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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την αστικότητα, εικόνα, αίσθηση, βίωµα και αντικειµενική υπόσταση
της πόλης, µέσα από τους ιδανικούς της τύπους (τη µητρόπολη, τον
προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό) διαπραγµατεύεται αυτή η σειρά των
βιβλίων. Με µια προσέγγιση ταυτόχρονα φαινοµενολογική και
ιστορικιστική, συγχρονική και δυναµική, ένα σύνολο ερωτηµάτων
µετασχηµατίζονται σε υποθέσεις έρευνας και αντιπαραβάλλονται στον
κόσµο της εµπειρίας, αναζητώνtας την κατανόηση και πρόβλεψη της
µεταβολής του.
Ως αρχικά ερωτήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν:
•

ένα περιγραφικό ερώτηµα, σχετικά µε τον χαρακτήρα και τις
ιδιαιτερότητες της σύγχρονης πόλης και πολεοδοµίας

•

ένα ερµηνευτικό, που αφορά στις δυνάµεις σχηµατισµού και τις
σχέσεις µετασχηµατισµού της αστικότητας

•

ένα διαρθρωτικό, σχετικά µε τους δεσµούς και τις αντιστοιχίες των
επιµέρους διαδικασιών που διαµορφώνουν την αστικότητα.

Σύντοµα τα ερωτήµατα αυτά παραχώρησαν την θέση τους και
ενσωµατώθηκαν σε αντίστοιχες υποθέσεις έρευνας, δηλαδή:
•

σε µια υπόθεση περιγραφική: ότι από την αρχή της δεκαετίας του
1970 συντελούνται ριζικές µεταβολές στις µητροπόλεις και στην
πολεοδοµία, όπως η αντιστροφή των ρυθµών της αστικοποίησης, η
κρίση των παλιών βιοµηχανικών κέντρων, η παραγωγική
αποκέντρωση, η αποδιάρθρωση του στρατηγικού προγραµµατισµού
και του φονξιοναλιστικού σχεδιασµού,

•

σε µια υπόθεση ερµηνευτική: ότι οι παραπάνω µετασχηµατισµοί της
πόλης και της πολεοδοµίας µπορούν να συναρτηθούν και να
ερµηνευθούν από την δυναµική της συσσώρευσης του κεφαλαίου
(των καθεστώτων της, της µεγέθυνσης, της ύφεσης, της γεωγραφίας
της) και της ρύθµισης (των πολιτικών και ιδεολογικών µηχανισµών
κανονικότητας της συσσώρευσης),
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σε µια υπόθεση διαρθρωτική: ότι η αστικότητα συντίθεται από τρεις
επιµέρους διαδικασίες, τον χώρο της συσσώρευσης, τις ρυθµίσεις
των κοινωνικών αντιθέσεων του, και τις ρυθµίσεις της µετατροπής
σε κατασκευασµένο χώρο. Ανάµεσά τους, οι σχέσεις διάρθρωσης δεν
είναι αιτιακές αλλά παραθετικές και οι µετασχηµατισµοί κάθε µιας
είναι ανεξάρτητοι της κατάστασης των άλλων.

Η έρευνα και ο έλεγχος των υποθέσεων εντοπίσθηκε σε µια ευνοϊκή
συγκυρία. αυτήν της κρίσης που άρχισε στην δεκαετία του 1970, όπου η
µεταβολή της αστικοποίησης. της παραγωγής. της κατανάλωσης, της
δηµόσιας παρέµβασης κλπ., ήταν ιδιαίτερα εµφανείς. Επίσης νέα
φαινόµενα εντοπίσθηκαν στην οικονοµία, στην πολιτική, στην ιδεολογία
και στις κοινωνικές σχέσεις, που ανατρέποντας την γραµµική εξέλιξη και
την συνέχεια των προηγούµενων τάσεων επιζητούν νέες πρακτικές και
θεωρητικές απαντήσεις. Θα πρέπει να προσθέσουµε ότι το φάσµα των
θεµάτων της έρευνας ήταν τόσο εκτεταµένο που µας ανάγκασε να
χρησιµοποιήσουµε µόνο δηµοσιευµένα εµπειρικά στοιχεία για να
ελέγχουµε τις θεωρητικές κατασκευές, τα ερωτήµατα και τις υποθέσεις.
Οι πηγές του εµπειρικού υλικού ήταν πολύ διαφοροποιηµένες, πράγµα
που αντανακλάται στην βιβλιογραφία.
Συνολικός στόχος του εγχειρήµατος, µαζί µε την αξιολόγηση των
υποθέσεων, είναι να γίνει κατανοητή η πορεία συγκρότησης και
µετασχηµατισµού της αστικότητας, µέσα από την σύγκλιση τριών
ασύνδετων µέχρι σήµερα πεδίων:
•

των κοινωνικο-οικονοµικών αναλύσεων της αστικής ανάπτυξης,

•

των θεωριών για το κράτος και τις πολιτικές παρεµβάσεις στην
αστικοποίηση και αστική ανάπτυξη,

•

των απόψεων για τον αστικό σχεδιασµό ή την µορφοποίηση του
κατασκευασµένου χώρου της πόλης.

Προσδιορίζεται έτσι µια κατεύθυνση έρευνας που συνδυάζει τις
διαρθρωτικές προσεγγίσεις της πόλης της αρχής της δεκαετίας του 1970.
µε τις ιστορικο-δυναµικές προσεγγίσεις της δεκαετίας του '80.
***
Κεντρικές έννοιες της συνολικής προσέγγισης είναι αυτές της
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χωρικότητας, του αστικού προγραµµατισµού και του αστικού σχεδιασµού
που αντιµετωπίζονται ως εξωτερικές εκδηλώσεις, στο πεδίο της πόλης,
της συσσώρευσης και της ρύθµισης. Πάνω στις έννοιες αυτές
οικοδοµείται η κύρια θεωρητική κατασκευή της έρευνας.
Η κίνηση του κεφαλαίου µε προοπτική την επαύξηση του
(συσσώρευση) συγκεντρώνει και διαρθρώνει µέσα στον χώρο την
παραγωγή, τις ανταλλαγές, τα δίκτυα, την εργατική δύναµη και τις
εγκαταστάσεις της αναπαραγωγής της. Αυτό που προκύπτει (η
χωρικότητα της συσσώρευσης) είναι µια αντιφατική και µε αντιθέσεις
συνάθροιση κοινωνικών πρακτικών και χρήσεων γης, που διέπεται από
την λογική του κεφαλαίου και από τις συγκρούσεις των κοινωνικών
οµάδων της συνάθροισης. Σχηµατίζεται έτσι ένα κοµβικό πλέγµα
σχέσεων, συµφερόντων, αντιφάσεων και αντιθέσεων η δυναµικότητα
του οποίου είναι ανάλογη µε την εκρηκτικότητά του. Τον εκρηκτικό και
αντιφατικό χαρακτήρα της αστικής συγκέντρωσης, που απειλεί κάθε
στιγµή τη λειτουργία της και εµποδίζει την αναπαραγωγή της,
αναλαµβάνει να εξοµαλύνει και να ρυθµίσει η πολεοδοµία. ∆εν πρόκειται
για ένα ρόλο φιλανθρωπικό, αλλά για µια αναγκαιότητα που επιβάλλουν
οι ίδιες οι σχέσεις που παράγουν την χωρικότητα. Είναι η άλλη πλευρά
της διαλεκτικής των αντιθέσεων, αυτή της ενότητας και της συνάφειας.
Εδώ ο εξοµαλυντικός ρόλος της πολεοδοµίας είναι διπλός: αφενός
στρέφεται στις κοινωνικές αντιθέσεις και αντιφάσεις της χωρικότητας και
αφ' ετέρου προς τον υλικό, τον κατασκευασµένο χώρο που την
συγκεκριµενοποιεί. Μια διπλή παρέµβαση έτσι αναδύεται. που αποβλέπει
στην εξοµάλυνση στο κοινωνικό επίπεδο (αστικός προγραµµατισµός) και
στην ρύθµιση της µετατροπής της χωρικότητας σε κατασκευασµένο
χώρο (αστικός σχεδιασµός).
Εάν τα παραπάνω αποτελούν µια πρώτη και πολύ γενική περιγραφή
του βασικού θεωρητικού σχήµατος (της συνάρθρωσης δηλ. της
συσσώρευσης, της ρύθµισης, της χωρικότητας. του προγραµµατισµού
και του σχεδιασµού) πρέπει να αναφερθούµε συνοπτικά στην κίνησή
του. Για κάτι τέτοιο µας χρειάζονται οι έννοιες του καθεστώτος
συσσώρευσης και του τρόπου ρύθµισης. Ισχυριζόµαστε ότι σε κάθε
µακροπρόθεσµη ισορροπία των δυνάµεων της συσσώρευσης (καθεστώς
συσσώρευσης). που εξασφαλίζεται από ορισµένους µηχανισµούς
κανονικότητας (τρόπος ρύθµισης), αντιστοιχεί µια ορισµένη µορφή
χωρικότητας, αστικού προγραµµατισµού, και αστικού σχεδιασµού. Έτσι
σε κάθε εποχή ισορροπίας, µια άρρηκτη σχέση και συνάφεια
συσσώρευσης, ρύθµισης και αστικότητας διαµορφώνεται. Όταν η
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κινητήρια δύναµη της συνάρθρωσης µετασχηµατισθεί (το καθεστώς
συσσώρευσης) συµπαρασύρει µαζί του όλες τις αρθρωµένες πρακτικές
έως ότου µια νέα ισορροπία αποκατασταθεί. Η διαχρονική λοιπόν και
ιστορική κίνηση του θεωρητικού µας σχήµατος είναι αυτό της διαδοχής
των εποχών, κάθε µία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από τις δικές της
εσωτερικές σχέσεις και από αποκλειστικές εκφράσεις της συσσώρευσης,
της ρύθµισης, της χωρικότητας, του αστικού προγραµµατισµού, και του
σχεδιασµού.
Το βάρος της περιγραφής και τεκµηρίωσης αυτής της πορείας πέφτει
στο πρώτο βιβλίο. Η θεωρητική κατασκευή που περιγράψαµε, στην
στατική, και δυναµική της έκφανση, αναδύεται από την έρευνα του
µετασχηµατισµού της αστικότητας που επιφέρει η κρίση της δεκαετίας
του 1970. Το τέλος της λεγόµενης ‘χρυσής’ µεταπολεµικής εποχής σ'
αυτή την περίοδο, αναδεικνύει τις διαδικασίες διαµόρφωσης των νέων
σχέσεων µεταξύ συσσώρευσης, ρύθµισης, χωρικότητας και πολεοδοµίας.
Τα άλλα δύο βιβλία επικεντρώνονται στην µελέτη του αστικού
προγραµµατισµού και του αστικού σχεδιασµού, όχι µόνο στο γενικό
λειτουργικό τους µέρος, αλλά και στις τεχνικές που απαιτούνται για την
ενεργοποίησή τους. Τα δύο αυτά βιβλία θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως
αναλυτικές παρενθέσεις στο τρίτο και τέταρτο µέρος του πρώτου βιβλίου
της θεωρίας της αστικότητας.
Μια τελευταία παρατήρηση αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα της
προκείµενης θεωρητικής τριλογίας. µέσα από την έννοια υπόβαθρο "της
αρθρωµένης εποχής" που της αντιστοιχεί µια ορισµένη χωρικότητα,
πολεοδοµία και αστικότητα, πολλές ακόµη απόψεις της τελευταίας
µπορούν να διερευνηθούν.

Μέρος 1ο:
Συσσώρευση του Κεφαλαίου και Σχηµατισµός
του Αστικού και Μητροπολιτικού Χώρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μια ιστορία του σχηµατισµού του αστικού και µητροπολιτικού χώρου
µπορεί να διατυπωθεί µε την προϋπόθεση της κατασκευής ενός
θεωρητικού
σχήµατος
ενοποίησης
της
ασυνέχειας
και
αποσπασµατικότητας των ιστορικών αναφορών και γεγονότων. Μ' αυτή
την έννοια η ιστορία της πόλης γίνεται αντιληπτή µέσα από τις
σχηµατοποιήσεις της θεωρίας, ή για να είµαστε περισσότερο ακριβείς
µέσα από τις διαφορετικές σχηµατοποιήσεις των θεωριών.
Η άρση της ασυνέχειας που χαρακτηρίζει τις ιστορικές αναφορές
µέσα από την θεωρία πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους: αφενός
αποκαθίσταται µία συνέχεια διαδικασιών πάνω σε σχέσεις αιτιότητας, και
αφ' ετέρου διατυπώνεται η σύνθεση των πρακτικών των οµάδων ή
άλλων κοινωνικών υποκειµένων. Στην πρώτη περίπτωση ο θεωρητικός
χειρισµός διαπραγµατεύεται διαρθρωτικές σχέσεις και τις αντιφάσεις
τους, ενώ στην δεύτερη πρακτικές και τις αντιθέσεις τους.
Σύµφωνα µ' αυτή την οπτική, η ερµηνεία της συγκρότησης του
αστικού και µητροπολιτικού χώρου υποχρεωτικά περιλαµβάνει: α. την
αποκατάσταση της συνέχειας ανάµεσα στις διαδικασίες που οδηγούν
στον σχηµατισµό της πόλης, όπως είναι η αστικοποίηση, η διάρθρωση
του δικτύου των οικισµών, η ρύθµιση της αστικής και µητροπολιτικής
ανάπτυξης, β. την διευκρίνηση των κύριων αντιθέσεων και συγκρούσεων
που διαδραµατίζονται στην παραπάνω πορεία, και γ. την αναφορά στις
κύριες θεωρητικές σχηµατοποιήσεις της αστικοποίησης και της
συγκρότησης της σύγχρονης πόλης.
Ο πλούτος των θεωριών που αναφέρονται στην ανάπτυξη και στην
οργάνωση της κοινωνικής ζωής στην πόλη είναι εξαιρετικά µεγάλος.
Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι ο G. Sjoberg (1967) διακρίνει
τις ακόλουθες σχολές: α. την σχολή της αστικοποίησης των Park,
Burgess, Wirth, Redfield που βασίζεται σε απόψεις ευρωπαίων
κοινωνιολόγων όπως οι Simmel, Maine, Durkheim, Max Weber, β. την
σχολή του Σικάγο των Park και Burgess, γ. την σχολή του οικολογικού
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συµπλέγµατος των Duncan, Schnore, Gibbs, Martin, δ. την οικονοµική
σχολή που περιλαµβάνει τις µαρξιστικές προσεγγίσεις αλλά και
κοινωνιολόγους όπως οι Shevky, Bell, Lakoste, επηρεασµένους από τον
Collin Clark, ε. την περιβαλλοντική σχολή, συνέχεια- των απόψεων του
Ρ. Geddes, ζ. την τεχνολογική σχολή των Hawley και Ogburn, η. την
σχολή των αξιών των Znaniecki, Firey και Willhelm, θ. την σχολή της
κοινωνικής εξουσίας των Form, Meyerson και Banfield. Το σχήµα γίνεται
ακόµη πιο πολύπλοκο αν πάρουµε υπ' όψη µας τις θεωρίες που
αναφέρονται στην οργάνωση του δικτύου των οικισµών, εµπνεόµενες
είτε από την κλασική οικονοµική σκέψη, όπως οι θεωρίες των Cristaller
και Losch, είτε από θεωρίες διάχυσης, όπως των Perroux, Friedmann,
Soja, Gould, North, για να αναφέρουµε τους πιο γνωστούς του
παραδείγµατος της διάχυσης. Μπροστά σ' αυτή την πολυπλοκότητα των
απόψεων, εµείς θα αναφερθούµε σ' ένα µικρό µόνο φάσµα θεωρητικών
σχηµατοποιήσεων, που επιλέγονται µε την πεποίθηση ότι προσφέρουν
την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση της συνέχειας των διαδικασιών
σχηµατισµού της πόλης και σύνθεση των διαφοροποιηµένων κοινωνικών
πρακτικών της αστικοποίησης.

1. Αστικοποίηση και σύγχρονη πόλη
Αν µε τον όρο αστικοποίηση εννοούµε την µετατόπιση της
κοινωνικής ζωής, του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων από την
ύπαιθρο προς την πόλη και κατ' επέκταση την οργάνωση µιας νέας
µορφής κοινωνικότητας στην πόλη, τότε οι κλασικές κατ' αρχήν
κοινωνιολογικές θεωρίες των Weber, Marx και Durkheim τοποθετούν την
αφετηρία της πρόσφατης πορείας της στην µετάβαση από την
φεουδαρχία στον καπιταλισµό, τουλάχιστον στις αναφορές τους για τον
ευρωπαϊκό χώρο.
Ο Μ. Weber (1958) υποστηρίζει ότι οι µεσαιωνικές πόλεις έπαιξαν
ένα ιδιαίτερο ρόλο στην κατάλυση των πολιτικών και οικονοµικών
σχέσεων της φεουδαρχίας καθώς και στην διαµόρφωση του πνεύµατος
του ορθολογισµού, τόσο κρίσιµου στην οργάνωση της εξουσίας και στην
ανάπτυξη της καπιταλιστικής επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τις πόλεις της
αρχαιότητας που ο σχηµατισµός τους βασίζονταν στις σχέσεις των
φυλών, µόνο στον δυτικό µεσαίωνα η πόλη µετατρέπεται σε βάσή της

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

17

ανθρώπινης οργάνωσης. Κύρια µορφή της νέας µη φυλετικής οργάνωσης
είναι η συντεχνία που αναλαµβάνει την πολιτική και οικονοµική
διαχείριση της µεσαιωνικής πόλης.
Παρ' όλο που η µεσαιωνική συντεχνία δεν γεννά την καπιταλιστική
βιοµηχανία – οι καπιταλιστές επιχειρηµατίες οργανώνουν την
δραστηριότητά τους σε αντίθεση µε τις συντεχνίες – εντούτοις
δηµιούργησε τις ιδεολογικές και πολιτικές συνθήκες για την διαµόρφωση
του καπιταλιστικού πνεύµατος. Παράλληλα µεταβλήθηκε ο χαρακτήρας
της πολιτικής εξουσίας: η στρατιωτικά θεµελιωµένη εξουσία της
αριστοκρατίας µετατρέπεται στην οικονοµικά οριζόµενη εξουσία των
συντεχνιών. Μ' αυτή την έννοια, η µεσαιωνική πόλη µαζί µε την
προτεσταντική ηθική µετατρέπονται σε κινητήριες δυνάµεις του δυτικού
καπιταλισµού.
Οι Marx και Engels ανάγουν την αστικοποίηση και την διαµόρφωση
της σύγχρονης πόλης στον καταµερισµό της εργασίας, στην αντίθεση
πόλης-υπαίθρου που αποτελεί βάση και έκφραση ταυτόχρονα του
καταµερισµού, στην κίνηση τέλος των δυνάµεων της ανάπτυξης του
καπιταλισµού. Ο καταµερισµός της εργασίας µέσα στην κοινωνία, γράφει
ο Marx (1978: 367, 368), και ο αντίστοιχος περιορισµός των ατόµων σε
ιδιαίτερες επαγγελµατικές σφαίρες ξεκινάει από δύο αντίθετες αφετηρίες.
Μέσα στην οικογένεια και κατ' επέκταση µέσα στην φυλή γεννιέται ένας
φυσικός καταµερισµός της εργασίας πάνω σε καθαρά φυσιολογική βάση,
που πλαταίνει µε την επέκταση της κοινότητας και την αύξηση του
πληθυσµού. Επιπλέον όµως η ανταλλαγή των προϊόντων γεννά ένα
κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας µέσω του συσχετισµού
διαφορετικών αλλά ανεξάρτητων µεταξύ τους σφαιρών παραγωγής.
Βάση κάθε αναπτυγµένου καταµερισµού της εργασίας, που συντελείται
µε την µεσολάβηση της ανταλλαγής εµπορευµάτων, είναι ο χωρισµός της
πόλης από το χωριό. Όπως όµως την υλική προϋπόθεση για τον
καταµερισµό της εργασίας µέσα στην µανουφακτούρα την αποτελεί ένας
κάποιος αριθµός ταυτόχρονα εργαζοµένων εργατών, έτσι το µέγεθος του
πληθυσµού και η πυκνότητα του αποτελούν προϋπόθεση για τον
καταµερισµό της εργασίας µέσα στην κοινωνία.
Η ανάπτυξη του καταµερισµού της εργασίας, ανάµεσα στο εµπόριο
και στην παραγωγή στην αρχή, µέσα στην ίδια την παραγωγή στην
συνέχεια, καταλύει τα στηρίγµατα της παλιάς µεσαιωνικής κοινωνίας. Το
χρηµατικό κεφάλαιο που σχηµατίσθηκε από την τοκογλυφία, την ληστεία
και το εµπόριο δεν µπορεί να µετατραπεί σε βιοµηχανικό µέσα στον
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συντεχνιακό έλεγχο των µεσαιωνικών πόλεων. Οι νέοι βιοµήχανοι
εγκαθίστανται σε σηµεία µακριά από τον έλεγχο των συντεχνιών και των
παλιών δήµων και συµπαρασύρουν µαζί τους µεγάλες µάζες αγροτικού
πληθυσµού, που µέσα στην γενικευµένη κρίση της φεουδαρχίας έρχονται
να πουλήσουν το µόνο χρήσιµο προϊόν που διαθέτουν, την εργατική
τους δύναµη. Η µεγάλη βιοµηχανία επενεργεί έτσι πιο επαναστατικά από
οτιδήποτε άλλο, µε την έννοια ότι καταστρέφει το προπύργιο της παλιάς
κοινωνίας, τον αγρότη, και στην θέση του βάζει τον µισθωτό εργάτη.
Τέλος ακόµη και ο Durkheim (1967) εντοπίζει τον µοναδικό ρόλο της
πόλης στο τέλος της µεσαιωνικής περιόδου στην κατάλυση των δεσµών
της παραδοσιακής ηθικής και στην επιτάχυνση του καταµερισµού της
εργασίας που οδηγεί στην σύγχρονη κοινωνία.
Οι θεωρίες των κλασικών της κοινωνικής σκέψης για την
αστικοποίηση, την συνεισφορά της πόλης στην διαµόρφωση νέων
κοινωνικών σχέσεων και vise-versa, µένουν στο περιθώριο της σχετικής
προβληµατικής για µεγάλο διάστηµα. Οι αναφορές του Marx στην
αντίθεση πόλης – υπαίθρου και στον ρόλο της πόλης στον καπιταλισµό
βρίσκουν συνέχεια µόλις µετά το 1960. Το δοκίµιο του Μ. Weber για την
πόλη έρχεται στην επικαιρότητα το 1958, αν και η σκέψη του επηρεάζει
την κυρίαρχη στην περίοδο 1920-1930 σχολή του Σικάγο. Οι απόψεις
του Durkheim µένουν χωρίς ουσιαστική συνέχεια µέχρι που θετικιστές
κοινωνιολόγοι ξαναπροσεγγίζουν τα ζητήµατα της αλλοτρίωσης και της
ανοµίας (Χαστάογλου 1984).
Στην µεταπολεµική φιλολογία για την αστικοποίηση, που συνολικά
χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση της συνάφειας της µε την
εκβιοµηχάνιση, δεσπόζει κατ' αρχήν η θεωρητικοποίηση των εµπειρικά
διαπιστούµενων τάσεων συγκέντρωσης του πληθυσµού στις πόλεις.
Χαρακτηριστικό "δείγµα" αυτού του τύπου θεώρησης είναι η προσέγγιση
του Ν. Anderson (1964) που υποστηρίζει ότι µια χώρα µε ψηλό επίπεδο
εκβιοµηχάνισης έχει και ψηλό επίπεδο αστικοποίησης (το τελευταίο
µετριέται από το ποσοστό του πληθυσµού που ζει στις πόλεις) και στην
συνέχεια
επεξεργάζεται
έννοιες
όπως
υπεραστικοποίηση
και
υποαστικοποίηση, υπερεκβιοµηχάνιση και υποεκβιοµηχάνιση. Ανάµεσα σε
αστικοποίηση και εκβιοµηχάνιση διαµορφώνονται σχέσεις κανονικότητας,
που προσδιορίζονται από τις µορφές της αντιστοιχίας τους στις
καπιταλιστικές χώρες.
Η κυριαρχία του εµπειρισµού και των θεωρητικών κατασκευών του
σπάει στο τέλος της δεκαετίας του 1960 µέσα από την εισαγωγή ενός
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νέου παραδείγµατος. Ο Η. Lefebvre κατ' αρχήν επανατοποθετεί
διαφορετικά την άρθρωση αστικοποίησης-εκβιοµηχάνισης. Όταν ξεκινάει
η εκβιοµηχάνιση, γράφει, όταν γεννιέται ο ανταγωνιστικός καπιταλισµός
µε την βιοµηχανική αστική του τάξη, η πόλη αποτελεί ήδη µια ισχυρή
κοινωνική πραγµατικότητα (Lefebvre 1968). Οι µεσαιωνικές πόλεις στο
απόγειο της ανάπτυξης τους συγκεντρώνουν µια ανθούσα βιοτεχνία και
ένα µεγάλο χρηµατικό πλούτο, από την τοκογλυφία και το εµπόριο.
Αποτελούν τα κέντρα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όπου
συσσωρεύεται όχι µόνο το χρήµα αλλά και οι γνώσεις, οι τεχνικές, τα
έργα τέχνης και τα µνηµεία. Σ' αυτό το περιβάλλον η εκβιοµηχάνιση
προκαλεί µια ριζική µεταβολή, µέσω της επέκτασης των ανταλλαγών, της
χρηµατικής οικονοµίας και της εµπορευµατικής παραγωγής. Αν και η
βιοµηχανία που γεννιέται εγκαθίσταται έξω από τις πόλεις, γρήγορα
αποδεικνύεται η θέση αυτή µη πρόσφορη και οι επιχειρήσεις
προσεγγίζουν την πόλη. Παράλληλα η προϋφιστάµενη πόλή επιταχύνει
τις διαδικασίες προσαρµογής της στην νέα κίνηση του κεφαλαίου και στις
απαιτήσεις της παραγωγικότητάς του. Το φαινόµενο είναι πολύ πιο
πολύπλοκο απ' ότι φαίνεται. Στην ουσία πρόκειται για µια διπλή
διαδικασία ανάµεσα σε εκβιοµηχάνιση και αστικοποίηση, σε αύξηση και
σε ανάπτυξη, σε οικονοµική παραγωγή και σε κοινωνική ζωή. Οι δύο
πλευρές αυτής της διαδικασίας είναι αδιαχώριστες: έχουν και εσωτερική
ενότητα και αντιφάσεις.
Ιστορικά υπάρχει βίαιη αντίθεση ανάµεσα σε αστική και βιοµηχανική
πραγµατικότητα, µε την έννοια της καταστροφής και υποβάθµιση του
αστικού από το βιοµηχανικό περιβάλλον. Εντούτοις η σχέση των
παραπάνω διαδικασιών δεν είναι γραµµική. Πολλές πόλεις αναδεικνύονται
από την εκβιοµηχάνιση αλλά αλλού µια µαζική επέκταση της
αστικοποίησης εµφανίζεται χωρίς παράλληλη εκβιοµηχάνιση. Η
αστικοποίηση στην Αφρική και στην Ν. Αµερική εκρήγνυται µε το
παιχνίδι των παγκόσµιων τιµών και της καταστροφής της αγροτικής
οικονοµίας κάτω από την πίεση των βιοµηχανικών πόλων. Αλλά και σ'
αυτή ακόµη την περίπτωση της αναντιστοιχίας ρυθµών εκβιοµηχάνισης
και αστικοποίησης, το πλαίσιο της τελευταίας είναι η εκβιοµηχάνιση.
Μια ακόµη υπόµνηση, πρέπει να γίνει για τον χαρακτήρα των
παραπάνω διαδικασιών. Μακριά από το να θεωρούνται σαν µια φυσική
συνέχεια, ανάγονται από τον Lefebvre στην προσχεδιασµένη δράση των
κυρίαρχων τάξεων και οµάδων, που διαχειρίζονται όχι µόνο την
οικονοµική απασχόληση και τις παραγωγικές επενδύσεις αλλά και την
κοινωνία ολόκληρη, κινητοποιώντας το κεφάλαιο, την τέχνη, την γνώση
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και την ιδεολογία. Έτσι παρ' όλη την δυσκολία συστηµατοποίησης των
απόψεων του Lefebvre, αναγνωρίζει κανείς τις θεωρητικές καταβολές της
µαρξιστικής σκέψης του 19ου αιώνα, µε την οποία αποκαθίσταται µια νέα
συνέχεια.
Χαρακτηριστική στιγµή του νέου ιδεολογικού κλίµατος, που έτσι
διαµορφώνεται είναι η προσέγγιση του Μ. Castells (1973). Εδώ η
αστικοποίηση θεωρείται σαν µια διαδικασία οργάνωσης του χώρου που
επαφίεται σε δύο σειρές γεγονότων: α. στην προηγούµενη
αποδιάρθρωση των αγροτικών κοινωνικών δοµών και την µετανάστευση
του πληθυσµού προς τα προϋφιστάµενα αστικά κέντρα, όπου παρέχουν
την αναγκαία στην εκβιοµηχάνιση εργατική δύναµη, β. στο πέρασµα από
µια οικιακή οικονοµία σε µια οικονοµία της µανουφακτούρας και στην
συνέχεια σε µια οικονοµία του εργοστασίου, γεγονός που επιφέρει την
χωρική συγκέντρωση της εργατικής δύναµης, την δηµιουργία αγοράς και
την διαµόρφωση ενός βιοµηχανικού περιβάλλοντος. Αλλά και η
αντίστροφη πορεία είναι επίσης σηµαντική. Εκεί που υπάρχουν
λειτουργικά στοιχεία, πρώτες ύλες και µέσα µεταφοράς, η βιοµηχανία
εγκαθίσταται και προκαλεί την αστικοποίηση. Και στις δύο περιπτώσεις
το κυρίαρχο στοιχείο είναι η βιοµηχανία που οργανώνει τελείως το
αστικό τοπίο.
Κάτω όµως από την ένταση των θεωριών για την εξάρτηση και των
απόψεων των Α. Emmanuel, F. Cardoso, Ρ. Baran και Α. G. Frank,
διαφοροποιεί την παραπάνω πορεία της αστικοποίησης από τον τρόπο
που αυτή εκδηλώνεται στις υπανάπτυκτες χώρες. Στις χώρες αυτές η
αναντιστοιχία αστικοποίησης και εκβιοµηχάνισης ερµηνεύεται σαν
αποτέλεσµα της εξάρτησης, διείσδυσης και επιβολής του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής των δυτικών κοινωνιών. Η αποδιάρθρωση της
αγροτικής οικονοµίας που έτσι συντελείται οδηγεί στη µαζική
µετανάστευση του αγροτικού πληθυσµού, στο πλαίσιο µιας προσπάθειας
αναδιάρθρωσης του τοπικού παραγωγικού συστήµατος σύµφωνα µε τα
συµφέροντα της µητρόπολης χώρας.
Γρήγορα όµως το κέντρο του νέου παραδείγµατος το καταλαµβάνει
η προβληµατική της καπιταλιστικής συσσώρευσης και οι επιπτώσεις της ή
καλύτερα η αντιστοιχία της µε την οργάνωση-ανάπτυξη της πόλης. .δη
το 1972 δηµοσιεύεται ένα σύντοµο άρθρο του J. Lojkine (1972) που
υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη τής παραγωγικότητας της εργασίας και κατά
συνέπεια το µέγεθος της παραγόµενης υπεραξίας δεν εξαρτάται µόνο
από τον τεχνικό εκσυγχρονισµό που πραγµατοποιείται µέσα στην
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παραγωγή αλλά επίσης επηρεάζεται από τις λεγόµενες γενικές συνθήκες
παραγωγής, µέρος των οποίων θεωρείται η αστικοποίηση και η αστική
συγκέντρωση. Στην πόλη, η γενικές συνθήκες παραγωγής
συγκεκριµενοποιούνται στα µέσα κοινωνικής κυκλοφορίας του
κεφαλαίου, στα µέσα υλικής κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και στην
χωρική συγκέντρωση των µέσων παραγωγής και αναπαραγωγής του
καπιταλιστικού κοινωνικού σχηµατισµού. Η καπιταλιστική συσσώρευση
ωθεί την αστικοποίηση στο βαθµό που η τελευταία µετασχηµατίζεται σε
εξωτερική οικονοµία περιορισµού των εξόδων κυκλοφορίας του
κεφαλαίου και αύξησης κατά συνέπεια της αποδοτικότητας του.
Στην ίδια κατεύθυνση, του συσχετισµού δηλ. πόλης, διαίρεσης
εργασίας και συσσώρευσης του κεφαλαίου, αναπτύσσονται οι
προσεγγίσεις των D. Harvey (1973), Α. Lipietz (1977), D. Gordon (1978),
Ρ. Ashton (1978). Σ' ένα πιο περιορισµένο πεδίο, αυτό της κίνησης και
συσσώρευσης του κεφαλαίου στον κλάδο των κατασκευών αναφέρονται
οι µελέτες των C. Topalon (1970 και 1974), F. Ascher (1973) και R.
Walker (1978), ενώ η κρατική παρέµβαση στην αστικοποίηση και
συσσώρευση διακρίνεται σαν ένα ξεχωριστό αντικείµενο µελέτης από
τους F. Ascher (1974), C. Pottier (1976), J. Lojkine (1977), R. Ηίll
(1978), W. Tabb (1978).
Στο πλαίσιο των τελευταίων θεωρητικών σχηµατοποιήσεων
µπορούµε να προτείνουµε την ακόλουθη συνέχεια των ιστορικών
αναφορών για την µετατόπιση των δυνάµεων της ιστορικής ανάπτυξης
από τον αγροτικό χώρο στον αστικό και την έκρηξη της καπιταλιστικής
αστικοποίησης. Από την πολυσύνθετη ιστορία της γεωγραφικής και
κοινωνικής διαµόρφωσης του ευρωπαϊκού χώρου θα εντοπίσουµε µόνο
τις καµπές, τα σηµεία δηλαδή ασυνέχειας και ανατροπής της
προηγούµενης χωρικής οργάνωσης και αστικοποίησης.

Από την φεουδαλική επέκταση
στην κρίση του 14ου αιώνα
Κατά τον 11ο αιώνα οι φεουδαλικές σχέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο
βρίσκονταν ακόµη σε µια πορεία σταθεροποίησης. Η ανάπτυξη του
εµπορίου και των πόλεων ήταν αργή. Αυτή γίνεται εντονότερη τον 12ο
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αιώνα και ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό του καθώς και στην διάρκεια του
13ου αιώνα. Το κέντρο της κοινωνικής ζωής εξακολουθεί να βρίσκεται
στην ύπαιθρο και η γεωργία αποτελεί την κατ' εξοχήν παραγωγική
δραστηριότητα. Βρισκόµαστε όµως µπροστά στην ανατροπή της παλιάς
φεουδαρχικής τάξης, στην υποκατάσταση της φυσικής οικονοµίας των
ανταλλαγών σε είδος και πληρωµών σε υπηρεσίες από την χρηµατική
οικονοµία, στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης στην γεωργία, στην αύξηση
του αριθµού των αδεσµεύτων καλλιεργητών και στην ανύψωση του
βιοτικού επιπέδου στην ύπαιθρο. Ακόµη αρχίζουν να ακµάζουν οι
τράπεζες και οι οικονοµικοί οργανισµοί, µεγεθύνεται η κατανάλωση ειδών
πολυτελείας και αρχίζει να υποχωρεί το θρησκευτικό αίσθηµα.
Το δίκτυο των οικισµών στην κεντρική Ευρώπη τον 13ο αιώνα
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο διασκορπισµένων µικρών οικισµών,
κέντρων εµπορίου, σε µια απόσταση 6-20 χλµ. ο ένας από τον άλλο. Ένα
δίκτυο δρόµων επιτρέπει την µεταξύ τους σύνδεση και επικοινωνία. Ο
µέσος πληθυσµός των πιο µεγάλων από αυτούς, µε δυσκολία ξεπερνάει
τα 30.000 άτοµα. Οι οικισµοί αρθρώνονται µε το κύριο αστικό δίκτυο της
εποχής, που για το σύνολο της Ευρώπης αποτελείται από 24 πόλεις
50.000 ως 150.000 κατοίκων και επιφάνειες 300 έως 600 εκταρίων. Οι
πιο µεγάλες και πολυπληθείς πόλεις (το Παρίσι, το Μιλάνο) µε δυσκολία
έφθαναν τους 200.000 κατοίκους (Benevolo 1980).
Η κοινότητα του φεουδαρχικού κάστρου ή του χωριού, που κάτω
από ένα σχεδόν αυτόνοµο γαιοκτήµονα µπορούσε να καλύψει τις δικές
της ανάγκες, είχε ήδη αντικατασταθεί από µια κοινωνική διάρθρωση που
επέτρεπε πιο συχνές οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις µε τα
αναπτυσσόµενα κέντρα. Είτε εµπορικά και βιοµηχανικά κέντρα, βάσεις
για στρατιωτικές φρουρές, κέντρα γραφειοκρατικά, εκκλησιαστικά ή
πανεπιστηµιακά, οι πόλεις εξαρτιόνταν από την γύρω τους ύπαιθρο για
την διατροφή τους και οι κάτοικοι της υπαίθρου από το άλλο µέρος
βασίζονταν στις αγορές των πόλεων για την διάθεση των εµπορικών
καλλιεργειών τους. Η ζήτηση αυτή των αστικών κέντρων εκτείνονταν όχι
µόνο στα τρόφιµα αλλά και στις πρώτες ύλες για βιοτεχνική επεξεργασία.
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Χάρτης 1.1

πηγή:Benevolo (1980:290)

Το οικιστικό δίκτυο
της µεσαιωνικής Ευρώπης
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Οι ανταλλαγές ανάµεσα στις πόλεις και στις αγροτικές περιοχές και οι
εµπορικές καλλιέργειες που αναπτύσσονται κάτω από την ζήτηση πρώτης
ύλης για την βιοµηχανία, έδωσαν στους αγρότες τα µέσα για να
αντικαταστήσουν µε πληρωµές σε χρήµα τις υποχρεώσεις τους σε είδος
και υπηρεσίες προς τους γαιοκτήµονες τους. Έτσι το φεουδαρχικό και
τιµαριωτικό σύστηµα µετατρέπεται βαθµιαία σε σύστηµα ενοικίασης.
Γύρω στα 1300 – νωρίτερα σε µερικές αστικές περιφέρειες της
Ιταλίας και της Ισπανίας – το σύστηµα των τσιφλικιών υπέστη σοβαρές
αλλαγές. Καθώς οι τιµές ανέβαιναν η απασχόληση ηµεροµίσθιων εργατών
έγινε επικερδέστερη από την χρησιµοποίηση δουλοπάροικων ή
πακτωτών σε κτήµατα που παρήγαν σιτηρά, κρασί, κι άλλα προϊόντα για
τις πολλαπλασιαζόµενες αγορές των πόλεων. Η δουλοπαροικία άρχισε να
παραχωρεί την θέση της στο πάκτωµα και την τάση αυτή επιτάχυνε, στα
τέλη του δεκάτου τετάρτου αιώνος, ο Μαύρος Θάνατος, που περιόρισε
την προσφορά εργασίας. Στην Αγγλία, λόγου χάρη, ακόµη και πριν το
1300, οι γαιοκτήµονες άρχισαν να διαπιστώνουν πως τους συνέφερε ν'
αλλάξουν την κατάσταση των δουλοπάροικων ή µισοδουλοπάροικων που
δούλευαν στα κτήµατά τους, µετατρέποντάς τους σε ελεύθερους
ηµεροµίσθιους και παίρνοντας πιο πολύ όσους ελεύθερους εργάτες
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους φθηνότερα. Στην περίοδο του Μαύρου
Θανάτου, νοιάζονταν περισσότερο µήπως τα ηµεροµίσθια που πλήρωναν
ήσαν πολύ µεγάλα παρά για το αν ο εργάτης τους ήταν ελεύθερος ή
δουλοπάροικος. Η τάση της εγκατάλειψης της δουλοπαροικίας ήταν
ευπρόσδεκτη από πολλούς γαιοκτήµονες σαν τρόπος για να παίρνουν γη
και χρήµα, αντί προσωπική υπηρεσία και να προσαρµόζουν έτσι τα
χρηµατικά εισοδήµατά τους στο ανερχόµενο βιοτικό επίπεδο.
Προσπαθούσαν ν' αποκτούν κοινοτικά κτήµατα ή και ιδιοκτησίες χωρικών
ακόµη, προκειµένου να παράγουν µεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων
που είχαν ζήτηση σε γειτονικές ή ξένες αγορές. Καθώς λοιπόν οι
γαιοκτήµονες αναδιοργάνωναν τα κτήµατα και την εργασία για να
εξασφαλίσουν το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος µε ειδικές καλλιέργειες, η
αυτάρκεια των τσιφλικιών ξεπεράσθηκε.
Στην δυτική Ευρώπη, το πέρασµα από µιαν αγορά δουλικής σε αγορά
ελεύθερης εργασίας φαίνεται πως συνοδεύθηκε µε πτώση της
παραγωγής. Όπως κι αν έχει πολύ λιγότερα αγροτικά προϊόντα
πωλούνταν τον δέκατο τέταρτον αιώνα από τσιφλίκια στην ∆ύση παρά
πριν. Έλλειψη τροφίµων ανάγκαζε µερικές φορές τις βιοµηχανικές πόλεις
να προσφεύγουν σε µακρινές πηγές εφοδιασµού, προκειµένου να
θρέψουν τους αυξανόµενους πληθυσµούς των. Μερικές χώρες, όπως οι
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Κάτω Χώρες, που µπορούσαν να εισάγουν τρόφιµα δια θαλάσσης από τις
παραλιακές περιοχές της Βαλτικής, ήταν σε πιο ευνοϊκή θέση από χώρες
σαν την βόρεια Ιταλία, που δεν της ήσαν τόσο εύκολο να βρει έστω και
µακρινές πηγές για εισαγωγή τροφίµων. Η έλλειψη τροφίµων και ο
Μαύρος Θάνατος µαζί έφεραν γενική µείωση του πληθυσµού µετά τα
µέσα του δεκάτου τετάρτου αιώνα. Πλούσιες εσοδείες σιτηρών που
σηµειώνονταν κάπου-κάπου οδηγούσαν συχνά σε πτώση των τιµών,
όπως συνέβη λόγου χάρη στο δεύτερο τέταρτο του δεκάτου τετάρτου
αιώνα, που οι τιµές των σιτηρών στην Αγγλία έφθασαν να πέσουν κατά
είκοσι τοις εκατό, ή ξανά στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα που οι τιµές
των σιτηρών και του ψωµιού κατέβηκαν σε πρωτοφανώς χαµηλά
επίπεδα. Μακροπρόθεσµα, πάντως, η τάση των τιµών ήταν ανοδική
(Unesco 1963).
Συχνά η µεγάλη δηµογραφική και παραγωγική ύφεση του 14ου
αιώνα συνδυάζεται µε την επιδηµία των ετών 1348-1349 που είναι
γνωστή σαν "Μαύρος Θάνατος". Αλλά όπως αναφέρει ο Α. G. Frank
(1978), η ύφεση άρχισε τουλάχιστο µισό αιώνα πριν και διήρκησε έναν
αιώνα µετά. Στην περίοδο αυτή µειώνεται όχι µόνο ο πληθυσµός αλλά
υποχωρούν οι τιµές και η αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή. Η επιδηµία
µαζί µε τον λιµό, τους πολέµους και την οικονοµική κρίση προκάλεσε
κατ' αρχήν µια γενική µείωση του πληθυσµού της Ευρώπης, που σε
µερικές χώρες έφθασε στο 40% του πληθυσµού. Σ' όλα τα µέρη της
κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζονται περιοχές εγκαταλελειµµένες, αγροί
έρηµοι, χωριά κατεστραµµένα. Στο νότιο και δυτικό τµήµα της Γερµανίας
για παράδειγµα οι εγκαταλελειµµένες γαίες έφθασαν το 50% και στο
σύνολο της Γερµανίας το 25%. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα
στους ιστορικούς για την κρίση αυτής της περιόδου. Ο Miskimin (1964)
δίνει έµφαση στην πολλαπλότητα των αιτιών που προβάλλονται για να
ερµηνεύσουν την κρίση όπως είναι η ύφεση της χειροτεχνίας, της
βιοτεχνίας και του εµπορίου, η αυξανόµενη εξαγωγή προϊόντων
υφαντουργίας από την Μ. Βρετανία ή ακόµη η καταστροφική µείωση του
πληθυσµού µετά το 1350, που θεωρείται από µόνη της ικανή να
οδηγήσει σε ύφεση της βιοµηχανίας. Ο Wallerstein (1974) αντίθετα
διατυπώνει το ακόλουθο κυκλικό σχήµα. Από το 1150 έως το 1300
διαµορφώθηκε µια επέκταση στην Ευρώπη: σε όρους εµπορίού,
γεωγραφικών ορίων και πληθυσµού, στο πλαίσιο του φεουδαλικού
τρόπου παραγωγής. από το 1300 έως το 1450 η προηγούµενη ανάπτυξη
µετατρέπεται σε ύφεση, πάλι σε όρους εµπορίου, γεωγραφικών ορίων
και πληθυσµού. Υπάρχουν τρεις ερµηνείες αυτής της διακύµανσης.
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Πρώτα ότι πρόκειται για προϊόν µιας µακρόχρονης κυκλικής οικονοµικής
εξέλιξης. Το µέγιστο σηµείο της φάσης επέκτασης-ανάπτυξης, που
επιτυγχάνεται µε µια δεδοµένη τεχνολογία, το διαδέχεται µια φάση
συρρίκνωσης. ∆εύτερο δεν πρόκειται για προϊόν µιας υλικής τάσης. Μετά
από εκατό χρόνια ιδιοποίησης υπερπροϊόντος µέσα στον φεουδαρχικό
τρόπο παραγωγής εµφανίζεται µια εποχή µειωµένων αποδόσεων. Η τρίτη
ερµηνεία είναι κλιµατολογική. Η µεταβολή των Ευρωπαϊκών
µετεωρολογικών συνθηκών περιόρισε την παραγωγικότητα και την
αγροτική παραγωγή και παράλληλα υπέθαλψε τις επιδηµικές ασθένειες.
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, της αποδιοργάνωσης του συστήµατος των
τσιφλικιών και της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης, ο αγροτικός
πληθυσµός παρουσιάζει µια υψηλή κοινωνική και γεωγραφική
κινητικότητα. Οι αγρότες που "δραπετεύουν" από την φεουδαρχική
τυραννία, αργότερα εκείνοι που µαζικά διώχνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες για
να εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της παραγωγής τους, µετακινούνται
προς τις ελεύθερες πόλεις και συγκροτούν ένα προλεταριάτο στην
διάθεση του κεφαλαίου των εµπόρων και των χρηµατιστών. Το κεφάλαιο
που είχε συσσωρευτεί στις πόλεις από το εµπόριο, την τοκογλυφία και
την πειρατεία µπορεί πια να συνδυασθεί µε την µισθωτή εργασία και να
γεννήσουν την καπιταλιστική παραγωγή. Η οικονοµική ύφεση του τέλους
του 13ου και του 14ου αιώνα τελειώνει µε µια διπλή µετατόπιση των
κοινωνικών σχέσεων: από την φεουδαρχία στον καπιταλισµό και από την
ύπαιθρο στην πόλη.

Καπιταλιστική άνθιση και
κρίση του εµπορικού καπιταλισµού
Το τέλος του 15ου αιώνα συνδυάζεται µε την ανακάλυψη της
Αµερικής από τον Γενουάτη Χ. Κολόµβο, το πέρασµα του ακρωτηρίου
της Καλής Ελπίδος από τον Πορτογάλο Βάσκο ντε Γκάµα, την
µουσουλµανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και την προώθηση
των µουσουλµάνων προς την Ευρώπη. Οι νέοι δρόµοι που ανοίγονται και
οι εµπορικές σχέσεις που διαµορφώνονται επιτρέπουν µια νέα επέκταση
ορισµένων εµπορικών κέντρων του µεσαίωνα. Ήδη σ' όλη την διάρκεια
του 15ου αιώνα οι Ιταλικές πόλεις και ιδιαίτερα η Βενετία, η Φλωρεντία,
το Μιλάνο και η Γένοβα λειτούργησαν σαν ενδιάµεσοι στο εµπόριο
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µεταξύ Μουσουλµάνων και Ευρωπαίων. ∆ίπλα σ' αυτές τις πόλεις-κέντρα
της εµπορευµατικής συσσώρευσης του κεφαλαίου, αναπτύσσονται και οι
πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου. Στον 16ο αιώνα οι Πορτογάλοι
αποκτούν το αποκλειστικό µονοπώλιο του εµπορίου που περνά τον
ωκεανό, µεταξύ Ευρώπης και Ανατολής διαµέσου του Ινδικού ωκεανού.
Καταλαµβάνουν τα στρατηγικά σηµεία της Ινδίας και της Ινδονησίας και
αναπτύσσουν εµπορικές σχέσεις µε την Κίνα και Ιαπωνία. Οι Ισπανοί
καταλαµβάνουν την τροπική Αµερική. Τα πολύτιµα µέταλλα της
αµερικανικής ηπείρου µεταφέρονται στην Ευρώπη και ανατρέπουν την
οικονοµία της, που για ένα αιώνα χαρακτηρίζεται από ριψοκίνδυνες
επιχειρήσεις και κερδοσκοπισµό.
Η ανάπτυξη νέων εµπορικών δρόµων και ο πλούτος που
συσσωρεύεται στις πόλεις της νότιας Ευρώπης, επιτρέπουν µια
αυτοδύναµη επέκταση του καπιταλισµού στις πόλεις που αναφέραµε και
την πρώτη καπιταλιστική συσσώρευση στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικές
στιγµές αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη του καπιταλισµού και
των εµπορικών πόλεων της Ιταλίας.
Στη Φλωρεντία και σ' άλλες πόλεις της Ιταλίας η εντεινόµενη
αστικοποίηση έκανε επικερδείς τις επενδύσεις στην γη. Ύστερα, η
ανάπτυξη του ιταλικού εµπορίου κατέστησε δυνατή την συσσώρευση
κεφαλαίων από εµπορικές δραστηριότητες. Βαθµιαία το συσσωρευµένο
αυτό κεφάλαιο άρχισε να επενδύεται λίγο λίγο στην βιοµηχανία, και
µερικοί έµποροι µαζί µε τις εµπορικές έκαναν και βιοµηχανικές
επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις, πάλι, στην βιοµηχανία προµήθευσαν
πρόσθετα κέρδη, που µπορούσαν να επενδυθούν ξανά για την παραπέρα
ανάπτυξη επιχειρήσεων σε αστικά ακίνητα, στο εµπόριο και την
βιοµηχανία. Η αµοιβαία επίδραση ανάµεσα στις τρεις αυτές µορφές
οικονοµικής δραστηριότητας στην γη, στο εµπόριο και στην βιοµηχανία
οδήγησε σε ουσιαστική αλληλεξάρτηση τους κεφαλαιούχους µε τους
ιδιοκτήτες ακινήτων, τους εµπόρους και τους βιοµηχάνους. Με λίγα λόγια
έκανε δυνατή την παραγωγή εµπορεύσιµων ειδών τα οποία ο έµπορος
διέθετε µε κέρδος, που όταν το κατέθετε στον τραπεζίτη
ξαναεπενδυόταν στην παραγωγή επιπρόσθετων εµπορεύσιµων ειδών. Ο
πρώτος κλάδος της βιοµηχανίας που στην Ευρώπη αναπτύχθηκε σε
µεγάλη κλίµακα ήταν η υφαντουργία, ιδιαίτερα στα µάλλινα υφάσµατα
και τα λινά, που πήρε διαστάσεις σε µερικές πόλεις της Λοµβαρδίας και
της Τοσκάνης και προπαντός στην Φλάνδρα. Οι Φλαµανδοί
επιχειρηµατίες θεώρησαν πιο επικερδές να εισάγουν µεγάλες ποσότητες
καλυτέρων ποιοτήτων ερίου από την Αγγλία και την Ισπανία και να το
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δίνουν σε Φλαµανδούς αγρότες για γνέσιµο και την ύφανση. Έτσι
απέφευγαν τους περιοριστικούς κανονισµούς των συντεχνιών που
συνήθως έλεγχαν την κατασκευή υφασµάτων στις πόλεις. Επειδή οι
χωρικοί µε τις οικογένειές τους διέθεταν για την εργασία αυτή µονάχα τις
περισσευούµενες ώρες τους, οι επιχειρηµατίες βρήκαν πως ήταν ανάγκη
να χρησιµοποιούν πολυάριθµους εργάτες. Χρησιµοποιούσαν έτσι πολλά
χέρια για να µετατρέπουν πολλές σε αριθµό αλλά λίγες κατά άτοµο
πρώτες ύλες σε µεγάλες ποσότητες έτοιµων προϊόντων. Με αυτόν τον
τρόπο εκτεταµένες καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε συγκροτήθηκαν έξω
από την δικαιοδοσία των συντεχνιών ή, όπου τολµηροί επιχειρηµατίες
προτίµησαν να κάµουν αντίσταση κατά των περιοριστικών µέτρων των
συντεχνιών, υποχρεώθηκαν τελικά να προσπαθήσουν να καταβάλουν την
δύναµη των συντεχνιών. Το σύστηµα της (κατ' οίκον επεξεργασίας των
πρώτων υλών γρήγορα θα αντικατασταθεί σύντοµα από την οργάνωση
της µανουφακτούρας1. Ο βιοµηχανικός καπιταλισµός παίρνει τον δρόµο
της ανάπτυξης του. Προηγούµενα όµως µια περίοδος ύφεσης
παρεµβάλλεται; που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την µετάθεση των
κέντρων της καπιταλιστικής ανάπτυξης από την νότια στην βόρεια και
κεντρική Ευρώπη.
Ο 17ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την µείωση της επιρροής της
Ισπανίας, της Ιταλίας και της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η κρίση ήταν
εµφανής στην περιοχή της µεσογείου, στις βόρειες Ιταλικές πόλεις, στην
οθωµανική επικράτεια, στην Βαλτική, στις Χανσεατικές πόλεις, στην
Γαλλία και στην Γερµανία. Η πτώση των τιµών και της παραγωγικής
δραστηριότητας είναι γενική και οι οικονοµίες δεν ενισχύονται από τα
πολύτιµα µέταλλα του Περού. Η Ιβηρική Χερσόνησος χάνει την
αποικιακή υπεροχή της. Η Πορτογαλία δεν διατηρεί παρά τις φυτείες της
στην Βραζιλία. Η Ισπανία αδυνατεί να εκµεταλλευθεί επαρκώς την
Αµερική λόγω της ανεπάρκειας των ναυτικών της µέσων. Οι Ολλανδοί
έρχονται να υποκαταστήσουν τους Πορτογάλους και να διαχειρισθούν το
σύνολο του ευρωπαϊκού εµπορίου. Το τέλος της εποχής του εµπορικού
καπιταλισµού αποτελεί και το τέλος της άνθισης των εµπορικών πόλεων
της νότιας Ευρώπης, που αποτέλεσαν τα κέντρα της ανάπτυξης του.
1

"Η συνεργασία η βασισµένη στον καταµερισµό της εργασίας δηµιουργεί την κλασική της
µορφή στη µανουφακτούρα. Σαν χαρακτηριστική µορφή της κεφαλαιοκρατικής
διαδικασίας παραγωγής κυριαρχεί στη διάρκεια της καθαυτό περιόδου της
µανουφακτούρας, που κατά προσέγγιση υπολογιζόµενη. διαρκεί από το µέσο του, 16ου
ως το τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα" γράφει ο Marx (1978:352) στον πρώτο τόµο του
κεφαλαίου.
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Ο δυναµισµός της κυριαρχίας
του καπιταλισµού
Αν και η κρίση του 14ου αιώνα και η αποδιάρθρωση των
φεουδαρχικών σχέσεων µαζί µε την ανάπτυξη των πόλεων κέντρων της
εµπορευµατικής συσσώρευσης του κεφαλαίου αποτέλεσαν τα εναύσµατα
της αστικοποίησης, αυτή κατ' εξοχήν εκδηλώνεται µετά το µέσο του
18ου αιώνα και την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην βόρεια και κεντρική
Ευρώπη. Στον 18ο αιώνα η βελτίωση της παραγωγικότητας της
αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής αποτελούν τους κύριους µοχλούς
της αστικοποίησης. Αυτή επιταχύνεται από την χρήση άνθρακα και ατµού
σαν µέσα ενέργειας; από τις νέες µεθόδους καλλιέργειας και την χρήση
εργαλειοµηχανών στην βιοµηχανία. Στους χρόνους της υφαντουργικής
µανουφακτούρας η θέση του εργοστασίου εξαρτιόταν από την ύπαρξη
τρεχούµενου νερού για να κινεί µια φτερωτή. Οι µύλοι εγκατεστηµένοι
εκεί όπου υπήρχαν τρεχούµενα νερά αποτελούσαν µέρος του
συστήµατος της υπαίθρου και όχι των πόλεων. Μόνο µε την χρήση του
ατµού, σε αντικατάσταση της δύναµης του νερού, µπορούν να
συγκεντρωθούν τα εργοστάσια στις πόλεις. Μ' αυτή την έννοια η
ατµοµηχανή γίνεται "µητέρα" των βιοµηχανικών πόλεων. Παράλληλα οι
εργαλειοµηχανές που εκτελούν σε µεγάλη κλίµακα τις ίδιες εργασίες που
εκτελούσε προηγούµενα ο εργάτης, όπως η κλωστική µηχανή "Τζένη"
του James Hargeave (1764) ή ο ατµοκίνητος αργαλειός του Edmund
Cartwright (1784), επιτρέπουν την ανατροπή των µεθόδων παραγωγής
της µανουφακτούρας και την ανάπτυξη της µεγάλης βιοµηχανίας. Η
παραγωγή σε µεγάλη κλίµακα οδήγησε σε αύξηση του αριθµού των
εργατών, της ζήτησης εργασίας και της ζήτησης πρώτων υλών. Η
τελευταία δίνει νέα ώθηση στις προσπάθειες εκσυγχρονισµού της
αγροτικής παραγωγής και στο κίνηµα των περιφράξεων. Στον ίδιο αιώνα
ο Jethro Tull εφάρµοσε µερικές απλές αλλά σηµαντικές καινοτοµίες στην
αγροτική παραγωγή. Πρώτα απ' όλα, επέµεινε στην σηµασία που είχε να
θρύβεται το χώµα κι οι σπόροι να φυτεύονται σε σειρές, ώστε να µπορεί
κανείς να αφαιρεί τα ζιζάνια, καθώς τα γεννήµατα αναπτύσσονταν. Η
µέθοδος σήµαινε µια διπλή βελτίωση αφού, όταν οι σπόροι σπέρνονταν
ελεύθερα, τα πουλιά έτρωγαν πολλούς απ' αυτούς, ενώ η µέθοδος του
Tull τους έσωζε κι από τα πουλιά κι από τα ζιζάνια. Πριν από τον Tull,
πολλοί χρησιµοποιούσαν την λεγόµενη σκαλιστική σπορά, τοποθετούσαν
δηλαδή τους σπόρους σε µικρές τρύπες, που άνοιγαν στο χώµα σε
κανονικά διαστήµατα µ' ένα µυτερό εργαλείο. Όλα αυτά γίνονταν µε
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εργαλεία του χεριού. Ο Tull επινόησε ένα κιβωτίδιο σπόρων που
εξασφάλιζε κανονικό µοίρασµα των σπόρων. Ύστερα έφτιαξε µια πλήρη
µηχανή σποράς γραµµικής καλλιέργειας όπου ενσωµάτωσε το seed-box,
καθώς κι ένα παρόµοιο µηχάνηµα για την σπορά των γογγυλιών. Μ' αυτά
και το "Ho-Plow", του δηλ. την τσάπα-αλέτρι για το βοτάνισµα ανάµεσα
στις σειρές των σπαρτών, σηµείωσε τα πρώτα σηµαντικά βήµατα προς
την εκµηχάνιση της γεωργίας. Το κίνηµα των περιφράξεων, παρ' όλο που
κράτησε δύο αιώνες, φθάνει στο απόγειό του στις πρώτες δεκαετίες του
1800. Από το 1800 ως το 1820 περιφράχθηκαν περισσότερα από τρία
εκατοµµύρια στρέµµατα της αγγλικής υπαίθρου, µια έκταση σχεδόν ίση
µ' όλες τις περιφράξεις που έγιναν στην διάρκεια του 17ου αιώνα.
Η αύξηση της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας, ο σχετικός
υπερπληθυσµός που έτσι εµφανίζεται στην ύπαιθρο, σε συνδυασµό µε
την απόσπαση καλλιεργούµενων εκτάσεων για την διατροφή προβάτων
και το κίνηµα των περιφράξεων, οδηγούν σε σαρωτικό ξεκληρισµό
χωρικών και κολίγων και δηµιουργούν µια τεράστια ανθρωποπληµµύρα
στις πόλεις. Εκεί µε την συγκέντρωση της βιοµηχανικής παραγωγής και
την µαζική επέκταση της γεννιέται το βιοµηχανικό προλεταριάτο. Το
1820, η αγγλική mill-town µε τους χιλιάδες µηχανικούς αργαλειούς
αποτελεί µια νέα πραγµατικότητα.
Οι οικογένειες που µετακινούνται στα βιοµηχανικά κέντρα
εγκαταλείποντας την ύπαιθρο, εγκαθίστανται είτε σε χώρους διαθέσιµους
στις παλιές συνοικίες, είτε σε νέες κατασκευές στην περιφέρεια των
οικισµών. Η κατασκευή νέων κατοικιών αναλαµβάνεται από το ιδιωτικό
κεφάλαιο που κερδοσκοπεί υποβαθµίζοντας το µέγεθος, την ποιότητα και
τις εξυπηρετήσεις των κατοικιών. Ο ιδιωτικός ανταγωνισµός των
κεφαλαίων είναι ο µόνος νόµος που διέπει τις παραγωγικές πρακτικές.
Προκύπτει ένα περιβάλλον εξαιρετικά προβληµατικό µε µια χωρίς
προηγούµενο πυκνότητα των εργατικών συνοικιών, µε ακάλυπτα ρυάκια
αποβλήτων κατά µήκος των δρόµων, µε σωρούς σκουπιδιών σε κάθε
γωνιά. Οι κατοικίες κατασκευάζονται κατά προτίµηση κοντά στους
χώρους εργασίας. Σπίτια και εργοστάσια βρίσκονται συχνά σε επαφή και
εναλλάσσονται χωρίς τάξη σε µια γειτνίαση ενοχλητική και για τις δύο
δραστηριότητες. Οι βιοµηχανικές επικοινωνίες και επεκτάσεις
εµποδίζονται από τις κατοικίες ενώ ταυτόχρονα τις γεµίζουν µε καπνό και
απόβλητα. Οι κινήσεις του βιοµηχανικού και του κατασκευαστικού
κεφαλαίου οργανώνουν αποκλειστικά το περιβάλλον και την µορφή της
πόλης. Κλασική περιγραφή της υποβάθµισης, αλλά και των
χαρακτηριστικών της οργάνωσης της βιοµηχανικής πόλης αποτελεί η
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περιγραφή του Engels για το Μάντσεστερ του 1845 (Engels 1974).
Στο προβληµατικό αυτό περιβάλλον εµφανίζεται µια ιδιαίτερα υψηλή
θνησιµότητα του πληθυσµού. Καθώς το νερό του Λονδίνου για
παράδειγµα στον 19ο αιώνα, προέρχονταν από πηγές και ποτάµια που
δεχόντουσαν
απόβλητα
και
οργανικές
εκπλύσεις,
η
πόλη
καταδυναστεύονταν από επιδηµικές ασθένειες και χολέρα. Στατιστικά
στοιχεία του 1841 παρουσιάζουν µια προσδοκία ζωής 36 χρόνια για το
Λονδίνο, 26 για το Λίβερπουλ και Μάντσεστερ σε σύγκριση µε 41 χρόνια
για το σύνολο της Αγγλίας και Ουαλίας. Μόνο µετά το 1850 στη Μ.
Βρετανία αρχίζει να εµφανίζεται µια βελτίωση στην δηµόσια υγεία µε τις
βελτιώσεις της διατροφής, της κατοικίας, των υγειονοµικών µέτρων, της
ατοµικής καθαριότητας, της ιατρικής και της περίθαλψης.
Ο 19ος αιώνας ήταν µια περίοδος ταχύτητας ανάπτυξης του αστικού
πληθυσµού, που στην Ευρώπη µεγεθύνθηκε µε µέσο όρο 2,1% ετήσια.
Το 1801 περίπου το 10% του πληθυσµού της Αγγλίας και Ουαλίας
κατοικούσε σε πόλεις µεγαλύτερες των 100.000 κατοίκων. Αυτή η
αναλογία διπλασιάσθηκε σε 40 χρόνια και ξαναδιπλασιάσθηκε σε 60
χρόνια. Το 1900 η Μ. Βρετανία ήταν µία αστικοποιηµένη κοινωνία.
Παρόµοιες µεταβολές συµβαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η
µεταβολή από ένα επίπεδο αστικοποίησης µε το 10% του πληθυσµού να
κατοικεί σε πόλεις µεγαλύτερες των 100.000, σ' ένα επίπεδο µε το 30%
του πληθυσµού σε αντίστοιχες πόλεις διήρκησε 79 χρόνια στην Αγγλία
και Ουαλία, 66 στις Η.Π.Α. και 48 στη Γερµανία (Davis Κ. 1965).
Χαρακτηριστική επίσης είναι η ανάπτυξη αξιόλογων καπιταλιστικών
κέντρων µεταξύ 1801 και 1901. Έτσι το Μάντσεστερ από 75 χιλιάδες
φθάνει τις 600 χιλιάδες, το Λονδίνο από 1 εκατοµµύριο φθάνει στα 6,5
εκατοµµύρια, το Παρίσι από 500 χιλιάδες τα 3 εκατοµµύρια, η Νέα Υόρκη
από 33 χιλιάδες φθάνει τα 3,5 εκατοµµύρια και το Σικάγο µε την πιο
θεαµατική µεγέθυνση από 300 άτοµα το 1833 φθάνει τα 2 εκατοµµύρια
το 1901 (Hauser 1967).
Βασισµένη πάνω στις δυνάµεις της τεχνολογίας και τους νέους
τρόπους οργάνωσης της εργασίας η αστικοποίηση και η ανάπτυξη των
αστικών κέντρων του 180 και 190 αιώνα εντοπίζεται στις χώρες που
εγκαθιδρύουν τον κύκλο της καπιταλιστικής εκτατικής συσσώρευσης και
διαµορφώνουν την δική τους αγορά βιοµηχανικών προϊόντων. Ανάπτυξη
της βιοµηχανίας, σχηµατισµός βιοµηχανικού προλεταριάτου και
εφεδρικού στρατού πάνε µαζί µε την συγκέντρωση του πληθυσµού και
την οικοδόµηση των πόλεων. Για µια ακόµη φορά µια νέα φάση
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ανάπτυξης συνδυάσθηκε µε µια γεωγραφική µεταφορά των κέντρων της
κοινωνικής ζωής. Το καπιταλιστικό βιοµηχανικό "κέντρο" εντοπίζεται
γεωγραφικά.
Η επανάσταση στις µεθόδους παραγωγής της βιοµηχανίας και της
γεωργίας έκανε απαραίτητη µια ριζική µεταβολή των µέσων επικοινωνίας
και µεταφοράς. Τα µέσα µεταφοράς και επικοινωνίας που
κληρονοµήθηκαν από τις προηγούµενες περιόδους της µικρής γεωργίας,
της χειροτεχνίας ή ακόµη και της µανουφακτούρας γρήγορη
µετατράπηκαν σε τροχοπέδη της βιοµηχανικής ανάπτυξης, µε την
παραγωγή σε µαζική κλίµακα, µε την αδιάκοπη µετακίνηση των
κεφαλαίων και των εργατικών µαζών.
Θεαµατικές εφαρµογές των επιστηµονικών γνώσεων στον εικοστό
αιώνα, πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα των µεταφορών. Ήδη από το
τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου, και ιδιαίτερα στην δεκαετία
1890-1900 καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες στην Γαλλία, Γερµανία,
Αυστρία, Μ. Βρετανία και Ηνωµένες Πολιτείες για να εκτελεσθούν
πρακτικά σχέδια µηχανών και οχηµάτων. Την κινητήρια δύναµη
εξασφάλιζαν ο ατµός, οι ηλεκτρικές µπαταρίες και διάφοροι τύποι
µηχανών εσωτερικής καύσης. Λάστιχα µε αεροθαλάµους που
κατασκευάσθηκαν το 1889 έδωσαν δυνατότητα για µεγαλύτερες
ταχύτητες. Σηµαντική τοµή σ' αυτή την εξέλιξη πραγµατοποιήθηκε στην
πρώτη δεκαετία του 1900. Ολόκληρος ο τύπος του αυτοκινήτου, όπως
και η µέθοδος παραγωγής του άλλαξε µε την εφαρµογή από τον Henry
Ford του συστήµατος της µαζικής παραγωγής µε την µέθοδο της
αλυσιδωτής συναρµολόγησης. Επίσης αξιόλογες ήταν οι βελτιώσεις των
µαζικών µέσων µεταφοράς καθώς και οργάνωση της µαζικής διακίνησης
των εµπορευµάτων.
Ο µετασχηµατισµός των γενικών συνθηκών της παραγωγής έδωσε
µια νέα ώθηση στην γεωγραφική συγκέντρωση του πληθυσµού. Η
συνεργασία αναπτύχθηκε σε µεγαλύτερη ακόµη κλίµακα όχι µόνο µέσα
στο εργοστάσιο αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Βασισµένη στην
επιταχυνόµενη συσσώρευση του κεφαλαίου και στην τεχνολογική
ανανέωση, η µητροπολιτική περιοχή γίνεται γρήγορα η βάση της
οικονοµικής ζωής όχι µόνο της περιφερειακής ή εθνικής οικονοµίας αλλά
και της διεθνούς.
∆ύο σηµαντικές µεταβολές χαρακτηρίζουν επίσης τις µητροπόλεις
του εικοστού αιώνα σε σχέση µε τις βιοµηχανικές πόλεις του 19ου.
Πρόκειται για την αποκέντρωση της βιοµηχανίας προς τα µητροπολιτικά
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προάστια και την δηµιουργία των εµπορικών και διοικητικών κέντρων.
Και οι δύο συνδέονται µε τις µεταβολές των γενικών συνθηκών της
παραγωγής, τόσο στο επίπεδο της διακίνησης εργατικών µαζών και
εµπορευµάτων όσο και σ' αυτό της διαχείρισης. Αναµφισβήτητα
καλύτερες συνθήκες αξιοποίησης του βιοµηχανικού κεφαλαίου
παρέχονται στις περιφέρειες των αστικών κέντρων, όπου και τα
λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων περιορίζονται αλλά και οι εργατικές
διεκδικήσεις και το συνδικαλιστικό κίνηµα υποχωρούν. Επίσης ο
χωρισµός των διοικητικών λειτουργιών από τις παραγωγικές και η
αυξανόµενη λειτουργική και γεωγραφική διάσπαση των τελευταίων
οδηγεί στην µαζική συγκρότηση περιοχών-κέντρων διοίκησης και
διαχείρισης. Μ' αυτή την έννοια, οι νέες συνθήκες στην παραγωγή και
στην συσσώρευση του κεφαλαίου, που διαµορφώνονται µετά το 1900,
µετασχηµατίζουν την εσωτερική οργάνωση των δραστηριοτήτων στην
πόλη και το συνολικό µέγεθός της.

2. Η µητρόπολη
Ο δυναµισµός της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα του
καθεστώτος της εκτατικής συσσώρευσης µας φέρνει µπροστά σ' ένα
άλλο δυναµισµό, σ' αυτόν της µητροπολιτικής ανάπτυξης και επέκτασης.
Ποιο είναι όµως το κοινωνικό και γνωστικό περιεχόµενο αυτής της χωρίς
ιστορικό προηγούµενο τεράστιας συγκέντρωσης της βιοµηχανίας, του
πληθυσµού, των ανταλλαγών και της κατανάλωσης;
Αν και η επίσηµη χρήση του όρου ανάγεται από το 1880 όταν
χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει την "metropolitan district of New
York", υπάρχουν σηµαντικές διχογνωµίες τόσο για την χρήση του όρου,
όσο και για το περιεχόµενο του. Από τον Lewis Mumford που απορρίπτει
την χρήση του όρου, στον Jean Gottmann που αντιπροτείνει τον όρο
µεγαλόπολη (megalopolis) και στον Otis Duncan που εισάγει µια
ιεραρχική ταξινόµηση των µητροπόλεων σε εθνικές, περιφερειακές,
περιφερειακές πρωτεύουσες, ειδικών τύπων κλπ., υπάρχει σηµαντική
ασυνέχεια στην κατανόηση του όρου. Οι διαφορετικές οπτικές
παρουσιάζονται µε ακόµη µεγαλύτερη ένταση στην οριοθέτηση του
περιεχοµένου. Κατά τον Mackenzie (1933) η µητρόπολη χαρακτηρίζεται
από την έκταση της οικονοµικής, κοινωνικής και λειτουργικής κυριαρχίας
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σ' ένα σύνολο µιας δοσµένης περιοχής. Ο Schnore δίνει έµφαση στην
εσωτερική οργάνωση του χώρου και παρατηρεί ότι η µητροπολιτική
περιοχή δεν µπορεί να γίνει κατανοητή σαν µια διάταξη δύο πραγµάτων:
ενός κέντρου και ενός δακτυλίου, µιας µεγάλης πόλης και µιας
εξαρτηµένης περιφέρειας. Η µητροπολιτική περιοχή πρέπει να θεωρηθεί
σαν ένα µωσαϊκό εξαιρετικά εξειδικευµένων περιοχών αλλά και
συνδεδεµένων σε µια οργανική ενότητα. Σαν ένα πολυκεντρικό
γεωγραφικό σύστηµα. Μέσα στα όρια αυτά, τα µεγάλα κέντρα
χαρακτηρίζονται από λειτουργική διαφοροποίηση, ενώ οι µικρότερες
θέσεις είναι στενότερα εξειδικευµένες. Παράλληλα τα κύρια κέντρα
εξειδικεύονται σε λειτουργίες συντονισµού, διοίκησης και ελέγχου.
∆ιαφορετική είναι η οπτική του Castells (1972). Αυτό που ξεχωρίζει την
µητρόπολη κατά την γνώµη του, δεν είναι µόνο το µέγεθός της αλλά η
διάχυση µέσα στον χώρο των δραστηριοτήτων, των λειτουργιών και των
οµάδων και η αλληλεξάρτηση τους σύµφωνα µε µια κοινωνική δυναµική
ανεξάρτητη από τις γεωγραφικές συνδέσεις.
Επίσης ο όρος "µητρόπολη" ή "µητροπολιτική περιοχή"
χρησιµοποιήθηκε από συγγραφείς της οικολογικής σχολής (όπως οι
N.S.B. Grass, R.D. Mackenzie, Α. Hawley, L. Schnore) για να
χαρακτηρίσουν τα αστικά κέντρα που εξασκούν έλεγχο στις
περιβάλλουσες περιοχές τους. Ο όρος χρησιµοποιήθηκε, ακόµη, από το
Γραφείο Στατιστικής των Η.Π.Α. για την απογραφή του 1950. Η
"Standard Metropolitan Area" που µετονοµάσθηκε σε "Standart
Metropolitan Statistical Area" το 1960, ορίσθηκε σαν η επαρχία που
περιείχε µία κεντρική πόλη 50.000 ή περισσότερων ατόµων µαζί µε κάθε
γειτονική επαρχία που ενσωµατώνονταν µε την κεντρική πόλη. Και στις
δύο περιπτώσεις η έννοια της µητρόπολης αποδόθηκε σε κάθε
ολοκληρωµένη οικονοµική ενότητα, µε µεγάλο αριθµό ηµερήσιων
συνδέσεων και επικοινωνιών ανάµεσα στην κεντρική πόλη και την
περιφέρειά της. Εµπεριέχονται, επίσης, στην έννοια της µητρόπολης
σύνθετες µεταβολές στη λειτουργία και δοµή της, αποκέντρωση
σηµαντικού όγκου δραστηριοτήτων, διαχωρισµός των δραστηριοτήτων
και λειτουργική εξειδίκευση των διαφόρων κέντρων (Glaab Ch., Α.Τ.
Brown 1967, Mayer Η., C.F. Kohn 1974).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο όρος έχει περισσότερο
φιλολογικό-συναισθηµατικό περιεχόµενο παρά την αυστηρότητα ενός
συγκεκριµένου επιστηµονικού concept, αρθρωµένου µέσα σε µια
θεωρητική οπτική. Έτσι η δική µας διάκριση ανάµεσα σε αστικά και
µητροπολιτικά κέντρα δεν είναι κατ' αρχή θεωρητική, ούτε
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συγκεκριµενοποιείται µε κάποια απόλυτη ποσοτική τοµή. Χαρακτηρίζουµε
µητροπόλεις τα κύρια αστικά κέντρα κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τις
µεγάλες ποσοτικές διαφοροποιήσεις που µπορούν να διαπιστώνονται από
χώρα σε χώρα. Μητροπολιτικό δίκτυο είναι το κύριο αστικό δίκτυο, όπου
συµπυκνώνεται η µεγάλη µάζα των αστικών δραστηριοτήτων.
Ξεκινώντας από αυτή την παραδοχή (ότι οι µητροπόλεις δεν είναι παρά
τα κύρια αστικά κέντρα κάθε χώρας) θα προσδιορίσουµε το περιεχόµενο
του όρου µέσα από τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο του αντικειµένου
που περιγράφει.
Την ανάπτυξη των µητροπολιτικών περιοχών θα συζητήσουµε στα
δύο επόµενα κεφάλαια. Θα αρχίσουµε από µια συγκεκριµένη περίπτωση,
την πρόσφατη ιστορία της συγκρότησης του ελληνικού µητροπολιτικού
δικτύου, και θα προχωρήσουµε σε πιο αφηρηµένες κατασκευές που
επιτρέπουν την κατανόηση του ρόλου και αποτελεσµάτων της χωρικής
συγκέντρωσης. Στο τέλος αυτής της πορείας θα µπορούµε να
ισχυρισθούµε ότι µητρόπολη δεν είναι παρά η γεωγραφική µορφή της
πόλωσης της συσσώρευσης του κεφαλαίου και ότι στο µητροπολιτικό
δίκτυο συγκεντρώνονται οι διαδικασίες υποστήριξης και υλοποίησης της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ:ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
Η ενότητα της ανάπτυξης του καπιταλισµού και των µητροπολιτικών
περιοχών είναι διπλή. Η µια κατεύθυνση της ανάγει την µητροπολιτική
επέκταση στην επέκταση και στον δυναµισµό του καπιταλισµού: στις
µεθόδους οργάνωσης της εργασίας στην καπιταλιστική βιοµηχανία και
γεωργία, στην συγκεντροποίηση του βιοµηχανικού και κατασκευαστικού
κεφαλαίου, στην ανάπτυξη των µεταφορών και των γενικών συνθηκών
της καπιταλιστικής παραγωγής, στην κοινωνικοποίηση της αναπαραγωγής
της εργατικής δύναµης, στην διεύρυνση της κατανάλωσης που γίνεται
δυνατή µε την καπιταλιστική ανάπτυξη. Η δεύτερη κατεύθυνση δίνει
έµφαση στην αναγκαιότητα της µητροπολιτικής ανάπτυξης για την ίδια
την επέκταση του καπιταλισµού. Επιχειρεί να διευκρινίσει τον ρόλο και τα
αποτελέσµατα της χωρικής συγκέντρωσης της παραγωγής, του
κεφαλαίου και του πληθυσµού στην συγκρότηση της καπιταλιστικής
αγοράς εργασίας, στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας,
στην κυκλοφορία του κεφαλαίου, στο κόστος αναπαραγωγής της
εργατικής δύναµης, στην ίδια την δυνατότητα του κεφαλαίου να
δηµιουργεί υπεραξία και να αυτοαυξάνεται. Αυτή την διπλή ενότητα
ισχυριζόµαστε µε τον τίτλο του παρόντος κεφαλαίου και θα
προσπαθήσουµε να την περιγράψουµε µε την αναφορά στην ανάπτυξη
του ελληνικού καπιταλισµού και των κύριων αστικών κέντρων της
Ελλάδας.

