), ώστε να μην υπάρχει συνεχώς αυτή η

οπισθοδρόμηση/παλινδρόμηση στις παραδοσιακές αξίες.
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Η λύση για την παροχή μέσων συλλογικής κατανάλωσης φαίνεται

να προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τοπικό κράτος

αναδύθηκε μέσα από την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης κρίσιμων

προβλημάτων του σύγχρονου κράτους. Ένα από αυτά τα προβλήματα

είναι η παροχή κοινωνικής υποδομής. Όπως φάνηκε και από τον Δήμο

Καλαμαριάς, όπου η τοπική αυτοδιο(κηση πήρε πρωτοβουλίες (π.χ.

δημιουργία δημοτικών ιατρείων), αρκετά προβλήματα διευθετήθηκαν.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες η τοπική

αυτοδιοίκηση καλείται να δώσει λύσεις είναι ευνο"ίκές. Θα πρέπει

αρχικά να απαγκιστρωθεί από τον έλεγχο και την εξάρτηση από το

κεντρικό κράτος (τα οποία είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ελλάδα) από

την μια μεριά, ενώ από την άλλη θα πρέπει να αναπτυχθεί πιο δυνατή

βούληση για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που της δίνει το θεσμικό

πλαίσιο. Το πιο δύσκολο είναι το πρώτο, γιατί είναι αυτό που

προϋποθέτει εκσυγχρονισμό του πολιτικού και διοικητικού μας

συστήματος, Κάτι τέτοιο όμως, θα διευκόλυνε την παραγωγή μέσων

συλλογικής κατανάλωσης. Παράλληλα όμως, η αναγκαιότητα

περιορισμού των σημαντικών ελλειμάτων του δημόσιου τομέα, καθώς

και οι πολιτικές περιορισμού των επενδύσεων σε κοινωνικό εξοπλισμό

εμφανίζονται ως τα πιο σοβαρά εμπόδια, Κάτω από αυτές τις

συνθήκες ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός παρουσιάζεται ως η

καλύτερη λύση με το σκεπτικό ότι η αυξημένη αποδοτικότητα των

διαφόρων φορέων θα εξασφάλιζε (κυρίως μέσω της δραστικής

μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων) κάποιες πιστώσεις για τη

διατήρηση ή αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των μέσων

συλλογικής κατανάλωσης. Μένει να διαπιστώσουμε πως η πολιτική

ηγεσία θα δώσει μια τέτοια δυνατότητα θέσπισης, αλλά κυρίως

εφαρμογής τέτοιων μέτρων εκσυγχρονισμού.

Τέλος, σαν γενικό συμπέρασμα από αυτή την εργασία, θα

μπορούσαμε να πούμε ότι το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα

υστερούσε και υστερεί και ότι είναι τόσο Ιδιάζουσες οι συνθήκες που

μάλλον δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για συλλογική κατανάλωση στην

Ελλάδα.
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