1. Μητρόπολη και καπιταλισµός
Η προσπάθεια συσχέτισης µητροπολιτικής και καπιταλιστικής
ανάπτυξης δεν είναι καινούργια. Μέσα από τις οικονοµικές,
κοινωνιολογικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις της πόλης, διατυπώθηκαν
απόψεις που συνδέουν χαρακτηριστικές σχέσεις και διαδικασίες της
καπιταλιστικής οικονοµικής ανάπτυξης µε τη γεωγραφική συγκέντρωση
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των δραστηριοτήτων, την αστικοποίηση και το µέγεθος των αστικών
κέντρων. Αν περιοριστούµε µόνο στους µηχανισµούς και στις διαδικασίες
που θεωρούνται ότι συνδέουν τις κοινωνικο-οικονοµικές σχέσεις του
καπιταλισµού και την ανάπτυξη των αστικών και µητροπολιτικών
κέντρων χωρίς να επεκταθούµε στις απόψεις για την αστικοποίηση, τη
σχέση δηλαδή πόλης-υπαίθρου, µπορούµε να καταλήξουµε στην
ακόλουθη σχηµατοποίησή τους.
Στην κλασσική οικονοµική ανάλυση, η πορεία της χωρικής
συγκέντρωσης εξηγείται µε βάση τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που
προσφέρει στην ατοµική επιχείρηση το µητροπολιτικό περιβάλλον. Στα
κείµενα των Hoover, Losch και Isard, µπορούµε να βρούµε λεπτοµερείς
αναφορές πάνω στη σχέση των οικονοµιών της χωροθέτησης και την
αστικοποίηση. Ο Ε.Μ. Hoover, για παράδειγµα, ανάγει τους παράγοντες
συγκέντρωσης των επιχειρήσεων στις οικονοµίες κλίµακας (συγκέντρωση
της παραγωγής µίας επιχείρησης σε ένα σηµείο), στις εξωτερικές
οικονοµίες (συγκέντρωση ενός µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων), και στις
οικονοµίες συγκέντρωσης (σχέση µε αγορά).
Μια άλλη σηµαντική ενότητα σχηµατίζεται από τις προσεγγίσεις που
συσχετίζουν την ανάπτυξη της πόλης µε τη διάχυση της ανάπτυξης και
του εκσυγχρονισµού. Μέσα από τις ιδεολογικές κατηγορίες της
συχνότητας των νεωτερισµών, της ροής πληροφορίας, των καναλιών,
των συνδέσεων, των πόλων ανάπτυξης κλπ., επιχειρείται µία
µακροσκοπική ερµηνεία της ανάπτυξης και ιεραρχίας του αστικού
δικτύου. Ο J. Browett (1980) διακρίνει τρεις κύριες κατευθύνσεις µέσα
στο παράδειγµα της διάχυσης (diffusionist paradigm): α. Την συγκριτική
ανάλυση των διαδικασιών της ανάπτυξης και της χωρικής
διαφοροποίησης της από τους De Souza and Porter (1974), Nash (1963),
Hoselitz (1953), MacClelland (1961), Berry (1961), Chenery (1960),
Linsky ( 1965). β. Την ανάλυση των σταδίων ανάπτυξης µίας περιοχής
που περιλαµβάνει τα διαδοχικά στάδια πολωµένων ιδανικών τόπων,
µεταξύ λιγότερο και περισσότερο αναπτυγµένων περιοχών. Εδώ µπορούν
να συµπεριληφθούν οι θεωρίες των Clark (1940) και Fisher (1933) για τη
διαδοχή των τοµέων, τα στάδια ανάπτυξης του Hoover (1948), η
προσέγγιση της εξαγωγικής βάσης του North (1955), η θεωρία των
σταδίων των δικτύων µεταφορών του Taaffe (1963), τα στάδια
τεχνολογικής ανάπτυξης του Carol (1964), τα στάδια χωρικής οργάνωσης
του Friedmann (1966), και τα στάδια οικιστικής ιεραρχίας του Vapnarsky
(1969). γ. Την ανάλυση της ανάπτυξης περιοχών και κέντρων µέσα από
τη διάδοση "παλµών" αύξησης κεφαλαίου, τεχνολογίας, θεσµών και
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συστηµάτων αξιών, µεταξύ των περισσότερο και λιγότερο αναπτυγµένων
κέντρων. Παραδείγµατα αυτής της προσέγγισης είναι οι εργασίες του
Perroux (1955), Hirschman (1958), και Myrdal (1958) για τους πόλους
ανάπτυξης, του Friedmann (1966) για τη σχέση κέντρου-περιφέρειας,
των Soja (1968), Gould (1970) και Berry (1972) για τη διάδοση του
εκσυγχρονισµού. Σύµφωνα µε τον Browett, το παράδειγµα "της
διάχυσης" καταδικάσθηκε σαν εµπειρικά αναξιόπιστο, θεωρητικά
ανεπαρκές και πολιτικά αναποτελεσµατικό (Frank 1967), στο βαθµό που
δεν επιτυγχάνει "να συνδεθεί µε τις δυναµικές σχέσεις που κυριαρχούν
σήµερα στις υπανάπτυκτες χώρες και δεν αφήνει χώρο για την επίτευξη
κοινωνικής δικαιοσύνης" (Lefeber 1974). Στη θέση αυτών των απόψεων,
γίνεται σήµερα προσπάθεια να επιβληθούν απόψεις που σχετίζονται µε
τη θεωρία της εξάρτησης - υπανάπτυξης ή αφορούν τις µαρξιστικές
αναλύσεις της χωρικής δοµής.
Στη µαρξιστική φιλολογία, η ανάπτυξη των µητροπολιτικών κέντρων
και ο σχηµατισµός εθνικών µητροπολιτικών συστηµάτων θεωρείται σαν
µία συνέπεια της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και
συγκεκριµένα της κίνησης του κεφαλαίου, της ταξικής πάλης και της
τεχνολογικής προόδου (Harvey 1978, Castells 1973). Η κίνηση του
κεφαλαίου είναι στενά δεµένη µε την επιλογή επένδυσης και
χωροθέτησης. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τη χωροθέτηση και οι
αποφάσεις για επενδύσεις πρέπει να θεωρούνται κοινές, µια και κάθε
χωροθετική απόφαση προϋποθέτει και µία ανάλογη επένδυση σε
σταθερό κεφάλαιο και κάθε επενδυτική απόφαση έχει σαν επακόλουθο
µια ανάλογη απόφαση χωροθέτησης ή µετατροπής του φυσική χώρου
(Walker R., Μ. Storper 198 Ι). Η µητροπολιτική συγκέντρωση των
επενδύσεων-χωροθετήσεων της παραγωγής καθορίζεται από τη λογική
του κέρδους και της επάρκειας των γενικών συνθηκών παραγωγής και
ακολουθείται από τις αποκαλούµενες τριτογενείς λειτουργίες, που
αναφέρονται στην κυκλοφορία (χρήµα, εµπορικές ανταλλαγές,
µεταφορές, πληροφόρηση), τη διαχείριση και την αναπαραγωγή της
εργατικής δύναµης (σχολεία, νοσοκοµεία, κοινωνικές υπηρεσίες). Για να
γίνει αυτή η διαδικασία πιο κατανοητή, είναι απαραίτητη η εκτίµηση του
ρόλου της ταξικής πάλης και της κρατικής παρέµβασης µέσα στην
περίπλοκη χωρική διάρθρωση και ανάπτυξη της µοντέρνας µητρόπολης.
Οι βιοτέχνες εγκαθιστούσαν τις επιχειρήσεις τους αρχικά µέσα στις πόλεις
ώστε να έχουν τα πλεονεκτήµατα του αστικού περιβάλλοντος το οποίο,
κρατώντας σε αποµόνωση τους εργάτες τους από τις εν δυνάµει
συµµαχίες τους µε άλλες τάξεις, τους διευκόλυνε στις µεταξύ τους
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διαµάχες. Με το τέλος του αιώνα, η µαχητικότητα της εργατικής τάξης
στις πόλεις αναπτύχθηκε τόσο ώστε ακόµα και χωρίς, καµιά σηµαντική
συµµαχία µε την µεσαία τάξη, οι εργάτες άρχισαν να κερδίζουν στις
συγκρούσεις µε τους ιδιοκτήτες βιοµηχανιών. Οι τελευταίοι βρίσκουν σαν
λύση την εγκατάσταση των επιχειρήσεων τους στην περιφέρεια των
πόλεων, µια και η σύγκρουση µε την εργατική τάξη έγινε πολύ έντονη
στις περιοχές του κέντρου των πόλεων. ξεκίνησε έτσι η προαστικοποίηση
που χαρακτηρίζει τη µητροπολιτική επέκταση (Tabb W., L. Sawers
1978). Η διαδικασία της χωρικής συγκέντρωσης στηρίχθηκε επίσης στην
τεχνολογική ανάπτυξη των µέσων παραγωγής, των επικοινωνιών, και
µεταφορών, που έκαναν δυνατή τη συγκέντρωση της παραγωγής και της
αναπαραγωγής σε περιορισµένο χώρο και την ολοκλήρωση τους σε µία
καινούρια λειτουργική ενότητα.
Η κίνηση του κεφαλαίου, η ταξική πάλη και η τεχνολογική ανανέωση
αρθρώνονται στη διαδικασία συσσώρευσης, που συνιστά τον κύριο
άξονα της καπιταλιστικής πρακτικής. Ο D. Gordon (1978), σε, ένα άρθρο
του πάνω στην καπιταλιστική ανάπτυξη και την ιστορία των
αµερικανικών πόλεων, αναφέρει ότι τρεις κύριες αστικές µορφές
χαρακτήρισαν την αστική ανάπτυξη στην Αµερική, κάθε µία από τις
οποίες αντιστοιχούσε σε ένα καθορισµένο στάδιο της συσσώρευσης του
κεφαλαίου: η εµπορική πόλη, η βιοµηχανική πόλη και η εταιριακή πόλη
που αντιστοιχούν στο εµπορικό, βιοµηχανικό και µονοπωλιακό στάδιο
της καπιταλιστικής συσσώρευσης.
Παρόλο που οι µαρξιστικές προσεγγίσεις για τον αστικό και
µητροπολιτικό σχηµατισµό δεν είναι οµοιογενείς, οι συγγραφείς αυτής
της κατεύθυνσης δέχονται την προτεραιότητα και τον καθοριστικό ρόλο
των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής και των παραγωγικών δυνάµεων
στο αστικό περιβάλλον, που θεωρείται, έτσι, σαν ένα απλό κοινωνικό
προϊόν. Με άλλα λόγια, στις προσεγγίσεις αυτές οι διαρθρωτικές σχέσεις
της παραγωγής υπερέχουν ως προς το περιβάλλον και τη συγκυρία που
αυτό δηµιουργεί.
Σε µία άλλη σχολή της αστικής κοινωνιολογίας, που συνδέθηκε στενά
µε τη µελέτη των µητροπολιτικών περιοχών, την οικολογική σχολή του
Σικάγου, βρίσκουµε την ακριβώς αντίθετη άποψη, την προτεραιότητα,
δηλαδή, του µητροπολιτικού περιβάλλοντος και της συγκυρίας πάνω στις
µορφές της κοινωνικής ζωής και πρακτικής. Η µητροπολιτική περιοχή
θεωρείται σαν η ανεξάρτητη µεταβλητή που παράγει νέες κοινωνικές
σχέσεις, αξίες, ανάγκες και πρακτικές. Το αστικό αυτό περιβάλλον
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παράγει την αλλοτρίωση και την αντικοινωνική συµπεριφορά, αλλά
επίσης εµπεριέχει την δηµιουργικότητα και την καινοτοµία µίας νέας
κοινωνικής οργάνωσης. Για τους συγγραφείς της σχολής του Σικάγου, η
έννοια της µητρόπολης έχει την ίδια ερµηνευτική λειτουργία µε την
έννοια του τρόπου παραγωγής για τους µαρξιστές (Χαστάογλου Β.,
1981).
Έτσι, ενώ η κλασική οικονοµική ανάλυση, οι θεωρίες της διάχυσης,
και οι µαρξιστικές προσεγγίσεις εξηγούν το σχηµατισµό του
µητροπολιτικού περιβάλλοντος σε σχέση µε την κοινωνικο-οικονοµική
δοµή, η οικολογική σχολή του Σικάγου προβάλλει την προτεραιότητα της
µητρόπολης σαν αιτία νέων σχέσεων και δοµών. Πρόκειται για µία "νέα
κοινωνική και οικονοµική ενότητα" σύµφωνα µε τα λόγια του Mackenzie.
Στην άποψη αυτή της αστικοποίησης και του µητροπολιτικού
σχηµατισµού, την συµβολή τους στην ανάπτυξη των κοινωνικοοικονοµικών διαδικασιών -και γιατί όχι και του καπιταλισµού- παρόλο που
δεν είναι άγνωστη στις µαρξιστικές προσεγγίσεις (Lojkine J., 1972, Marx
Κ., 1978), δεν δόθηκε αρκετή προσοχή1
Την εσωτερική ενότητα ανάµεσα σε µητροπολιτική και καπιταλιστική
ανάπτυξη, που αποδέχονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες οι
προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν µπορούµε να παρακολουθήσουµε πιο
συστηµατικά µέσα από την µελέτη µιας συγκεκριµένης περίπτωσης. Η
αναφορά στην ιστορία της εξέλιξης του καπιταλισµού στην Ελλάδα και
της διαµόρφωσης των ελληνικών µητροπόλεων που ακολουθεί,
αποβλέπει να διευκρινίσει τις κοινές διαδικασίες και σχέσεις στις οποίες
στηρίζεται τόσο η καπιταλιστική όσο και η µητροπολιτική ανάπτυξη.

1

Ο Marx συσχετίζοντας καταµερισµό της εργασίας, πληθυσµό και αστικοποίηση γράφει:
"Όπως την υλική προϋπόθεση για τον καταµερισµό της εργασίας µέσα στην
µανουφακτούρα την αποτελεί ένας κάποιος αριθµός ταυτόχρονα χρησιµοποιούµενων
εργατών. έτσι την προϋπόθεση για τον καταµερισµό της εργασίας µέσα στην κοινωνία
την αποτελεί το µέγεθος του πληθυσµού και η πυκνότητα του. που αντικαθιστά τη
συγκέντρωση των εργατών στο ίδιο εργαστήρι. Ωστόσο η πυκνότητα αυτή είναι κάτι το
σχετικό. Μια σχετικά αραιά κατοικηµένη χώρα µε αναπτυγµένα µέσα συγκοινωνίας έχει
πυκνότερο πληθυσµό από µια πιο κατοικηµένη χώρα µε ανεξέλιχτα µέσα συγκοινωνίας.
Και απ' αυτή την άποψη οι βόρειες Πολιτείες της αµερικάνικης Ένωσης είναι πιο
πυκνοκατοικηµένες λ.χ. από τις Ινδίες", (Κεφάλαιο, βιβλίο Ι: 368-369).
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2. Μητροπολιτική και καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα
(1880 – 1980)
Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα εµφανίζονται τάσεις
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και µετασχηµατισµού των
σχέσεων παραγωγής του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, που
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τη µετάβαση από τον
προκαπιταλιστικό στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής2. Η µεταβατική
αυτή περίοδος, που τοποθετείται ανάµεσα στα 1880 και 1920 εµφανίζει
χαρακτηριστικές κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές σε σχέση µε την
προηγούµενη:
•

η επέκταση των ελληνικών συνόρων επιφέρει ταυτόχρονα και µία
απότοµη αύξηση τού πληθυσµού, διευρύνοντας µ' αυτόν τον τρόπο
την εσωτερική αγορά, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο πληθυσµό
του ελληνικού κράτους3

•

επιχειρείται αναδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα στη βάση της
µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας, που οδηγεί σε σηµαντική αύξηση
της έκτασης των εδαφών που καλλιεργούνται, µε αποτέλεσµα την
εµφάνιση ενός αγροτικό υπερπροϊόντος

•

αρχίζει να εµφανίζεται µια κάποια µεταποιητική δραστηριότητα σε
βιοτεχνική κυρίως βάση4 ενώ γίνονται επενδύσεις, προερχόµενες από
το ξένο κεφάλαιο, σε εξορύξεις. Παράλληλα, γίνονται σηµαντικές
επενδύσεις σε έργα υποδοµής (συγκοινωνίες, επικοινωνίες,
αποξηράνσεις λιµνών), που υιοθετεί η τρικουπική πολιτική µε σκοπό
την οικονοµική ανόρθωση

•

αναπτύσσεται ο τριτογενής τοµέας µε την επέκταση της εµπορικής
δραστηριότητας των Ελλήνων επιχειρηµατιών που συνδέεται και µε
την ανάπτυξη των ναυτιλιακών µεταφορών των Ελλήνων
εφοπλιστών, µε την ίδρυση τραπεζών, και µε την ισχυροποίηση του
συγκεντρωτικού κρατικού-µηχανισµού.

2 Σχετικά µε τις αλλαγές που προκύπτουν την εποχή αυτή, ενδεικτικά αναφέρουµε τις
µελέτες του Μοσκώφ Κ. (1974), Μάξιµου Σ. (1973), Κορδάτου Ι. (1975).
3 Από 651.233 το 1834. ο πληθυσµός της Ελλάδας φτάνει τα 5.000.000 το 1912
(∆εσποτόπουλος Α., Βουρνάς Τ., Κουχτζόγλου Ι., 1957: 425).
4 Σύµφωνα µε τον Ξ. Ζολώτα (1964: 35) το 1907 η απασχόληση στον µεταποιητικό τοµέα
φτάνει να καλύπτει το 25.6% του ενεργού πληθυσµού.
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Παράλληλα µε τις αλλαγές στην οικονοµική διάρθρωση, αρχίζουν να
µεταβάλλονται τα γεωγραφικά κέντρα συγκέντρωσης του πληθυσµού και
του κεφαλαίου ενώ µετασχηµατίζεται η οικονοµική λειτουργία των µέχρι
τότε διαµορφωµένων κέντρων. Μέχρι το 1880 τα αστικά κέντρα που
ξεχωρίζουν είναι το εµπορικό κέντρο της Αχαΐας - η Πάτρα, τα
διαµετακοµιστικά και οικονοµικά νησιώτικα κέντρα µε κυρίαρχο το
οικονοµικό κέντρο των Κυκλάδων -την Ερµούπολη, τα παραδοσιακά
αγροτικά και εµπορικά κέντρα - Ναύπλιο, Βόλος, Λάρισα, Καλαµάτα,
Τρίπολη και η Αθήνα που συγκεντρώνει την πολιτική και διοικητική
εξουσία (Πολύζος Γ., 1979). Ο πληθυσµός κατανεµόταν τότε ακόµα
ισοδύναµα στο χώρο (Αργύρης Θ., 1984). Παρόλο που η Αθήνα,
συγκεντρώνοντας τη διοίκηση, αυξάνει τον πληθυσµό της σηµαντικά και
από µια επαρχιακή πόλη των 10.000 κατοίκων το 1830 φτάνει στους
87.000 κατοίκους το 1880, τα επαρχιακά κέντρα αποτελούσαν ακόµα
οικονοµικές εστίες για την εθνική οικονοµία.
Από το 1880 η Αθήνα µετατρέπεται, µε αργούς ρυθµούς στην αρχή,
σε σηµαντικό κέντρο. Αρχίζει να συγκεντρώνεται εδώ το χρηµατιστικό
και εµπορικό κεφάλαιο των Ελλήνων αστών της διασποράς και των
ξένων που προσελκύεται από την προϋπάρχουσα συγκέντρωση των
κρατικών υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να γίνει η Αθήνα το κέντρο
εγκατάστασης των τραπεζών και των εµπορικών οίκων. Με τη γενική
τάση αστικοποίησης που κάνει την εµφάνισή της από το 1860, ενώ οι
µεγαλύτερες πόλεις αυξάνόυν σχετικά τον πληθυσµό τους5, η Αθήνα
γίνεται ο κεντρικός δηµογραφικός πόλος της εσωτερικής µετανάστευσης
από τον αγροτικό χώρο, φτάνοντας έτσι να έχει 453.042 κατοίκους το
1920.
Στα υπόλοιπα µεγαλύτερα αστικά κέντρα η αύξηση του πληθυσµού
από το 1881 έως το 1920 είναι για τη Θεσσαλονίκη από 150.000 σε
174.000, για την Πάτρα από 26.000 σε 52.174, για το Βόλο από 4.987 σε
30.064, για τα Τρίκαλα από 5.563 σε 20.194. Αντίθετα, τα νησιώτικα
κέντρα παρακµάζουν και η Ερµούπολη από το 1880 αρχίζει να χάνει τον
πληθυσµό της6. Εκτός από τη συγκέντρωση του πληθυσµού η Αθήνα
µετατρέπεται επίσης σε παραγωγικό κέντρο, συγκεντρώνοντας στην
περιοχή της τις περισσότερες εγκαταστάσεις των µικρών βιοµηχανιών

5 Οι πόλεις µε περισσότερους από 5.000 κατοίκους αυξήθηκαν από 16.5% το 1861 σε
24.1% το 1917 του συνολικού πληθυσµού (Νικολινάκος Μ., 1976: 29).
6 Τα στοιχεία προέρχονται από τον Μ. Νικολινάκο (1976: 30, 42).
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που ιδρύονται τότε7.
Από τα παραπάνω φαίνεται πως στη διάρκεια της µεταβατικής
περιόδου (προς τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής) αρχίζει να ξεχωρίζει
το αστικό κέντρο της Αθήνας, που συγκεντρώνει και διαµορφώνει τις
συνθήκες για το ξεκίνηµα της διαδικασίας συσσώρευσης του εµπορικού
κεφαλαίου στον ελληνικό χώρο. Παράλληλα µε την αλλαγή του τρόπου
παραγωγής, οι άλλες πόλεις, ισοδύναµες ή µε σηµαντικότερες
οικονοµικές δραστηριότητες µέχρι τότε από την Αθήνα, χάνουν την
σπουδαιότητά τους, άλλες παρακµάζοντας, όπως η Ερµούπολη, άλλες
µένοντας στάσιµες, όπως η Καλαµάτα, και άλλες µε µικρή εξέλιξη όπως η
Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Λάρισα8. Το πέρασµα από έναν αριθµό
αστικών πόλεων στη συγκεντροποιηµένη ανάπτυξη της Αθήνας οφείλεται
στις καινούριες ανάγκες συσσώρευσης του κεφαλαίου µε την µετατροπή
των συνθηκών της παραγωγής, στις µεταβολές των κοινωνικών σχέσεων
µε την άνοδο της ελληνικής αστικής τάξης, στην ανάγκη επιτάχυνσης της
κυκλοφορίας των ελληνικών εµπορευµάτων, στην εµπορευµατοποίηση
των αγροτικών προϊόντων, και στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών
οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιφέρειας, τη χειροτεχνία και το
διαµετακοµιστικό εµπόριο.
Τα βασικά στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα µετά
το τέλος της µεταβατικής φάσης, από το 1920 µέχρι την δεκαετία του
'80 ήταν:
1920-1940: Μεσοπολεµική περίοδος της εκβιοµηχάνισης
1941-1949: Κατοχή, εµφύλιος πόλεµος
1950-1960: Περίοδος ανασυγκρότησης
1961-1972: Επιτάχυνση της ανάπτυξης
1973-1980: Κρίση, ύφεση της οικονοµίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του µεσοπόλεµου (1920-1940), είναι το
ξεκίνηµα της διαδικασία της εκβιοµηχάνισης, η αγροτική µεταρρύθµιση
7 Η εµφάνιση της βιοµηχανίας και η βιοµηχανική συγκέντρωση γίνεται στην Αθήνα και στον
Πειραιά. Από τις 137 νέες βιοµηχανίες που ιδρύονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
1910-1921, οι 120 εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και οι 37 στον Πειραιά. Στα 1920 η
περιφέρεια πρωτευούσης αντιπροσωπεύει το 12.65% του ελληνικού πληθυσµού και το
27.36% της απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα. Βλ. Leontidou L. (1981: 97).
8 Σχετικά µε την παρακµή των περιφερειακών κέντρων που πραγµατοποιείται την εποχή
αυτή βλ. Burgel G., (1976).
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και η άφιξη των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Το τελευταίο γεγονός
επιτάχυνε την καπιταλιστική ανάπτυξη, από τη µια µεριά γιατί έγινε
απαραίτητη η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η κατασκευή
κατοικιών για την εγκατάστασή τους, ενώ από την άλλη, ένα µεγάλο
µέρος των προσφύγων µε την προηγούµενη επαγγελµατική τους
εµπειρία, είτε σαν εργάτες είτε σαν επιχειρηµατίες, συνετέλεσαν στη
δηµιουργία ειδικευµένης αγοράς εργασίας και νέων επιχειρήσεων9.
Ενώ νέες καλλιέργειες εισαχθήκανε στην γεωργία, µετά την αγροτική
µεταρρύθµιση, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση των
αγροτικών προϊόντων και η εµπορική δραστηριότητα ανανεώθηκε, η
µεταποίηση αρχίζει να παίρνει σηµαντικές διαστάσεις µε τη µετατροπή
του εµπορικού κεφαλαίου σε βιοµηχανικό. Η ανάλυση των διαθέσιµων
στατιστικών δεδοµένων δείχνει πως την εποχή αυτή, παρόλο που
συµπίπτει µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οικονοµική ανάπτυξη
στην Ελλάδα επέτρεψε το διπλασιασµό του εθνικού εισοδήµατός της
µέσα σε δεκατρία χρόνια και της βιοµηχανικής παραγωγής µέσα σε
ένδεκα χρόνια. Σηµειώνουµε, πως η βιοµηχανική παραγωγή το 1938
αντιστοιχούσε σε 17,5% του Καθαρού Εθνικού Προϊόντος, ενώ το 1971
φθάνει το 32%. Το ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης της βιοµηχανικής
παραγωγής στη διάρκεια 1928-1934 υπολογίζεται σε 2,7% και στη
διάρκεια 1935-1938 σε 6,6% (Βερνίκος Ν. 1975:106). Η αύξηση των
µεταποιητικών εγκαταστάσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.1.
Μεταποιητικές Εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 1900-1940
Έτος

Αριθµός Εγκαταστάσεων

1900

400

1900

1213

1917

2213

1920

33853

1930

65404

9 Πολλοί πρόσφυγες, έµποροι και βιοµήχανοι στη Μικρά Ασία, µε την άφιξή τους στην
Ελλάδα. συνέχισαν τις προηγούµενες δραστηριότητές τους ιδρύοντας νέες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα µεταφέροντας τα κεφάλαιά τους (Sefertzi Ε., 1984).
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Μεταποιητικές Εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 1900-1940
1940

54806

πηγή: Leontidou L. (1981)

Η ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής συµβαδίζει µε
τον παραπέρα σχηµατισµό του εθνικού µητροπολιτικού συστήµατος.
Εκτός από την ένταση της αστικοποίησης που παρατηρείται στην περιοχή
της πρωτεύουσας. αρχίζει να εµφανίζεται σαν εθνικό κέντρο
συγκέντρωσης πληθυσµού και οικονοµικών δραστηριοτήτων το
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία αστικοποίησης
προχώρησε ακόµα περισσότερο στις σηµαντικότερες πόλεις της Ελλάδας
που ελκύουν πληθυσµό από τον αγροτικό γύρω τους χώρο. Παράλληλα η
Αθήνα. κατά κύριο λόγο, και η Θεσσαλονίκη κατά δεύτερο,
συγκεντρώνουν ήδη το µεγαλύτερο ποσοστό όλου του αστικού
πληθυσµού. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την εξέλιξη του πληθυσµού
στις σηµαντικότερες πόλεις στην Ελλάδα ανάµεσα στα 1920-40, καθώς
και την ένταση της συγκέντρωσης στην περιοχή της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης:
Πίνακας 2.2.
Εξέλιξη του Πληθυσµού των Κυρίων Αστικών Κέντρων
1920

1940

Αθήνα και περίχωρα

453042

1124109

Θεσσαλονίκη και περίχωρα

174390

278145

Πάτρα

52174

62275

Βόλος

30046

54919

Λάρισα

-

32686

Καβάλα

23000

49667

Ηράκλειο

24848

39550

πηγή: Νικολινάκος Μ. (1976:42)

Η ανάπτυξη της αστικοποίησης στηρίχθηκε αυτήν την εποχή στην
εγκατάσταση του µισού πληθυσµού των προσφύγων στα µεγάλα αστικά
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κέντρα (Χαριτάκης Γ. 1927). Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη η
εγκατάσταση των προσφύγων γίνεται σε προσφυγικούς συνοικισµούς
στα περίχωρά τους10. Οι πρόσφυγες καθώς και η εσωτερική
µετανάστευση του αγροτικού πληθυσµού, που αρχίζει τώρα να
εγκαταλείπει µαζικά τον αγροτικό χώρο11, δηµιουργούν στην Αθήνα και
στην Θεσσαλονίκη µια σηµαντική σε µέγεθος εργατική τάξη και αλλάζουν
ριζικά τη διάρθρωση της απασχόλησης. Τα αστικά αυτά κέντρα
αποτελούν µ' αυτό τον τρόπο τους κύριους πόλους παροχής
παραγωγικής εργασίας, ενώ παράλληλα, διευρύνεται η εσωτερική τους
αγορά.
Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν το έναυσµα, όχι µόνο για την
προσέλκυση αλλά και για τη δηµιουργία νέων παραγωγικών επενδύσεων
στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η Αθήνα και ο Πειραιάς
συγκεντρώνουν το 47% των εργατών, το 62% των επιχειρήσεων και το
60% της παραγωγής. Γίνεται πια φανερό πως στο διάστηµα 1920-40 η
συσσώρευση του βιοµηχανικού κεφαλαίου, µε την µετατροπή του
εµπορικού σε βιοµηχανικό κεφάλαιο, πραγµατοποιείται αποκλειστικά στα
µητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Ο χάρτης 2.1. που ακολουθεί,
απεικονίζει την γεωγραφική κατανοµή των νέων εδρών των ανωνύµων
εταιρειών που ιδρύθηκαν µεταξύ 1833 και 1933, όπου εµφανίζεται και η
νέα τάση συγκέντρωσης των βιοµηχανιών στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης από το 1919 και έπειτα.

10 Στην Αθήνα. ειδικά, γίνεται, ηθεληµένα µετά από πολιτικές επιλογές αυτήν την εποχή, η
εγκατάσταση 250.000 προσφύγων εντείνοντας έτσι την αστικοποίησή της, βλ. σχετικά
Burgel G., (1976: 269). Στην Θεσσαλονίκη εγκαθίστανται 100.000 πρόσφυγες.
11 Η εξωτερική µετανάστευση αυτήν την εποχή περιορίζεται λόγω της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης. Η εσωτερική µετανάστευση, αντίθετα, συνεχίζεται µε αποτέλεσµα
την µετατροπή των αγροτών σε εν δυνάµει βιοµηχανικό προλεταριάτο στις πόλεις.
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Χάρτης 2.1
Έδρες Α.Ε. που ιδρύθηκαν µεταξύ 1833-1933

Κοινωνικές έδρες των Α.Ε. που ιδρύθηκαν µεταξύ 1833 και 1933

1mm = 1 Α.Ε.
(Αθήνα 1937)
Εταιρίες που ιδρύθηκαν από το 1833-1881 (167)
Εταιρίες που ιδρύθηκαν από το 1882-1918 (238)
Εταιρίες που ιδρύθηκαν από το 1919-1939 (1379)

πηγή: Burgel G. (1976, χάρτης 7)

Το φαινόµενο της συγκέντρωσης του βιοµηχανικού κεφαλαίου στην
Ελλάδα στους δυο βασικούς αστικούς πόλους, απορρέει από την ύπαρξη
αποθεµάτων φτηνής εργατικής δύναµης και τη δηµιουργία αγοράς
βιοµηχανικών καταναλωτικών αγαθών, ακολουθεί δηλαδή την γενική
τάση συγκέντρωσης και εγκατάστασης του βιοµηχανικού κεφαλαίου στη
δυτική καπιταλιστική ανάπτυξη.
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Η καπιταλιστική ανάπτυξη της χώρας διακόπηκε µε τον δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο, τη γερµανική κατοχή και τον εµφύλιο πόλεµο. Τα
οικονοµικά επίπεδα της βιοµηχανικής παραγωγής ως προς το εγχώριο
προϊόν, ξαναεπιτυγχάνονται µόλις το 1952. Τα κύρια χαρακτηριστικά του
µεταπολεµικού µετασχηµατισµού µέχρι το 1960 περίπου, περιληπτικά
είναι:
η οικονοµική αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των προπολεµικών
επιπέδων (1950-1953)12
η σταθεροποίηση της οικονοµίας και η πολιτική επιλογή της
εκβιοµηχάνισης (1953-1963), µε κύριο στόχο το πέρασµα από την
αγροτική στην βιοµηχανική κοινωνία. Όλη αυτή η περίοδος
χαρακτηρίζεται από τις διαδικασίες µετατροπής των παλιών δοµών σε
σχέση µε τους σκοπούς ανάπτυξης και ένταξης της ελληνικής οικονοµίας
στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα13. Ο ρόλος της Αµερικανικής
Αποστολής Βοήθειας επέδρασε σηµαντικά σ' αυτή την κατεύθυνση,
παρέχοντας στο ελληνικό κράτος τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις
στις υποδοµές και στην ενέργεια καθώς και για δανειοδότηση της
βιοµηχανίας14. Στο ίδιο διάστηµα θεσµοθετείται και ο νόµος 2687/53,
που αφορά την προστασία των ξένων επενδύσεων, µε σκοπό την
προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου. Πρέπει να σηµειώσουµε πως το ξένο
κεφάλαιο δεν θα αρχίσει να κάνει παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα
παρά µετά το 1960, όταν πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες συνθήκες
αξιοποίησής του στην εθνική οικονοµία.

12 Στο διάστηµα αυτό επανέρχονται τα προπολεµικά επίπεδα της βιοµηχανικής παραγωγής.
Η υποτίµηση της δραχµής και ο προστατευτισµός από το κράτος των εγχώριων
προϊόντων έναντι των ξένων είναι τα δυο βασικά σηµεία της οικονοµικής ανόρθωσης.
Βλ. Α. Alexander (1964: 64).
13 Την εποχή αυτή αναπτύσσεται το πιστωτικό σύστηµα προς την βιοµηχανία και
σηµειώνεται µείωση των επιτοκίων. Το µέσο ποσοστό της ετήσιας αύξησης της
βιοµηχανικής παραγωγής ανάµεσα 1952-1962 ήταν περίπου 7,5% (Σύνδεσµος Ελλήνων
Βιοµηχάνων, 1963).
14 Μεταξύ 1949-1954, τα δάνεια από την Αµερικανική Βοήθεια διετέθη καν σε µεγάλο
ποσοστό στη γεωργία και την αλιεία. Το 50% του συνόλου των δανείων διατέθηκε στην
βιοµηχανία, ποσό ύψους 25,15 εκ. δολαρίων, και ως επί το πλείστον σε βιοµηχανίες που
βρίσκονταν στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Bλ. σχετικά Ellis και αλ. (1965:
278), Munkman (1958: 76).
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Στην περίοδο αυτή συνεχίζεται η διαδικασία αστικοποίησης. Η
µετακίνηση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών πραγµατοποιείται
κύρια προς τις περιοχές των διαµορφωµένων βιοµηχανικών κέντρων,
δηλαδή την περιοχή της πρωτεύουσας και την περιοχή της
Θεσσαλονίκης, ενώ οι περιφερειακές πόλεις αυξάνουν λίγο τον πληθυσµό
τους. Χαρακτηριστικό φαινόµενο της γεωγραφικής ανάπτυξης της
Αθήνας είναι η διεύρυνση και η εξάπλωση της προς τα νότια παράλια και
τα βόρεια περίχωρα, όπου γίνονται ως επί το πλείστον και οι νέες
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Η Αθήνα και τα περίχωρά της φτάνουν τα
1.852.709 κατοίκους το 1961, µε µια αύξηση µεταξύ 1940-51 κατά
22,6% και µεταξύ 1951-61 κατά 34,4%. Η βιοµηχανική της παραγωγή
βασίζεται στο παραδοσιακό µοντέλο βιοµηχανικής συσσώρευσης, µε την
έννοια ότι οι βιοµηχανίες που ιδρύονται αφορούν κυρίως τα τρόφιµα και
τα ρούχα, απευθυνόµενες στη µεγάλη εσωτερική αγορά που έχει
δηµιουργηθεί. Η Θεσσαλονίκη επίσης, παρουσιάζει έντονη δηµογραφική
ανάπτυξη και φτάνει το 196 Ι τους 378.444 κατοίκους µε µια αύξηση
ανάµεσα 1951-61 κατά 27,4%15.
Η δεκαετία από το 1962 έως το 1972, είναι η περίοδος της
ταχύρυθµης βιοµηχανικής ανάπτυξης, της εκτατικής συσσώρευσης και
της αλλαγής της ενσωµάτωσης της χώρας στη διεθνή διαίρεση εργασίας.
Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται αφ' ενός µε την σύνδεση της Ελλάδας
µε την Ε.Ο.Κ. το 1962, αµέσως µετά: τη λήξη της Αµερικανικής
βοήθειας, και αφ' ετέρου µε την µαζική εισροή του ξένου επενδυτικού
κεφαλαίου. Η εκβιοµηχάνιση και η αστικοποίηση αυτών των χρόνων
καταλήγει ώστε την δεκαετία του 70 να ξεπεράσει ο αστικός πληθυσµός
τον αγροτικό. Το 1971 ο αστικός πληθυσµός καλύπτει το 53,2% του
συνόλου16. Επίσης, η συµβολή της βιοµηχανικής παραγωγής στο Καθαρό
Εθνικό Προϊόν φτάνει από 27,1% το 1961 σε 32,0% το 1971, ενώ η
αγροτική περιορίζεται από 28,2% το 1961 στο 19,0% το 1971 το εθνικό
προϊόν αυξάνεται µεταξύ 1960-69 κατά 81,2%, γεγονός που κάνει την
Ελλάδα να έχει το µεγαλύτερο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης µετά την
Ιαπωνία. Η βιοµηχανική παραγωγή, εκτός από την αύξηση,
αναδιαρθρώνεται και αλλάζει κατεύθυνση προς κλάδους κεφαλαιουχικών
αγαθών: διυλιστήρια και χαλυβουργία17. Βασικός παράγοντας αυτών των
επενδύσεων είναι το ξένο κεφάλαιο που κάνει επενδύσεις ύψους 1.200
15 Βλ. τα στοιχεία στην Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας (1958, 1964).
16 Βλ. Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας (1975).
17
Βλ. σχετικά Κιντής (1982:63), πίνακα εξέλιξης καθαρού πάγιου κεφαλαίου στην µείζονα
βιοµηχανία 1958 - 1973.
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εκ. δολαρίων18. Ενώ οι επενδύσεις του ξένου κεφαλαίου στη βιοµηχανία
απορροφούνται κατά το 76% στους "στρατηγικούς
κλάδους":
Χάρτης 2.2
Καταγραφή των βιοµηχανικών Α.Ε. 1969

Ανώνυµες βιοµηχ. εταιρίες εγγεγραµµένες στα µητρώα
του εµπορικού βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Β' εξαµ. 1969

% των Α.Ε. επί του συνόλου
των εγγεγραµµένων βιοµηχανιών
40 έως 50%
20 έως 33%
10 έως 20%
λιγότερο από 20%
Έδρα επιµελητηρίου

πηγή: Burgel G. (1976, χάρτης 2)

18 Βλ. σχετικά µε τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις διάφορες χρονικές
περιόδους και την απορρόφηση κατά κλάδους. Ellis και αλλ. (1965: 291-298).
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µεταλλουργία, χηµικά-πετρελαιοειδή, καουτσούκ, πρέπει να σηµειώσουµε
πως από τα µέσα της δεκαετίας του '60 γίνονται σηµαντικές επενδύσεις
και στους παραδοσιακούς κλάδους, δηλαδή στα καταναλωτικά αγαθά, µε
στόχο να αξιοποιηθεί η διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς των
µεγάλων αστικών κέντρων.
Στην οικονοµική αυτή ανάπτυξη συµβάλουν αποφασιστικά τα
διαµορφωµένα µητροπολιτικά κέντρα, µια που σ' αυτά διενεργείται για το
σύνολο της οικονοµίας η διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου.
Αρχίζοντας από τα δηµογραφικά δεδοµένα, ο πληθυσµός της Αθήνας και
των περιχώρων της φτάνει το 1971 τα 2.530 εκ. και αυτός της
Θεσσαλονίκης τις 557 χιλιάδες. Μεταξύ 1961-71 η Αθήνα απορρόφησε
493.688 άτοµα από την εσωτερική µετανάστευση19. Επίσης οι τάσεις
συγκέντρωσης των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων
εξακολουθούν και οι νέες µεγάλες µονάδες συσχετίζουν τις
δραστηριότητες τους κύρια µε τους δυο µητροπολιτικούς χώρους. Ο
χάρτης 2.2. απεικονίζει την γεωγραφική συγκέντρωση των ανωνύµων
εταιριών το 1969.
Πρέπει να σηµειώσουµε πως η αθηναϊκή βιοµηχανική εξάπλωση
επιδρά σε µια µεγάλη γύρω της περιοχή περιλαµβάνοντας την Χαλκίδα,
την Βοιωτία και την Κορινθία όπου γίνονται αυτή τη δεκαετία σηµαντικές
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Η Αθηναϊκή αστική περιοχή επεκτείνοντας
την επίδρασή της καταλήγει να δηµιουργήσει µια µεγάλη ενδοχώρα. Στη
Θεσσαλονίκη αντίθετα, η βιοµηχανική επέκταση συνδέεται µε την
επέκταση της κατοικηµένης περιοχής και δηµιουργούνται κυρίως δυο
βιοµηχανικές ζώνες: στα δυτικά, η περιοχή Σίνδου και ∆ιαβατών όπου
συγκεντρώνεται η βαριά βιοµηχανία, και στα ανατολικά, η περιοχή
Θέρµης, όπου υπερέχουν οι καταναλωτικές και ελαφριές βιοµηχανίες. Η
επιρροή της Θεσσαλονίκης δεν εξαπλώνεται στις άλλες βιοµηχανικές
εστίες της δυτικής Μακεδονίας. Η υπεροχή της Αθήνας στη βιοµηχανική
συγκέντρωση το 1969 (2.643 βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην περιοχή
της Αθήνας, 364 µόνο στη Θεσσαλονίκη και 102 στην Πάτρα), εξηγούν
την ανάγκη επέκτασης της αθηναϊκής κυριαρχίας στην ευρύτερή της
περιφέρεια20.

19 Βλ. σχετικά, τη µελέτη των δηµογραφικών δεδοµένων του ΕΚΚΕ (1973).
20 Η επέκταση της αθηναϊκής κυριαρχίας στην ευρύτερη της περιφέρεια συµβαδίζει µε το
γεγονός πως εδώ εγκαθίστανται οι βαριές βιοµηχανίες. ενώ στη" κατοικηµένη περιοχή
της Αθήνας συγκεντρώνονται οι βιοµηχανίες καταναλωτικών προϊόντων και ειδικών
κατασκευών: τρόφιµα, ποτά, υφαντά, έπιπλα, πλαστικά, ηλεκτρικές συσκευές. δηλ.
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Η βιοµηχανική µεγέθυνση συνοδεύεται από τον µετασχηµατισµό της
κλαδικής διαίρεσης της εργασίας. Η νέα διάρθρωση της απασχόλησης
συγκεντρώνει τα γενικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής ανάπτυξης,
µε την έννοια της µείωσης της πρωτογενούς απασχόλησης και της
αύξησης της απασχόλησης στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Στον
µετασχηµατισµό αυτόν η συνεισφορά της µητροπολιτικής οικονοµίας
είναι αποφασιστική: η κατανοµή εργασίας στους διάφορους τοµείς της
οικονοµίας της επηρεάζουν καθοριστικά την διαµόρφωση των
κατανοµών όλης της χώρας. Ο πίνακας 2.3. δείχνει την πορεία
µετασχηµατισµού της διάρθρωσης της απασχόλησης στην Ελλάδα, την
Περιφέρεια Πρωτευούσης και την Περιοχή Θεσσαλονίκης:
Πίνακας 2.3.
Εξέλιξη της Απασχόλησης: Ελλάδα, Περιφέρεια Πρωτευούσης,
Θεσσαλονίκη 1951 -1971 (τοµεακή κατανοµή)
Ελλάδα
Έτος

1γενής

2γενής

Περιφέρειά Πρωτευούσης
3γενής

1γενής

2γενής

3γενής

Θεσσαλονίκη
1γενής

2γενής

3γενής

1951

57.1

15.1

21.8

3.80

35.11

51.9

10.3

33.6

45.5

1961

53.11

19.2

23.6

1.83

38.3

53.1

3.2

41.8

46.0

1971

40.4

25.3

32.0

1,13

42.0

52,6

2.9

44.1

51.0

πηγές: Κοµνηνός Ν. (1980), Leontidou L. (1981), Βερνίκος Ν. (1973).

Οι µητροπολιτικές περιοχές δέχονται επίσης τον κύριο όγκο το)ν
ξένων επενδύσεων. Η περιοχή της πρωτεύουσας και το Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης απορρόφησαν το 65% του συνολικού ποσού
των 1.020 εκ. δολαρίων της περιόδου 19531969. Με την είσοδο των
ξένων παραγωγικών κεφαλαίων οι βιοµηχανικές δραστηριότητες των
µητροπόλεων µετασχηµατίζονται. Οι βιοµηχανίες τροφίµων και οι
υφαντουργίες παραµερίζονται από την στροφή των επενδύσεων στις
µηχανικές κατασκευές, στα πλαστικά, στα υλικά κατασκευής και στη
βασική
µεταλλουργία,
ενώ
ιδρύονται
µεγάλες
µονάδες
σε
αγαθά τρέχουσας κατανάλωσης και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που προσελκύονται
από τη µεγάλη εσωτερική αγορά, από την ύπαρξη ειδικευµένου προσωπικού και από το
αναπτυγµένο δίκτυο διανοµής. Η Θεσσαλονίκη αντίθετα, συγκεντρώνει στην περιοχή
της βαριά βιοµηχανία: διυλιστήρια. χηµικές βιοµηχανίες. µηχανοκατασκευές (Burgel. G.
1976: 73-75).
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απασχολούµενο εργατικό δυναµικό και σε πάγιο κεφάλάιο.
Η κατανοµή των ξένων επενδύσεων δείχνει πως η Θεσσαλονίκη είναι
ο κυριότερος χώρος συγκέντρωσης τους, συγκεντρώνοντας το 1/3 όλων
των αδειών εισαγωγής ξένων κεφαλαίων που είχαν παραχωρηθεί στην
περίοδο 1953-1969. Οι σηµαντικότερες απ' αυτές τις επενδύσεις
αφορούν τα πετροχηµικά και την σιδηρουργία µε πρόθεση να
αξιοποιηθούν οι ανεκµετάλλευτες µέχρι τότε δυνατότητες κατανάλωσης
που προσέφερε σαν αστικός πόλος: ενεργοποίηση των κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων για την στέγαση του πληθυσµού που αυξάνεται
συνεχώς, χρησιµοποίηση λιπασµάτων από παράγωγα πετρελαίου για τις
αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας κλπ. Οι ξένες επενδύσεις στην Αθήνα
και στην ευρύτερη της περιφέρεια (Κορινθία, Βοιωτία, Εύβοια)
συγκεντρώνουν το 1/4 του συνόλου της ξένης επένδυσης την ίδια
περίοδο21. Οι επενδύσεις αυτές εκµεταλλεύονται κυρίως µια
προϋπάρχουσα κατάσταση ανάπτυξης, την µεγάλη εσωτερική αγορά, τις
υπηρεσίες που συγκεντρώνονται εδώ και την ειδικευµένη εργασία που
έχει δηµιουργηθεί µε τη λειτουργία της τεχνικής εκπαίδευσης και άλλων
οικονοµικο-τεχνικών σχολών. Χαρακτηριστικό σηµείο είναι ότι, παρόλο
που οι εγκαταστάσεις των βιοµηχανικών µονάδων του ξένου κεφαλαίου
που γίνονται στην Αθήνα είναι µικρότερης επένδυσης από αυτές της
Θεσσαλονίκης, οι έδρες των εταιριών αυτών συγκεντρώνονται σε
σηµαντικό αριθµό στην Αθήνα, που τις προσελκύει η συγκέντρωση της
διοίκησης και των υπηρεσιών. Ο χάρτης 2.3. που ακολουθεί δείχνει την
κατανοµή των ξένων επενδύσεων καθώς και την κατανοµή των εδρών
τους.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαφαίνεται η σύνδεση µεταξύ
µητροπολιτικής και καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και
συγκεκριµένα η συνεισφορά της πρώτης στην συνολική ανάπτυξη της
χώρας. Μπορούµε να πούµε πως η δυναµικότητα των µητροπολιτικών
κέντρων ενισχύει την καπιταλιστική ανάπτυξη. όπως η τελευταία ενισχύει
µε τη σειρά της την δυναµικότητα των µητροπόλεων. Μια
διαφοροποίηση της γραµµικής τους σύνδεσης αρχίζει να διαφαίνεται µε
την οικονοµική ύφεση που αρχίζει το 1973. Ανάµεσα 1971-1982 οι
δείκτες των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου πέφτουν από
117,9 σε 100,2 (Εθνικοί Λογαριασµοί, 1983). Η αύξηση της απασχόλησης
στη βιοµηχανία πέφτει επίσης από 4,76 του µέσου ετήσιου ποσοστού,
21 Βλ. σχετικά µε την γεωγραφική κατανοµή των ξένων επενδύσεων στη βιοµηχανία
Burgel (1976: 357-359)

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

55

κατά τη διάρκεια 1969-1973, στο 2,14 στην περίοδο 1973-1978
(Leontidou L, 1981). Οι µεταβολές αυτές της συνολικής οικονοµίας
εκφράζονται στο µητροπολιτικό επίπεδο µε την µείωση των ρυθµών
ανάπτυξης της απασχόλησης στην µεταποίηση, τον περιορισµό της
βιοµηχανικής δραστηριότητας και τον περιορισµό του ρυθµού της
Χάρτης 2.3
Ξένες επενδύσεις 1953-1969
Ξένες επενδύσεις 1953-1969
(επί συνόλου 1.180 εκ. δολ. τα 1.020 εντοπίσθηκαν µε ακρίβεια)

1mm = 1 εκ. δολ.
Επένδυση εξαρτώµενη από εταιρία µε έδρα την Αθήνα
Επένδυση εξαρτώµενη από εταιρία µε έδρα την επαρχία

πηγή: Burgel G. (1976, χάρτης 14)
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αστικοποίησης του πληθυσµού. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
εξακολουθούν να µεγεθύνονται αλλά µε ρυθµούς χαµηλότερους από
αυτούς του παρελθόντος22. Αλλά για τα καινούρια φαινόµενα της εποχής
που αρχίζει η κρίση της καπιταλιστικής συσσώρευσης απαιτείται µια πιο
σηµαντική αναφορά. που θα παρουσιασθεί στο δεύτερο µέρος.

3. Μητροπολιτική και καπιταλιστική ανάπτυξη: µια οργανωτική
ενότητα
Η προηγούµενη αναφορά στην ιστορία του ελληνικού καπιταλισµού
και στην παράλληλη διαµόρφωση του µητροπολιτικού χώρου. µπορεί να
διευκολύνει την κατανόηση των διαδικασιών σύνδεσης µητροπολιτικής
και καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Υπόβαθρο της αλληλεξάρτησης υποστηρίζουµε ότι αποτελούν οι
κοινές διαδικασίες ανάπτυξης τόσο των µητροπόλεων όσο και του
καπιταλισµού Η καπιταλιστική ανάπτυξη και ο συνεπαγόµενος
µετασχηµατισµός του κοινωνικού σχηµατισµού. πραγµατοποιείται δια
µέσου διαδικασιών όπως η επενδυτική κίνηση του κεφαλαίου, ο
σχηµατισµός παραγωγικής εργατικής τάξης, ο σχηµατισµός εσωτερικών
αγορών και η µεγέθυνση της κατανάλωσης, η τεχνολογική ανανέωση, η
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Ο συνδυασµός των
παραπάνω διαδικασιών υποστήριξης της καπιταλιστικής ανάπτυξης και
επέκτασης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής επιτρέπει στην
αστική τάξη να αυξάνει τον όγκο της παραγόµενης αξίας και υπεραξίας,
κινητοποιώντας µεγαλύτερες µάζες εργατικής δύναµης και αυξάνοντας το
βαθµό της εργατικής εκµετάλλευσης. Γενικά η κίνηση της καπιταλιστικής
ανάπτυξης µπορεί να αναπαρασταθεί από τον ιστορικό µετασχηµατισµό
των κύκλων της παραγωγής και των σχηµάτων της διευρυµένης
αναπαραγωγής. Εξίσου όµως και µητροπολιτική ανάπτυξη στηρίζεται στις
επενδυτικές κινήσεις του κεφαλαίου, στον σχηµατισµό σηµαντικών
22 Στην περιοχή της Αθήνας η συγκέντρωση της απασχόλησης των επιχειρήσεων Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. πέφτει από 51.8% το 1973 σε 42% το 1978 (Καυκαλάς Γ., 1984: 93). Αυτό
σηµαίνει πως στη διάρκεια 1973-78 το µέσο ετήσιο ποσοστό της απασχόλησης στη
βιοµηχανία πέφτει στο 0,14% από το 4.60% της περιόδου 1969-73. Επίσης. η
συµµετοχή του βιοµηχανικού τοµέα στην απασχόληση στην περιοχή της πρωτεύουσας
από 29,85% το 1971 πέφτει στο 27.46% το 1981 (Leontidou L., 1983: 85).
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αγορών εργατικής δύναµης, στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
καταναλωτικών προϊόντων και προϊόντων κατασκευής. Μ' αυτήν την
έννοια
η
µητροπολιτική
ανάπτυξη
αποτελεί
την
χωρική
συγκεκριµενοποίηση της καπιταλιστικής ή την έκφραση της γεωγραφικής
συγκέντρωσης των διαδικασιών υποστήριξής της.
Πιο συγκεκριµένα, από τα στοιχεία που προσεγγίσαµε για την
ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης, διαφαίνεται ότι καπιταλιστική
επέκταση και µητροπολιτική οργάνωση – ανάπτυξη στηρίζονται σε τρεις
κοινές διαδικασίες: στον σχηµατισµό παραγωγικής εργατικής τάξης. στις

παραγωγικές επενδύσεις και στην διαµόρφωση εσωτερικής αγοράς
βιοµηχανικών προϊόντων.

Είδαµε πως ο σχηµατισµός της εργατικής τάξης πραγµατοποιήθηκε
κυρίως στο µητροπολιτικό περιβάλλον. Αυτή η νέα διαίρεση εργασίας
αποδίδεται στη συγκέντρωση της παραγωγής και στις φυσικές, πολιτικές
και ιδεολογικές πιέσεις που σπρώχνουν τα άτοµα να συµµετέχουν
συνεχώς στην παραγωγική διαδικασία. Πρέπει να υπενθυµίσουµε πως η
συγκέντρωση των µέσων παραγωγής δεν ακολουθείται αυτόµατα από τη
συγκρότηση µιας αγοράς εργατικής δύναµης. Ιδιαίτερες πολιτιστικές και
πολιτικές συνθήκες είναι αναγκαίες για να ενσωµατωθούν οι αγρότες
στην καπιταλιστική παραγωγή (Rey Ρ. Ph. 1971). Σηµαντικό είναι ότι η
συγκέντρωση όλων αυτών των αναγκαίων συνθηκών στο µητροπολιτικό
περιβάλλον επέτρεψε τη συγκρότηση µιας αγοράς εργατικής δύναµης.
Έχουµε επίσης διαπιστώσει πως οι παραγωγικές επενδύσεις
συγκεντρώνονται στον µητροπολιτικό χώρο όπου, παράλληλα, ανθίζουν
οι καπιταλιστικές θεσµικές µορφές της παραγωγής (ανώνυµες εταιρίες).
Η αιτιότητα αυτού του φαινοµένου πρέπει να αποδοθεί στο επίπεδο της
µητροπολιτικής παραγωγικότητας, στη µείωση του κόστους της
κυκλοφορίας του κεφαλαίου, στην παρουσία γενικών συνθηκών της
παραγωγής, που πάνω από όλα κάνουν δυνατή την παραγωγή και την
κυκλοφορία (Κοµνηνός Ν. 1982).
Αυτοί οι ειδικοί λόγοι κάνουν δυνατή την εµφάνιση µιας
πολυπληθούς εργατικής τάξης στο µητροπολιτικό περιβάλλον και
οδηγούν το παραγωγικό κεφάλαιο να εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο. Έτσι
οι βασικές συνθήκες της εκτατικής καπιταλιστικής συσσώρευσης
εκπληρώνονται και η µητροπολιτική οικονοµία γίνεται σηµαντικός φορέας
παραγωγής αξίας και υπεραξίας. Αργότερα, στο στάδιο της εντατικής
συσσώρευσης, η εργατική δύναµη, που είναι ήδη συγκεντρωµένη στις
µητροπόλεις, µέσα από την αύξηση της µαζικής κατανάλωσης (ατοµικής
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και συλλογικής), εγκαθιδρύει τον πολύπλοκο κύκλο της εντατικής
συσσώρευσης. Έτσι, ένα αρθρωµένο σύστηµα παραγωγής υπεραξίας
αναπτύσσεται στον µητροπολιτικό χώρο βασισµένο στην εργατική
δύναµη, στην κοινωνικοποίηση της παραγωγής, στις παραγωγικές
επενδύσεις και στην µαζική κατανάλωση.
Γίνεται, έτσι, δυνατό να υποστηρίξουµε πως αν συναθροίσουµε τις
βασικές διαδικασίες υποστήριξης της καπιταλιστικής ανάπτυξης. και όλες
τις συνθήκες πραγµατοποίησής της, φτάνουµε αναπόφευκτα σε µια
µορφή συγκεντρωµένης οικονοµίας, γύρω από κέντρα συσσώρευσης
ενός ορισµένου µεγέθους. Αυτή η αναγκαιότητα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης να συγκεντρώνει χωρικά εργατική δύναµη και κατανάλωση,
και να βασίζει την παραγωγή των εµπορευµάτων στην χωρική
συγκέντρωση των µέσων παραγωγής, της κυκλοφορίας και της
κατανάλωσης, µπορεί να δικαιώσει τον χαρακτηρισµό της µητρόπολης
σαν "κατώφλι της καπιταλιστικής ανάπτυξης".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ήδη από τα προηγούµενα κεφάλαια αυτού του κειµένου έγινε σαφής
η πρόθεσή µας να προσεγγίσουµε τη συγκρότηση του µητροπολιτικού
χώρου σε σχέση µε την εξέλιξη του καπιταλισµού και των κοινωνικών
σχέσεων που του αντιστοιχούν. Μια πρώτη ανάλυση της ενότητας
καπιταλισµού και µητρόπολης, στο δεύτερο κεφάλαιο, έκανε φανερή την
απαίτηση για µια πιο εκλεπτυσµένη χρήση των εννοιολογικών
κατηγοριών και για µια πιο συστηµατική ερµηνεία, τόσο της αιτιότητας
που διέπει την χωρική συγκέντρωση του πληθυσµού και των
δραστηριοτήτων όσο και των σχέσεων που καθορίζουν τον
µετασχηµατισµό των µητροπολιτικών (παραγωγικών, καταναλωτικών και
άλλων) δραστηριοτήτων και χρήσεων γης.
Η θεωρία µέσα από την οποία θα επιχειρήσουµε να κατανοήσουµε
τον σχηµατισµό και µετασχηµατισµό του µητροπολιτικού χώρου είναι
αυτή της συσσώρευσης-ρύθµισης. Πρόκειται για µια προσέγγιση που στο
κέντρο της προβληµατικής της θέτει τις διαδικασίες παραγωγής και
πραγµατοποίησης της υπεραξίας. Ο σκληρός αυτός πυρήνας της
καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης πλαισιώνεται από τις διαδικασίες
ρύθµισης, το σύνολο δηλ. των πολιτικών, ιδεολογικών και θεσµικών
πρακτικών που επιτρέπουν την αναπαραγωγή της συσσώρευσης παρ'
όλες τις δοµικές αντιθέσεις και αντιφάσεις της. Με αφετηρία τη
συσσώρευση και τη ρύθµιση της αναπτύσσονται κοινωνικές πρακτικές
και οργανώνονται δραστηριότητες µέσα στο χώρο, που µε τη σειρά τους
παράγουν χρήσεις γης και κτίσµατα: ο µητροπολιτικός χώρος
σχηµατίζεται και συγκροτείται. Αυτή την πορεία συγκρότησης θα την
παρακολουθήσουµε στη συνέχεια σε δυο καθοριστικές στιγµές της: στον

σχηµατισµό του µητροπολιτικού χώρου µέσα από την χωρική
συγκέντρωση των διαδικασιών της συσσώρευσης, και στην παραγωγή
των µητροπολιτικών χρήσεων γης σε αντιστοιχία µε τις
ενδοµητροπολιτικές κινήσεις του κεφαλαίου. Προηγουµένως όµως θα

άξιζε να παραθέσουµε ένα σύνολο εισαγωγικών παρατηρήσεων πάνω
στην προβληµατική της συσσώρευσης - ρύθµισης.
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1. Η διαλεκτική της συσσώρευσης -ρύθµισης: µια εισαγωγή
1.1 έννοιες
Η µετατροπή του χρήµατος σε κεφάλαιο πραγµατοποιείται µέσα από
µια ιδιόµορφη κίνηση του χρήµατος, στο πλαίσιο ορισµένων
παραγωγικών
σχέσεων. Συγκεκριµένα
εµφανίζεται
στην ήδη
διαµορφωµένη καπιταλιστική αγορά µια ποσότητα χρήµατος Χ, που
αγοράζει σε πρώτη φάση µέσα παραγωγής (Μ π) και εργατική δύναµη
(Εδ). Στη συνέχεια, στη διαδικασία της παραγωγής (Π) παράγεται ένα
νέο εµπόρευµα (Ε), µέσω της παραγωγικής κατανάλωσης των µέσων
παραγωγής και της εργατικής δύναµης, που ανταλλάσσεται µε µια
ποσότητα χρήµατος (Χ') µεγαλύτερη της αρχικής (Χ). Μέσα λοιπόν από
µια τριπλή µεταµόρφωση, µια ποσότητα χρήµατος µετατρέπεται σε
κεφάλαιο, δηλαδή σε χρήµα που χρησιµοποιείται για την εξασφάλιση
κέρδους και που επαυξάνεται µε το κέρδος. Η γενική µορφή της
παραπάνω κίνησης και µεταµόρφωσης, µπορεί να απεικονισθεί στον τύπο
Χ–Ε–Χ'
Χρήµα – εµπόρευµα – χρήµα

ή πιο αναλυτικά

Χ - Ε...Π...Ε' - Χ'
Χρήµα – εµπόρευµα...παραγωγή...εµπόρευµα – χ ρ ή µ α
που παρουσιάζει την κίνηση που διαγράφει το χρήµα για να µετατραπεί
σε κεφάλαιο ή αλλιώς την κυκλική κίνηση (κύκληση) του κεφαλαίου.
Μέσα στη µαρξιστική θεωρία η διαδικασία της επαύξησης του
κεφαλαίου στο τέλος της κυκλικής κίνησης (που εµπειρικά είναι
αναµφισβήτητη). ερµηνεύεται µε την θεωρία της υπεραξίας. Εκεί
αναλύεται πως σε αντίθεση µε τη φυσική ιδιοποίηση του υπερπροϊόντος
του δουλοπάροικου ή του δούλου από τον φεουδάρχη ή τον
δουλοκτήτη, ο καπιταλιστής ιδιοποιείται ένα µέρος από το προϊόν της
εργασίας του εργάτη µέσα από την αγοραπωλησία ενός ειδικού
εµπορεύµατος, της εργατικής δύναµης. Έτσι επαυξάνει το κεφάλαιο που
αρχικά χρησιµοποίησε για την αγοραπωλησία. Η επαύξηση συντελείται
µέσω της ιδιοποίησης της υπεραξίας, πράξη που χαρακτηρίζει το
κεφάλαιο σαν τέτοιο. Αναλύονται επίσης οι τρεις τυπικές µορφές της
υπεραξίας, δηλαδή:
•

η απόλυτη υπεραξία, που δηµιουργείται µε την παράταση της
εργάσιµης ηµέρας πέρα από τον αναγκαίο, εργάσιµο χρόνο και µε
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την εντατικοποίηση της εργασίας,
•

η σχετική υπεραξία, που δηµιουργείται σαν αποτέλεσµα της µείωσης
του αναγκαίου εργάσιµου χρόνου και της αντίστοιχης αύξησης του
πρόσθετου εργάσιµου χρόνου, µέσω της αύξησης της
παραγωγικότητας της εργασίας,

•

η πρόσθετη υπεραξία, που δηµιουργείται σε ορισµένες καπιταλιστικές
επιχειρήσεις, όπου η παραγωγικότητα της εργασίας είναι µεγαλύτερη
από το µέσο επίπεδο παραγωγικότητας του κλάδου τους (Marx,
1969).

Η ανάγνωση της κυκλικής κίνησης του κεφαλαίου µέσα από τη
θεωρία της υπεραξίας οδηγεί στην ακόλουθη διατύπωση της κυκλικής
κίνησης:

Μπ
Χ–Ε

Ε

Χ

… Π … Ε' (+) – Χ' (+)
Εδ

ε

µέσα παραγωγής
χρήµα - εµπόρευµα

εµπόρευµα
… παραγωγή …

εργατική δύναµη

χ

και
υπερπροϊόν

αρχικό κεφάλαιο
και
υπεραξία

Η συνεχής επανάληψη της κυκλικής κίνησης διαµορφώνει την
περιστροφή του κεφαλαίου, δηλαδή την κυκλική κίνηση που δεν
προσδιορίζεται σαν µια ξεχωριστή πράξη αλλά σαν µια περιοδική
διαδικασία. Η περιστροφή είναι δυνατόν να επαναλαµβάνεται στο ίδιο
µέγεθος, όταν όλο το µέρος της επαύξησης του κεφαλαίου σε κάθε
κύκληση βγαίνει έξω από την επόµενη κύκληση (απλή αναπαραγωγή του
κεφαλαίου). Είναι όµως δυνατό να αυξάνεται σταδιακά το µέγεθος του
κεφαλαίου που µπαίνει σε κυκλοφορία µέσω της επανένταξης σ' αυτήν
µέρους των επαυξήσεων του. Αυτή η διευρυµένη αναπαραγωγή του
κεφαλαίου, που προκύπτει από τη συνεχή αύξηση της µάζας του
κεφαλαίου, που ανακυκλώνεται και κυκλοφορεί, ονοµάζεται συσσώρευση
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του κεφαλαίου. Στην ουσία πρόκειται για την επανεπένδυση-επανένταξη
στην παραγωγή µέρους της παραγωγής υπεραξίας. Και αυτός είναι ο πιο
απλός ορισµός της συσσώρευσης.
Η κίνηση που περιγράψαµε, οι λειτουργικές δηλαδή µεταµορφώσεις
του κεφαλαίου και η µετατροπή της υπεραξίας σε κεφάλαιο είναι µια
πορεία που ακολουθείται από κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο (ξεχωριστό σε
όρους ιδιοκτησίας ή αντικειµένου παραγωγής). Έτσι η κίνηση του
συνολικού κεφαλαίου σ' ένα καπιταλιστικό κοινωνικό σχηµατισµό
διαµορφώνεται από Το άθροισµα των κινήσεων των διακεκριµένων
κεφαλαίων και µπορεί να απεικονισθεί µε το ακόλουθο σχήµα:
Χ1 – Ε1 … Π1 … Ε'1 – Χ'1, Χ''1 – Ε''1 …
Χ2 – Ε2 … Π2 … Ε'2 – Χ'2, Χ''2 – Ε''2 …
Χν – Εν … Πν … Ε'ν – Χ'ν, Χ''ν – Ε''ν …
ΣΧ – ΣΕ … ΣΠ … ΣΕ' – ΣΧ', ΣΧ'' – ΣΕ'' …
όπου Χ1, Χ2…Χν τα εκάστοτε διακεκριµένα κεφάλαια.
Οι επιµέρους κινήσεις των κεφαλαίων Χ1 – Χ'1, Χ2 – Χ'2... Χν – Χ'ν, δεν
είναι ασύνδετες µεταξύ τους. Η πραγµατοποίηση των λειτουργικών
µεταµορφώσεων κάθε ξεχωριστού κεφαλαίου στηρίζεται στις κινήσεις και
στις µεταµορφώσεις των άλλων κεφαλαίων. Πολύ γενικά µπορούµε να
πούµε ότι οι τοµείς που παράγουν µέσα κατανάλωσης, στηρίζονται στους
τοµείς που παράγουν µέσα παραγωγής και αυτοί πάλι στους τοµείς που
παράγουν µέσα παραγωγής των µέσων παραγωγής. Αυτές οι
διασυνδέσεις στο επίπεδο της παραγωγής επεκτείνονται και στο επίπεδο
των γενικών συνθηκών παραγωγής µε την µορφή της κοινής χρήσης
γενικών συνθηκών της παραγωγής από οµάδες διακεκριµένων
κεφαλαίων. Έτσι, ένα τεράστιο πλέγµα σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων
αναπτύσσεται ανάµεσα στα διακεκριµένα κεφάλαια και στις κινήσεις
τους, που αποφασιστικά καθορίζει την υπόσταση της συσσώρευσης του
συνολικού κεφαλαίου. Αυτό το πλέγµα των σχέσεων και
αλληλεξαρτήσεων που επιδρά στην ανακύκληση, κυκλοφορία και
συσσώρευση κάθε ξεχωριστού κεφαλαίου µπορούµε να το ονοµάσουµε
καθεστώς συσσώρευσης. Στην ανάλυση του Marx πάνω στη διευρυµένη
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αναπαραγωγή οι επικαθορισµοί του καθεστώτος της συσσώρευσης1
παρουσιάζονται στην αρχή µε τη µορφή των υποθέσεων για την
οργανική σύνθεση του επενδυόµενου κεφαλαίου, για το µέρος της
συνολικής υπεραξίας που µετατρέπεται σε πρόσθετο κεφάλαιο, για την
κατανοµή του πρόσθετου κεφαλαίου σε σταθερό και σε µεταβλητό και
στη συνέχεια µε τη µορφή των σχέσεων ανάµεσα στο σταθερό, στο
µεταβλητό κεφάλαιο και στην υπεραξία στους τοµείς Ι και ΙΙ της
παραγωγής2: (Marx, 1953).
Η καθιέρωση ενός καθεστώτος συσσώρευσης προϋποθέτει ένα

τρόπο ρύθµισης. Πρόκειται για το σύνολο των κοινωνικών πρακτικών

µέσα από τις οποίες εξασφαλίζεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης,
ιδιοποίησης και επανεπένδυσης της υπεραξίας που κεφαλαιοποιείται.
Κάθε καθεστώς συσσώρευσης συνοδεύεται πάντοτε από τον τρόπο
ρύθµισής του και ένας τρόπος ρύθµισης ξεκινάει από το πεδίο της
οικονοµίας και φθάνει ως την ιδεολογία και την κουλτούρα.
Στο πεδίο των οικονοµικών πρακτικών η ρύθµιση εξασφαλίζεται µε
τον µηχανισµό της ελεύθερης αγοράς και τον ανταγωνισµό. Η αγορά
επιτρέπει τη συνεργασία και την άµεση αλληλεξάρτηση των παραγωγών.
Το προϊόν µιας παραγωγικής διαδικασίας γίνεται εισροή και ξεκίνηµα µιας
άλλης. Οι παραγόµενες ποσότητες προϊόντων εξαρτώνται από τις
δυνατότητες κατανάλωσης και η κατανάλωση πιέζεται να απορροφήσει
1

2

Χρησιµοποιώντας τους όρους του Α. Lipietz µπορούµε να πούµε ότι ένα καθεστώς
συσσώρευσης είναι ένας συστηµατικός τρόπος επένδυσης της υπεραξίας. που
εξασφαλίζει µια µακροπρόθεσµη ισορροπία ανάµεσα στις µεταβολές των συνθηκών της
παραγωγής και στις µεταβολές των συνθηκών κατανάλωσης (Lipielz. 1982α).
Στο παράδειγµα του Marx, για την περίπτωση της απλής αναπαραγωγή,. οι σχέσεις
ανάµεσα στους τοµείς της παραγωγής είναι:
c1 + v1+m1 = c1 + c2
c2 + v2 + m2 = v1 + m1 + v2+ m2
c2 = v1 + m1
όπου ν µεταβλητό κεφάλαιο, c σταθερό κεφάλαιο, m υπεραξία, 1, 2 τοµείς Ι και ΙΙ της
παραγωγής.
Για την περίπτωση της διευρυµένης αναπαραγωγής ισχύει:
ν1 + α1+β1ν = c2 + β2c
c2 + β2c = ν1 + α1+β1ν
ν1+β1ν + α1 = c2 + β2c
όπου: α1 και α2 είναι το τµήµα της υπεραξίας που καταναλώνεται ατοµικά από τους
καπιταλιστές των τοµέων παραγωγής Ι και ΙΙ αντίστοιχα. β1 και β2 είναι το τµήµα της
υπεραξίας που επανεπενδύεται (m=α+β). β1c και β2c είναι τα µέρη της υπεραξίας των
τοµέων Ι και ΙΙ αντίστοιχα που επενδύονται σαν σταθερό κεφάλαιο. β1ν και β2ν είναι το
τµήµα της υπεραξίας που επανεπενδύεται σαν µεταβλητό κεφάλαιο. (Βλ. Κ. Μαρξ, Το
Κεφάλαιο, τόµος ΙΙ, µέρος τρίτο).
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την παραγωγή. Οι κρίσεις υπερπροσφοράς αποτελούν το µηχανισµό
καταστροφής προϊόντων και σταθερού κεφαλαίου που δεν αντιστοιχούν
στις σχέσεις του καθεστώτος της συσσώρευσης.
Στο πεδίο των πολιτικών πρακτικών, η ρύθµιση εξασφαλίζεται µέσω
της κρατικής παρέµβασης και τις ποικίλες µορφές του κρατικού
προγραµµατισµού. Οι διάφορες οικονοµικές πολιτικές του κράτους
(φορολογική, κοινωνική, αναπτυξιακή) έρχονται να ρυθµίσουν τις σχέσεις
ανάµεσα στους τοµείς της παραγωγής, στην παραγωγή και στην
κατανάλωση, στη συσσώρευση και στην κατανάλωση. Ιδιαίτερη
αναφορά πρέπει να γίνει εδώ στον πολεοδοµικό προγραµµατισµό, σαν
ρύθµιση των χωρικών προϋποθέσεων της συσσώρευσης, σαν ρύθµιση
των αντιθέσεων που εµφανίζονται σχετικά µε την εκµετάλλευση της γης,
και σαν ρύθµιση των συνθηκών αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης.
Τέλος, στο πεδίο της ιδεολογίας, η ρύθµιση εξασφαλίζεται µε την
αποδοχή ορισµένων καταναλωτικών συµπεριφορών από τον πληθυσµό,
µε την αποδοχή της µισθωτής σχέσης σαν "φυσικής" σχέσης, µε την
πίεση προσαρµογής ακόµη και των καπιταλιστών σε ορισµένες
επιχειρηµατικές
συµπεριφορές.
Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα
ρυθµιστικής δράσης της ιδεολογίας είναι η αναφορά του Μ. Weber στην
προτεσταντική ηθική και η αποδοχή του προτύπου της µαζικής
κατανάλωσης από τον πληθυσµό µετά το 1930 όταν το καθεστώς
συσσώρευσης στηριζόταν στο συνδυασµό: εκµηχάνιση -άνοδος της
παραγωγικότητας - µεγέθυνση της εσωτερικής αγοράς (µέσων
παραγωγής και καταναλωτικών προϊόντων).

1.2. Κύριες µορφές και καθεστώτα συσσώρευσης
Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε η συσσώρευση στηρίζεται πρώτα απ'
όλα στον τρόπο παραγωγής της υπεραξίας, κατά συνέπεια στη µισθωτή
εργασία και στο διπλό χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής: στον
ανταγωνισµό και στη συνεργασία. Οι βασικές αυτές παραγωγικές σχέσεις
συµπυκνώνονται στη διαδικασία της εργασίας και της παραγωγής, οι
εξελίξεις της οποίας µετασχηµατίζουν τη συσσώρευση και τα καθεστώτα
µας.
Οι πρώτες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από εµπόρους
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και βιοτέχνες οργανώνουν τη διαδικασία εργασίας µε το σύστηµα της
κοινοπραξίας, τη σχεδιασµένη δηλαδή και κοινή συµµετοχή µιας οµάδας
εργαζοµένων στην ίδια παραγωγική εργασία ή σε διαφορετικές αλλά
συνδεόµενες µεταξύ τους εργασίες. Στη συνέχεια µια πιο αναπτυγµένη
µορφή κοινοπραξίας παρουσιάζεται: η µανουφακτούρα. Με τη
µανουφακτούρα εισάγεται για πρώτη φορά ο καταµερισµός και η
εξειδίκευση της εργασίας, πράγµα που οδηγεί σε αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας και της µάζας της ιδιοποιούµενης
υπεραξίας.
Η συσσώρευση, που αντιστοιχεί στις παραπάνω µορφές οργάνωσης
της εργασίας λέγεται εκτατική, γιατί η αύξηση της παραγωγής και της
µάζας της παραγόµενης υπεραξίας πραγµατοποιείται µε την αύξηση του
αριθµού των εργαζοµένων. Χαρακτηριστικό της εκτατικής συσσώρευσης
είναι η διατήρηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου σχετικά
αµετάβλητης. Έτσι ένα µέρος της υπεραξίας, που µετατρέπεται σε
πρόσθετο κεφάλαιο πρέπει πάντα να εµφανίζεται σαν µεταβλητό
κεφάλαιο, πράγµα που οδηγεί κάθε καινούργιο χρόνο να ασχολούνται
στην παραγωγή περισσότεροι εργάτες, απ' ότι τον προηγούµενο. Μ' αυτή
την αύξηση γράφει ο Marx, έρχεται η στιγµή που οι ανάγκες της
συσσώρευσης αυξάνουν γρηγορότερα από τη συνηθισµένη προσφορά
εργασίας, στιγµή που σηµειώνεται αύξηση του µεροκάµατου. Παράπονα
γι' αυτή την αύξηση ακούγονταν στην Αγγλία στη διάρκεια όλου του
15ου και στο πρώτο µισό του 18ου αιώνα (Marx 1975).
Με την εισαγωγή των µηχανών και την εκµηχάνιση της παραγωγής
πραγµατοποιείται µια καθολική µετατροπή της οργάνωσης της εργασίας
και της συσσώρευσης. Συντελείται µια πραγµατική επανάσταση στις
τεχνικές συνθήκες της παραγωγής και αντιστρέφεται απόλυτα η σχέση
εργαζοµένων και µέσων εργασίας. Ενώ χωρίζεται η διανοητική εργασία
από τη φυσική εργασία, οι εργαζόµενοι γίνονται εξαρτήµατα των
µηχανών. Καθώς µεταφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας
στις µηχανές, η εκµηχάνιση περιορίζει την εργασία σ' ένα σύνολο
επαναλαµβανόµενων κινήσεων. Χαρακτηριστικές στιγµές της νέας
οργάνωσης της ενέργειας είναι ο ταιϋλορισµός, ο φορδισµός και ο
νεοφορδισµός3.
3

Σύµφωνα µε τον Michel Aglietta (1979) ο ταιϋλορισµός µπορεί να ορισθεί σαν το σύνολο
των εσωτερικών στη διαδικασία της εργασίας σχέσεων παραγωγής που τείνει να
ολοκληρώσει τη συµπλήρωση του µηχανικού κύκλου των κινήσεων της δουλειάς Και να
γεµίσει τα κενά της εργάσιµης ηµέρας. Στην ίδια κατεύθυνση ο φορδισµός (στο επίπεδο
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Μαζί µε τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας διαµορφώνεται και
ένα νέο καθεστώς συσσώρευσης που βασίζεται στις θεαµατικές ανόδους
της παραγωγικότητας και στη διεύρυνση της κατανάλωσης των
µισθωτών, που δίνει τη δυνατότητα να βρίσκει διέξοδο η µεγάλη µάζα
των παραγόµενο)ν προϊόντων. Αυτός ο συνδυασµός: εκµηχάνιση επιστηµονική οργάνωση της εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας,
αύξηση του εισοδήµατος των νοικοκυριών -µαζική κατανάλωση,
ονοµάστηκε από πολλούς µαρξιστές θεωρητικούς καθεστώς εντατικής
συσσώρευσης (Lipietz 1982b). Το καθεστώς λοιπόν της εντατικής
συσσώρευσης αποτελεί µια άρθρωση ανάµεσα στη διαδικασία της
παραγωγής και στον τρόπο κατανάλωσης. συγκεκριµένα αναπτύσσεται η
τάση γενίκευσης της µαζικής παραγωγής ταυτόχρονα µε τη µαζική
κατανάλωση, όπως γενικεύεται και η µισθωτή σχέση (Aglietta 1979).

1.3. Παράµετροι και συνθήκες της συσσώρευσης (ή συνθήκες
αξιοποίησης του κεφαλαίου)
Το υλικό υπόβαθρο της συσσώρευσης αποτελούν οι εκάστοτε
κοινωνικές παραγωγικές δυνάµεις. Η κινητοποίηση µιας µάζας µέσων
παραγωγής και ενός αριθµού εργαζοµένων από µια ποσότητα χρήµατος κεφαλαίου αποτελεί την αφετηρία της σπειροειδούς διαδικασίας
συσσώρευσης. Ο ρυθµός όµως και οι διαστάσεις της συσσώρευσης
προσδιορίζονται, µέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε καθεστώτος
συσσώρευσης, σε σχέση µε ορισµένες ειδικότερες συνθήκες στις οποίες
θα αναφερθούµε συνοπτικά στη συνέχεια.
Πρώτη συνθήκη - προϋπόθεση της συσσώρευσης είναι η δυνατότητα
πραγµατοποίησης από το κεφάλαιο της κυκλικής κίνησης που καταλήγει
στην επαύξησή του. Αυτή. στην πιο απλή περίπτωση προϋποθέτει, την
ύπαρξη τριών αγορών: της αγοράς των µέσων παραγωγής, της αγοράς
εργατικής δύναµης και της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων. Από εδώ
και πέρα το µέγεθος της υπεραξίας που θα παραχθεί και θα
της τεχνικής οργάνωσης της εργασίας είναι η εφαρµογή της ηµιαυτόµατης γραµµής
συναρµολόγησης. ενώ η νεοφορδική οργάνωση της εργασίας. συνίσταται στην
εφαρµογή του αυτόµατου ελέγχου για την ανασύνθεση των καθηκόντων εργασίας που
αυτή επιβάλλει.
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επανεπενδυθεί εξαρτάται από:
α. το βαθµό εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης. Το ποσοστό
υπεραξίας, γράφει ο Marx, εξαρτάται πριν απ' όλα από το βαθµό
εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης. Η πολιτική οικονοµία αποδίδει
τόσο µεγάλη σηµασία στο ρόλο αυτού του παράγοντα, που συχνά την
επιτάχυνση της συσσώρευσης που οφείλεται στην αυξηµένη παραγωγική
δύναµη της εργασίας, την ταυτίζει µε την επιτάχυνσή της που οφείλεται
στην αυξηµένη εκµετάλλευση του εργάτη. Ο µισθός της εργασίας δεν
είναι πάντα ίσος µε την αξία της εργατικής δύναµης. Το βίαιο κατέβασµα
του µισθού κάτω από την αξία της αυτή µετατρέπει µέρος από την
αναγκαία καταναλωτική δαπάνη του εργάτη σε δαπάνη συσσώρευσης
του κεφαλαίου (Marx 1975). Οι συνθήκες εποµένως που προσδιορίζουν
το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης (υλικές και πολιτικοιδεολογικές) διαφοροποιούν άµεσα το µέγεθος της υπεραξίας που
παράγει µια δοσµένη µάζα κεφαλαίου.
β. την παραγωγικότητα της κοινωνικής εργασίας. Η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας συνοδεύεται άµεσα από τη µείωση της
αξίας της εργατικής δύναµης γιατί µειώνεται το κόστος αναπαραγωγής
της, ακόµα και στην περίπτωση που ανεβαίνει ο πραγµατικός µισθός.
Γιατί σπάνια ο µισθός ανεβαίνει µε τον ίδιο ρυθµό που αυξάνεται η
παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι η διανοµή ανάµεσα σε αναγκαία
εργασία και σε υπερεργασία. σε µισθό και σε υπεραξία µεταβάλλεται
υπέρ της υπερεργασίας και της υπεραξίας. Παράλληλα η κατανοµή της
υπεραξίας σε εισόδηµα κατανάλωσης της αστικής τάξης και σε πρόσθετο
κεφάλαιο µπορεί να µεταβληθεί υπέρ του πρόσθετου κεφαλαίου, εάν
διατηρηθεί σταθερή η κατανάλωση των καπιταλιστών. Ο Marx
διατυπώνει αυτή τη σχέση µε αντίστροφο τρόπο: όταν µένει η ίδια
αναλογία που χωρίζεται το υπερπροϊόν σε εισόδηµα και σε πρόσθετο
κεφάλαιο, µπορεί µε την αύξηση της παραγωγικότητας να αυξάνεται η
κατανάλωση του κεφαλαιοκράτη χωρίς να µειώνεται το ποσό της
συσσώρευσης (Marx 1975). Αλυσιδωτά λοιπόν η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας οδηγεί σε αύξηση του πρόσθετου
κεφαλαίου και κατά συνέπεια σε επιταχυνόµενη συσσώρευση η για να
χρησιµοποιήσουµε τους όρους του Lojkine (1972) "µακριά από το να
είναι µια τεχνική αναγκαιότητα, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι
αναγκαία στην ανάπτυξη του καπιταλισµού" Όταν είναι ήδη
διαµορφωµένες οι γενικές βάσεις. του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος,
στην πορεία της συσσώρευσης, παρουσιάζεται πάντα ένα σηµείο, όπου η
ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας γίνεται ο πιο ισχυρός
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µοχλός της συσσώρευσης.
γ. τις συνθήκες της κυκλοφορίας. Το µέγεθος της υπεραξίας που
παράγεται µε την ολοκλήρωση κάθε περιστροφής δεν προσδιορίζεται
µόνο σαν διαφορά ανάµεσα στην παραγωγικότητα της εργασίας και στο
κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. Το κόστος και η διάρκεια
της κυκλοφορίας έχουν ιδιαίτερη σηµασία πάνω στον ετήσιο όγκο και
στο ποσοστό υπεραξίας που παράγεται. Το χρήµα κατ' αρχήν που
διατίθεται για την πραγµατοποίηση της κυκλοφορίας και των
λειτουργικών µεταµορφώσεων του κεφαλαίου (κόστος εγκαταστάσεων
και δραστηριοτήτων διαχείρισης, εµπορίου, αποθήκευσης, ελέγχου κλπ.)
αφαιρείται από το κεφάλαιο που χρησιµοποιείται παραγωγικά. Αυτή η µη
παραγωγική δαπάνη αποσκοπεί στη µείωση του κοινωνικού χρόνου και
της κοινωνικής εργασίας που αφιερώνεται για τη µη παραγωγική αλλά
αναγκαία λειτουργία της µεταβολής των µορφών του κεφαλαίου. Ο
χρόνος τώρα της κυκλοφορίας µεταβάλλει τη µάζα της υπεραξίας που
παράγεται µέσα σε µια δοσµένη χρονική περίοδο. Ένα κεφάλαιο που
κυκλοφορεί δυο .φορές ταχύτερα από ένα άλλο είναι και διπλάσια
παραγωγικό, caeteris paribus. Η µείωση εποµένως του χρόνου
κυκλοφορίας, όπως και του κόστους, έχουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις
πάνω στο ρυθµό εµφάνισης και στο µέγεθος του πρόσθετου κεφαλαίου,
άρα στο ρυθµό και στις διαστάσεις της συσσώρευσης.
δ. τη συνάρτηση της επένδυσης, δηλαδή το ποσοστό της υπεραξίας
που θα επανενταχθεί στην παραγωγή και θα σχηµατίσει το πρόσθετο
κεφάλαιο. Στο σχηµατισµό του πρόσθετου κεφαλαίου συµβάλλει επίσης
και η ξένη επένδυση, δηλαδή η υπεραξία που παράχθηκε σε άλλους
κοινωνικούς σχηµατισµούς. Το µέγεθος του πρόσθετου κεφαλαίου
συγκεκριµενοποιεί τη διεύρυνση της συσσώρευσης και τη διενέργειά της
σε µεγαλύτερη κλίµακα και συµπαρασύρει µαζί του τις µεταβολές στην
παραγωγική κατανάλωση, στο προϊόν και στη ζήτηση εργασίας, τις υλικές
δηλαδή προϋποθέσεις κάθε καθεστώτος συσσώρευσης.
ε. την οργανική σύνθεση του επενδυόµενου πρόσθετου κεφαλαίου.
Καθώς το πρόσθετο κεφάλαιο χωρίζεται σε σταθερό και σε µεταβλητό,
σε κάθε φάση επανένταξής του στην παραγωγή δηµιουργείται νέα
ζήτηση µέσων παραγωγής και εργατικής δύναµης, ανάλογα µε την
οργανική σύνθεση που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής.
Η νεοεντασσόµενη εργατική δύναµη παράγει µε τη σειρά της νέα
υπεραξία, άρα εν δυνάµει νέο πρόσθετο κεφάλαιο και ούτω καθ' εξής.
Αντίστροφα λοιπόν µε τη µεταβολή της οργανικής σύνθεσης του
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κεφαλαίου µεταβάλλεται η µάζα της παραγόµενης υπεραξίας. Από εδώ
προκύπτει και η γνωστή τάση της πτώσης του µέσου ποσοστού κέρδους
ή της αποδοτικότητας του κεφαλαίου µε την άνοδο της οργανικής
σύνθεσης.
στ. Τις διαδικασίες ρύθµισης, δηλαδή την εξασφάλιση σχέσεων
συνεργασίας ανάµεσα στους ανεξάρτητους παραγωγούς και ανάµεσα
στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Η λειτουργία των ρυθµιστικών
διαδικασιών προσπαθεί να αποτρέψει τις κρίσεις ανισορροπίας ανάµεσα
σε τοµείς παραγωγής, ανάµεσα σε παραγωγή και σε κατανάλωση, που
γεννιούνται από τον αναρχικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής.
Ο ρυθµιστικός µηχανισµός της συσσώρευσης µέσα από τον περιορισµό
των κρίσεων και της συνεπαγόµενης καταστροφής παραγωγικών
δυνάµεων λειτουργεί διορθωτικά. Η θετική παρέµβασή του στη
συσσώρευση προκύπτει από τον οµαλοποιητικό του χαρακτήρα.

2. Πόλωση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και σχηµατισµός
των µητροπολιτικών περιοχών.
Εάν η συσσώρευση του κεφαλαίου συµπυκνώνει όλες τις µορφές της
κινητικότητάς του τότε αναπόφευκτα της αντιστοιχεί και µια ορισµένη
χωρική διάρθρωση και γεωγραφική µορφή. Εµπειρικά διαπιστώνεται ότι
οι διαδικασίες παραγωγής και επανεπένδυσης της υπεραξίας είναι χωρικά
πολωµένες" ότι η γεωγραφική µορφή της συσσώρευσης επικεντρώνεται
σ' ορισµένους κόµβους κέντρα, όπου συγκεντρώνονται οι διαδικασίες
που τη συγκροτούν.
Για ένα πιο ακριβή ορισµό της πόλωσης της συσσώρευσης του
κεφαλαίου µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για την ταυτόχρονη
γεωγραφική συγκέντρωση των διαδικασιών της αυτοανάπτυξης του
κεφαλαίου. Πιο αναλυτικά είναι οι σε συγκεκριµένες θέσεις ταυτόχρονη
παρουσία: α. των αγορών µέσων παραγωγής, β. των αγορών εργατικής
δύναµης, γ. των διαδικασιών της παραγωγής, δ. της ανταλλαγής των
εµπορευµάτων, ε. των επενδύσεων του πρόσθετου κεφαλαίου.
Η έννοια της πόλωσης της συσσώρευσης δεν έχει προέλθει µέσα από
µια συνάντηση ανάµεσα στις θεωρίες της καπιταλιστικής συσσώρευσης
και της πόλωσης της ανάπτυξης του F. Perroux. Αντίθετα, έχει προκύψει
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από τη συνάντηση της θεωρίας της καπιταλιστικής συσσώρευσης ρύθµισης µε τις εµπειρικές διαπιστώσεις της γεωγραφικής συγκέντρωσης
των παραµέτρων της συσσώρευσης σε ορισµένους πυρήνες του εθνικού
και διεθνή χώρου.
Στον εθνικό χώρο των καπιταλιστικών κοινωνικών σχηµατισµών, η
πόλωση της συσσώρευσης του κεφαλαίου εκφράζεται µε την δηµιουργία
των αστικών και µητροπολιτικών περιοχών και την ανάδειξη του δικτύου
τους σαν κύριου οικιστικού δικτύου. Ειδικά για τις µητροπολιτικές
περιοχές και το µητροπολιτικό δίκτυο, η πόλωση της συσσώρευσης
εκφράζει την αιτιότητα της γέννησής τους και τον δυναµισµό της
κοινωνικής επιρροής τους. Αυτός µάλιστα µπορεί να µετρηθεί από την
συµµετοχή του µητροπολιτικού δικτύου στο σύνολο των διαδικασιών της
συσσώρευσης.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η προβληµατική µας σχετικά µε την
πόλωση της συσσώρευσης δεν εξαντλείται σ' ένα πλαίσιο οικονοµικών
εννοιών και σχέσεων, παρόλο που δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σ' αυτό. Η
αναφορά στο ρόλο της πολιτικής και της ιδεολογίας είναι αναπόφευκτη,
εάν θέλουµε να κατανοήσουµε τις κινήσεις του κεφαλαίου όχι σαν
κινήσεις πραγµάτων, αλλά σαν κινήσεις κοινωνικών σχέσεων µ' όλο το
οικονοµικό, πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόµενό τους. Μ' αυτήν την
έννοια, πόλωση του κεφαλαίου δεν είναι µόνο η γεωγραφική
συγκέντρωση των παραγωγικών δυνάµεων αλλά και των κοινωνικών
σχέσεων που υποστηρίζουν κάθε καθεστώς συσσώρευσης. Πριν όµως
παρουσιάσουµε την αιτιότητα που διέπει την πόλωση, θα άξιζε να
αναφερθούµε στα εµπειρικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την πόλωση της
συσσώρευσης στον ελληνικό κοινωνικό καπιταλισµό.

2.1. Η εµπειρική µαρτυρία: η πόλωση της συσσώρευσης του
κεφαλαίου στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό
Η πόλωση της συσσώρευσης στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό
διαπιστώνεται εµπειρικά από την πόλωση (δηλαδή τη συγκέντρωση σε
συγκεκριµένα κέντρα) των πιο βασικών προϋποθέσεων της κυκλικής
κίνησης και της κυκλοφορίας, δηλαδή της παραγωγής (Π), της αγοράς
µέσων παραγωγής (Μπ), της αγοράς εργατικής δύναµης (Εδ), των
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επενδύσεων πρόσθετου κεφαλαίου. Σαν δείκτες πόλωσης της παραγωγής
χρησιµοποιούµε τη γεωγραφική κατανοµή της απασχόλησης στη
βιοµηχανία και της παραγωγής κατοικιών, σαν δείκτες για την πόλωση
της αγοράς µέσων παραγωγής χρησιµοποιούµε τη γεωγραφική κατανοµή
της απασχόλησης στο χονδρεµπόριο και στη βιοµηχανία, σαν δείκτη
πόλωσης της αγοράς εργατικής δύναµης χρησιµοποιούµε τη γεωγραφική
κατανοµή των µισθωτών. Σαν δείκτη τέλος πόλωσης των επενδύσεων
πρόσθετου κεφαλαίου χρησιµοποιούµε τη γεωγραφική κατανοµή των
επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Για να ελέγξουµε την πόλωση των
παραπάνω προϋποθέσεων της κυκλικής κίνησης και κυκλοφορίας του
κεφαλαίου, χρησιµοποιούµε µια οµάδα οικισµών µε πληθυσµό
µεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων. Λόγω έλλειψης αναλυτικών στοιχείων
σε επίπεδο οικισµών χρησιµοποιούµε τα στοιχεία που δίνονται για κάθε
νοµό. Υποθέτουµε ότι τα χαρακτηριστικά που µελετάµε συγκεντρώνονται
κατ' εξοχήν στα αστικά κέντρα του νοµού. Κατά συνέπεια τα
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση σε επίπεδο νοµών
ισχύουν και για τα αστικά τους κέντρα(Βλ. πίνακες 3.1 έως 3.5).
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Πίνακας 3.1.
Γεωγραφική Κατανοµή Βιοµηχανικής Απασχόλησης και
Παραγωγής Κατοικιών
απασχόληση στη βιοµηχανία

Περιφ. Πρωτ.

παραγωγή

1963

1929

1973

1978

κατοικιών
1961-1971

225870

213779

279824

281821

326498

Νοµ. Θεσ/νίκης

47238

59281

70539

82866

94268

Νοµ. Μαγνησίας

10319

10170

11064

14788

7289

8136

8626

13161

14731

11745
12049

Νοµ. Λαρίσης
Νοµ. Αχαΐας

16289

16425

17439

21119

Νοµ. Καβάλας

7572

6947

6187

8053

5012

Νοµ. Ηρακλείου

8729

8988

8572

9124

13145

Νοµ. Χανίων

5379

3998

5274

5286

3554

Σύνολο Νοµών

329532

348214

412060

437808

473560

Σύνολο Ελλάδας

482294

501522

604042

671496

679953

68,3%

69,4%

68,2%

65,2%

69,60%

Αναλογία

πηγή: ΕΣΥΕ, Επετηρίδες 1965, 1981.

Πίνακας 3.2.
Γεωγραφική Κατανοµή Απασχόλησης στο Χονδρεµπόριο και την
Βιοµηχανία 1958-1978
απασχόληση στο

απασχόληση στη

χονδρεµπόριο

βιοµηχανία

1958

1969

1978

1963

1969

1978

Περιφ. Πρωτ.
Ν. Θεσ/νίκης

32808
7505

47977
10902

53207
12548

225870
47238

233779
59281

281821
82886

Ν. Μαγνησίας

1332

1534

1332

10319

10170

14786

Ν. Λαρίσης

1107

1442

1530

8136

8626

14731

Ν. Αχαΐας

2074

1947

1932

16289

16425

21119

756

988

1051

7572

6947

8053

1218

1895

1755

8729

8988

9124

624

674

659

5379

3998

5286

Ν. Καβάλας
Ν. Ηρακλείου
Ν. Χανίων
Σύν. Νοµών

47424

67359

74014

329532

348214

437808

Σύν. Ελλάδας

63342

85215

91341

482294

501522

571496

Αναλογία

74,8%

79,0%

81,0%

68,3%

69,4%

65,2%

πηγή: ΕΣΥΕ, Επετηρίδα 1981.
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Πίνακας 3.3.
Γεωγραφική Κατανοµή Καταστηµάτων Χονδρεµπορίου και Βιοµηχανίας
1958-1978
καταστήµατα χονδρεµπορίου
1958
1969
1978

καταστήµατα βιοµηχανίας
1969
1973
1978

Περιφ. Πρωτ.

8337

11424

11758

40956

42907

47332

Ν. Θεσ/νίκης

2357

3478

3406

12707

11277

13082

Ν. Μαγνησίας

496

611

513

2664

2511

2476

Ν. Λαρίσης

453

550

535

2785

2904

2880

Ν. Αχαΐας

688

748

625

2979

2696

3161

Ν. Καβάλας

305

375

321

1835

1498

1691

Ν. Ηρακλείου

562

608

606

3295

3234

3437

Ν. Χανίων

287

280

281

1807

1714

1607

Σύν. Νοµών

13485

18074

18045

69024

68741

75666

Σύν. Ελλάδας

20600

26760

25266

124651

121357

128988

Αναλογία

65,5%

67,5%

71,4%

55,4%

56,6%

58,7%

πηγή: ΕΣΥΕ, Επετηρίδα 1981

Πίνακας 3.4.
Πληθυσµός και Μισθωτοί Ελληνικών Μητροπόλεων 1951-1981
πληθυσµός

µισθωτοί

1951

1961

1971

1981

1971*

αναλογία

1378586
302635

1852709
380648

2540241
557360

3027331
706180

646060
139720

25,4
25,0

Π.Σ. Βόλου

73877

81072

88096

107407

24700

28.0

Λάρισα

41016

55391

72336

102048

27080

37,4

Πάτρα

94192

103985

120847

154596

38020

31,4

Καβάλα

42102

44517

46234

56375

15500

33,6

Π.Σ. Αθηνών
Π.Σ. Θεσ/νίκης

Π.Σ. Ηρακλείου

58285

69938

84710

110958

21920

25,8

Π.Σ. Χανίων

33211

50789

53026

61976

18740

35,3

Σύν. Πόλεων

2023904

2639049

3562850

4326871

931740

26,1

Σύν. Ελλάδας

7646402

8398050

8831036

9740417

1369844

15,5

26,5%

31,5%

40,3%

44,4%

67,3%

Αναλογία

πηγή: Επετηρίδες 1975,1962, 1972, 1981
* σε επίπεδο νοµών
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Πίνακας 3.5
Γεωγραφική Κατανοµή του Πληθυσµού (1981), της Βιοµηχανικής Απασχόλησης (1978), της Απασχόλησης
στο Εµπόριο (1978), της Παραγωγής Κατοικιών (1971-1981), των Μισθωτών (1971)
αστικός
πληθυσµός
απογραφής
1981

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ν. Περιφ.
Πρωτευούσης
Ν Θεσσαλονίκης
Ν. Αχαΐας
Ν. Αττικής (υπόλ.)
Ν. Λαρίσης
Ν Ηρακλείου
Ν. Μαγνησίας
Ν. Ηµαθίας
Ν. ∆ωδεκανήσου
Ν. Χανίων
Ν. Καβάλας
Ν.Αιτωλ-Ακαρνανίας
Ν. Κοζάνης
Ν. .Έβρου
Ν. Σερρών
Ν. Τρικάλων
Ν. Ευβοίας
Ν. Ιωαννίνων
Ν. Μεσσηνίας
Ν. Φθιώτιδος
Ν. Πέλλης
Ν. Πιερίας
Ν Ροδόπης
Ν. Ηλείας
Ν ∆ράµας
Ν. Κερκύρας
Ν Βοιωτίας
Ν Ξάνθης
Ν. Aργολίδος
Ν. Χίου
Ν Καρδίτσης
Ν Λέσβου
Ν. Κορινθίας
Ν. Αρκαδίας
Ν. Καστοριάς
Ν. Άρτης
Ν. Ρεθύµνης
Ν. Κυκλάδων
Ν. Λακωνίας
Ν Πρεβέζης
Ν Κιλκίς
Ν. Φλωρίνης

3.027.331
706.180
180.319
145305
113544
110.958
107.407
69.285
67.733
61.976
56.705
56.462
53.442
50.526
46.317
45.160
44.867
44.829
43.235
41.846
40.608
39.895
37.487
37.206
37.118
36.901
36.481
33.897
31.566
29.742
27.532
24.991
22.658
21.337
20.660
20.004
18.190
16.595
14.388
13.624
12.648
12.573

πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα (1983)

µέση ετήσια
απασχόληση
σε βιοτεχνία
βιοµηχανία
1978

281.821
82.886
21.119
45.958
14.731
9.124
14.788
10103
4.544
5.286
8.053
6.076
6.410
4.751
8.273
4.878
14.771
5.634
7.240
8.529
7.450
3.375
2.839
4.613
5.542
3.408
15.705
4.268
5.974
1.421
3.174
3.638
8.082
2.629
8.900
2.020
1.707
2.870
2.133
1.821
3.721
1.195

µέση ετήσια
απασχόληση
σε λιανικό
εµπόριο
1978

104821
26.967
8.176
7.929
7.034
7.455
5.205
3.632
5.060
3.296
4.067
5.857
3.413
3.562
5.645
3.830
5.392
3.648
4.717
4.525
3.449
2.835
2.003
4.068
2.427
3.133
3.083
1.589
2.710
1.439
3.324
2.779
3.502
3.003
1.019
1.780
1.582
2.493
2.282
1.321
1.634
1.330

µέση ετήσια
απασχόληση
σε χονδρικό
εµπόριο
1978

53.207
12.548
1.932
1.697
1.530
1.755
1.332
687
588
659
1.051
624
446
467
744
333
715
616
762
674
662
381
385
559
339
524
391
291
438
269
520
552
467
280
198
291
187
284
265
167
219
141

αριθµός
κατοικιών που
κατασκευάστηκαν µεταξύ
1971-1981

380.317
115.158
28.082
94.897
23.233
18.562
19.319
9.288
12.600
8.527
11.935
11.401
7.839
9.754
8.542
9.084
20.109
13.214
7.484
11.052
6.657
14.856
6.037
5.100
5.260
9.063
5.918
5.461
5.804
1.811
3.966
2.454
19.984
5.849
4.157
4.697
4.598
12.114
3.715
3.011
2.029
3.090

αριθµός
µισθωτών
1971

646.060
121.940
31.060
16.580
16.500
16.600
17.680
8.460
8.520
10.020
9.680
8.760
7.360
4.440
6.620
5.780
7.880
7.120
6.890
7.040
4.520
4.260
4.540
5.420
4.580
6.440
5.560
4.480
3.360
4.300
4.100
4.900
3.380
3.080
3.060
3.760
2.340
3.400
2.000
1.740
1.300
1.440
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∆ιάγραµµα 3.1
Κατανοµή Μεγέθους Βιοµηχανικής Απασχόλησης (1978),
Παραγωγής
Κατοικιών
(1961-71),
Απασχόλησης
στο
Χονδρεµπόριο (1978), Πληθυσµού (1981) και Μισθωτών (1971)
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Από τα στοιχεία που παραθέσαµε προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
a

Η µισθωτή σχέση πολώνεται γεωγραφικά. Στην οµάδα των οικισµών
που εξετάζουµε συγκεντρώνεται το 67,3% των µισθωτών της χώρας
και το 40% µόνο του πληθυσµού της. Οι δείκτες συγκέντρωσης
µισθωτών στον πληθυσµό στους 8 οικισµούς σε σχέση µε το σύνολο
της χώρας, κυµαίνονται από 1,6 έως 2,4. ∆ηλαδή οι παραπάνω
οικισµοί είναι 1,6 έως 2,4 φορές περισσότερο "εξειδικευµένοι" σε
µισθωτή εργασία απ' ότι ο µέσος όρος της χώρας

b

Οι παραγωγικές διαδικασίες πολώνονται γεωγραφικά. Στην οµάδα
των οικισµών που εξετάζουµε συγκεντρώνεται το 65-69% της
συνολικής βιοµηχανικής απασχόλησης και το 70% της παραγωγής
κατοικιών

c

Η αγορά µέσων παραγωγής πολώνεται γεωγραφικά. Το 74-81% της
συνολικής απασχόλησης στο χονδρεµπόριο, το 6571% των
συνολικών καταστηµάτων, το 65-69% της συνολικής βιοµηχανικής
απασχόλησης και το 55-58% των συνολικών βιοµηχανικών
καταστηµάτων, συγκεντρώνονται στη θεωρούµενη οµάδα οικισµών,
µε εµφανή τάση περαιτέρω συγκέντρωσης

d

Η παραγωγή υπεραξίας και η ανακύκλησή της στην παραγωγή
πολώνεται γεωγραφικά. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από τη
διαπίστωση της ταυτόχρονης πόλωσης των βασικών προϋποθέσεων
της συσσώρευσης: της µισθωτής σχέσης, της παραγωγής, της
αγοράς µέσων παραγωγής.

Εάν δεχθούµε ότι αυτή η µακροσκοπική εικόνα της πόλωσης της
συσσώρευσης (µ' όλες τις παραδοχές που τη συνοδεύουν) δεν θα
ανατραπεί από µία πιο αναλυτική καταγραφή, µπορούµε να
προχωρήσουµε σε µια απόπειρα οριοθέτησης της αιτιότητάς της.

2.2. Η αιτιότητα της πόλωσης της συσσώρευσης: στοιχεία µιας
προβληµατικής
Η προσέγγιση στην αιτιότητα της πόλωσης του κεφαλαίου δεν θα
ακολουθήσει µια φαινοµενολογική διαδροµή αναζήτησης των αιτίων της
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άµεσα διαπιστούµενης εµπειρίας, δηλαδή της πόλωσης των αγορών, της
µισθωτής σχέσης κλπ., οπότε θα γινόταν η µετάθεση της προσέγγισης
από το επίπεδο της ανάλυσης των σχέσεων της πόλωσης στο επίπεδο
της µελέτης της συµπεριφοράς των άµεσων φορέων της συσσώρευσης,
δηλαδή των µισθωτών, των επιχειρήσεων και του κράτους. Αντί να
ρωτήσουµε γιατί πολώνονται οι µισθωτοί, οι επενδύσεις, οι αγορές, θα
προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε γιατί η πόλωση είναι θετική συνθήκη
στις σχέσεις και παραµέτρους που προσδιορίζουν το χαρακτήρα, το
ρυθµό και τις διαστάσεις της συσσώρευσης (στις συνθήκες δηλαδή
αξιοποίησης του κεφαλαίου). Σ' αυτή τη διερεύνηση θα µας βοηθήσει η
ανάλυση της συσσώρευσης που ήδη προηγήθηκε, η οριοθέτηση δηλαδή
των συνθηκών που την καθοδηγούν (βλ. 1.3.). Στη συνέχεια λοιπόν θα
επιχειρήσουµε µια πρώτη προσέγγιση των επιπτώσεων της πόλωσης της
µισθωτής σχέσης, της παραγωγής, των αγορών κλπ.,
•

.στις συνθήκες εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης

•

στην παραγωγικότητα του κεφαλαίου

•

στην κυκλοφορία του κεφαλαίου

•

στις διαδικασίες ρύθµισης,

στις συνθήκες δηλαδή της αξιοποίησης του κεφαλαίου.

Συνθήκες εκµετάλλευσης και πόλωση της µισθωτής σχέσης
Η προβληµατική µας για τις επιπτώσεις της πόλωσης στις συνθήκες
εκµετάλλευσης συναντάει τη θεωρία της αναπαραγωγής της εργατικής
δύναµης και την εργασιακή θεωρία της αξίας. Θυµίζουµε ότι η ένταση
της εκµετάλλευσης των εργαζόµενων προσδιορίζεται από την κατανοµή
του χρόνου εργασίας σε αναγκαίο και πρόσθετο ή σε όρους αξίας από τη
σχέση µισθού και υπεραξίας.
(βαθµός εκµετάλλευσης = πρόσθετη εργασία: αναγκαία + πρόσθετη εργασία)

Πάνω στη σχέση αυτή η πόλωση της συσσώρευσης έχει µια ιδιαίτερη
επίδραση, που εµφανίζεται όµως διαφοροποιηµένη στα διάφορα
καθεστώτα της συσσώρευσης.
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Στις πρώτες φάσεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης, η
συγκέντρωση του πληθυσµού και η αθλιότητα που τη συνοδεύει έρχεται
σαν άµεση συνέπεια της ταχύτητας συσσώρευσης και της ζήτησης
εργατικής δύναµης που αυτή δηµιουργεί. Ο Marx (1975) δίνει την
ακόλουθη περιγραφή: "Στις αρχές του 19ου αιώνα εκτός από το Λονδίνο δεν υπήρχε
ούτε µια πόλη στην Αγγλία που να φθάνει τους 100.000 κατοίκους. Μονάχα πέντε
είχαν πάνω από 50.000 κατοίκους. Σήµερα υπάρχουν 28 πόλεις µε πάνω από 50000
κατοίκους η καθεµιά. Το αποτέλεσµα αυτής της αλλαγής είναι όχι µόνο µια τεράστια
αύξηση του αστικού πληθυσµού, µα και το γεγονός ότι οι παλιές πυκνοκατοικηµένες
µικρές πόλεις είναι σήµερα κέντρα περίχτιστα απ' όλες τις µεριές χωρίς να παίρνουν
αέρα από πουθενά... Έτσι ένας ολόκληρος πληθυσµός στριµώχθηκε σε σπίτια που
δεν ήταν προορισµένα γι' αυτόν και για τον οποίο είναι τελείως ακατάλληλα, µέσα
σ' ,να περιβάλλον που είναι πραγµατικά ταπεινωτικό για τους ενήλικους και ολέθριο
για τα παιδιά. Όσο πιο γρήγορα συσσωρεύει το κεφάλαιο σε µια βιοµηχανική Και
εµπορική πόλη, τόσο πιο γρήγορη είναι η συρροή του εκµεταλλεύσιµου ανθρώπινου
υλικού, τόσο πιο άθλιες οι αυτοσχεδιασµένες κατοικίες των εργατών... Το χτίσιµο
καινούργιων σπιτιών προχωρεί πολύ αργά ενώ οι δουλειές προχωρούν πολύ
γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο, το 1865 η πόλη ήταν πιο παραγεµισµένη από κάθε άλλη
φορά... Το Μπρίστολ κατέχει την τρίτη θέση ύστερα από το Λονδίνο στο ζήτηµα
της αθλιότητας της κατοικίας. Εδώ σε µια από τις πλουσιότερες πόλεις της Ευρώπης
υπάρχει η µεγαλύτερη πληθώρα της πιο απροκάλυπτης φτώχιας και αθλιότητας στο
ζήτηµα της κατοικίας (1 δωµάτιο για 16, 11, 18, 13 άτοµα)". Βέβαια αυτό το
στρίµωγµα δεν οδηγεί σ' ένα περιορισµό της δαπάνης για κατοικία "καθώς
µεγαλώνει το ρεύµα των ανθρώπων που συρρέουν στη µητρόπολη, στο µέτρο που
ανεβαίνουν τα νοίκια µαζί µε την αύξηση της γαιοπροσόδου των πόλεων, τα νοίκια
έφθασαν σε τέτοια ύψη που µόνο λίγοι εργάτες µπορούν να πληρώσουν νοίκι για
περισσότερο από ένα δωµάτιο". Έτσι όµως ένα µικρό µέρος του
κοινωνικού κεφαλαίου διοχετεύεται σε αναπαραγωγικές δαπάνες, δηλαδή
σε δαπάνες µη αναγκαία αποδοτικές αλλά απαραίτητες για τη συνέχιση
των παραγωγικών διαδικασιών στους αποδοτικούς τοµείς.

Αυτή ουσιαστικά είναι η επίδραση της γεωγραφικής πόλωσης της
µισθωτής σχέσης στη συσσώρευση: η µεταβολή της σχέσης ανάµεσα σε
παραγωγικό και αναπαραγωγικό κεφάλαιο. Ο περιορισµός των
αναπαραγωγικών δαπανών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη
συνδυασµένη και κοινή χρήση από τους εργαζόµενους των υλικών όρων
αναπαραγωγής της εργατικής τους δύναµης. Από αυτήν την κοινή χρήση
προκύπτει και ο χαρακτηρισµός τους "µέσα συλλογικής κατανάλωσης"
(κοινωνικός εξοπλισµός, µεταφορές, κατοικία) σε αντιδιαστολή µε τις
δαπάνες εισοδήµατος για εµπορεύµατα ατοµικής κατανάλωσης των
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εργαζοµένων4.
Στη φάση της εντατικής συσσώρευσης ο ρόλος της πόλωσης
παρουσιάζεται σχετικά ουδετεροποιηµένος. Καθώς οι αυξήσεις της
παραγωγικότητας πρέπει να συνδυαστούν µε παράλληλη αύξηση του
άµεσου και έµµεσου µισθού, οι υλικές συνθήκες αναπαραγωγής
προσφέρουν µια σηµαντική διέξοδο κατανάλωσης. Έτσι το ζήτηµα
περιορισµού του κόστους τους δεν τίθεται µε την ίδια ένταση. Αντίθετα
το πρόβληµα µετατοπίζεται στην αντιστοιχία των αναπαραγωγικών
δαπανών µε το ρυθµό συσσώρευσης και τη µάζα του διατιθέµενου
πρόσθετου κεφαλαίου. Ακόµη όµως και σ' αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να
διερευνηθεί εάν το κόστος µιας διασπαρµένης µορφής πόλης (και η
αναίρεση της πόλωσης) µπορεί να γίνει ανεκτό από το νέο επίπεδο
δαπανών για µαζική κατανάλωση.

Παραγωγικότητα και πόλωση της παραγωγής
Εκτός από τον τεχνικό εκσυγχρονισµό στο επίπεδο της διαδικασίας
της εργασίας, βασικές κινητήριες δυνάµεις αύξησης της παραγωγικότητας
είναι η διεύρυνση της παραγωγής και η διενέργειά της όλο και σε
µεγαλύτερη κλίµακα, και η βελτίωση της συνεργασίας των φορέων που
µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο συµµετέχουν στην παραγωγή. Είναι προς τιµή
του J. Lojkine (1972) ότι έφερε στην επιφάνεια την προβληµατική που
αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο σχετικά µε το ρόλο της συνεργασίας στην
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και στη συσσώρευση.
Η ανάπτυξη της κοινωνικής παραγωγικής δύναµης της εργασίας
γράφει ο Marx (1975) προϋποθέτει τη συνεργασία σε µεγάλη κλίµακα,
και µόνο µ' αυτή την προϋπόθεση µπορεί να οργανωθεί ο καταµερισµός
και ο συνδυασµός της εργασίας, να γίνει οικονοµία σε µέσα παραγωγής
µε τη µαζική συγκέντρωση µέσων εργασίας, να δηµιουργηθούν τέτοια
µέσα εργασίας που από την ίδια την υλική σύστασή τους να µπορούν να
4

∆εν πρέπει να συγχέουµε τα µέσα συλλογικής κατανάλωσης µε τις γενικές συνθήκες
παραγωγής και την κοινή χρήση των τελευταίων από τους καπιταλιστές (δίκτυα
µεταφοράς εµπορευµάτων, βιοµηχανικές ζώνες, επικοινωνίες, υποδοµή παραγωγική
κλπ.). Για τη διάκρισή τους βλ. Lojkine J. (1977). chap. 11: moyens de consommation
collectifs et conditions générales de la production.
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χρησιµοποιούνται µόνο από κοινού, να µπουν στην υπηρεσία της
παραγωγής τεράστιες φυσικές δυνάµεις και να µετατραπεί το προτσές
παραγωγής σε τεχνολογική εφαρµογή της επιστήµης. Η συνεργασία
όµως σ' αυτή την κλίµακα προϋποθέτει µια διαίρεση εργασίας µέσα στην
κοινωνία, παράλληλα µε την διαίρεση εργασίας µέσα στο εργοστάσιο.
"Όπως η διαίρεση της εργασίας µέσα στο εργοστάσιο προϋποθέτει σαν υλική βάση
ένα ορισµένο αριθµό εργατών που εργάζονται ταυτόχρονα. έτσι, η διαίρεση της
εργασίας µέσα στην κοινωνία προϋποθέτει ένα ορισµένο µέγεθος πληθυσµού
συνοδευόµενου από µια ορισµένη πυκνότητα". Και για να προσδιορίσει ότι
δεν πρόκειται µόνο για µία δηµογραφική πυκνότητα, αλλά για µία αστική
συγκέντρωση προσδιορίζει σαν µέτρο της πυκνότητας τα δίκτυα
µεταφοράς.

Η έµφαση στην έννοια της κοινωνικής συνεργασίας στο πεδίο της
πόλης µας οδηγεί στη διατύπωση της έννοιας, του αστικού παραγωγικού
συστήµατος, δηλαδή στο σύστηµα συνεργασίας των αστικών
παραγωγικών δραστηριοτήτων και στις σχέσεις που αναπτύσσονται
ανάµεσά τους (Κοµνηνός 1982α). Ο Sargent Florence (1948) σε µία
απόπειρα παρουσίασης των σχέσεων αυτών τις κατατάσσει στις
ακόλουθες κατηγορίες:
•

Τις κάθετες, που περιλαµβάνουν τις διαδοχικές επεξεργασίες ενός
προϊόντος, από την πρώτη ύλη ως την παράδοση στους
καταναλωτές.

•

Τις συγκλίνουσες, που σχετίζονται µε την τροφοδότηση µιας
γραµµής παραγωγής,

•

Τις διαγώνιες, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε παραγωγικές
διαδικασίες, και

•

Τις έµµεσες ή κοινωνικές, που σχετίζονται µε την παροχή της
αναγκαίας για την παραγωγή εργασίας.

Η µεταβολή λοιπόν της παραγωγικότητας της εργασίας ανάγεται
κατά ένα µέρος στην εσωτερική συνάφεια και δυναµική του αστικού
παραγωγικού συστήµατος, που µε τη σειρά στηρίζει την υπόστασή του
στη χωρική πόλωση των παραγωγικών διαδικασιών και των αναγκαίων
συντελεστών που τις συνοδεύουν (υπηρεσίες, εργασία, δίκτυα κλπ.).
Αυτή η θετική σχέση ανάµεσα σε παραγωγικότητα της εργασίας και σε
χωρική πόλωση της παραγωγής ωθεί στην ένταση της τελευταίας.
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Η επίδραση της πόλωσης στην κυκλοφορία του κεφαλαίου
Πρόκειται για τις επιπτώσεις της χωρικής συγκέντρωσης των
διαδικασιών παραγωγής, ανταλλαγής και διακίνησης (που σχηµατικά
µπορεί να γίνει κατανοητή σαν γεωγραφική συγκέντρωση της κίνησης
Χ – Ε...Π...Ε' – Χ') στα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Αυτές
συγκεκριµενοποιούνται στην ανάδειξη των τοπικών αγορών και στη
διαφοροποίηση του χρόνου και των εξόδων κυκλοφορίας (Κοµνηνός
1982β).
Ο ρόλος των τοπικών αγορών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στις
µεταµορφώσεις Ε-Χ. Για ορισµένες παραγωγικές διαδικασίες οι πωλήσεις
των εµπορευµάτων συναρτώνται σε µια τοπική αγορά. Η ύπαρξη
τοπικών αγορών οφείλεται σε ψηλά κόστη µεταφοράς, ιδιαίτερα όταν τα
προϊόντα έχουν µικρή αξία ανά µονάδα βάρους ή στις ιδιοµορφίες των
ίδιων των εµπορευµάτων. Όσο περισσότερο το εµπόρευµα είναι
ευάλωτο, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη να καταναλωθεί λίγο µετά την
παραγωγή και τόσο µειώνεται η ικανότητά του να αποµακρυνθεί από τον
τόπο της παραγωγής του. Περιορίζεται κατά συνέπεια η σφαίρα της
κυκλοφορίας του και τονίζεται ο τοπικός χαρακτήρας της ροής του.
Ειδικά στην ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα, λόγω της διαφοροποίησης
της µορφής της κυκλικής κίνησης, η τοπική αγορά που συνοδεύει την
αστική συγκέντρωση γίνεται απαραίτητο στοιχείο. Στον τριτογενή η
κυκλική κίνηση του κεφαλαίου παίρνει την ακόλουθη µορφή
Χ – Ε...Π – Χ'. ∆ηλαδή ανάµεσα στην παραγωγή και στη µετατροπή του
προϊόντος της σε χρηµατική αξία (Χ') δεν παρεµβάλλεται ένα υλικό
εµπόρευµα. ∆εν παρουσιάζεται έτσι, ένα αντικείµενο χρήσης
διακεκριµένο από την παραγωγική διαδικασία που να µπορεί να
κυκλοφορεί και να λειτουργεί σαν εµπόρευµα. Αντίθετα παράγεται ένα
χρήσιµο αποτέλεσµα του οποίου η κατανάλωση είναι ταυτόχρονη µε τη
διαδικασία παραγωγής. Επιβάλλεται σ' αυτή τη µορφή της κυκλικής
κίνησης η ταυτόχρονη ανάπτυξη και ο άµεσος συσχετισµός της
παραγωγής και της κατανάλωσης, συνθήκη που πραγµατοποιείται µε την
πόλωση των στοιχείων της κυκλοφορίας.
Η διάρκεια κυκλοφορίας κάθε διακεκριµένου κεφαλαίου συντίθεται
από το άθροισµα των χρόνων των τριών φάσεων Χ – Ε, Π, Ε' – Χ' και
από τη χρονική διάρκεια των δύο διακοπών της κίνησης πριν και µετά
την παραγωγή. Η µεν διάρκεια της φάσης της παραγωγής εξαρτάται
κύρια από την τεχνολογία της παραγωγής. Η διάρκεια της κυκλοφορίας
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συναρτάται πλήρως στις γενικές συνθήκες παραγωγής, όπως και η
διάρκεια των δύο διακοπών που παρεµβάλλονται ανάµεσα στις τρεις
φάσεις της κυκλικής κίνησης. Εµπειρικά είναι γνωστό ότι η µεταµόρφωση
Ε' – Χ' είναι η πιο χρονοβόρα, και διαφοροποιεί σταθερά το χρόνο
ολοκλήρωσής της η χρονική απόσταση της παραγωγής από την
κατανάλωση καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου διανοµής. Αυτή δε είναι
και η αιτία της έλξης που ασκεί στις παραγωγικές µονάδες η µεταφορική
υποδοµή, και της καταστροφής και επαναδόµησης των παλαιών κέντρων
σε σχέση µε τις µεταφορές. Η πόλωση τώρα της κυκλοφορίας
διαφοροποιεί τη συνολική της διάρκεια. Ιδιαίτερα επιταχύνονται οι
µεταµορφώσεις της πρώτης και της τρίτης φάσης, ο δε µηχανισµός της
επιτάχυνσης συγκεκριµενοποιείται στη διαφοροποίηση της συνεργασίας
των διακεκριµένων στοιχείων που παρεµβαίνουν σε κάθε φάση της
κυκλικής κίνησης: Οι νέες µορφές συνεργασίας και τα νέα στοιχεία µέσα
στη συνεργασία που εµφανίζονται µε την περαιτέρω εξέλιξη της
κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας. Μαζί µε την µείωση της χρονικής από
στα σης κάθε φάσης, επιτρέπουν τη συνολική συρρίκνωση της περιόδου
ανακύκλησης του κεφαλαίου.
Οι αλλαγές κατάστασης που πραγµατοποιούνται σε κάθε φάση της
κυκλικής κίνησης κοστίζουν χρόνο αλλά και εργατική δύναµη, που δεν
παράγει υπεραξία αλλά βοηθά την πραγµατοποίηση των διαδοχικών
µεταµορφώσεων της αξίας. Ακριβώς αυτή η µη παραγωγική δαπάνη
εργατικής δύναµης συνιστά τα έξοδα της ροής του κεφαλαίου. Η πόλωση
της κυκλοφορίας καθώς λειτουργεί σαν σύστηµα βελτίωσης της
συνεργασίας των στοιχείων της κυκλικής κίνησης, διαµορφώνει µια
εξωτερική οικονοµία στο επίπεδο των εξόδων κυκλοφορίας µε
αποτέλεσµα τον περιορισµό τους. Μ' αυτή τη λειτουργία συµβάλλει όπως
και η πόλωση της µισθωτής εργασίας στη µεταβολή της σχέσης
παραγωγικών και µη παραγωγικών δαπανών.

Οι επιπτώσεις της πόλωσης στις διαδικασίες ρύθµισης
Οι οικονοµικές, πολιτικές και ιδεολογικές ρυθµιστικές δράσεις σ' ένα
καθεστώς συσσώρευσης δεν αναδύονται αυτόµατα. Προϋπόθεσή τους
είναι η σύσταση ανάλογων θεσµών που να συνθέτουν τις κοινωνικές
ρυθµιστικές πρακτικές µε τις διαδικασίες παραγωγής και επανεπένδυσης
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της υπεραξίας. Αποφασιστικοί θεσµοί που εξασφαλίζουν αυτή τη
λειτουργία είναι οι θεσµοί του προγραµµατισµού, της διακίνησης της
πληροφορίας και της αγοράς. Το πρόβληµα όµως της εµφάνισής τους
είναι το κόστος λειτουργίας τους ή αλλιώς η ενεργός ζήτηση που θα
αναλάβει και θα στηρίξει τη λειτουργία τους. Ας δούµε µερικά
παραδείγµατα.
Οι
θεσµοί
διακίνησης
γενικής
οικονοµικής
πληροφορίας
συµπληρώνουν την πληροφορία που διοχετεύεται µέσα από το σύστηµα
των τιµών. Ουσιαστικό πρόβληµα της πληροφορίας που κινείται µέσα
από τις τιµές είναι η στενότητα της πληροφορίας που παραλαµβάνει ο
αποδέκτης. Το σύστηµα των τιµών µεταφέρει µόνο την τελική
πληροφορία και µόνο σ' αυτούς που µπορούν να έχουν κάποιο όφελος
από τη γνώση της. Έτσι ένας παραγωγός ξύλου, για να
χρησιµοποιήσουµε το παράδειγµα των Friedman (1980), δεν γνωρίζει
εάν η ζήτηση ξύλου αυξήθηκε γιατί περισσότερα παιδάκια ζητούν
µολύβια ή γιατί µεταβλήθηκε η κρατική γραφειοκρατία και δαπανά
περισσότερη γραφική ύλη. ∆εν ξέρει καν ότι η ζήτηση µολυβιών
µεταβλήθηκε. Αυτό που ξέρει είναι ότι κάποιοι ζητούν περισσότερο ξύλο
και προτίθενται να πληρώσουν περισσότερο για να το αποκτήσουν. Αυτή
όµως η "συνθετική" πληροφορία που παραλαµβάνει µέσα από το
σύστηµα των τιµών δεν επαρκεί για να εκτιµήσει τη µελλοντική ζήτηση
και κατά συνέπεια την επανεπένδυση υπεραξίας που απαιτείται για να
ανταποκριθεί σ' αυτήν. Μία αναλυτική πληροφορία που να δίνει
δυνατότητα διαµόρφωσης τεκµηριωµένων προσδοκιών για τις
µελλοντικές µεταβολές της ζήτησης δεν περνάει µέσα από το σύστηµα
των τιµών. Έτσι περιορίζεται η αποτελεσµατικότητά του στον
προγραµµατισµό της µελλοντικής δραστηριότητας και στην επέκταση της
συσσώρευσης της διακεκριµένης επιχείρησης. Αυτή η συµπληρωµατική
όµως πληροφορία µπορεί να διακινηθεί µέσα από διαφορετικούς θεσµούς
(ειδικευµένα έντυπα, κέντρα πληροφόρησης κλπ.) που πολώνονται όµως
χωρικά, γιατί και η ζήτησή τους είναι χωρικά πολωµένη. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι οι διεθνείς οικονοµικές εφηµερίδες (Wall Street,
Financial Times), που διατίθενται µόνο σε δύο µητροπολιτικά κέντρα
στην Ελλάδα. Σε άλλες µικρότερες πόλεις δεν διαµορφώνεται η επαρκής
ζήτηση για να στηρίξει την κυκλοφορία τους.
Ανάλογος περιορισµός, που προέρχεται από το κόστος λειτουργίας,
αφορά τις κρατικές ρυθµιστικές παρεµβάσεις. Χαρακτηριστικό πάλι
παράδειγµα είναι η διαµόρφωση οργάνων και θεσµών πολεοδοµικού
προγραµµατισµού. Ενώ κανείς δεν αµφισβητεί ότι ο προγραµµατισµός
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είναι µια συνεχής διαδικασία πληροφόρησης-ελέγχου και παρέµβασης και
ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη για προγραµµατισµένη ανάπτυξη ενός
µεγάλου αριθµού ελληνικών πόλεων, το κράτος δεν προχωρά σε ίδρυση
τοπικών θεσµών προγραµµατισµού. Αντίθετα λειτουργούν υπηρεσίες που
θα µπορούσαν να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα µόνο στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη. ∆ε θέλω να υποστηρίξω ότι αυτός είναι ο µόνος λόγος
έλλειψης τοπικών ρυθµιστικών θεσµών. ∆εν είναι δυνατόν όµως και να
αγνοηθεί το αυξηµένο κόστος µιας µη πολωµένης ρυθµιστικής
παρέµβασης.
Εάν επεκτείνουµε στο όριό της αυτή τη συλλογιστική τότε
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η ύπαρξη της ίδιας της αγοράς
προϋποθέτει ένα ορισµένο βαθµό χωρικής πόλωσης της ζήτησης. Η
θεωρία των κεντρικών θέσεων άλλωστε οικοδοµήθηκε πάνω σ' αυτή τη
διαπίστωση. Η παραγωγή εποµένως των ίδιων των ρυθµιστικών
διαδικασιών, των θεσµών της πληροφόρησης, της πολιτικής παρέµβασης,
αυτή η ίδια η παραγωγή της αγοράς προϋποθέτει ένα βαθµό χωρικής
πόλωσης των παραγωγικών και καταναλωτικών πρακτικών.

3. Κίνηση του κεφαλαίου και ενδοµητροπολιτική χωρικότητα
Οι αλλαγές που συµβαίνουν στις οικονοµικές και κοινωνικές
δραστηριότητες της πόλης, σαν αποτέλεσµα της πόλωσης της
συσσώρευσης του κεφαλαίου, οδηγούν στην παραγωγή χρήσεων γης,
κτισµάτων και δικτύων. Καθώς συγκεντρώνεται το εµπόριο µέσων
παραγωγής και καταναλωτικών προϊόντων, η παραγωγή, οι αγορές
χρήµατος και το εργατικό δυναµικό, απαιτούνται χώροι και
εγκαταστάσεις για να στεγάσουν δραστηριότητες και πληθυσµό. Οι
διακεκριµένες κατ' αρχή φάσεις της συσσώρευσης, η παραγωγή, η
ανταλλαγή, η διανοµή και η αναπαραγωγή, εντασσόµενες στον χώρο της
µητρόπολης, διαµορφώνουν την δική τους χωρικότητα. Πρέπει να
σηµειώσουµε ότι µε διαφορετικό τρόπο συγκροτείται η χωρικότητα κάθε
φάσης της συσσώρευσης. Αυτό σηµαίνει ότι διαφορετικές σχέσεις
ενεργούν ώστε να σχηµατοποιηθούν οι χώροι παραγωγής από αυτές που
καθορίζουν την διαµόρφωση των χώρων της ανταλλαγής ή της
κατανάλωσης. Συνοπτικά για την χωρικότητα και το υλικο-χωρικό
έρεισµα κάθε φάσης της συσσώρευσης µπορούµε να πούµε ότι ισχύουν
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τα ακόλουθα:

3.1. Η χωρικότητα της παραγωγής
∆ιαµορφώνεται από την κίνηση του παραγωγικού κεφαλαίου, τις
τεχνικές, λειτουργικές και οικονοµικές απαιτήσεις των µονάδων
παραγωγής. Στην πιο γενική διατύπωση µπορούµε να πούµε ότι η λογική
της βιοµηχανικής εγκατάστασης στην πόλη, απ' όπου προκύπτει και ο
χαρακτηρισµός της χρήσης του εδάφους, ακολουθεί τις σχέσεις ένταξης
κάθε επιχείρησης στο µητροπολιτικό παραγωγικό σύστηµα. Πρόκειται για
µια ένταξη λειτουργική, συσχέτισης της µονάδας παραγωγής µε τα άλλα
στοιχεία του ατοµικού της κύκλου, οικονοµική, προσδιορισµού
συντελεστών του κόστους λειτουργίας και απόδοσης του κεφαλαίου,
τεχνική, παροχής των εξυπηρετήσεων και συνεργασιών που απαιτεί η
συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Η ένταξη κάθε
επιχείρησης στο µητροπολιτικό παραγωγικό-αναπαραγωγικό σύστηµα
καθορίζει όλες τις πλευρές του χωροθετικού κόστους και αξιολογείται
σύµφωνα µε τον νόµο της αξίας που ισχύει για την συγκεκριµένη
παραγωγή. Εποµένως µέσα σε δεδοµένα όρια καθορίζεται το κόστος
χωροθέτησης των επιχειρήσεων ενώ η διαθεσιµότητα εργατικού
δυναµικού, η σχέση µε τις εµπορικές αγορές και δίκτυα, η παροχή
υποδοµών και οι σχέσεις παραγωγικής ολοκλήρωσης επικαθορίζουν την
θέση που επιλέγουν µέσα στην µητρόπολη.

3.2. Η χωρικότητα της ανταλλαγής
Προσδιορίζεται από τις µεταµορφώσεις Χ – Ε.∆. (χρήµα-εργατική
δύναµη), Χ – Μ.Π. (χρήµα-µέσα παραγωγής) και Ε' – Χ' (εµπορεύµατα –
χρήµα + υπεραξία) της πρώτης και τρίτης φάσης της κυκλικής κίνησης
του κεφαλαίου. Συγκεκριµενοποιείται από τους χώρους και τις
εγκαταστάσεις των αγορών εργατικής δύναµης, µέσων παραγωγής και
καταναλωτικών προϊόντων της αστικής και εργατικής τάξης.
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Οι
λειτουργικές
µεταµορφώσεις
του
κεφαλαίου
που
πραγµατοποιούνται σε κάθε φάση της κυκλικής κίνησης κοστίζουν χρόνο
αλλά και εργασία που δεν παράγει υπεραξία αλλά βοηθάει στην
πραγµατοποίηση των διαδοχικών µεταµορφώσεων της αξίας. Ακριβώς
αυτή η µη παραγωγική δαπάνη εργατικής δύναµης συνιστά τα έξοδα
ροής του κεφαλαίου, των οποίων η χρήσιµη κοινωνικά λειτουργία
συνίσταται στην µείωση της κοινωνικής εργασίας που αφιερώνεται για µη
παραγωγική αλλά αναγκαία µεταµόρφωση της αξίας.
Η ελαχιστοποίηση του κόστους κυκλοφορίας θα µπορούσε, σε µια
σχεδιασµένη οικονοµία, να καθοδηγεί την διαµόρφωση και χωροθέτηση
των χρήσεων γης που πραγµατοποιούνται για τις, ανταλλαγές και
µεταµορφώσεις της αξίας. Μέσα στην καπιταλιστική όµως κοινωνική
διαίρεση της εργασίας και κάτω από την σηµασία και το βάρος της
πραγµατοποίησης της υπεραξίας, τα κεφάλαια που αναλαµβάνουν τις
µεταµορφώσεις της αξίας δεν αποβλέπουν στην συνολική
ελαχιστοποίηση του κόστους κυκλοφορίας. Για τις εµπορικές επιχειρήσεις
η διασπορά των εγκαταστάσεων του λιανικού εµπορίου, οι θέσεις
χωροθέτησης του χονδρικού εµπορίου και η δηµιουργία οργανωµένων
εµπορικών κέντρων προσδιορίζεται από την συγκεντροποίηση και τις
αντιθέσεις µέσα στο εµπορικό κεφάλαιο για τον έλεγχο της αγοράς. Οι
δυνατότητες κέρδους και η επιρροή στην αγορά αποτελούντα κριτήρια
αξιολόγησης
των
διαφορετικών
ενδοµητροπολιτικών
περιοχών
χωροθέτησης δυνατότητες που διαφοροποιούνται σε κάθε ειδική
κατηγορία εµπορευµάτων και µεταµορφώσεων. Αν όµως η άµεση δοµή
της χωρικότητας της ανταλλαγής καθορίζεται από την εξωτερική
οικονοµία του κέρδους, η µακροπρόθεσµη διάρθρωση της εντάσσεται
στην εσωτερική οικονοµία της αξίας.

3.3. Η χωρικότητα της κατανάλωσης ή της αναπαραγωγής της
εργατικής δύναµης
Αναλυτικά προσδιορίζεται από τους χώρους κατοικίας και κοινωνικού
εξοπλισµού οι οποίοι υποθάλπουν την απλή και διευρυµένη
αναπαραγωγή της εργατική δύναµης. ∆εδοµένου ότι κατοικία και
κοινωνικός εξοπλισµός της πόλης µετέχουν στην αναπλήρωση των
υλικών και πνευµατικών δυνάµεων που διέθεσαν οι εργαζόµενοι στην
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διάρκεια της παραγωγής, µετατρέπονται σε σηµαντικές συνιστώσες του
κόστους αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. µ' άλλα λόγια της αξίας
της.
Αλλά η αξία της εργατικής δύναµης δεν αυξάνεται ούτε µεταβάλλεται
τυχαία. Ακολουθεί τις διακυµάνσεις της υπεραξίας που παράγει και
προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε καθεστώτος
συσσώρευσης. Έτσι οι συνθήκες στέγασης στον βαθµό που αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα της εκάστοτε αξίας της εργατικής δύναµης,
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τους νόµους εξέλιξης της τελευταίας. Η
βελτίωσή τους δεν είναι ποτέ χαρισµατική αλλά αποτέλεσµα της ταξικής
σύγκρουσης που αφορά το γενικότερο µοίρασµα του προϊόντος της
παραγωγής ανάµεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία.
Αν αυτή η αναφορά προσδιορίζει ορισµένα από τα χαρακτηριστικά
θέσης, µεγέθους και ποιότητας της κατοικίας, ο συνολικός προσδιορισµός
τους επέρχεται από τον τρόπο οργάνωσης των µητροπολιτικών αγορών
εργασίας και την ένταξή τους στην χωρικότητα της παραγωγής, στην
κατανοµή δηλ. και οργάνωση των παραγωγικών µονάδων και
δραστηριοτήτων µέσα στον µητροπολιτικό χώρο.
Οι εγκαταστάσεις και χώροι της διευρυµένης αναπαραγωγής της
εργατικής δύναµης (χρήσεις υγείας, εκπαίδευσης, αναψυχής, ελεύθερου
χρόνου), κοινωνικοποιούνται. ∆εν παρέχονται δηλ. από κάθε ατοµικό
κεφάλαιο αλλά χρηµατοδοτούνται από τα έσο δα που συγκεντρώνει και
διαχειρίζεται το κράτος. Έτσι η ερµηνεία της παραγωγής τους
προϋποθέτει µια θεώρηση του συνόλου των δηµόσιων δαπανών και του
ρόλου τους στην αναπαραγωγή του εκάστοτε καθεστώτος
συσσώρευσης. Το γεγονός αυτό αποκτάει ιδιαίτερη σηµασία στην εποχή
της δηµοσιονοµικής κρίσης του κράτους όταν ο γενικός περιορισµός και
επαναπροσανατολισµός της κρατικής δαπάνης στραγγαλίζει την
συλλογική κατανάλωση. Θα πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε ότι η
µητροπολιτική γεωγραφία του κοινωνικού εξοπλισµού συνήθως
ακολουθεί την γεωγραφική κατανοµή των εισοδηµατικών κατηγοριών και
των κοινωνικών τάξεων. οι λιγότερο κοινωνικά ευνοηµένες κατηγορίες
έχουν την χαµηλότερη προσιτότητα.
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3.4. Ενότητα και αλλοεπίδραση των χωρικοτήτων
Οι σχέσεις προσδιορισµού των χωρικοτήτων της παραγωγής, της
ανταλλαγής και της αναπαραγωγής που αναφέραµε, δεν αρκεί για να
ερµηνευθεί η εσωτερική δοµή του µητροπολιτικού χώρου, σ' όλη της την
πολυπλοκότητα. Οι σφαίρες της παραγωγής, της ανταλλαγής και της
κατανάλωσης αντί να αποτελούν τρεις διακεκριµένες ενότητες βρίσκονται
σε συνεχή αλληλεπίδραση. Ο δυναµισµός της χωρικής συγκέντρωσης και
της πόλωσης του κεφαλαίου δεν οφείλεται µόνο στις συγκεκριµένες
δραστηριότητες που συγκεντρώνονται αλλά και στις σχέσεις συνεργασίας
που αναπτύσσονται ανάµεσά τους.
Οι µορφές συνεργασίας είναι πολλές. Αρχίζουν από την απλή
πραγµατοποίηση της κύκλισης και της αναπαραγωγής και φθάνουν µέχρι
τον καθορισµό του χρόνου και του κόστους κυκλοφορίας, του κόστους
αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, της παραγωγικότητας της
εργατικής δύναµης κλπ. Η σηµασία αυτής της διαπίστωσης είναι µεγάλη
για την ερµηνεία της σχετικής θέσης κάθε υλικού στοιχείου και χρήσης
γης στον µητροπολιτικό χώρο. Ο τρόπος που οι λειτουργίες παρατίθενται
ή υπερτίθενται, µακριά από το να είναι τυχαίος, προσαρµόζεται στις
δοσµένες µορφές συνεργασίας των φορέων της παραγωγής και των
πoικίλων µορφών της κοινωνικά διαιρεµένης εργασίας. Η λογική της
χωροθέτησης των χρήσεων του εδάφους και των κτισµάτων που έτσι
αποκαλύπτεται δεν είναι απόλυτη. Συνήθως παρεµβάλλονται δύο
εµπόδια: Η ανάγκη για συνεργασία ανάµεσα στις διάφορες φάσεις της
συσσώρευσης προσκρούει τόσο στην ατοµική διαχείριση των ενοτήτων
της παραγωγής από τις µεµονωµένες, επιχειρήσεις, όσο και στον
κατατεµαχισµό του αστικού χώρου σε ανεξάρτητα τµήµατα, σύµφωνα µε
την ιδιοκτησία της γης.
Οι αντιθέσεις αυτές που φαίνεται ότι εµποδίζουν την διαµόρφωση
των επιµέρους χωρικοτήτων και της συνολικής µητροπολιτικής
χωρικότητας σε αντιστοιχία µε τις ιδιοµορφίες και την λογική της
συσσώρευσης του κεφαλαίου περιορίζονται και εξοµαλύνονται από την
δυναµική παρέµβαση των ρυθµιστικών διαδικασιών. Η θεσµική
παρέµβαση στην µητροπολιτική χωρικότητα διευθετεί τις αντιφάσεις και
δίνει δυνατότητες επίλυσης προβληµάτων που για τους ιδιωτικούς
καπιταλιστικούς φορείς είναι άλυτα. Αλλά στην ρυθµιστική δράση της
πολεοδοµίας θα αφιερώσουµε το επόµενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

1. Πολεοδοµία και ρύθµιση της συσσώρευσης
Οι σχέσεις που περιγράψαµε ανάµεσα στην συσσώρευση του
κεφαλαίου, στην συγκρότηση της µητρόπολης και στην παραγωγή της
χωρικότητας των φάσεων της συσσώρευσης, αφορούν την αντιστοιχία
ανάµεσα στην γενική κίνηση του κεφαλαίου και στην διαµόρφωση του
µητροπολιτικού χώρου. Συγκεκριµένα µε την γεωγραφική συγκέντρωση
και την µητροπολιτική ανάπτυξη διευρύνονται οι παραγωγικές
διαδικασίες, διευκολύνεται η κυκλοφορία του κεφαλαίου, µεγεθύνεται η
κατανάλωση, ενώ παράλληλα τα κτίσµατα πού συγκροτούν τον χώρο της
πόλης προσφέρουν στο κεφάλαιο ένα σηµαντικό τοµέα επένδυσης και
κέρδους.
Αυτή η πορεία και ανάγκη ταυτόχρονα για αντιστοιχία ανάµεσα στην
καπιταλιστική συσσώρευση και στην οργάνωση της µητρόπολης δεν είναι
ούτε οµαλή, ούτε αυτοδύναµη. Παρεµβάλλονται πολλά εµπόδια, λόγω
των αντιθέσεων των οµάδων που δρουν µέσα στην πόλη και των
αντιφάσεων των σχέσεων που ορίζουν την δράση τους. Για παράδειγµα
υπάρχει η αντίσταση των εργατών και αγροτών που µεταναστεύουν από
τις µικρές πόλεις και την ύπαιθρο προς την µητρόπολη, του εµπορίου
που συγκεντροποιείται και συγκεντρώνεται, των βιοτεχνιών και
βιοµηχανιών της περιφέρειας που αναγνωρίζουν τα εµπόδια της
µεγέθυνσης τους και την µείωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση
µε τους πόλους της οικονοµικής συγκέντρωσης, υπάρχει ο ανταγωνισµός
ανάµεσα στους φορείς των οικονοµικών δραστηριοτήτων για την χρήση
του χώρου της µητρόπολης, υπάρχουν αντιθέσεις ανάµεσα στους
ιδιοκτήτες της και στους επιχειρηµατίες για το ύψος της γαιοπροσόδου,
υπάρχει η ελλιπής χρηµατοδότηση της υποδοµής, των δικτύων και του
κοινωνικού εξοπλισµού λόγω της χαµηλής απόδοσης των επενδυόµενων
κεφαλαίων σ' αυτούς τους τοµείς.
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Η ιδιοκτησία γης και η γαιοπρόσοδος που την συνοδεύει αποτελούν
εµπόδιο σε µια οργάνωση του χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
αξιοποίησης του κεφαλαίου, για δύο λόγους: λόγω της σχέσης
βιοµηχανικών κερδών -γαιοπροσόδου, όταν αυξάνεται η γαιοπρόσοδος
δηµιουργούνται πιέσεις για αυξήσεις των µισθών και µειώνονται τα κέρδη
στους βιοµηχανικούς τοµείς. Aκόµη η ιδιοκτησία και κατάτµηση της γης
δεν επιτρέπουν ένα ενιαίο χειρισµό της χρήσης της γης αλλά αντίθετα
κάθε ιδιοκτήτης αποφασίζει για τον τρόπο χρησιµοποίησης της γης που
του ανήκει. Προκύπτει έτσι ένας διασκορπισµός των χρήσεων γης και
των δραστηριοτήτων, που συγκρούεται µε τις απαιτήσεις της
συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Στο ίδιο
αποτέλεσµα, σ' ότι αφορά την συνεργασία των δραστηριοτήτων, οδηγεί
και ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων. Αυτές επιλέγουν τις θέσεις τους
µέσα στη πόλη σύµφωνα µε τα δικά τους κριτήρια κόστους, κερδών και
λειτουργίας. Άγνωστη όµως είναι η σύνθεση των επιµέρους αποφάσεων,
η υπερεκµετάλλευση ή υποεκµετάλλευση των περιοχών που προκύπτει,
όπως άγνωστα είναι τα αποτελέσµατα του περιβάλλοντος που έτσι
διαµορφώνεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο πλήρης ανταγωνισµός και η
χωρική οργάνωση που προκύπτει, υπονοµεύουν αυτή την ίδια την
καπιταλιστική αστική ανάπτυξη.
Καθώς η συνάφεια των διαδικασιών της καπιταλιστικής
συσσώρευσης και της οργάνωσης του χώρου της µητρόπολης δεν είναι
αυτόµατη, η παρέµβαση διαδικασιών ρύθµισης γίνεται απαραίτητη, ώστε
να εξασφαλισθεί η αντιστοιχία καπιταλιστικής ανάπτυξης και
µητροπολιτικού χώρου. Η πολεοδοµία καθώς αναλαµβάνει αυτή την
λειτουργία, να ρυθµίζει και να προσανατολίζει την καπιταλιστική
αστικοποίηση, µετατρέπεται σε διακεκριµένη µορφή των ρυθµιστικών
της συσσώρευσης διαδικασιών.
Αλλά πριν προχωρήσουµε στην προσέγγιση της πολεοδοµίας σαν
µορφής ρύθµισης κοινωνικών σχέσεων και της χωρικότητάς τους, θα
ήταν χρήσιµο να θυµίσουµε ότι µπορούµε να µιλήσουµε για κοινωνικές
σχέσεις (και σχέσεις συσσώρευσης κατά συνέπεια) µόνο όταν αυτές
παρουσιάζουν µια κανονικότητα και υπαγορεύουν µια σταθερότητα στις
πρακτικές που εγγράφονται σ' αυτές. Η κανονικότητα όµως των σχέσεων
και η σταθερότητα των πρακτικών δεν εξασφαλίζονται από µόνες τους.
Ιδιαίτερα όταν παρεµβάλλονται οι συγκρούσεις των υποκειµένωνφορέων της συσσώρευσης και παράλληλα µετασχηµατίζονται τα
πρότυπα δράσης και οι αξίες που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των
συµπεριφορών και των σχέσεων.
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Κυρίαρχη µορφή διαµόρφωσης της κανονικότητας των κοινωνικών
σχέσεων αποτελούν οι πολιτικοί θεσµοί και ιδιαίτερα το κράτος, το
σύνολο δηλ. των θεσµών της πολιτικής εξουσίας ή σύµφωνα µε µια άλλη
έκφραση η συµπύκνωση της ταξικής σύγκρουσης στο πολιτικό επίπεδο.
Το κράτος δεν αποτελεί τον εγγυητή µιας κοινωνικής αρµονίας, µε την
έννοια ότι τα µέλη της κοινότητας παύουν να συγκρούονται. Αποτελεί
αντίθετα την έκφραση µιας ηγεµονίας ορισµένων κοινωνικών οµάδων και
µοναδική πηγή της νόµιµης βίας. Η τελευταία µετασχηµατίζεται σε
κατασταλτική δύναµη, που αναγκάζει τα υποκείµενα να προσαρµοσθούν
στην λογική των ορισµένων κοινωνικών σχέσεων.
Η θεώρηση της συσσώρευσης του κεφαλαίου σαν βασικής
διαρθρωτικής σχέσης της καπιταλιστικής κοινωνίας µας αναγκάζει να
δεχθούµε ότι ο ταξικός ανταγωνισµός δεν περιορίζεται µόνο ανάµεσα
στην εργατική και στην καπιταλιστική τάξη αλλά επεκτείνεται και στο
εσωτερικό της δεύτερης. Κάθε ατοµικό κεφάλαιο δεν αρκεί να
κινητοποιήσει µια µάζα εργατικής δύναµης και µέσων παραγωγής για να
καρπωθεί µια ποσότητα υπεραξίας οφείλει να ανταγωνισθεί, µε άλλα
ατοµικά επίσης κεφάλαια, για να πουλήσει τα εµπορεύµατα που
παρήγαγε και να πραγµατοποιήσει την υπεραξία. Σε δύο διαφορετικά
λοιπόν επίπεδα αναπτύσσεται ο ταξικός ανταγωνισµός: σ' αυτό της
απόσπασης της υπεραξίας από την εργατική δύναµη, ανάµεσα σε
κεφάλαιο και εργασία, και σ' αυτό της πραγµατοποίησης της υπεραξίας,
ανάµεσα στα διακεκριµένα κεφάλαια.
Σε σχέση µε δύο αυτές κατηγορίες αντιθέσεων οικοδοµείται το
καπιταλιστικό κράτος, η πολιτική δηλ. παρέµβαση της αστικής τάξης και
διαρθρώνονται οι επιµέρους θεσµοί του. Ως προς τις κυριαρχούµενες
τάξεις, η κρατική λειτουργία συνίσταται στην αποτροπή της πολιτικής
τους οργάνωσης που θα επέτρεπε το ξεπέρασµα της οικονοµικής τους
εκµετάλλευσης. Ως προς την ίδια την αστική τάξη, η κρατική λειτουργία
συνίσταται, αφ' ενός στην εξασφάλιση της συνοχής της απέναντι στις
εκµεταλλευόµενες τάξεις και αφ' ετέρου στην παρέµβαση στις αντιθέσεις
που γεννιούνται πάνω στην πάλη για την πραγµατοποίηση και διανοµή
της υπεραξίας. Η τελευταία όµως δεν έχει οµαλοποιητικό χαρακτήρα. Η
παρέµβαση του κράτους στις ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις είναι
δυναµική: συντάσσεται µε το µέρος ορισµένων µερίδων του κεφαλαίου
ενάντια σε άλλες. Μ' αυτήν την έννοια η κρατική λειτουργία είναι
αντιφατική: εξοµαλυντική-ρυθµιστική ως προς τις κυριαρχούµενες τάξεις
αλλά και πηγή έντασης και ρήξεων µέσα στις ενδοκαπιταλιστικές
αντιθέσεις.
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∆ίπλα στο κράτος και στους θεσµούς της πολιτικής εξουσίας δρουν,
σαν µοχλοί παραγωγής κανονικότητας, οι προσδιορισµένες σύµφωνα µε
κανόνες, πρότυπα και αξίες συµπεριφορές. Τα άτοµα που βιώνουν µέσα
σε κοινωνικά περιβάλλοντα οργανωµένα στην βάση καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής, υπόκεινται την ανισότητα και εκµετάλλευση και
σχηµατίζουν αναπαραστάσεις, αξίες, επιθυµίες, και προσδοκίες σε
αντιστοιχία µε τον κοινωνικό χώρο αναφοράς τους. Μ' αυτή την έννοια
µπορούµε να διαπιστώσουµε "την κατευθυνόµενη σύµφωνα µε πρότυπα
πράξη" την υιοθέτηση δηλ. επιβαλλόµενων συµπεριφορών και τρόπων
σκέψης (Rocher 1968). Εδώ, σε αντιπαράθεση µε την έκδηλη και νόµιµη
βία του κράτους, οι κανόνες είναι λανθάνοντες, οι µορφές δράσης
κωδικοποιηµένες και οι συµπεριφορές οριοθετηµένες. Αναπτύσσεται έτσι
µιας άλλης µορφής κυριαρχία, που ανάγεται στην δράση και τα
αποτελέσµατα της ιδεολογίας, .µέσω της χειραγώγησης των αξιών, των
αναπαραστάσεων και των αντιλήψεων, µέσω της διαµόρφωσης
µοντέλων σκέψης και δράσης, µέσω της κωδικοποίησης και
χειραγώγησης τέλος των προσδοκιών, των επιθυµιών και των
αναγκών(Komnimos 1983α).
Σ' αυτά τα δύο επίπεδα που µόλις διακρίναµε, στο κράτος
συµπυκνωτή των σχέσεων εξουσίας και στην κυρίαρχη ιδεολογίαεγγυητή της "αυθόρµητης" δράσης των υποκειµένων, εξασφαλίζεται η
κανονικότητα και η δοµική σταθερότητα των σχέσεων της
συσσώρευσης, που αναπόφευκτα συνταράσσεται από αντιθέσεις,
αντιφάσεις και κρίσεις. Κράτος και κυρίαρχη ιδεολογία υφαίνουν τον
εκάστοτε τρόπο ρύθµισης, που σύµφωνα µε τον Α. Lipietz (1984), στον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, κατ' ελάχιστο αναλαµβάνει:
•

την ρύθµιση της µισθωτής σχέσης (καθορισµός χρονικών προτύπων,
βαθµός εντατικοποίησης της εργασίας, αξία εργατικής δύναµης,
πρότυπο κατανάλωσης των µισθωτών, αναπαραγωγή της ιεραρχίας
των εξειδικεύσεων, καταµερισµός της αγοράς εργασίας κλπ.)

•

την ρύθµιση της επανακατανοµής του κεφαλαίου-χρήµατος,
απελευθερωµένης από την αξιοποίηση των εµπορευµάτων, στους
κλάδους της κοινωνικά διαιρεµένης εργασίας

•

την διαχείριση και αναπαραγωγή του χρήµατος

•

την δηµοσιονοµική και νοµική παρέµβαση.

Οπωσδήποτε όµως η εξαιρετική ποικιλία των µορφών ρύθµισης δεν
επιτρέπει µια νέα σχολαστικότητα και ένα θεκιτιστικό δογµατισµό
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κατάταξης. Πιο σηµαντική είναι η διαπίστωση του τρόπου συνδυασµού
και συγχώνευσης παλιών και νέων µορφών ρύθµισης µε την επιτυχή
ανάπτυξη και καθιέρωση του κύκλου της συσσώρευσης.
Κατανοώντας την πολεοδοµία σαν µέρος των µηχανισµών ρύθµισης
της συσσώρευσης, σηµαίνει ότι πίσω από την φαινοµενολογία της
δράσης της (τα προγράµµατα δηλ. και σχέδια που εκπονεί)
αναγνωρίζουµε:
a

την συµµετοχή της στην διαχείριση βασικών σχέσεων της
συσσώρευσης, όπως είναι η µισθωτή σχέση, οι εµπορευµατικές
σχέσεις, οι σχέσεις αναπαραγωγής κλπ.

b

β. την αποτελεσµατικότητα της στην παραγωγή µιας κανονικότητας
που υπερβαίνει τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται στην πορεία της
συσσώρευσης. Ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται µε την γεωγραφική
συγκέντρωση των διαδικασιών της και την παραγωγή της
χωρικότητας των φάσεων της

c

την κατασταλτική λειτουργία της, όπως και την συµβολή της στην
διαµόρφωση αξιών και προτύπων

d

την κρατική βία και τον λόγο της κυρίαρχης ιδεολογίας σαν
µηχανισµούς µεσολάβησης ανάµεσα στις προθέσεις-στόχους της και
στα αποτελέσµατά της.

Είναι ίσως περιττό να αναφέρουµε ότι η παραπάνω οπτική για την
πολεοδοµία, σαν εξειδίκευσης του τρόπου ρύθµισης, διαφοροποιείται
ριζικά από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις της, όπως του Ledrut (1968) ότι
αποτελεί ένα µέσο κοινωνικού ελέγχου της τάξης στην πόλη, της
αµερικάνικης φιλελεύθερης σχολής (Altshuler 1965, Gans 1968), ότι
πρόκειται για ένα όργανο µεσολάβησης θεµελιωµένο πάνω στην εξουσία
των ειδικών ή ακόµη σαν γνώση του δυνατού και ελάχιστος κοινός
στόχος ανάµεσα σε αντιτιθέµενα συµφέροντα της βεµπεριανής
αντίληψης ότι αποτελεί µια διαδικασία προσαρµογής µέσων και σκοπών
και κατ' επέκταση της λειτουργικής προσέγγισης που αποστεώνει την
πολεοδοµική πράξη σε µια διαδοχή φάσεων χωρίς να διευκρινίζει το
πεδίο µέσα στο οποίο εγγράφονται τα αποτελέσµατά της.
Η έµφαση στην ρυθµιστική κοινωνική λειτουργία της
και των εγχειρηµάτων της, η βίαιη δηλ. προσαρµογή της
των κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων στις
απαιτήσεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης, δεν θα

πολεοδοµίας
χωρικότητας
σχέσεις και
πρέπει να
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συνοδεύεται από την υποτίµηση µιας άλλης πλευράς της λειτουργίας της:
τον µετασχηµατισµό των αντιθέσεων και την γέννηση νέων, παράλληλα
µ' αυτές που εξοµαλύνει. Πολλοί συγγραφείς όπως οι Lojkine (1974) και
Godard (1973) τονίζουν αυτή την διάσταση της πολεοδοµίας, θεωρώντας
την σαν απροσδόκητη και ανεπιθύµητη πλευρά της ρυθµιστικής της
λειτουργίας. Για µας αυτή η λειτουργία της πολεοδοµίας δεν θεωρείται
απροσδόκητη. Συνδυάζεται µε την αντιφατική λειτουργία του κράτους,
σαν πηγή ρήξεων µέσα στις ενδοαστικές σχέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, των
ενδοαστικών αντιθέσεων, η πολεοδοµία µετατρέπεται σε συνήγορο
ορισµένων µόνο συµφερόντων.
Αλλά για τον συγκεκριµένο τρόπο διαµεσολάβησης των εµπειρικά
γνωστών διαδικασιών της πολεοδοµίας στην πορεία της συσσώρευσης
και στην κατασκευή της χωρικότητάς της, µια πιο αναλυτική αναφορά
είναι αναγκαία.

2. Φαινοµενολογία και κοινωνική δυναµική της πολεοδοµίας
Βάσιµα θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς την επιχείρηση Haussrnann
(1851-1870), που άλλοτε ριζικά την µορφή του Παρισιού, σαν την αρχή
της σύγχρονης πολεοδοµίας1. Το νέο σχέδιο που καταρτίσθηκε, άνοιξε
τέσσερα διακεκριµένα µέτωπα πολεοδοµικών επεµβάσεων: (Benevolo
1980).
a

αναµόρφωσε το κέντρο της πόλης µε την χάραξη ενός σηµαντικού
αριθµού νέων λεωφόρων και την οικοδόµηση ενός νέου διοικητικού
κέντρου πάνω στις παλιές εργατικές κατοικίες

b

οδήγησε στην ανάπτυξη του δυτικού Παρισιού, µε την συστηµατική
δηµιουργία νέων γειτονιών για µεσαία και µεγαλο-αστικά κοινωνικά
στρώµατα, και του ανατολικού σαν περιοχής κατοικίας της εργατικής
τάξης

1

Μ' αυτή την οριοθέτηση συµφωνούν οι Ρ. Lavedan (1952) και L. Benevolo (1977), που
ανάγουν την σύγχρονη πολεοδοµία στις µεγάλες επεµβάσεις του Ναπολέοντα του, 1ου
στο Παρίσι. Αντίθετα η Choay (1965) θεωρεί οριακή για τη νέα πολεοδοµία την
συγκρότηση της σε αυτόνοµο κλάδο, µετά την φιλελευθεροποίηση των καπιταλιστικών
κοινωνιών στις αρχές του 20ου αιώνα και την οικειοποίηση ορισµένων προτάσεων της
σοσιαλιστικής σκέψης του 19ου αιώνα.
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c

παρήγαγε ένα σηµαντικό σύστηµα δικτύων υποδοµής, ύδρευσης,
αποχέτευσης, φωτιστικού αερίου, δηµόσιων µεταφορών καθώς και
νέες κοινωνικές εξυπηρετήσεις όπως σχολεία, νοσοκοµεία, κολέγια,
δηµόσια πάρκα και άλση

d

διαµόρφωσε ένα νέο διοικητικό σύστηµα µε την κατάργηση Των
φορολογικών ορίων του 18ου αιώνα, την προσάρτηση ενός αριθµού
εξωτερικών δήµων στον δήµο των Παρισίων και την διοικητική
διαίρεση του τελευταίου σε 20 διαµερίσµατα.

Ένας
σηµαντικός
επίσης
αριθµός
ευρωπαϊκών
πόλεων
επανασχεδιάζεται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, όχι βέβαια τόσο
ριζικά όπως το Παρίσι. Η Βιέννη, η Φλωρεντία, η Βαρκελώνη,
απορρίπτουν το περίβληµα των µεσαιωνικών τειχών και αποκτούν νέο
σύστηµα επικοινωνίας και νέο σχέδιο ρυµοτοµίας.
Στην Μ. Βρετανία ήδη από το 1860 αρχίζουν ορισµένες
νοµοθετηµένες από το κοινοβούλιο επεµβάσεις αναµόρφωσης Των
κεντρικών περιοχών του Λονδίνου, ενώ το 1898 ο Howard διατυπώνει
την ιδέα της "κηπούπολης", που εφαρµόσθηκε στο πρόγραµµα ελέγχου
της ανάπτυξης του Λονδίνου και εποικισµού της υπαίθρου (Χαστάογλου
1981).
Μέχρι το 1930, οι πολεοδοµικές επεµβάσεις στον χώρο της Ευρώπης
διατηρούν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά: την τοµή µε το
προκαπιταλιστικό παρελθόν, που εκφράζεται µε προτάσεις επέκτασης
(Άµστερνταµ 1902), επανασχεδιασµού των κεντρικών περιοχών
(Θεσσαλονίκη 1917), χάραξης νέων δικτύων και διαµόρφωσης των
αστικών υποδοµών. Από το 1930 όµως και µετά αρχίζει µια σταδιακή
ενσωµάτωση των ιδεών του Ρ. Geddes και των θεωριών του στον
σχεδιασµό, που άµεσα συνεπάγεται την διάκριση των προγραµµάτων
επέµβασης κατά τοµείς κατοικίας, βιοµηχανίας, περιοχών εξυπηρέτησης,
κυκλοφορίας και µακροπρόθεσµα, µετά το 1945, οδηγεί στα
προγράµµατα οργάνωσης των χρήσεων γης και ολοκληρωµένης αστικής
ανάπτυξης µέσω των ρυθµιστικών σχεδίων (Benevolo 1980).
Η µεγάλη τριλογία των εκθέσεων "Barlow" "Scot" και "Uthwatt" που
στηρίζουν κατά τον Β. Mac Loughlin (1973) την Βρετανική πολεοδοµία,
από την περίοδο του πολέµου µέχρι το τέλος της δεκαετίας του' 60,
χαρακτηρίζεται από απόψεις ότι ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος της
αστικοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της χώρας. ότι
απαιτείται µια εθνική πολιτική για την χωροθέτηση της βιοµηχανίας και
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την κατανοµή του πληθυσµού. ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η
δυνατότητα ανάπτυξης κηπουπόλεων, πόλεων δορυφόρων καθώς και η
ανάπτυξη έρευνας και η συστηµατοποίηση πληροφορίας για την
βιοµηχανία, τους πόρους και τις εξυπηρετήσεις. Οι θεσµοί και οι
υπηρεσίες που προκύπτουν από την οπτική αυτή διαµορφώνουν τόσο τις
κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές, όσο και την οργάνωση των
χρήσεων γης και τον έλεγχο της αστικοποίησης που αυτές συνεπάγονται.
Παράλληλα η αποτυχία της πολιτικής ελέγχου της βιοµηχανίας από το
κράτος (1951), περιορίζει τα πολεοδοµικά προγράµµατα στους τοµείς της
κατοικίας, του κοινωνικού εξοπλισµού, των ελεύθερων χώρων και της
κυκλοφοριακής υποδοµής (νέες πόλεις, πράσινη ζώνη Λονδίνου κλπ).
Στις Η.Π.Α., η πρώτη µεγάλης κλίµακας πολεοδοµική επέµβαση
πραγµατοποιείται µετά το 1950 και καταλύει την παράδοση της µη
παρέµβασης στο πεδίο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται για το
πρόγραµµα της οµοσπονδιακής κυβέρνησης που επιχειρεί να δώσει λύση
στα οξυµένα προβλήµατα κοινωνικής και φυλετικής ανισότητας, και που
οδηγεί στον εξοπλισµό των υποβαθµισµένων περιοχών µε κοινόχρηστες
εγκαταστάσεις, στην κατασκευή νέων κατοικιών και στην πολεοδοµική
οργάνωση του κέντρου της πόλης (Χαστάογλου 1981).
Μπορούµε να συστηµατοποιήσουµε τις περιοχές και τα αντικείµενα
των πολεοδοµικών επεµβάσεων που εκδηλώνονται σ' όλη αυτή την
περίοδο, της οποίας ορισµένες χαρακτηριστικές στιγµές επισηµάναµε. Με
µια τέτοια ταξινοµική διάθεση προκύπτει ότι οι πολεοδοµικές επεµβάσεις
κατατάσσονται:
a

σε γενικές ρυθµιστικές επεµβάσεις στο σύνολο της πόλης, µε την
διάδοση και εφαρµογή των τεχνικών του zoning, των master-plans
και των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων

b

σε τοµεακές διευθετήσεις προβληµάτων επέκτασης, παροχής
εξυπηρετήσεων, ανάπτυξης και οργάνωσης της κατοικίας, της
βιοµηχανίας, του εµπορίου, των κοινοχρήστων και κοινωφελών
δραστηριοτήτων, καθώς και της υποδοµής και των δικτύων
επικοινωνίας

Σε κάθε δε πρόταση επέµβασης συνυπάρχουν τόσο οι πολιτικοί
στόχοι για το κοινωνικό και οικονοµικό πρόγραµµα, όσο και οι
υλικοχωρικές εκφράσεις του, µέσα από τον σχεδιασµό των διατάξεων
των δραστηριοτήτων και των µορφών και των όγκων των κελυφών που
τις στεγάζουν. Τα δύο αυτά εσωτερικά επίπεδα της πολεοδοµικής
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επέµβασης, άλλοτε οριοθετούνται θεσµικά και µορφολογικά, και άλλοτε
συνυπάρχουν µέσα σε µια ενιαία διατύπωση της πολεοδοµικής πρότασης.
***
Παρ' όλο που η παραπάνω φαινοµενολογία της πολεοδοµίας δεν
αντιστοιχεί πάντοτε στην ίδια κοινωνική δυναµική, είναι δυνατόν να
διακρίνουµε µία κανονικότητα στο περιεχόµενο και στα αποτελέσµατα
των µεγάλων κατηγοριών των πολεοδοµικών επεµβάσεων, σε πείσµα
µάλιστα της διαφοροποίησης των ιστορικών συγκυριών αναφοράς τους.
Συνδετικός κρίκος εµφάνισης της κανονικότητας είναι η ένταξη τους
µέσα σ' ένα πλαίσιο ήδη διαµορφωµένων καπιταλιστικών σχέσεων
παραγωγής, που από τον 18ο αιώνα και µετά καθιερώνεται σαν κυρίαρχο
σχήµα κοινωνικής διάρθρωσης. Με µια ισχυρή αφαιρετική διάθεση,
ισχυριζόµαστε ότι τα ρυθµιστικά σχέδια και τα προγράµµατα οργάνωσης
των χρήσεων γης, οι επεµβάσεις στην κατοικία, στην βιοµηχανία, στο
εµπόριο και στις επικοινωνίες, αντιστοιχούν σε εγχειρήµατα ρύθµισης ή
παρέµβασης σε τυπικές σχέσεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης όπως
οι σχέσεις συνεργασίας, οι εµπορευµατικές σχέσεις, η σχέση της
µισθωτής εργασίας, η χωρική διαίρεση της εργασίας, η αναπαραγωγή της
εργατικής δύναµης κλπ. Ποια όµως είναι βάση αυτής της συσχέτισης;
Ποια είναι η συνάρτηση πολεοδοµικών ρυθµίσεων και σχέσεων της
συσσώρευσης;
Τα ρυθµιστικά σχέδια και τα προγράµµατα οργάνωσης των χρήσεων
γης αποτελούν βασικά εργαλεία της συνολικής πολεοδοµικής επέµβασης.
Στηρίζονται στην άποψη ότι το πολεοδοµικό πρόγραµµα πρέπει να
εκφρασθεί στο πεδίο των χρήσεων γης οριοθετώντας τα µεγέθη και
σχήµατά τους, τις διατάξεις τους και την οργάνωση των επικοινωνιών και
των άλλων σχέσεών τους. Οι πρώτες θεωρίες των προγραµµατιστών
σχετικά µε την οργάνωση των χρήσεων γης χαρακτηρίζονται από την
πεποίθηση ότι οι χρήσεις έπρεπε να ιεραρχούνται ανάλογα µε τον βαθµό
αλληλοεπίδρασης τους. Στην συνέχεια όµως άρχισαν να προβάλλονται
άλλα ιδεολογικά σχήµατα, όπως του "κοινού συµφέροντος", της
"συµβολής της πολιτικής των χρήσεων γης στην αποτελεσµατικότερη
λειτουργία της πόλης", της "βελτίωσης των συνθηκών ζωής µέσω της
οργάνωσης των χρήσεων" (Altshuler 1965). Η θεωρητική αυτή µετάθεση
δεν ήταν ανεξάρτητη από την κατανόηση της συγκεκριµένης
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αποτελεσµατικότητας των ρυθµιστικών σχεδίων και των σχεδίων χρήσης
του εδάφους, δηλ. την συµβολή τους στο "κοινό συµφέρον" µέσα από
την διευθέτηση του ανταγωνισµού για τον τρόπο χρησιµοποίησης του
αστικού εδάφους2, την συµβολή τους στην "αποτελεσµατικότερη
λειτουργία της πόλης" µέσα από την βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας
των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται στην αστική περιοχή, την
συµβολή τους στην "βελτίωση των συνθηκών ζωής" µέσα από την
διαµόρφωση ενός πεδίου διοχέτευσης των κρατικών επενδύσεων των
κεϋνσιανών πολιτικών και την ενίσχυση ορισµένων κοινωνικών
στρωµάτων.
Τα προγράµµατα κατοικίας, εξυπηρετήσεών της και κοινωνικού
εξοπλισµού, γρήγορα κατέλαβαν το κέντρο βάρους των πολεοδοµικών
επεµβάσεων και γιατί η µάζα των κατοικιών συγκεκριµενοποιούσε την
χωρική µορφή της προκαπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης, και γιατί η
κατοικία γρήγορα µετατράπηκε σε κεντρικό ζήτηµα κοινωνικών
διεκδικήσεων, µέσα από τα κινήµατα των ουτοπιστών, των σοσιαλιστών,
των ευαγγελιστών, το κίνηµα της φιλανθρωπίας αλλά ιδιαίτερα µέσα από
τις εργατικές διεκδικήσεις βελτίωσης των συνθηκών ζωής της εργατικής
τάξης. Η οργάνωση των µητροπολιτικών προαστίων, οι πόλεις
δορυφόροι, οι νέες πόλεις, οι επεκτάσεις και η ανάπλαση των περιοχών
κατοικίας σχηµατοποίησαν τις πολεοδοµικές επεµβάσεις σ' αυτόν τον
τοµέα. Σηµαντική επιρροή άσκησαν οι ιδέες του Howard και η οικολογική
φιλοσοφία τους, της σύνθεσης -ενοποίησης πόλης και υπαίθρου.
Ιδιαίτερα η κίνηση των νέων πόλεων εµπνέεται από τις προτάσεις του Ε.
Howard για την οργάνωση της κηπούπολης. Σαν κύριος στόχος τους
δηλώνεται ότι αποτελούν µία εναλλακτική πρόταση στην µητροπολιτική
υπερανάπτυξη, στον συνωστισµό, στις υψηλές πυκνότητες, στην
υποβάθµιση των περιοχών κατοικίας, και στις προαστιακές µορφές
µητροπολιτικής επέκτασης. Αν και µέχρι το 1940 έγιναν αρκετές
προσπάθειες οργάνωσης νέων πόλεων, Letchworth (1903) και Welwyn
Garden City (1919) στην Μ. Βρετανία, Hellerau (1908) στην Γερµανία,
Hilversum (1912) στην Ολλανδία, Canberra (1912) στην Αυστραλία,
Radbum (1928) και Tenessee Valley (1933) στις Η.Π.Α., µόνο µετά το
2

Ο D. Eversley (1973) κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις οµάδες πίεσης που, διαµορφώνονται
γύρω από την ρύθµιση της χρήσης της γης. καθώς και στους "ειδικούς" που
αναλαµβάνουν την σχηµατοποίηση και τεχνική υποστήριξη των διεκδικήσεων τους.
Ειδικά µνηµονεύει. της µεσοαστικής προέλευσης οργανώσεις. όπως The Town and
Country Planning Association, The Counsil for the Protection οf Rural England, The
Georgian Circle, The Victorian Society, The Anti-motorways Group, The Pedestrian
Association, The Aυtοmοbile Association. The Royal Automobile Club.

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

99

1945 η πολιτική των νέων πόλεων καθιερώνεται και εφαρµόζεται σε
µεγάλη .κλίµακα. Η θεωρητική όµως σύνδεση των παραπάνω πολιτικών
µε τις διαδικασίες της καπιταλιστικής συσσώρευσης µόλις µετά το 1970
αρχίζει να διατυπώνεται µέσα από τις έρευνες της γαλλικής µαρξιστικής
κοινωνιολογικής σχολής. Στο πλαίσιο της διαµορφώνονται απόψεις που
συνδέουν τις πολιτικές παρέµβασης παραγωγής κατοικίας και κοινωνικού
εξοπλισµού µε την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης, την µαζική
κατανάλωση, την διαχείριση της µισθωτής σχέσης, µε ορισµένες δηλ.
διαρθρωτικές σχέσεις και πρακτικές της καπιταλιστικής συσσώρευσης.
Σε αντίθεση µε την "βιοµηχανική πολεοδοµία", την χωρική δηλ.
οργάνωση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, που δεν υπήρξε ποτέ
ιδιαίτερα δηµοφιλής (κατ' εξοχήν στους κύκλους των βιοµηχάνων –
εκτός κι αν επρόκειτο για προγράµµατα υποδοµής και παροχής
εξυπηρετήσεων προς τις µεταποιητικές δραστηριότητες) οι πολεοδοµικές
παρεµβάσεις και αναπλάσεις των εµπορικών περιοχών και των
διοικητικών κέντρων (CΒD -Central Business District, κατά την
αγγλοσαξονική ορολογία) γνώρισαν µια εξαιρετική άνθιση3. Ενώ οι
τρέχουσες ερµηνείες των εµπορικών αναπλάσεων τόνιζαν την βελτίωση
του φυσικού περιβάλλοντος, τις κυκλοφοριακές διευκολύνσεις και τις
νέες αισθητικές αξίες, ο J. Lojkine (1974) διατύπωσε µια ερµηνευτική
προσέγγιση αποκλειστικά πάνω σε όρους συσσώρευσης. Συγκεκριµένα
θεωρεί ότι η παραγωγή νέων εµπορικών κέντρων και η συνεπαγόµενη
ανάπλαση των εµπορικών περιοχών του κέντρου της πόλης, σχετίζεται
µε την συγκεντροποίηση του εµπορικού κεφαλαίου και τις αντιθέσεις που
γεννιούνται στην πορεία της. Η διαµόρφωση νέων εµπορικών κέντρων
παρεµβάλλεται ανάµεσα στις αντιθέσεις των διαφόρων εµπορικών
οµάδων (π.χ. των εµπόρων των υπεραγορών, των µεγάλων
καταστηµάτων, των µικρο-εµπόρων, των συνεταιριστών κλπ.)
αναδιαρθρώνοντας το ύψος των πωλήσεων, τον κύκλο εργασιών και τα
κέρδη κάθε οµάδας. Η παρέµβαση βασίζεται στην ανακατανοµή της
εµπορικής ενδοχώρας κάθε κατηγορίας εµπορίου, αποτέλεσµα του
σχηµατισµού µιας νέας ζώνης εµπορικής έλξης γύρω από το εµπορικό
κέντρο. Χαρακτηριστικές είναι οι προβλέψεις της εµπορικής
αναδιάρθρωσης στο κέντρο της Lyon, µε την αναµενόµενη ανέγερση

3

Ο L. Redstone (1976). στην µελέτη του για την ανάπλαση των κεντρικών περιοχών
µνηµονεύει 71 προγράµµατα νέας ανάπτυξης κεντρικών εµπορικών περιοχών στις
Η.Π.Α., τα περισσότερα µετά το 1960. Σχεδόν σε κάθε περιφερειακή µητρόπολη
αντιστοιχεί Και ένα πρόγραµµα ανάπλασης.
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ενός νέου εµπορικού κέντρου:

"Σήµερα το 33.5% του κύκλου εργασιών των

µεγάλων καταστηµάτων πραγµατοποιείται από µονάδες του Presquîle. Στα επόµενα
χρόνια. η ανάπτυξη του εµπορικού, κέντρου του Part-Dieu µπορεί να απορροφήσει
Το 77.5% του δυναµικού του, κέντρου, της πόλης. µειώνοντας το µέρος της
αγοράς των υπαρχόντων καταστηµάτων του Presquîle σε 22.5%. Με µια σταδιακή
όµως αύξηση προβλέπουµε ότι το Part-Dieu θα καταλάβει το 82.5% της αγοράς το
1980 και Το 85% της αγοράς Το 1985 µειώνοντας συνεχώς το µερίδιο του,
Presquîle σε 17.5% και 15% αντίστοιχα"

(Lojkine 1974: 75).

Η σύνδεση που συνοπτικά διατυπώσαµε ανάµεσα στα προγράµµατα
χρήσεων γης και στις σχέσεις συνεργασίας, στα προγράµµατα ανάπτυξης
κατοικίας και στο κόστος της εργατικής δύναµης, στα προγράµµατα
ανάπλασης των εµπορικών κέντρων και στις εσωτερικές αντιθέσεις του
εµπορικού κεφαλαίου θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες
πολεοδοµικών επεµβάσεων. Η σύνδεση αυτή πολεοδοµίας και
διαδικασιών της συσσώρευσης, τεκµηριώνει τα σηµεία α. και β. των
προϋποθέσεων θεώρησης της πρώτης σαν µέρος των µηχανισµών
ρύθµισης της συσσώρευσης. Για την πιστοποίηση όµως της ισχύος των
άλλων δύο προϋποθέσεων (γ. και δ.), χρειάζεται µία αναφορά στην
εσωτερική διάρθρωση των πολεοδοµικών επεµβάσεων και στους
τρόπους εξασφάλισης της αποτελεσµατικότητάς τους.

3. Πολεοδοµική διάρθρωση και µορφές κανονικότητας
Η θεώρηση της πολεοδοµίας σαν µέρος των διαδικασιών ρύθµισης
της καπιταλιστικής συσσώρευσης και η παράλληλη αναγνώριση του
κράτους και της κυρίαρχης ιδεολογίας σαν µορφών εξασφάλισης της
κανονικότητας της συσσώρευσης, µας υποχρεώνουν να διατυπώσουµε
µε σαφήνεια την σύνδεση κράτους, κυρίαρχης ιδεολογίας και
πολεοδοµίας. Συγκεκριµένα απαιτείται να διασαφηνισθεί ο τρόπος
ανάπτυξης του κρατικού παρεµβατισµού και διάδοσης των αξιών της
κυρίαρχης ιδεολογίας µέσω των πολεοδοµικών επεµβάσεων.
Μια κοινωνιολογική ανάλυση των διαδικασιών απόφασης και των
αποτελεσµάτων των πολεοδοµικών επιχειρήσεων θα µπορούσε να
αναδείξει τον ρόλο της ιδεολογίας στην διατύπωση των πολεοδοµικών
προτάσεων καθώς και τον ρόλο κράτους και ιδεολογίας στην υλοποίησή
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τους4. Στο ίδιο όµως συµπέρασµα θα µπορούσε να καταλήξει κανείς µέσα
από µια µεθοδολογική ανάλυση της πολεοδοµικής πρακτικής, που
επιτρέπει την κατανόηση του τρόπου διαµόρφωσης και εφαρµογής των
πολεοδοµικών προτάσεων.
Από µεθοδολογική άποψη, η πολεοδοµία θα µπορούσε να γίνει
κατανοητή σαν µια προσπάθεια για την υλοποίηση µιας λεπτοµερειακά
επεξεργασµένης δράσης (Altshuler 1965). Η τελευταία επιχειρείται σε
δύο επίπεδα. Αφ' ενός αναλαµβάνει να ενσωµατώσει και να εκλογικεύσει
την διάρθρωση και τις κατευθύνσεις της αστικής πολιτικής και αφ' ετέρου
να µεταφράσει σε όρους στοιχείων χώρου και διατάξεων το περιεχόµενο
των πολιτικών και ιδεολογικών κατευθύνσεών της. Αναπτύσσεται έτσι
στο εσωτερικό της πολεοδοµίας η διάκριση ανάµεσα σε πρόγραµµα και
σχέδιο, που αντιστοιχεί στις διαδικασίες ενσωµάτωσης στις ρυθµιστικές
πολιτικές, οικονοµικές και ιδεολογικές πρακτικές, και χωρικής
σχηµατοποίησης σε αντιστοιχία µε τα κυρίαρχα συστήµατα πολιτισµικών
και ιδεολογικών αξιών.
Στα διαδοχικά βήµατα που συνιστούν την πορεία από το
πολεοδοµικό πρόγραµµα ως το πολεοδοµικό σχέδιο, η συµµετοχή των
ιδεολογικών αντιλήψεων και αξιών είναι ιδιαίτερα αποφασιστική. Κατ'
εξοχήν εντοπίζεται στην αναγνώριση και ιεράρχηση των προβληµάτων
προς αντιµετώπιση, στην διατύπωση των στόχων της επέµβασης, στην
υιοθέτηση πολεοδοµικών προτύπων σταθερών, στην σχηµατοποίηση
των διατάξεων και των σχέσεων των χρήσεων γης, στην επιλογή των
σχηµάτων και των µορφολογικών προτύπων. Τα πολεοδοµικά σχέδια και
κείµενα αποτελούν ιδεολογικά κείµενα µε διπλό τρόπο: αφ' ενός
εκλογικεύουν και προτείνουν για πράξη συστήµατα αξιών και προτύπων
και αφ' ετέρου µεταθέτουν ιδεολογικά και µυθοποιούνται αποτελέσµατα
των πολεοδοµικών επιχειρήσεων (Κοµνηνός 1981 και 1983α).
Η συµµετοχή όµως της ιδεολογίας στην σύλληψη του προγράµµατος
και του σχεδίου πραγµατοποιείται µέσα σ' ένα ήδη υφιστάµενο θεσµικό
και κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό καθορίζει λεπτοµερώς τους διαθέσιµους
µηχανισµούς παρέµβασης, τις διαδικασίες ελέγχου της κατάτµησης και
χρήσης γης, τα κίνητρα και τους περιορισµούς ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της πόλης, τις δυνατότητες εξοµάλυνσης των
αντιθέσεων που εµφανίζονται στο πεδίο της ιδιοκτησίας της γης, τις
δυνατότητες τακτοποίησης της κατατετµηµένης από την ιδιοκτησία γης,
4

Ενδεικτικά παραπέµπουµε στις έρευνες των Komninos( 1981), Lojkine (1974), Malot et al
(1974)4 Meloughlin (1973).
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τους κανονισµούς για τον έλεγχο της µορφολογίας κλπ. Ένα πολιτικοθεσµικό πλαίσιο προϋπάρχει της διατύπωσης του πολεοδοµικού
προγράµµατος και σχεδίου µέσα στο οποίο αυτά εγγράφονται και
συγκεκριµενοποιούνται. Και δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά. Η
πολεοδοµία αποτελεί µια διαδικασία εξοµάλυνσης και προϋποθέτει ένα
δοσµένο πλαίσιο και καθεστώς επίλυσης των αντιδικιών και αντιθέσεων.
Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να υποβιβάζεται και να προσδιορίζεται
αποκλειστικά σαν τεχνική. Προϋποθέτει την ενσωµάτωση της σ' ένα
πολιτικο-θεσµικό σύστηµα του οποίου αποτελεί συγκεκριµένη έκφραση
και οργανικό τµήµα.
Η υλοποίηση τώρα των πολεοδοµικών προτάσεων επαφίεται στον
συνδυασµό ιδεολογικών µηχανισµών αποδοχής των προτάσεων και
πολιτικών θεσµών επιβολής τους. Φανερή προϋπόθεση της είναι η
πλαισίωση του προγράµµατος και του σχεδίου, που προτείνεται, από
συγκεκριµένους φορείς εφαρµογής και ο συσχετισµός κάθε
προβλεπόµενης δράσης µε κάποιο φορέα εφαρµογής της. Περαιτέρω
όµως είναι αναγκαία η εναρµόνιση των κύριων επιλογών του
προγράµµατος µε την ουσία των σχέσεων παραγωγής που λειτουργούν
στον δοσµένο κοινωνικο-οικονοµικό σχηµατισµό. Η πολεοδοµική
επέµβαση δεν στηρίζεται µόνο στον αυταρχισµό που την επιβάλλει, αλλά
και στην πραγµατική εναρµόνιση της µε τις παραγωγικές σχέσεις που
προσανατολίζουν τον µετασχηµατισµό των οικιστικών συγκεντρώσεων.
Σύγκρουση των γενικών κατευθύνσεων του προγράµµατος µε τις
παραπάνω σχέσεις δεν οδηγεί παρά στην απόρριψη του. Αυτή η
αντιστοιχία διευκρινίζει και τα όρια των πολεοδοµικών επεµβάσεων και
τον µεταρρυθµιστικό κυρίως πολιτικό του χαρακτήρα.
Πολλοί συγγραφείς τονίζουν την διάσταση ανάµεσα στο
διατυπωµένο πρόγραµµα και στην πραγµατοποιούµενη πολεοδοµική
επιχείρηση. ∆ιαφαίνεται µάλιστα η διάθεση υποτίµησης του ρόλου του
προγράµµατος καθώς αντιµετωπίζεται αποκλειστικά σαν ιδεολογικό
κείµενο (Castells 1973, Godard 1973). Παρ' όλη όµως την παράδοση της
µη εφαρµογής των εκπονούµενων πολεοδοµικών σχεδίων είναι λάθος να
υποτιµάται ο διευθυντικός ρόλος τους στις πολεοδοµικές επιχειρήσεις.
Το
κράτος
αναλαµβάνοντας
την
επιβολή-εφαρµογή
των
πολεοδοµικών προτάσεων κινητοποιεί οικονοµικούς, διοικητικούς και
ιδεολογικούς µηχανισµούς. ∆ιαχρονικά όµως η εξέλιξη των διαδικασιών
εφαρµογής ακολουθεί την αντικειµενική πορεία του µετασχηµατισµού
των µορφών της κρατικής παρέµβασης. Για παράδειγµα στην περίοδο
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του φιλελεύθερου κράτους του ανταγωνιστικού καπιταλισµού, η
πολεοδοµία ήταν κυρίως κανονιστική, µε κύριο χαρακτήρα την διαιτησία
ανάµεσα σε αντιτιθέµενα συµφέροντα, σε µια πορεία σύνθεσης και
εξοµάλυνσης των αντιθέσεων. Σε µια επόµενη όµως φάση, στο
παρεµβατικό κράτος του κεϋνσιανισµού, οι άµεσες παρεµβάσεις στην
αστικοποίηση εντείνονται και το κράτος αναλαµβάνει εκτεταµένες
πολεοδοµικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή µορφή παρέµβασης προϋποθέτει
τον µετασχηµατισµό του φιλελεύθερου κράτους σε κράτος οικονοµικού
παρεµβατισµού, του οποίου η δράση ξεπερνά το επίπεδο της διαιτησίας
και αναλαµβάνει την αναπαραγωγή ορισµένων συνθηκών της
καπιταλιστικής συσσώρευσης. Σ' αυτή την φάση συνήθως είναι ο
συντονισµός ιδιωτικών και δηµόσιων προγραµµάτων µέσα στην ίδια
πολεοδοµική επιχείρηση.
Η διπλή συνάφεια κράτους, ιδεολογίας και πολεοδοµικών
επεµβάσεων καθιερώνει την πολεοδοµία σαν συγκεκριµένη έκφραση των
ρυθµιστικών διαδικασιών στο πεδίο της πόλης. Η "άµορφη" χωρικότητα
της πολωµένης συσσώρευσης του κεφαλαίου προσλαµβάνει κοινωνική
και χωρική κανονικότητα µέσω των πολεοδοµικών επεµβάσεων. Αλλά
την συγκεκριµένη έκφραση αυτής της συµπληρωµατικότητας θα την
παρακολουθήσουµε στα επόµενα κεφάλαια, που επικεντρώνονται στην
χωρικότητα και στην πολεοδοµία σε µια εποχή καµπής: της κρίσης που
εκδηλώνεται στην αρχή της δεκαετίας του 1970.

Μέρος 2ο:
Η Χωρικότητα
Μετασχηµατισµός της Συσσώρευσης και
της Μητροπολιτικής Χωρικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Στα τέσσερα κεφάλαια του πρώτου µέρους επιχειρήσαµε να
διευκρινίσουµε το γενικό θεωρητικό σχήµα, µέσα από το οποίο
προσεγγίζουµε τον σχηµατισµό και µετασχηµατισµό των κύριων αστικών
κέντρων (µητροπολιτικών περιοχών). Χρήσεις γης και κτίσµατα της
µητροπολιτικής περιοχής διαµορφώνονται µέσα από µια διπλή κίνηση:
την κίνηση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και την δράση των
ρυθµιστικών παρεµβάσεων που εξασφαλίζουν την κανονικότητα των
σχέσεων της συσσώρευσης.
Υποστηρίζουµε ότι η συσσώρευση του κεφαλαίου πολώνεται
γεωγραφικά και στην συνέχεια κάθε διακεκριµένη φάση του διπλού
κύκλου (παραγωγή, ανταλλαγή, αναπαραγωγή) διαµορφώνει την δική
της χωρικότητα. Η γεωγραφική όµως πόλωση των διαδικασιών και
φορέων της συσσώρευσης και η διακεκριµένη χωρικότητα κάθε φάσης
γεννά νέες αντιθέσεις και νέες αντιφάσεις. Οι αντιθέσεις αφορούν την
κατοχή και χρήση του εδάφους, ενώ οι αντιφάσεις προκύπτουν από την
κοινωνικοποίηση της παραγωγής σ' ένα πλαίσιο ατοµικής αξιολόγησης και
ιδιοποίησης του προϊόντος της (π.χ. η απαίτηση της παραγωγής
αναγκαίων υποδοµών και δικτύων περιορίζεται από την χαµηλή απόδοση
των επενδύσεων που τις παράγουν). Η ανάπτυξη ρυθµιστικών
µηχανισµών που επιχειρούν την υπέρβαση των αντιθέσεων και
αντιφάσεων προκύπτει έτσι σαν αναγκαιότητα αυτής της ίδιας της
πορείας συγκρότησης του µητροπολιτικού χώρου. και η πολεοδοµία
αναλαµβάνοντας τον ρόλο του ρυθµιστή των αντιθέσεων και
αντιφάσεων της γεωγραφίας της συσσώρευσης, µετασχηµατίζεται σε
διακεκριµένη µορφή του τρόπου ρύθµισης της.
Η συνολική, παραπάνω, πορεία µπορεί να απεικονισθεί µε το
ακόλουθο σχήµα:
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Α.

Β.

συσσώρευση
του κεφαλαίου

πόλωση και κατ' αρχήν σχηµατισµός της
χωρικότητας της συσσώρευσης
Γ.
αστικός και
µητροπολιτικός
χώρος

ρύθµιση

πολεοδοµία ή προγραµµατισµός - σχεδιασµός

που δηλώνει την τάση κάθε καθεστώτος συσσώρευσης να δηµιουργεί
την δική του χωρικότητα1 και να προσανατολίζει τις προγραµµατικές και
σχεδιαστικές2 παρεµβάσεις στην επίλυση των ιδιαίτερων αντιθέσεων και
αντιφάσεων που το χαρακτηρίζουν.
Εάν σήµερα η διάκριση των δυνάµεων της συσσώρευσης από αυτές
της ρύθµισης στην διαµόρφωση του µητροπολιτικού χώρου δεν είναι
τόσο σαφής, αυτό οφείλεται σε εµπειριστικές αναγωγές που συσκοτίζουν
τις παράλληλες πορείες της παραγωγής της χωρικότητας και της
ρύθµισης της. Αντίθετα στην Αγγλία του 18ου αιώνα, η πλήρης έλλειψη
1

2

Η έννοια της χωρικότητας της συσσώρευσης του, κεφαλαίου αποτελεί ειδική κατηγορία
της έννοιας της χωρικότητας των κοινωνικών πρακτικών. Η χωρικότητα ενός συνόλου,
κοινωνικών πρακτικών αναφέρεται στην διάταξη ή στην διάρθρωση ή στην οργάνωσή
τους σε αντίθεση µε την χρονικότητα τους που, αναφέρεται στην σειρά διαδοχής τους. Η
χωρικότητα χαρακτηρίζει τόσο το αφηρηµένο σχήµα διάρθρωσης των κοινωνικών
πρακτικών όσο και τον φυσικό χώρο µέσα στον οποίο αυτή η διάρθρωση υλοποιείται.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω. η χωρικότητα της συσσώρευσης του κεφαλαίου
περιλαµβάνει ένα σχήµα διάρθρωσης ορισµένων κοινωνικών πρακτικών Και ένα φυσικό
χώρο υλοποίησης αυτής της διάρθρωσης. Το σχήµα διάρθρωσης των πρακτικών της
συσσώρευσης – της παραγωγής, της ανταλλαγής, της διαχείρισης – της διακίνησης
περιγράφεται από τις εσωτερικές τους σχέσεις και τα µεγέθη τους. Ο φυσικός χώρος
υλοποίησης αυτής της διάρθρωσης περιγράφεται από τις επιφάνειες, τον όγκο, τις
κατευθύνσεις, τις αποστάσεις και τις διατάξεις που καταλαµβάνουν οι συνθέτουσες την
συσσώρευση κοινωνικές πρακτικές.
Μια ιδιαίτερη αναφορά στην κατανόηση του σχεδιασµού, όχι µόνο σαν ρυθµιστικής
διαδικασίας αλλά και σαν παραγωγικής ιδεολογίας του χώρου θα πρέπει να γίνει από
τώρα, αν και στο ζήτηµα αυτό θα αναφερθούµε διεξοδικά στο 4ο µέρος.

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

109

πολεοδοµικών-ρυθµιστικών διαδικασιών έκανε απόλυτα σαφή του
αποκλειστικό ρόλο των δυνάµεων της συσσώρευσης του κεφαλαίου,
στην βιοµηχανία και στις κατασκευές, στην διαµόρφωση του αστικού και
µητροπολιτικού χώρου.
Η διαρθρωτική σύνδεση ανάµεσα σε καθεστώς συσσώρευσης, τρόπο
ρύθµισης,
µητροπολιτική
χωρικότητα
και
πολεοδοµία
που
υποστηρίζουµε,
απαιτεί
να
ερµηνεύσουµε
τους
σύγχρονους
µετασχηµατισµούς των µητροπολιτικών περιοχών και των πολεοδοµικών
πρακτικών, στις χώρες του αναπτυγµένου καπιταλισµού, σε αντιστοιχία
µε την αναδιάρθρωση των διαδικασιών συσσώρευσης-ρύθµισης. Έτσι
στο δεύτερο µέρος που αρχίζει µ' αυτό το κεφάλαιο, θα ξεκινήσουµε από
την περιγραφή της κρίσης του φορντικού καθεστώτος συσσώρευσης –
κυρίαρχου καθεστώτος στις χώρες του βιοµηχανικού καπιταλισµού µέχρι
την δεκαετία Του 1970 - για να παρακολουθήσουµε τον µετασχηµατισµό
της µητροπολιτικής χωρικότητας, που αρχίζει να εκδηλώνεται από την
αρχή της δεκαετίας του 1970.
Θα εξετάσουµε τη χωρική οργάνωση τριών διαφορετικών
συντελεστών της συσσώρευσης: της εργατικής δύναµης, του
βιοµηχανικού κεφαλαίου και των νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας.
Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Στηρίζεται στην εκτίµηση ότι η
συνολική χωρικότητα της συσσώρευσης συντίθεται από τις χωρικότητες
των πρακτικών της εργατικής δύναµης, του βιοµηχανικού κεφαλαίου και
των µορφών οργάνωσης της εργασίας στην παραγωγή και στην
ανταλλαγή. Η συνάθροιση αυτή υποστηρίχθηκε ήδη από το τρίτο
κεφάλαιο, όπου θεωρητικά προσεγγίσαµε την πόλωση της συσσώρευσης
µέσω της γεωγραφίας της εργατικής δύναµης, του βιοµηχανικού
κεφαλαίου και των ανταλλαγών.

1. Η κρίση
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι σχέσεις που στήριξαν την
µεταπολεµική ανάπτυξη των βιοµηχανικών καπιταλιστικών χωρών (των
χωρών της Ε.Ο.Κ. και των Η.Π.Α.) συναντούν σηµαντικούς φραγµούς
στην αναπαραγωγή και επέκταση τους. Η κρίση που έτσι αναδύεται
µετασχηµατίζει την µέχρι τότε κανονικότητα των οικονοµικών, πολιτικών
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και ιδεολογικών πρακτικών και ανάγεται από πολλούς ερευνητές (Boyer,
Lipietz, Mistral, Αglietta) στην αποδιάρθρωση του φορντικού3 3
καθεστώτος συσσώρευσης. Πρόκειται για την αποδιάρθρωση ενός
καθεστώτος συσσώρευσης που βρίσκει τις ρίζες του στις µεθόδους
οργάνωσης της εργασίας που άρχισε να εφαρµόζει η καπιταλιστική
βιοµηχανία στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, και
συνδυάζει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας µε την
ισόµετρη διεύρυνση του εισοδήµατος των µισθωτών και της εσωτερικής
αγοράς των βιοµηχανικών προϊόντων. Αυτός ο συνδυασµός εξασφάλισε
µια σταθερότητα στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και στο
ποσοστό κέρδους και µια εκπληκτική µεγέθυνση, 5-6% ετήσια,
προσδιόρισε σαν "χρυσή" την τριακονταετία 1945-1975 των
καπιταλιστικών βιοµηχανικών χωρών.
Ο φορντισµός γεννιέται µέσα από µια κρίση, αυτή των ετών 19291932, και αποδιαρθρώνεται στην επόµενη γενικευµένη ύφεση. Στη
δεκαετία του 1920 είχε ήδη καθιερωθεί στις Η.Π.Α. και µερικά και στην
Ευρώπη ένας επαναστατικός τρόπος οργάνωσης της βιοµηχανικής
εργασίας: ο ταιϋλορισµός. Επρόκειτο για ένα γιγαντιώδη αλλά και
συστηµατικό έλεγχο της πορείας της εργασίας µέσα στο καπιταλιστικό
εργοστάσιο, που αποσκοπούσε στην µεταφορά της γνώσης των εργατών
στους µηχανικούς και στους τεχνικούς, µέσω της ονοµαζόµενης
"Επιστηµονικής Οργάνωσης της Εργασίας". Ανά βήµα ακόµη, η µεταφορά
της συστηµατοποιηµένης τεχνικής γνώσης σ' ένα αυτοµατοποιηµένο
σύστηµα µηχανών, που υπαγορεύει τον τρόπο εργασίας των εργατών,
αποτελεί την παραγωγική βάση του φορντισµού. Στην εποχή του
µεσοπολέµου, η επέκταση του ταιϋλορισµού και του φορντισµού
προκαλεί ένα πρώτο, µεγάλο κύµα ανάπτυξης της εντατικής
συσσώρευσης. Η παραγωγικότητα τριπλασιάζεται σε σχέση µε τον 19ο
αιώνα αλλά η αγοραστική δύναµη των µισθωτών παραµένει σε χαµηλό
επίπεδο. Αυτή, η εξαιρετικά ευνοϊκή στο Ποσοστό κέρδους διαφορά,
προκαλεί µια χωρίς προηγούµενο κρίση υπερπαραγωγής: την κρίση του
1929 (Lipietz 1984).
Από το καλοκαίρι του 1929 η µέχρι τότε µεγενθυνόµενη αµερικανική
οικονοµία αρχίζει να εµφανίζει σηµάδια στασιµότητας: η ζήτηση
3

Ονοµασία προς τιµήν του Η. Ford Ι της Ford Τ που εισήγαγε βασικά χαρακτηριστικά της
οργάνωσης της διαδικασίας της εργασίας στην αυτοκινητοβιοµηχανία. στα αποτελέσµατα
των οποίων στηρίχθηκε ένα νέο καθεστώς συσσώρευσης. Ο όρος "φροντισµός"
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Gramsci στα Τετράδια της Φυλακής.

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

111

σταθεροποιείται, η παραγωγή αρχίζει να υποχωρεί, οι τιµές των
αγροτικών προϊόντων καθιζάνουν, οι εσωτερικές και εξωτερικές
ανταλλαγές επιβραδύνονται. Στις 4 Οκτωβρίου η αγορά του Wall Street
γνωρίζει την πιο µεγάλη υποχώρηση της χρονιάς, ενώ στις 24 βρίσκεται
σε κατάσταση πολιορκίας από τον πανικό ρευστοποίησης που διακατέχει
τους πάντες. Στη διάρκεια της ηµέρας 13 εκατ. µετοχές αλλάζουν
κάτοχο. Αλλά και µετά τη "µαύρη Πέµπτη" της 24ης Οκτωβρίου, την
επόµενη Τρίτη 29 Οκτωβρίου, και παρά τις προεδρικές διαβεβαιώσεις του
Ηοονer ότι οι βασικές δραστηριότητες της χώρας βρίσκονται σε υγιείς
βάσεις, ο πυρετός της ρευστοποίησης συνεχίζεται: 16 εκατ. µετοχές
µεταβιβάζονται. Οι αυξήσεις των 12 τελευταίων µηνών εξαφανίζονται
µέσα σε µια εβδοµάδα. Ένα µε τρία εκατοµµύρια άτοµα πλήττονται
άµεσα από την υποχώρηση. Το κραχ είναι συγκλονιστικό.
Στα χρόνια που ακολουθούν, 1929-1932, η ύφεση της οικονοµίας
των Η.Π.Α. είναι εκπληκτική. Ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής από 100
το 1929 υποχωρεί στο 54 το 1932, ενώ το επίπεδο του 1929 δεν
ξαναεπιτυγχάνεται πριν τον πόλεµο. Το 1933, σε ακαθάριστες επενδύσεις
αντιπροσωπεύουν το 10% του όγκου του 1929. Το Α.Ε.Π. του 1938 είναι
κατά 30% χαµηλότερο του Α.Ε.Π. του 1929. Η ανεργία φθάνει τα 13
εκατ. το 1933, ή το 25% του ενεργού πληθυσµού. Το 1938 το 20% του
ενεργού πληθυσµού είναι ακόµη άνεργο (Waintrop 1984). Η κρίση στις
Η.Π.Α. επιφέρει µια ριζική πτώση των διεθνών συναλλαγών. Παράλληλα
η αποσταθεροποίηση του διεθνούς χρηµατικού συστήµατος και η ένταση
των προστατευτικών εθνικών πολιτικών διεθνοποιούν την ύφεση. Οι
τιµές πέφτουν παντού: κατά 17% στην Ιαπωνία µεταξύ 1929-32, 12%
στη Γαλλία και 14% στη Μ. Βρετανία. Η βιοµηχανική παραγωγή της
Γερµανίας το 1932 αντιστοιχεί στο 50% του επιπέδου του 1929 και της
Γαλλίας στο 75%. Η ανεργία παίρνει γιγαντιώδεις διαστάσεις. Το 1932
βρίσκει άνεργο το 18% του ενεργού πληθυσµού της Γερµανίας, το 15%
της Μ. Βρετανίας. Είναι η εποχή της λαϊκής σούπας, των πορειών της
πείνας και των παραγκουπόλεων.
Οι αναδιαρθρώσεις της πολιτικής σκηνής και των πολιτικών
πεποιθήσεων δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακές. Ενώ οι κεϋνσιανές
πολιτικές και ο κρατικός παρεµβατισµός κυριαρχούν στην Ευρώπη και
στο New Deal του Fr. Roosevelt, η δυσπιστία στα κοινοβουλευτικά
καθεστώτα και στην ελεύθερη οικονοµία επέτρεψαν µια σηµαντική ανοχή
και στήριξη του φασισµού και του ναζισµού. Στην Ιαπωνία, στην Ιταλία
και στη Γερµανία αυταρχικά καθεστώτα ελέγχουν τις διεθνείς
συναλλαγές, συµπιέζουν την κοινωνική ζωή και προσανατολίζουν τα
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εισοδήµατα στις πολεµικές βιοµηχανίες. Στις διεθνείς σχέσεις, η
προώθηση της Ιαπωνίας στην Κίνα, ο Ισπανικός εµφύλιος πόλεµος .και η
κατοχή της Αιθιοπίας από την Ιταλία προϊδεάζουν για την παγκόσµια
σύγκρουση που θα ακολουθήσει. Μ' αυτήν, η κρίση ολοκληρώνεται και
ξεπερνιέται. Στη νέα φάση ανάπτυξης που ξεκινάει µετά τον πόλεµο, το
φορντικό καθεστώς συσσώρευσης βρίσκεται βαθιά ριζωµένο.
Μόνο µετά τον πόλεµο και την ανασυγκρότηση του Ευρώπης οι
χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. γνωρίζουν µια νέα φάση ανάπτυξης. Αλλά αυτή τη
φορά η αύξηση της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών συνοδεύει και
ακολουθεί τις αυξήσεις της παραγωγικότητας. Σύµφωνα µε τον Lipietz
(1984) οι σχέσεις που χαρακτήρισαν το φορντικό καθεστώς
συσσώρευσης και στήριξαν την µεταπολεµική ανάπτυξη των
καπιταλιστικών βιοµηχανικών χωρών ήταν οι ακόλουθες:
α. Ο ρυθµός αύξησης της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου και ο
ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας στην υποδιαίρεση Ι
(τοµέας παραγωγής µέσων παραγωγής) είναι όµοιοι
β. Ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης των µισθωτών και ο ρυθµός
αύξησης της παραγωγικότητας στην υποδιαίρεση ΙΙ (τοµέας
παραγωγής µέσων κατανάλωσης) είναι όµοιοι.
Η πρώτη από τις παρακάτω σχέσεις πιστοποιείται µε εκπληκτική
ακρίβεια από τα στατιστικά δεδοµένα της περιόδου 1950-1970, για τις
κύριες βιοµηχανικές χώρες, Μ. Βρετανία, Η.Π.Α.. ∆. Γερµανία, Γαλλία,
Ιαπωνία (Lapierre – Donzel 1980). Η δεύτερη εξασφαλίστηκε µέσα από
µια πολιτική ρύθµιση της µισθωτής σχέσης: η µαζική κατανάλωση
ακολούθησε
την
µαζική
παραγωγή,
µέσω
της
συλλογικής
διαπραγµάτευσης της µισθωτής σχέσης και των παροχών του κράτους
πρόνοιας.
Σε κάθε χώρα λοιπόν που υλοποιεί τις παραπάνω σχέσεις, οι
εσωτερικές της δυνάµεις γίνονται οι κινητήριες της ανάπτυξής της: η
βιοµηχανία και η µαζική κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, που
ανακυκλώνει παραγωγικά τις συνεχείς αυξήσεις της αγοραστικής
δύναµης: Σαν επακόλουθο προκύπτει ο διεθνής χώρος να σχηµατίζεται
από
την
παράθεση
παρόµοιων
καθεστώτων
συσσώρευσης,
διαφοροποιούµενων ως προς τους ρυθµούς µεγέθυνσης τους και την
διεθνή εξειδίκευσή τους.
Οι ψηλοί ρυθµοί µεγέθυνσης της παραγωγής και της κατανάλωσης
διαρκούν µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Από την αρχή της
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δεκαετίας του 1970 οι δυνάµεις των φορντικών καθεστώτων συναντούν
τα όρια της ανάπτυξής τους. Η ισορροπία τοµέων παραγωγής,
παραγωγικότητας, κατανάλωσης και επενδύσεων θραύεται και µια νέα
γενικευµένη κρίση εκδηλώνεται. Χαρακτηριστικά της είναι η µείωση των
ρυθµών ανάπτυξης της βιοµηχανικής παραγωγής (βλ. διάγραµµα 5.3), η
µείωση του όγκου της βιοµηχανικής παραγωγής (βλ. πίν. 5.1), η
θεαµατική πτώση των επενδύσεων (βλ. διάγραµµα 5.2), η µαζική ανεργία
(βλ. πίν. 5.2 και 5.3 και διάγραµµα 5.1) και ο αυξηµένος πληθωρισµός
(βλ. πίν. 5.4).
Πίνακας 5.1
Μεταβολή της Βιοµηχανικής Παραγωγής
Χώρες

Μέγιστο της
Παραγωγής

Ελάχιστο της
Παραγωγής

∆υτική Γερµανία

4ο τριµ. 1973

3ο τριµ. 1975

-11.8

Γαλλία

3ο τριµ. 1974

3ο τριµ. 1975

-13.6

Μεγ. Βρετανία

4ο τριµ. 1973

4ο τριµ. 1974

-10.1

Ιταλία

2ο τριµ. 1974

3ο τριµ. 1975

-15.5

Κάτω Χώρες

1ο τριµ. 1974

3ο τριµ. 1975

-11.7

Βέλγιο

1ο τριµ. 1974

3ο τριµ. 1975

-17.1

Σουηδία

3ο τριµ. 1974

2ο τριµ. 1975

-4.1

Ελβετία

2ο τριµ. 1974

1ο τριµ. 1975

-20.1

Η.Π.Α.

4ο τριµ 1973

2ο τριµ. 1975

-14.4

4ο τριµ. 1973

1ο τριµ. 1975

-19.8

Ιαπωνία
πηγή: Ε. Mandel (1982)

Μείωση%

114

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

Πίνακας 5.2.
Ανεργία κατά την κρίση
Χώρες

Χρονολογία

Αριθµός Ανέργων

∆υτική Γερµανία

4ο Τριµ.1975

1.141.000

Γαλλία

3ο Τριµ.1976

1.036.000

Μ Βρετανία

3ο Τριµ. 1976

1.319.000

Ιταλία

3ο Τριµ. 1976

1.145.000

Κάτω Χώρες

4ο Τριµ. 1975

211.000

Βέλγιο

3ο Τριµ. 1976

292.000

Η.Π.Α.

4ο Τριµ. 1975

7.912.000

Ιαπωνία

4ο Τριµ. 1975

1.178.000

πηγή. Ε. Mandel (1982).

Πίνακας 5.3.
Εξέλιξη Ανεργίας κατά τα Έτη 1983 και 1984
Χώρες

Μάρτιος 1984

Μάρτιος 1983

.000

%

∆. Γερµανία

2.537

9,4

2.536

9,6

Γαλλία

2.258

9,9

2.08Ο

9,2

Μ. Βρετανία

3.143

13,2

3.172

13,6

Ιταλία

2.972

13,1

2.702

12,0

Κάτω Χώρες

857

15,3

779

14,5

Βέλγιο

589

14,4

574

14,1

Η.Π.Α.

8.772

7,8

11.419

10,3

Ιαπωνία

1.485

2,7

1.600

2,8

πηγή: Financial Τimes (24.4.1984)

.000

%
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Πίνακας 5.4
Αυξήσεις Τιµών Κατανάλωσης κατά Τρίµηνο
(% σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο)
1970

1974

1975

1980

1981

Χώρες

Ι

II

Ι

II

Ι

II

Ι

II

Ι

II

∆. Γερµανία

5,4

2,2

8,6

4,9

7,2

4,4

6,6

4,1

7,1

4,8

Γαλλία

6,1

4,5

15,0

14,5

11,6

9,3

14,3

12,9

12,6

14,2

Μ. Βρετανία

7,7

6,9

19,0

16,5

28,7

23,2

19,4

12,4

12,0

9,4

Ιταλία

5,5

4,5

19,9

25,5

16,8

9,8

24,3

19,0

21,7

15,0

Κάτω Χώρες

3,8

5,2

10,6

10,2

10,7

9,3

7,2

6,6

6,6

7,2

Βέλγιο

4,5

2,8

13,6

12,1

10,5

7,1

6,8

7,7

9,4

7,6

Η.Π.Α.

6,1

5,3

11,2

12,4

8,3

7,6

15,1

10,4

8,6

10,3

Ιαπωνία

9,3

4,4

32,2

17,6

11,5

7,3

9,5

6,8

4,8

3,0

πηγή: Ε. Mandel (1982)

∆ιάγραµµα 5.1
Εξέλιξη Ανεργίας σε Χώρες Ε.Ο.Κ.

πηγή: Financial Times (6.4.1983 και 20.5.1983)
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∆ιάγραµµα 5.2
Επενδύσεις στη Μεταποίηση 1960-1980
(ποσοστό επενδύσεων προς προστιθέµενη αξία)
1:
2:
3:
4:
5:

Ιαπωνία
Οµ. Γερµανία
Γαλλία
Μ. Βρετανία
Η.Π.Α.

πηγή: CEPII (1983) από Lipietz (1984)

∆ιάγραµµα 5.3
Παγκόσµια Βιοµηχανική Παραγωγή Χωρών Ελεύθερης
Οικονοµίας 1958-1980

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

117

∆ιάγραµµα 5.4
Βιοµηχανικό Προϊόν και Απασχόληση στην Ε.Ο.Κ.- 9
1950 – 1978, 1960 = 100

πηγή: Rothwell R. (1982)

Ένας µεγάλος αριθµός ερµηνειών προσφέρεται για την συνεχιζόµενη
οικονοµική κρίση των αναπτυγµένων οικονοµιών της αγοράς. Αυτές
περιλαµβάνουν (Rothwell 1982):
•

τον περιορισµό των εγχωρίων εισοδηµάτων, που οφείλεται στο
υψηλό κόστος ενέργειας και ειδικά στην "πετρελαϊκή κρίση" του
1974

•

τους υψηλούς ρυθµούς πληθωρισµού, που οδηγούν σε περιορισµό
της αγοραστικής ικανότητας των µισθωτών και κατ' επέκταση της
ζήτησης

•

τον γενικό περιορισµό των επενδύσεων λόγω µείωσης του ποσοστού
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κέρδους, των υψηλών επιτοκίων και του
πληθωρισµού, κόστους της εργατικής δύναµης

υψηλού,

λόγω

•

την στροφή των επενδύσεων προς την ορθολογικοποίηση, που
επιφέρει µείωση της απασχόλησης και του ρυθµού αύξησης του
προϊόντος

•

τις αντιπληθωριστικές κυβερνητικές
αρνητικά στη µεγέθυνση της ζήτησης

•

τους περιορισµένους ρυθµούς τεχνολογικής αλλαγής και τις
λιγότερες ευκαιρίες επένδυσης σε τοµείς νέας τεχνολογίας, που
διαµορφώνουν νέες αγορές και υποστηρίζουν τις υπάρχουσες.

πολιτικές,

που

επιδρούν

Σε αντίθεση µε την αποσπασµατικότητα των παραπάνω
διαπιστώσεων πιο ολοκληρωµένες ερµηνευτικές αναπτύσσονται σε σχέση
µε τις κύριες σχολές της πολιτικής οικονοµίας, τον κλασικισµό, τον
κεϋνσιανισµό και τον µαρξισµό (Barrere Ch et al 1983),
Αφετηρία των νεοκλασικών προσεγγίσεων της κρίσης είναι η αρχή
του µη δυνατού της κρίσης στην σφαίρα των πραγµατικών οικονοµικών
σχέσεων της παραγωγής και της ανταλλαγής. Η ορθολογική
συµπεριφορά των οικονοµικών φορέων στο πλαίσιο της αγοράς
εξασφαλίζει την ισορροπία, η ύπαρξη της οποίας και η σταθερότητά της
αποδεικνύονται από τη νεοκλασική ανάλυση. Οι τεχνικο-οικονοµικοί όµως
νόµοι της παραγωγής και της ανταλλαγής δεν επεκτείνονται στο πεδίο
του χρήµατος και της κυκλοφορίας του. Από αυτό το πεδίο προέρχονται
οι κρίσεις, άποψη που αποτελεί το κοινό έρεισµα όλων των σύγχρονων
νεοκλασικών ερµηνειών της κρίσης. Αλλά το χρήµα εισάγει αυτόµατα το
κράτος, που µακριά από το να σεβαστεί την αγορά και τη δική της τάση
για ισορροπία, επιβάλλει πολιτικές νόρµες στη λειτουργία της µε
αποτέλεσµα τον στασιµοπληθωρισµό και την κρίση. Η άποψη αυτή, ότι
το κράτος έρχεται να αναστατώσει τους µηχανισµούς της αγοράς,
αποτελεί µια σταθερή παράµετρο της φιλελεύθερης σκέψης. Ανάγεται
στους φυσιοκράτες και στους κλασικούς, σαν λογική συνέπεια της αρχής
της επάρκειας του συστήµατος της αγοράς. Οι αναπόφευκτες
διακυµάνσεις δεν µετατρέπονται σε κρίση παρά κάτω από το βάρος
εξωτερικών παρεµβάσεων, που αναφέρονται κατά προτεραιότητα στο
χρήµα καθώς αυτό αποτελεί το όριο της αγοράς και της µη αγοράς.
Η κεϋνσιανή προβληµατική της κρίσης ξεκινάει από την κριτική του
γενικού νόµου των αγορών της νεοκλασικής θεωρίας και κατά συνέπεια
του λογικά αδύνατου της γενικευµένης κρίσης των αγορών. Η κρίση
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αντίθετα µπορεί να προέλθει από την µη πραγµατοποίηση των στόχων
των επιχειρηµατιών λόγω πτώσης της οριακής αποδοτικότητας του
κεφαλαίου. Αίτια που προκαλούν την µείωση της αποδοτικότητας του
κεφαλαίου είναι οι αντιαναπτυξιακές πολιτικές και η ανεπάρκεια των
ρυθµιστικών µηχανισµών, το αυξηµένο κοινωνικό κόστος της ανάπτυξης,
οι περιορισµοί του οικοσυστήµατος, η αύξηση της συλλογικής
κατανάλωσης σε βάρος της ιδιωτικής, η αύξηση της καπιταλιστικής
εντατικοποίησης, η απο-επένδυση, το υψηλό λειτουργικό κόστος του
κεφαλαίου κλπ. Παρ' όλα αυτά, µέσα στην κεϋνσιανή θεωρία η κρίση δεν
εκπληρώνει καµιά λειτουργία. Αποτελεί ένα καθαρό χάσιµο για όλους,
που θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί. Μέσα σ' αυτό το γενικό πλαίσιο
διακρίνονται δυο µεγάλες κατευθύνσεις της κεϋνσιανής ερµηνευτικής: η
αναγωγή της κρίσης στην δυναµική της διανοµής µισθού-κέρδους (σε
συνέχεια των προσεγγίσεων των Kaldor και Robinson) και η απόδοση
τους στην διαφοροποίηση της δοµής της παραγωγής (σε αντιστοιχία µε
την προσέγγιση του Α. Barrere). Στην πρώτη περίπτωση, η κρίση
ερµηνεύεται σαν αποτέλεσµα της διανοµής του προϊόντος προς όφελος
των µισθών. Οι µισθοί µετά το 1960 φθάνουν σε τέτοια ύψη που
εµποδίζουν υψηλούς ρυθµούς συσσώρευσης επένδυσης και ανάπτυξης.
Παράλληλα κανένας µηχανισµός δεν µπορεί να εγγυηθεί την µείωση των
µισθών χωρίς να κάνει προβληµατική την απορρόφηση των προϊόντων.
Στην δεύτερη περίπτωση, η κρίση ερµηνεύεται σε σχέση µε τη
διαδικασία της απο-επένδυσης. Απο-επένδυση είναι το αντίθετο της
επένδυσης. χαρακτηρίζει το σύνολο των διαδικασιών υποβάθµισης της
επένδυσης και µείωσης του κεφαλαίου από τη χρήση του. Η κρίση
εκφράζει το όριο µιας πορείας ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από υψηλό
ρυθµό και κόστος απο-επένδυσης και µεγάλη αναλογία επένδυσης σε
σχέση µε τα παραγόµενα προϊόντα. Η ανάλυση αν και πραγµατοποιείται
σε όρους επένδυσης και συσσώρευσης παραµένει κεϋνσιανή καθώς
ερµηνεύει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου από την απορρόφηση των
παραγόµενων προϊόντων.
Για την µαρξιστική τέλος προβληµατική, η κρίση δεν είναι µόνο
δυνατή. ακόµη περισσότερο είναι αναγκαία. Παρ' όλο που µέσα στο
Κεφάλαιο δεν βρίσκουµε µια συστηµατική θεωρητική κατασκευή για την
κρίση, εν τούτοις είναι δυνατό να διαπιστώσουµε τέσσερις
συµπληρωµατικές ερµηνευτικές οπτικές. Σύµφωνα µε την πρώτη, η
κρίση προέρχεται από την αυξανόµενη ανισορροπία ανάµεσα στην
παραγωγή και στην κατανάλωση, λόγω αύξησης της παραγωγής πάνω
από τις δυνατότητες της περιοριζόµενης από την εκµετάλλευση
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κατανάλωσης. Σύµφωνα µε την δεύτερη, η κρίση προέρχεται από την
ανισορροπία των υποδιαιρέσεων Ι και ΙΙ της παραγωγής, που προκαλείται
είτε από την αναρχία της παραγωγής είτε από την εγγενή τάση του
καπιταλισµού να ευνοεί την παραγωγή µέσων παραγωγής και την
συσσώρευση σταθερού κεφαλαίου. Στην τρίτη, η κρίση προέρχεται από
την µείωση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, αποτέλεσµα της ανόδου
της ταξικής πάλης και της ελάττωσης του εφεδρικού βιοµηχανικού
στρατού. Τέλος στην τέταρτη οπτική η κρίση οφείλεται στην υποβάθµιση
της αποδοτικότητας του κεφαλαίου λόγω αύξησης της οργανικής του
σύνθεσης.
Νεώτερες προσεγγίσεις, όπως αυτές της "υπερσυσσώρευσης" ή της
"εντατικής
συσσώρευσης",
επιχειρούν
να
συνδυάσουν
τις
αποσπασµατικές ερµηνευτικές του Κεφάλαιου σε µια ενιαία θεωρητική
κατασκευή και να δώσουν µια συγκροτηµένη ερµηνεία της σηµερινής
κρίσης. Αν και αναφερθήκαµε στο βασικό εννοιολογικό υπόβαθρο της
ερµηνευτικής της εντατικής συσσώρευσης, εδώ θα πρέπει ίσως να
προσθέσουµε ότι πρόκειται για µια προσπάθεια προσδιορισµού της
κρίσης σε σχέση µε τις µεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, στον
τρόπο κατανάλωσης και στην µισθωτή σχέση. Η επέκταση των αγορών
βιοµηχανικών προϊόντων λόγω της συνδυασµένης δράσης της προόδου
της παραγωγικότητας, της ανόδου του πραγµατικού µισθού και της
επέκτασης των κοινωνικών προτύπων κατανάλωσης επέτρεψε κατ' αρχήν
µια δυναµική ισορροπία των υποδιαιρέσεων Ι και ΙΙ της παραγωγής, και
της παραγωγής και της κατανάλωσης. Από αυτήν προέκυψε η µακριά
φάση της µεταπολεµικής ανάπτυξης. Αντίθετα, η κρίση σήµερα
παρουσιάζεται
σαν
ρήξη
της
ισορροπίας,
εξάντλησης
της
αποτελεσµατικότητας των ταιϋλορικών και φορντικών µεθόδων
οργάνωσης της εργασίας, ανατροπής της βάσει συµβολαίου
προσδιοριζόµενης αµοιβής των µισθωτών, της αναπαραγωγής τέλος της
εργατικής δύναµης µέσα σ' ένα πλαίσιο καπιταλιστικών σχέσεων
εγγυηµένο από το κράτος πρόνοιας. Ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο στην
εκδήλωση της είχε η επιβράδυνση της παραγωγικότητας. Οι µέθοδοι της
συστηµατοποίησης
και
κατάτµησης
των
καθηκόντων,
της
εντατικοποίησης και της µεταφοράς στις µηχανές του εργατικού savoir
faire, που για πενήντα χρόνια καθιερώθηκαν σαν φυσικοί και µοναδικοί,
έφθασαν στα όριά τους: τα τεράστια αποθέµατα της ανθρώπινης
εφευρετικότητας δεν µπορούν πια να αποδεσµευτούν µε ταιϋλορικές
µεθόδους. Πίσω από την επιβράδυνση της παραγωγικότητας ξαναβρίσκει
κανείς την πάλη των τάξεων µέσα στο εργοστάσιο. Έτσι η κρίση της
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δεκαετίας του 1970 δεν αποτελεί ένα περαστικό επεισόδιο, ούτε το
αποτέλεσµα της παραίτησης των κυβερνήσεών των καπιταλιστικών
χωρών από τον κεϋνσιανισµό, κάτω από τη γοητεία του µονεταρισµού.
Πρόκειται µάλλον για το τέλος µιας µακριάς πορείας ανάπτυξης,
στηριγµένης σ' ένα ορισµένο καθεστώς συσσώρευσης και ρύθµισης, που
εξάντλησε τις αναπτυξιακές του ικανότητες.

2. Η χωρικότητα της κρίσης
Η γενικευµένη ύφεση που εκδηλώνεται µε την θραύση των
διαρθρωτικών σχέσεων του φορντικού καθεστώτος συσσώρευσης δεν
εκφράζεται µόνο σαν µια χρονική διαφοροποίηση των βασικών
χαρακτηριστικών της βιοµηχανικής παραγωγής, των επενδύσεων, της
ανεργίας και του κόστους ζωής. Ο χώρος των κοινωνικών πρακτικών και
των κοινωνικών σχέσεων, η "χωρικότητα" µ' άλλα λόγια του φορντικού
καθεστώτος µετασχηµατίζεται. Η συνάρτηση χωρικότητας και
συσσώρευσης δεν αποτελεί ένα νεολογισµό αυτής της εργασίας. Πολλοί
ερευνητές (Ε. Soja, Α. Lipietz, R. Hundson, F. Ascher) έχουν ήδη
αναφερθεί σ' αυτήν. Ο Εd. Soja σ' ένα πρόσφατο άρθρο του (Soja 1983)
επεκτείνει τη συνάρτηση χωρικότητας και καπιταλιστικής ανάπτυξης σ'
όλη τη νεώτερη ιστορία του καπιταλισµού. Η κοινωνική παραγωγή και
αναπαραγωγή της καπιταλιστικής χωρικότητας γράφει, είναι µια συνεχής
διαδικασία. Αυτή εν τούτοις είναι άνιση µέσα στο χρόνο, περιοδικά
επιταχύνεται και εντείνεται σαν αναγκαία συνέπεια της διαδοχής των
κρίσεων που σηµάδεψαν την ιστορία της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η
έναρξη περιόδων οικονοµικής ύφεσης συνοδεύεται από την επιτάχυνση
της χωρικής αναδιάρθρωσης, µέσω της γεωγραφικής επέκτασης και της
αναδιοργάνωσης των ήδη υπαρχόντων χωρικών διατάξεων της άνισης
γεωγραφικής ανάπτυξης. Έτσι εάν εξαιρέσει κανείς τις µικρότερες
κρίσεις, τόσο πολυάριθµες από τη γέννηση του καπιταλισµού, είναι
δυνατόν να διακριθούν τέσσερις κύριοι περίοδοι µακράς κρίσης και
χωρικής αναδιάρθρωσης:
1. Μετά την πρώτη κρίση υπερσυσσώρευσης που είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί και που πλήττει ταυτόχρονα όλες τις
καπιταλιστικές κοινωνίες της εποχής, στα µέσα της δεκαετίας
του 1820, ακολουθούν δυο δεκαετίες µεταβολών που

122

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

οδηγούν στην καθιέρωση της βάσης του ανταγωνιστικού
βιοµηχανικού καπιταλισµού, περιλαµβανοµένης και της
εγκαθίδρυσης του αστικού κράτους. Έτσι µετά το 1848, ο
βιοµηχανικός καπιταλισµός αναπτύσσεται και για τα επόµενα
είκοσι χρόνια το ποσοστό αύξησης του διεθνούς εµπορίου
και του βιοµηχανικού προϊόντος ήταν µεγαλύτερο από κάθε
αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος. Στην εποχή αυτή, του
ανταγωνιστικού καπιταλισµού, (ως το τέλος του 19ου αιώνα)
η κύρια µορφή άνισης ανάπτυξης ήταν περιφερειακή,
βασιζόµενη στη γεωγραφική παράθεση της βιοµηχανίας και
της γεωργίας µέσα στις κύριες καπιταλιστικές χώρες. Αυτή η
διακεκριµένη περιφερειακή διαίρεση εργασίας αναδύεται µαζί
µε τον σχηµατισµό εθνικών αγορών και εθνικών κρατών.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα "εσωτερικών αποικιών" είναι η
Φλάνδρα, ο αµερικανικός νότος, το ιταλικό µεσσοτζόρνο, η
αγροτική κεντρική και δυτική Γαλλία, η νότια Ισπανία. Έτσι η
παλαιότερη διαίρεση ανάµεσα σε πόλη και σε ύπαιθρο που
αντιστοιχεί στην αρχική ανάπτυξη του καπιταλισµού,
διευρύνεται σε κλίµακα και περιφερειοποιείται στα εθνικά
πλαίσια, σχηµατίζοντας αστικο-βιοµηχανικούς πυρήνες και
αγρο-γεωργικές περιφέρειες.
2. Από το 1870 ως και το τέλος του αιώνα, ο καπιταλισµός
γνωρίζει πάλι µια επιταχυνόµενη εντατικοποίηση (µε την
αυξανόµενη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση µε τη
µορφή του µονοπωλιακού κεφαλαίου) και επέκτασης (µε τη
διεθνοποίηση του χρηµατιστικού κεφαλαίου στην εποχή του
ιµπεριαλισµού). Με µια έννοια, η κλασική µορφή του
ανταγωνιστικού καπιταλισµού αντικαταστάθηκε αυτή την
εποχή λόγω των σηµαντικών εσωτερικών αντιθέσεών της.
Αυτό που την αντικατέστησε ήταν µια νέα µορφή
καπιταλισµού βασισµένη στην ιµπεριαλιστική επέκταση, στη
µονοπωλιακή συγκρότηση του κεφαλαίου, σε νέα µέσα
εργατικής πειθαρχίας και στον διευρυµένο ρόλο του
καπιταλιστικού κράτους. Μετά την ύφεση των ετών 18701890 οι δυο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν χρόνια
γρήγορης ανάπτυξης. Στην εποχή αυτή του ιµπεριαλισµού, η
άνιση ανάπτυξη εκφράζεται µε µια νέα χωρική διάταξη, που
διαµορφώνεται από τη διεθνή παράθεση των αναπτυγµένων
ιµπεριαλιστικών κρατών και των υπανάπτυκτων αποικιακών
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ή ηµιαποικιακών χωρών. Η περιφερειακή υπανάπτυξη µέσα
στις χώρες του κέντρου δεν εξαφανίζεται αλλά σαν πηγή
παραγωγής υπερκερδών υποβαθµίζεται, καθώς οι εθνικές
αγορές των αναπτυγµένων χωρών οµογενοποιούνται.
Παράλληλα όµως µια νέα περιφερειοποίηση εµφανίζεται: οι
περιφέρειες που περιέχουν τις κύριες ιµπεριαλιστικές
πρωτεύουσες και τα κύρια κέντρα µονοπωλιακού ελέγχου,
αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από τις περιφέρειες που
είχαν µέχρι τότε το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Έτσι στο
εσωτερικό των αναπτυγµένων χωρών η κύρια εστία χωρικής
αναδιάρθρωσης δεν ήταν η περιφερειακή διαίρεση εργασίας
αλλά η συγκέντρωση σε αστική κλίµακα.
3. Από το 1920 αρχίζει µια νέα φάση κρίσης -αναδιάρθρωσης,
που µετά τον πόλεµο δίνει τη θέση της σε µια περίοδο
ανάκαµψης, που διαρκεί µέχρι το τέλος της δεκαετίας του
1960. Στην περίοδο αυτή η κύρια µορφή ανισότητας που
δηµιουργεί υπερκέρδη δεν είναι γεωγραφική αλλά τοµεακή.
Η ανάπτυξη ορισµένων κλάδων και η υποβάθµιση άλλων,
πάνω σε µια διαφοροποιηµένη ταχύτητα τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού, γίνεται η κύρια διαδικασία αξιοποίησης του
κεφαλαίου. Καθώς όµως οι τεχνολογικές εξελίξεις
διευκολύνουν την επέκταση ορισµένων τοµέων, άλλοι τοµείς
γνωρίζουν µια δραµατική πτώση και επαναχωροθετούνται σε
άλλες περιοχές. Το σταθερό κάποτε µωσαϊκό της άνισης
περιφερειακής ανάπτυξης αρχίζει να µοιάζει µ' ένα
καλεϊδοσκοπικό σχήµα µεταβαλλόµενων απεικονίσεων
ανάπτυξης και υπανάπτυξης.
4. Έτσι φτάνουµε στην τέταρτη φάση παρατεινόµενης κρίσης
και αναδιάρθρωσης που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του
1960 και στο µέσο της οποίας βρισκόµαστε σήµερα. Σήµερα
πραγµατοποιείται ένας άλλος γύρος εντατικοποίησης και
επέκτασης του κεφαλαίου και µια άλλη χωρική διάταξη
παρουσιάζεται σαν απάντηση στην αποτυχία του κρατικά
διαχειριζόµενου καπιταλισµού να εξασφαλίσει συνεχή
επέκταση. Όπως και στο παρελθόν, η παρούσα περίοδος
αναδιάρθρωσης ανοίγει νέο χώρο στην καπιταλιστική
συσσώρευση και αναζητά νέες µορφές οργάνωσης εργασίας
και εργατικής πειθαρχίας. Η σηµερινή διαδικασία
αναδιάρθρωσης χαρακτηρίζεται από την αυξανόµενη
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συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, την πιο
εµφανή
διεθνοποίηση
του,
την
επιταχυνόµενη
αναδιάρθρωση των βιοµηχανικών κλάδων που στήριξαν την
µεταπολεµική ανάπτυξη (αυτοκίνητα, χάλυβας, κατασκευές,
διαρκή καταναλωτικά προϊόντα), τη συνολική µείωση της
µεταποιητικής απασχόλησης στις βιοµηχανικές χώρες, τον
εντονότερο κατακερµατισµό των αγορών εργατικής
δύναµης, την ύφεση των παλιών βιοµηχανικών κέντρων και
την ανάπτυξη νέων, την αυξανόµενη δηµοσιονοµική κρίση
και τον περιορισµό των δαπανών για κοινωνικές
εξυπηρετήσεις. Οι νέες αυτές τάσεις διαµορφώνουν όχι µόνο
µια νέα τοµεακή διάταξη αλλά και µια νέα χωρική.
Σύµφωνα εποµένως µε τον Ed. Soja κάθε περίοδος καπιταλιστικής
κρίσης - αναδιάρθρωσης - ανάπτυξης συνοδεύεται από µια συγκεκριµένη
χωρική διάταξη και µια ορισµένη έκφανση των χωρικών ανισοτήτων και
προβληµάτων. Μ' αυτή την έννοια η χωρικότητα και τα χωρικά
προβλήµατα ανάγονται στην ιστορική γεωγραφία του καπιταλισµού, στα
χαρακτηριστικά δηλ. της χρονικής και διαρθρωτικής του εξέλιξης.
Η περιοδικότητα των διαδικασιών ανάπτυξης, κρίσης και χωρικής
διάταξης που υποστηρίζει ο Soja, δεν αποτελεί την µοναδική θεωρητική
κατασκευή της σχέσης συσσώρευσης-χωρικότητας. ∆ιαφορετικές αλλά εξ
ίσου αξιόλογες προσεγγίσεις του ζητήµατος µπορούµε να συναντήσουµε
στον Α. Lipietz (1977) µέσα από τη θεωρία της άρθρωσης φορντισµού
και περιφερειακού φορντισµού και σε λιγότερο διαρθρωµένη µορφή στον
R. Hudson (1980). Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του
µετασχηµατισµού της κατασκευαστικής βιοµηχανίας στο πλαίσιο της
κρίσης και των αναδιαρθρώσεων που αυτή προκαλεί στις πόλεις, από τον
F. Αscher (1984).
***
Με την κρίση που ξεσπάει το 1973-74, η νέα χωρικότητα και ο
µετασχηµατισµός των µητροπολιτικών περιοχών απεικονίζεται σ' ένα
σύνολο εµπειρικών διαπιστώσεων και δεδοµένων όπως:

a

η µείωση των ρυθµών αύξησης του πληθυσµού και των
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εισοδηµάτων των µητροπολιτικών περιοχών, τόσο σε σχέση µε
τους προηγούµενους ρυθµούς όσο και σε σχέση µε το µη
µητροπολιτικό δίκτυο
b

η ύφεση των παραδοσιακά δυναµικών µητροπολιτικών και
βιοµηχανικών κέντρων και άνθιση νέων

c

η ταχεία µετακίνηση του πληθυσµού των παραδοσιακών κέντρων
προς τα προάστια και τις νεο-αναπτυσσόµενες περιοχές

d

η νέα χωρική αλλά και τοµεακή κινητικότητα των βιοµηχανικών
µονάδων σε ενδοµητροπολιτική και σε διαπεριφερειακή κλίµακα

e

η αναδιάρθρωση των µητροπολιτικών χρήσεων γης

f

η δηµοσιονοµική κρίση των παραδοσιακών µητροπολιτικών
κέντρων που συνοδεύεται από την υποβάθµιση των δηµόσιων
εξυπηρετήσεων και του κοινωνικού εξοπλισµού

g

το τέλος της οικονοµικής αυτοδυναµίας της τοπικής διαχείρισης
που συνοδεύεται από την κρίση των θεσµών της τοπικής
δηµοκρατίας

h

η µεταβολή των µορφολογικών και σχεδιαστικών προτύπων που
κυριάρχησαν σ' όλη τη µεταπολεµική περίοδο και η συστηµατική
εµφάνιση νέων µορφών που τέµνουν το λεγόµενο µοντέρνο
κίνηµα.

Αυτά τα δεδοµένα, που διαµορφώνουν την εικόνα µιας νέας
µητροπολιτικής χωρικότητας, εντοπίζονται κατ' εξοχή στα µητροπολιτικά
δίκτυα των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών (Ε.Ο.Κ., Η.Π.Α.).
Βρίσκονται στον αντίποδα µιας γραµµικής προβολής των τάσεων των
δεκαετιών του 1950 και 1960 καθώς διακόπτουν αποφασιστικά τις
προσδοκίες (εάν υπήρχαν) της συνεχούς µεγέθυνσης και έντασης του
µητροπολιτικού δυναµισµού.
Όπως θα δούµε στη συνέχεια τα νέα αυτά φαινόµενα που
οριοθετούν την αναδιάρθρωση της µητροπολιτικής χωρικότητας µπορούν
να ερµηνευθούν από τους µετασχηµατισµούς των διαδικασιών της
καπιταλιστικής συσσώρευσης. Συγκεκριµένα δε από:
•

την αναδιάρθρωση της γεωγραφικής κατανοµής του πληθυσµού και
της εργατικής δύναµης

•

τη νέα κινητικότητα του βιοµηχανικού κεφαλαίου
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•

τις νέες µεθόδους οργάνωσης της εργασίας στην παραγωγή και στην
ανταλλαγή

•

την µεταβολή του τρόπου ρύθµισης και των εξειδικευµένων
εκφράσεών του στο πεδίο της µητρόπολης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΝΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ
Στατιστικά δεδοµένα από πολλές χώρες της Ε.Ο.Κ. της τελευταίας
δεκαετίας, δείχνουν ότι έχει αρχίσει µια πορεία διαφοροποίησης στην
αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσµού και στην γραµµική µεγέθυνση
των αστικών κέντρων, τουλάχιστον όπως γνωρίσαµε αυτά τα φαινόµενα
στις δυο προηγούµενες δεκαετίες. Τα στοιχεία που τεκµηριώνουν αυτή
τη µεταβολή αναφέρονται στους ρυθµούς ανάπτυξης αγροτικών και
αστικών περιοχών, στην εξέλιξη της αστικοποίησης του αγροτικού
πληθυσµού, στην κατανοµή των νέων θέσεων εργασίας ανάµεσα σε
αγροτικές και αστικές περιοχές. Παρ' όλο που τα φαινόµενα αυτά
συνδυάστηκαν έντονα µε µια εκτεταµένη φιλολογία για τα
πλεονεκτήµατα της "καθυστέρησης" και για το νέο αναπτυξιακό
δυναµισµό των αγροτικών περιοχών και των µικρών επιχειρήσεων, για
µας έχουν µια τελείως διαφορετική αξία. τεκµηριώνουν τις τάσεις µιας
νέας γεωγραφικής κατανοµής του πληθυσµού και της εργατικής
δύναµης.

1. Η αστικο-αγροτική αντιστροφή
Τα δεδοµένα της απογραφής του πληθυσµού της Ελλάδας του 1981
αποδεικνύουν ότι στη δεκαετία 1970-80 περιορίστηκε η αγροτική έξοδος
και επιβραθύνθηκε η αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσµού σε σχέση
µε τους ρυθµούς των προηγούµενων δεκαετιών. Οι πίνακες 6.1 και 6.2
είναι ενδεικτικοί αυτής της µεταβολής.
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Πίνακας 6.1
Εξέλιξη του Πληθυσµού της Ελλάδας 1961-1981 (σε χιλιάδες άτοµα)
Πληθ
1961.

Νέες Γεν.
1961-71

Μεταν.
1961-71

Πληθ.
1971

Νέες Γεν.
1971-81

Μεταν.
1971-81

Πληθ.
1981

Συν. Ελλάδας

8.388

829

-449

8.763

631

+341

Αστικές περιοχές

3.628

358

+681

4.667

335

+657

9.740
5.659

Αγροτικές περιοχές

3.674

363

-956

3.081

221

-347

2.955

Ηµιαστικές περιοχές

1.085

107

-173

1.019

73

+33

1.125

πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Επετηρίδες (1962, 1972, 1982)

Πίνακας 6.2
Εξέλιξη των Ρυθµών Μετανάστευσης κατά Περιοχές 1961-1981 (%
µεταναστών στον πληθυσµό)
1961 -1971

1971 -1981

Αστικές περιοχές

+18,70

+14,07

Αγροτικές περιοχές

-16,02

-11,26

Ηµιαστικές περιοχές

-15,30

+ 3,20

πηγή: Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 6.1.

Από τους πίνακες 6.1 και 6.2 προκύπτει επίσης ότι στην τελευταία
δεκαετία, οι αγροτικές περιοχές περιόρισαν την µεταναστευτική εκροή
τους κατά 2,5 φορές, οι ηµιαστικές περιοχές αντέστρεψαν θετικά το
µεταναστευτικό τους ρεύµα, στις αστικές περιοχές η µεταναστευτική
εισροή περιορίσθηκε ελαφρά και το εξωτερικό µεταναστευτικό ρεύµα
αντιστράφηκε. Κάµπτεται λοιπόν ο ρυθµός της αστικοποίησης τόσο στη
θετική του µορφή (την αστική ανάπτυξη) όσο και στην αρνητική του
(την αγροτική έξοδο).
Η επιβράδυνση της αστικοποίησης, ο περιορισµός της αγροτικής
εξόδου και πολλές φορές µάλιστα η ταχύτερη ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών, δεν είναι ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζει µόνο τις
πληθυσµιακές µεταβολές της Ελλάδας. Με διαφορετικές µορφές
εµφανίζεται µετά το 1970 σε πολλές καπιταλιστικές χώρες.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες το επίπεδο του αστικοποιηµένου πληθυσµού
σταµατάει για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970. Ο αστικός
πληθυσµός εξακολουθεί βέβαια να αυξάνει αλλά µε ρυθµό χαµηλότερο
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απ' ότι ο πληθυσµός των αγροτικών περιοχών. Σαν αποτέλεσµα, το
τµήµα του πληθυσµού που κατοικεί στις αστικές περιοχές σταµατάει να
µεγεθύνεται συγκριτικά. Το 1950 το 46% του πληθυσµού των Η.Π.Α.
κατοικούσε σε αστικές περιοχές. το 1960 το 53%. το 1970 το 58%, .το
1980 το ποσοστό εξακολουθεί να είναι 58%. Σε ορισµένες µάλιστα
πολιτείες αυτό µειώνεται (Long Ι., D. Deare 1983). Σύµφωνα πάντα µε
τους L. Long και D. Deare, η µεταβολή αυτή οφείλεται στο ότι οι
αγροτικές περιοχές κερδίζουν εξίσου γρήγορα µε τις αστικές νέες θέσεις
εργασίας. Το συνολικό µάλιστα ποσοστό αύξησης της απασχόλησης είναι
µεγαλύτερο στις αγροτικές επαρχίες.
Στη µεγάλη Βρετανία οι µόνες περιοχές που καταγράφουν µια
αύξηση στη βιοµηχανική απασχόληση µεταξύ 1971-1976 είναι οι
αγροτικές επαρχίες, µε µέση αύξηση 1,6% σε σύγκριση µε την κατά
13,4% µείωση των απασχολούµενων στις βρετανικές µητροπόλεις
(Keeble D. et al. 1983).
Παρόµοια µεταβολή καταγράφεται στη ∆ανία. Ενώ στο σύνολο της
χώρας µεταξύ 1973 και 1978 οι θέσεις απασχόλησης περιορίζονται κατά
10% και οι θέσεις απασχόλησης στις αστικές περιοχές κατά 13%, οι
αγροτικές περιοχές κερδίζουν 12% νέες θέσεις εργασίας (Keeble et al.
1983).
Τη διαφοροποίηση και αντιστροφή των ρυθµών ανάπτυξης αστικών
και αγροτικών περιοχών κατά τη δεκαετία του 1970 µπορούµε να τη
διαπιστώσουµε στο σύνολο της Ε.Ο.Κ. σε όρους Α.Ε.Π., προστιθέµενης
αξίας και βιοµηχανικής απασχόλησης (βλ. πίνακες 6.3, 6.4, 6.5).
Πίνακας 6.3
Αστικο-αγροτική Μεταβολή του Α.Ε.Π. των Εννέα Χωρών της Ε.Ο.Κ., 19701977 (δισεκ. ΕΛΜ σε τρεχ. τιµές)
1970

1977

Μεταβολή
στην εκατ.
κατανοµή

ΕΛΜ

%

ΕΛΜ

%

Υψηλά Αστικοποιηµένες Περιοχές

282,2

38,9

531,3

37,2

-1,7

Αστικοποιηµένες Περιοχές

168,7

27,6

381,4

27,3

-0,3

Λιγότερο Αστικοποιηµ. Περιοχές

138,9

22,7

330,4

23,6

+0,9

66,4

10,8

167,1

11,9

+1,1

612,2

100,0

1400,2

100,0

Αγροτικές Περιοχές
Σύνολο Ε.Ο.Κ.

πηγή: Κeeble D., P.L. Οwens, Ch. Thompson (1983)
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Πίνακας 6.4
Αστικο-αγροτική Μεταβολή της Προστιθέµενης Αξίας των Εννέα Χωρών
της Ε.Ο.Κ., 1970-1977 (δισεκ. ΕΛΜ σε τρέχ. τιµές)
1970

Μεταβολή
στην εκατ.
κατανοµή

1977

ΕΛΜ

%

ΕΛΜ

%

102,0

38,6

199,7

35,7

-2,9

Αστικοποιηµένες Περιοχές

77,8

29,5

166,0

29,7

+0,2

Λιγότερο Αστικοποιηµ. Περιοχές

55,0

20,8

122,2

21,9

+1,1

Αγροτικές Περιοχές

29,2

11,1

71,2

12,7

+1,6

264,0

100,0

559,1

100,0

Υψηλά Αστικοποιηµένες Περιοχές

Σύνολο Ε.Ο.Κ.

πηγή: Κeeble D., P.L. Οwens, Ch. Thompson (1983)

Πίνακας 6.5
Αστικο-αγροτική Μεταβολή της Βιοµηχανικής Απασχόλησης σε Εννέα
Χώρες της Ε.Ο.Κ., 1973-1979 (σε χιλ. άτοµα)
1970
αρ.
Υψηλά Αστικοποιηµένες Περιοχές

1977
%

αρ.

Μεταβολή 73-79
%

αρ.

%

-657

-6,0

11019

38,4

10362

34,4

Αστικοποιηµένες Περιοχές

9905

31,3

9225

30,7

-680

-6,9

Λιγότερο Αστικοποιηµ. Περιοχές

6998

22,1

6887

22,9

-111

-1,6

Αγροτικές Περιοχές
Σύνολο Ε.Ο.Κ.

3708

11,7

3602

12,0

-106

-2,9

31631

100,0

30076

100,0

-1555

-4,9

πηγή: Keeble D., et al. (1983)

Αναλυτικά στο επίπεδο των εννέα χωρών της Ε.Ο.Κ., τα
συµπεράσµατα των πινάκων 6.3, 6.4 και 6.5, δηλ. η ταχύτερη ανάπτυξη
των αγροτικών και λιγότερο αστικοποιηµένων περιοχών από τις
αστικοποιηµένες και υψηλά αστικοποιηµένες περιοχές, επιβεβαιώνονται
τόσο σε όρους προστιθέµενης αξίας όσο και βιοµηχανικής απασχόλησης
για τη ∆. Γερµανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία και Ιταλία και σε όρους
προστιθέµενης αξίας για τις Κάτω Χώρες, και το Βέλγιο. Παράλληλα δεν
επιβεβαιώνονται ισχυρισµοί για τη διαφοροποίηση των χωρών του βορρά
από αυτές του νότου ως προς τον χαρακτήρα της παραπάνω µεταβολής.
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Βλέπουµε λοιπόν µέσα στη δεκαετία του 1970 να περιορίζεται η
αγροτική έξοδος εκεί που αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί, να επιβραδύνεται ο
ρυθµός της αστικοποίησης, να εµφανίζεται µια ταχύτερη ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών απ' ότι των αστικών, να αυξάνεται η βιοµηχανική
απασχόληση στις αγροτικές και να µειώνεται στις αστικές πολλών
αναπτυγµένων βιοµηχανικών χωρών, και να διευρύνεται η συµµετοχή
τους στο Α.Ε.Π. και στην προστιθέµενη αξία. Σε τι όµως οφείλεται αυτή
η αντιστροφή των προηγούµενων τάσεων; Μήπως διαµορφώνεται µια
νέα αναπτυξιακή δυναµική στον αγροτικό χώρο; Σε τι οφείλεται η
σχετική αναβίωση των µέχρι σήµερα λιγότερο αναπτυγµένων
περιφερειών των καπιταλιστικών χωρών; Γιατί αυτή η νέα γεωγραφία
του πληθυσµού και της απασχόλησης;

2. Αγροτική ανάπτυξη ή κρίση της καπιταλιστικής συσσώρευσης
2.1. ∆ιαδοµένες ερµηνείες της αστικο-αγροτικής µεταβολής
Οι πιο γνωστές ερµηνείες που δόθηκαν στην εµπειρικά διαπιστούµενη
επιβράδυνση της αστικοποίησης και την παράλληλη ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών επικεντρώνεται στην µεταβολή της χωροθετικής
συµπεριφοράς της βιοµηχανίας. Αυτή θεωρείται ότι προκαλείται είτε
λόγω στρατηγικών περιορισµού του κόστους παραγωγής, είτε λόγω
χωροθετικών περιορισµών επέκτασης των επιχειρήσεων, είτε λόγω της
γενικότερης αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας.
Στην ερµηνεία του "κόστους παραγωγής", προβάλλεται το
υψηλότερο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα,
σαν κύριος λόγος της µετακίνησης τους προς τις λιγότερο
αστικοποιηµένες και τις αγροτικές περιοχές. Οι Moore, Rhodes και Tyler
(1982) υπολογίζουν ότι οι πρόσφατες αστικο-αγροτικές διαφορές του
κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου στο Λονδίνο και
την ανατολική Αγγλία ανέρχονται σε 32-58% των ακαθάριστων κερδών
τους. Η διαφοροποίηση του κόστους λειτουργίας έχει προφανώς
επιπτώσεις στα κέρδη, στην ανταγωνιστικότητα και στην µεταβολή του
αριθµού των απασχολουµένων των επιχειρήσεων. Στις Η.Π.Α.
προτείνεται µια πιο σύνθετη θεωρία σχετικά µε το κόστος παραγωγής και
την κινητικότητα της βιοµηχανίας προς τις αγροτικές περιοχές: η "filter-
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down" θεωρία του Thompson (1968). Ο Thompson συνδέει την αγροτική
εκβιοµηχάνιση µε τις αλλαγές στη δοµή του κόστους των βιοµηχανικών
επιχειρήσεων καθώς αυτές διέρχονται τα διάφορα στάδια του κύκλου
ζωή τους. Τα πρώτα στάδια της γρήγορης τεχνολογικής αλλαγής
απαιτούν την µεγάλη αστική συγκέντρωση και τις εξειδικευµένες
οικονοµίες εργασίας των µητροπόλεων. Στην συνέχεια ο αυξανόµενος
ανταγωνισµός και η τυποποίηση της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας
οδηγούν τις επιχειρήσεις να αποκεντρωθούν σε χαµηλόµισθους αστικούς
και αγροτικούς οικισµούς καθώς το κόστος εργασίας γίνεται καθοριστικός
παράγοντας της ανταγωνιστικότητάς τους, στα ύστερα στάδια του
κύκλου ζωή τους.
Η ερµηνεία των "χωροθετικών περιορισµών" των Fothergill και
Gudgin (1979) επικεντρώνεται στους περιορισµούς προσφοράς ωφέλιµης
επιφάνειας στις επιχειρήσεις στις µεγάλες πόλεις. Σύµφωνα µ' αυτή την
ερµηνευτική προσέγγιση, πίσω από την αστικο-αγροτική µετακίνηση των
βιοµηχανιών βρίσκεται η αντικατάσταση της ζωντανής εργασίας από τις
µηχανές. Οι νέες ανάγκες σε χώρους επέκτασης που έτσι δηµιουργούνται
είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν στις πόλεις, λόγω της µεγάλης
πυκνότητας και της ισχυρής συνέχειας του φυσικού χώρου και ωθούν τις
επιχειρήσεις σε µετεγκατάσταση στον αγροτικό χώρο και σε µικρότερα
αστικά κέντρα.
Στην ερµηνεία τέλος της νέας κινητικότητας των επιχειρήσεων σε
σχέση µε τις διαδικασίες της "βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης", θεωρείται
ότι η γεωγραφική κινητικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί µέρος των
γενικότερων στρατηγικών τους για οικονοµική αναδιάρθρωση, όπως
αυτή εκδηλώνεται στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Έτσι η σύγχρονη
πτώση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχές
εξελίσσεται παράλληλα µε ριζικές µεταβολές του συνόλου της
οικονοµίας. Μέσα δε σ' αυτό το ευρύτερο πλαίσιο των συνολικών
µεταβολών των εθνικών οικονοµιών, µπορούν. τα ειδικά προβλήµατα της
χωροθετικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων να γίνουν κατανοητά
(Massey D. R. Meegan 1978). Σ' αυτή την ερµηνευτική προσέγγιση
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην κερδοσκοπική ικανότητα των
επιχειρήσεων και στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εκµετάλλευσης
της εργατικής δύναµης. Έτσι η εισαγωγή τεχνολογίας που αντικαθιστά
µέρος του ειδικευµένου εργατικού δυναµικού επιτρέπει την µετακίνηση
της παραγωγής ή των τµηµάτων της σε περιοχές που χαρακτηρίζονται
από εκµεταλλεύσιµο, ανειδίκευτο και φθηνό εργατικό δυναµικό.
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Ακόµη η µετακίνηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων προς τις έως
τώρα καθυστερηµένες και λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές τροφοδοτεί
και την φιλολογία των "πλεονεκτηµάτων της καθυστέρησης". Σ' αυτή την
οπτική, ενώ τα παλιά "κέντρα" αντιµετωπίζουν τα µειονεκτήµατα της
ανάπτυξης, οι λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές αξιοποιούν τα
εµφανιζόµενα "πλεονεκτήµατα της καθυστέρησης" για να προσελκύσουν
ένα µεγάλο αριθµό παραγωγικών κλάδων (Maskell 1983 και Garofoli
1983).

2.2. Αστικο-αγροτική µεταβολή και κρίση της καπιταλιστικής
συσσώρευσης
Χαρακτηριστική είναι, και στις τρεις κατευθύνσεις ερµηνείας της αστικοαγροτικής αντιστροφής που αναφέραµε, η έµφαση στην γεωγραφική
κινητικότητα των βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Έτσι παρ' όλες τις
σηµαντικότατες διαφορές τους (η άποψη π.χ. των Fothergill-Gudgin
εντάσσεται µέσα σε µια αναπτυξιακή προοπτική της βιοµηχανικής
δραστηριότητας, ενώ αντίθετα αυτή των Massey-Meegan ξεκινάει από
την διαπίστωσή της κρίσης και της αναδιάρθρωσης που αυτή επιβάλλει)
και οι τρεις ερµηνευτικές οπτικές καθώς περιορίζουν την προβληµατική
τους στο πεδίο της βιοµηχανικής δραστηριότητας αδυνατούν να πάρουν
υπόψη τους την συµβολή των ίδιων των αγροτικών περιοχών στην
διαµόρφωση της εµπειρικά διαπιστούµενης αντιστροφής. Ενώ όλες οι
µέχρι σήµερα αναλύσεις της αστικοποίησης ξεκινούσαν από την
κατάσταση του αγροτικού χώρου, οι τρέχουσες ερµηνείες των
σηµερινών τάσεων απαλείφουν τελείως την δυναµική που αυτός
περικλείει και την συµβολή -του στην φαινοµενολογία των ρυθµών της
αστικοποίησης. Μια πιο σφαιρική λοιπόν ερµηνεία της αστικο-αγροτικής
αντιστροφής πιστεύουµε ότι είναι δυνατή, αυτή που ξεκινάει από την
άρθρωση του αγροτικού χώρου µε την συσσώρευση του κεφαλαίου στον
βιοµηχανικό καπιταλιστικό τοµέα.
Σηµαντική τοµή στην ιστορία της ένταξης των αγροτικών περιοχών
στην καπιταλιστική ανάπτυξη αποτέλεσαν οι αγροτικές µεταρρυθµίσεις.
Μ' αυτές εξασφαλίσθηκε πρώτα απ' όλα η συντριβή της µεγάλης
φεουδαλικής γαιοκτησίας προς όφελος του αστικού καπιταλισµού, ο
οποίος εξασφάλισε την προσφορά των αγροτικών προϊόντων σε
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φθηνότερες τιµές. Μετά την υποταγή ή την κοινωνική ενσωµάτωση των
γαιοκτηµόνων, δύο διαφορετικές µορφές κοινωνικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου γίνονται δυνατές, ανάλογα µε τον τρόπο αναδιανοµής
της γης. Στην µια περίπτωση, η δηµιουργία µεγάλων και µεσαίων
εκµεταλλεύσεων δίπλα στις µικρές, ευνοεί την άµεση ανάπτυξη του
καπιταλισµού στον αγροτικό χώρο, καθώς επιτρέπει τόσο την
καπιταλιστική οργάνωση της παραγωγής στις µεγάλες εκµεταλλεύσεις
όσο και την εµφάνιση µισθωτών-εργατών γης από την εγκατάλειψη της
καλλιέργειας των µικρών. Στην άλλη περίπτωση, η µεγάλη κατάτµηση
του καλλιεργούµενου εδάφους και η δηµιουργία πολλών µικρών και
µεσαίων εκµεταλλεύσεων οδηγεί στον σχηµατισµό ενός µεγάλου αριθµού
µικρών οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων. Η οργάνωση της
παραγωγής παίρνει την µορφή της µικροεµπορευµατικής παραγωγής και
η ενσωµάτωσή της στον καπιταλισµό γίνεται έµµεσα, µε την
διαµεσολάβηση των µηχανισµών της αγοράς. Ενώ όµως η µορφή της
κοινωνικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου εξαρτήθηκε από την
έκβαση της ταξικής σύγκρουσης µέσα σε κάθε κοινωνικό σχηµατισµό, και
στις δύο περιπτώσεις η ένταξη του αγροτικού χώρου στον αστικοβιοµηχανικό καπιταλισµό έγινε: α) µέσω της συµβολής του στην
διαµόρφωση του κόστους αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης στον
βιοµηχανικό τοµέα, β) µέσω της εισροής εργατικής δύναµης στους
αστικο-βιοµηχανικούς τοµείς, σύµφωνα µε τους δικούς τους ρυθµούς
ανάπτυξης, γ) µέσω της συµβολής του στον σχηµατισµό του εφεδρικού
βιοµηχανικού στρατού στις καπιταλιστικές µητροπόλεις.
Πάνω σ' αυτή τη µορφή άρθρωσης αγροτικών και µη τοµέων
αναπτύχθηκε το χωρικό σχήµα ανάπτυξης της µεταπολεµικής περιόδου
των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών. Κυρίαρχα χαρακτηριστικά
του αποτελούν ο υψηλός αριθµός αστικής ανάπτυξης, η ένταση της
αστικο-αγροτικής αντίθεσης, η ένταση της διχοτοµίας αναπτυγµένωνυπανάπτυκτων περιοχών καθώς και η συνεχής διεύρυνση του µεγέθους
των επιχειρήσεων και της συγκέντρωσή τους. Είναι κατανοητό ότι ένα
τέτοιο σχήµα ανάπτυξης συνεπάγονταν µια µεγάλη µεταφορά πόρων και
ειδικότερα εργασίας τόσο στον χώρο, ανάµεσα σε περιφέρειες ή µεταξύ
πόλης και υπαίθρου όσο και µεταξύ των τοµέων, ανάµεσα σε πρωτογενή
και δευτερογενή ή ανάµεσα σε προχωρηµένους και καθυστερηµένους
τοµείς (Garofoli 1983). Οι µεταναστευτικές λοιπόν κινήσεις του
πληθυσµού σε αγροτικο-αστική κατεύθυνση και η µεταφορά αξίας (µέσω
πιστωτικο-εµπορευµατικών σχέσεων, ελέγχου των τιµών και κρατικής
παρέµβασης) αποτέλεσαν τις κυρίαρχες διαδικασίες, µέσα από τις οποίες
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πραγµατοποιήθηκε η άρθρωση αγροτικών και αστικών χώρων και
τοµέων.
Από την αρχή όµως της δεκαετίας του '70 οι σχέσεις αυτές αρχίζουν
να µετασχηµατίζονται. Αφετηρία αποτελεί η πρώτη γενικευµένη
µεταπολεµική ύφεση της καπιταλιστικής οικονοµίας, η οποία επεκτείνεται
σ' όλες τις βιοµηχανικές καπιταλιστικές οικονοµίες. Τελειώνει έτσι η
µακριά φάση της µεταπολεµικής ανάπτυξης, καθώς οι κινητήριες
δυνάµεις της εξαντλούνται και οι αντιφάσεις των καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής καταγράφονται εντονότερα (Lipietz 1984).
Σύµφωνα µε τον Mandel ( 1982) η γενικευµένη ύφεση της
καπιταλιστικής οικονοµίας εκφράζει µε συνθετικό τρόπο την αντιστροφή
της "µακριάς αναπτυξιακής φάσης" που άρχισε στις Η.Π.Α. το 1940 και
στην δυτ. Ευρώπη και Ιαπωνία το 1948 και διήρκεσε µέχρι το τέλος της
δεκαετίας του 1960. ∆ιαµορφώνεται έτσι µια νέα "µακριά φάση" που
χαρακτηρίζεται από ένα µακρόχρονο µέσο ποσοστό ανάπτυξης, χωρίς
αµφιβολία χαµηλότερο από το µισό του ποσοστού των δεκαετιών '50 και
'60.
Η νέα αυτή οικονοµική κατάσταση, οδηγεί στην αστικο-αγροτική
αντιστροφή που µε την βοήθεια των ποσοτικών στοιχείων διαπιστώσαµε,
καθώς µετασχηµατίζει και οριακά ανατρέπει τις σχέσεις (α, β, γ) πάνω
στις οποίες οικοδοµήθηκε η αστικο-αγροτική άρθρωση. Συγκεκριµένα
µεταβάλλονται οι απαιτήσεις των αστικο-βιοµηχανικών τοµέων σε
εργατικό δυναµικό, µετατρέπεται ο τρόπος σχηµατισµού του εφεδρικού
βιοµηχανικού στρατού και αναδιαρθρώνεται η γεωγραφική κατανοµή του
κόστους της εργατικής δύναµης. Πρόκειται για αλλαγές που µε
συστηµατικό τρόπο αναιρούν την αγροτικο-αστική ροή πόρων και
εργασίας.
Ο περιορισµός της εισροής εργατικού δυναµικού στους αστικοβιοµηχανικούς τοµείς προκύπτει από την ανάπτυξη και εισαγωγή
ηµιαυτόµατων και αυτόµατων τεχνικών παραγωγής στην συγκεκριµένη
συγκυρία της δεκαετίας του '70. Νέες τεχνολογίες βασισµένες στην
µικροηλεκτρονική, στις µηχανές αριθµητικού ελέγχου, στα ροµπότ, στον
προγραµµατισµό της παραγωγής µέσω υπολογιστών οδηγούν σε µια
ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που κύρια εντοπίζεται
στην καπιταλιστική Ευρώπη, στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α.. Εάν λοιπόν η
παραγωγικότητα αυξάνεται ετήσια κατά 5%, απαιτείται µια παρόµοια
αύξηση της παραγωγής για να διατηρηθεί η πλήρης απασχόληση, εφόσον
όλοι οι άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί. Με ένα ενεργό
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πληθυσµό που αυξάνει ετήσια 1% το καθεστώς της πλήρης
απασχόλησης απαιτεί µια αύξηση της παραγωγής κατά 6%. Στο πλαίσιο
όµως της κρίσης της δεκαετίας του '70, πολύ χαµηλότεροι µέσοι ρυθµοί
ανάπτυξης πραγµατοποιήθηκαν (βλ. πιν. 6.6.). Έτσι, µια διακύµανση της
παραγωγής +2%, συνοδευόµενη από µια αύξηση της παραγωγικότητας
κατά 4% Και του ενεργού πληθυσµού κατά 1% δηµιουργεί πτώση της
απασχόλησης -3% έως -7% ετήσια.
Πίνακας 6.6.
∆είκτες Βιοµηχανικής Παραγωγής Χωρών ΟΟΣΑ, 1965-1981

Η.Π.Α.

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

--------

προβλέψεις
συνολική βιοµηχανική παραγωγή

πηγή: Mandel.( 1982)
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Χαρακτηριστική των φθινουσών απαιτήσεων εργατικού δυναµικού
και της δυσκολίας εισροής νέου εργατικού δυναµικού στην παραγωγική
διαδικασία είναι η ανεργία των νέων. Στο σύνολο της Ε.Ο.Κ. το ποσοστό
των νέων ανέργων αυξάνεται συνεχώς σ' όλη τη δεκαετία του 1970 (βλ.
πίν. 6.7.).
Πίνακας 6.7.
Ανεργία Νέων στο Σύνολο της Ε.Ο.Κ., 1969-1977
Ποσοστό νέων ανέργων
στο σύνολο των ανέργων

Αριθµός ανέργων

1969-1973

26,5

561.000

1974

30,7

824.000

1975

35,3

1.512.000

1976

37,0

1.778.000

1977

37,4

1.996.000

πηγή: Eurοstat (1980)

Σ' όλη την διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου ανάπτυξης
συµµετείχαν στις εργατικές µάζες των αναπτυγµένων καπιταλιστικών
οικονοµιών εργαζόµενοι από λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Καθώς η
αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσµού των χωρών του "βιοµηχανικού
κέντρου" είχε ολοκληρωθεί, οι πρόσθετες ανάγκες τους σε εργατικό
δυναµικό καλύφθηκαν από µετανάστες εργαζόµενους και από την
µεγενθυνόµενη συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγή. Αυτές οι δύο
κατηγορίες εργατικού δυναµικού εκδιώκονται µαζικά από την παραγωγή
µόλις αντιστρέφεται η οικονοµική συγκυρία. Στην Ελλάδα π.χ. ενώ στην
δεκαετία 1960-70 διαµορφώνεται ένα ρεύµα αποδηµίας περίπου 450
χιλιάδων ατόµων, στην δεκαετία 1970-80 επαναπατρίζονται περίπου 350
χιλ. άτοµα (πίν. 6.1.). Πολύ γνωστή επίσης είναι η πρόσφατη πολιτική
"κινήτρων" στη ∆υτ. Γερµανία για τον επαναπατρισµό 300.000 Τούρκων
µεταναστών.
Σε ότι αφορά τις αγροτο-αστικές µετακινήσεις, οι µειωµένες εισροές
εργατικού δυναµικού και η διογκούµενη ανεργία στον αστικοβιοµηχανικό τοµέα των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών τις
περιορίζουν δραστικά τόσο στο εθνικό επίπεδο των παραπάνω χωρών
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όσο και στις χώρες από τις οποίες αντλούσαν εργατικό δυναµικό στην
φάση της ταχείας ανάπτυξης.
Καθώς η ανεργία καθιερώνεται σαν δοµικό χαρακτηριστικό της νέας
φάσης, µετασχηµατίζεται ο τρόπος σχηµατισµού και η διάρθρωση του
εφεδρικού βιοµηχανικού στρατού στις καπιταλιστικές µητροπόλεις. Την
παραδοσιακή θέση των αγροτών στον εφεδρικό βιοµηχανικό στρατό
καταλαµβάνουν αυτοί οι ίδιοι οι άνεργοι, καθώς ο αριθµός τους λίγο
µεταβάλλεται ανάµεσα στο ανώτερο και στο κατώτερο σηµείο του
οικονοµικού κύκλου (κατά προσέγγιση πρόκειται για µια διακύµανση
ανάµεσα σε 13 εκατ. και σε 17 εκατ. για τις κύριες βιοµηχανικές
καπιταλιστικές χώρες). Η ιστορική εποµένως λειτουργία της οικονοµικής
συγκυρίας στην δεκαετία του '70 είναι ακριβώς το τέλος της εποχής της
πλήρους απασχόλησης και η µόνιµη εισαγωγή της ανεργίας µέσα στην
αγορά εργασίας. Ο εφεδρικός βιοµηχανικός στρατός µπορεί να
συγκροτείται µε τον κλασικό πια τρόπο, τους άνεργους του ίδιου του
βιοµηχανικού τοµέα και όχι µε πρόσθετες αγροτικο-αστικές µετακινήσεις.
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η βιοµηχανική αναδιάρθρωση και ο
περιορισµός των αναγκών σε εργατική δύναµη στους αστικοβιοµηχανικούς τοµείς των αναπτυγµένων καπιταλιστικών οικονοµιών
στην δεκαετία του '70 οδήγησε διαδοχικά:
•

στην αποµάκρυνση κατ' αρχήν µαζικά των γυναικών και των
µεταναστών από την παραγωγή και στον επαναπατρισµό µεγάλου
αριθµού των τελευταίων

•

στην προσωρινή αναίρεση της αναγκαιότητας των αγροτικοαστικών
µετακινήσεων και στην διακοπή της προηγούµενης έντασής τους

•

στην παραµονή εργατικού δυναµικού στις αγροτικές και λιγότερο
αστικοποιηµένες περιοχές

•

στην παρουσία "λιµνάζοντος" εργατικού δυναµικού έξω από ένα
περιβάλλον µε συνδικαλιστική παράδοση, µη ενταγµένου σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις, µε µικρότερη εν δυνάµει αντίσταση
στην καπιταλιστική εκµετάλλευση και χαµηλότερο, συγκριτικά,
κόστος αναπαραγωγής, µακριά από τα κύρια αστικά κέντρα και τις
µεγάλες συγκεντρώσεις.

∆ιαµορφώθηκε έτσι µια νέα γεωγραφική κατανοµή της εργατικής
δύναµης, του κόστους της και των άλλων χαρακτηριστικών της, που
αποτέλεσε την βάση και επέτρεψε τη νέα γεωγραφική κινητικότητα των
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βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
Ότι µετακινήθηκαν βιοµηχανικές επιχειρήσεις ή τµήµατά τους προς
τις αγροτικές και τις λιγότερο αστικοποιηµένες περιοχές σε πολλές
καπιταλιστικές χώρες (∆. Γερµανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία. ∆ανία)
είναι αναµφισβήτητο, όπως επίσης αναµφισβήτητο είναι ότι σε πολλές
καπιταλιστικές πάλι χώρες οι αγροτικές περιοχές γνώρισαν ένα παρόµοιο
µε τις αστικές περιοχές περιορισµό των θέσεων εργασίας. Από κλαδική
άποψη η ροή των επιχειρήσεων αφορά κλάδους είτε µοντέρνους, υψηλής
προστιθέµενης αξίας ανά εργαζόµενο (ηλεκτρονικά, υπολογιστές,
αεροναυτική, οχήµατα), είτε περισσότερο παραδοσιακούς και έντασης
εργασίας (υφαντουργία, ρούχα, παπούτσια). Ένας ενδιάµεσος ίσως
σταθµός πριν από τη οριστική αποµάκρυνση πολλών από αυτές στον
λεγόµενο "τρίτο κόσµο" σύµφωνα µε το "θεωρηµάτων O.S." του Μ.
Alberts: κάθε επιχείρηση εκτεθειµένη στον διεθνή ανταγωνισµό που
απασχολεί σε µια αναπτυγµένη χώρα µια σηµαντική αναλογία
ανειδίκευτων εργατών (O.S,) είναι µια επιχείρηση καταδικασµένη ή να
µεταφερθεί στον τρίτο κόσµο ή να εξαφανισθεί (Βοyer 1977). Αντίθετα
σταθερότερη χωροθετική συµπεριφορά επέδειξαν κλάδοι όπως τα
χηµικά, η χαλυβουργία, τα µη µεταλλικά ορυκτά όπως επίσης και κλάδοι
µε έντονη εξάρτηση από την χωροθέτηση των πρώτων υλών (Keeble et
al. 1983). Οπωσδήποτε η αναλυτική καταγραφή των µετακινήσεων του
βιοµηχανικού κεφαλαίου αποτελεί ένα ξεχωριστό θέµα. Εδώ αρκούµαστε
να ξαναϋπογραµµίσουµε ότι:
•

είναι η νέα γεωγραφική κατανοµή της εργατικής δύναµης που
επιτρέπει τις νέες χωροθετικές συµπεριφορές της βιοµηχανίας

•

η σχετική αναβίωση των αγροτικών και λιγότερο αστικοποιηµένων
περιοχών που έτσι συντελείται δεν βασίζεται στην ανάπτυξη της
γεωργίας αλλά αντίθετα στην µετακίνηση της βιοµηχανίας.
Παρουσιάζεται έτσι µιας άλλης µορφής αστικοποίηση των αγροτικών
περιοχών και όχι µια αγροτο-αστική αντιστροφή των ρυθµών
ανάπτυξης.

Στο άλλο άκρο του συνεχούς, η µεταβολή των δηµογραφικών
πιέσεων στις αστικές περιοχές και η µόνιµη καθιέρωση της ανεργίας στην
αγορά εργασίας, έχει πολλαπλές συνέπειες στην µητροπολιτική
χωρικότητα. Κατ' αρχήν περιορίζοντας τις πιέσεις για νέα οικιστικά
προγράµµατα και επεκτάσεις των περιοχών κατοικίας και τοποθετείται
στο κέντρο της πολεοδοµικής προβληµατικής η αστική ανανέωση και
συντήρηση των ήδη διαµορφωµένων περιοχών. ∆ίνεται η δυνατότητα να
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αναπτυχθούν οι νέες πολιτικές περιορισµού της δηµόσιας δαπάνης για
κοινωνικά προγράµµατα, γεγονός που επιφέρει την υποβάθµιση των
περιοχών κατοικίας και των εγκαταστάσεων της συλλογικής
κατανάλωσης. Σε συνδυασµό µε την βιοµηχανική κινητικότητα και ύφεση
εντείνεται η περιβαλλοντική κρίση των κεντρικών περιοχών των
µητροπόλεων. Συνθετικά µε την συµβολή της κρίσης στην υποχώρηση
των λαϊκών κινητοποιήσεων - λόγω της ισχυροποίησης του
ανταγωνισµού µέσα στην εργατική τάξη - υποστηρίζονται οι πολιτικές
της λιτότητας και της µείωσης της κοινωνικής λαϊκής κατανάλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η ΝΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Έχουµε ήδη συνδέσει, σε προηγούµενα κεφάλαια, βασικά
χαρακτηριστικά της βιοµηχανικής δραστηριότητας, όπως το κόστος
αναπαραγωγής και την παραγωγικότητα της µισθωτής εργασίας, µε την
πόλωση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και τον σχηµατισµό της
µητροπολιτικής χωρικότητας της παραγωγής. Ακόµη συνδέσαµε τις νέες
τάσεις της γεωγραφικής κατανοµής της εργατικής δύναµης µε νέες
µορφές µετακίνησης των βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Το θέµα όµως
αυτό χρειάζεται µια πιο συστηµατική εξέταση, δεδοµένης µάλιστα της
σηµασίας της βιοµηχανικής χωροθέτησης στην περιβαλλοντική και
δηµοσιονοµική κρίση των µητροπολιτικών περιοχών.
Σ' ένα καθαρά εµπειρικό επίπεδο, από πολλούς ερευνητές
υποστηρίζεται ότι αυτό που χαρακτηρίζει σήµερα την χωροθετική
συµπεριφορά της βιοµηχανίας είναι η τάση αποκέντρωσης της από τα
µεγάλα αστικά κέντρα και η αποβιοµηχάνιση των µητροπολιτικών
συγκεντρώσεων. Ένα πλήθος µελετών περιγράφουν τις µετακινήσεις των
επιχειρήσεων από τα µητροπολιτικά κέντρα κατά την τελευταία δεκαετία,
σπάνια όµως εντάσσουν το εµπειρικό υλικό σε µια γενικότερη ιστορική
θεώρηση ή σ' ένα συνεκτικό θεωρητικό σχήµα. Σ' αυτές τις έρευνες των
νέων τάσεων της βιοµηχανικής κινητικότητας, αγγλοσαξονικής συνήθως
προέλευσης, η κυριαρχία του εµπειρισµού πάνω στην θεωρητική
αφαίρεση και σχηµατοποίηση είναι προφανής.
Στο πεδίο της θεωρίας της βιοµηχανικής χωροθέτησης, µετά την
φάση της κριτικής των θεωριών χωροθέτησης των Weber, Losch, Isard
που χαρακτηρίζονται για την έλλειψη ρεαλισµού απέναντι στους
µηχανισµούς και την πραγµατικότητα χωροθέτησης µέσα στους
κεφαλαιοκρατικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς, τις προσεγγίσεις της
γαλλικής αστικής κοινωνιολογίας για την ενσωµάτωση της βιοµηχανίας
στο αστικό σύστηµα, και τις φονξιοναλιστικές αναλύσεις της
χωροθέτησης σε σχέση µε τις διακλαδικές συνδέσεις, τις τοπικές αγορές,
τις εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας και συγκέντρωσης, δύο βασικά
ζητήµατα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και επαναπροσανατολίζουν την
έρευνα:
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Παρουσίαση (απλοποιηµένη) του νέου "Τυπικού σχήµατος"
συσσώρευσης του κεφαλαίου που επιτρέπει την ανάπτυξη της
µαζικής παραγωγής
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•Μελέτη των χρόνων και των
κινήσεων
•∆ιαχωρισµός σύλληψης /
εκτέλεσης
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
•Γραµµή συναρµολόγησης
•Μεγάλη σειρά/τυποποίηση
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
•Μείωση της κατά µονάδα αξίας
των εµπορευµάτων
•∆ιεύρυνση των οικονοµιών
κλίµακας
•Άνοδος της παραγωγικότητας και
της εντατικοποίησης της εργασίας
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
•Ρήξη των «οικιακών» ισορροπιών
⇔ αλλαγή της χρήσης και της
µορφής του µισθού
•Έµµεσος µισθός
•Παραγωγή σε καπιταλιστική βάση
των αναγκαίων αγαθών χρήσης
ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
•Μεταβολή στις σχέσεις µεταξύ
των τµηµάτων συσσώρευσης
•Νέα σχέση ανάµεσα στον τρόπο
παραγωγικής κατανάλωσης και
ανασύστασης της εργατικής
δύναµης
•«Ορθοογικοποίηση» της µεγάλης
βιοµηχανίας

πηγή: Κοριά Μ. (1985), σελ. 130
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a

η µελέτη της γεωγραφικής κινητικότητας της βιοµηχανίας σε
σχέση µε τις συνολικές διαδικασίες ανάπτυξης και ύφεσης των
κλάδων, η µετακίνηση δηλ. της έµφασης στο ιστορικο
γεωγραφικό πλαίσιο της κλαδικής αναδιάρθρωσης

b

η εµβάθυνση στην λογική της συσσώρευσης του κεφαλαίου σε
σχέση µε την τεχνική διαίρεση της εργασίας µέσα στους
βιοµηχανικούς κλάδους και την χωρική διαφοροποίηση των
τµηµάτων της παραγωγής.

Με τις νέες µορφές χωροθετικής συµπεριφοράς της βιοµηχανίας που
εµφανίζονται µετά την ύφεση και την δραστική µείωση της βιοµηχανικής
δραστηριότητας στα παραδοσιακά κέντρα, άρχισε να γίνεται κατανοητό
ότι η σύγχρονη κινητικότητα της βιοµηχανίας αποτελεί µέρος των
γενικότερων διαδικασιών της συντελούµενης κλαδικής αναδιάρθρωσης
και ακολουθεί τις µεταβολές του συνόλου της οικονοµίας. Μόνο µέσα σ'
αυτό το ευρύτερο πλαίσιο τα ειδικά προβλήµατα της βιοµηχανίας στις
πόλεις µπορούν να ερµηνευθούν, σαν χωροθετικές επιπτώσεις της
χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης για την αποκατάσταση της
ανταγωνιστικότητας και του ποσοστού κέρδους.
Με την επέκταση από την άλλη µεριά των φορτικών µεθόδων
οργάνωσης της εργασίας µέσα στο εργοστάσιο, έγινε δυνατό το σπάσιµο
της παραγωγικής διαδικασίας σε σαφώς διακεκριµένα τµήµατα που
µπορούν να χωροθετηθούν σε διακεκριµένες θέσεις. Ο κατ' αρχήν
διαχωρισµός της διοίκησης από την κυρίως παραγωγή, γρήγορα
επεκτάθηκε και διαχωρίστηκαν χωρικά οι φάσεις παραγωγής µε
ειδικευµένη και ανειδίκευτη εργασία. Έτσι η συνολική παραγωγική
διαδικασία συγκροτήθηκε από τα εξής ανεξάρτητα τµήµατα:
a

την διαδικασία προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης της
συνολικής παραγωγικής διαδικασίας. Αυτή στο υψηλότερο της
επίπεδο,
του
µεσοπρόθεσµου
και
µακροπρόθεσµου
προγραµµατισµού, αναζητά θέσεις σε βασικά χρηµατιστικά και
επιχειρησιακά κέντρα. Αντίθετα στο χαµηλότερο της επίπεδο της
καθηµερινής διαχείρισης ακολουθεί την χωροθέτηση της
παραγωγής

b

την διαδικασία σχεδιασµού των προϊόντων, που αναζητεί θέσεις
µε υψηλό τεχνολογικό περιβάλλον

c

την διαδικασία παραγωγής, που χωρίζεται σε:
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•

διαδικασίες παραγωγής µε ειδικευµένη εργασία,
χωροθετούνται σε περιοχές µε βιοµηχανική παράδοση

•

διαδικασίες
παραγωγής
που
χρησιµοποιούν
αυτοµατοποιηµένες µεθόδους και ανειδίκευτη εργασία και
χωροθετούνται σε περιοχή µε χαµηλό κόστος αναπαραγωγής
της εργατικής δύναµης

που

Αυτό το οργανωτικό πλαίσιο επέτρεπε σε κάθε τεχνολογικό
νεωτερισµό στην παραγωγική διαδικασία να έχει άµεσες χωροθετικές
επιπτώσεις ή διαφορετικά µετέτρεπε την συνεχή ανακατανοµή της
ειδικευµένης-ανειδίκευτης εργασίας σε συνεχή χωρική αναδιάρθρωση της
παραγωγής. Οι επιχειρήσεις απόκτησαν έτσι µια µεγάλη γεωγραφική
κινητικότητα, που εκδηλώνεται πλήρως όταν εντείνονται οι διαδικασίες
της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης, σε απάντηση της γενικευµένης
ύφεσης.

1. Χαρακτηριστικά και δεδοµένα της σύγχρονης βιοµηχανικής
κινητικότητας
Η έννοια της βιοµηχανικής κινητικότητας, όπως την χρησιµοποιούµε
σ' αυτό το κείµενο, έρχεται να χαρακτηρίσει δύο διακεκριµένες
καταστάσεις:
a

την γεωγραφική κίνηση των επιχειρήσεων. Αυτή µπορεί να αφορά
την κίνηση-µετεγκατάσταση µιας επιχείρησης από µια θέση σε µια
άλλη (relocation). Ή ακόµη την κίνηση-επέκταση της
δραστηριότητας της επιχείρησης σε µια άλλη θέση, µέσω της
δηµιουργίας µιας νέας µονάδας (branch movement). Πολλές
φορές η διάκριση ανάµεσα σε κίνηση µετεγκατάσταση και κίνησηεπέκταση είναι δύσκολη γιατί πολλές κινήσεις-επεκτάσεις
µετασχηµατίζονται
µακροπρόθεσµα
σε
κινήσειςµετεγκαταστάσεις, όταν παύει να λειτουργεί η αρχική µονάδα από
την οποία ξεκίνησε η κίνηση.

b

την "φυσική µεταβολή" του αριθµού των επιχειρήσεων. Αυτή
προκύπτει από την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων σε µια περιοχή
και την παύση της λειτουργίας άλλων. Αυτή η µορφή
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κινητικότητας των επιχειρήσεων µεταβάλλει ριζικά την
γεωγραφική κατανοµή της βιοµηχανίας, ιδιαίτερα σε περιόδους
έντονης ανάπτυξης ή εκτεταµένης αναδιάρθρωσης.
Σε αστικό ή µητροπολιτικό επίπεδο, η βιοµηχανική κινητικότητα
µπορεί να αναφέρεται στο σύνολο της πόλης ή σε διακεκριµένα τµήµατά
της, όπως οι πυρήνες (core) ή οι εξωτερικοί δακτύλιοι (rings). Τυπικές
µορφές κινητικότητας είναι αυτές που αναπτύσσονται σε εσωµητροπολιτικό επίπεδο ανάµεσα σε πυρήνα και τους εξωτερικούς
δακτυλίους ή σε δια-µητροπολιτικό επίπεδο ανάµεσα σε µητροπόλεις,
πόλεις, αγροτικούς και άλλους οικισµούς.
Η έντονη βιοµηχανική κινητικότητα είναι ένα φαινόµενο που
χαρακτηρίζει όλη την πορεία της βιοµηχανικής δραστηριότητας στην
µεταπολεµική περίοδο. Κυρίαρχη κατ' αρχήν µορφή της είναι η
αποκέντρωση της βιοµηχανίας από τον πυρήνα των πόλεων προς τους
εξωτερικούς δακτυλίους και τα προάστια, φαινόµενο που χαρακτηρίζει
τόσο τις αµερικανικές όσο και τις ευρωπαϊκές µητροπόλεις. Ο Kain (1968)
καταγράφοντας τις ετήσιες µεταβολές της απασχόλησης σε 40 SMSA
(µητροπόλεις) των Η.Π.Α., από το 1948 µέχρι το 1963, διαπίστωσε την
µείωση της βιοµηχανικής απασχόλησης στους πυρήνες των πόλεων
(central city) τόσο σε απόλυτες τιµές, όσο και σε σχέση µε τους
περιβάλλοντες δακτυλίους των προαστίων (βλ. πιν. 7.1.).

Πίνακας 7.1.
Μέση Ετήσια Μεταβολή της Βιοµηχανικής Απασχόλησης των 40
Μεγαλυτέρων Μητροπόλεων (SMSA) των Η.Π.Α., 1948-1963
1948-1954
Πυρήνας (Central ciιy)
∆ακτύλιοι (Ring)

1954-1958

1958-1963

218

-2122

-3462

2396

1262

4180

πηγή: Kain J.F. (1968)

Παρόµοιες είναι οι τάσεις που διαπιστώνονται από την καταγραφή των
van den Βerg, Drewett, Klaassen, Rossi, Vijverberg (1982) για τις
ευρωπαϊκές καπιταλιστικές µητροπόλεις, ανεξάρτητα από το στάδιο
αστικοποίησης στο οποίο αυτές βρίσκονται (βλ. πιν. 7.2.)
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Πίνακας 7.2.
Μεταβολή Βιοµηχανικής Απασχόλησης Ευρωπαϊκών
Μητροπόλεων 1960-1970 (%)
Πόλεις

Πυρήνας (core)

∆ακτύλιοι (Ring)

Σύνολο

Τορίνο

-4,11

+9,23

+5,13

Μιλάνο

-7,99

+4,77

-3,22

Νάπολη

-1,87

+5,29

+3,41

Βιέννη

-10,07

+0,18

-9,89

Σάλζµπουργκ

+1,32

+3,60

+4,93

Ινσµπουργκ

+0,28

+1,10

+1,39

Λιέγη

-4,83

-8,07

-12,90

Ρότερνταµ

-4,56

+1,12

-3,44

Άµστερνταµ

-9,18

+1,35

-7,83

Χάγη

-4,63

-0,16

-4,79

Ζυρίχη

-1,73

+5,15

+3,42

Βέρνη

+1,85

+3,55

+5,40

Λωζάνη

+0,54

+10,57

+11,11

Βρυξέλες

-7,49

πηγή: Van den Berg et al (1982)

Αυτές όµως οι τυπικές της προαστικοποίησης µετακινήσεις της
βιοµηχανικής δραστηριότητας και απασχόλησης, αρχίζουν από το µέσο
της δεκαετίας του 1960 να διαφοροποιούνται και να παραχωρούν την
θέση τους σε µιας άλλης µορφής βιοµηχανική κινητικότητα. Ενώ κατ'
αρχήν περιορίζεται η κινητικότητα του τύπου µετεγκατάστασης και
επέκτασης, στη συνέχεια αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων στις
µητροπόλεις που σταµατούν την λειτουργία τους. Έτσι η µείωση της
βιοµηχανικής απασχόλησης που χαρακτήριζε ήδη από την δεκαετία του
1970 ορισµένες µητροπόλεις (βλ. πιν. 7.2.) τείνει να γενικευθεί.
Στην έρευνα του F.J. Βade (1983) για την χωροθετική συµπεριφορά
και την κινητικότητα της βιοµηχανίας στην ∆. Γερµανία, η διαχρονική
µείωση της κινητικότητας είναι σαφής (βλ. πιν. 7,3). Οι συνολικές
µετακινήσεις της περιόδου 1972-1979 αποτελούν το 34,8% των
µετακινήσεων της περιόδου 1964-1971. Οι νέες εγκαταστάσεις της
περιόδου 1972-1979 αποτελούν το 58,2% των νέων εγκαταστάσεων της
περιόδου 1964-1971.
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Πίνακας 7.3.
Βιοµηχανική Κινητικότητα στην ∆. Γερµανία 1964-1979
1964-1979
Αριθµ.

%

1964-1971
Αριθµ.

%

1972-1979
Αριθµ.

%

1.

Νέες Εγκαταστάσεις

2094

29,0

1323

25,8

771

36,7

2.

Μετακινήσεις

5136

71,0

3809

74,2

1327

63,3

3.

• µετεγκαταστάσεις

1888

26,1

1282

25,0

606

28,9

• επεκτάσεις

3248

44,9

2527

49,2

721

34,8

Σύνολο Νέων
Εγκαταστάσεων

7230

100

5132

100

2098

100

πηγή: Bade F.J. (1983)

Πίνακας 7.4.
Βιοµηχανική Κινητικότητα στην Μητροπολιτική Περιοχή του Τορίνο,
1961-1977
κινήσεις
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

µετεγκαταστάσεις

επεκτάσεις

29
41
35
33
17
34
35
36
33
16
18
17
23
16
10
10
7

27
37
33
29
15
31
32
35
28
8
15
15
19
14
10
8
5

2
4
2
4
2
3
3
1
5
8
3
2
4
2
0
2
2

410

361

49

πηγή: Ortona G., W. Santagata (1983)
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Η διαχρονική δε εξέλιξη της παραπάνω µείωσης της κινητικότητας
παρουσιάζεται στο διάγραµµα 7.1.
∆ιάγραµµα 7.1
∆ιαχρονική Εξέλιξη της Βιοµηχανικής Κινητικότητας στην ∆.
Γερµανία, 1964-1979

πηγή: Bade F.J. (1983)

Για την πόλη του Τορίνο που διαθέτουµε µια αναλυτική καταγραφή
των ετήσιων µετακινήσεων στην περίοδο 1961-1977, η τάση της
µείωσης της κινητικότητας επίσης επιβεβαιώνεται (Ortona G., W.
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Santagata 1983) (πίν. 7.4). Η ερµηνεία των Ortona και Santagata για την
παρατηρούµενη διαχρονική εξέλιξη των µετακινήσεων και ιδίως των
µετεγκαταστάσεων που αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος τους, ανάγεται
στην οικονοµική ύφεση που χαρακτήρισε το σύνολο της ιταλικής
οικονοµίας τόσο στα έτη 1963-1964 όσο και µετά το 1970. Ειδικότερα
για την περίοδο µετά το 1970, που η κινητικότητα µειώνεται στο µισό
της προηγούµενης περιόδου, σαν αίτια της προβάλλονται η οικονοµική
αβεβαιότητα, η πολιτική αστάθεια και οι έντονες ταξικές συγκρούσεις που
διαµορφώνουν το γενικό κοινωνικό πλαίσιο της εποχής.
Παρ' όλη όµως την εν γένει µείωση της κινητικότητας της
βιοµηχανίας στην δεκαετία του 1970, οι κύριες µητροπολιτικές
συγκεντρώσεις παρουσιάζουν µια σηµαντική µείωση της βιοµηχανικής
δραστηριότητας και απασχόλησης. Το Λονδίνο χάνει 390.100 θέσεις
εργασίας στην περίοδο 1966-1974 (1966-69: 145000, 1969-71:
97.600,1971-74: 147.500) (Scott 1982). Το Παρίσι χάνει 147.500 θέσεις
βιοµηχανικής εργασίας στην περίοδο 1971-1975 (Ducreux 1981). Παλιά
βιοµηχανικά κέντρα όπως το Μάντσεστερ βλέπουν την βιοµηχανική
απασχόληση τους να περιορίζεται µέσα σε µια δεκαετία, από 45% της
συνολικής στο 30%. Η ετήσια µείωση της βιοµηχανικής απασχόλησης
µεταξύ 1966-1973 στην πόλη του Μάντσεστερ είναι 6,1%, στην πόλη
του Μερσεϊσάιντ 3% και στο Τόουερ Χάµλετ 9,1% (Damesick Ρ. et al
1982).
Ο περιορισµός της µητροπολιτικής βιοµηχανικής απασχόλησης
αποτελεί µέρος της γενικότερης αποκέντρωσης της οικονοµικής
δραστηριότητας και της συνεπαγόµενης µείωσης της συνολικής
απασχόλησης στην µητρόπολη. Ο Ρ. Aydalot (1980) συνοψίζει µε τον
ακόλουθο τρόπο τις παρατηρήσεις του για την κίνηση των επιχειρήσεων
στα αστικά κέντρα της Γαλλίας: "µέσα σε 10 ή 20 χρόνια οι µισές επιχειρήσεις
αλλάζουν θέση και η χωρική δοµή των πόλεων ριζικά µεταβάλλεται. Ο
µετασχηµατισµός αφορά συνήθως την µείωση του βάρους των παλιών κέντρων
µέσα στα αστικά σύνολα, σε όφελος των νέων προαστίων. ∆ιαπιστώνει συχνά
κανείς ότι τα παλιά προάστια, που σχηµατίσθηκαν στο τέλος του περασµένου
αιώνα, γνωρίζουν µια κρίση ακόµη βαθύτερη από τα ιστορικά κέντρα, που
κατορθώνουν να κρατήσουν τις τριτογενείς δραστηριότητες τους. Οι κινήσεις της
αποκέντρωσης αγγίζουν όλες τις δραστηριότητες, όλους τους τοµείς, όλους τους
τύπους

των

επιχειρήσεων,

όµως

είναι

αξιοπρόσεκτο

ότι

κατ'

εξοχήν

µετασχηµατίζονται οι παραγωγικές δραστηριότητες, η βιοµηχανία και οι µεγάλες
εγκαταστάσεις". Μια ποσοτική εικόνα της αποκέντρωσης της
οικονοµικής δραστηριότητας και της µείωσης της απασχόλησης στις
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µητροπολιτικές περιοχές µας δίνει η µεταβολή της γεωγραφικής
κατανοµής της εργατικής δύναµης στην Μ. Βρετανία στην περίοδο 19711977. Τα στοιχεία του πίνακα 7.5. τεκµηριώνουν: α. την γενική µείωση
της απασχόλησης στις µητροπόλεις, β. την προσέλκυση απασχόλησης
στις εξωτερικές περιοχές των µητροπόλεων, γ. την ικανοποιητική
ανάπτυξη των κύριων αστικών κέντρων, δ. την επιτάχυνση της
ανάπτυξης των µικρών πόλεων και των αγροτικών περιοχών, ε. συνολικά
την γενικότερη κίνηση της απασχόλησης από τα µεγάλα προς τα
µικρότερα κέντρα.
Πίνακας 7.5
Μεταβολή της Αστικής Απασχόλησης στη Μ. Βρετανία, 1971-1977
Μητροπολ. Περιοχή Λονδίνου
»
»
∆. Μίντλαντ
»
»
Λανκασάιρ
»
»
Κλαϋντεσάιντ
»
»
∆. Γιορκσάιρ
»
»
Μερσεϋσάιντ
»
»
Ταϊνεσάιντ
Εξωτερ. Μητρ. Περ. Λονδίνου
»
»
»
∆. Μίντλαντ
»
»
»
Λανκασάιρ
»
»
»
Κλαϋντεσάιντ
»
»
»
∆. Γιόρκσαϊρ
»
»
»
Ταϊνεσάιντ
Κύρια αστικά κέντρα
Μικρότερες πόλεις
Αστικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές

Σύνολο

Πλ. Απ.1

Μερ. Απ.2

-281.536
-33.062
-11.240
-24.073
-452
-53.413
4.169
149.157
19.531
38.794
8.013
18.378
19.208
91.506
341.738
117.295
41.589

-360.073
-67.216
-47.069
-49.479
-27.486
-73.278
-14.308
41.778
-8.788
-8.998
-3.738
4.115
1.402
-40.149
113.800
40.358
12.437

78.537
34.153
35.829
25.406
27.034
19.865
18.477
107.379
28.319
47.792
11.751
14.263
17.806
131.655
227.938
76.937
29.152

πηγή: Frost Μ., Ν. Spence (1984).
1. Πλήρους Απασχόλησης
2. Μερικής Απασχόλησης

Ένας αριθµός πρόσφατων µελετών εξετάζουν την µεταβολή της
µητροπολιτικής βιοµηχανικής δραστηριότητας (West, Martin 1979,
Dennis 1978, Dicken, Lloyd 1978) και ερµηνεύουν την συνολική
µεταβολή µέσω του προσδιορισµού των επιµέρους συνιστωσών της,
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όπως παύση λειτουργίας, έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων,
µεταβολή της υπάρχουσας δραστηριότητας. Οι παραπάνω έρευνες
συγκλίνουν στο ότι κυρίαρχη αιτία της µείωσης της δραστηριότητας και
απασχόλησης είναι η παύση της λειτουργίας µεγάλου αριθµού
επιχειρήσεων στις πόλεις. Οι Dicken και Lloyd αποδεικνύουν ότι το 50%
της µείωσης στην πόλη του Μερσεϋσάιντ και το 86% της µείωσης στην
πόλη του Μάντσεστερ, στην περίοδο 1966-1975, οφείλεται στην
υπεροχή της παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων έναντι της έναρξης νέων.
Στην ίδια αιτία αποδίδει ο Dennis το 65% της µείωσης στην
Μητροπολιτική Περιοχή του Λονδίνου (Greater London), στην περίοδο
1966-1974. Έτσι τεκµηριώνεται ότι η διαπιστούµενη συρρίκνωση της
παραγωγικής βάσης της µητρόπολης δεν οφείλεται σε µια σηµαντική
κίνηση των επιχειρήσεων προς τα έξω αλλά στον συνδυασµό παύσης
λειτουργίας υφιστάµενων εγκαταστάσεων και στην παράλληλη αδυναµία
της πόλης να προσελκύσει νέες. Το συµπέρασµα αυτό εναρµονίζεται και
µε τον γενικότερο περιορισµό των κινήσεων-µετεγκαταστάσεων και των
κινήσεων-επεκτάσεων που ήδη διαπιστώσαµε.
Πρέπει ακόµη να διευκρινίσουµε ότι η παύση λειτουργίας µιας
βιοµηχανικής επιχείρησης µπορεί να επέλθει είτε µετά από µια απόφαση
µετεγκατάστασης, είτε µετά από µια απόφαση για οριστικό σταµάτηµα
της δραστηριότητας. Σε µια έρευνα στο ΝΑ. Λονδίνο από τον Gripaiοs
(1977) διαπιστώθηκε ότι το 74% των παύσεων λειτουργίας των
επιχειρήσεων αφορά οριστική παύση της λειτουργίας τους και δεν
σχετίζεται µε καµιά κίνηση µετεγκατάστασης. Επίσης από την έρευνα
των Massey και Meegan (1978) σχετικά µε την βιοµηχανική
αναδιάρθρωση σε ορισµένες βιοµηχανίες ηλεκτρονικών και αεροναυτικής
στο Λονδίνο, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ και Μπίρµιγχαµ, προκύπτει ότι το
58% της µείωσης της βιοµηχανικής απασχόλησης σ' αυτές τις πόλεις
οφείλεται σε οριστική παύση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, το 31%
σε περιορισµούς των θέσεων εργασίας στην πορεία της µετεγκατάστασης
και µόνο το 11% της συνολικής µείωσης προέκυψε από µετακινήσεις
αποκεντρωτικού χαρακτήρα προς άλλες πόλεις. Αυτά τα δεδοµένα
συγκεκριµενοποιούν και ποσοτικοποιούν την συµβολή της αποκέντρωσης
και της ύφεσης στην µεταβολή της βιοµηχανικής βάσης των
µητροπόλεων.
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2. Οι διαδικασίες της µητροπολιτικής βιοµηχανικής ύφεσης
Οι κύριες λοιπόν µητροπολιτικές συγκεντρώσεις παρουσίασαν στην
τελευταία δεκαετία ένα σηµαντικό περιορισµό της παραγωγικής τους
βάσης, από την διπλή πορεία της αποκέντρωσης και της παύσης
λειτουργίας µεγάλου αριθµού των χωροθετηµένων σ' αυτές
εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερα πλήγηκαν από την µεταβολή οι κεντρικές
περιοχές των µητροπόλεων, οι κεντρικές πόλεις, ανεξάρτητα από τις
συγκεκριµένες µονάδες που περιείχαν (Cameron και Ενans 1973). Για µας
αξιοσηµείωτη είναι η διαδροµή από την εσω-µητροπολιτική αποκέντρωση
των προηγούµενων δεκαετιών στην σηµερινή δια-µητροπολιτική ή διααστική διασπορά, που αναπτύσσεται σ' όλες τις γεωγραφικές κλίµακες.
Έτσι η διερεύνηση των δυνάµεων που την ωθούν παρουσιάζει ξεχωριστό
ενδιαφέρον.

2.1. Incubator έναντι τοπικών επιπτώσεων
Ο Dennis (1978), στην ανάλυση της µεταβολής της βιοµηχανικής
απασχόλησης στην Ευρύτερη Περιοχή. του Λονδίνου (Greater London),
από το 1966 µέχρι το 1974, διακρίνει τρεις βασικές συνιστώσες της
µεταβολής: α. την εθνική µεταβολή της βιοµηχανικής απασχόλησης σαν
σύνολο, β. την µεταβολή σε κάθε κλάδο της βιοµηχανίας σε εθνική πάλι
κλίµακα, γ. ένα υπόλοιπο, τοπικών επιπτώσεων, που περιλαµβάνει τις
µεταβολές που δεν οφείλονται στις γενικότερες µεταβολές της εθνικής
οικονοµίας. Ο στόχος της ανάλυσης προφανής, να προσδιορίσει το µέρος
της µεταβολής που οφείλεται σε αναδιαρθρώσεις στο επίπεδο της
εθνικής οικονοµίας από αυτό που προκαλείται από τις ιδιοµορφίες του
τοπικού µητροπολιτικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης
(στον πίνακα 7.6.) εµφανίζουν την απόλυτη κυριαρχία των τοπικών
επιπτώσεων στην µείωση της απασχόλησης -και της βιοµηχανικής
δραστηριότητας κατ' επέκταση- σ' όλη την θεωρούµενη περίοδο. Η
µητρόπολη από εκκολαπτήριο (incubator) νέων βιοµηχανικών µονάδων
µετατράπηκε σ' ένα πεδίο αρνητικών επιπτώσεων.
Υπάρχει µια µεγάλη θεωρητική συζήτηση που αναφέρεται στην
πορεία της µετατροπής της µητρόπολης από incubator σε πλαίσιο
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αρνητικών τοπικών επιπτώσεων για την βιοµηχανική ανάπτυξη. Ο Scott
(1982) διακρίνει την σχετική φιλολογία σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στις
προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν µια εκλεκτική και στατική ερµηνευτική
και στις προσεγγίσεις που επιχειρούν να οικοδοµήσουν πιο συνεκτικά
ερµηνευτικά σχήµατα.
Πίνακας 7.6.
Shίft-Share Ανάλυση της Βιοµηχανικής Απασχόλησης στην Ε.Π.
Λονδίνου, 1966-1974 (σε χιλιάδες)

1966-1969
1969-1971
1971-1974
1966-1974

Σύνολο
Μεταβολής
-145,0
-97,6
-147,5
-390,1

Εθνικό
Αποτέλεσµα
-43,2
-32,9
+31,5
-44,6

Σύνθετο Βιοµ.
Αποτέλεσµα
+15,6
-3,7
-41,9
-30,0

Τοπικές
Επιπτώσεις
-117,4
-61,0
-137,1
-305,5

πηγή: Dennis R. (1978)

Στην πρώτη κατηγορία σαν αίτια της µείωσης της βιοµηχανικής
δραστηριότητας στις µητροπόλεις και ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές
τους θεωρούνται:
a

η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η έλλειψη χώρου επέκτασης
(Keeble 1968, Fothergill et al 1979, Dennis 1978, Schmidt 1979)

b

ο απαρχαιωµένος εξοπλισµός των εργοστασίων των κεντρικών
περιοχών (Ηarrisοn and Ηill 1979)

c

οι υψηλοί µισθοί στις κεντρικές περιοχές (Lever 1975, Varaiya et al
1978)

d

ο υψηλός βαθµός εργατικού συνδικαλισµού και ταξικών αντιθέσεων
(Gordon 1978)

e

οι πολιτικοί και προγραµµατικοί περιορισµοί της βιοµηχανικής
ανάπτυξης (Gripaios 1977, Lloyd and Mason 1978)

f

οι υψηλές τιµές γης (Ηamer 1973, Keeble 1968) η. το υψηλότερο
λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων (Mooreet al 1982)

Παρόλο που πολλοί από τους αναφερόµενους παράγοντες βοηθούν
για να ερµηνευθεί η χωρική οργάνωση της βιοµηχανικής
δραστηριότητας, στο σύνολό τους δεν συνιστούν συνεκτικές
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προβληµατικές που να φθάνουν µέχρι τα βαθύτερα αίτια των
παρατηρούµενων φαινοµένων. Σ' αυτό συµβάλλει ότι το µεγαλύτερο
µέρος των παραπάνω διαπιστώσεων προκύπτει από απαντήσεις σε
έρευνες µέσω ερωτηµατολογίων, βασικό µειονέκτηµα των οποίων είναι
ότι εκλογικεύουν κυρίως τις ιδεολογικές αντιλήψεις των στελεχών της
βιοµηχανίας και όχι την δοµική λογική που βρίσκεται κάτω από τις
ιδεολογίες και που καθορίζει την βιοµηχανική χωροθέτηση.
Αντίθετα µε την "incubator" υπόθεση των Ηοονer και Vernon (1962)
αρχίζει µια πιο συστηµατική θεωρητική προσπάθεια για την πορεία της
βιοµηχανικής κινητικότητας. Σύµφωνα µ' αυτήν, η προσιτότητα σε
φθηνούς πόρους, στην αγορά, στις υπηρεσίες και στους καταναλωτές,
που διαµορφώνεται µέσα στις µητροπόλεις, δηµιουργεί ένα πολύ ευνοϊκό
περιβάλλον για τις νέες και οικονοµικά εύθραυστες επιχειρήσεις. Μ' άλλα
λόγια η κεντρική .πόλη λειτουργεί σαν εκκολαπτήριο για τις µη ώριµες
και οριακές επιχειρήσεις. Παρ' όλο το ευνοϊκό περιβάλλον, πολλές από τις
νέες επιχειρήσεις δεν αντέχουν στον ανταγωνισµό και κλείνουν. Άλλες
πάλι καθώς µεγεθύνονται και επεκτείνονται προσφέρουν µε δικά τους
µέσα πολλές από τις οικονοµίες που µέχρι πρότινος κατανάλωναν σαν
εξωτερικές. Σ' αυτή την περίπτωση αναπτύσσουν µια κινητικότητα προς
λιγότερο κεντρικές περιοχές, µε µικρότερη ζήτηση και τιµές γης,
κυκλοφοριακά προβλήµατα και χαµηλότερο γενικότερα λειτουργικό
κόστος. Η"incubator" λοιπόν υπόθεση µπορεί να διασπασθεί σε δύο
τµήµατα: σε µια υπόθεση γέννησης, που θεωρεί ότι οι κεντρικές περιοχές
έχουν ένα υψηλότερο ρυθµό ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και σε µία
υπόθεση κινητικότητας σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις
αποκεντρώνονται σε συνάρτηση µε την επέκταση και σταθεροποίηση
τους.
Ο Thompson (1968) σε µια απόπειρα διεύρυνσης της θεωρητικής
βάσης της υπόθεσης εισήγαγε την έννοια του παραγωγικού κύκλου
(product cycle), που σχηµατοποιεί την πορεία από τον νεωτερισµό µέχρι
την ωρίµανση των βιοµηχανικών προϊόντων. Όπως ήδη αναφέραµε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, ο Thompson θεωρεί ότι στην αρχή του κύκλου,
όταν το προϊόν πρωτοεµφανίζεται στην αγορά, οι επιχειρήσεις που το
παράγουν είναι µικρές, εξαρτώνται από εξειδικευµένη εργασία και
αναζητούν τις θετικές οικονοµίες συγκέντρωσης της πόλης. Στην
συνέχεια, καθώς η αγορά των προϊόντων επεκτείνεται και η παραγωγή
τυποποιείται, οι επιχειρήσεις µεγεθύνονται και ανεξαρτητοποιούνται από
τις θετικές οικονοµίες συγκέντρωσης που αναζητούσαν στη προηγούµενη
φάση. Τότε αρχίζει η µετακίνησή τους προς τα προάστια. Τελικά όταν η
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παραγωγική διαδικασία φθάσει στην ωριµότητα της, οι επιχειρήσεις
αρχίζουν να ιδρύουν υποκαταστήµατα, χαρακτηριζόµενα από µεγάλο
βαθµό αυτοµατισµού και ένταση κεφαλαίου, σε µικρούς και µεσαίους
οικισµούς µακριά από τα κύρια αστικά κέντρα. Η τελευταία διαδικασία
αποτελεί την "filtering" συνιστώσα της θεωρίας, που σηµαίνει ότι η
εξέλιξη και ωρίµανση της βιοµηχανικής διαδικασίας θα οδηγήσει στην
αποκέντρωση της από τα µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα προς τα
κατώτερα τµήµατα της αστικής ιεραρχίας.
Εµπειρικές έρευνες που προσπάθησαν να ελέγξουν την incubator
υπόθεση κατέληξαν σε αντιφατικά συµπεράσµατα. Οι Leone και Struyk
(1976) για τις Η.Π.Α. και ο Cameron (1970) για την µητροπολιτική
περιοχή του Κλαϋντεσάιντ υποστηρίζουν ότι οι κεντρικές περιοχές δεν
παρουσιάζουν µεγαλύτερους δείκτες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ούτε οι
κινήσεις των επιχειρήσεων που αποχωρούν από αυτές ακολουθούν το
µοντέλο της incubator. Αντίθετα ο Fagg (1980), µετά από έρευνα της
βιοµηχανικής συµπεριφοράς στην Ευρύτερη Περιοχή του Λεϊτσεστερ,
στην περίοδο 1957-1970, καταλήγει ότι η υπόθεση αποδεικνύεται αληθής
και εφαρµόσιµη στις περισσότερες βιοµηχανικές οµάδες. Από την άλλη
πλευρά η επισήµανση του ρόλου των τοπικών επιπτώσεων στην
κινητικότητα, όχι µόνο από τον Dennis αλλά και από τους Lever, Danson
και Malkom (1980) που µελέτησαν τις βιοµηχανικές κινήσεις σε οκτώ
µητροπόλεις της Μ. Βρετανίας, δεν µπορεί να εναρµονισθεί µε τις
incubator και filtering down θεωρίες, παρά σε συνδυασµό µε υψηλούς
δείκτες µετεγκατάστασης. Αντίθετα τα στατιστικά στοιχεία που
παρουσιάσαµε τεκµηριώνουν µικρή κινητικότητα και µεγάλο αριθµό
παύσεων λειτουργίας. .Ετσι ο συνδυασµός των κύριων αυτών
χαρακτηριστικών της βιοµηχανικής κινητικότητας στην δεκαετία του
1970 δεν επιτρέπει µια θετική αποδοχή της incubator στην απλή ή
σύνθετη µορφή της. Η ερµηνεία των νέων τάσεων θα πρέπει να στραφεί
σε άλλες κατευθύνσεις, σε πιο δοµικές προσεγγίσεις που να ξεπερνάνε
µια φορµαλιστική χωρική εκδοχή κίνησης και αναδιάρθρωσης.

2.2. Η µητροπολιτική βιοµηχανική δοµή
Είναι πολύ πιθανόν ο περιορισµός της µητροπολιτικής παραγωγικής
βάσης, η παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων και η µείωση της
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απασχόλησης να σχετίζεται µε την συγκεκριµένη βιοµηχανική δοµή των
µητροπολιτικών περιοχών. Εάν για παράδειγµα τα κύρια αστικά κέντρα
παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη συγκέντρωση βιοµηχανικών κλάδων που ή
βρίσκονται σε ύφεση ή αναγκάζονται να αναδιαρθρωθούν κάτω από την
πίεση του ανταγωνισµού, τότε είναι εύλογο να εµφανίζεται η χωρική
διαφοροποίηση στις επιδόσεις της βιοµηχανίας που στατιστικά
διαπιστώσαµε.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 οι κύριες καπιταλιστικές χώρες
της Ευρώπης αρχίζουν να µεταθέτουν την παραγωγική τους έµφαση από
την µεταποίηση στις τριτογενείς και τεταρτογενείς δραστηριότητες. Η
συνεχής τεχνολογική ανανέωση των µεθόδων παραγωγής και οι
σηµαντικές επενδύσεις κεφαλαίων στον µεταποιητικό τοµέα µείωσαν κατ'
αρχήν την ζήτηση εργασίας. Παράλληλα η διεύρυνση των
δραστηριοτήτων της διαχείρισης, του ελέγχου, της επεξεργασίας της
πληροφορίας και της έρευνας µεγέθυναν τον τριτογενή τοµέα. Αρχικά,
παρ' όλο που η µεγέθυνση του τριτογενή ήταν ταχύτερη από αυτήν της
µεταποίησης και οι δύο τοµείς ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους σε
εργατική δύναµη από τον συνεχή περιορισµό της αγροτικής
απασχόλησης. Από το 1970 όµως η αναλογία της εργατικής δύναµης
στην µεταποίηση αρχίζει να µειώνεται αισθητά.
∆ιάγραµµα 7.2.
Μεταβολή της Βιοµηχανικής Απασχόλησης σε Χώρες της
Ευρώπης, 1950-1980

πηγή: Knox Ρ. L. (1984)
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Η παραπάνω µεταβολή της απασχόλησης είναι το άµεσο
επιφαινόµενο µιας σηµαντικής αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής
δραστηριότητας που συνολικά αποσκοπεί σε περιορισµούς της
παραγωγής, µείωση των λειτουργικών εξόδων, εκσυγχρονισµό των
µεθόδων εργασίας, στην καπιταλιστική γενικά ορθολογικοποίηση της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Αποτέλεσµα της είναι η
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας τους και του ποσοστού κέρδους.
Το φαινόµενο της αναδιάρθρωσης και των περικοπών στην καθολικότητα
και στην διάρκεια του, παίρνει τόσο σηµαντικές διαστάσεις που µπορεί να
µιλήσει κανείς για αποβιοµηχάνιση της Ευρώπης (Knox 1984). Στο
επίπεδο της εθνικής οικονοµίας η αναδιάρθρωση συντελεί στην µείωση
της βιοµηχανικής παραγωγής και στην εµφάνιση µαζικής ανεργίας. Στο
επίπεδο των µητροπολιτικών περιοχών µεταφράζεται σε παύσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων, αποκέντρωση και µείωση της βιοµηχανικής
απασχόλησης.
Οι αναδιαρθρώσεις χαρακτηρίζουν όλους τους κλάδους: όχι µόνο
τους παραδοσιακούς των ναυπηγείων, της µεταλλουργίας, της
κατασκευής µηχανών, της υφαντουργίας αλλά και τους µέχρι πρότινος
έντονα
µεγενθυνόµενους
µοντέρνους
κλάδους
της
αυτοκινητοβιοµηχανίας, των χηµικών και της κατασκευής ηλεκτρικών
µηχανών. Εστί µε εξαίρεση την ηλεκτρονική βιοµηχανία, η ύφεση των
κύριων βιοµηχανικών κλάδων δίνει την ακόλουθη εικόνα1.

α υ τ ο κ ι ν η τ ο β ι ο µ η χ α ν ί α
πρόκειται για τον κλάδο που κατ' εξοχήν στήριξε την µεταπολεµική
ανάπτυξη των χωρών της ∆. Ευρώπης, αλλά και που µαζί µε τις
κατασκευές πυροδότησε την κρίση του 1974-75. Το µέγεθος του
περιορισµού της παραγωγής στην περίοδο αυτή έφθασε το 2535% στις
κύριες χώρες παραγωγής, µε εξαίρεση την Ιαπωνία όπου η µείωση
περιορίσθηκε στο 7%. Από το 1976 που αποκαθίσταται το προ της
ύφεσης επίπεδο παραγωγής, οι ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης είναι χαµηλοί
(2-3%) έως αρνητικοί. Στην δεκαετία 1974-1983 τα αποτελέσµατα για τις
κύριες αυτοκινητοβιοµηχανίες της Ευρώπης είναι: +43 δισ. φρ. για την
VW, -1,3 δισ. φρ. για την PSA, -2,6 δισ. φρ. για την Renault, -19,3 δισ.
1

Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από τους Financial Times, την Wall Street Journal,
και Το περιοδικό L 'Expansion.
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φρ. για την Βritish Leyland. Αυτές οι αρνητικές επιδόσεις οδηγούν σε
δραστικές περικοπές της παραγωγής (η βρετανική βιοµηχανία στην
περίοδο 1974-1983 περιορίζει κατά 30% την παραγωγή της και κατά
68% τις εξαγωγές της), σε δραστική µείωση των θέσεων εργασίας, σε
συγχωνεύσεις εταιριών και σε εντατικές προσπάθειες εισαγωγής νέων
µεθόδων αυτοµατισµού στην παραγωγή, που για πολλούς
κατασκευαστές θεωρούνται σαν µοναδικός δρόµος εξόδου από την
κρίση.

χ η µ ι κ ή

β ι ο µ η χ α ν ί α

Μετά το 1973 η χηµική βιοµηχανία δεν αναπτύσσεται µε τον ιστορικό
ρυθµό της, δηλ. µε µια ταχύτητα διπλάσια από αυτή του συνόλου της
βιοµηχανικής παραγωγής. Με εξαίρεση τα έτη 1975 που η παραγωγή
µειώνεται κατά 13,1% και 1976 που γνωρίζει µια αντίστοιχη αύξηση
(15%), ο ετήσιος ρυθµός αύξησης µέχρι την κρίση της νάφθας είναι 45%. Το Σεπτέµβριο του 1978 αρχίζει η άνοδος της τιµής της νάφθας,
βάσης παραγωγής του αιθυλενίου και προπυλενίου, που µε τη σειρά τους
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών και συνθετικών ινών. Μέσα
σ' ένα χρόνο η τιµή της νάφθας αυξάνει κατά 100% στις µέσω
συµβολαίων αγορές και κατά 150% στην ελεύθερη αγορά. Παρ' όλη
όµως την προσπάθεια µεταφοράς του αυξηµένου κόστους παραγωγής
στις τιµές των προϊόντων, οι ζηµιές των εταιριών που λειτουργούν στην
υπερκορεσµένη ευρωπαϊκή αγορά συσσωρεύονται. Αρνητικά είναι µέχρι
το τέλος της δεκαετίας του 1970 τα αποτελέσµατα των κύριων χηµικών
επιχειρήσεων (Rhone-Poulenc, Montefibre, Ηοechst, Akzo, Βayer, ICI). Η
κρίση εντοπίζεται κατ' εξοχήν στις µεγάλες εταιρίες και οδηγεί την
ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία σε ετήσιες ζηµιές 2,5 δισ. δολαρίων. Από
το 1980 αρχίζουν σηµαντικές αναδιαρθρώσεις και περικοπές στον κλάδο
που περιλαµβάνουν α. περιορισµούς της παραγωγής, κύρια στους τοµείς
των πλαστικών και των συνθετικών ινών, β. εσωτερικές αναδιαρθρώσεις
για περιορισµό του λειτουργικού κόστους, γ. κλείσιµο εργοστασίων και
περιορισµό της απασχόλησης, δ. διµερείς συµφωνίες µεταξύ των
εταιριών ε. ένταση των προσπαθειών επέκτασης των αγορών.
Αποκαθίσταται έτσι ένα χαµηλότερο επίπεδο παραγωγής, που το 1983 σε
συνδυασµό µε την µείωση της τιµής του πετρελαίου και την άνοδο του
δολαρίου οδηγεί σε µια πραγµατική έκρηξη των κερδών: +128% στην
Azko, +78,5% στην ICI, +105,6% στην ΒASF, +83,7% στην Ηοechst,
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+72,9% στην Bayer. Ακόµη και η Rhone-Pοulenc βγαίνει από το κόκκινο
µε 758 εκ. φρ. κέρδος.

υ φ α ν τ ι κ ή

β ι ο µ η χ α ν ί α

Για τις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες αποτελεί ένα κλάδο του
παρελθόντος. Εµφανίζει χαµηλά ποσοστά ανάπτυξης σ' όλη την δεκαετία
του 1960 και βρίσκεται σε συνεχή υποχώρηση µετά το 1973. Ο ετήσιος
ρυθµός µείωσης της παραγωγής είναι 2,5%. Στην ευρωπαϊκή αγορά η
µακρόχρονη ύφεση παρουσιάζεται σαν µια διαδικασία χωρίς ανατροπή. Η
εσωτερική ζήτηση δεν αυξάνει περισσότερο από 1% τον χρόνο,
µειώνεται συνεχώς το µέρος του εισοδήµατος που δαπανάται για ένδυση
και µεγεθύνονται -παρά τα προστατευτικά µέτρα- οι εισαγωγές από
ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ν. Κορέα, η Βραζιλία, η Ταϊβάν, η Κίνα, η
Ινδία. Η µείωση της παραγωγής συνοδεύεται από παράλληλη µείωση των
θέσεων εργασίας. Στην Μ. Βρετανία π.χ. µείωση κατά 6% της
παραγωγής το 1982 οδήγησε σε περικοπή 61.000 θέσεων εργασίας, ενώ
η καθοδική πορεία του κλάδου από το 1979 κόστισε 163.000 θέσεις
εργασίας. Μακροπρόθεσµα δεν θα πρέπει να περιµένει κανείς µια
επέκταση των επενδύσεων ούτε µια αύξηση των εισαγωγών. Οι
επενδύσεις θα κατευθυνθούν κυρίως σε ορθολογισµό της παραγωγής,
µείωση των εξόδων λειτουργίας και προσαρµογές σε παραγωγή
µικρότερης κλίµακας.

σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ί α
Το τέλος της ανάπτυξης της σιδηρουργίας στον ρυθµό 4,9% τον χρόνο
φθάνει το 1974. Μέσα σ' ένα χρόνο οι παραγγελίες σιδηρουργικών
προϊόντων στην ∆. Ευρώπη µειώθηκαν κατά 33%. Κατά 40-50%
µειώθηκαν οι τιµές µόνο µεταξύ του Νοεµβρίου 1974 και Μαρτίου 1975.
Μια νέα πτώση της παραγωγής το φθινόπωρο του 1976 ενέτεινε την
αρνητική κίνηση του κλάδου. Η κρίση του 1975 προκύπτει σαν συνέπεια
της κρίσης στην αυτοκινητοβιοµηχανία, στην οικοδόµηση και στα
ναυπηγεία που αποτελούν τους µεγάλους καταναλωτές προϊόντων
σιδηρουργίας. Από τότε οι προοπτικές της παραγωγής παραµένουν
ιδιαίτερα σαφείς. Μέσα στην δεκαετία 1974-1983 η απασχόληση
µειώνεται κατά 66% στην Μ. Βρετανία, κατά 40% στην Γαλλία, κατά
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27% στην ∆. Γερµανία, κατά 47% στις Η.Π.Α. και 18% στην Ιαπωνία.
Στο σύνολο της Ε.Ο.Κ. η σιδηρουργική βιοµηχανία χρησιµοποιεί το 5660% της δυναµικότητάς της. Οι περικοπές προωθούνται σ' όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες µαζί µε τις τυπικές πια λύσεις της µείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας, της βελτίωσης των εξαγωγών, της µείωσης της
απασχόλησης.

β ι ο µ η χ α ν ί α

η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν

σ υ σ κ ε υ ώ ν

Η ύφεση του κλάδου στην περίοδο 1974-1975 στις χώρες της Ε.Ο.Κ.
ήταν περιορισµένη στο 7%. Το πρόβληµα όµως µιας παραγωγικής
δυνατότητας που ξεπερνάει την ενεργό ζήτηση παραµένει. Αυτή η εν
δυνάµει δυνατότητα υπερπαραγωγής καθοδηγεί τις διαδικασίες
αναδιάρθρωσης που δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Εκτός από τις
περικοπές και τις συγχωνεύσεις, πιο σηµαντικές είναι οι διαδικασίες
διαφοροποίησης και ο προσανατολισµός στην παραγωγή νέων προϊόντων
τεχνολογικού νεωτερισµού.

β ι ο µ η χ α ν ί α

κ α τ α σ κ ε υ ή ς

µ η χ α ν ώ ν

Πρόκειται για κεντρικό κλάδο της βιοµηχανικής παραγωγής του
οποίου η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη φαίνεται εξασφαλισµένη λόγω των
διεξόδων προς τις χώρες του τρίτου κόσµου και της ανατολικής
Ευρώπης. Η παραγωγή µετά το 1974 ακολουθεί χαµηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης απ' ότι στις προηγούµενες δεκαετίες. Ο ανταγωνισµός
ανάµεσα σε επιχειρήσεις εντείνεται και κατανέµει άνισα την ύφεση. Στην
Μ. Βρετανία τα τρία τελευταία χρόνια, οι περιορισµοί φθάνουν στο 25%
της συνολικής παραγωγής. Συνολικά παρατηρείται και µετατόπιση της
έµφασης από τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν κλασικά
προϊόντα(ηλεκτρικό εξοπλισµό, µηχανές υφαντουργικής) προς τις
επιχειρήσεις που παράγουν εξοπλισµό αιχµής (ηλεκτρονικοπυρηνικά,
αυτοµατοποιηµένες εργαλειοµηχανές αριθµητικού ελέγχου). Αυτές
παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα και αύξηση των κερδών, ενώ οι
επιχειρήσεις που παράγουν κλασικά προϊόντα ωθούνται σε περικοπές και
αναδιαρθρώσεις.
Βλέπουµε λοιπόν ότι από την αρχή της δεκαετίας του 1970 οι κύριοι
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βιοµηχανικοί κλάδοι γνωρίζουν έντονη µείωση των κερδών και
οδηγούνται σε περικοπές της παραγωγής, µείωση των θέσεων εργασίας
και σε άλλες µορφές καπιταλιστικού εκσυγχρονισµού. Συνθετικά σαν
αίτια και ερεθίσµατα της αναδιάρθρωσης µπορούµε να θεωρήσουµε την
υπερσυσσώρευση ή αλλιώς το υψηλό κόστος παραγωγής, την
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, την προσπάθεια να εξασφαλισθούν
οικονοµίες και πλεονεκτήµατα κλίµακας και να αποκατασταθεί η θέση
των επιχειρήσεων στην αγορά (Massey και Meegan 1978). Σε µεγάλο
βαθµό ο περιορισµός της βιοµηχανικής βάσης των µητροπολιτικών
περιοχών της καπιταλιστικής Ευρώπης οφείλεται και µπορεί να
ερµηνευθεί από τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις των βιοµηχανικών
κλάδων που βρίσκονται χωροθετηµένοι σ' αυτές. Όσο µεγαλύτερη
συγκέντρωση παρουσιάζουν κλάδοι σε αναδιάρθρωση τόσο και
µεγαλύτερη η ύφεση της µητροπολιτικής βιοµηχανικής βάσης. Έτσι κατ'
αρχήν η σύγχρονη µείωση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στις
µητροπόλεις εξελίσσεται παράλληλα µε αντίστοιχες µεταβολές του
συνόλου της οικονοµίας. Αποτελεί µέρος του γενικότερου φαινόµενου
του περιορισµού της βιοµηχανικής βάσης των χωρών της καπιταλιστικής
Ευρώπης.
Η κλαδική διάρθρωση της µητροπολιτικής οικονοµίας µπορεί να
ερµηνεύσει ένα µέρος από τον περιορισµό της µητροπολιτικής βάσης της
µητρόπολης. Ήδη έχουµε αναφερθεί σε µελέτες όπως του Dennis, που
αποδίδουν την χωροθετική µεταβολή της βιοµηχανίας όχι µόνο στην
κλαδική διάρθρωση των µητροπόλεων αλλά εκτιµούν ότι οι τοπικές
συνθήκες συµβάλλουν αποφασιστικά στις αρνητικές επιδόσεις των
µητροπολιτικών οικονοµιών. Εδώ όµως θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
Shift και Share ανάλυση που χρησιµοποιείται εκτεταµένα για να
προσδιορίσει την συµβολή της βιοµηχανικής διάρθρωσης στην
µητροπολιτική ύφεση, δεν αποτελεί ικανοποιητική µέθοδο προσέγγισης
στο πρόβληµα. Αδυνατεί ουσιαστικά να εκτιµήσει την συµβολή στην
βιοµηχανική κινητικότητα παραµέτρων όπως το µέγεθος των
επιχειρήσεων, η παλαιότητα του εξοπλισµού τους, η τεχνική οργάνωση
της παραγωγής, η δοµή του κόστους. Αναµφίβολα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην συµπεριφορά των
επιχειρήσεων στην περίοδο της ύφεσης, κατά την οποία οι λιγότερο
ανταγωνιστικές και οικονοµικές µονάδες σταµατούν την λειτουργία τους.
Η θεώρηση εποµένως της τοπικής βιοµηχανικής δοµής σαν κύριο αίτιο
της µητροπολιτικής ύφεσης δεν πρέπει να περιορισθεί στην εκτίµηση της
κλαδικής σύνθεσης αλλά οφείλει να επεκταθεί και σε άλλα

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

163

χαρακτηριστικά της βιοµηχανικής δοµής, όπως το µέγεθος των
επιχειρήσεων και η επίδραση των επενδύσεων έντασης κεφαλαίου µέσω
των οποίων µαζικά εισάγονται στην παραγωγή µέθοδοι αυτοµατισµού.
Ακόµη σχετικά µε την γεωγραφική κινητικότητα των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να υπογραµµίσουµε δυο σηµεία. Πρώτον,
παρά τις περιορισµένες έρευνες που διαθέτουµε σχετικά µε την
συνάρτηση µεγέθους και κινητικότητας των επιχειρήσεων, µε σαφήνεια
προκύπτει ότι οι µικρότερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερη
κινητικότητα. Σχετικές έρευνες αναφέρει ο Aydalot (1980) για το New
Jersey και την νοτιοανατολική Αγγλία, όπου εντοπίζεται η µεγαλύτερη
κινητικότητα όλων των µορφών (µετεγκατάσταση, ίδρυση νέων
µονάδων, παύση λειτουργίας) στις επιχειρήσεις µε µικρό αριθµό
απασχολούµενων. ∆εύτερον, κατά τεκµήριο οι µητροπολιτικές περιοχές
συγκεντρώνουν µεγαλύτερη µάζα επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου
µεγέθους απ' ότι οι άλλες κατηγορίες των οικισµών. Ο συνδυασµός των
δύο παραπάνω παρατηρήσεων (µεγαλύτερη κινητικότητα όλων των
µορφών των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και παράλληλα
µεγαλύτερη συγκέντρωση τους στις µητροπολιτικές περιοχές) ερµηνεύει
την επιπλέον µείωση της µητροπολιτικής παραγωγικής βάσης από αυτήν
που οφείλεται στην κλαδική της διάρθρωσης.

***

Αν η ερµηνεία της µεταβολής της βιοµηχανικής χωροθέτησης που
µέχρι στιγµής παραθέσαµε επικεντρώνεται στις συνέπειες της
οικονοµικής ύφεσης, ένα άλλο σύνολο διαδικασιών που µετασχηµατίζει
επίσης την γεωγραφία του βιοµηχανικού κεφαλαίου δεν θα πρέπει να
υποτιµηθεί. Πρόκειται για τις επιπτώσεις των νέων µορφών οργάνωσης
της παραγωγικής διαδικασίας, για την διάσπαση της παραγωγής µε την
εισαγωγή µεθόδων αυτοµατισµού, για την διαφοροποιηµένη χωροθέτηση
τµηµάτων της παραγωγής, για τις επιπτώσεις τέλος της συνεχούς
έµφασης στις επενδύσεις έντασης κεφαλαίου.
Η βιοµηχανική αποκέντρωση σαν αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού
των µεθόδων παραγωγής µπορεί να ιδωθεί σαν µια µακροπρόθεσµη
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πορεία που επιτρέπει τον περιορισµό του χωροθετικού κόστους (όχι µόνο
του κόστους γης ή των µεταφορών αλλά και της εργατικής δύναµης)
µέσω της δοµικής µεταβολής της συνολικής οργάνωσης της παραγωγής.
Το φαινόµενο αυτό στην δεκαετία του 1970 έφθασε σ' ένα ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο καθώς διευκολύνθηκε από ορισµένες µορφές
αναδιάρθρωσης που επέβαλε η κρίση (των συγχωνεύσεων, των
ορθολογισµών και της έντασης των αυτοµατισµών στις µεθόδους
παραγωγής).
Η µητροπολιτική αποκέντρωση ορισµένων τµηµάτων της
παραγωγικής διαδικασίας στηρίζεται στον ίδιο τον κατακερµατισµό της.
Τα ξεχωριστά τµήµατα της, διαχείριση-έλεγχος, τεχνικός σχεδιασµός,
παραγωγή βασιζόµενη σε ειδικευµένη εργασία, παραγωγή βασιζόµενη σε
ανειδίκευτη εργασία, αποκτούν την δική τους γεωγραφική κινητικότητα
και συµπεριφορά. Αυτή η πορεία βέβαια δεν εµφανίσθηκε πρόσφατα.
Ακολούθησε την άνοδο των επενδύσεων έντασης κεφαλαίου και την
συνεχή αντικατάσταση ζωντανής εργασίας από µηχανές, σε κάθε
ξεχωριστό βιοµηχανικό κλάδο. Ήδη από την δεκαετία του 1930
καταγράφεται στην βιοµηχανία ραδιοφωνίας και στην δεκαετία του 1950
στην βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων (Scott 1982).
Ο Scott (1982) συνοψίζει µε τον ακόλουθο τρόπο την εξέλιξη της
αποκέντρωσης σε σχέση µε την εντατικοποίηση της παραγωγής. Στο
πρώτο στάδιο ανάπτυξης της όλη η δραστηριότητα βρίσκεται
συγκεντρωµένη σε κεντρικές θέσεις της πόλης κάτω από την πίεση
περιορισµού του κόστους διακίνησης πληροφορίας και των
εµπορευµατικών εισροών. Σ' αυτό το στάδιο ο έλεγχος και η παραγωγή
συνδυάζονται στην ίδια θέση. Καθώς η επιχείρηση µεγεθύνεται,
εµφανίζεται µια εσωτερική χωροθετική εξειδίκευση. Οι δραστηριότητες
έντασης εργασίας παραµένουν στις κεντρικές θέσεις, ενώ επεκτάσεις της
παραγωγής γίνονται µε την χωροθέτηση νέων µονάδων στα προάστια. Σ'
ένα τρίτο στάδιο η παραγωγή αποκεντρώνεται τελείως σε µικρότερους
οικισµούς, µε την µορφή εξαρτηµένων εργοστασίων έντασης κεφαλαίου
που ελέγχονται από διαχειριστικές µονάδες χωροθετηµένες στα
µητροπολιτικά κέντρα.
Παρ' όλο που η διατύπωση του Α. Scott µας ξαναφέρνει στην
προβληµατική του παραγωγικού κύκλου, είναι επίσης αναγνωρίσιµη η
αναφορά στις επενδύσεις έντασης κεφαλαίου και στην αποκέντρωση των
διαδικασιών παραγωγής µε ανειδίκευτη εργασία. Αυτή προσανατολίζεται
σε περιοχές µε χαµηλότερο χωροθετικό κόστος, κάτω όµως από
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ορισµένες προϋποθέσεις: την ύπαρξη στις θέσεις αποκέντρωσης
αποθεµάτων φθηνής εργατικής δύναµης και την εκτεταµένη χρήση
µεθόδων παραγωγής υψηλού και αυτοµατοποιηµένου εξοπλισµού. Αλλά
την συµβολή της αυτοµατοποίησης και των νέων τεχνολογιών στην
χωρική δυναµική της βιοµηχανίας θα την εξετάσουµε πιο συστηµατικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν ανατρέξουµε στις συνθήκες αξιοποίησης και συσσώρευσης του
κεφαλαίου, που περιγράψαµε στο τρίτο κεφάλαιο, θα διακρίνουµε
εύκολα τον κεντρικό ρόλο της διαδικασίας της εργασίας. Όχι µόνο η
παραγωγικότητα, ο χρόνος και το κόστος κύκλυσης και η οργανική
σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτώνται από την οργάνωση της εργασίας,
αλλά διαχρονικά, αυτή η ίδια η διαδοχή των καθεστώτων της
συσσώρευσης συνδυάζεται µε την εξέλιξη της διαδικασίας της εργασίας.
Τεχνικές και µέθοδοι παραγωγής, διακίνησης και ανταλλαγής, τεχνική
διαίρεση της εργασίας µέσα στο εργοστάσιο αλλά και κοινωνική στο
σύνολο της κοινότητας, αποτελούν τα θεµέλια πάνω στα οποία
οικοδοµούνται ο ρυθµός και οι διαστάσεις της συσσώρευσης.
Μ' αυτή την έννοια σωστά αποδίδεται η κρίση της δεκαετίας του
1970 στην οργάνωση της εργασίας µέσα στο καπιταλιστικό εργοστάσιο
και στην κοινωνική διαίρεση που της αντιστοιχεί. Και δεν είναι καθόλου
παράδοξο που διέξοδοι από την κρίση αναζητούνται στις νέες µεθόδους
και τεχνολογίες της παραγωγής, στην αυτοµατοποίηση, στην τεχνητή
ευφυΐα, στην µικροηλεκτρονική και στο πολυλειτουργικό ατελιέ. Θα
µπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι στρατηγική φιλοδοξία της
αναδιάρθρωσης της διαδικασίας της εργασίας είναι να υποστηριχθεί ένα
νέο µεταφορντικό καθεστώς συσσώρευσης και ανάπτυξης.
Οι νέες µέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής που υιοθετούνται από τις
επιχειρήσεις τροποποιούν την κατανοµή των ρόλων και των καθηκόντων,
µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τις κατηγορίες των
εργαζοµένων και οδηγούν σε νέες µορφές τεχνικής και κοινωνικής
διαίρεσης της εργασίας. Παράλληλα, µε τον προσδιορισµό της νέας
κατανοµής των κοινωνικών πρακτικών και σχέσεων τους προσδιορίζονται
και τα χαρακτηριστικά µιας νέας χωρικότητας. Οι καινοτοµίες στην
τεχνική και κοινωνική διαίρεση της εργασίας οδηγούν στην µεταβολή της
χωρικής οργάνωσης των δραστηριοτήτων. ο χώρος των διακεκριµένων
φάσεων της συσσώρευσης µετασχηµατίζεται και µαζί του και ο
µητροπολιτικός χώρος, το πεδίο δηλ. της πόλωσής τους.
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1. Μορφές διαίρεσης της εργασίας
Η διαίρεση ή καταµερισµός της εργασίας παρουσιάζεται µε τρεις µορφές:
την τεχνική, την κοινωνική και την χωρική. Η τεχνική αναπτύσσεται στο
πεδίο της παραγωγής µέσα από την εξειδίκευση των καθηκόντων κάθε
εργαζόµενου. Στηρίζεται στην τεχνολογία της παραγωγής καθώς η
πειθαρχία και το έργο κάθε εργαζόµενου αντικειµενικοποιείται σαν
επιταγή της µηχανής ή του συνολικού παραγωγικού συστήµατος. Το
µερικό έργο κάθε εργαζόµενου αποτελεί συµπλήρωµα ή αφετηρία της
εργασίας του άλλου. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συνεργασία και
παράγεται ένα ολοκληρωµένο προϊόν από τον συνδυασµό
αποσπασµατικών έργων. Η κοινωνική διαίρεση της εργασίας αντίθετα
έχει δύο άλλες αφετηρίες: τις φυσιολογικές διαφοροποιήσεις του φύλου
και της ηλικίας των µελών µιας κοινότητας και την ανταλλαγή των
προϊόντων. Ιδιαίτερα µέσω της ανταλλαγής γίνεται δυνατόν οι κοινωνικά
διαφοροποιηµένες σφαίρες της παραγωγής να συσχετισθούν και να
αλληλοπροσδιορισθούν. Η χωρική τέλος διαίρεση προκύπτει από τη
γεωγραφική κατανοµή των τµηµάτων και τοµέων της τεχνικής και
κοινωνικής διαίρεσης. Ακολουθεί τις διαφοροποιήσεις τόσο των
σχηµάτων οργάνωσης της παραγωγής, όσο και των σχέσεων
ανταλλαγής,
Οι διαφορές ανάµεσα στην τεχνική και κοινωνική διαίρεση εργασίας
δεν ανάγονται µόνο στο επίπεδο αναφοράς τους. Αντίθετα από τον
σιδερένιο νόµο της αναλογικής σχέσης ή των αναλογιών, γράφει ο Μαρξ
(1978), που κατανέµει ορισµένες µάζες εργατών σε ορισµένες
λειτουργίες, στον καταµερισµό των εµπορευµατοπαραγωγών και των
µέσων παραγωγής στους διάφορους κοινωνικούς κλάδους η αυθαιρεσία
και η τύχη παίζουν το παρδαλό παιχνίδι τους. Ο καταµερισµός της
εργασίας µέσα στο εργοστάσιο γίνεται εκ των προτέρων και προϋποθέτει
την απόλυτη κυριαρχία του κεφαλαιοκράτη πάνω στους εργάτες, που
τους εντάσσει δεσποτικά σε µια συνολική παραγωγική διαδικασία. Ο
κοινωνικός καταµερισµός αντιπαραθέτει τους ανεξάρτητους παραγωγούς,
που δεν αναγνωρίζουν καµιά άλλη εξουσία παρά τον ανταγωνισµό ή των
εξαναγκασµό που ασκεί πάνω τους η πίεση των αµοιβαίων συµφερόντων
τους. Κατά συνέπεια η διαίρεση της εργασίας µέσα στην κοινότητα
γίνεται εκ των υστέρων και η ισορροπία εξασφαλίζεται µέσα από τις
κρίσεις, που καταστρέφουν µέρος των παραγωγικών δυνατοτήτων των
υπέρµετρα αναπτυγµένων τοµέων. Η διαφορετική λογική που διέπει τον
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τεχνικό και τον κοινωνικό καταµερισµό εντοπίζεται στη λειτουργία των
εµπορευµατικών σχέσεων. Μέσα στο εργοστάσιο κάθε ξεχωριστός
εργάτης δεν παράγει εµπορεύµατα αλλά µόνο το κοινό προϊόν της
εργασίας τους αποτελεί εµπόρευµα. Μέσα στην κοινότητα ο
καταµερισµός συντελείται µε τη µεσολάβηση της αγοράς και την
ανταλλαγή. Η εµπορευµατική εξουσία του κεφαλαιοκράτη µέσα στο
εργοστάσιο εδώ µετατρέπεται σε απουσία συνολικού ελέγχου και σε
ανταγωνισµό.
Η διεύρυνση της διαίρεσης της εργασίας µέσα στο εργοστάσιο οδηγεί
στη διαµόρφωση νέων επαγγελµατικών κατηγοριών. Η διαίρεση της
εργασίας µέσα στην κοινότητα αποκτά έτσι µεγαλύτερη πολυµορφία και
πολυπλοκότητα. Αν όµως ο τεχνικός καταµερισµός σπρώχνει τον
κοινωνικό, εξ ίσου ισχυρή είναι και η αντίστροφη πίεση. Στους
διαιρεµένους κλάδους της κοινωνικής παραγωγής το κεφάλαιο προωθεί
τη διαίρεση της εργασίας στο πεδίο της παραγωγής καθώς αυτή αυξάνει
την παραγωγικότητα της εργασίας και τις διαστάσεις της συσσώρευσης.
Αν η καπιταλιστική κοινωνία χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς
αυξανόµενο καταµερισµό σ' όλα τα επίπεδα, η τάση αυτή δεν
προσλαµβάνει παγκοσµιότητα, ούτε κοινωνική φυσικότητα. Σε πολλές
προκαπιταλιστικές κοινωνίες ο καταµερισµός της εργασίας παραµένει
αµετάβλητος παρά τις πληθυσµιακές, εδαφικές και πολιτικές
διαφοροποιήσεις τους1. Μόνο στην πρόσφατη ιστορία, µε την υιοθέτηση
του τεχνικού ορθολογισµού από το κεφάλαιο, κυριαρχεί και επεκτείνεται
ο καταµερισµός της εργασίας µέσα στην παραγωγή. Πρόκειται για µια
µορφή εργατικής πειθαρχίας που δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των
εργαζοµένων, όπως ισχυρίζεται ο J.P. Gaudemar (1982), αλλά αντίθετα
στην µεγιστοποίηση, µέσω της οργάνωσης, του παραγωγικού έργου.
Μόνο µε µια τέτοια οπτική µπορούµε να κατανοήσουµε την ιστορική
διαδοχή των µορφών οργάνωσης της εργασίας στον καπιταλισµό.
Στην εξέλιξη της καπιταλιστικής διαίρεσης εργασίας, είναι δυνατόν να
διακριθούν τέσσερις µεγάλοι περίοδοι: η κοινοπραξία, η µανουφακτούρα,
η µηχανοποίηση και η αυτοµατοποίηση. Σε κάθε µία περίοδο οι αρχές
οργάνωσης της παραγωγής, η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, τα
1

Ο αµετάβλητος παραγωγικός µηχανισµός σε κοινότητες της lνδίας, γράφει ο Μαρξ (1878:
374) δίνει το κλειδί για να κατανοηθεί η αµεταβλητότητα των ασιατικών κοινωνιών και
έρχεται σε εµφανή αντίθεση µε την συνεχή διάλυση των ασιατικών κρατών και τη
διαδοχή των δυναστειών. Οι θύελλες στα σύννεφα της πολιτικής περιοχής αφήνουν
άθικτη την διάρθρωση των βασικών στοιχείων της κοινωνίας.
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χαρακτηριστικά της εργασίας και οι µορφές του εργατικού ελέγχου είναι
διαφορετικές.
Κοινοπραξία είναι η συγκέντρωση τεχνιτών που δεν κατέχουν µέσα
παραγωγής κάτω από την εξουσία του κεφαλαίου. Οι εργαζόµενοι
χάνουν τον έλεγχο της συνολικής διαδικασίας παραγωγής αλλά κρατούν
τον έλεγχο του ατοµικού τους έργου. Η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας οφείλεται στο συνδυασµό των ατοµικών τους ικανοτήτων,
στη µείωση των διακυµάνσεων του ατοµικού έργου, στον ανταγωνισµό
που αναπτύσσεται ανάµεσά τους. Σηµαντικές επίσης οικονοµίες
πραγµατοποιούνται στα υλικά, στα κτίρια και στη χρήση των εργαλείων.
Η κοινοπραξία δεν προκύπτει µέσα από την ελεύθερη ένωση των
τεχνιτών αλλά αντίθετα ακολουθεί τον διαχωρισµό του κεφαλαίου από
την εργασία. Αυτός ο αρχικός χωρισµός κεφαλαίου και εργασίας γρήγορα
ακολουθείται από τη διαίρεση πνευµατικής και χειρωνακτικής εργασίας.
Καθώς ο κάτοχος του κεφαλαίου δεν κατορθώνει να εξασφαλίσει µόνος
του την οργάνωση, τη διεύθυνση και την επίβλεψη της παραγωγής,
εναποθέτει µέρος αυτών των δραστηριοτήτων σε νέες κατηγορίες
εργαζοµένων. Παράλληλα για να αυξήσει την παραγωγικότητα των
εργαζοµένων συνδέει το µισθό µε την απόδοση, εντείνει τον
ανταγωνισµό ανάµεσα στους εργάτες, εξειδικεύει τέλος τις εργασίες
(Freyssenet 1974).
Με την εξειδίκευση της µισθωτής εργασίας καθιερώνεται η επόµενη
µορφή οργάνωσης της καπιταλιστικής εργασίας: η µανουφακτούρα. Σ'
αυτή την περίοδο η δοµή της εργασίας ακολουθεί δυο βασικούς τύπους.
Είτε η εργασία οργανώνεται σε ανεξάρτητες υπο-ενότητες και το τελικό
προϊόν προκύπτει από τηµηχανική συναρµολόγηση των τµηµάτων που
παράγονται ανεξάρτητα, είτε οργανώνεται πάνω σε µια χρονική ροή
συνδεδεµένων βήµα προς βήµα διαδικασιών και χειρισµών. Ενώ η απλή
κοινοπραξία αφήνει τον τρόπο εργασίας σχεδόν αµετάβλητο, µε την
µανουφακτούρα εισάγονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η ιεραρχική
διαστρωµάτωση των εργαζοµένων και η απλοποίηση της ατοµικής
εργασίας είναι δυο βασικά σηµεία. Αρχίζει έτσι να διαµορφώνεται ένα
συλλογικό σύστηµα εργασίας, που συγκεντρώνει την "ευφυΐα" της
παραγωγικής διαδικασίας. Σ' αυτό µετατίθεται η επιδεξιότητα και η
πολυπλοκότητα που χάνει η ατοµική εργασία.
Ο συνδυασµός του παραγωγικού συστήµατος της µανουφακτούρας
και της χρήσης µηχανών οδηγεί σε µια επόµενη και πολυπλοκότερη
µορφή της καπιταλιστικής εργασίας: τη µηχανοποίηση. Εδώ ο
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εργαζόµενος µετατρέπεται σε εξάρτηµα της µηχανής και εντατικοποιείται
ως τα όρια της φυσικής του αντοχής, µέσω των "ορθολογικών και
επιστηµονικών µεθόδων" οργάνωσης της εργασίας. Σηµαντικοί σταθµοί
στην εξέλιξη της µηχανοποιηµένης παραγωγής είναι ο ταιυλορισµός και ο
φορντισµός. Ο ταιυλορισµός γεννήθηκε στις Η.Π.Α. στη δεκαετία του
1870 και εισάγει τη λεγόµενη "Επιστηµονική Οργάνωση της Εργασίας".
Βασίζεται σε µια διπλή διαίρεση της εργασίας: στην κάθετη και στην
οριζόντια. Στην κάθετη διαίρεση διακρίνονται η σύλληψη και ο
σχεδιασµός του προϊόντος από την εκτέλεση του έργου και την
παραγωγή. Μεταφέρεται έτσι η γνώση του επαγγελµατία εργάτη στα
γραφεία σχεδιασµού, ενώ ο ίδιος εντατικοποιείται µέσω της ανάλυσης
του χρόνου και των κινήσεων της εκτέλεσης (time and motion study),
που προσδιορίζει τον καλύτερο τρόπο παραγωγής του προϊόντος (one
best way). Στην οριζόντια διαίρεση κατά τέµνονται τα καθήκοντα µε
τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στoιχειώδης χειρισµός, που αποµονώνεται, να
ανατίθεται σ' ένα και µόνο εργαζόµενο. Ο τύπος του συλλογικού εργάτη
που έτσι προσδιορίζεται -αφιερωµένος σ' ένα και µόνο καθήκον που
εκτελεί στον ελάχιστο χρόνο- αναδεικνύεται εξαιρετικά παραγωγικός. Ο
συνδυασµός της ταιυλορικής λογικής µε την γραµµή παραγωγής
χαρακτηρίζει µια άλλη µορφή οργάνωσης της µηχανοποιηµένης
εργασίας: τον φορντισµό. Ο Η. Ford επεκτείνει στη βιοµηχανία
αυτοκινήτων τις αρχές οργάνωσης που είχαν ήδη δοκιµαστεί στα
σφαγεία του Σικάγο. Με µια έννοια µπορεί να θεωρηθεί συνεχιστής του
Ταίυλορ καθώς µηχανοποιεί την κατατετµηµένη ταιυλορική εργασία. Ένα
ακόµη βήµα πραγµατοποιείται έτσι στον .έλεγχο της µισθωτής εργασίας:
αυτή τη φορά είναι η µηχανή που υπαγορεύει στον άνθρωπο τον ρυθµό
εργασίας (Pastre 1984).
Από την δεκαετία του 1960 δίπλα στην αλυσίδα παραγωγής, κλασική
πια αναπαράσταση της µηχανοποιηµένης εργασίας, εµφανίζεται το
ροµπότ και τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής. Η
αυτοµατοποίηση ξεκινάει από τους τοµείς που παρήγαγαν ενδιάµεσα
µέσα παραγωγής (αντικείµενα εργασίας), αλλά σύντοµα, µε την κρίση
των ετών 1973-74, επεκτείνεται σ' όλους τους τοµείς της παραγωγής. Η
ουσιαστική µεταβολή που υφίσταται η εργασία στην περίοδο αυτή θα
µπορούσε να ονοµασθεί οµογενοποίηση, µε την έννοια της τυποποίησης
των καθηκόντων της, φόρτωση και τακτοποίηση των µέσων εργασίας,
επίβλεψη της λειτουργίας της µηχανής και επέµβαση πάνω στην πρώτη
ύλη, συντήρηση και καθαρισµός της µηχανής, αναγνώριση των αιτιών
µιας απρόβλεπτης βλάβης και αντικατάσταση των κατεστραµµένων
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τµηµάτων. Σ' ένα άλλο όµως τµήµα της εργασίας, στην αρχική σύλληψη
των προγραµµάτων των υπολογιστών, στην βελτίωση µε τη χρήση τους,
αυτή γίνεται περισσότερο πολύπλοκη και εξειδικευµένη. Βασική ενότητα
εργασίας στο αυτοµατοποιηµένο εργοστάσιο είναι το πολυλειτουργικό
ατελιέ, που στηρίζεται στην ανεξαρτησία µέσου και προϊόντος
παραγωγής. Η πολυλειτουργικότητα αφορά τόσο τη µηχανή, που
προσφέρεται για την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων, όσο και τους
εργαζόµενους που εξειδικεύονται σε περισσότερα από ένα καθήκοντα θέσεις εργασίας (Ιωακείµογλου 1983).
Στις πρώτες περιόδους εξέλιξης της καπιταλιστικής εργασίας, στην
κοινοπραξία και στην µανουφακτούρα, η τεχνική διαίρεση της εργασίας,
περιορίζεται στο πεδίο του εργοστασίου και δεν παίρνει ευρύτερες
γεωγραφικές διαστάσεις. Η χωρική διαίρεση ακολουθεί τις
διαφοροποιήσεις των τοµέων και κλάδων της παραγωγής και της
ανταλλαγής και συναρτάται αποκλειστικά µε την κοινωνική διαίρεση
εργασίας. Τυπικές µορφές χωρικής διαίρεσης σ' αυτή την περίοδο είναι η
διάκριση πόλης – υπαίθρου και η κλαδική βιοµηχανική εξειδίκευση
ορισµένων περιοχών. Στην περίοδο της µηχανοποίησης και ειδικά µε την
εφαρµογή της αλυσίδας παραγωγής, η τεχνική διαίρεση εργασίας
ξεπερνάει τα όρια του εργοστασίου και εκφράζεται χωρικά. Στην αρχή ο
πληθωρισµός της διοίκησης από την παραγωγή οδηγεί σε διαφορετικές
χωροθετήσεις των γραφείων των επιχειρήσεων και των θέσεων
παραγωγής. Στην συνέχεια η αλυσίδα της παραγωγής σπάει σε
ηµιαυτόµατα τµήµατα τα οποία διασπείρονται γεωγραφικά. Έτσι από την
φορντική βιοµηχανία και µετά, η χωρική διαίρεση της εργασίας
προκύπτει από τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις τόσο της τεχνικής όσο
και της κοινωνικής διαίρεσης.
Αυτή η ενότητα τεχνικής, κοινωνικής και χωρικής διαίρεσης εργασίας
οδηγεί σήµερα στη διαφοροποίηση της τελευταίας, όταν οι αυτοµατισµοί
και η µικροηλεκτρονική αναδιαρθρώνουν τα σχήµατα της παραγωγικής
οργάνωσης. Αυτοµατισµοί στην παραγωγή, µικροηλεκτρονική στην
ανταλλαγή και στη διαχείριση, ένταση της έρευνας και των εφαρµογών,
µεταµορφώνουν την χωρική δοµή των µητροπολιτικών δραστηριοτήτων.
πριν περάσουµε όµως στην εξέταση των νέων χωρικών διαρθρώσεων,
οφείλουµε να οριοθετήσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων
τεχνολογιών και µορφών οργάνωσης της εργασίας.
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2. Νεωτερισµοί, νέες βιοµηχανικές δραστηριότητες και µορφές
οργάνωσης της εργασίας
Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς τις νέες µορφές οργάνωσης της
εργασίας χωρίς παράλληλα να αναφερθεί στην παραγωγή νεωτερισµών
και στις βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για όρους, που
σήµερα τουλάχιστον, αποτελούν µια αδιάσπαστη ενότητα: οι νέες
µορφές οργάνωσης της εργασίας (π.χ. πολυλειτουργικό ατελιέ)
προϋποθέτουν ορισµένους τεχνολογικούς όρους (π.χ. αυτοµατισµούς και
πληροφορική), που µε τη σειρά τους εµφανίζονται και αναπτύσσονται
στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας.
Οι Βrehemy et al (1983) υποστηρίζουν ότι υπάρχει µεγάλη σύγχυση
στη βιβλιογραφία σχετικά µε το τι συγκροτεί τη βιοµηχανία υψηλής ή
νέας τεχνολογίας. Ακόµη και ακαδηµαϊκές ή επίσηµες εκθέσεις
χρησιµοποιούν τους όρους πολύ πλατιά για να χαρακτηρίσουν όλες τις
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική. Άλλοτε πάλι τους
αποδίδεται ένα πολιτικό περιεχόµενο και χαρακτηρίζονται έτσι όλοι οι
βιοµηχανικοί κλάδοι ακόµη και η κατασκευή κτηρίων και υποδοµών. Παρ'
όλα αυτά υπάρχει ένα σώµα εργασιών που προσπαθεί να ορίσει
συστηµατικά το περιεχόµενο του όρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
µέθοδος συνίσταται στον προσδιορισµό των κλάδων υψηλής τεχνολογίας
µέσω της καταγραφής της συγκέντρωσης των νεωτερισµών. Βέβαια ο
όρος έχει αρκετά ευρύ περιεχόµενο2.

2

2. Για τον J. Schumpeter η έννοια του νεωτερισµού προσδιορίζεται σε σχέση µε την
έννοια των νέων συνδυασµών. Η τελευταία καλύπτει πολλούς τύπους φαινοµένων όπως
την κατασκευή ενός καινούργιου προϊόντος, ή µιας καινούργιας ποιότητας σ' ένα προϊόν,
την εισαγωγή µιας νέας µεθόδου παραγωγής, την δηµιουργία µιας καινούργιας αγοράς,
την κατάκτηση µιας νέας πηγής πρώτων υλών ή την πραγµατοποίηση µιας νέας
οργάνωσης. Για τον Ε. Masfield κάθε εφεύρεση που εφαρµόζεται για πρώτη φορά µπορεί
να αποκαλείται νεωτερισµός. Οι Α. Moles και R. Gaude θεωρούν ότι πρόκειται είτε για µια
νέα συµπεριφορά σε σχέση µε µια κατάσταση, είτε για µια τροποποίηση του υλικού και
πνευµατικού περιβάλλοντος. Για τον Ε. Hoover νεωτερισµός είναι η γέννηση νέων
τεχνικών, νέων προϊόντων και επιχειρήσεων. Κατά τον ΟΟΣΑ τέλος σαν νεωτερισµός
ορίζεται η πρώτη εφαρµογή της επιστήµης και της τεχνολογίας σε µια νέα κατεύθυνση,
µε παράλληλη εµπορική επιτυχία (Planque 1983: 36).
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∆ιάγραµµα 8.1.
Κλαδική Συγκέντρωση Νεωτερισµών στη Μ. Βρετανία

Πηγή: Oakey R., Α.Τ. Τhwaίtes, Ρ.Α. Nash (1980).

Μετά από µια υποκειµενική προσέγγιση της έννοιας του
νεωτερισµού, οι Oakey et al (1980) υποστηρίζουν ότι στη Μ. Βρετανία
κλάδοι υψηλής τεχνολογίας -όπου συγκεντρώνονται οι µεταπολεµικοί
νεωτερισµοί- είναι αυτοί των χηµικών και πετρελαίου (271-9), των
ηλεκτρικών µηχανών (361-9), των µηχανών (331-23) και των οργάνων
µηχανικής (351-4) (βλ. διάγραµµα 8.1).
Παρόµοια από µια πιο πρόσφατη µελέτη του Rothwell (1982) για το
ρόλο της τεχνολογίας στον βιοµηχανικό µετασχηµατισµό, προκύπτει ότι
5 βιοµηχανικοί κλάδοι της Μ. Βρετανίας συγκεντρώνουν το 72% του
συνόλου των νεωτερισµών, εάν σαν νεωτερισµός θεωρηθεί η πρώτη
εµπορική εφαρµογή µιας νέας τεχνικής. Πρόκειται για τους κλάδους της
χηµικής βιοµηχανίας(271-9), της βιοµηχανίας µηχανών (331-23), της
βιοµηχανίας οργάνων (351-4), ηλεκτρικών µηχανών (361-9) και
οχηµάτων(380-5) (βλ. πίν. 8.1).
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Πίνακας 8.1
Κλαδική Κατανοµή των Νεωτερισµών στη Μ. Βρετανία
% κατανοµή
Κλάδοι

των νεωτερισµών

Βιοµηχανία ποτών, τροφίµων (211-40)

1

»

παραγ. άνθρακα (261-3)

1

»

χηµικών προϊόντων (271-9)

»

µετάλλου (311-23)

3

»

µηχανών (331-23)

26

»

οργάνων (351-4)

10

»

ηλεκτρικών µηχανών (361-9)

18

11

Ναυπηγεία (370)

2

Βιοµηχανία οχηµάτων (380-5)

7

»

προϊόντων εκ µετάλλου (390-9)

Υφαντουργία (411-29)

1
5

∆έρµατα και γούνες (431-3)

—

Ρουχισµός (441-50)

—

Γυαλιού, τούβλων κλπ. (461-9)

3

Επίπλων (471-9)

1

Εκτυπώσεων και εκδόσεων (481-9)

2

Λοιπές βιοµηχανίες (491-9)

3

πηγή: R. Rothwell (1982)
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Οι R. Norton και J, Rees (1979) κατατάσσουν τους βιοµηχανικούς
κλάδους των Η.Π.Α. σε κλάδους υψηλής και χαµηλής τεχνολογίας
χρησιµοποιώντας σαν κριτήρια την αύξηση της προστιθέµενης αξίας κατά
κλάδο, τον αριθµό των νεωτερισµών και την δαπάνη για νεωτερισµούς.
Με τα κριτήρια αυτά σαν κλάδοι υψηλής τεχνολογίας προσδιορίζονται
αυτοί των ηλεκτρονικών (SIC 36), των µεταφορικών µέσων (SIC 37),
των επιστηµονικών οργάνων (SIC 38), των χηµικών (SIC 28) και
πλαστικών(SIC 30) (βλ. πίν. 8.2),
Πίνακας 8.2
Ρυθµοί ανάπτυξης και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά
Βιοµηχανικών Κλάδων Η.Π.Α., 1963-1972
SIC

% προστιθέ-

νεωτερισµοί /

κύριοι

µενης αξίας

καθαρ. πωλήσεις

νεωτερισµοί

1963-72

1961-73

Η.Π.Α., 1953-73

κλάδοι υψηλής τεχνολογίας
ηλεκτρονικά

(36)

80

1,00

53

µεταφορικά µέσα

(37)

75

0,36

29

επιστηµ. όργανα

(35)

165

2,60

29

χηµικά

(28)

84

0,99

45

πλαστικά

(30)

150

1,29

15

κλάδοι χαµηλής τεχνολογίας
τρόφιµα

(20)

63

0,04

2

υφαντουργία

(22)

91

0,33

4

ρουχισµός

(23)

72

0,33

4

ξυλεία

(24)

156

0,37

2

έπιπλα

(25)

99

0,37

2

χαρτί

(26)

77

0,22

4

εκτυπώσεις

(27)

93

Μ.∆.

Ο

πετρέλαιο

(29)

56

0,09

5

γυαλί, τούβλα

(32)

79

1,83

18
17

βασικά µέταλλα

(33)

52

0,48

µεταλλουργία

(34)

129

0,60

10

µηχανές

(35)

117

1,08

44

πηγή: R.N. Norton, J. Rees (1979)
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∆ιαφορετική είναι η προσέγγιση των Ηall και Markusen (1982, 1983).
Βασικές υποθέσεις τους είναι ότι οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας
παρουσιάζουν µια ετήσια αύξηση της απασχόλησης τουλάχιστον 2% και
ότι η αναλογία των εργατών παραγωγής στο σύνολο των εργαζοµένων
είναι κατά 20% χαµηλότερη του εθνικού µέσου όρου. Η εφαρµογή
αυτών των κριτηρίων από τον Langridge (1983) στους βιοµηχανικούς
κλάδους της Μ. Βρετανίας προσδιορίζει σαν κλάδους υψηλής τεχνολογίας
αυτούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών (366) και των κεφαλαιουχικών
αγαθών ραδιοφωνίας, ραντάρ και ηλεκτρονικής (367). Πρόσθετη
ανάλυση της σύνθεσης της απασχόλησης, του προϊόντος και του
κεφαλαίου από τον ίδιο, εντάσσει στην ίδια ενότητα τους κλάδους των
χηµικών και των ηλεκτρονικών.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι δεν έχει καθιερωθείς ένας
επαρκής εννοιολογικά και επιχειρησιακά, ορισµός των κλάδων υψηλής
τεχνολογίας, που να ξεπερνάει µάλιστα τις εθνικές ιδιαιτερότητες και
διαφοροποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, από το σηµερινό επίπεδο προσέγγισης,
µπορεί να προσδιοριστεί µια πρώτη ενότητα βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας που σχετίζεται µε τους κλάδους
των χηµικών, των ηλεκτρονικών, των µέσων µεταφοράς και της
κατασκευής µηχανών και οργάνων. Μέσα στους κλάδους αυτούς οι
νεωτερισµοί ενεργοποιούνται σε µια πολύ µικρότερη περιοχή, που κατά
τον Rothwell (1982) περιλαµβάνει την βιοτεχνολογία, τις τεχνολογίες
ενέργειας, την πληροφορική, την τεχνητή ευφυΐα και τους
αυτοµατισµούς, τις νέες αγρο-χηµικές τεχνολογίες για την εκµετάλλευση
των οριακών γαιών, ενώ για τον Pastre (1984) ο σκληρός πυρήνας των
νεωτερισµών συγκροτείται από την άρθρωση της πληροφορικής, των
αυτοµατισµών και της ηλεκτρονικής.
Η ενότητα πληροφορικής, αυτοµατισµών και ηλεκτρονικής στηρίζεται
στην ικανότητα κάθε τοµέα να ενεργοποιείται και να αναπτύσσεται
αξιοποιώντας τις εξελίξεις που συµβαίνουν στους άλλους. Σχηµατίζεται
έτσι ένας νέος κλάδος δραστηριοτήτων, η "θυγατρική της ηλεκτρονικής"
κατά την ορολογία του Οlivier Pastre, άρθρωση τεχνολογιών και
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που αλληλογονιµοποιούνται. Μια
απεικόνιση του πλέγµατος των σχέσεών τους απεικονίζεται στο
διάγραµµα 8.2.

παλιά: ράδιο, τηλεόραση
Hi-Fi
σύγχρονα: οικιακοί υπολ/στές
ηλεκτρονικά αυτ/νων
αριθµοµηχανές
οπτικο-ακουστικά

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στρατιωτικό & επαγγελµατικό
υλικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

τηλεπικοινωνίες
οπτικο-ακουστικά συστήµατα
υπηρεσία πληροφορικής

σε άτοµα και επιχειρήσεις

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

αριθµητικού ελέγχου
ελέγχου διαδικασίας
σχεδιασµός µέσω υπολ/στών
εξοπλισµός υπηρεσιών

Υπολογιστές µεγάλης ισχύος
µικρο-υπολογιστές
ευφυή περιφερειακά

Ερτζιανά δίκτυα – δορυφόροι
ηλεκτροµηχανικές συνδέσεις
δορυφόροι – οπτικοί δίαυλοι

Υλικό ραδιο-τηλεόρασης

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

στοιχεία διακριτά
ολοκληρωµένα κυκλώµατα
µικροπροσέσορ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ηλεκτρονική – Αυτοµατισµοί – Πληροφορική: διάγραµµα σχέσεων

∆ιάγραµµα 8.2
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Μέχρι το 1970 δυο µεγάλοι τύποι αυτοµατισµών3 ήταν γνωστοί: οι
υπολογιστές µεγάλης κλίµακας και οι αυτοµατισµοί διαδικασίας (process)
που εξασφαλίζουν τον χειρισµό της παραγωγής συνεχούς ροής (κυρίως
στις βιοµηχανίες χηµικών και παραγώγων πετρελαίου). Μετά εµφανίζεται
η Εργαλειοµηχανή Αριθµητικού Ελέγχου και µόνο προς το τέλος της
δεκαετίας του 1970 διαπιστώνεται µια ταχεία επέκταση των
αυτοµατισµών. Η πρώτη φάση των αυτοµατισµών χαρακτηρίζεται από τη
χρήση µιας συγκεντροποιηµένης πληροφορικής, κύρια από τις µεγάλες
εταιρίες και από την ηλεκτρονική υποκατάσταση, την αντικατάσταση
δηλ, των µηχανικών οργάνων µε ηλεκτρονικά. Αυτή την πληροφορική
της "ελίτ", την διαδέχεται µια πληροφορική αποκεντρωµένη και µαζική.
Πολλαπλασιάζονται οι εφαρµογές της και τα είδη των αυτοµατισµών.
Έτσι σήµερα µπορεί κανείς να διακρίνει τους ακόλουθους τύπους
αυτοµατισµών: τις εργαλειοµηχανές αριθµητικού ελέγχου, τους
αυτοµατισµούς της µη συνεχούς ροής, τους αυτοµατισµούς της
διαδικασίας, τους αυτοµατισµούς στο σχεδιασµό (CAD), τους
αυτοµατισµούς της οπτικής ανάγνωσης, τις µηχανές επεξεργασίας
κειµένων και τις τράπεζες-βάσεις δεδοµένων (Pastre Ο. 1984: 15). Μαζί
τους νέες τάσεις στην οργάνωση της εργασίας αναπτύσσονται, τόσο στο
επίπεδο της τεχνικής διαίρεσης όσο και της κοινωνικής.
Ο µεγάλος νεωτερισµός στο επίπεδο της τεχνικής οργάνωσης της
εργασίας είναι η εµφάνιση µιας τελείως νέας λειτουργίας, αυτής του
ελέγχου-επίβλεψης καθώς και η ανατροπή της τάσης της συνεχούς
κατάτµησης των εργατικών καθηκόντων. Μέσω των αυτοµατοποιηµένων
συστηµάτων πραγµατοποιείται µια ανασύνθεση των καθηκόντων και ο
εργαζόµενος συµµετέχει σε πολλούς χειρισµούς, ασύνδετους µέχρι
πρότινος. Μια αντιστροφή της πορείας της συνεχούς κατάτµησης έτσι
υλοποιείται. Από τους τυπικούς χειρισµούς της ταιυλορικής εργασίας
περνάµε στην πολυπλοκότητα και στην πολλαπλότητα των καθηκόντων.
∆εν πρέπει να µας διαφεύγει όµως ότι είναι η µηχανή που εγγυάται αυτή
την ανασύνθεση.
∆εν πρόκειται όµως για µια καθολική αντιστροφή των σχέσεων
υποκειµένου-µηχανής και για µια επανάκτηση της πρωτοκαθεδρίας του
3

Θεωρείται κάθε µηχανισµός που µπορεί να ενεργοποιήσει την κίνηση της µηχανής και να
τροποποιήσει τον ρυθµό, τη µορφή κα τη χρήση της. Ποικίλα µέσα έχουν χρησιµοποιηθεί
σαν αυτοµατισµοί: µηχανισµοί µηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρικοί, µαγνητικοί κλπ. Αλλά
µόνο µε την µετατροπή ενός φυσικού φαινόµενου σε ηλεκτρικό σήµα οι αυτοµατισµοί
γενικεύονται. Η έλλειψη αδράνειας και η ακρίβεια του αποδίδουν ένα καθολικό
χαρακτήρα (Freyssenet 1974).
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ατόµου, όπως ισχυρίζονται πολλοί θεωρητικοί της Επιστηµονικής και
Τεχνικής Επανάστασης του Richta. Ένα µεγάλο µέρος των εργατών χάνει
την άµεση επαφή µε το προϊόν της εργασίας του. ∆εν είναι µόνο η
ποιότητα του προϊόντος που τους διαφεύγει αλλά και η ίδια η κατανόηση
της διαδικασίας παραγωγής. Επιβεβαιώνεται έτσι η θέση της
αποειδίκευσης - υπερειδίκευσης του Michel Freyssenet. Η τεχνική
πρόοδος µεταφράζεται σε µείωση της ειδίκευσης του µεγαλύτερου
µέρους των εργαζοµένων και στην υπερειδίκευση µιας µικρής οµάδας,
που σχεδιάζει τα συστήµατα πληροφορικής - αυτοµατισµών. Μερικά
τυπικά χαρακτηριστικά της µεταβολής της τεχνικής οργάνωσης της
εργασίας στην πορεία από τον ταιυλορισµό στην πληροφορική, µπορούν
να αποδοθούν µε τον ακόλουθο πίνακα 8.3.
Πίνακας 8.3
Μορφές Οργάνωσης της Εργασίας: µερικά χαρακτηριστικά
Πληροφορική Αυτοµατισµοί

Ταιυλορισµός

Φορντισµός

Στόχοι

• πάλη ενάντια στην
αδράνεια του
εργατικού δυναµικού

• πάλη ενάντια στην
αδράνεια των υλικών
συνεχής παραγωγή

• πάλη ενάντια στην
αδράνεια της
πληροφορίας - αρχή
της ρύθµισης

Μέσα

• χωρισµός σύλληψης
και εκτέλεσης
• κατάτµηση της
εργασίας εκτέλεσης

• οπ. παρ.

• οπ. παρ.
• ανασύνθεση της
διαδικασίας
εκτέλεσης
• κατάτµηση τµήµατος
της εργασίας
σύλληψης

• καθιέρωση
προτύπων. εργασίας

• ενσωµάτωση του
χρόνου στις µηχανές

• ενσωµάτωση της
γνώσης στο σύστηµα
των µηχανών

• καθήκοντα
κατασκευής και
διαχείρισης
• παράγωγή σε µεγάλες
σειρές
• βιοµηχανίες
ασυνεχούς
διαδικασίας

• καθήκοντα
κατασκευής
• παραγωγή σε µεγάλες
σειρές
• βιοµηχανίες συνεχούς
ροής

• καθήκοντα
κατασκευής,
σύλληψης και
διαχείρισης
• παράγωγή σε µεγάλες
και µικρές σειρές
• βιοµηχανίες συνεχούς
και ασυνεχούς ροής

Τοµείς
εφαρµογής
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Στο επίπεδο της κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας η εισαγωγή και
επέκταση της πληροφορικής, των αυτοµατισµών και της ηλεκτρονικής
αναδιαρθρώνει συνολικά το παραγωγικό σύστηµα, τόσο σ' ότι αφορά τις
παραγωγικές δραστηριότητες όσο και την κατανοµή της απασχόλησης.
Κατ' αρχήν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στη "θυγατρική της
ηλεκτρονικής". Οι επιχειρήσεις όµως που υιοθετούν συστήµατα
πληροφορικής και αυτοµατισµών γνωρίζουν σηµαντικό περιορισµό των
θέσεων εργασίας. Άµεσα αποβλέπουν να βελτιώσουν την απόδοση του
κεφαλαίου µέσω της µεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας. Έτσι
το κόστος επένδυσης σε συστήµατα αυτοµατισµών δικαιώνεται από τις
οικονοµίες εξόδων, προσωπικού και εργατικής δύναµης. Από την άλλη
πλευρά, η µεταβολή της δοµής των παραγωγικών δραστηριοτήτων
συνδυάζεται µε την ταχεία ανάπτυξη και τον µετασχηµατισµό του
τριτογενή. Ο µετασχηµατισµός αφορά τα δίκτυα εµπορικής
πληροφόρησης και ανταλλαγής, ενώ η ανάπτυξη του σχετίζεται µε την
εξωτερίκευση ορισµένων παραγωγικών λειτουργιών και µε την
καθιέρωση νέων επαγγελµατικών κατηγοριών. Πρόκειται για µεταβολές
που όπως θα δούµε στη συνέχεια δηµιουργούν νέα σχήµατα χωρικής
οργάνωσης.

3. Η χωρικότητα των νέων τεχνολογιών και µορφών οργάνωσης
της εργασίας
Οι διαδοχικές µεταβολές των µεθόδων παραγωγής και οι
µετασχηµατισµοί της κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας επιφέρουν
σηµαντικές αλλαγές στην χωρική οργάνωση των δραστηριοτήτων. Στο
παρελθόν συνδυάστηκαν µε την άνοδο ορισµένων περιφερειών, µε την
κρίση και την ύφεση άλλων, µε την γεωγραφική µετατόπιση των
δυνάµεων της ανάπτυξης και την ανάδειξη νέων κέντρων έλξης και
δυναµισµού. Σήµερα ένας νέος γύρος τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
πραγµατοποιείται, και κανείς δεν αµφισβητεί την ταχύτητα του
νεωτερισµού σ' ορισµένους κλάδους. Πολλά όµως ερωτήµατα εγείρονται
για τα "γεωγραφικά" αποτελέσµατα του και την χωρικότητα της
ανάπτυξης που προκύπτει. Τέτοια ερωτήµατα αφορούν την χωρικότητα
των διακεκριµένων φάσεων της συσσώρευσης, της παραγωγής, της
ανταλλαγής, της διαχείρισης αλλά και την συνολική χωρική τους
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διάρθρωση; Προχωράµε µήπως σε µια αποκεντρωµένη και πολυκεντρική
οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων; Περιορίζεται ή αυξάνεται
ο βαθµός πόλωσης της συσσώρευσης του κεφαλαίου; Συµβαδίζει η
χωρικότητα των νέων τεχνολογιών µε τις αποκεντρωτικές κινήσεις του
βιοµηχανικού κεφαλαίου και της εργατικής δύναµης; Μ' αυτά που
ακολουθούν θα προσεγγίσουµε µόνο το ερώτηµα της διαφοροποίησης
της χωρικής δοµής της µητρόπολης.

3.1. Χωρική αναδιάρθρωση της παραγωγής
Θα πρέπει κατ' αρχήν να διακρίνουµε την χωρικότητα του τµήµατος
της παραγωγής που παράγει τη νέα τεχνολογία από την χωρικότητα που
αναδύεται από την εφαρµογή της. Παρ' όλο που στην αρχή οι δυο
διαδικασίες είναι στενά συνδεδεµένες, καθώς η πρώτη εφαρµογή µιας
νέας τεχνολογίας γίνεται στην ίδια την επιχείρηση που την παρήγαγε,
γρήγορα η επέκταση των εφαρµογών διαχωρίζει τις χωρικότητες των
δυο τµηµάτων.
Από την έρευνα των Oakey, Thwaites και Nash (1980) σχετικά µε
την παραγωγή και τη γεωγραφία των νεωτερισµών στην Μ. Βρετανία,
προκύπτει ότι οι επιδόσεις των περιφερειών σε νεωτερισµούς δεν
συνδέονται µε την βιοµηχανική δοµή τους, όταν αυτή προσδιορίζεται
µέσω της απασχόλησης. Αυτό σηµαίνει ότι η περιφερειακή δοµή του
µεγέθους των επιχειρήσεων δεν αποτελεί εµπόδιο στην παραγωγή
νεωτερισµών. Αντίθετα ισχυρή είναι η σύνδεση ανάµεσα στην
περιφερειακή παραγωγή νεωτερισµών και στον αριθµό των θέσεων
εργασίας εκτός παραγωγής, µέσα σε κάθε βιοµηχανία και σε κάθε
περιφέρεια. Ακόµη από Την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο
µέρος των νεωτερισµών παράγεται µέσα στις επιχειρήσεις και µικρή είναι
η συµβολή των άλλων ερευνητικών θεσµών (πανεπιστηµιακών και
ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) (πιν. 8.4).
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Πίνακας 8.4
Κύριες πηγές εισαγωγής νεωτερισµών στην παραγωγή
πηγές

αριθµός

%

1. Στο εργοστάσιο όπου πρωτοπαράχθηκε

187

61,5

2. Από άλλο εργοστάσιο του ίδιου οµίλου

61

20,1

3. Σε συνεργασία µε άλλες εταιρίες

22

7,2

4. Από κυβερνητικά και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα

21

6,9

5. Από συµφωνία Licensing

8

2,6

6. Από πανεπιστήµια, πολυτεχνικές σχολές και τεχνικά
κολέγια

5

1,6

πηγή: Oakey et al (1980)

Τα συµπεράσµατα της έρευνας των Oakey, Thwaites και Nash µας
παραπέµπουν στις αναλύσεις του Ε.J. Malecki για την οργάνωση της
έρευνας και εφαρµογής (R και D), και την χωροθέτηση των
τεχνολογικών δραστηριοτήτων στις Η.Π.Α.. Ιδιαίτερα µάλιστα που οι
παραπάνω συγγραφείς συµµερίζονται µια κοινή προβληµατική, την
"product life cicle" του Vernon. Στην έρευνα του Malecki η παραγωγή
νεωτερισµών συνδέεται άµεσα µε την µεγέθυνση και τον κύκλο ζωής της
επιχείρησης και κατ' επέκταση µε τη συνολική οργάνωση των µεγάλων
και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η µικρή επιχείρηση που παράγει ένα µόνο
προϊόν έχει µια απλή δοµή, που επικεντρώνεται στους ιδρυτές της. Η
λειτουργική µορφή (δες κατάτµηση) αποκτάται καθώς η διαίρεση της
εργασίας γίνεται πιο πολύπλοκη και η εξειδίκευση της διαχείρισης
αναγκαία. Τυπικά τµήµατα της λειτουργικής κατάτµησης είναι αυτή της
παραγωγής, των πωλήσεων, του χρηµατοοικονοµικού λογισµού και της
έρευνας και εφαρµογής. Η παρουσία ειδικά της τελευταίας έχει
φυσικοποιηθεί στις µεγάλες επιχειρήσεις καθώς ο ρόλος της έγινε
καθοριστικός στη µεγέθυνση τους (Freeman 1974, Rhenman 1973).
Καθώς η πολυτµηµατική επιχείρηση επεκτείνεται, η R και D τυποποιείται.
Η µακροπρόθεσµη έρευνα συγκεντρώνεται σ' ένα κεντρικό όργανο ενώ η
µακροπρόθεσµη ακολουθεί και εντάσσεται στην παραγωγή. Αν και αυτή
η δοµή οργάνωσης της έρευνας είναι διαδεδοµένη, δεν γενικεύεται
οµοιόµορφα στις πολυτµηµατικές επιχειρήσεις. ∆υο διακεκριµένες δοµές
πιστοποιούνται: η συγκεντροποιηµένη οργάνωση σ' ένα περιορισµένο
αριθµό υπηρεσιών χωρίς καµιά ερευνητική δραστηριότητα να επαφίεται
στα άλλα τµήµατα ή η αποκέντρωση της έρευνας και η πλήρης διάκριση
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της από τη διοίκηση (Stelle 1975). Οι οργανωτικές όµως δοµές δεν
σχηµατοποιούνται χωρικά.
Η χωρική κατανοµή των δραστηριοτήτων R και D στους κλάδους
των εργαλείων (38), της αεροναυτικής (372) και ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών στοιχείων (357, 36) - που ήδη πιστοποιήθηκαν σαν κλάδοι
υψηλής τεχνολογίας - δείχνει ότι αυτές ακολουθούν τις κοινωνικές έδρες
των επιχειρήσεων και τις συγκεντρώσεις ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού. Επίσης η περιφερειακή κατανοµή τους τείνει να συνδέεται µε
µεγάλα αστικά κέντρα, στον βαθµό που αυτά συνδυάζουν εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό και ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνιών και
εξυπηρετήσεων (Malecki 1980 και 1982).
Η καθιέρωση της R και D σαν δραστηριότητας των µεγάλων αστικών
κέντρων δεν αποτελεί ιδιοµορφία ορισµένων εθνικών χωρών. Η
συγκέντρωσή της µάλιστα γίνεται ακόµα πιο έντονη σε χώρες που το
δίκτυο των αστικών οικισµών κυριαρχείται από µια µεγάλη πόλη, όπως
στην Γαλλία, στην Μ. Βρετανία, στην Ν. Ζηλανδία. Στη N.Zηλανδία ο
Taylor (1977) υποστηρίζει ότι η R και D συγκεντρώνεται στα κύρια
πληθυσµιακά κέντρα της χώρας. Από την έρευνα των Βuswell και Lewis
(1970) προκύπτει ότι οι κύριες συγκεντρώσεις της στην Μ. Βρετανία
βρίσκονται στις κεντρικές περιφέρειες της νότιας Βρετανίας. Στις Η.Π.Α.
το µεγαλύτερο µέρος της R και D συγκεντρώνεται στις κύριες
µητροπολιτικές περιοχές. ∆ιαπιστώνει µάλιστα ο Malecki (1980) µια
εντεινόµενη σχέση ανάµεσα στην συγκέντρωση της έρευνας και στο
µέγεθος της πόλης. Αν όµως οι κύριες µητροπόλεις παρουσιάζουν την
µεγαλύτερη συγκέντρωση δραστηριοτήτων R και D, µικρότερα αστικά
κέντρα επίσης αναδεικνύονται σε αξιόλογα κέντρα έρευνας, ιδίως σε
όρους συγκέντρωσης κατά κεφαλή, µε την προϋπόθεση να συνδυάζουν
ένα κατώφλι πληθυσµιακού µεγέθους και ιδιωτικά ή δηµόσια ερευνητικά
κέντρα ή πανεπιστήµια.
Ο Α. Kellerman (1984) µάλιστα υποστηρίζει ότι αυτή η εξάρτηση της
έρευνας από το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό και η συνάφειά της µε
τα µεγάλα αστικά κέντρα περιορίζει την κίνηση της σε χώρες φθηνής
εργατικής δύναµης. Η κλασική ταξική σύγκρουση και το "παζάρεµα" της
τιµής, αντικαθίσταται από άλλες δοµές που στηρίζονται στις εξαιρετικές
επιδόσεις του προσωπικού της R και D. Σ' αυτό το πλαίσιο εταιρίες που οι
µετοχές κατέχονται από το προσωπικό είναι κάτι συνηθισµένο αλλά και
νέες µισθολογικές πολιτικές αναδύονται, όπως ο προσδιορισµός του
µισθού από το προσωπικό και η στήριξη των κερδών από τις υψηλές
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τιµές των προϊόντων παρά από τους χαµηλούς µισθούς.
Ενώ η βιοµηχανική έρευνα και εφαρµογή εµφανίζει µια
συγκεντρωτική δυναµική, που αναδεικνύει ορισµένα αστικά κέντρα σαν
κύριους πυρήνες της, η επέκταση της εφαρµογής των νεωτερισµών
συνδυάζεται µε την ισχυροποίηση των αποκεντρωτικών τάσεων της
βιοµηχανίας και την διάχυση του παραγωγικού συστήµατος. Πρόκειται
για µορφές αποκέντρωσης που σχετίζονται µε την περαιτέρω κατάτµηση
της παραγωγής, µε την αποδέσµευση ορισµένων δραστηριοτήτων από
χωρικούς περιορισµούς και περιορισµούς εργατικού δυναµικού. Το
µέγεθος όµως αυτών των κινήσεων δεν θα πρέπει να υπερεκτιµάται. Από
τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας των Massey και Meegan (1978),
προκύπτει ότι µόνο το 10% του περιορισµού της µητροπολιτικής
παραγωγικής δοµής των κλάδων υψηλής τεχνολογίας οφείλεται στις
διαδικασίες της αποκέντρωσης.
Οι µαρτυρίες για την χωρική διάχυση του παραγωγικού συστήµατος
είναι και θεωρητικές και εµπειρικές. Οι Niles, Carlson, Gray και Ηanneman
(1976) ισχυρίζονται ότι η εξέλιξη µιας βιοµηχανικής βάσης στηριγµένης
στην πληροφορική οδεύει από τη συγκέντρωση σε µια θέση, στην
κατάτµηση, στην µερική διασπορά και στην πλήρη διασπορά-διάχυση.
Αυτή η πορεία αφορά τόσο την εσωτερική της δοµή όσο και την χωρική
της διάταξη. Μια εµπειρική τεκµηρίωση αυτής της τάσης, χωρίς να
επεκτείνεται στην εξελικτική της υπόθεση, προέρχεται από τον Antonelli
(1979). Στην έρευνά του σχετικά µε τα αποτελέσµατα των νεωτερισµών
στις µικρές επιχειρήσεις της Ιταλίας, τεκµηριώνεται ότι η χρήση
υπολογιστών µπορεί να οδηγήσει σ' ένα διακεχυµένο παραγωγικό
σύστηµα, στο οποίο η κεντρική επιχείρηση εξειδικεύεται στην παροχή
πληροφορίας προς την κατανεµηµένη σε πολλά εργοστάσια παραγωγή. Ο
Planque (1983) υποστηρίζοντας την χωρικο-λειτουργική αποκέντρωση
της παραγωγής στη Γαλλία, προσπαθεί να την τεκµηριώσει µε τον
υπολογισµό των συντελεστών gini για τις γαλλικές περιφέρειες. Η µείωση
των συντελεστών (βλ. πίνακας 8.5) θεωρείται σαν τεκµήριο της
αποκέντρωσης, ενώ για µας είναι σαφές ότι στον περιορισµό των
περιφερειακών διαφορών, που οι συντελεστές gini µετρούν, συµβάλλει
επίσης η ύφεση και η παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων στα
µητροπολιτικά κέντρα (Κοµνηνός 1985).
Ισχυρή επίσης είναι η άποψη ότι µε τις νέες τεχνολογίες και τις νέες
µεθόδους εργασίας οι χωρικές απαιτήσεις της βιοµηχανίας µεταβάλλονται
και σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες επέκτασης τους στα µητροπολιτικά
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Πίνακας 8.5
Εξέλιξη των Συντελεστών Συγκέντρωσης —Gini— των
Λειτουργιών στην Γαλλική Βιοµηχανία, 1969-1977
1969

1974

1975

1977

1969/77

Παραγωγή

.48

.47

.46

.45

.93

Εµπόριο

.65

.63

.63

.62

.95

∆ιοίκηση

.60

.58

.58

.56

.93

Έρευνα

.64

.60

.59

.55

.86

πηγή: Planque (1983).

κέντρα, οδηγούν στην αποκέντρωση. Για τους Fothergill και Gudgin που
υιοθετούν αυτή την οπτική, κινητήρια δύναµη της βιοµηχανικής
διασποράς είναι η συνεχής αντικατάσταση της ζωντανής εργασίας από
µηχανές, αποτέλεσµα των επενδύσεων κεφαλαίου και των τεχνολογικών
µεταβολών. Ο ισχυρισµός τους τεκµηριώνεται από τη λεπτοµερή
εµπειρική τους έρευνα στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις του Εast Midlands
της Βρετανίας. Η διασπορά αφορά ιδιαίτερα τις βιοµηχανίες που
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επενδύσεων σε νέο εξοπλισµό και
τεχνολογία, γεγονός που ισχυροποιεί τη θεωρία των χωροθετικών
περιορισµών που διατυπώνουν (Fothergill και Gudgin 1979). Επιπλέον
όµως πολλές βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας θα µπορούσαν να
χαρακτηρισθούν σαν "footloose". Πρόκειται για ένα όρο που περιγράφει
την χωροθετική αδιαφορία τους, να µην εµφανίζουν δηλ. ιδιαίτερες
χωροθετικές προτιµήσεις. Σ' αυτή την ιδιότητα αποδίδει ο Kellerman
(1984) τις πρόσφατες κινήσεις των κλάδων υψηλής τεχνολογίας στο
εξωµητροπολιτικό περιβάλλον και την προπαρασκευή του εδάφους για
µια νέα προαστικοποίηση.
Η περιφερειακή και µητροπολιτική διάχυση του παραγωγικού
συστήµατος κάτω από την επίδραση των νέων τεχνολογιών δεν
ακολουθεί ένα ισοµορφισµό. Παρ' όλο που η σχηµατοποίηση της νέας
χωρικής διάταξης είναι ατελής, φαίνεται να εκδηλώνεται µια πορεία
πολυπυρηνικής οργάνωσης των δραστηριοτήτων που αποκεντρώνονται
(Planque 1983).
Μια διπλή εποµένως δυναµική χαρακτηρίζει την χωρικότητα που
εισάγουν οι νεωτερισµοί και οι νέες µέθοδοι οργάνωσης της εργασίας:
την συγκέντρωση της έρευνας σε ορισµένες µητροπολιτικές θέσεις ή την
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καθιέρωση της σαν µητροπολιτικής δραστηριότητας και τη διάχυση του
παραγωγικού συστήµατος, που στηρίζεται στη λειτουργική κατάτµηση
της παραγωγής και στην χωρική εξειδίκευση. Μεταφράζεται έτσι η
διαδικασία της υπερεξειδίκευσης - αποειδίκευσης της εργατικής δύναµης,
που ακολουθεί τις νέες µεθόδους οργάνωσης, σε χωρική υπερειδίκευση αποειδίκευση µεταξύ των περιοχών και των αστικών κέντρων. Η θέση
του Freyssenet λαµβάνει µια σαφή χωρική διάσταση.

3.2. Χωρική αναδιάρθρωση της διαχείρισης και της ανταλλαγής
Τα νέα σχήµατα οργάνωσης της εργασίας και οι µέθοδοι που τα
στηρίζουν δεν µεταβάλλουν µόνο την χωρικότητα του παραγωγικού
συστήµατος. Η χωρικότητα των πρακτικών διαχείρισης και ανταλλαγής
επίσης µετασχηµατίζεται. το εµπόριο και οι υπηρεσίες, τόσο σαν
δραστηριότητες όσο και σαν χρήσεις γης, µπαίνουν σε µια πορεία
µεταµόρφωσης, που ριζικά αναδιαρθρώνει την αστική περιοχή στην
οποία κατ' εξοχή συγκεντρώνονται: το διοικητικό και επιχειρηµατικό
κέντρο της µητρόπολης. Αφετηρία του µετασχηµατισµού των
δραστηριοτήτων διαχείρισης και ανταλλαγής είναι η διόγκωση του
τριτογενή τοµέα, που προκαλείται από την εξωτερίκευση ορισµένων
δραστηριοτήτων της παραγωγής και από τη σηµαντική επέκταση των
ανταλλαγών.
Έντονη είναι η συζήτηση στα τελευταία χρόνια για την διάσπαση της
έννοιας της επιχείρησης ή αλλιώς για την θεσµική διάσπαση της ενότητας
της εργασίας (Thorgren 1970, Goddard 1973, Planque 1983). Πρόκειται
αφ' ενός για την χωρική αποσύνδεση των βασικών λειτουργιών της
παραγωγής. η λειτουργική αυτή αποσύνδεση αφορά κατ' εξοχή τις
µεγάλες επιχειρήσεις που κατανέµουν χωρικά τις βασικές λειτουργίες του
ατοµικού τους κύκλου συσσώρευσης (χρηµατο-οικονοµική διαχείριση,
έρευνα, παραγωγή, εµπορευµατοποίηση). Αφ' ετέρου η ίδια η πορεία
αυτοµατοποίησης-πληροφορικής οδηγεί στην "έξοδο" από τη
βιοµηχανική
επιχείρηση
ορισµένων
δραστηριοτήτων,
που
αναλαµβάνονται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπηρεσιών. Σ' αυτές τις
διαδικασίες οφείλεται η ταχεία ανάπτυξη του τριτογενή αλλά και η
εµφάνιση νέων µορφών επιχειρηµατικής δραστηριότητας και εργασίας
(εργασία interimaire, εταιρίες υπηρεσιών, πληροφορικής κλπ.).
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Παράλληλα η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και των
νεωτερισµών στο προϊόν οδήγησαν σ' ένα µεγάλο αριθµό νέων
προϊόντων. Μαζί µε τα προϊόντα αυξήθηκε η ποσότητα των εµπορικών
συναλλαγών και ο αριθµός των µη παραγωγικών εργαζοµένων που
αναλαµβάνουν την κυκλοφορία. Στο αποτέλεσµα συνέτεινε και η ένταση
του ανταγωνισµού, κάτω από την πίεση της κρίσης, στην επέκταση δηλ.
των δραστηριοτήτων marketing και εµπορευµατοποίησης.
Μια διπλή λοιπόν συγκυρία, αυτής της κρίσης-έντασης του
ανταγωνισµού και αυτή της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις µεθόδους
εργασίας και στο προϊόν, οδηγεί στην αύξηση των µη παραγωγικών
δραστηριοτήτων, της κυκλοφορίας, της ανταλλαγής, των υπηρεσιών
διαχείρισης και ελέγχου. Η χρηµατοδότηση τους αποτελεί µια καθαρή
δαπάνη χρήµατος, που χωρίς να δηµιουργεί πρόσθετη αξία µεταφέρεται
απλά στην αξία των εµπορευµάτων. Λειτουργεί έτσι σαν δαπάνη που
µεταβάλλει την σχέση παραγωγικού -µη παραγωγικού κεφαλαίου και
περιορίζοντας την µάζα του παραγωγικού κεφαλαίου, θίγει άµεσα την
µάζα της υπεραξίας και τα κέρδη, που έχουν προκύψει από την ίδια την
βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Έτσι για κάθε ατοµικό κεφάλαιο αλλά και για τον συνολικό κύκλο της
συσσώρευσης, η απαίτηση αναδιοργάνωσης της µη παραγωγικής
εργασίας και περιορισµού του κόστους των επεκτεινόµενων
δραστηριοτήτων διαχείρισης και κυκλοφορίας, προκύπτει σαν άµεση
επιταγή. Έτσι ερµηνεύεται η εισαγωγή πληροφορικής στον τριτογενή, ο
περιορισµός του προσωπικού, η αποειδίκευση των στελεχών και η νέα
γεωγραφική κινητικότητα υπηρεσιών και γραφείων. Είναι ενδιαφέρον δε
να παρατηρήσει κανείς ότι η αύξηση του κόστους της µη παραγωγικής
εργασίας ακολουθεί την εισαγωγή πληροφορικής και αυτοµατισµών στην
παραγωγή αλλά και ο περιορισµός του κόστους της επιχειρείται πάλι µε
την χρήση πληροφορικής. Οι νέες µέθοδοι και µορφές οργάνωσης της
εργασίας καλύπτονται έτσι από µια διπλή αναγκαιότητα: να αυξήσουν
την παραγωγικότητα της παραγωγικής εργασίας και να περιορίσουν το
κόστος της µη παραγωγικής.
Η στρατηγική του περιορισµού του κόστους των δραστηριοτήτων
διαχείρισης και ανταλλαγής εκφράζεται µε την µείωση του προσωπικού,
µε την αποειδίκευση των στελεχών, µε την ανάπτυξη του άµεσου
marketing και την επαναχωροθέτηση των υπηρεσιών στο αστικό ιστό. Ο
Freyssenet αναφέρει ότι µόνο η αυτοµατοποίηση του λογιστηρίου
επιτρέπει να περιορισθεί κατά 20 µε 30% το προσωπικό κάθε λογιστικού
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κέντρου, ενώ η τηλεδιαχείριση περιορίζει σηµαντικά τον αριθµό των
λογιστικών κέντρων, ο συνδυασµός τους πραγµατοποιεί µια οικονοµία
προσωπικού της τάξης του 50%. Οι Janco και Furgot ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του 1970 επισήµαναν την αποειδίκευση των στελεχών
καθώς το βασικό τους προνόµιο, η προτεραιότητα τους στην διαχείριση
της πληροφορίας αµφισβητήθηκε από το σύστηµα της πληροφορικής. Οι
J. Grisp (1984) και Α. Kellerman (1984) περιγράφουν µε ιδιαίτερη
έµφαση την επέκταση των µεθόδων άµεσου marketing και την σηµασία
τους στην µεγέθυνση του όγκου των πωλήσεων. Τέλος σαφή είναι τα
εµπειρικά δεδοµένα της µερικής αποκέντρωσης των γραφείων και
υπηρεσιών στο εσωτερικό της µητρόπολης, στη βάση µιας επιδίωξης
περιορισµού του χωροθετικού κόστους.
Οι συστηµατικές εµπειρικές έρευνες για την πρόσφατη χωροθετική
συµπεριφορά των δραστηριοτήτων διαχείρισης και ανταλλαγής
(γραφείων, εµπορίου και διοίκησης) είναι αρκετά περιορισµένες. Στην
κινητικότητα των γραφείων στο Λονδίνο, Μάντσεστερ και Λίβερπουλ
αναφέρονται οι έρευνες των Damesick (1979 και 1982), Daniels (1977),
Catalano και Βarras (1980). Στην µεταβολή της διάρθρωσης της
απασχόλησης στους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών και της
διοίκησης αναφέρεται η έρευνα των Phillips και Vidal (1983). Από τις
παραπάνω µελέτες η τάση της εσωµητροπολιτικής αποκέντρωσης των
υπηρεσιών και των εµπορικών δραστηριοτήτων, τεκµηριώνεται µε σαφή
τρόπο. Εντυπωσιακοί είναι οι ρυθµοί ανάπτυξης της απασχόλησης στο
εµπόριο, στις υπηρεσίες και στις µεταφορές-επικοινωνίες στα
µητροπολιτικά προάστια (βλ. πίνακα 8.6).
Αναλυτικά δεδοµένα για τους λόγους της αποκέντρωσης, τις
χωροθετικές επιλογές των επιχειρήσεων του τριτογενή και τον
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που µετακινούνται προς τα προάστια
παρουσιάζει ο Damesick (1982). Κατ' αρχήν οι δραστηριότητες που
απαιτούν άµεσες σχέσεις µε τους πελάτες παραµένουν στις κεντρικές
περιοχές, ενώ µετακινούνται οι λογιστικές δραστηριότητες, τα τµήµατα
του προσωπικού, οι επεξεργασίες των συναλλαγών και οι χειρισµοί που
στηρίζονται στην χρήση υπολογιστών. Σαν κύριοι λόγοι µετακίνησης
προβάλλονται οι οικονοµικοί αλλά και οι απαιτήσεις για µεγαλύτερους
χώρους, ενώ οι χωροθετικές επιλογές αξιολογούνται µε βάση το ευνοϊκό
ενοίκιο, την προσπελασιµότητα και την δυνατότητα εξασφάλισης
στελεχών.
Σαν συνθετικό αποτέλεσµα της εσωµητροπολιτικής αποκέντρωσης
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Πίνακας 8.6.
Ρυθµοί Μεταβολής της Απασχόλησης σε Μητροπόλεις των Η.Π.Α.,
1967-1977 (% µεταβολή)
Τοµείς

50 µεγαλύτερες

50 µικρές και

Συν.

µητροπόλεις

µεσαίες

Η.Π.Α.

σύνολο

κεντρ.

προά-

πόλη

στια

συν.

κεντρ.

προά-

πόλη

στια

Λ. Εµπόριο

32,9

3,0

70,0

49,7

38,0

76,7

39,0

Χ. Εµπόριο

14,8

-15,9

83,1

30,7

13,0

72,7

25,0

Υπηρεσίες

65,4

34,6

134,2

79,3

63,5

99,0

59,3

9,6

-9,2

124,9

22,1

14,0

62,3

14,5

50,1

44,5

67,3

23,8

18,3

28,6

27,2

ΜεταφορέςΕπικ.
∆ιοίκηση

πηγή: Phillips, Vidal (1983)

των δραστηριοτήτων διαχείρισης και ανταλλαγής προκύπτει η µεταβολή
του ρόλου του διοικητικού και επιχειρησιακού κέντρου (CΒD). Χωρίς να
εµφανίζεται µια υποβάθµιση του ρόλου τους ή µια πορεία εξαφάνισης
τους, οι κεντρικές περιοχές εξειδικεύονται περισσότερο σαν θέσεις των
κοινωνικών εδρών των επιχειρήσεων. Σ' αυτό θα πρέπει να προστεθεί και
η µετακίνηση των µικρότερων επιχειρήσεων προς τις εξωτερικές περιοχές
των µητροπόλεων (Gottmann 1978), και η χωρική διαφοροποίηση κατά
τάξη µεγέθους. Μια εσω-λειτουργική χωρική διαφοροποίηση επικαλύπτει
την προηγούµενη δια-λειτουργική. Το επιχειρησιακό και διοικητικό
κέντρο αναδεικνύεται σαν περιοχή του"µεγάλου" και αποσυνδέεται από
µια κεντρικότητα προσδιοριζόµενη σε όρους ειδικών "κεντρικών"
χρήσεων.
Αν θα µπορούσε να διατυπωθεί ένας ολιστικός χαρακτηρισµός για
την χωρική διάταξη που εισάγουν οι νεωτερισµοί και οι νέες µορφές
οργάνωσης της εργασίας, αυτός θα έπρεπε να συσχετίζει τις διαδικασίες
συγκέντρωσης-αποκέντρωσης µε την περαιτέρω κατάτµηση και την
υπερεξειδίκευση-αποειδίκευση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι
υπερεξειδικευµένες δραστηριότητες, υψηλού κόστους, ακολουθούν µια
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συγκεντρωτική δυναµική ενώ αποκεντρώνονται οι δραστηριότητες
χαµηλής εξειδίκευσης, σε µια προσπάθεια περιορισµού του λειτουργικού
τους κόστους. Η νέα τεχνολογία µετασχηµατίζει την παλιά γεωγραφία
της ανάπτυξης-υπανάπτυξης σε µια γεωγραφία επιπέδων εξειδίκευσης.

Μέρος 3ο:
Νέα Πολεοδοµία:
αστικός προγραµµατισµός και ρύθµιση
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Η µεταβολή της δυναµικής της συσσώρευσης του κεφαλαίου που
επέρχεται µε την οικονοµική ύφεση, η νέα γεωγραφική κατανοµή του
βιοµηχανικού κεφαλαίου και της εργατικής δύναµης, οι νέες τεχνολογίες
και µορφές οργάνωσης της εργασίας, διαµορφώνουν τις δυνάµεις
µετασχηµατισµού της µητροπολιτικής χωρικότητας. Η αναδιάρθρωση της
τελευταίας περνάει µέσα από την ύφεση της µητροπολιτικής οικονοµίας,
τον περιορισµό της παραγωγικής βάσης και την µερική αποβιοµηχάνιση
της µητρόπολης, την ανακατάταξη των ενδοαστικών µετακινήσεων, την
αποσυµπύκνωση της συγκέντρωσης του τριτογενή τοµέα και της
εργατικής δύναµης. Οι βασικές µητροπολιτικές δραστηριότητες και
χρήσεις εδάφους, η βιοµηχανία, το κέντρο πόλης, οι µεταφορές, οι
περιοχές κατοικίας, µεταβάλλονται και παρ' όλο που το νέο σχήµα
διάρθρωσης τους δεν έχει ακόµη αποκρυσταλλωθεί τα βασικά
χαρακτηριστικά του είναι ήδη ορατά.
Συχνά έχουµε αναφέρει ότι η αντιστοιχία ανάµεσα στην
καπιταλιστική συσσώρευση και στην µητροπολιτική χωρικότητα της δεν
είναι ούτε οµαλή, ούτε αυτοδύναµη. Ανάµεσα στις σχέσεις που διέπουν
την συσσώρευση του κεφαλαίου και την χωρική διάταξη των πρακτικών
που αυτές επιβάλλουν, παρεµβάλλονται αντιθέσεις και αντιφάσεις. Οι
αντιθέσεις σχετίζονται µε την κατοχή του χώρου της µητρόπολης και την
εκµετάλλευσή του από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Οι αντιφάσεις
αναφέρονται στην δυνατότητα υλοποίησης αυτής της ίδιας της
χωρικότητας καθώς οφείλει να προκύψει από την συνδυασµένη δράση
πολλών υποκειµένων, που δρουν µε διαφοροποιηµένες σκοπιµότητες.
Σήµερα αυτή η αντιστοιχία συσσώρευσης και χωρικότητας της γίνεται
ακόµα πιο επίπονη καθώς αναδύεται µέσα από διαδικασίες κρίσης,
αναδιάρθρωσης και περικοπών. Η ύφεση οξύνει τις ενδοκαπιταλιστικές
αντιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα διογκώνει την εργατική ανεργία και
περιορίζει τους µισθούς. Οι παροχές του κράτους πρόνοιας της φορντικής
συσσώρευσης µειώνονται καθώς χάνουν τον δοµικό ρόλο τους σαν
κινητήριες δυνάµεις της συσσώρευσης και ανάπτυξης. Τα αστικά
προβλήµατα µε την σειρά τους, ακολουθώντας την πορεία των
κοινωνικών συγκρούσεων και τις αντιφάσεις των καπιταλιστικών
σχέσεων, επίσης εντείνονται. Είναι αναµφισβήτητη η δηµοσιονοµική
κρίση των µεγάλων οικιστικών συγκεντρώσεων, ο περιορισµός των
δαπανών για κοινωνικό εξοπλισµό, η υποβάθµιση των αστικών
υποδοµών, η ένταση του προβλήµατος της κατοικίας. Η κρίση των
σχέσεων και της δυναµικής της συσσώρευσης του κεφαλαίου
µεταφράζεται σε µια χωρικότητα σε κατάσταση κρίσης.
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Η εξοµάλυνση και ολοκλήρωση του νέου χωρικού πλαισίου της
συσσώρευσης του κεφαλαίου στο µητροπολιτικό επίπεδο, η διευθέτηση
των αντιθέσεων και αντιφάσεων που εµφανίζονται σαν χωρικά
προβλήµατα και η αποκατάσταση ορισµένων πλευρών της
κερδοσκοπικής ικανότητας του κεφαλαίου ανατίθεται στην Νέα
Πολεοδοµία. Πρόκειται για το σύνολο των πολεοδοµικών πρακτικών που
αποσκοπούν στην εναρµόνιση του µητροπολιτικού χώρου µε τις νεοδιαφαινόµενες σχέσεις και πρακτικές της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η
Νέα Πολεοδοµία της δεκαετίας του 1970 παρουσιάζεται µε την ίδια
επιτακτική αναγκαιότητα που ωθεί τις αναζητήσεις νέων καθεστώτων
ρύθµισης και συσσώρευσης. Ενσωµατώνει δε όλα τα χαρακτηριστικά της
νέας, περιορισµένης δυναµικής της συσσώρευσης: την στροφή στην
µικρή κλίµακα, την έµφαση στην αποκέντρωση, την αποστροφή στην
µαζικότητα, το φιλελεύθερο ύφος αλλά και την αµφιβολία και δισταγµούς
του µη καθιερωµένου και δοκιµασµένου τρόπου ρύθµισης, του οποίου
αποτελεί µέρος. Αναδεικνύεται έτσι σε αναπόσπαστο τµήµα των
δυνάµεων ολοκλήρωσης της νέας χωρικότητας. Το νέο αστικό
περιβάλλον θα προκύψει από τον συνδυασµό των µετασχηµατισµών της
χωρικότητας της συσσώρευσης και της πολεοδοµίας.
Η τοµή στην πολεοδοµική πρακτική και η ασυνέχεια µε το παρελθόν
διαπερνά τα δύο βασικά επίπεδα της πολεοδοµικής θεωρίας και πράξης:
τον αστικό προγραµµατισµό και τον αστικό σχεδιασµό1. Η ανατροπή των
καθιερωµένων µορφών αστικού προγραµµατισµού είναι τόσο έντονη όσο
και η αποµάκρυνση από τον προηγούµενο τρόπο ρύθµισης, την αστική
πολιτική του κεϋνσιανισµού, το κράτος πρόνοιας, τον συγκεντρωτικό
έλεγχο και τις µεγάλες πολεοδοµικές επιχειρήσεις. Οι νέες µορφές
παρέµβασης στις αστικές δραστηριότητες και χρήσεις γης συνδυάζονται
µε τα χαρακτηριστικά της νέας µητροπολιτικής χωρικότητας. Η ανατροπή
του αστικού σχεδιασµού, της παρέµβασης δηλ. στα φυσικά
χαρακτηριστικά της χωρικότητας, διοχετεύεται µέσα από ένα νέο
παραγωγικό αλλά και πολιτισµικό καθεστώς.
Τον αστικό προγραµµατισµό που αντιστοιχεί στην νέα πολεοδοµία θα
1

Σε προηγούµενα κείµενα έχουµε αναλύσει διεξοδικά την διάκριση αστικού
προγραµµατισµού και αστικού σχεδιασµού (Κοµνηνός 1982β και 1985α). Εδώ µπορούµε
να υπενθυµίσουµε ότι ο όρος αστικός προγραµµατισµός παραπέµπει στις διαδικασίες
εξοµάλυνσης που αναπτύσσονται στο πεδίο των κοινωνικών πρακτικών που ωθούν την
αστικοποίηση, ενώ ο όρος αστικός σχεδιασµός στις διαδικασίες ρύθµισης-διευθέτησης
του φυσικού χώρου της πόλης. Παρ' όλη όµως την φαινοµενική διαφοροποίηση των
αντικειµένων τους, ο µεταξύ τους δεσµός παραµένει άρρηκτος.
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εξετάσουµε στο τρίτο µέρος. Θα αναλύσουµε τους νέους τρόπους
ρύθµισης που προσπαθούν να καθιερωθούν και την αστική πολιτική και
προγραµµατισµό
που
ενσωµατώνουν.
Παράλληλα
όµως
θα
οριοθετήσουµε τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του προγραµµατισµού,
στην µεταβολή των οποίων στηρίζονται οι κοινωνικές παρεµβάσεις της
νέας πολεοδοµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή των σύγχρονων µετασχηµατισµών
του
αστικού
προγραµµατισµού,
σε
αντιστοιχία
µε
τους
µετασχηµατισµούς της µητροπολιτικής χωρικότητας και της ρύθµισης,
είναι αναγκαίο να διευκρινίσουµε δύο ερωτήµατα: τον χαρακτήρα της
ενότητας και την µορφή σύνδεσης προγραµµατισµού, χωρικότητας και
ρύθµισης, και στην συνέχεια τις δοµικές µεταβλητές του αστικού
προγραµµατισµού από την µεταµόρφωση των οποίων µπορούµε να
παρακολουθήσουµε και να κατανοήσουµε τον σηµερινό µετασχηµατισµό
του. Θεωρούµε αυτές τις διευκρινήσεις ιδιαίτερα σηµαντικές, αν και θα
περιγράψουµε την δοµή, λειτουργία και αποτελεσµατικότητα του
αστικού προγραµµατισµού στο επόµενο βιβλίο αυτής της θεωρίας, γιατί
επιτρέπουν την αναγωγή των εµπειρικών δεδοµένων για την µεταβολή
του προγραµµατισµού σ' ένα συνεκτικό θεωρητικό σχήµα.
Αρχική υπόθεση εργασίας είναι αφ' ενός η διπλή σύνδεση
συσσώρευσης και χωρικότητας, ρύθµισης και αστικού προγραµµατισµού
και αφ' ετέρου η µετατροπή της συµπληρωµατικότητας συσσώρευσηςρύθµισης
σε
συµπληρωµατικότητα
χωρικότητας
αστικού
προγραµµατισµού. Το σύνολο της άρθρωσης που έτσι διαµορφώνεται
µπορεί να απεικονισθεί στο ακόλουθο σχήµα,

Συσσώρευση

χωρικότητα

Ρύθµιση

αστικός προγραµµατισµός

που προσδιορίζει την χωρικότητα και τον προγραµµατισµό σαν ειδικές
εκφάνσεις της συσσώρευσης και της ρύθµισης.
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1. Χωρικότητα, ρύθµιση, προγραµµατισµός
Εάν η πολεοδοµία αποτελεί µια διαδικασία εξοµάλυνσης των αντιθέσεων
και αντιφάσεων που γεννιούνται στην πορεία της αστικοποίησης και της
αστικής ανάπτυξης, τότε η διάκριση των δύο βασικών επιπέδων της
εξοµάλυνσης, των κοινωνικών πρακτικών της αστικοποίησης και του
φυσικού χώρου της πόλης, αποτελεί την βάση διάκρισης αστικού
προγραµµατισµού και αστικού σχεδιασµού.
Σε µια γενική διατύπωση, αστικός προγραµµατισµός είναι η θεωρία
και πρακτική της παρέµβασης στις κοινωνικές σχέσεις και στις κοινωνικές
πρακτικές της αστικοποίησης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η
πολεοδοµία των "κοινωνικών πλευρών", της αστικοποίησης, σε αντίθεση
µε την πολεοδοµία του φυσικού και κατασκευασµένου της χώρου
(αστικός σχεδιασµός). Αλλά περισσότερο ενδελεχής και θεωρητικά
έγκυρος είναί ο ορισµός του προγραµµατισµού σαν διαδικασίας
εξοµάλυνσης, που διευθετεί τις αντιθέσεις και επιλύει τις αντιφάσεις που
προκύπτουν από την πόλωση της συσσώρευσης του κεφαλαίου. Οι
διάφορες µορφές του αστικού προγραµµατισµού (π.χ. ο κανονιστικός
προγραµµατισµός, η ενεργός πολεοδοµία, η εφαρµογή των δοµικών
σχεδίων κλπ.) δεν αποτελούν διαδικασίες ανάπτυξης της πόλης αλλά
αντίθετα µορφές ρύθµισης και διευθέτησης των συγκρούσεων που
αναπτύσσονται ανάµεσα στις πραγµατικές δυνάµεις της αστικοποίησης,
όπως είναι η συγκέντρωση της παραγωγής, της ανταλλαγής, του
πληθυσµού και της κατανάλωσης.
Αυτή η οπτική αλλά και τρόπος κατανόησης του αστικού
προγραµµατισµού στηρίζεται στην σύνδεση δύο στοιχείων: των
αντιθέσεων και αντιφάσεων της πολωµένης συσσώρευσης του
κεφαλαίου και της θεσµικής και ιδεολογικής ρύθµισης τους. Αν η ίδια η
συσσώρευση του κεφαλαίου είναι µια πορεία εκρηκτική και αντιφατική, η
κοµβική γεωγραφία της (πόλωση) είναι ακόµη περισσότερο. Η εκρηκτική
και άναρχη πόλωση ή µε άλλα λόγια η άναρχη αστικοποίηση του
πληθυσµού, της παραγωγής και της ανταλλαγής, επιτείνει τις
συγκρούσεις που εµπεριέχει η πορεία της συσσώρευσης. Επιτείνει τις
αντιθέσεις για την διανοµή της υπεραξίας καθώς ισχυροποιεί την θέση
των ιδιοκτητών της αστικής γης, αναδεικνύει την αντιφατικότητα της
συσσώρευσης κάτω από την λογική του ποσοστού κέρδους, µε τους
περιορισµούς της παροχής γενικών συνθηκών παραγωγής, και εντείνει τις
ταξικές συγκρούσεις µε την υποβάθµιση των συνθηκών αναπαραγωγής
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της εργατικής δύναµης. Η αναγκαιότητα για τοπική ρύθµιση και
προγραµµατισµό παρουσιάζεται έτσι ιδιαίτερα επιτακτική. Η θεσµική και
ιδεολογική ρύθµιση αναλαµβάνει να αφ' ενός εξασφαλίσει την διαταξική
και παραγωγική συνεργασία και αφ' ετέρου να διευθετήσει τις µορφές
της αντιφατικότητας που ενέχει η εµπορευµατική αστικοποίηση.
Το πεδίο ενεργοποίησης που προσδιορίζεται έτσι για τον αστικό
προγραµµατισµό, αφορά τις αντιθέσεις και τα προβλήµατα που
αναδύονται από την πόλωση της συσσώρευσης και την αστικοποίηση
που αυτή προκαλεί. ισοδυναµούν µε την σύνθεση ων αντιθέσεων της
συσσώρευσης και των αντιθέσεων που γεννά ο εγκλεισµός της σε
περιορισµένο χώρο. Πρόκειται για ένα πεδίο που αναπροσδιορίζει
διαχρονικά το περιεχόµενο του, σε αντιστοιχία µε τις γενικότερες
διακυµάνσεις της συσσώρευσης, και µε τις ταξικές συµµαχίες και µπλοκ
εξουσίας που υποστηρίζουν το εκάστοτε καθεστώς της. Του αποδώσαµε
ήδη τον χαρακτηρισµό της "κοινωνικής χωρικότητας της συσσώρευσης",
Το πλαίσιο ένταξης του αστικού προγραµµατισµού προσδιορίζεται
από τον υφιστάµενο τρόπο ρύθµισης. τις ιδεολογίες που τον συγκροτούν
και τους θεσµούς της κοινωνικής εξοµάλυνσης που περιέχει. Ο αστικός
προγραµµατισµός σαν διαδικασία ιδεολογικής εξοµάλυνσης, αξιοποιεί τις
υφιστάµενες (ιδεολογικές) αξίες και εξειδικεύει, στο πεδίο της πόλης, τις
γενικότερες κατευθύνσεις δράσης που υποδεικνύει η ιδεολογία. Όπως θα
δούµε στο κεφάλαιο που ακολουθεί, χαρακτηριστική είναι η αντιστοιχία
της ιδεολογίας του παραγωγικού εκσυγχρονισµού και της καταναλωτικής
λιτότητας µε το κίνηµα της αστικής εξυγίανσης, διατήρησης και
προστασίας του περιβάλλοντος, που όπως εύστοχα αναφέρει ο Μ.
Castells (1982) αποτελεί µια εκδοχή της λιτότητας στο πεδίο της πόλης.
Από την άλλη πλευρά η σύνδεση αστικού προγραµµατισµού και θεσµικής
ρύθµισης είναι χαρακτηριστική. Αν και ένα ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο
απαιτείται για την υλοποίηση της εξοµάλυνσης σε τοπικό επίπεδο, αυτή
ακολουθεί τους µετασχηµατισµούς του πολιτικού συστήµατος και
ιδιαίτερα τους µετασχηµατισµούς των θεσµών της πολιτικής εξουσίας.
Η αποτελεσµατικότητα τέλος του αστικού προγραµµατισµού
αναφέρεται στον βαθµό ελέγχου και στην επάρκεια της διαχείρισης των
αντιθέσεων της "κοινωνικής χωρικότητας της συσσώρευσης". Αυτές
συγκεκριµενοποιούνται στα πεδία της αναπαραγωγής της εργατικής
δύναµης, της συνεργασίας των συντελεστών του αστικού παραγωγικού
συστήµατος, και της ιδιοκτησίας της αστικής γης. Ο έλεγχος της αστικής
ανάπτυξης και των χρήσεων γης, η διαχείριση της γης και η παρέµβαση
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στην αστική υποβάθµιση, αποτελούν συγκεκριµένα πεδία αξιολόγησης
της αποτελεσµατικότητας του προγραµµατισµού, που επαφίεται στην
ανάπτυξη τοπικών διαδικασιών και µεθόδων εξοµάλυνσης. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι η αποτελεσµατικότητα του αστικού
προγραµµατισµού εξαρτάται από την επιτυχή σύνδεση του πεδίου
ενεργοποίησης του και του ρυθµιστικού πλαισίου ένταξης του.
Η εξάρτηση του περιεχοµένου του αστικού προγραµµατισµού
(πεδίου, πλαισίου, αποτελεσµατικότητας) από την χωρικότητα της
συσσώρευσης του κεφαλαίου και από την δοµή του τρόπου ρύθµισης
µεταθέτει την ιστορικότητα του προγραµµατισµού στην ιστορικότητα της
χωρικότητας και της ρύθµισης. Αυτό σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη µορφή
που προσλαµβάνει κάθε φορά ο αστικός προγραµµατισµός συνάγεται
από τα εκάστοτε χαρακτηριστικά της χωρικότητας και της ρύθµισης.
Χωρικότητα και τρόπος ρύθµισης αποτελούν τους κοινωνικούς
προσδιοριστές του προγραµµατισµού, τις εξωτερικές συνθήκες που
βαρύνουν σε κάθε µεταµόρφωση του.
Έτσι πριν προχωρήσουµε στο δεύτερο ερώτηµα, στην περιγραφή
δηλ. του αστικού προγραµµατισµού σαν ένα σύστηµα µεταβλητών,
µπορούµε να ξανατονίσουµε ότι πρόκειται για την θεσµική και ιδεολογική

ρύθµιση των αντιφάσεων και αντιθέσεων της αστικοποίησης. που
υποστηρίζεται από την πόλωση της συσσώρευσης του κεφαλαίου. σε πιο
εµπειρικούς όρους ότι πρόκειται για την ρυθµιστική παρέµβαση στο πεδίο
των αστικών δραστηριοτήτων και ακόµη πιο απλά για την οργάνωση, τον
έλεγχο, την διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της πόλης
(βιοµηχανία, εµπόριο, κυκλοφορία, κατοικία, εξυπηρετήσεις. αναψυχή.
ελεύθερους χώρους και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κλπ.).

2. Βασικές µεταβλητές και µετασχηµατισµοί
Σε µια προηγούµενη µελέτη (Κοµνηνός 1982β) για να συνδέσουµε
την δοµή του αστικού προγραµµατισµού µε το γενικότερο πλαίσιο του,
είχαµε χρησιµοποιήσει ένα σύνολο στοιχείων που συγκεκριµενοποιούν
την εσωτερική του οργάνωση: τις βασικές µεταβλητές του
προγραµµατισµού. Σ' αυτές στηρίζονται οι µεθοδευµένες παρεµβάσεις και
οι χειρισµοί που εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητά του, και ενώ

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

203

καθορίζονται εξωγενώς, σε αντιστοιχία µε την χωρικότητα και τον τρόπο
ρύθµισης, προσδιορίζουν ταυτόχρονα το είδος της παρέµβασης που
µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
Σαν βασικές µεταβλητές είχαµε θεωρήσει: 1. τις θεωρίες για την
διάρθρωση και ανάπτυξη της πόλης, 2. τους στόχους, τους τοµείς και τις
πολιτικές της παρέµβασης, 3. τα µέσα και τους θεσµούς της, 4. την
µορφή της διαδικασίας. Κάθε µεταβλητή επικαθορίζει ορισµένα στοιχεία
της άσκησης του προγραµµατισµού. Έτσι η συνάφεια προγραµµατισµού
και βασικών µεταβλητών του µας επιτρέπει να παρακολουθήσουµε την
διαχρονική µεταβολή του, µέσω της αναλυτικής µεταβολής των
τελευταίων. Πριν δε χρησιµοποιήσουµε αυτές τις συναρτήσεις για να
περιγράψουµε την σηµερινή δυναµική του προγραµµατισµού, θα άξιζε να
ξαναθυµίσουµε την αντιστοιχία της πρακτικής του προγραµµατισµού και
των βασικών µεταβλητών του.

Οι θεωρίες για την διάρθρωση
και ανάπτυξη της πόλης
Αναµφίβολα σε κάθε ορισµό του αστικού χώρου αντιστοιχεί και ένας
διαφορετικός τρόπος κατανόησής του. Αν και φαίνεται να υπάρχει
συµφωνία στο ότι αποτελεί µια χωρική συγκέντρωση ορισµένων
στοιχείων, εν τούτοις οι απόψεις για τη δοµή και τις διακυµάνσεις τους
δεν µπορούν να οµογενοποιηθούν. Η διαφοροποίηση των απόψεων για
τον αστικό χώρο και την πόλη δεν αφορά µόνο το περιεχόµενό της σε
διαφορετικές στιγµές της ιστορίας, αλλά επεκτείνεται και στο
περιεχόµενο του όρου σε δοσµένες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες. Στο
ζήτηµα δε της δοµής και των νόµων που διέπουν την εξέλιξη του
αστικού χώρου, η διαφοροποίηση των απόψεων µετατρέπεται σε
πολεµική. Οι απόψεις για την πόλη, τη συγκρότησή της και τους
µετασχηµατισµούς της στην κλασική οικολογική σχολή, στην θεωρία των
κεντρικών τόπων και της οικονοµικής εξαγωγικής βάσης ή στην
µαρξιστική θεωρία, είναι ασυµβίβαστες µεταξύ τους.
Η σηµασία της διαφοροποίησης των θεωριών για την ανάπτυξη της
πόλης βρίσκεται στις κατευθύνσεις που αυτές επιβάλλουν στον
προγραµµατισµό. Έτσι η αποδοχή ορισµένων και η απόρριψη άλλων δεν
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συνδυάζονται µε µία οπτική αξιολόγησης της αλήθειας που περιέχουν,
αλλά αντίθετα σχετίζεται µε τις προγραµµατικές διαδικασίες και το
αποτέλεσµα που προκύπτει. Ο τρόπος κατανόησης του αστικού χώρου,
της δοµής του, των στρατηγικών παραµέτρων που κατευθύνουν τη
µεταβολή του επηρεάζει αποφασιστικά το πολεοδοµικό πρόγραµµα
επέµβασης. Συγκεκριµένα, ο προσανατολισµός του πολεοδοµικού
προγράµµατος σε συνάρτηση µε τις θεωρητικές σχηµατοποιήσεις του
αστικού χώρου πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα: σ' αυτό της
αναγνώρισης
προβληµάτων
λειτουργικότητας
και
ποιότητας
περιβάλλοντος και σ' αυτό της εκτίµησης της αναµενόµενης µεταβολής
του θεωρούµενου χώρου και στον χειρισµό των επιδιωκόµενων στόχων.
Είναι γνωστό από την τρέχουσα πολεοδοµική πρακτική ότι αφετηρία
κάθε προγράµµατος επέµβασης αποτελεί µια δοσµένη κατάσταση του
αστικού χώρου η οποία αναγνωρίζεται και περιγράφεται εµπειρικά και
αξιολογικά. Από µόνη της η εµπειρική περιγραφή δεν µπορεί να στηρίξει
µία πρόταση επέµβασης. Είναι απαραίτητο να συσχετιστεί µε ορισµένες
προσδοκίες ώστε µε τον µετασχηµατισµό των διαπιστώσεων που
δοµούνται από το εµπειρικό υλικό σε αξιολογικές κρίσεις να καθοριστούν
οι κατευθυντήριοι άξονες της επέµβασης. Αυτή η ίδια εποµένως η
δυνατότητα αναγνώρισης και κατανόησης ορισµένων αστικών
προβληµάτων (π.χ. κόστη λειτουργίας, παραγωγικότητα, συγκρούσεις)
συνδέεται µε τις γενικότερες αντιλήψεις για τη δοµή και τη λειτουργία
της πόλης.
Στο ζήτηµα της εκτίµησης της µελλοντικής µεταβολής του αστικού
χώρου, που µαζί µε την περιγραφή της δοσµένης κατάστασης
συγκροτούν το κύριο πλαίσιο ένταξης των πολεοδοµικών προτάσεων, η
σηµασία του τρόπου κατανόησης των µηχανισµών ανάπτυξης της πόλης
είναι ακόµη περισσότερο καθοριστική. Κατά κανόνα κάθε θεωρητικοιδεολογικό σχήµα διατυπώνει ένα ιδιαίτερο µηχανισµό για την αστική
ανάπτυξη. Για παράδειγµα η εκλογίκευση της ανάπτυξης των αστικών
κέντρων από την θεωρία της κεντρικής θέσης του Cristaller (σύµφωνα µε
την εξειδίκευση στην παροχή αστικών υπηρεσιών σε µία ενδοχώρα)
διαφέρει από τον µηχανισµό ανάπτυξης που περιγράφεται από τη θεωρία
της αστικής οικονοµικής βάσης. Καθώς όµως κάθε θεωρία εξηγεί την
αστική ανάπτυξη πάνω σε διαφορετικούς όρους και σχέσεις, διαφορετική
θα είναι και η εικόνα της προβλεπόµενης εξέλιξης που προτείνει και
διαφορετική πολιτική προγραµµατισµού θα προσδιορισθεί.
Το ίδιο ισχύει και για τα υποδείγµατα που επιχειρούν να περιγράψουν
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το αστικό σύστηµα χρησιµοποιώντας ποσοτικές εξισώσεις. Αυτά
παρέχουν µία απλοποιηµένη και αφηρηµένη εικόνα ορισµένων όψεων
του αστικού συστήµατος και διαπραγµατεύονται την χωροθέτηση και την
αλληλοεπίδραση των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης. Τα αστικά
υποδείγµατα, που αποτελούν µια πρακτική εφαρµογή της αστικής
ανάλυσης, αναζητούν πρώτα να κατανοήσουν και να περιγράψουν τη
δοµή και συµπεριφορά του αστικού συστήµατος και στη συνέχεια να
προβλέψουν το αποτέλεσµα µελλοντικών αποφάσεων επέµβασης.
Συνδυάζουν δηλαδή θέµατα ανάλυσης, πρόβλεψης και πολιτικής του
προγραµµατισµού. Το σύνολο των αστικών υποδειγµάτων υπακούει στην
αρχή του "κλεισίµατος του πεδίου" δηλαδή στην επιλογή ορισµένων
παραµέτρων που θεωρούνται οι σηµαντικότεροι για το εκάστοτε
πρόβληµα. Αυτή η επιλογή, που επιβάλλεται από µία επιχειρησιακή
σκοπιµότητα, στηρίζεται σε µία ή περισσότερες θεωρητικές υποθέσεις για
την διάρθρωση και αλληλεξάρτηση των χρήσεων της γης µε τις
παραγωγικές, ανταλλακτικές και καταναλωτικές δραστηριότητες. Σε
τελική ανάλυση στηρίζεται σ' ένα συγκεκριµένο τρόπο κατανόησης του
αστικού χώρου.
Βλέπουµε λοιπόν ότι η θεωρητική οπτική που εκάστοτε
διαµορφώνεται για την αστική συγκρότηση και κατ' επέκταση η µορφή
της αστικής ανάλυσης που επιλέγεται, επιπροσδιορίζει τόσο την
αναγνώριση και την κατανόηση των αστικών προβληµάτων, όσο και την
διαµόρφωση των κατευθύνσεων του προγραµµατισµού.

Στόχοι, πολιτικές και τοµείς
παρέµβασης του προγραµµατισµού
Οι στόχοι και τα αντικείµενα της πολεοδοµικής παρέµβασης αποτελούν
την πιο άµεση σύνδεση του προγραµµατισµού µε το ιστορικο-κοινωνικό
πλαίσιό του. Ήδη έχουµε αναφερθεί στην µεταβολή των
προγραµµατικών στόχων στις διάφορες φάσεις της εξέλιξής του. Αλλά
και σε µία συγχρονική ανάλυση του προγραµµατισµού µπορούµε να
διαπιστώσουµε µία οµαδοποίηση των στόχων και αντικειµένων σε
µερικές βασικές κατηγορίες: σε στόχους και αντικείµενα που αφορούν
τον τοµέα της παραγωγής, της κατανάλωσης, των γενικών συνθηκών
παραγωγής, της γαιοπροσόδου κλπ. Κατ' επέκταση αυτής της
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κατηγοριοποίησης των στόχων είναι δυνατή η διάκριση του αστικού
προγραµµατισµού
σε
προγραµµατισµό
στην
παραγωγή,
σε
προγραµµατισµό στην σφαίρα της κατανάλωσης, σε προγραµµατισµό
των γενικών συνθηκών παραγωγής, σε προγραµµατισµό στον τοµέα της
γαιοπροσόδου1. Ο παραπάνω διαχωρισµός δεν έχει τυποκρατικό
χαρακτήρα. Αντίθετα γίνεται εξαιρετικά ουσιαστικός µόλις κατανοήσουµε
τη µεταβολή της δοµής του προγραµµατισµού σε κάθε ένα από τους
τοµείς που αναφέρθηκαν. ∆εν είναι το ίδιο σύστηµα προγραµµατισµού
που επεµβαίνει στην παραγωγή, στην κατανάλωση ή στις γενικές
συνθήκες. Μ' άλλα λόγια δεν υπάρχει ένας προγραµµατισµός µέσα στο
χώρο που ονοµάζουµε πολεοδοµία, αλλά ένα σύνολο διαφοροποιηµένων
πρακτικών που δεν ενοποιούνται παρά στο επίπεδο των θεσµών της
διαχείρισης.
Κάθε ένα από τα είδη αστικού προγραµµατισµού που αναφέραµε,
χαρακτηρίζεται από µία προβληµατική και ένα εννοιολογικό σώµα που
είναι ιδιαίτερο, από ορισµένους φορείς συµµετοχής που διαφέρουν, από
µέσα επέµβασης που του ανήκουν.
Ένας προγραµµατισµός του παραγωγικού συστήµατος σε αστική
κλίµακα, δεν µπορεί παρά να στηρίζεται στις ενδοκλαδικές ή
ενδοτοµεακές ροές και σχέσεις και στην προσαρµογή του αστικού χώρου
σ' αυτές. Η προβληµατική του δεν µπορεί παρά να είναι προέκταση της
προβληµατικής του οικονοµικού προγραµµατισµού (παραγωγικότητα
επενδύσεων, επένδυση και απασχόληση, τεχνολογικοί συντελεστές,
σχέδια παραγωγής), εµπλουτισµένη από χωρικές παραµέτρους και
προσαρµοσµένη στην αστική κλίµακα. Στον προγραµµατισµό στην
σφαίρα της κατανάλωσης, που είναι και η πιο συνηθισµένη µορφή του,
το κεντρικό ζήτηµα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσµού σε
κατοικία, κοινωνικό εξοπλισµό, ελεύθερους χώρους, πράσινο, κλπ. Σ'
αυτή την περίπτωση µπορεί όλο το οικοδόµηµα του προγραµµατισµού
να αναπτυχθεί σε σχέση µε τον πληθυσµό και να περιστραφεί γύρω από
θέµατα σχετικά µε δείκτες βιοτικού επιπέδου, µεγέθη και εξέλιξη του
πληθυσµού, κοινωνική διάρθρωση, καταναλωτικές επιλογές. Μια τέτοια
όµως κατεύθυνση του προγραµµατισµού είναι κατά µέρος µόνο
συµβιβαστή µε ένα προγραµµατισµό στο επίπεδο των γενικών συνθηκών
της παραγωγής, όπου συνήθως επιχειρείται ανάπτυξη των µεταφορών,
1

Οι τοµεακές πολιτικές και θεσµοί παρέµβασης (στην κατοικία, βιοµηχανία, κυκλοφορία,
κλπ.) αποτελούν ένα άλλο τρόπο έκφρασης αυτής της πολλαπλότητας και εσωτερικής
διαφοροποίησης του προγραµµατισµού.
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της υποδοµής και .των δικτύων ή µε ένα προγραµµατισµό που αποβλέπει
στον έλεγχο της γης και της γαιοπροσόδου. Μ' αυτή την έννοια οι στόχοι
και σε τοµείς παρέµβασης αποκτούν καθοριστική σηµασία για το
σύστηµα του προγραµµατισµού.

Τα µέσα και οι θεσµοί
της παρέµβασης
Είναι διαδεδοµένη η αντίληψη ότι σε εκτέλεση των πολεοδοµικών
προγραµµάτων και για την εφαρµογή τους αναπτύσσονται τα µέσα της
πολεοδοµικής παρέµβασης. Ότι στη φάση επεξεργασίας και διατύπωσης
του πολεοδοµικού προγράµµατος ορίζονται και οι τρόποι και τα µέσα
εφαρµογής του. Η δική µας άποψη βρίσκεται στον αντίποδα της
παραπάνω διατύπωσης. Ισχυριζόµαστε ότι πρώτα καθορίζονται τα µέσα
της πολεοδοµικής δράσης, µέσα από κοινωνικά προσδιορισµένες
διαδικασίες, και σ' αυτά προσαρµόζονται τα επιµέρους προγράµµατα. Εάν
οι δυνατότητες διαχείρισης και οι θεσµοί εφαρµογής δεν προϋφίστανται
των πολεοδοµικών προγραµµάτων τότε πρακτικά είναι αδύνατη η
εφαρµογή τους. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία του πλήθους των
ρυθµιστικών µελετών, που εκπονήθηκαν µετά το 1960 στην Ελλάδα και
που έµειναν αχρησιµοποίητες γιατί απουσίαζε το σύνολο του µηχανισµού
που ήταν αναγκαίο για την εφαρµογή τους.
Η εξέλιξη των θεσµών και των µέσων της πολεοδοµικής επέµβασης
ταυτίζεται µε την εξέλιξη της ρύθµισης και του κράτους στις
καπιταλιστικές κοινωνίες. Στην περίοδο του ελεύθερου ανταγωνισµού και
στις πρώτες φάσεις του µονοπωλιακού καπιταλισµού, η πολεοδοµική
δράση εξασφαλίζεται από τον συνδυασµό διοικητικού συστήµατος,
πολιτικού συστήµατος και νοµοθετικού πλαισίου. Κύριος χαρακτήρας της
είναι αυτός της διαιτησίας ανάµεσα στα διακεκριµένα συµφέροντα που
συνδυάζουν τον ανταγωνισµό τους µε την αστική ανάπτυξη. Αυτή η
µορφή επέµβασης του κράτους στην αστικοποίηση είναι µέρος της
γενικότερης προσπάθειας να εξασφαλιστεί η ενότητα των κυρίαρχων
τάξεων και οµάδων και αντιστοιχεί στο φιλελεύθερο κράτος του οποίου
οι παρεµβατικοί µηχανισµοί στην οικονοµία, αν και υπάρχουν, είναι
εξαιρετικά περιορισµένοι. Ο βασικός µηχανισµός της κρατικής
παρέµβασης στην αστικοποίηση, στην περίοδο αυτή, είναι αυτός της
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διοίκησης, που έχει την δυνατότητα να ερµηνεύει, να αδρανοποιεί ή να
ενεργοποιεί το νοµοθετικό πλαίσιο. Σε µια επόµενη φάση εξέλιξης του
καπιταλιστικού κράτους, εκτός από τη διοικητική, νοµική και πολιτική
παρέµβασή του στην αστικοποίηση εντείνονται οι οικονοµικοί
παρεµβατικοί µηχανισµοί. Αυτή η νέα µορφή παρέµβασης προϋποθέτει
τον µετασχηµατισµό του φιλελεύθερου κράτους σε κράτος
παρεµβατισµού, του οποίου η δράση ξεπερνώντας το επίπεδο της
διαιτησίας εµπλέκεται στην διευρυµένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου.
Καθώς ο προγραµµατισµός είναι ιστορικά συνδεδεµένος µε τις
κρατικές παρεµβάσεις, η εκάστοτε δυναµική του προκαθορίζεται από τον
ρόλο του κράτους και ενσωµατώνεται στις κρατικές αστικές πολιτικές.

Η διαδικασία
Στην διαδικασία διατύπωσης και εφαρµογής πολεοδοµικών
προγραµµάτων ο θεσµός του προγραµµατισµού συσχετίζεται µε άλλες
µορφές κοινωνικής δράσης και εισάγεται στο πεδίο της συνολικής
κοινωνικής δυναµικής. Ο τρόπος όµως που διαµορφώνεται και
υλοποιείται ένα πρόγραµµα δεν περιέχεται µέσα σ' αυτό το ίδιο, ούτε και
είναι άµεση απόρροια των µέσων και στόχων του δοσµένου
προγραµµατικού συστήµατος. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει οµοιοµορφία
διαδικασιών προγραµµατισµού στις διάφορες χώρες που ασκείται
πολεοδοµία. Οι όροι κεντρικός, συµµετοχικός, πλουραλιστικός,
συνηγορικός, αυτοδιαχειριζόµενος κλπ. προγραµµατισµός, εκφράζουν
αυτήν την ποικιλία των µορφών κάτω από τις οποίες η πολεοδοµική
πρακτική παρουσιάζεται ή είναι δυνατό να παρουσιασθεί.
Σε κάθε οργανωτικό σχήµα αντιστοιχεί µία διαφορετική δοµή
εξουσίας και κατ' επέκταση µία διαφορετική δυνατότητα ενσωµάτωσης
της αβεβαιότητας. Οι αντιλήψεις του "ενός καλύτερου δρόµου" συνήθως
συνδυάζονται µ' ένα αυστηρά ιεραρχικό οργανωτικό σχήµα, ενώ ο
κλονισµός των πεποιθήσεων της απόλυτης ορθολογικότητας, της λογικής
αυστηρότητας και της µοναδικής ενότητας, σαν αδιάψευστα κριτήρια
αποτελεσµατικότητας εισάγει πιο ελαστικά σχήµατα οργάνωσης. Ο
Crozier (1970) υποστηρίζει ότι οι πιο προχωρηµένοι οργανισµοί αρχίζουν
να υποκαθιστούν την έννοια του προγράµµατος µε αυτήν του
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επιχειρησιακού τρόπου, εξασφαλίζοντας έτσι µία µεγαλύτερη ικανότητα
ενσωµάτωσης ζωνών αβεβαιότητας. Εάν δεχθούµε την διαφοροποίηση
των οργανωτικών σχηµάτων στο επίπεδο της αποτελεσµατικότητάς τους,
κάτι που εµπειρικά δύσκολα άλλωστε µπορούµε να απορρίψουµε, τότε
θα πρέπει να διερευνηθεί εξαντλητικά το συµβιβάσιµο ορισµένων
σκοπών και µέσων µε ορισµένα σχήµατα οργάνωσης. Όπως και στην
περίπτωση των µέσων, η οργάνωση της διαδικασίας ανάγεται στις
γενικότερες ιδιοµορφίες του θεσµικού συστήµατος και οι συγκεκριµένες
διαδικασίες που ακολουθούνται προϋφίστανται στο πεδίο των θεσµών.
Βέβαια πρόκειται για ένα "ντετερµινισµό" πολύ ελαστικότερο από αυτόν
που αφορά µε τα µέσα του προγραµµατισµού.

***

Από την σύντοµη αναφορά στις διαρθρωτικές µεταβλητές του
προγραµµατισµού γίνεται κατανοητό πως αυτές συσχετίζονται µε
γενικότερες ιδεολογικές αντιλήψεις και θεσµικές παρεµβάσεις. Αυτός ο
πολιτικός και ιδεολογικός καθορισµός του προγραµµατισµού τον ανάγει
από σύστηµα λήψης αποφάσεων(όπως υποστηρίζεται ότι είναι), σε
πλήρως προσδιορισµένη κοινωνική δράση της οποίας το αντικείµενο, η
προβληµατική, οι στόχοι, τα µέσα, οι διαδικασίες και τα οργανωτικά
σχήµατα είναι πολύ οριοθετηµένα. Έτσι η λειτουργία του γίνεται
ουσιαστικά αναπαραγωγική, έχει δηλαδή την δυνατότητα να παράγει
κυκλικά µία πράξη της οποίας τα γενικά χαρακτηριστικά µένουν
αναλλοίωτα. Οι επιλογές και οι αποφάσεις δεν διαµορφώνονται µέσα από
µία εσωτερική δυναµική του συστήµατος αλλά έρχονται σ' αυτό σαν
εξωγενή στοιχεία. Ενώ µέσα σ' αυτό εµφανίζεται µία τυποποίηση των
προβληµάτων για επίλυση και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται. Αυτή
η θέση δεν πρέπει να ερµηνευτεί σαν πλήρης αδυναµία παρουσίασης
πρωτότυπων µορφών πολεοδοµικής παρέµβασης. Η µη τυπική όµως
πολεοδοµική δράση θα πρέπει να αναχθεί στις πολιτικές, οικονοµικές και
ιδεολογικές παρεµβάσεις φορέων που βρίσκονται έξω από το άµεσο
πολεοδοµικό σχήµα. Εάν όµως κάθε πρωτοτυπία στο επίπεδο των
λύσεων και κάθε µεταβολή του τρόπου άσκησης του προγραµµατισµού
προϋποθέτει µια εξωτερική του πολεοδοµικού προγραµµατικού
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συστήµατος δράση, δηλαδή ένα µετασχηµατισµό στο επίπεδο των
στοιχείων που ονοµάσαµε βασικές µεταβλητές του, τότε αυτές οι
µεταβλητές ουσιαστικά µετατρέπονται σε θεωρητικά του αντικείµενα
καθώς εκλογικεύουν τουλάχιστο τις θεµελιώδεις σχέσεις οικοδόµησης της
προγραµµατικής πρακτικής. Και µ' αυτή την έννοια είναι όχι µόνο
σκόπιµο αλλά και αναγκαίο να προσδιορίζονται σε σχέση µε τις
διαρθρωτικές µεταβλητές του οι εκάστοτε µετασχηµατισµοί του.
∆ιαπίστωση που επιβάλει να εξετάσουµε τους σύγχρονους
µετασχηµατισµούς του αστικού προγραµµατισµού στο αναλυτικό επίπεδο
των διαρθρωτικών µεταβλητών του τελευταίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η κρίση υπερσυσσώρευσης που εκδηλώνεται στις αρχές της δεκαετίας
του 1970, οδηγεί τις µητροπόλεις των χωρών του αναπτυγµένου
καπιταλισµού σε ισχυρή περιβαλλοντική και δηµοσιονοµική κρίση. Κύριες
εκδηλώσεις της είναι η αποβιοµηχάνιση, η ένταση της ανεργίας στις
παραδοσιακά δυναµικές αγορές εργασίας, η διεύρυνση των ελλειµµάτων
της τοπικής διοίκησης, η υποβάθµιση του κοινωνικού εξοπλισµού, των
υποδοµών και της συλλογικής κατανάλωσης γενικότερα. Τα φαινόµενα
αυτά συνοδεύονται αφ' ενός από την µετατόπιση των κοινωνικών
αντιθέσεων και αφ' ετέρου από νέες µορφές ρύθµισης και τοπικής
κοινωνικής διαχείρισης. Η µετατόπιση των αντιθέσεων σχετίζεται µε τα
αίτια και τις επιπτώσεις της κρίσης στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες.
Ο µετασχηµατισµός του τρόπου ρύθµισης συµβαδίζει µε την κυριαρχία
των ιδεολογιών του νεοφιλελευθερισµού, των πολιτικών περιορισµών
της λαϊκής κατανάλωσης (λιτότητας) και την αποδιάρθρωση των θεσµών
της κεϋνσιανής κοινωνικής διαχείρισης και ρύθµισης. Μητροπολιτική
χωρικότητα σε κατάσταση κρίσης, µετατόπιση των αντιθέσεων και νέες
µορφές ρύθµισης συµπαρασύρουν και µεταµορφώνουν τον αστικό
προγραµµατισµό και την τοπική κοινωνική διαχείριση των µητροπόλεων.

1. Προβλήµατα και αντιθέσεις της νέας χωρικότητας
Στις διαδικασίες µετασχηµατισµού της µητροπολιτικής χωρικότητας
αναφερθήκαµε ήδη στο δεύτερο µέρος, στην κίνηση του πληθυσµού και
της εργατικής δύναµης, στην γεωγραφική κίνηση του βιοµηχανικού
κεφαλαίου, στην αναδιάρθρωση της τεχνικής, κοινωνικής και χωρικής
διαίρεσης εργασίας. Αλλά πάνω απ' όλα τονίσαµε τις νέες συνθήκες
αξιοποίησης και συσσώρευσης του κεφαλαίου στην περίοδο της κρίσης
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υπερσυσσώρευσης και τα χαρακτηριστικά της χωρικότητας που της
αντιστοιχεί.
Για την θεωρία της υπερσυσσώρευσης η κρίση αναδύεται όταν η
συνολική µάζα των κερδών, παρ' όλο που µεγεθύνεται, δεν επαρκεί για
να εξασφαλίσει την προηγούµενη αποδοτικότητα στο πρόσθετο
κεφάλαιο. Μπροστά στην πτώση της αποδοτικότητας, οι επιχειρηµατίες
προτιµούν να πουλήσουν τα αποθέµατα τους, να περιορίσουν την
παραγωγή και να αναστείλουν τις επενδύσεις. Η κρίση ξεσπάει έτσι σε
τρία επίπεδα, των εµπορευµάτων, των µέσων παραγωγής και του
χρήµατος, (Σχ. 10.1) µε τις µορφές της ανεργίας ή υποαπασχόλησης της
εργατικής δύναµης, της υποχρησιµοποίησης του παραγωγικού και
χρηµατιστικού κεφαλαίου και του πληθωρισµού.
Σχήµα 10.1

Εργατική ∆ύναµη

Χ1-Ε1

Εµπορεύµατα
Αναπαραγωγής

Μισθός

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέσα Παραγωγής

Χ2-Ε2

Χρήµα/
Πρόσθετο Κεφάλαιο

Χ3-Ε3

Χ1-Ε1, Χ2-Ε2, Χ3-Ε3, τρία επίπεδα ασυνέχειας, κρίσης, µέσων παραγωγής,
χρήµατος, εµπορευµάτων αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης.
Η ανάγνωση της σηµερινής κρίσης από την οπτική της
υπερσυσσώρευσης ενέχει και την ερµηνεία της νέας κινητικότητας του
κεφαλαίου και των αναδιαρθρώσεων της παραγωγής, της κυκλοφορίας
και του εµπορίου, που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της
προηγούµενης αποδοτικότητας του. Εδώ εντάσσεται η νέα γεωγραφική
κινητικότητα
του
βιοµηχανικού
κεφαλαίου
από
τις
υψηλά
αστικοποιηµένες περιοχές, όπου ο κοινωνικός προϋπολογισµός και η
φορολογία είναι σε υψηλά επίπεδα, το εργατικό δυναµικό υποστηρίζεται
από ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις, και ορισµένοι συντελεστές του
κόστους χωροθέτησης προσφέρονται σε υψηλές τιµές, προς τις λιγότερο
αστικοποιηµένες και αγροτικές περιοχές ή τα εξωτερικά προάστια των
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µητροπόλεων. Επίσης η στροφή σε νέες τεχνολογίες και µορφές
οργάνωσης της εργασίας που συντελούν στην µείωση του κόστους
λειτουργίας και εργασίας. Ακόµη οι περικοπές της ατοµικής και
συλλογικής κατανάλωσης που συµβαδίζουν µε τις περικοπές των µισθών
και την νέα κατεύθυνση των δηµόσιων δαπανών. Πτωχεύσεις των
επιχειρήσεων, περικοπές της παραγωγής, νέα βιοµηχανική γεωγραφία,
στροφή στις νέες τεχνολογίες, ύφεση της αστικοποίησης του
πληθυσµού, περιορισµός των δαπανών σε κοινωνικό εξοπλισµό και κρίση
της
αγοράς
κατοικίας,
συγκεκριµενοποιούν
τις
διαδικασίες
µετασχηµατισµού της µητροπολιτικής χωρικότητας, και τα φαινοµενικά
αίτια των σηµερινών αστικών προβληµάτων και κοινωνικών
συγκρούσεων.
Τρεις κατηγορίες αλληλοσυνδεδεµένων αστικών προβληµάτων
συνοδεύουν τον σηµερινό µητροπολιτικό µετασχηµατισµό, η πρώτη
αφορά την ύφεση των παλιών βιοµηχανικών κέντρων και την
αποβιοµηχάνιση των µητροπόλεων, η δεύτερη σχετίζεται µε τους
περιορισµούς της συλλογικής κατανάλωσης, την υποβάθµιση του
κοινωνικού εξοπλισµού και του περιβάλλοντος, την ένταση του
προβλήµατος της κατοικίας. η τρίτη αφορά τους περιορισµούς της
δηµόσιας χρηµατοδότησης, των τοπικών εσόδων και δαπανών,
υπονοµεύοντας το κατακτηµένο επίπεδο της τοπικής αυτονοµίας. Η
ανεργία, ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές της µητρόπολης, συνοδεύει
την συρρίκνωση της παραγωγικής της βάσης. η υποβάθµιση της
συλλογικής κατανάλωσης (κατοικία, δίκτυα, εξοπλισµός) ακολουθεί τις
πληθωριστικές πιέσεις, τον περιορισµό της κατανάλωσης των µισθωτών
και την µείωση των δηµοσίων παρεµβάσεων, η τοπική διοίκηση και
αυτοδυναµία µένει µετέωρη χωρίς την στήριξη των τοπικών εσόδων.
Παρ' όλο όµως που η µορφή που παίρνει η αλυσίδα:
• περικοπές της παραγωγής
• πτωχεύσεις, παύση
λειτουργίας
• ένταση ανταγωνισµού
• παραγωγική
αποκέντρωση

• ανεργία
• υποχώρηση µισθών και
ηµεροµισθίων
• πληθωρισµός
• διάβρωση τοπικής
φορολογικής βάσης
• περιορισµός κρατικής
χρηµατοδότησης

• υποβάθµιση συλλογικής
κατανάλωσης
• ένταση του προβλήµατος
της κατοικίας
• κρίση της τοπικής
διαχείρισης και
αυτονοµίας
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διαφέρει από χώρα σε χώρα, διαφαίνεται ένας κοινός πυρήνας
αλληλοσυνδεδεµένων φαινοµένων, στα οποία µπορεί να αποδοθεί ο
χαρακτηρισµός της "δηµοσιονοµικής κρίσης" (crise fiscale). Είναι η κρίση
της µητροπολιτικής οικονοµίας, διαχείρισης και περιβάλλοντος που
συνοδεύει την υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου. Έτσι παρά τις διαφορές
του επιπέδου ανάπτυξης, των πολιτικών θεσµών και της πολιτικής
συγκυρίας, κοινές µορφές µητροπολιτικής δηµοσιονοµικής κρίσης
διαπιστώνονται στα παλιά βιοµηχανικά κέντρα των χωρών του
αναπτυγµένου καπιταλισµού.
Στην Μ. Βρετανία τα στοιχεία της απογραφής του 1981 επικυρώνουν
τις τάσεις που άρχισαν να διαφαίνονται από την προηγούµενη δεκαετία
δηλ. την πληθυσµιακή ύφεση των µεγάλων αστικών κέντρων (Λονδίνου,
Λίβερπουλ, Μάντσεστερ) προς όφελος των προαστίων, των οικισµών της
µεταβατικής ζώνης, των µικρότερων οικισµών και την µείωση των
θέσεων εργασίας στην µεταποίηση, στις µεταφορές, στις εξυπηρετήσεις
και στις επικοινωνίες (McCallum 1980, Εlliοt και McCrone 1984). Οι
αλλαγές στην απασχόληση, η παύσεις λειτουργίας και η αποµάκρυνση
των επιχειρήσεων έκαναν ιδιαίτερα δύσκολη την τοπική διαχείριση
ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές του Λονδίνου ή των άλλων παλιών
βιοµηχανικών κέντρων, και την παροχή των εξυπηρετήσεων που οι
κάτοικοι συνήθιζαν να έχουν. Είναι γνωστή η προσπάθεια της τοπικής
διοίκησης να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσµού, των ανέργων,
του ελλιπώς στεγαζοµένου εργατικού πληθυσµού, στηριζόµενη σε µια
συρρικνούµενη οικονοµική βάση. Με την σειρά της η µείωση των
τοπικών πόρων οφείλεται στον περιορισµό των φορολογικών εσόδων,
στους υψηλούς ρυθµούς πληθωρισµού και στα υψηλά επιτόκια των
δανείων όταν αυτά προορίζονται για κοινωνικά προγράµµατα. Βέβαια η
οξύτητα των παραπάνω προβληµάτων δεν µπορεί να συγκριθεί µε την
εµπειρία των Ηνωµένων Πολιτειών και την δηµοσιονοµική κρίση των
αµερικανικών αστικών κέντρων. Πολλές φορές µάλιστα στην Βρετανική
βιβλιογραφία η ιδέα της δηµοσιονοµικής κρίσης αντικρούεται. Γεγονός
πάντως παραµένει η διαφορετική ένταση των αστικών προβληµάτων από
χώρα σε χώρα, αποτέλεσµα ίσως της διαφορετικής ένταξης των τοπικών
διοικήσεων στο εθνικό πολιτικό σύστηµα και του διαφορετικού βαθµού
της τοπικής αυτονοµίας.
Κλασικό παράδειγµα δηµοσιονοµικής κρίσης στις Η.Π.Α. είναι αυτό
της Ν. Υόρκης. Η πόλη είναι σε απελπιστική κατάσταση γράφει ο Walton
(1981). Το ανάπηρο σήµερα σύστηµα δηµοσίων µεταφορών, κάποτε το
καλύτερο του κόσµου, βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. Το έγκληµα
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επεκτείνεται, οι δρόµοι είναι βρώµικοι, η δηµόσια υγεία υποβαθµίζεται,
τα πάρκα έχουν περιπέσει σε δυσµένεια, οι βιβλιοθήκες σπάνια είναι
ανοικτές και η δηµόσια αισιοδοξία καταρρέει. Το πιο ανησυχητικό όµως
φαινόµενο είναι η ανάπτυξη µιας επικίνδυνης φυλετικής και κοινωνικής
πόλωσης. Την αστική υποβάθµιση συµπληρώνει η µείωση των δαπανών
της τοπικής διοίκησης που µετά το 1975 παρουσιάζει ένα αρνητικό άλµα
(1961-66: +52%, 1966-71: +117%, 1971-76: +63,5%, 1976-80:
-3,3%) (Marcuse 1981).
Στην Γαλλία η στασιµότητα της ανάπτυξης των πολύ µεγάλων
αστικών συγκεντρώσεων και ιδιαίτερα της περιοχής του Παρισιού όταν
ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1960 ορατή (Chaline 1981). Η εσωµητροπολιτική όµως γεωγραφία της ύφεσης και της ανάπτυξης είναι
πολύ διαφοροποιηµένη. Στις κεντρικές περιοχές των µεγάλων αστικών
κέντρων (Παρίσι, Λίλλη, Λυόν, Μπορντώ) η πληθυσµιακή ύφεση όπως
και αυτή των θέσεων εργασίας είναι ισχυρή. Μόλις όµως περάσει κανείς
στις εξω-µητροπολιτικές, περιοχές και προάστια ένα πολύµορφο µωσαϊκό
ύφεσης και ανάπτυξης παρουσιάζεται. Και η σηµασία αυτής της
διαφοροποίησης είναι προφανής για την αλυσίδα της δηµοσιονοµικής
κρίσης, στον βαθµό που απαρχή της είναι η αποβιοµηχάνιση και η
στασιµότητα. Αν όµως η δηµοσιονοµική κρίση εδώ µετατρέπεται σε
κρίση της τοπικής δηµοκρατίας και αυτονοµίας, όπως ισχυρίζεται ο J.
Lojkine (1981), ιδιαίτερα στους δήµους µε αριστερή διοίκηση, αυτό
οφείλεται στην µακρόχρονη υποτίµηση της αντίθεσης λαϊκών
διεκδικήσεων-κράτους, στην άµβλυνση των διεκδικήσεων για
µεγαλύτερη κρατική χρηµατοδότηση των τοπικών κοινωνικών
προγραµµάτων και στην κυριαρχία της αντίληψης ότι διέξοδος από την
κρίση είναι δυνατή µέσω µιας εκλογικής αλλαγής και ενός κοινού
προγράµµατος της αριστεράς.
Αν λοιπόν αποκαλέσουµε περιβαλλοντική και δηµοσιονοµική κρίση
την ενότητα των προβληµάτων που εµφανίζονται σήµερα στα παλιά
βιοµηχανικά κέντρα και στις µητροπόλεις, τότε µπορούµε να
ισχυρισθούµε ότι ο πυρήνας της συντίθεται από την αποβιοµηχάνιση, τον

περιορισµό των δηµόσιων κοινωνικών παρεµβάσεων και την αστική
υποβάθµιση, ιδιαίτερα των εγκαταστάσεων συλλογικής κατανάλωσης.

Η κοινωνική κατανοµή της δηµοσιονοµικής κρίσης εντείνει τις
υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Οι περιορισµοί της συλλογικής
κατανάλωσης πλήττουν τις κοινωνικές κατηγορίες που τις έχουν
περισσότερο ανάγκη. Η ανεργία αφορά περισσότερο τους νέους, τις
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γυναίκες, τις µειονότητες, τους λιγότερο ειδικευµένους εργάτες. το
κλείσιµο των νοσοκοµείων, η αύξηση του µεγέθους των τάξεων και η
µείωση του χρόνου εκπαίδευσης, γίνονται περισσότερο αισθητά σ'
αυτούς που δεν µπορούν να πληρώσουν ιδιωτική εκπαίδευση και
περίθαλψη. Η δηµοσιονοµική κρίση κατά κανόνα εντείνει τις κοινωνικές
αντιθέσεις, πολύ περισσότερο µάλιστα καθώς αυτή αποτελεί προσωρινή
διέξοδο στην κρίση της υπερσυσσώρευσης. Κυρίαρχη σε µια τέτοια
κατεύθυνση είναι η επιθετική πολιτική του κεφαλαίου, να περικόψει τον
άµεσο και έµµεσο µισθό και να αποκαταστήσει µ' αυτόν τον τρόπο την
προηγούµενη ικανότητα κέρδους. Αναπόφευκτα νέα πεδία ταξικής
αντιπαράθεσης διανοίγονται, ένας "νέος ταξικός πόλεµος", σε πολλά
επίπεδα κατά την έκφραση του Szelenyi (1984).
Στο πεδίο των επιχειρήσεων οι συγκρούσεις σχετίζονται µε τον
περιορισµό των θέσεων εργασίας και την καθήλωση των µισθών. Η
επιδίωξη είναι προφανής: η πτώση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου
επιχειρείται να αντιµετωπισθεί µε µια διαφορετική διανοµή της
προστιθέµενης αξίας ανάµεσα σε µισθό και κέρδος στην κατεύθυνση της
συµπίεσης του µισθού. Ακόµη η επένδυση σε νέα τεχνολογία και
αυτοµατισµούς πραγµατοποιείται εφ' όσον εγγυάται µια µακροπρόθεσµη
µεταβολή της διανοµής που αναφέραµε ή αλλιώς εάν η απόσβεση της
επένδυσης σε νέα τεχνολογία υπερκαλύπτεται από το κόστος του
µεταβλητού κεφαλαίου που υποκαθιστά. Σήµερα η κρίση της
παραγωγικότητας δεν επιτρέπει την συνέχιση του παλιού συµβολαίου
κεφαλαίου-εργασίας, δηλ. την χρηµατοδότηση της αύξησης του µισθού
και της κατανάλωσης των µισθωτών από τα κέρδη της παραγωγικότητας.
Με την λύση αυτού του κρατικά εγγυηµένου-συµβολαίου, ανατρέπονται
οι κοινωνικοί συµβιβασµοί της σοσιαλδηµοκρατίας και αναπόφευκτα
αντικαθίστανται από συγκρούσεις,
Στο επίπεδο των γεωγραφικών ενοτήτων αναπτύσσονται
ανταγωνισµοί µεταξύ περιφερειών, πόλεων, δήµων και κοινοτήτων για
την προσέλκυση επενδύσεων και την χωροθέτηση οικονοµικών
δραστηριοτήτων. Συνήθης µορφή εκδήλωσης τους είναι η πλειοδότηση
σε κίνητρα προς το κεφάλαιο, όπως παροχή δανείων, επιδότηση του
επιτοκίου, προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού, µείωση συντελεστών
φορολογίας, ελάφρυνση των κανονισµών περιβαλλοντικής προστασίας,
που συντελούν στην µεταβολή του κόστους χωροθέτησης και
λειτουργίας από µια περιοχή στην άλλη. Μια ανταγωνιστική ρύθµιση της
πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους εγκαθιδρύεται έτσι σε
γεωγραφική βάση, που κατευθύνει τα τοπικά έσοδα σε παροχές προς το
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κεφάλαιο και ανατρέπει την αναδιανοµή που αυτά εξασφάλιζαν µέχρι
σήµερα.
Σε εθνικό επίπεδο η αποκατάσταση του ποσοστού κέρδους περνάει
µέσα από την αποδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας και των εγγυήσεων
του στην ανεργία, στον άµεσο και έµµεσο µισθό. Οι τοπικές επιπτώσεις
της κρίσης του κράτους πρόνοιας είναι ιδιαίτερα αισθητές σε χώρες που
οι τοπικοί πόροι είναι έντονα εξαρτηµένοι από την κεντρική διοίκηση. Οι
συγκρούσεις εποµένως που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο αφορούν
την διανεµητική λειτουργία του κράτους πρόνοιας και την αντικατάσταση
των κεϋνσιανών πολιτικών από µονεταριστικές.
Το πεδίο των προβληµάτων και αντιθέσεων που η κρίση
υπερσυσσώρευσης διανοίγει, έχει καθοριστικές επιπτώσεις στην µορφή
που προσλαµβάνει σήµερα ο αστικός προγραµµατισµός. Βέβαια το
παράδοξο για την κοινή λογική και τις θεωρίες των αναγκών είναι ότι οι
αντιθέσεις βαρύνουν περισσότερο από τα συγκεκριµένα προβλήµατα.

2. Ο µετασχηµατισµός της ρύθµισης
Η κρίση υπερσυσσώρευσης δεν γεννάει µόνο την δηµοσιονοµική κρίση,
τις αντιθέσεις και τα προβλήµατα που την συγκροτούν. Ολόκληρο το
οικοδόµηµα της ρύθµισης που αντιστοιχούσε στο προ της κρίσης
καθεστώς συσσώρευσης ανατρέπεται και µαζί του συµπαρασύρει τις
πολιτικές, τους θεσµούς και τις ιδεολογίες που το στήριζαν. Η ανατροπή
όµως των µορφών ρύθµισης του ,φορντικού καθεστώτος συσσώρευσης
δεν συνοδεύεται αυτόµατα από την καθιέρωση ενός νέου τρόπου
ρύθµισης. Οι πολιτικές και ιδεολογικές διαδικασίες της κοινωνικής
εξοµάλυνσης, παρ' όλο που µπαίνουν σε µια πορεία καθολικού
µετασχηµατισµού, δεν αποκρυσταλλώνουν ακόµη µια νέα ισορροπία και
µακροπρόθεσµη κανονικότητα. Έτσι εάν η δεκαετία του 1970
καταγράφει τα όρια της φορντικής συσσώρευσης και της κεϋνσιανής
ρύθµισης, αυτή του 1980 προωθεί την έρευνα πρωτότυπων θεσµικών
πλαισίων που θα διευκολύνουν την καθιέρωση ενός νέου καθεστώτος
συσσώρευσης (Βοyer R., J. Mistral 1984). Σ' αυτή την κατεύθυνση
προσανατολίζονται σήµερα οι µεταβολές των πολιτικών, των θεσµών και
της ιδεολογίας, των διαρθρωτικών δηλ. στοιχείων της ρύθµισης, χωρίς να
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σηµαίνει ότι είναι πάντοτε επιτυχείς στην υλοποίηση της ισορροπίας. Η
αναζήτηση νέων ρυθµιστικών διαδικασιών καθώς επεκτείνεται στο πεδίο
της πόλης, στην χωρικότητα δηλ. της συσσώρευσης του κεφαλαίου,
µεταβάλει τα δοµικά χαρακτηριστικά του αστικού προγραµµατισµού.
Όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, πρόκειται για µια µεταβολή που
επιβάλλεται από το διαφορετικό χωρικό και κανονιστικό πλαίσιο που του
αντιστοιχεί σήµερα. Οι αντιθέσεις που ο προγραµµατισµός θα χειρισθεί
αλλά και οι πολιτικές, θεσµοί και ιδεολογίες που θα τον επηρεάσουν είναι
διαφορετικές από αυτές της προηγούµενης περιόδου ανάπτυξης.

2.1. Οι πολιτικές
Οι πολιτικές της µεταφορντικής ρύθµισης εγγράφονται µέσα σε µια
διαφορετική σχέση πολιτικής και οικονοµίας, σε µια σχέση διαχωρισµού,
που λέγεται ότι αποβλέπει στην αποκατάσταση της ελευθερίας των
δυνάµεων της αγοράς. Παρά τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις τους από
χώρα σε χώρα, οι σηµερινές πολιτικές αποσκοπούν στο περιορισµό των
κρατικών παρεµβάσεων, στην µεγαλύτερη ευελιξία των οικονοµικών
δραστηριοτήτων και συµπεριφορών, στην µεταβολή της διανοµής του
εθνικού εισοδήµατος (συνήθως σε βάρος των µισθωτών και µε τον
ισχυρισµό ότι οι απειλές κατά των κερδών είναι και ταυτόχρονα απειλές
κατά της ευηµερίας, µιας και τα κέρδη µετατρέπονται σε επενδύσεις,
ανοίγουν νέες αγορές εργασίας, περιορίζουν την ανεργία, κλπ.).
∆υστυχώς όµως, για τις παραπάνω πολιτικές, η ανάγνωση των
αποτελεσµάτων τους δεν επικυρώνει τον αναπτυξιακό ισχυρισµό τους,
παρά την βεβαιωµένη αποτελεσµατικότητα τους στον έλεγχο των
αυξήσεων των τιµών (Βοyer R., J. Mistral 1984).
Σ' αυτό το γενικό πλαίσιο, ο εθνικός προγραµµατισµός και η δηµόσια
δαπάνη αποκτούν ασύµπτωτους προσανατολισµούς. Ο πρώτος µέσα από
την διεθνοποίηση του κεφαλαίου, την υπερεθνική στρατηγική των
επιχειρήσεων και τον έλεγχο σηµαντικού µέρους της εγχώριας αγοράς
από το διεθνοποιηµένο κεφάλαιο, στρέφεται αναγκαστικά στο µόνο
πεδίο που του αποµένει, στην διαχείριση της µισθωτής σχέσης (Cohen
Α., P. Combemale 1980) ταυτόχρονα η διαχείριση της µισθωτής σχέσης
µε την χρηµατοδότηση µέρους του κόστους αναπαραγωγής της
εργατικής δύναµης, περιορίζεται καθώς η δηµόσια δαπάνη. στρέφεται σε
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παροχές στο κεφάλαιο και στην χρηµατοδότηση των εξοπλισµών. Αν η
διεθνοποίηση είναι το αίτιο του περιορισµού της αποτελεσµατικότητας
του κρατικού προγραµµατισµού, πίσω από την ανατροπή της κοινωνικής
πολιτικής του κράτους βρίσκεται η επιβράδυνση του ρυθµού µεταβολής
της παραγωγικότητας. Η συνεχής µεγέθυνση της κατανάλωσης χάνει τον
δοµικό της ρόλο, σαν διέξοδος της ανάπτυξης της υποδιαίρεσης ΙΙ, όταν
η τελευταία βρίσκεται σε στασιµότητα. Μια αυξανόµενη κατανάλωση
όταν η συνολική προστιθέµενη αξία δεν µεγεθύνεται οδηγεί
µονοσήµαντα στην πτώση του κέρδους. Ο εθνικός προγραµµατισµός µε
την µεταβολή της κατεύθυνσης της δηµόσιας χρηµατοδότησης
στρέφεται αναγκαστικά στην προαγωγή και διαχείριση των οικονοµικών
πολιτικών της λιτότητας1.
Ο περιορισµός του έµµεσου µισθού αποτελεί µέρος µιας γενικότερης
πολιτικής αναδιανοµής του κοινωνικού προϊόντος, που πραγµατοποιείται
κάτω από τον ισχυρισµό της αποτελεσµατικότητας του µεγάλου
κεφαλαίου και της ατοµικής πρωτοβουλίας να εξασφαλίσουν ένα
ικανοποιητικό ρυθµό µεγέθυνσης, σε σύγκριση µ' ένα υπερτροφικό και
σε λήθαργο κράτος (Davey Ο., S.M. Miller 1984). Ουσιαστικά όµως
πρόκειται για πολιτικές επαναπροσδιορισµού της διανοµής της
προστιθέµενης αξίας σε όφελος των µεγάλων επιχειρήσεων, των
βιοµηχανιών τεχνολογικής αιχµής, των εξοπλισµών και των υψηλών
εισοδηµατικών κατηγοριών.
Κεντρική θέση στις πολιτικές αναδιανοµής έχουν οι µεταρρυθµίσεις
του φορολογικού συστήµατος στην κατεύθυνση της µείωσης της
φορολογίας των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η εκλογίκευση της
πολιτικής από τον Α.Β. Laffer. Με την περίφηµη καµπύλη του, γνωστή
σαν "καµπύλη Laffer" ισχυρίζεται ότι τα έσοδα του κράτους τείνουν στο
µηδέν σε δυο ακραίες περιπτώσεις: στο ένα άκρο βρίσκεται η υπόθεση
του απόλυτου περιορισµού της φορολογίας, στο άλλο άκρο η υπόθεση
του απόλυτου περιορισµού της φορολογητέας ύλης, αποτέλεσµα µιας
υπερβολικής
φορολογίας,
που
αποθαρρύνει
την
οικονοµική
δραστηριότητα και µηδενίζει τα εισοδήµατα. Ένα πρόβληµα
1

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι νέες πολιτικές του κράτους δεν συνεπάγονται τον περιορισµό
του συνολικού παρεµβατικού του ρόλου. Στις Η.Π.Α. για παράδειγµα, παρά τον
περιορισµό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής η παρέµβαση του κράτους βρίσκεται στα
υψηλότερα µεταπολεµικά επίπεδα. Αυτό τεκµηριώνεται από την αύξηση του κρατικού
προϋπολογισµού, τα µεγάλα ελλείµµατα του, τις αυξηµένες στρατιωτικές δαπάνες, τον
προστατευτισµό στο εξωτερικό εµπόριο, την κυβερνητικά ελεγχόµενη ανάπτυξη της
τεχνολογίας.
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βελτιστοποίησης έτσι διαφαίνεται, προσδιορισµού της ζώνης µέσα στην
οποία µια ένταση της φορολογίας µετατρέπεται σε µείωση των κρατικών
εσόδων και µια ελάφρυνσή της σε αύξηση των τελευταίων. Η
συλλογιστική αυτή εννοεί τον περιορισµό της φορολογίας µε την
προσδοκία της έντασης της οικονοµικής δραστηριότητας και της
επανόδου στην εποχή της ανάπτυξης.
Μείωση της φορολογίας, πολιτικές αναδιανοµής, περικοπές του
έµµεσου µισθού και των κοινωνικών παροχών, πολιτικές λιτότητας,
οριοθετούν την κρίση του κράτους πρόνοιας. Οι κρατικές πολιτικές
προσανατολίζονται στην υποστήριξη των νέων τεχνολογιών που
υπόσχονται διέξοδο από την κρίση, µέσω της αποκατάστασης του
προηγούµενου επιπέδου της παραγωγικότητας, και στην αυταρχική
διαχείριση των περιοριζόµενων λαϊκών εισοδηµάτων και συνθηκών ζωής.
Σ' αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εντάξουµε και την στροφή στην
ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων.
Στην Μ. Βρετανία η κυβέρνηση της Μ. Thatcher επιταχύνει την
ιδιωτικοποίηση των µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων (Βritish Telecom,
Βritish Airways, Βritish Leyland). Η πώληση του µεγαλύτερου µέρους των
µετοχών των επιχειρήσεων αυτών στον ιδιωτικό τοµέα, εντάσσεται στο
πρόγραµµα της συντηρητικής κυβέρνησης και προβλέπεται µέχρι το 1988
να µεταβιβασθεί σε ιδιώτες αξία 10 δισ. στερλινών. Παράλληλα
προχωράει και η µεταβίβαση των επιχειρήσεων ενέργειας. Το κεντρικό
ιδεολόγηµα της ιδιωτικοποίησης είναι ότι οι κρατικές επιχειρήσεις
παρουσιάζουν µεγάλα ελλείµµατα και µόνο µε την ιδιωτικοποίηση
µπορούν να εξυγιανθούν. Σαν παράδειγµα αναφέρονται το Βritish Steel,
το National Coal Βοard, που τα τεράστια ελλείµµατά τους καλύπτονται
από το δηµόσιο ή η Βritish Cable and Wireless, που εµφανίζεται ανθηρή
µετά την ιδιωτικοποίηση (Π. Λινάρδος Ρυλµόν 1984).
Στη Γαλλία ο J. Chirac υποστηρίζει ένα πρόγραµµα ιδιωτικοποίησης
που περιλαµβάνει το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος και πολλές
επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων την Air France, την L' Aeroport de Paris,
την Εlectricite de France, την SNCF και ΡΤΤ. Ισχυρίζεται ότι κανένας
λόγος δεν δικαιολογεί τα ελλείµµατα αυτών των επιχειρήσεων, που θα
µπορούσαν κάτω από ιδιωτικό έλεγχο και ανάλογη πολιτική τιµών να
µετατραπούν σε κερδοφόρες (Castries Ρ. 1984).
Παρά τους ισχυρισµούς, η ιδιωτικοποίηση λίγο σχετίζεται µε την
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αποδοτικότητα του δηµόσιου τοµέα2. Πιο πολύ αφορά την κοινωνική
διάσταση της οικονοµικής πολιτικής στον τοµέα των υπηρεσιών και της
βιοµηχανίας. Η ύπαρξη υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που
επιδοτούνται από το κράτος απορρίπτεται έντονα από τις µονεταριστικές
και νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Σ' ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις η
αποκρατικοποίηση διεκδικείται από ιδιωτικές οικονοµικές οµάδες που
θεωρούν παράνοµη την επέκταση του κράτους στον άµεσο χώρο της
συσσώρευσης3.
Σήµερα µέσα από τις συγκρούσεις για τη θέση του κράτους και τις
επιµέρους πολιτικές του προχωράει η αναδιαπραγµάτευση του συνόλου
των πολιτικών συµµαχιών των σοσιαλδηµοκρατικών κατευθύνσεων και
επιχειρείται παράλληλα να εξασφαλισθεί µια νέα ισορροπία ανάµεσα στα
έντονα αναπτυσσόµενα τµήµατα της υποδιαίρεσης Ι (αυτοµατισµοί,
βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας) και της υποδιαίρεσης ΙΙ (εξοπλισµοί).

2.2. Οι θεσµικές µορφές
Για να υλοποιηθούν οι νέες πολιτικές κατευθύνσεις της ρύθµισης γίνεται
αναγκαία η θεσµική µεταρρύθµιση. ∆υο λόγοι επιβάλλουν τη θεσµική
αναδιάρθρωση. Πρώτον οι θεσµοί της προ της κρίσης ρύθµισης
διαµορφώθηκαν µέσα σ' ένα πλαίσιο ταχείας ανάπτυξης για να
συνοδεύσουν την πρόοδο των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Οι
µηχανισµοί όµως που υλοποιούσαν τον έλεγχο της προσφοράς του
χρήµατος, την διαχείριση των κοινωνικών παροχών και την υποστήριξη
της βιοµηχανικής ανάπτυξης, είναι σηµαντικά αναποτελεσµατικοί όταν
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό της ποσότητας του
κυκλοφορούντος χρήµατος, για τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών
2

3

Η British Αirways, που θεωρείται ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, έχει πάψει να έχει ζηµία. Η
Τelecοm µε την ανάπτυξη της πληροφορικής εντάσσεται σ' ένα δυναµικό Και
επεκτεινόµενο τοµέα. .()σο για την χαλυβουργία, την αυτοκινητοβιοµηχανία. Τα
ανθρακωρυχεία δεν χρειάζεται να ανήκουν στο κράτος για να έχουν προβλήµατα
ανάπτυξης. (Π. Ρυλµόν 1984).
Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την έντονη αντιδικία του Jose Maria Ruiz Mateos, κύριου
µέτοχου της αυτοκρατορίας Rumasa, και της ισπανικής κυβέρνησης για την εθνικοποίηση
του µεγαλύτερου ιδιωτικού χόλντιγκ της χώρας, η νοµιµότητα της οποίας αµφισβητείται
και καλείται το κράτος να επιστρέψει την ιδιοκτησία που περιήλθε σ' αυτό (Wesley Α.
1984).
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και την επιλεκτική ενίσχυση ορισµένων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο
µιας βραδείας ανάπτυξης. ∆εύτερον, οι ίδιοι ρυθµιστικοί µηχανισµοί που
υποστήριξαν την προηγούµενη ταχεία καπιταλιστική ανάπτυξη
χρησιµοποιούνται σήµερα για αµυντικές συµπεριφορές ενάντια στον
καπιταλιστικό εκσυγχρονισµό και αναδιάρθρωση (Βοyer R., J. Mistral
1984).
Από το σύνολο της µεταρρύθµισης των θεσµικών µορφών θα άξιζε
να τονίσουµε αυτές που σχετίζονται µε την γεωγραφική κατανοµή των
πολιτικών αποφάσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι µια θεσµική αναδιάρθρωση
στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης συνδυάζεται σήµερα µε την
υποχώρηση των λαϊκών διεκδικήσεων και τη µείωση της λαϊκής
αντιπροσώπευσης στους ρυθµιστικούς θεσµούς. Πρόκειται για µορφές
αποκέντρωσης που αποσκοπούν στον περιορισµό της πολιτικής επιρροής
των λαϊκών στρωµάτων και τις συνεπαγόµενες δαπάνες σε συλλογική
κατανάλωση. Μια αποκέντρωση αυτής της µορφής εξελίσσεται ήδη στις
Η.Π.Α. (γνωστή σαν νέος φεντεραλισµός) που αδρανοποιεί εθνικούς
φιλολαϊκούς οργανισµούς καθώς µεταφέρει τις αποφάσεις τους σε τοπικό
επίπεδο. Επιπλέον όµως βελτιώνονται η διαπραγµατευτική ικανότητα και
οι πιέσεις του κεφαλαίου για περιορισµό της τοπικής φορολογίας και των
κοινωνικών παροχών, µε την απειλή της µεταφοράς των επενδύσεων,
των θέσεων εργασίας και των φορολογικών εισφορών σε άλλες
κοινότητες (F.F. Piren, R.A. Cloward 1984). Η αποκέντρωση
µετασχηµατίζεται έτσι σε ανταγωνιστική, µεταξύ των τοπικών
κοινοτήτων, ρύθµιση.

2.3. Η ιδεολογία
Πολιτικές και θεσµοί δεν είναι οι µόνες συνιστώσες της ρύθµισης που
µετασχηµατίζονται. Ιδεολογίες σε "λήθαργο", παραµεληµένες στο
παρελθόν, έρχονται σήµερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
υπόσχονται ότι η πολιτική και θεσµική µεταρρύθµιση που περιγράψαµε
θα αποκαταστήσουν την προηγούµενη ισορροπία και ανάπτυξη. Πυρήνας
των µετα-φορντικών ιδεολογικών σχηµάτων είναι ο νεοφιλελευθερισµός
που αναλαµβάνει να εκλογικεύσει και να µυθοποιήσει τις πολιτικές και
θεσµικές µεταβολές αλλά και να εξασφαλίσει την προσαρµογή των
ατοµικών συµπεριφορών σε διαφορετικά πρότυπα δράσης.

ΚΡΙΣΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

223

Οι πολιτικές και οικονοµικές ρίζες του νεοφιλελευθερισµού ανάγονται
στον 170 και 180 αιώνα, στα κείµενα του Locke και A.Smith. Οι
σηµερινοί του όµως ισχυρισµοί αναπτύσσονται στους ακόλουθους άξονες
(Βαϊτσος 1985):
a

ότι ο µηχανισµός της αγοράς και η προώθηση του ατοµικού
συµφέροντος µέσω της αγοράς επιτυγχάνουν την υψηλότερη
δυνατή οικονοµική αποτελεσµατικότητα

b

ότι ο κρατικός παρεµβατισµός, έξω από τους τοµείς της άµυνας,
της δικαιοσύνης, της τάξης, της νοµοθεσίας και της βασικής
κοινωνικής υποδοµής, επιφέρει την διαστρέβλωση της
λειτουργίας της αγοράς

c

ότι η οικονοµική δραστηριότητα του κράτους χαρακτηρίζεται
από χαµηλή παραγωγικότητα και αποτυχία. η επέκταση
εποµένως του οικονοµικού του ρόλου περιορίζει την συνολική
αποτελεσµατικότητα και επίδοση του οικονοµικού συστήµατος

d

ότι η διαχείριση της µακροοικονοµικής πολιτικής θα πρέπει να
ακολουθεί τις αρχές του µονεταρισµού και τις προεκτάσεις των
"οικονοµικών της προσφοράς", ο σύµφωνα µε την
µονεταριστική λογική καθορισµός της προσφοράς χρήµατος και
ο περιορισµός των δηµοσίων δαπανών οδηγούν σε µια
οικονοµική ισορροπία, χάρη στους µηχανισµούς του "φυσικού"
ποσοστού ανεργίας και της αναγκαστικής κινητικότητας των
εργαζοµένων.

Στους παραπάνω άξονες θα µπορούσαµε να προσθέσουµε την έµφαση
που αποδίδεται στον ατοµικό ορθολογισµό. Το άτοµο θεωρείται όχι µόνο
στο κέντρο της κοινωνικής πρακτικής αλλά και µε πλήρη επίγνωση των
συνθηκών της αγοράς. Έχει πλατειά πληροφόρηση, µπορεί να προβλέπει
τις διακυµάνσεις της οικονοµίας και να αναπτύσσει σε σχέση µ' αυτές
ορθολογικές δράσεις. Σ' αυτή την ορθολογική βάση αποδέχεται τις
κατευθύνσεις
των
οικονοµικών
πολιτικών
(φορολογικής,
αντιπληθωριστικής, λιτότητας κλπ.) και προσαρµόζει ανάλογα την
συµπεριφορά του. Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η παρέµβαση των
νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων σε πιο εξειδικευµένες οικονοµικές απόψεις,
όπως αυτές που αφορούν τις σχέσεις ελλείµµατος του προϋπολογισµού
και των επιτοκίων ή της πολιτικής των επιτοκίων και των νοµισµατικών
ισοτιµιών και διακυµάνσεων (Βritain S. 1983),
Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο νεοφιλελευθερισµός δεν
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προκύπτει από ένα νέο καθεστώς συσσώρευσης αλλά είναι µάλλον
προϊόν της πολιτικής κυριαρχίας ορισµένων τµηµάτων της αστικής τάξης,
και συγκεκριµένα του µεγάλου κεφαλαίου. Μ' αυτή την έννοια δεν
αποτελεί µια ιδεολογία που οικοδοµεί ένα κοινωνικό "συµβόλαιο", µια
ρυθµιστική µ' άλλα λόγια ιδεολογία, αλλά ένα µεταβατικό και πρόσκαιρο
σχήµα στην πορεία διαµόρφωσης ενός νέου καθεστώτος συσσώρευσης.
Κι αυτό γιατί παρά την γοητεία της έµφασης στο άτοµο, οι πολιτικές
συνέπειές του δεν του επιτρέπουν να καθιερωθεί σαν λαϊκή ιδεολογία.

3. Σύγχρονες κατευθύνσεις στον αστικό προγραµµατισµό
Κάτω από το βάρος της πολιτικής, θεσµικής και ιδεολογικής µεταβολής
της ρύθµισης και των νέων αντιθέσεων και προβληµάτων της
µητροπολιτικής χωρικότητας, η παρέµβαση στις κοινωνικές πρακτικές της
αστικοποίησης (αστικός προγραµµατισµός) µετασχηµατίζεται. Πρόκειται
για µια µεταβολή που µπορεί να εντοπισθεί στη σχέση θεωρίας για την
πόλη και προγραµµατισµού, στους στόχους και στις πολιτικές της τοπικής
ρύθµισης, στις µεθόδους και θεσµούς της παρέµβασης, στη διαδικασία,
στο σύνολο δηλ. των βασικών µεταβλητών του αστικού
προγραµµατισµού.

3.1. Η αποσύνδεση θεωρίας και πρακτικής
Κάτω από την επίδραση του νεοφιλελευθερισµού δυο σηµαντικές τοµές
εντοπίζονται στο ενοποιηµένο πεδίο της θεωρίας ανάπτυξης της πόλης
και του προγραµµατισµού. Αφορούν αφ' ενός την σχέση θεωρίας και
πρακτικής και αφ' ετέρου την ερµηνεία της µητροπολιτικής κρίσης.
Μέχρι πρόσφατα κεντρική ιδέα του αστικού προγραµµατισµού ήταν
ότι είναι δυνατή και επιθυµητή η πρόβλεψη πριν από τη δράση, ότι είναι
σκόπιµο να γίνεται κατανοητή η λειτουργία της οικονοµίας και η
κοινωνική δυναµική της πόλης για να οδηγηθεί η θεσµική παρέµβαση σε
πιο επιτυχή αποτελέσµατα. Σ' αυτή την υπόθεση στηρίχθηκε όχι µόνο η
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µεθοδολογική διάκριση έρευνας πεδίου και εξοµάλυνσης αλλά και η
προσέγγιση του αστικού προγραµµατισµού στις θεωρητικές κατασκευές
της γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας και οικονοµίας. Αυτή η άποψη
απορρίπτεται σήµερα από τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Επιπρόσθετα
όµως οι επαγγελµατικές και ακαδηµαϊκές συµπεριφορές αλλάζουν
δραστικά. Η απόσταση θεωρίας και πρακτικής διευρύνεται, µε το
περιορισµένο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ακαδηµαϊκοί για την πρακτική
και την αντιθεωρητική των επαγγελµατιών (Βrehemy Μ., Ρ. Ηall 1984).
Άµεσο αίτιο της "διάβρωσης" της θεωρητικής βάσης του
προγραµµατισµού είναι η υποβάθµιση του ρόλου του στρατηγικού
προγραµµατισµού µέσα στο πλαίσιο των νέων κατευθύνσεων της
ρύθµισης. Επιπλέον ο περιορισµός των µεγάλων πολεοδοµικών
επεµβάσεων, που ακολουθεί την κρίση του κράτους πρόνοιας,
υπονοµεύει την συνολική αποτελεσµατικότητα του στρατηγικού
προγραµµατισµού. Γενικότερα όµως η νεοφιλελεύθερη πολιτική
φιλοσοφία για την επάρκεια των δυνάµεων της αγοράς και τις αρνητικές
επιπτώσεις της κρατικής παρέµβασης δικαιώνει ιδεολογικά και ισχυροποιεί
τη στροφή σε πιο άµεσες µορφές παρέµβασης, από τις οποίες απουσιάζει
η µακροπρόθεσµη πρόβλεψη και προοπτική.
Οι απόψεις που κερδίζουν έδαφος, µε την αποµάκρυνση του
προγραµµατισµού από τις αναλυτικές προσεγγίσεις, είναι πραγµατιστικές.
σχετίζονται µε επεµβάσεις µικρής κλίµακας, µικρού χρονικού ορίζοντα,
που ψηλαφούν παρά αναλύουν το πεδίο δράσης τους. Και είναι έκδηλη η
αποτυχία τους καθώς στηρίζονται στην άγνοια.
Η δεύτερη σηµαντική µεταβολή στο πεδίο της θεωρίας της αστικής
δυναµικής αφορά την ερµηνεία της δηµοσιονοµικής και περιβαλλοντικής
κρίσης των µητροπολιτικών περιοχών. Η θεωρητική στάση από
ερµηνευτική και αναλυτική µετατρέπεται σε απολογητική και ιδεολογική.
Έτσι οι κυρίαρχες ερµηνείες της κρίσης και των διεξόδων της - ότι σε
κρίση βρίσκονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οφείλουν οι εργαζόµενοι να
βοηθήσουν στην αντιµετώπισή της αλλιώς το τίµηµα είναι η ανεργία ή
ότι η κρίση οφείλεται στην επέκταση του αντιπαραγωγικό δηµόσιου
τοµέα, κλπ. - χρησιµοποιούνται για να δικαιολογηθούν οι περικοπές των
δηµόσιων παρεµβάσεων σε κοινωνικό εξοπλισµό ή για να
αποδιαρθρωθούν θεσµοί αναδιανοµής του εισοδήµατος προς τις
ασθενέστερες εισοδηµατικές κατηγορίες. ∆ηµιουργείται έτσι µια
πρόσθετη κρίση, τεχνητή αλλά εξίσου πραγµατική, µε την έννοια ότι οι
τοπικοί προϋπολογισµοί θα µπορούσαν να διαµορφωθούν διαφορετικά
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κάτω από πιο ρεαλιστικές θεωρήσεις των αιτίων της κρίσης. Οι δυο
κατευθύνσεις
εποµένως
της
θεωρητικής
µεταβολής
αλληλοσυµπληρώνονται και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα: µέσα από την
αποσύνδεση της τοπικής ρύθµισης από τα συγκεκριµένα αίτια της
µητροπολιτικής κρίσης εκλογικεύεται και δικαιώνεται η πολιτική στροφή
που θα περιγράψουµε στη συνέχεια.

3.2. Οι τοµεακές πολιτικές συλλογικής κατανάλωσης και
βιοµηχανίας
Εάν η µητροπολιτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων
οικισµών, η αστική ανανέωση, ο έλεγχος των χρήσεων γης, η παρέµβαση
στην κατοικία, στον κοινωνικό εξοπλισµό, στη βιοµηχανία, στις
υπηρεσίες, στα δίκτυα, η προστασία των ιστορικών οικισµών, η
περιβαλλοντική πολιτική και οι εξειδικευµένες πολιτικές σ' ορισµένες
κατηγορίες προβληµάτων ή κοινωνικών οµάδων, αποτελούν τους τοµείς
του αστικού προγραµµατισµού και τα πεδία εφαρµογής των επιµέρους
ρυθµίσεών του, τότε µπορούµε να εντοπίσουµε τις µετακεϋνσιανές
τοπικές πολιτικές κατ' εξοχήν στους τοµείς της συλλογικής κατανάλωσης
και της βιοµηχανίας.
Για τη θεωρία της συλλογικής κατανάλωσης, η γεωγραφική
συγκέντρωση της παραγωγής και της εργατικής δύναµης συνοδεύεται
από την κοινωνικοποίηση της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης.
Κοµβικό στοιχείο της κοινωνικοποίησης της διευρυµένης αναπαραγωγής
είναι το κράτος, του οποίου οι δαπάνες µεγεθύνονται και επεκτείνονται
σε νέους τοµείς4. Η αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισµού του
κράτους ερµηνεύεται µε πολλούς τρόπους, ότι ακολουθεί την ενίσχυση
του εργατικού κινήµατος και την ιστορική διεύρυνση των λαϊκών
αναγκών, ότι προωθείται από το ίδιο το κεφάλαιο σαν χαµηλού κόστους
τρόπος οργάνωσης της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, ότι
επιλύει το ζήτηµα της στασιµότητας προσφέροντας στο πλεόνασµα
4

Για παράδειγµα µεταξύ 1872 και 1971 οι δαπάνες του γαλλικού κράτους, που συνδέονται
µε τις παραδοσιακές πολιτικές λειτουργίες. πέρασαν από το 5% του Α.Ε.Π. στο 9,9%. οι
δαπάνες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από 0% σε 2.9% και οι δαπάνες για µέσα
µαζικής κατανάλωσης από 1% σε 14,1% (Castells Μ. 1982).
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διεξόδους επένδυσης, ότι η ανάπτυξη των γενικών συνθηκών της
παραγωγής και της συλλογικής κατανάλωσης αποτελεί προϋπόθεση της
καπιταλιστικής µεγέθυνσης.
Παρ' όλη όµως τη διαφοροποίηση της έµφασης στις ερµηνείες της
εξάπλωσης των οικονοµικών λειτουργιών του κράτους, δεν πρέπει να µας
διαφεύγει ότι ο κρατικός µηχανισµός δεν είναι ένας αυτόµατος
µηχανισµός ρύθµισης των αντιθέσεων αλλά αποτέλεσµα των αντιθέσεων
και της ισορροπίας µέσα στο µπλοκ εξουσίας.
Μετά το 1970 και τον αναπροσανατολισµό της δηµόσιας δαπάνης,
µειώνεται δραστικά ο κοινωνικός αστικός προϋπολογισµός ενώ
ταυτόχρονα η ιδεολογική στροφή προς τους µύθους του περιβάλλοντος
και της οικολογίας επικυρώνει την αποστροφή προς τα µεγάλα κοινωνικά
πολεοδοµικά προγράµµατα. Σ' αυτό το πλαίσιο η πολεοδοµική ανάπτυξη
και ανανέωση αντικαταστάθηκε από την ορµητική επάνοδο στην
αξιοποίηση της παλιάς κατοικίας και την πολιτιστική αντίληψη του
βιοτικού επιπέδου. Σήµερα η οργάνωση των χώρων µε πράσινο, ο
επανασχεδιασµός των εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, η ενίσχυση της
αυτόνοµης κατοικίας, συµβαδίζουν µε την πιο βαθιά κρίση της κοινωνικής
κατοικίας και την ραγδαία υποβάθµιση των εγκαταστάσεων
αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. Η µεταπολεµική περίοδος της
έντονης ενίσχυσης των τελευταίων ανήκει πια στο παρελθόν. Τα βήµατα
προς την "απο-συλλογικοποίηση" της κατανάλωσης είναι γοργά και η
ανάλυση της αστικής και περιφερειακής πολιτικής στην Γαλλία µετά το
1970, της πολιτικής και αγοράς κατοικίας στη Μ. Βρετανία, της δηµόσιας
χρηµατοδότησης της κατοικίας στην Οµοσπονδιακή Γερµανία τις
επικυρώνει.
Στη Γαλλία η περίοδος κρίσης που αρχίζει το 1973 εκφράζεται µε την
γενική στροφή της αστικής και περιφερειακής πολιτικής προς την γενική
ελάττωση των δηµοσίων επενδύσεων και την έµφαση στην
αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων µέσω της ιδεολογικής
αφοµοίωσης. Αναθεωρούνται όλα τα µεγάλα προγράµµατα της γκωλικής
περιόδου: τα προγράµµατα Φος και ∆ουνκέρκης, οι παραθαλάσσιες
τουριστικές εγκαταστάσεις, η κατασκευή µεγάλων οικοδοµικών συνόλων,
η επέκταση των κατευθυντήριων οικιστικών κέντρων. Παράλληλα
εµφανής είναι η στροφή στην πολιτική των µεσαίων πόλεων, στη
διαρρύθµιση του πράσινου και γενικά σ' ότι έχει µικρό κόστος και δεν
ενοχλεί κατακτηµένες καταστάσεις (Castells 1982). Για το Παρίσι η
πολιτική αυτή µεταφράζεται στην υποβάθµιση των συνθηκών κατοικίας,
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µε 100 "µεγάλα σύνολα" και 800.000 κατοικίες σε προβληµατική
κατάσταση ώστε ακόµη και υποστηριχτές των πολιτικών της κοινωνικής
αποδέσµευσης του κράτους, να κατανοούν την αναγκαιότητα ανάληψης
νέων προγραµµάτων αστικής ανάπτυξης και ανανέωσης (Flockton 1984).
Στη Μ. Βρετανία το πρόγραµµα της κοινωνικής κατοικίας έχει τελείως
καταρρεύσει. Στη διάρκεια του 1980-81 µόνο 39.000 νέες κατοικίες του
προγράµµατος ξεκίνησαν να κατασκευάζονται, οριοθετώντας το
χαµηλότερο επίπεδο από το 1930. Μεταξύ 1975 και 1981 η δηµόσια
δαπάνη για κατοικία µειώθηκε κατά 52%, µε την περικοπή της άµεσης
κρατικής χρηµατοδότησης και της χρηµατοδότησης των προγραµµάτων
κατοικίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ίδια περίοδο οι συνολικές
δαπάνες της αυτοδιοίκησης µειώθηκαν κατά 21% σε σύγκριση µε την
κατά 8% αύξηση των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης. Πρόκειται για
περικοπές που βρίσκονται στο κέντρο των µονεταριστικών πολιτικών της
συντηρητικής κυβέρνησης. Παράλληλα η ύφεση, η υψηλή ανεργία, τα
υψηλά επιτόκια και η συνολική οικιστική πολιτική οδήγησαν την ιδιωτική
αγορά κατοικίας σε κατάρρευση. Το συνολικό αποτέλεσµα των νέων και
ανακατασκευασθέντων κατοικιών το 1981 βρίσκονταν κάτω από το
αναγκαίο για την διατήρηση των στάνταρτ κατοικίας επίπεδο (Μ. Ηarlοw,
C. Paris 1984).
Για την Οµοσπονδιακή Γερµανία υπάρχουν στοιχεία που συνηγορούν
ότι οι συνθήκες κατοικίας των χαµηλών εισοδηµάτων βρίσκονται σε
χειρότερο επίπεδο σε σχέση µε αυτό της προηγούµενης δεκαετίας. Η
δηµόσια χρηµατοδότηση µένει σταθερή ενώ το κόστος κατασκευής
συνεχώς αυξάνει, γεγονός που οδηγεί στη µείωση του πραγµατικού
µεγέθους των κοινωνικών προγραµµάτων κάθε χρόνο. Πρόκειται για µια
τάση που δεν αντισταθµίζεται από το "αντι-υφεσιακό" πρόγραµµα της
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισµό, την αστική
ανανέωση και την κοινωνική κατοικία (Εinem Von Ε. 1982).
Στον αντίποδα της διαχείρισης της συλλογικής κατανάλωσης
βρίσκεται η βιοµηχανική αστική πολιτική. Καθώς οι βιοµηχανικές
επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τις κεντρικές αστικές περιοχές και η ανεργία,
η φτώχεια, η εγκατάλειψη της γης, των κτιρίων και των υποδοµών
παίρνουν τη θέση τους, η αστική πολιτική και οι στόχοι του αστικού
προγραµµατισµού έδειξαν µια ιδιαίτερη ευαισθησία, κινητοποιώντας όλα
τα µέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να σταθεροποιήσουν ή να
ανατρέψουν την βιοµηχανική ύφεση των κεντρικών περιοχών των
µητροπόλεων.
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Οι πολιτικές υποστήριξης της βιοµηχανίας οργανώθηκαν γύρω από
µια πολύ απλή ιδέα: να προσφέρουν κίνητρα και διευκολύνσεις στις
επιχειρήσεις µέσα σε οριοθετηµένες γεωγραφικά περιοχές. Σ' αυτή την
κατεύθυνση, η αυτοδιοίκηση στις Η.Π.Α. επιδίδεται έντονα σε πολιτικές
προσέλκυσης βιοµηχανικών επιχειρήσεων µε τον περιορισµό της
φορολογίας, την προσφορά βιοµηχανικής υποδοµής, δανείων ή
επιδοτήσεων του επιτοκίου, µε προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης των
εργαζοµένων (Marcuse 1981). Τοπικά συµβούλια προγραµµατισµού
υποστηρίζουν ότι οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις µπορούν να ξαναγυρίσουν
στα µητροπολιτικά κέντρα µε την τροποποίηση των πολεοδοµικών
κανονισµών, τη βελτίωση της δηµοτικής εξυπηρέτησης των
βιοµηχανικών τοµέων της πόλης, µε κίνητρα σε νέες επιχειρήσεις που
εγκαθίστανται στις πιο προβληµατικές περιοχές, µε την επιλεκτική
παροχή δανείων και δηµόσιας γης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (Scott Α.
1981).
Η ίδια αντίληψη οδήγησε στην πολιτική των "Ελεύθερων
Επιχειρηµατικών Ζωνών". Κάτω από αυτή την ονοµασία, µια
συγκεκριµένη περιοχή της πόλης προσελκύει τους ιδιώτες επενδυτές µε
τις δραστικές περικοπές όλων των µορφών φορολογίας, µε τη µη
εφαρµογή των κανονισµών περιβαλλοντικής προστασίας, υγείας,
ασφάλειας, ελάχιστου µισθού ή των πολεοδοµικών και αρχιτεκτονικών
κανονισµών ή ακόµη και µε τη µετατροπή της περιοχής σε ελεύθερης
δασµολογικής ζώνης. Η ιδέα της επιχειρηµατικής ζώνης προτάθηκε από
τον Βρετανό προγραµµατιστή Peter Ηall, εκλαϊκεύτηκε από την
κυβέρνηση της Μ. Thatcher και γρήγορα έγινε βασικό στοιχείο της
αστικής πολιτικής του R. Reagan. Οι υποστηριχτές των επιχειρηµατικών
ζωνών τις θεωρούν σαν µοναδικό τρόπο προσέλκυσης των βιοµηχανικών
επιχειρήσεων στις πόλεις ενώ κατά άλλους δεν αποτελούν παρά µορφές
εισαγωγής της αποικιοκρατίας στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες
(Goldsmith W., Η. Jacobs 1982).
Είναι περιττό ίσως να τονίσουµε πόσο συµβιβαστή είναι η πολιτική
των ενισχύσεων προς τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις µε τις πολιτικές και
ιδεολογικές κατευθύνσεις της νεοφιλελεύθερης ρύθµισης. Αξίζει όµως να
υπενθυµίσουµε ότι ο περιορισµός της βιοµηχανικής βάσης της
µητρόπολης βρίσκεται βαθιά ριζωµένος µέσα στην ίδια την διαδικασία
της συσσώρευσης και οι παρεµβάσεις στο επίπεδο των κοινοτήτων, που
χρησιµοποιούν παραδοσιακές πολεοδοµικές µεθόδους λίγο συνεισφέρουν
στην προσδοκούµενη ανατροπή της τάσης. Το πρόβληµα πολύ
περισσότερο εξαρτάται από τα συνολικά εθνικά χαρακτηριστικά των
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επενδύσεων, του κέρδους, του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού παρά από
τις τοπικές συνθήκες ρύθµισης.
Η πρόσφατη ιστορία των αστικών πολιτικών στη Γαλλία και
Ηνωµένες Πολιτείες εικονογραφεί µε ιδιαίτερο τρόπο τις νέες
κατευθύνσεις της τοπικής πολιτικής παρέµβασης: την εγκατάλειψη των
µεγάλων σχεδίων, την στροφή στη λιτότητα, τον περιορισµό των
δηµοσίων παρεµβάσεων, την ισχυρή υποστήριξη της βιοµηχανικής
δραστηριότητας.
Το δοµικό σχέδιο του Παρισιού (SDAURP) του 1965 αναθεωρήθηκε
πολλές φορές το 1969, 1971, 1976, 1980. Ενώ το αρχικό SDAURP του
1965 ήταν µεγαλόπνοο και συγκεκριµένο, αυτό του 1980 εµφανίζεται
διστακτικό και αµφίβολο για το µέλλον, λιγότερο φιλόδοξο και
"στρατηγικό". Οι πληθυσµιακές προβλέψεις είναι αρκετά ασαφείς: µια
σταθεροποίηση του πληθυσµού στα 11 εκατ. θεωρείται πιθανή αλλά εξ
ίσου πιθανή θεωρείται και η πληθυσµιακή µείωση. Οι νέες πόλεις
προβλέπεται να φθάσουν τους 900.000 κατοίκους αλλά και η εκδοχή
µιας περαιτέρω ανάπτυξης είναι επίσης πιθανή. Το κεφάλαιο για τις
οικονοµικές προβλέψεις θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν ιδιαίτερα
απαισιόδοξο και σιωπή καλύπτει τις προβλέψεις της απασχόλησης (οι
προβλέψεις του ΙNSΕΕ για την περίοδο 19801986 υπολογίζουν µια
µείωση 254.000 θέσεων εργασίας στη γεωργία, βιοµηχανία, κατασκευές
και δηµόσια έργα ενώ αντίθετα οι αισιόδοξες προβλέψεις του IAURIF
προδιαγράφουν µια µικρή θετική ισορροπία που οφείλεται στην αύξηση
του τριτογενή). Το πλαίσιο αυτό προδιαγράφει τον χαρακτήρα του νέου
SDAURP. Εγκαταλείπονται τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα και οι προτάσεις
στρέφονται στην διατήρηση του status quo, οι επεκτάσεις κατά µήκος
του Σηκουάνα αντικαθίστανται από νέα οικιστικά προγράµµατα σε
περιοχές όπου θέσεις εργασίας και αστικές εξυπηρετήσεις ήδη υφίστανται
και από προγράµµατα αναδιάρθρωσης στους οικιστικούς πόλους των
κοντινών προαστίων και των νέων πόλεων, η ετήσια κατασκευή νέων
κατοικιών περιορίζεται σε 50.000 - 60.000 µονάδες το χρόνο, µέγεθος
χαµηλότερο από αυτό της περιόδου 1967-80. Έντονη επίσης είναι η
στροφή στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, στην ανάπλαση
των παλιών κέντρων, στην προστασία του τοπίου, στην οργάνωση των
χώρων του πράσινου και στην αύξηση της πυκνότητας στις ήδη
αστικοποιηµένες περιοχές. Σε µια άλλη ανάγνωση, το πρόγραµµα του
1980 δίνει έµφαση στον έλεγχο της κοινωνικής ανισότητας και του
κοινωνικοχωρικού διαχωρισµού, που επεκτείνεται µε την κρίση, στην
υποστήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τον
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περιορισµό της µητροπολιτικής παραγωγικής βάσης, στην αναβίωση των
παλιών κέντρων και στην ανάπλαση των περιοχών υποβαθµισµένης
κατοικίας (Dagnaud Μ. 1983).
Στις Η.Π.Α. η πολιτική της κυβέρνησης Reagan, σχηµατοποιηµένη
στο "Agenda for the Εighties" επιχειρεί µια πρωτοφανή περικοπή όλων
των µορφών της οµοσπονδιακής χρηµατοδότησης στις πόλεις.
Περικόπτονται τα προγράµµατα κατοικίας, οι επιχορηγήσεις στις
µεταφορές, στην απασχόληση των τοπικών υπηρεσιών, οι αναπτυξιακές
επιχορηγήσεις (Urban Development Action Grants) και οι κοινοτικές
επιχορηγήσεις (Community Development Block Grants). Υπολογίζεται ότι
το 60% των συνολικών περικοπών του προϋπολογισµού αφορά τις
δαπάνες της αστικής ανάπτυξης ή ανανέωσης. Η άλλη σηµαντική πλευρά
της αστικής πολιτικής της κυβέρνησης Reagan είναι η υιοθέτηση της
πολιτικής των "Ελεύθερων Επιχειρηµατικών Ζωνών" για τις πιο
δοκιµαζόµενες από την ύφεση περιοχές καθώς και η αναίρεση των
ελέγχων και των περιορισµών της περιβαλλοντικής προστασίας και των
σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων (εάν αγνοεί κανείς ποιες χηµικές
ουσίες είναι τοξικές αυτές παύουν να είναι). Συνολικά, πρόκειται για µια
προσπάθεια που απευθύνεται και θεωρεί Τον ιδιωτικό τοµέα σαν
κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης και της προόδου, προτείνει την
επιχειρηµατικότητα σαν µοντέλο ηθικής και τρόπο ζωής και ανάγει την
λιτότητα σε καθήκον και υποχρέωση του πολίτη (Goldsmith Ν., Η.
Jacobs 1982 και Forester J. 1984).

3.3. Η µεταβολή θεσµών και µεθόδων
Στην τελευταία δεκαετία παρατηρείται µια σηµαντική θεσµική
αναδιάρθρωση στις χώρες µε ισχυρή παράδοση στον αστικό
προγραµµατισµό. Ήδη από το 1974, εποχή της προεδρίας του G. d'
Estaing, το γκωλικό σύστηµα του εθνικού προγραµµατισµού κάνει τα
πρώτα βήµατα προς τον "αποπρογραµµατισµό". Υπουργός των
οικονοµικών από το 1962 ο d' Εstaing θεωρεί την βασισµένη στο πλάνο
αναπτυξιακή δυναµική τελείως ασυµβίβαστη µε την δοµή του
διεθνοποιηµένου γαλλικού καπιταλισµού. Το 1974 θεσµοθετεί το δικό
του "Conseil National de Planification" ανταγωνιστικό του γκωλικό
"Commissariat Général de Plan", και ακολουθεί µια φιλελεύθερη
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περιφερειακή πολιτική, στηριζόµενη στην επιλεκτική αρωγή των
περιοχών που υφίστανται τις πρώτες συνέπειες της κρίσης (Flackton C.
1984). Στη Μ. Βρετανία παρατηρείται η σταδιακή υποχώρηση της
περιφερειακής πολιτικής και του διαπεριφερειακού προγραµµατισµού, η
υποβάθµιση του δοµικού προγραµµατισµού, η διάλυση των συµβουλίων
του περιφερειακού οικονοµικού προγραµµατισµού και αναµένεται η
διάλυση του συµβουλίου της ευρύτερης περιοχής του Λονδίνου (G.L.C.)
και των συµβουλίων έξη ακόµη βρετανικών µητροπόλεων (Βrehemy Μ.,
Ρ. Ηall 1984). ∆ιαµορφώνεται έτσι µια κίνηση από τον µακροπρόθεσµο
προγραµµατισµό στην άµεση και πραγµατική παρέµβαση, που βασίζεται
περισσότερο στον "κανόνα του τυφλού", παρά στην συστηµατική και
εξαντλητική ανάλυση. Ο στρατηγικός προγραµµατισµός και οι θεσµοί
που τον υποστηρίζουν γνωρίζουν όχι µόνο ένα όριο στην ανάπτυξη τους
αλλά µια γενικότερη αµφισβήτηση.
Στη χρυσή του περίοδο, (δεκαετίες 1960 και 1970) ο στρατηγικός
προγραµµατισµός αναγνωρίσθηκε και καθιερώθηκε µέσω των
προγραµµάτων που επεξεργάσθηκε για τις µεταφορές, τον κοινωνικό
εξοπλισµό, την κατοικία, την συνολική αστική ανάπτυξη και γενικότερα
για την ολοκληρωµένη αστική πολιτική που υλοποίησε. Τα δοµικά σχέδια
προετοιµάσθηκαν βασιζόµενα σε εκτεταµένα ερευνητικά προγράµµατα
και εφαρµόσθηκαν µέσω των πιο εξειδικευµένων τοπικών σχεδίων.
Κεντρική, στο διάστηµα αυτό, υπήρξε η αντίληψη της ενότητας θεωρίας
και πρακτικής, η κατανόηση σαν προϋπόθεση της δράσης και ο
συντονισµός της τελευταίας στις διαφορετικές χωρικές κλίµακες και
τοµείς δραστηριότητας. Η οικονοµική ύφεση µαζί µε τις νέες πολιτικές
"αντι-κρίσης" αποτελούν κατά τους Μ. Βrehemy και Ρ. Ηall (1984) τις
κύριες
αιτίες
αµφισβήτησης
του
ρόλου
του
στρατηγικού
προγραµµατισµού. Η κοινωνική συναίνεση και η µαζική δηµόσια
χρηµατοδότηση για την αστική ανάπτυξη, που αποτελούσαν τις βάσεις
του στρατηγικού προγραµµατισµού, ανήκουν πια στο παρελθόν.
Χαρακτηριστική περίπτωση θεσµικής αναδιάρθρωσης, στην
κατεύθυνση του "απο-προγραµµατισµού" είναι η αναµενόµενη διάλυση
του GLC (Greater London Council). Αυτή διατυπώνεται για πρώτη φορά
τον Ιούλιο του 1983 σε µια έκθεση του βρετανικού υπουργείου
µεταφορών µε τίτλο "Public Transport in London". Οι κύριες προτάσεις
της έκθεσης ήταν δυο: η αφαίρεση της ευθύνης των µεταφορών από το
GLC µε τη δηµιουργία ενός νέου θεσµού του "London Regional Transport
Authority", που θα αναλάµβανε την διαχείριση των µεταφορών στο
Λονδίνο, και η προοπτική ανάπτυξης ενός ιδιωτικού και ανταγωνιστικού
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συστήµατος λεωφορειακών αστικών µεταφορών. Τον Οκτώβριο µια πιο
ριζική έκθεση διατυπώνεται, που δεν περιορίζεται µόνο στη µεταφορά
συγκεκριµένων λειτουργιών του GLC σε άλλους θεσµούς αλλά προχωράει
στην πρόταση της διάλυσής του. Στο "Streamlining the Cities" η
κυβέρνηση Thatcher περιγράφει το είδος του (κυβερνητικά ελεγχόµενου)
θεσµού που θα επιθυµούσε να αντικαταστήσει το GLC και τα αντίστοιχα
συµβούλια άλλων µητροπολιτικών περιοχών (Ηart D.A. 1984).
Τα επιχειρήµατα που υποστηρίζουν την διάλυση του GLC (και
γενικότερα των θεσµών του στρατηγικού προγραµµατισµού)
οργανώνονται γύρω από την άποψη ότι αποτελεί ένα αναχρονιστικό
θεσµό. Ότι την εποχή της συγκρότησης του υπήρχε µεγάλη
διαθεσιµότητα πόρων και διαδεδοµένη ήταν η αντίληψη ότι η ανάπτυξη
παρέχει αυτόµατα τους πόρους για µια µεγεθυνόµενη κρατική δαπάνη.
Ότι το είδος του προγραµµατισµού µε τον οποίο συνδέθηκε το GLC είναι
ξεπερασµένο. Ότι οι αρχικές λειτουργίες του GLC ήταν περιορισµένες και
µε την µετάθεση των αρµοδιοτήτων, που σχετίζονται µε τις µεταφορές,
µειώνονται τόσο που αυτοαναιρούνται. Ότι για να εξασφαλιστεί ο
αποτελεσµατικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών και της δηµόσιας
σπατάλης είναι αναγκαία η διάλυσή του και η ανάληψη από άλλους
θεσµούς των λειτουργιών που του αποµένουν (Ηart D. 1984 και Leach
S., J,D. Stewart 1984).
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα επιχειρήµατα που αναφέρονται
στη µείωση των δαπανών µε την διάλυση του GLC δεν είναι
τεκµηριωµένα. Στην έκθεση αποφεύγεται µια αναλυτική περιγραφή και
τονίζεται ότι το ποσόν που θα εξοικονοµηθεί θα εξαρτηθεί από τον
τρόπο που θα γίνει η µεταφορά των λειτουργιών του στους νέους
θεσµούς. Αναµφισβήτητη είναι όµως η αναίρεση της εξισορροπητικής
του λειτουργίας - της µεταφοράς δηλ. πόρων από τις πλούσιες στις
φτωχές περιοχές της πόλης όπως και η αντικατάσταση ενός εκλεγόµενου
σώµατος από ένα άλλο, κυβερνητικά προσδιοριζόµενου. Από την οπτική
της δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης η διάλυση του GLC
θαείναι αναµφισβήτητα µια υποχώρηση.
Αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι και η συνολική σηµασία της
σηµερινής θεσµικής αναδιάρθρωσης. αντανακλά όχι µόνο την
καθυστέρηση της δηµόσιας υποχρέωσης σε σχέση µε τις νέες
µητροπολιτικές συνθήκες αλλά κυρίως την µετακίνηση των σχέσεων
εξουσίας µακριά από θεσµούς ρύθµισης µε ισχυρή λαϊκή
αντιπροσώπευση, σε θεσµούς ελεγχόµενους από οικονοµικά οργανωµένα
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δίκτυα (Forester 1984). Η γενική κατεύθυνση της θεσµικής
αναδιάρθρωσης της ρύθµισης εξειδικεύεται έτσι σε τοπικό επίπεδο.

3.4. Η έµφαση στην αποκέντρωση
Η αποκέντρωση των αποφάσεων του προγραµµατισµού συνοδεύει την
θεσµική του µεταρρύθµιση αλλά δεν ακολουθεί µονοσήµαντα την
κατεύθυνση που µόλις περιγράψαµε. Αντίθετα οι µορφές της
αποκέντρωσης που διαπιστώνονται σήµερα, συνδυάζονται µε τις πιο
διαφοροποιηµένες πολιτικές. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές στις Η.Π.Α.,
σοσιαλιστικές µεταρρυθµίσεις στη Γαλλία, σοσιαλδηµοκρατικές στην
Ολλανδία και κοµµουνιστικές πρακτικές στην Ιταλία προωθούνται µέσα
από την αποκέντρωση των τοπικών θεσµών. Η τοπική ρύθµιση και
απόφαση ισχυροποιείται και γίνεται παντού θετικά αποδεκτή, ανεξάρτητα
από το εκάστοτε πολιτικό της περιεχόµενο.
Οι τοπικές κοινότητες στις Η.Π.Α. (πόλεις, οικισµοί, επαρχίες)
επιχορηγούνται από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση µέσω των "categorial
programs", των "block grants" και του "revenue sharing". Ενώ το
"revenue sharing" σχετίζεται µε την αναδιανοµή του εισοδήµατος
σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια, η διαφορά ανάµεσα στα "categorial
programs" και στα "block grants"
βρίσκεται στην απόλυση ελευθερία χρήσης των τελευταίων σε σχέση
µε την απαίτηση προσδιορισµού των ειδικών προγραµµάτων στα οποία
τα "categorial programs" θα διατεθούν. Η πολιτική αποκέντρωση της
κυβέρνησης Reagan (ο νέος φεντεραλισµός) ενώ µειώνει την
οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση των κοινοτήτων αυξάνει τις αρµοδιότητες
και την ευελιξία των τοπικών αποφάσεων. Ήδη από το 1982 τα
"categorial programs" εντάσσονται στα "block grants" γεγονός που
περιορίζει την τοπική χρηµατοδότηση κατά 25% αλλά αυξάνει την
ευελιξία της τοπικής διαχείρισης. Υποστηρίζεται ότι η διαχείριση της
αστικής ανανέωσης από την τοπική διοίκηση είναι αποτελεσµατικότερη
και δηµιουργείται ένα ιδεολογικό κλίµα αναβάθµισης της τοπικής
διοίκησης. Πολλοί διανοούµενοι αναλαµβάνουν να ξαναπροσδιορίσουν
τον ρόλο της τοπικής διοίκησης σε µια κατεύθυνση µικρότερης
εξάρτησης από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ οι κυβερνητικοί
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πολεοδόµοι υποστηρίζουν ότι η νέα οµοσπονδιακή πολιτική παρά την
µείωση της χρηµατοδότησης έχει πολλά θετικά στοιχεία, το µικρότερο
µέγεθος των τοπικών πόρων επιβάλλει την αναδιοργάνωση των τοπικών
υπηρεσιών στην κατεύθυνση µιας µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας και
την βελτίωση των δια-κοινοτικών σχέσεων συνεργασίας (GhottaGobin C.
1984).
Στη
Γαλλία
µεταρρυθµίσεις
αποκεντρωτικού
χαρακτήρα
θεσµοθετούνται το 1982 µε τον νόµο των δικαιωµάτων και ελευθεριών
των κοινοτήτων, διαµερισµάτων και περιφερειών. Η βασική µεταβολή
αφορά το ρόλο του περιφερειακού κυβερνητικού εκπροσώπου (prefet)
και την µεταβίβαση εκτελεστικής εξουσίας στο δήµαρχο της κοινότητας,
στον πρόεδρο του συµβουλίου του διαµερίσµατος και στον πρόεδρο του
περιφερειακού
συµβουλίου.
Προωθήθηκαν
παράλληλα
µικρές
φορολογικές µεταρρυθµίσεις για την εξασφάλιση τοπικών πόρων καθώς
έγινε κατανοητό ότι η µεταφορά αρµοδιοτήτων δεν ήταν δυνατή χωρίς
την αναγκαία τοπική φορολογία. Οι θεσµικές αυτές αλλαγές εισήγαγαν
µια διαφορετική διαδικασία συµµετοχής και συνυπευθυνότητας στον
προγραµµατισµό. µια πιο αποτελεσµατική συζήτηση για τους στόχους
των προγραµµάτων και ένα διαφορετικό σχήµα χρηµατοδότησης
διαµορφώθηκε. Οι νέοι περιφερειακοί θεσµοί στράφηκαν στην
υποστήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και στη δηµιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό ανάλαβαν να
χρηµατοδοτήσουν νέες δραστηριότητες, να υποστηρίξουν την
αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων, να εγγυηθούν για την
δανειοδότηση τοπικών επιχειρήσεων και να συµµετάσχουν ενεργητικά σε
αναπτυξιακά προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά η
νέα µορφή του προγραµµατισµού δεν είναι στρατηγική, είναι
µικροπρόθεσµη και αναζητά την δηµοσιονοµική ισορροπία. Ο δεσµός
ανάµεσα στο πρόγραµµα και στον ετήσιο προϋπολογισµό έχει ενταθεί και
δεν διακρίνεται ο "βολονταρισµός" και η στρατηγική εφαρµογής,
γνωρίσµατα των προηγούµενων προγραµµάτων (Flockton C. 1984).
Στην Ιταλία µορφές εσωµητροπολιτικής αποκέντρωσης συνδυάζονται
µε τις πολιτικές των κεντρο-αριστερών µετώπων. Στη Φλωρεντία το
αριστερό µέτωπο PCI-PSI κερδίζει το 1975 την τοπική αυτοδιοίκηση από
ένα κεντρο-αριστερό συνασπισµό PSI, PSDI, DC. Οµοίως στο Μιλάνο, ο
συνασπισµός PSI, PSDI, PCI αναλαµβάνει την τοπική διοίκηση. Οι νέες
αριστερές διοικήσεις προβάλλουν την αποκέντρωση σε επίπεδο γειτονιάς
σαν τον κύριο άξονα της πολιτικής τους. Η αποκεντρωµένη δοµή της
απόφασης δηµιουργεί νέα κέντρα εξουσίας και εντείνει τις αντιθέσεις
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ανάµεσα στην τοπική διοίκηση και σε µερικές γειτονιές (Aiken Μ., G.
Martinotti 1984). Αντίστοιχη εσωµητροπολιτική αποκέντρωση ξεκίνησε
το 1978 στην πόλη του Άµστερνταµ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί
µέχρι το 1989. Αφορά τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από το δηµοτικό
συµβούλιο της πόλης στα συµβούλια των 17 διαµερισµάτων της. Οι
αρµοδιότητες που µεταφέρονται σχετίζονται µε την επεξεργασία και
οργάνωση των σχεδίων χρήσης γης, µε την επεξεργασία των
πολεοδοµικών σχεδίων µεγαλύτερης λεπτοµέρειας, µε την µελέτη των
προγραµµάτων κατοικίας, µε την σύνταξη των σχεδίων των γειτονιών και
την έκδοση των αδειών οικοδόµησης. Από την άλλη πλευρά στο
δηµοτικό συµβούλιο παραµένει η επεξεργασία και έγκριση του δοµικού
σχεδίου της πόλης και του σχεδίου της µητροπολιτικής κυκλοφορίας.
Όπως και στις περιπτώσεις της ιταλικής εσωµητροπολιτικής
αποκέντρωσης, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στο πεδίο της
λειτουργικότητας του νέου διοικητικού σχήµατος ήταν έντονες. Ελπίζεται
ότι το ενδιαφέρον για την συνολική ανάπτυξη της πόλης θα επιλύσει τα
προβλήµατα συνεργασίας και τον ανταγωνισµό των διοικήσεων
(Βeekmans Η. 1984).
Από τα λίγα αυτά παραδείγµατα προκύπτει ότι οι πιο
διαφοροποιηµένες πολιτικές κατευθύνσεις βρίσκουν κοινό τόπο στην
αποκέντρωση. Σίγουρα η οπτική µέσα από την οποία υποστηρίζεται
διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, η αποκέντρωση όµως σαν γεγονός
παραµένει. Για µας η ερµηνεία αυτής της ενότητας θα πρέπει να
αναζητηθεί στα χαρακτηριστικά της µετακεϋνσιανής ρύθµισης και
συγκεκριµένα στο βάρος της λιτότητας, στο µικρό µέγεθος συγκριτικά µε
το παρελθόν των κοινωνικών παρεµβάσεων, στο µεγάλο πολιτικό κόστος
των νέων πολιτικών, που τείνουν όλα µαζί να την µεταθέσουν σε πιο
ουδέτερους ιστορικά θεσµούς, όπως είναι οι τοπικοί θεσµοί. Η τοπική
ρύθµιση µετατρέπεται σε ισχυρό στοιχείο του προγραµµατισµού στην
εποχή της κοινωνικής του υποτίµησης.
***
Μ' όσα αναφέραµε για τον χαρακτήρα των βασικών µεταβλητών του
αστικού προγραµµατισµού, οι άξονες που τον χαρακτηρίζουν σήµερα
είναι:
• η διάσταση θεωρίας – πρακτικής
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• η µείωση των δαπανών του κράτους για αστικό κοινωνικό
εξοπλισµό
• η "απο-συλλογικοποίηση" της κατανάλωσης
• η έµφαση στην υποστήριξη της βιοµηχανίας
• η εγκατάλειψη των µεγάλων πολεοδοµικών προγραµµάτων
και η στροφή στα σχέδια µικρής κλίµακας
• η ιδεολογική στροφή στους µύθους της οικολογίας και του
περιβάλλοντος
• η απόρριψη του
προγραµµατισµού

µακροπρόθεσµου

και

ορθολογικού

• η διάλυση των θεσµών µε ισχυρή λαϊκή αντιπροσώπευση και η
οικοδόµηση άλλων µε µεγαλύτερο κυβερνητικό έλεγχο
• η ένταση των τάσεων αποκέντρωσης και η ισχυροποίηση της
τοπικής ρύθµισης σε σχέση µε την κεντρική.
∆εν είναι ίσως ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς µέσα σ'
όλους τους παραπάνω µετασχηµατισµούς την ουσία του νέου τρόπου
ρύθµισης που αναλύσαµε στην δεύτερη ενότητα: τις γενικές
κατευθύνσεις που προσλαµβάνουν η κρατική πολιτική, οι κοινωνικοί
θεσµοί και η ιδεολογία. Ο αστικός προγραµµατισµός προσαρµόζεται
περισσότερο στον χαρακτήρα της ρύθµισης παρά σ' αυτόν των
µητροπολιτικών προβληµάτων και της χωρικότητας. Το βάρος της
συσσώρευσης υπερβαίνει την πίεση των αναγκών.

Μέρος 4ο:
Νέα Πολεοδοµία:
αστικός σχεδιασµός και µορφοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ:
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ,
ΡΥΘΜΙΣΗ

Η ανατροπή των θεσµικών και ιδεολογικών σχηµάτων της κεϋνσιανής
ρύθµισης οδήγησε επίσης στον ριζικό µετασχηµατισµό των σχεδιαστικών
απόψεων και της µορφολογικής αισθητικής. Γεγονότα που οριοθετούν
την αποµάκρυνση από τον µεταπολεµικό φονξιοναλισµό µπορούν να
θεωρηθούν η δηµοσίευση του βιβλίου του Venturi "Complexity and
Contradiction in Architecture", η ίδρυση του Institute for Architecture
and Urban Studies και η έκδοση του περιοδικού Oppositions από τους
Εisenman και Frampton, η διάλυση του Archigram, η διάψευση των
υπερβατικών προσδοκιών των µεταβολιστών από το µεγάλο κεφάλαιο, η
δυσπιστία για το κράτος πρόνοιας και ο µαρασµός του στρατηγικού
προγραµµατισµού, η ιδεολογική τοµή που εισάγουν οι φοιτητικές
εξεγέρσεις του τέλους της δεκαετίας του 1960 (Πορφύριος 1980). Η
δεκαετία του 1970 προσδιορίζεται έτσι για την αρχιτεκτονική και τον
αστικό σχεδιασµό σαν εποχή µεγάλης αµφισβήτησης. ο παλιός
ρασιοναλισµός, η πίστη στην συνεχή πρόοδο και στη διαρκή διεύρυνση
του καταναλωτισµού, που καταρρέουν µαζί µε το φορντικό καθεστώς
συσσώρευσης, συµπαρασύρουν τα σχεδιαστικά πρότυπα της Ville
Radieuse, της Χάρτας των Αθηνών και της Μπραζίλια.
Πολλές λύσεις προτείνονται για να καλύψουν το κενό που
διαµορφώνεται, άλλες πιο κοντά στα παλιά πρότυπα και άλλες
περισσότερο ριζοσπαστικές και αιρετικές: η επιστροφή στην ιστορία, η
έµφαση στη µορφή και στη γεωµετρία, οι συµβολικές µεταφορές, ο
ροµαντισµός και η µεταµοντέρνα ειρωνεία, ο πάντα πράσινος
µπρουταλισµός. Όλα µπορούν να δοκιµασθούν, τίποτε δεν είναι πια
ταµπού (Chaslin 1980). Σε τι όµως συνίσταται η ουσία της
αµφισβήτησης; Ποια είναι τα πρότυπα που µετασχηµατίζονται και ποιες
χωρικές σχέσεις ή διατάξεις ανατρέπονται; Μια υπενθύµιση της
λειτουργίας και της ιστορικότητας του αστικού σχεδιασµού προαπαιτείται
από την ανάλυση της σηµερινής µεταβατικής συγκυρίας.
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Στην πιο κοινότυπη και νοµιναλιστική του κατανόηση ο αστικός
σχεδιασµός προσδιορίζεται σαν µια διαδικασία προκαθορισµού του
φυσικού (κατασκευασµένου) χώρου της πόλης. Συγκεκριµενοποιείται σ'
ένα σύνολο σχεδίων και προτάσεων σύµφωνα µε τα οποία
διαµορφώνονται κτίρια, ελεύθεροι χώροι, υποδοµές και δίκτυα. Πρόκειται
για µια εµπειρική και ταυτολογική αντίληψη, που δεν ανάγεται σε µια
ευρύτερη ερµηνευτική ούτε εµπεριέχει κάποια υπόµνηση για την
αιτιότητα ή την σκοπιµότητα του σχεδιασµού.
Ένα πρώτο βήµα αποµάκρυνσης από την εµπειρική ασφυξία της
προηγούµενης διατύπωσης αποτελεί η συνάρθρωση αστικού σχεδιασµού
και ιστορικών δυνάµεων σχηµατισµού της πόλης. Αν σήµερα οι
τελευταίες συγκεκριµενοποιούνται στην πορεία της συσσώρευσης, ο
σχεδιασµός µε την σειρά του συγκεκριµενοποιεί ορισµένες δράσεις του
κράτους και της ιδεολογίας, που σχετίζονται µε την κατασκευή της
χωρικότητας της συσσώρευσης. Η δράση του οριοθετείται έτσι το πεδίο
της ρύθµισης, στην καθιέρωση δηλ. και εφαρµογή προτύπων
κατασκευασµένου χώρου. Η πόλη σαν χωρική υπόσταση της διαλεκτικής
της συσσώρευσης ρύθµισης και ο αστικός σχεδιασµός σαν εξειδικευµένη
µορφή του τρόπου ρύθµισης, µπορούν να αποδοθούν από το σχήµα που
έχουµε ήδη αναγγείλει,

συσσώρευση
του
κεφαλαίου

χωρικότητα
της
συσσώρευσης

αντιθέσεις και
δυσλειτουργίες στο
πεδίο της χωρικότητας

συνολική ρύθµιση
(πολεοδοµία)

ρύθµιση του
φυσικού χώρου
(αστικός σχεδιασµός)

κοινωνική ρύθµιση
(αστικός προγραµµατισµός)
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που αντιλαµβάνεται την πολεοδοµία σαν την συνολική ρύθµιση των
αντιθέσεων και αντιφάσεων της χωρικότητας της συσσώρευσης και τον
αστικό σχεδιασµό σαν την εξειδικευµένη ρύθµιση της µετατροπής της
χωρικότητας σε κατασκευασµένο χώρο.
Αυτή η εκδοχή του αστικού σχεδιασµού προσδιορίζει:
a

την ιστορικότητα του αστικού σχεδιασµού σαν σύνθεση της
ιστορικότητας της συσσώρευσης, της χωρικότητας της και της
ρύθµισης, των συγκεκριµένων δηλ. αντιθέσεων και αντιφάσεων που
προκύπτουν από την πόλωση της συσσώρευσης και των διαθέσιµων
µηχανισµών εξοµάλυνσης τους

b

σαν λειτουργία του αστικού σχεδιασµού αυτήν της ρύθµισης της
κατασκευής της χωρικότητας. συγκεκριµενοποιείται σε µια πορεία
διαµόρφωσης και εφαρµογής προτύπων κατασκευασµένου χώρου,
που υποθάλπουν την δράση των φορέων της συσσώρευσης και
διευθετούν µε θετικό τρόπο τις σχέσεις ή αντιθέσεις τους

c

σαν κινητήρια δύναµη του αστικού σχεδιασµού την ενσωµάτωση του
στους θεσµικούς και ιδεολογικούς µηχανισµούς ρύθµισης. η
άρθρωση σχεδιασµού και ιδεολογίας αποσκοπεί στην διαµόρφωση
των σχεδιαστικών προτύπων και η άρθρωση σχεδιασµού και κράτους
αναλαµβάνει την εφαρµογή τους.

∆εν είναι ίσως περιττό να τονίσουµε την διαφορά της συγκεκριµένης
εκδοχής του αστικού σχεδιασµού από αυτές του κοινωνικού
ντετερµινισµού του Taine, της ιστορικότητας του υποκειµένου του
Croce, της αυτοανάπτυξης των µορφών του Wolffin και των πιο
σύγχρονων
φαινοµενολογικών,
συντακτικών
ή
σηµειωτικών
προσεγγίσεων του. Ανοίγοντας µάλιστα µια παρένθεση µπορούµε να
υπενθυµίσουµε ότι για τον Η. Taine ο σχεδιασµός είναι αποκλειστική
συνέπεια των ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών µέσα στις οποίες
παράγεται. Η οπτική του περιορίζει την συµβολή του ταλέντου, της
προσωπικότητας και της δηµιουργικότητας και ανάγει τον σχεδιαστή
στον ρόλο του µεταφραστή του πνεύµατος της εποχής του. Το
σχεδιαστικό αποτέλεσµα υλοποιείται µέσω ενός υποκειµένου
περιορισµένου στον ρόλο της "πένας", ενός φορέα της συλλογικής
σκέψης ακινητοποιηµένης για µια στιγµή της ιστορίας. Στον αντίποδα της
θέσης του Taine που υπερτονίζει την πίεση του κοινωνικού πλαισίου
πάνω στον σχεδιαστή βρίσκονται οι απόψεις του Β. Croce. Υποστηρίζει
τον ρόλο των υποκειµένων και την ιστορικότητα στο πεδίο της ατοµικής
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σκέψης. Συνδέει κάθε σχεδιαστικό αποτέλεσµα µε το υποκείµενο που το
παρήγαγε και πίσω από κάθε σηµαντικό έργο ανακαλύπτει ένα µεγάλο
πνεύµα που ακολούθησε µια διανοητική εξέλιξη, µη ικανή να
ξαναπραγµατοποιηθεί. Σ' αυτόν τον ιστορισµό του ατόµου
ολοκληρώνεται η εκλογίκευση της σχεδιαστικής παραγωγής. Σε µια
καθαρά µηχανιστική συνέχεια ανάγεται από τον Η. Wolffin η σχεδιαστική
πρακτική, ένα καθαρό παιχνίδι των .µορφών που γεννούν η µία την
άλλη, έξω από κάθε ανθρώπινο πλαίσιο, σαν µια ιστορική
παρθενογέννηση. Αυτή η αντίληψη καταλήγει σε µια δοµή των µορφών,
που δεν υπακούει παρά στους κυκλικούς νόµους της ανάπτυξης και της
ύφεσης (FrancasteI1956). Στις νεώτερες τέλος συντακτικές ή
σηµειωτικές προσεγγίσεις ο σχεδιασµός ανάγεται στην δυναµική της
επικοινωνίας και της ιδεολογίας. Οι συντακτικές ή βάσει κωδίκων
απεικονίσεις ιδεών και αξιών συγκεκριµενοποιούν την σχεδιαστική
σκοπιµότητα, που αναλαµβάνει να διευθετήσει την αναγνωσιµότητα του
αστικού χώρου και να απεικονίσει την κυρίαρχη ιδεολογία.
Σε διάκριση µε τις παραπάνω απόψεις, υποστηρίζουµε ότι ο αστικός
σχεδιασµός αποτελεί µια δηµιουργική πρακτική διαµόρφωσης και
εφαρµογής προτύπων κατασκευασµένου χώρου, που αξιολογούνται από
την ρυθµιστική αποτελεσµατικότητά τους στην πορεία της κατασκευής
της χωρικότητας της συσσώρευσης και του σχηµατισµού του φυσικού
χώρου που της αντιστοιχεί. Η συγκέντρωση των φορέων της
συσσώρευσης (του πληθυσµού, της παραγωγής, των ανταλλαγών, της
κατανάλωσης, της ιδιοκτησίας) συνοδεύεται από κατασκευές και
κτίσµατα, µια φυσική εκδοχή της χωρικότητας της, που ρυθµίζεται µέσω
του αστικού σχεδιασµού. Τα ρυµοτοµικά, οι κανονισµοί των υψών, οι
µορφολογικοί έλεγχοι και προσδιορισµοί αποσκοπούν στην εφαρµογή
χωρικών προτύπων που, όπως αναφέραµε, υποθάλπουν την δράση των
υποκειµένων της συσσώρευσης και διευθετούν µε θετικό τρόπο τις
σχέσεις τους.
***
Η δηµιουργικότητα στον αστικό σχεδιασµό είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την λειτουργία της ρύθµισης, συνίσταται στην εξεύρεση
λύσεων, και οι µεταβατικές εποχές δείχνουν πόσο δύσκολο αυτό είναι,
για την κατασκευή της χωρικότητας, που να έχουν την ισχύ προτύπων.
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Να µπορούν δηλαδή να γενικευθούν σαν πρότυπες λύσεις για την
οργάνωση και οικοδόµηση των χωρικών ενοτήτων της πόλης, των
κτισµάτων της, των ελεύθερων και δοµηµένων χώρων της. ∆εν είναι
εποµένως οποιαδήποτε σύνθεση θετική και δηµιουργική, αναγνωρίζεται
σαν τέτοια όταν µε την αποδοχή της σαν πρότυπο µετασχηµατίζεται σε
θεσµό εξασφάλισης της κανονικότητας. Η σκοπιµότητα του αστικού
σχεδιασµού εµφανίζεται έτσι σαν ιδιαίτερα πολύπλοκη. δεν περιορίζεται
µόνο στον προσδιορισµό σχηµάτων χωρικής οργάνωσης αλλά και στην
προσαρµογή τους αφ' ενός στις τεχνικές της κατασκευής και αφ' ετέρου
στην λειτουργική δοµή κάθε ξεχωριστού καθεστώτος συσσώρευσης.
Το βασικό σηµείο της θεωρητικής ανακατασκευής της έννοιας του
αστικού σχεδιασµού, που έχουµε τονίσει µέχρι στιγµής, είναι ότι
πρόκειται για µια δηµιουργική πρακτική, που αναλαµβάνει την ρύθµιση
της κατασκευής της χωρικότητας της συσσώρευσης µέσω της
καθιέρωσης χωρικών προτύπων. Τι προσδιορίζουν όµως τα σχεδιαστικά
πρότυπα; ποιο είναι το πεδίο της εφαρµογής και της
αποτελεσµατικότητας τους;
Η συνήθης χωρική ενότητα του αστικού σχεδιασµού είναι αυτή της
οικιστικής ενότητας. Μέσα σε κάθε οικιστική ενότητα ο σχεδιασµός
επικεντρώνεται σε τρία προβλήµατα:
a

στην οργάνωση της σχέσης των κτισµένων µε τους ελεύθερους
χώρους, µέσω του προσδιορισµού των ορίων τους

b

στον προσδιορισµό των υψών ή της σχέσης ύψους - κάλυψης µέσα
στα όρια του συντελεστή δόµησης

c

στην επιλογή των τυπολογικών και µορφολογικών χαρακτηριστικών
των κτισµάτων στο σύνολό τους1.

Αν η επίλυση των παραπάνω προβληµάτων προαπαιτεί την
διευθέτηση ορισµένων λειτουργικών σχέσεων, εκτός αυτών που έχουν
προγραµµατικά προσδιορισθεί, αυτή επίσης αντιµετωπίζεται. όπως και η
τεχνική και κατασκευαστική υποστήριξη της χωρικής οργάνωσης, η
διευθέτηση δηλ. της αντιστοιχίας της µε τις κατασκευαστικές µεθόδους
και τεχνικές και τις οικονοµικές συνθήκες παραγωγής των κτισµάτων.
1

Στις τρεις διαφορετικές εκφάνσεις του αστικού σχεδιασµού που αναφέραµε, αντιστοιχούν
οι τρεις τυπικές µορφές σχεδίασης: η κάτοψη των διατάξεων, η τοµή των υψών, η όψη
της µορφολογίας. ∆εν είναι µια διαδικαστική άποψη ή µια ορισµένη αντιµετώπιση του
χώρου που καθιερώνει την σχεδιαστική τυπολογία αλλά µια αναλυτική και δοµική
συσχέτιση µε τα βασικά προβλήµατα του σχεδιασµού.
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Έτσι σε κάθε σχεδιαστικό πρόβληµα συνυπάρχουν τρία επιµέρους αλλά
αλληλένδετα προβλήµατα: ένα χωρικό, ένα λειτουργικό και ένα
κατασκευαστικό. Ο πυρήνας όµως της σχεδιαστικής προβληµατικής
καταλαµβάνεται από τις θεωρήσεις της χωρικής οργάνωσης. οι τεχνικές
και λειτουργικές σχέσεις προσδιορίζονται σαν προϋποθέσεις και όχι σαν
σκοπιµότητα,
Για τον σχεδιασµό των διατάξεων, των υψών, της µορφολογίας και
της τυπολογίας των κτισµάτων χρησιµοποιούνται συνήθως πρότυπες
συνθέσεις που είναι οργανικά συνδεδεµένες και προϋποθέτουν ορισµένα
συστήµατα αξιών, ειδικούς κρατικούς θεσµούς και παρεµβάσεις,
συγκεκριµένες οικονοµικές σχέσεις. Η συνάρθρωση προτύπων, αξιών,
θεσµών και σχέσεων είναι αµφίδροµη, η εφαρµογή των προτύπων
προϋποθέτει ένα κοινωνικό καθεστώς που επαναβεβαιώνεται και
προσλαµβάνει κανονικότητα µέσω της εφαρµογής των. Αν ανακαλέσουµε
δύο τελείως διακεκριµένες συνθέσεις, το σχέδιο του Speer για το
Βερολίνο και τον σηµερινό σχεδιασµό της πόλης, µπορούµε να
κατανοήσουµε την διαφορά των σχεδιαστικών προτύπων και των
κοινωνικών καθεστώτων, όχι στην εκδοχή ιστορικισµού-µοντερνισµού
όπως συνηθίζεται σήµερα αλλά στην αναγνώριση µιας κρατικά
οργανωµένης παραγωγής του χώρου µε χειροτεχνικές µεθόδους και
παραδοσιακές αρχές στην πρώτη περίπτωση, και µια παραγωγής
στηριζόµενης στις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, στην βιοµηχανία, στην
κατανάλωση Και στην µαζική χρήση του αυτοκινήτου στην δεύτερη. Τα
σχεδιαστικά πρότυπα δεν εµπεριέχουν µόνο µια κοινωνική καταγωγή,
επιβάλλουν µια ορισµένη κοινωνικότητα, της οποίας αποτελούν
αδιάσπαστο µέρος.
Ένα βήµα ακόµη, η διαχρονική και εθνική κατάτµηση των προτύπων
οδηγεί στην έννοια της σχολής σχεδιασµού. Πρόκειται για συγκροτηµένα
σύνολα προτύπων και απόψεων για την οργάνωση του χώρου, τις
τεχνικές και τις συνθήκες παραγωγής σε αντιστοιχία µε
προσδιορισµένους τρόπους ρύθµισης. Εκτός από τα πρότυπα κάθε σχολή
σχεδιασµού περιλαµβάνει σχεδιαστικές µεθόδους που οδηγούν στα
αποτελέσµατα, µέσα από τα οποία αυτή αναγνωρίζεται. Η συνάρθρωση
εποµένως προτύπων και µεθόδων, σε αντιστοιχία µε τις συνθήκες
ρύθµισης, αποτελεί µια βασική κοινωνικο-ιστορική ενότητα του αστικού
σχεδιασµού: την σχολή σχεδιασµού.
***
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Αν η προβληµατική και η άποψη που εκθέσαµε για τον αστικό
σχεδιασµό διαµορφωθεί σαν υπόθεση εργασίας τότε καταλήγουµε στην
ακόλουθη διατύπωση. Οι ποικίλες εκδοχές του αστικού σχεδιασµού, οι
εθνικές σχολές και οι διαχρονικές διαφοροποιήσεις του ακολουθούν τα
οικοδοµήµατα της κοινωνικής ρύθµισης. Η προσπάθεια καθιέρωσης νέων
καθεστώτων συσσώρευσης και η παγίωση τους µέσα από την
κανονικότητα που εξασφαλίζει η ρύθµιση, αποτελεί ταυτόχρονα και
προσπάθεια διαµόρφωσης και κυριαρχίας νέων σχολών σχεδιασµού πάνω
στις παλιές. Όταν τα σχεδιαστικά πρότυπα, οι αξίες και οι µέθοδοι
µετασχηµατίζονται, συνδυάζονται µε ευρύτερους µετασχηµατισµούς στο
πεδίο της κανονικότητας, του κράτους και της ιδεολογίας. Έτσι σήµερα,
που η κρίση και αµφισβήτηση των µεταπολεµικών φονξιοναλιστικών
προτύπων είναι ισχυρή όπως και ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις νέες
εκδοχές τους, οφείλουµε να διερευνήσουµε την αντιστοιχία ανάµεσα
στην µεταβολή των προτύπων και στην αναδιάρθρωση της ρύθµισης
(των καταστασικών στιγµών της και των εγχειρηµάτων καθιέρωσης νέων
ολοκληρωµένων τρόπων της). Πρόκειται για µια υπόθεση την έκβαση της
οποίας θα διερευνήσουµε στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Μετά το 1973 συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις µεταβολής της
"ρύθµισης της µετατροπής της χωρικότητας σε κατασκευασµένο χώρο"
του αστικού δηλ. σχεδιασµού. Η χωρικότητα της συσσώρευσης και οι
µορφές πόλωσης της έχουν εισέλθει σε µια πορεία µετασχηµατισµού, το
ίδιο και οι θεσµοί της ρύθµισης και οι ιδεολογίες που εξασφαλίζουν την
κανονικότητα των πρακτικών, καθώς και το γενικό πλαίσιο των τεχνικών
και µεθόδων της παραγωγής. Άµεση συνέπεια της παραπάνω
αναδιάρθρωσης
είναι
η
κριτική
και
αµφισβήτηση
της
αποτελεσµατικότητας των µεταπολεµικών προτύπων του σχεδιασµού.
Μετά το βιβλίο του Venturi "Complexity and Contradiction in
Architecture" τα κριτικά κείµενα πολλαπλασιάζονται. ∆ηµοσιεύονται τα
βιβλία των Ρ. Βlake και Β. Βrοlin "Form Follows Fiasco" και "The Failure
of Modern Architecture" και στην συνέχεια ο Jencks χαρακτηρίζει σαν
τέλος του φονξιοναλιστικού σχεδιασµού την ανατίναξη του
συγκροτήµατος κατοικιών Ρruitt-Ιgοe, στις 15 Ιουλίου 1972,
Αν και η κριτική φαίνεται να αφορά την µοντέρνα αρχιτεκτονική,
αυτή γρήγορα εντοπίζεται στην αστική µορφολογία και τυπολογία, στις
διατάξεις των κτιρίων και στην ταυτότητα της πόλης. Ο Βlake προχωράει
ακόµη περισσότερο και αµφισβητεί την σκοπιµότητα της δόµησης σε
ύψος, τους ρυθµούς οικοδόµησης και τους µεγάλους αυτοκινητοδρόµους
ενώ οι Rossi και Krier θέτουν σαν κεντρικό το ζήτηµα της αρχιτεκτονικής
της πόλης. Η κριτική ουσιαστικά επικεντρώνεται στον µεταπολεµικό
αστικό σχεδιασµό, στην φονξιοναλιστική και πουριστική εκδοχή του.
Μέχρι την δεκαετία του 1970 µια σχολή σχεδιασµού ήταν κυρίαρχη.
Το δόγµα από το οποίο αντλούσε την νοµιµότητα της προσδιορίζονταν
σαν φονξιοναλισµός αν και εµπεριείχε πολλά στοιχεία της βεµπεριανής
ορθολογικότητας. Σ' όλη την φάση της κυριαρχίας του φονξιοναλισµού
αυτός ποτέ δεν υπήρξε αναντίρρητος. Είχε έντονα κριθεί για την
περιβαλλοντική πτώχευση που προκαλούσε, την υποτίµηση της
πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινοµένων την ανακήρυξη της
αποτελεσµατικότητας της µισθωτής ταιυλορικής εργασίας σαν υπέρτατης
αξίας. Μόνο όµως µετά το 1274 η κριτική γενικεύεται και βρίσκει
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σηµαντική ανταπόκριση. Πολλές φορές µάλιστα συµπληρώνεται από µια
φιλοσοφία τελείως αντίθετη σε κάθε ορθολογισµό, στον βαθµό που ότι ο
τελευταίος θεωρείται σαν ο κακός δαίµονας της µεταπολεµικής
αρχιτεκτονικής (Cornu 1980). Μια µικρή αποδελτίωση της σχετικής
βιβλιογραφίας τεκµηριώνει ότι τα πιο γόνιµα χρόνια της αρχικής
µεταφονξιοναλιστικής φιλολογίας ήταν µεταξύ 1976 και 1979, γεγονός
που µας επιτρέπει να εικάσουµε την σηµασία της συγκυρίας της
δεκαετίας του 1970 στην άνθισή της.

1. Η νέα εµπειρία
Στοιχειοθετείται από τα σχέδια, τα κείµενα και τα έργα σχεδιαστών όπως
οι Philip Johnson, Cesar Pelli, Robert V enturi, Charles Moore, Peter
Εisenman, Michael Graves, Jοhn Hejduk, Charles Gwathmey, Richard
Meier, Diana Agrest, Mariο Gandelsonas στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής, James Stirling και Leon Krier στην Μ. Βρετανία, Aldo Rossi,
Paοlο Portoghesi, Franco Purini και το ατελιέ GRAU στην Ιταλία, Leuis
Cloret, Οscar Tusquets, Ricardο και Anna Boffil στην Ισπανία, Bernard
Huet, Christian de Portzamparc και Rοnald Castro στη Γαλλία και πολλών
άλλων, λιγότερο ίσως γνωστών, αλλά εξ ίσου αξιόλογων (Portoghesi
1982).
Σε αντίθεση µε τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της µεταπολεµικής
µορφολογίας, οι νέες σχεδιαστικές έρευνες χαρακτηρίζονται από την
αναζήτηση της διαφοράς, από την έµφαση στις συµβολικές
αναπαραστάσεις και στις ιστορικές αναφορές, από την παρουσία
στοιχείων µανιερισµού και µπαρόκ. Ενάντια στα δόγµατα της
µοναδικότητας, της στυλιστικής συνοχής, της στατικής ή δυναµικής
ισορροπίας, του πουρισµού, προτείνονται η µορφολογική αµφιβολία, η
ειρωνεία και η πολλαπλότητα των στυλ, η επανερµηνεία της ιστορίας και
η ενότητα της διαφοράς. Η τοµή µε το παρελθόν, αν και µη συνεκτική
και οµοιόµορφη, απεικονίζεται κατ' εξοχήν στις συνθέσεις των "New Υ
ork 5", του Moore, των Krier, του Rossi και Boffil, στην Biennale του
1980 και στους διαγωνισµούς της Villette, των Halles, της Defense- Tête,
του Kreuzberg.
Οι συνθέσεις των Peter Eisenman, Michael Graves, John Hejduk,
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Charles Gwathmey και Richard Meier, σε συντοµία της οµάδας "New
York 5", συνδέονται µε τις αρχιτεκτονικές σχολές της ανατολικής ακτής
των Η.Π.Α., το Princetοn και Cornell, και στο πλαίσιο των απόψεων του
τέλους της δεκαετίας του 1960, µπορούν να αναγνωρισθούν σαν ρήξη µε
την σχολή της "τεχνολογίας" και τις προσεγγίσεις που βασίζονται στις
επιστηµονικές µεθοδολογίες. Μεταφέρουν την έµφαση στην µορφολογία,
και χρησιµοποιούν σαν πρότυπα τις στυλιστικές σχηµατοποιήσεις των
επαύλεων του Le Corbusier της δεκαετίας του 1920 έναντι των ογκωδών
συνθέσεων του µπρουταλισµού (Eisenman et al 1972).
Το 1969 ο Kenneth Frampton, στην διάρκεια µιας εκδήλωσης στο
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει το έργο τους
και το χαρακτηρίζει σαν οµοιογενές. Η συνάφεια της οµάδας, παρά την
κριτική του Eisenman στον Graves, ότι επαναφέρει τις παλιές αξίες,
ισχυροποιείται µε την έκδοση του βιβλίου του Arthur Drexler, που
θεωρεί, ότι κοινός τόπος των συνθέσεων τους είναι η άρνηση του
µπρουταλισµού, η υπεροχή της µορφής έναντι του περιεχοµένου και η
ανάδειξη της σηµαντικής (semantic) ιδιαιτερότητας της σύνθεσης. Παρ'
όλα αυτά η µονολιθική αντιµετώπιση της οµάδας δεν θεωρείται δόκιµη.
Ο Gwathmey συνθέτει βασιζόµενος στις αντιθέσεις όγκου και αναλογιών,
ο Meier µε τις κάθετες και οριζόντιες διατάξεις, ο Ηejduk εκφράζει τις
ιδέες του µε γεωµετρικές ασκήσεις µιας ακαδηµαϊκής οπτικής του
πουρισµού, ο Eisenman ακολουθεί τα πρότυπα του Giuseppe Terragni,
του ιταλικού ρασιοναλισµού του 1930, και ο Graves τις αναλυτικές
µεταφορές (Curtis 1982).
Μια άλλη εκδοχή της Αµερικανικής παρουσίας αποτελεί το έργο του
Charles Moore, της πιο χαρακτηριστικής µαζί µε τον Venturi
προσωπικότητας της νέας αρχιτεκτονικής και του νέου αστικού
σχεδιασµού. Στην ανάλυση των αρχών που διέπουν τις συνθέσεις του
(Moore et al 1974), ο Moore επιµένει στην σηµασία του τόπου και του
ονείρου που συνοδεύει τους χώρους της καθηµερινότητας. Η αναφορά
εξασφαλίζεται µε την χρήση των στοιχείων της ανάµνησης άλλων τόπων
και άλλων χρόνων, µε την ανάκληση των προτύπων στην µικρογραφία
τους. Η σύνθεση που έτσι παράγεται είναι εξαιρετικά αναπαραστατική και
εµπεριέχει πλήθος ιστορικών αναφορών και µεταφορών. Τυπικό
παράδειγµα είναι η Piazza d'Italia στην Νέα Ορλεάνη, χώρος πολλαπλών
χρήσεων απευθυνόµενος στην ιταλική τοπική κοινότητα, που
περιλαµβάνει µια µεγάλη κρήνη, ονειρική ανασύνθεση αυτής του Τρέβι,
το γεωγραφικό προφίλ της Ιταλίας στο κέντρο και στο βάθος µια
τεράστια κιονοστοιχία, που κατά τον Portoghesi (1981) αναφέρεται
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στους πέντε ρυθµούς. η διαφανής και µεταφορική χρήση των συµβόλων
οδηγεί στο να θέσει στο κέντρο της πλατείας το γεωγραφικό προφίλ της
Σικελίας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν κάθισµα, άµεση ίσως
αναφορά στην θέση των Σικελών µέσα στην ιταλική κοινότητα της Νέας
Ορλεάνης.
Ο ιστορικισµός της Piazza d'Italia δεν είναι παροδικός, ενυπάρχει σ'
όλες τις συνθέσεις του Moore, στα σχέδια του Κολεγίου του Kresge
(1974), στην διευθέτηση των όχθεων του ποταµού Dayton (1976) και
στα σχέδια για την Αµερικανο-Ιταλική Οµοσπονδία στην Νέα Ορλεάνη
(1979). Συνολικά όµως η ιστορικιστική εκδοχή του νέου σχεδιασµού θα
µπορούσε να θεωρηθεί περιορισµένη στις Η.Π.Α., σε σύγκριση µε την
ευρωπαϊκή εµπειρία που τεκµηριώνεται µε τα έργα των Βοffil, Krier και
Rossi,
Ο Ricardo Βοffil γίνεται γνωστός από το 1968 όταν σχεδίασε το αινιγµατικό Xanadu. Συγκεντρώνει γύρω του φιλόλογους, φιλόσοφους και
κοινωνιολόγους που ασκούν µια οξεία κριτική στην σύγχρονη αρχιτεκτο
νική από µια πραγµατιστική αφετηρία, "παρ' όλο που θα 'πρεπε να αποδεχθεί
κανείς την κοινωνία όπως είναι µε τις ατέλειες και τις παραµορφώσεις της και να
εγκαταλείψει κάθε διδακτική προσδοκία, µόνο για αναµορφωτήρια και φυλακές για
αρχιτέκτονες θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά τα µπλοκ των µαζικών κατοικιών",

γράφει ο Jose Augustin Goytisolo.
Οι συνθέσεις του Βοffil δεν αντιστοιχούν στην καρικατούρα που
παρουσιάζει ο Jean Pierre le Dandec (1984), ότι διακατέχονται από µια
και µόνο ιδέα, την µνηµειακότητα σ' οποιοδήποτε πρόγραµµα κι αν
αντιστοιχούν: "θέλετε ένα ΗLΜ, κανένα πρόβληµα, ιδού ένα συγκρότηµα
Βερσαλλιών για τον λαό -χρειάζεστε ένα κτίριο κατοικιών για νέους
εργαζοµένους, µην ανησυχείτε το ανάκτορο Abraxas τους βολεύει
απόλυτα, κλπ., κλπ.". Αντίθετα επιχειρούν να δείξουν ότι τα µορφολογικά
πρότυπα ακολουθούν την πολιτική εξουσία που τα επιβάλλει και
διαχρονικά αλλάζουν σηµασία ανάλογα µε την κοινωνική τους χρήση και
το πρόγραµµα που τους αντιστοιχεί. Στην σχέση λοιπόν προγράµµατος
και σχεδίου ο Βοffil εµφανίζεται σαν υποστηρικτής της ασυνέχειας τους ή
αλλιώς της δυνατότητας επένδυσης διαφορετικών προγραµµάτων µε τα
ίδια σχεδιαστικά πρότυπα. Ακόµη περισσότερο µε την χρήση στο Arcades
du Lac προχωρηµένων τεχνικών προκατασκευής επικεντρώνεται στην
σχέση µορφολογίας και τεχνικών κατασκευής και υποστηρίζει ότι η
χρήση προκατασκευασµένων τµηµάτων, η συναρµολόγηση στο
εργοτάξιο µε προχωρηµένες βιοµηχανικές µεθόδους δεν συγκρούεται µε
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την επιστροφή στον ιστορικισµό, ιστορικισµός και τεχνολογικός
εκσυγχρονισµός αλληλοσυµπληρώνονται µέσω της κανονικότητας και
του εύκολου εντοπισµού των επιµέρους τµηµάτων της ιστορικιστικής
µορφολογίας (Portoghesi 1983).
Οι µορφολογικές αναφορές του Βοffil εκτός από τον ιστορικισµό και
τον τεχνολογικό νεωτερισµό που εµπεριέχουν χαρακτηρίζονται από µια
ιδιαίτερη δύναµη σαν εικόνες µιας φανταστικής διάστασης, επαναφέρουν
την υπερρεαλιστική και ονειρική ατµόσφαιρα των συνθέσεων του Gaudi
που επικαλύπτει την νοσταλγική και ολοκληρωτική αίσθηση, που σε
πολλούς οι ίδιες συνθέσεις προκαλούν.
Εντοπισµένο στην ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται το ενδιαφέρον των
Rob και Leon Krier, έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται από τις διαχρονικές
µορφολογικές εµπειρίες της µέχρι την µαζική ισοπέδωση που επιφέρει η
σύγχρονη αναλυτική πολεοδοµία. Αυτόν τον ιδανικό τύπο επιχειρούν να
µεταφέρουν, µέσα από µια αφαιρετική µεθοδολογία. Οι βασικές αξίες των
συνθέσεων τους και οι µεθοδολογικές τους προϋποθέσεις, εκτίθενται από
τον Rob Krier στο Urban Space (1984), που περισσότερο διασαφηνίζει
την δική τους σχεδιαστική εκδοχή παρά αποτελεί µια θεωρητική
περιγραφή της οργάνωσης του αστικού χώρου.
Για τους Krier η ιδανική πόλη συγκεκριµενοποιείται σ' ένα συνεχές,
του οποίου καταστατικά στοιχεία είναι ο δρόµος και η πλατεία ενώ τα
µνηµεία λειτουργούν σαν σηµεία αναφοράς. ∆ρόµοι και πλατείες
ακολουθούν ορισµένους κατασκευαστικούς τύπους και γεννιούνται από
τους µετασχηµατισµούς τριών σχηµάτων: του τετράγωνου, του κύκλου
και του τριγώνου. ∆ιαµορφώνεται έτσι µια τυπολογία που µεταφέρεται
διαχρονικά από την αρχαιοελληνική, στην ρωµαϊκή, στην αναγεννησιακή
και στην κλασική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Όταν αυτή καταλύεται µε
την πολεοδοµία του 20ου αιώνα, ο αστικός χώρος διαβρώνεται και
ελάχιστα δείγµατά του θα αξίζουν να διατηρηθούν σαν µνήµες για τις
επόµενες γενιές.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα µπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς
την θεωρητική προσέγγιση των Krier (µη συστηµατική, ότι εξαντλείται σε
µια απλοϊκή συνδυαστική, µη εξαντλητική, ροµαντική, σαν αφελή εκδοχή
µιας εµπειριστικής αφαίρεσης) γεγονός είναι ότι µετασχηµατίζεται για
τους ίδιους σε πρακτική ιδεολογία και σε κατευθυντήριο κανόνα των
συνθέσεων τους. Στις προτάσεις για τον επανασχεδιασµό της
Στουτγάρδης, στο σχέδιο για τα νέα καρτιέ της Ε.Ο.Κ. στο
Λουξεµβούργο, στο συγκρότηµα κατοικίας Tower Βridge του Λονδίνου,
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στο σχέδιο για την αποκατάσταση του κέντρου της πόλης Εchternach,
διακρίνεται η αναλυτική τους τυπολογία που συνδυάζεται µε
ιστορικιστικά µορφολογικά πρότυπα. Σ' αυτό βρίσκεται και το
.γενικότερο ενδιαφέρον της δουλειάς τους, πέρα από την άµεση
αισθητική γοητεία του ιστορικισµού: ότι τον µεταφέρουν στις διατάξεις
των στοιχείων του αστικού χώρου και ενοποιούν τις µορφολογικές
προτάσεις κάτω από µια αναλυτική θεωρητική οµπρέλα.
Αστική τυπολογία και
µετασχηµατισµός της
κατά R. Krier

πηγή: krier (1974: 29)
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Με τις συνθέσεις του Aldo Rossi και την σηµασία που τους
αποδίδεται, κατανοεί κανείς πόσο έχουν µεταβληθεί τα σχεδιαστικά
πρότυπα και πόσο αποµακρύνθηκαν από τον φονξιοναλισµό, στην
µνηµειακή ή ροµαντική εκδοχή του. "Στα όρια του νεορεαλισµού συναντάει κανείς
την πιο ενδιαφέρουσα φυσιογνωµία του σύγχρονου ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού

γράφει ο Pontoghesi (1981). Με την σύνθεση
για τις κατοικίες κατά µήκος του Verbindungskanal στο Βερολίνο
απορρίπτει το χαρούµενο προσωπείο του πολύχρωµου φονξιοναλισµού
και µεταφέρει την δραµατική αίσθηση της µεταπολεµικής Γερµανίας.
ορίζοντα, τον Αldο Rossi",

Η βασική σχεδιαστική λογική του Rossi είναι αναλυτική: στοιχειώδη
σχήµατα και όγκοι σαν το τετράγωνο, το τρίγωνο, ο κύκλος, ο
κύλινδρος, το πρίσµα και το παραλληλεπίπεδο συντίθενται παραθετικά
και ιεραρχικά: τα παραλληλεπίπεδα στις βάσεις, τα τετράγωνα στους
κορµούς, τα τρίγωνα και τα πρίσµατα στις σκέψεις, των σχεδόν πάντα
συµµετρικών συνθέσεων του. Η εικόνα που έτσι σχηµατίζεται είναι αυτή
µιας αυστηρής τάξης των στοιχειωδών µορφών της γεωµετρίας σε
ρυθµούς επανάληψης και οµοιοµορφίας. Η νεορεαλιστική λιτότητα των
συνθέσεων του συναντάει την µεγάλη µεταπολεµική ιταλική παράδοση
και κυριαρχεί πάνω στις γεωµετρικές ή ιστορικιστικές αναφορές. Έτσι
παρ' όλο που ο ιστορικισµός του Rossi είναι αναµφισβήτητος, οι
συνδυασµοί των στοιχειωδών σχηµάτων και η νεορεαλιστική λιτότητα
µετακινούνται στο κέντρο της λογικής και συγκινησιακής εµπειρίας που οι
συνθέσεις του προκαλούν.
Μια εποπτική και συγκριτική ταυτόχρονα παρουσίαση των
σύγχρονων µορφολογικών τάσεων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και
στην αρχιτεκτονική της πόλης παρουσιάσθηκε το 1980. Τον Ιούλιο
αυτού του έτους εγκαινιάσθηκε στην Βενετία, στο πλαίσιο της Βiennale,
η διεθνής έκθεση αρχιτεκτονικής "Η Παρουσία της Ιστορίας", έκθεση που
χάρη στην ιδιότυπη Via Novissima έγινε το σύµβολο του
"µεταφονξιοναλιστικού"
σχεδιασµού1.
Η
οργανωτική
επιτροπή
διαλέγοντας ένα τίτλο που δεν εµπεριέχει καµιά αναφορά στον
"µεταµοντερνισµό" αποφεύγει να ενοποιήσει σχεδιαστικές προτάσεις
τόσο διαφορετικές µεταξύ τους. ένας κοινός όµως πυρήνας διαφαίνεται
στην θεµατολογία και στις προσεγγίσεις.
1

Προσκλήθηκαν και πήραν µέρος οι Bofill, Darvi, Gehry, Grau, Graves, Greenberg, Hοlleίn,
Ιsοzaki, Kleihues, Koolhaus, Krier, Mοοre, Portzamparc, Purini, Smith, Stern, Τigermann,
Ungers, Venturi. Μια ακόµη όψη σχεδιάσθηκε από τους Αmatο, Cellini, Pοrtοghesi ενώ η
είσοδος της έκθεσης από τον Rossi.
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Πρώτα απ' όλα η Stada Novissima επαναβεβαιώνει την κεντρική
σηµασία του δρόµου σαν στοιχείου ενοποίησης του αστικού χώρου. Με
την έκθεση µετατίθεται η προβληµατική από τα θέµατα της κατοικίας και
της κατασκευής που ήταν κυρίαρχα στην προηγούµενη περίοδο, σ' αυτό
της αρχιτεκτονικής της πόλης και υπενθυµίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να
επιλυθούν τα πρώτα ανεξάρτητα από την συνολική ποιότητα του αστικού
χώρου και την µορφολογική κωδικοποίηση του. Η αστική µορφολογία
παραµένει σαν κεντρικό θέµα της έκθεσης, παρά τις πολλαπλές
αντιµετωπίσεις της, του Βοffil και της συστηµατικής αναφοράς στην
ιστορία, του κολάζ των Ηaus Ηοllein και Joseph Paul Kleihues, της
ενότητας της διαφοράς των Franco Purini και Laura Thermes. Όπως
επίσης και η επιστροφή της αρχιτεκτονικής στον ανεξάντλητο πλούτο της
ιστορίας και η επανένταξη των παραδοσιακών µορφών µέσα σε νέα
συντακτικά πλαίσια, που γίνονται τα ορόσηµα της βαθιάς αισθητικής και
µορφολογικής τοµής των τελευταίων ετών.
Η στρατηγική της συνένωσης και της ταυτόχρονης παρουσίασης
ορισµένων επιλεγµένων συνθέσεων ενισχύει την φιλολογία (και την
ασυνέχεια µε τον σχεδιασµό της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου) για
τον "µεταµοντέρνο", "µεταφονξιοναλιστικό" ή "νεοϊστορικιστικό"
σχεδιασµό, που εντοπίζει την συνεισφορά των συγκεκριµένων
συνθέσεων στην οριοθέτηση της τοµής µε το άµεσο παρελθόν και στην
συσπείρωση ορισµένων σχεδιαστών γύρω από ένα νέο κίνηµα και µια
νέα "αναγέννηση". Σ' αυτή την ενοποιητική στάση αποδίδεται και η
απουσία του εντοπισµού των επιµέρους κατευθύνσεων, της
νεορεαλιστικής, της κλασικής και της εκλεκτικιστικής εκδοχής, που
διαφοροποιούν τις συνθέσεις µεταξύ τους στον ίδιο ίσως βαθµό που
αυτές διαφοροποιούνται από τον µοντερνισµό.
***
Το πιο διαδεδοµένο ίσως σχόλιο για τις νέες σχεδιαστικές
κατευθύνσεις είναι αυτό των Jencks και Portoghesi περί
"µεταµοντερνισµού". Τι είναι όµως το µεταµοντέρνο; Μπορεί κανείς να
δώσει ένα σαφή ορισµό αυτού του τόσο παράδοξου και προκλητικού
όρου; Ναι απαντάει ο Portoghesi (1982), µε την προϋπόθεση να
εγκαταλείψει την επιθυµία να συµπεριλάβει ένα σύνολο παρόµοιων
πραγµάτων και να δεχθεί την χρησιµότητα του όρου για τον
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χαρακτηρισµό µιας προσωρινής συνάθροισης ετερογενών στοιχείων, που
εµφανίσθηκαν από µια κοινή κριτική απέναντι σ' ένα άλλο ετερογενές
σύνολο, που αποκαλείται µοντέρνος σχεδιασµός, και να επαναλάβει την
διάσηµη ρήση του Mondale "ne nous demande pas la clé qui ne peut touvrir... aujourd'hui nous pouvons te dire ceci seulement, ce que nous ne sommes pas, ce que
nous ne voulons pas".

Εάν µια οριοθέτηση του µοντέρνου προϋποτίθεται στην οριοθέτηση
του µετασχηµατισµού του, αυτή ανάγεται στο αφηρηµένο παιχνίδι των
όγκων, στην συνεχή εφεύρεση και αναζήτηση του καινούργιου, στην
αποδιάρθρωση της προοπτικής, στην τοµή µε το παρελθόν και την
ιστορική µνήµη, πρόκειται για µια σχεδιαστική προσέγγιση που µετά από
µια
τριακονταετία
ελεύθερης
έρευνας
και
πειραµατισµού
(πρωτορασιοναλισµός, εξπρεσιονισµός, κλασικισµός του Βrehrens,
δηµιουργικός εκλεκτικισµός των Sullivan και Wright) κωδικοποιήθηκε σε
τρία βασικά δόγµατα: στην λειτουργική ανάλυση σαν αφετηρία της
αρχιτεκτονικής σύνθεσης, στην απόρριψη του παραδοσιακού λεξιλογίου
και των ιστορικών αναφορών, στην εξίσωση αρχιτεκτονικής, προόδου και
νέων τεχνολογιών, που µετασχηµατίζουν συνεχώς την µορφολογική
έκφραση.
Αντίθετα στην µεταµοντέρνα προσέγγιση η µίµηση θεωρείται πιο
σηµαντική από την φορµαλιστική εφεύρεση. προέχει η ταπεινότητα και ο
σεβασµός των κανόνων που προέκυψαν από αιώνες εµπειριών και λαθών
καθώς και ο σεβασµός του τόπου και του περιβάλλοντος. Η νέα
"αναγέννηση" επιχειρεί να ξανακατακτήσει ορισµένες απόψεις του
παρελθόντος, να απορρίψει την καθαρή γλώσσα του αρχιτεκτονικού
ρασιοναλισµού και να επαναφέρει το ιστορικιστικό λεξιλόγιο, χωρίς καµιά
αναφορά στην τοµή της βιοµηχανικής επανάστασης. Έτσι ο
µεταµοντερνισµός µετασχηµατίζεται σε κριτική της οµοιοµορφίας των
προαστίων, της εξαφάνισης των τοπικών χαρακτηριστικών, της
αδυναµίας των κατοίκων µιας περιοχής να πιστοποιήσουν την ταυτότητα
τους µέσα από την ταυτότητα του τόπου. σε µια εξέγερση, της οποίας η
καταγωγή βρίσκεται στην συνειδητοποίηση της µεταβολής των
κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων παραγωγής, στην κρίση που
έφερε στην επιφάνεια προβλήµατα που όλοι πίστευαν ότι ήταν λυµένα
από παλιά. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η τοµή δεν περιβάλλεται µ' ένα
στυλ φουτουριστικό-µηχανικό αλλά µε παραδοσιακά πρότυπα που η
προηγούµενη avant-garde είχε απορρίψει. Συνθετικά, κατά τον
Portoghesi, η πίεση των κοινωνικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών
της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής, η
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ενεργειακή κρίση, η ένταση των προβληµάτων στον τρίτο και τέταρτο
κόσµο, η κρίση των ιδεολογιών, η εξαθλίωση των πόλεων και πάνω
απ' όλα η κρίση της ιδέας της προόδου και του ορθολογισµού σαν µέσου
επίτευξης της, οδηγεί στην ανατροπή των σχεδιαστικών προτύπων και
στην ανάδυση της µεταµοντέρνας µορφολογίας και ιδεολογίας.
Μια άλλη εκδοχή της διχοτοµίας µοντέρνου-µεταµοντέρνου
παρουσιάζεται από τον ∆. Πορφύριο (1978) σε όρους φονξιοναλιστικούµεταφονξιοναλιστικού σχεδιασµού. Θεωρεί ότι η ιδεολογική δοµή της
µοντέρνας αρχιτεκτονικής επηρεάσθηκε από τον θετικισµό και
χρησιµοποίησε τα προσωπεία του επιστηµονισµού και του κοινωνικού
µεσσιανισµού. Σ' αυτή την περίοδο ο σχεδιασµός ήταν ταυτόσηµος µε
την ανάλυση, την ταξινόµηση και την στείρα περιγραφή των
παραµέτρων του προγράµµατος, ενώ η συνολική κοινωνική σκοπιµότητα
του βρίσκονταν στην διευθέτηση των προβληµάτων που προέκυψαν από
την δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση.
Το σύγχρονο µεταφονξιοναλιστικό2 κίνηµα αντιτίθεται στις ιδεολογίες
του επιστηµονισµού και του µεσσιανισµού και χαράζει δύο νέες
κατευθύνσεις. η πρώτη επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική σαν τέχνη
και απορρίπτει κάθε σχέση µε την γνωσεολογική προσέγγισή της και η
δεύτερη αρνείται τον µύθο της επίλυσης των ταξικών αντιθέσεων µέσω
της διευθέτησης των περιβαλλοντικών συγκρούσεων και προβληµάτων.
Καθώς οι αρχές σχεδιασµού της µοντέρνας αρχιτεκτονικής παύουν να
εφαρµόζονται, κεντρικό γίνεται το θέµα της τυπολογίας, που ανάγει τον
σχεδιασµό στην περίτεχνη άσκηση αναφορών. Η µονοσήµαντη εξάρτηση
της µορφής από την χρήση-λειτουργία παραµερίσθηκε και την θέση της
πήρε η πολυσήµαντη και αυθαίρετη σχέση µεταξύ µορφής και
ιδεολογικής αποκωδικοποίησης ή ανάγνωσης της3.
Μέσα από τις σηµερινές τυπολογικές αναφορές ο Πορφύριος
2

3

Θα µπορούσα να επιχειρηµατολογήσω για την επάρκεια του όρου "µεταφονξιοναλισµός"
να χαρακτηρίσει τις σηµερινές σχεδιαστικές τάσεις. Κατά την γνώµη µου οι όροι
"µεταθετικισµός" ή "µετακυβισµός" είναι πιο ακριβείς, για να χαρακτηρίσουν το
περιεχόµενο του σχεδιασµού της εποχής του "µετά". Παρ. όλα αυτά ο όρος
"µεταφονξιοναλισµός" έχει σαφή πλεονεκτήµατα από την άποψη ενός διχοτοµικού
λαϊκού marketing.
Χαρακτηριστική αυτής της στάσης είναι η άποψη του Rossi περί "αυτόνοµης"
αρχιτεκτονικής, που αποδέχεται την έµµεση σχέση πολιτικοοικονοµικής συγκυρίας και
µορφής αλλά πάνω απ' όλα θεωρεί το συντακτικό και την εικονογραφία σαν συνέπειες
της κατασκευής, ενώ οι αρχιτεκτονικές µορφές αναφέρονται σε ορισµένες τυπολογίες και
η αρχιτεκτονική δεν είναι παρά µια διαδικασία εξέλιξης των τυπολογιών.
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διακρίνει:
• την επιστροφή στην αισθητική και στα µορφολογικά πρότυπα
του Le Corbusier της δεκαετίας του 1920
• την αρχή του shingle style, την περιστασιακή δηλ. και
αντιφατική οργάνωση του χώρου που σε συνδυασµό µε την
έµφαση στον καταναλωτισµό οδηγούν τουλάχιστον στις Η.Π.Α.
σε µια εθνική και κατεστηµένη αρχιτεκτονική
• την έµφαση στις αρχές οργάνωσης της παραδοσιακής
ευρωπαϊκής πόλης, που συνοδεύεται µε την κριτική της
σχεδιαστικής εκµηδένισης, που επιφέρει η βιοµηχανική
επανάστασηκαι αστικοποίηση
• την κριτική µετάθεση των προηγούµενων προτύπων και την
εξελικτική πορεία προς νέα µορφολογικά πρότυπα.
Συνοψίζοντας ο Πορφύριος υποστηρίζει ότι µετά το 1973 οι αρχές της
οµάδας των Πέντε, του Venturi. των Krier, του Rossi και Koolhaas είναι
εκφράσεις του µεταφονξιοναλιστικού ήθους. Ενός ήθους που στις αρχές
της δεκαετίας του 1970 εκτοπίζει και εξαφανίζει τις ιδεολογίες του
επιστηµονισµού και του µεσσιανισµού. το "πρόγραµµα" και οι
"παράµετροι" στον σχεδιασµό παύουν να αποτελούν τις αφετηρίες της
σύνθεσης και υποκαθίστανται από το ιστορικιστικό σχόλιο που
χαρακτηρίζει το µεταφονξιοναλιστικό ήθος και τους µύθους του. Μύθους
που δεν προέρχονται από τις στέρεες µα στείρες σφαίρες του θετικισµού
αλλά από την ασίγαστη ανησυχία της µνήµης και τον φανταστικό κόσµο
του υποσυνείδητου.
∆ιαφέρει από τις απόψεις των Πορφύριου, Jencks και Portoghesi,
που τονίζουν τα στοιχεία της ενότητας της µετά το '70 σχεδιαστικής
εµπειρίας, η οπτική του Κ. Frampton (1981). ∆ιακρίνει τέσσερις κύριες
οµάδες σε αντιστοιχία µε τις αρχές σύνθεσης: αυτής του
νεοπαραγωγισµού,
αυτής
του
νεορασιοναλισµού,
αυτής
του
στρουκτουραλισµού και αυτής του λαϊκισµού. Ταυτόχρονα όµως
σηµειώνει ότι οι παραπάνω ταξινοµικές κατηγορίες δεν επαρκούν για να
περιγράψουν τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις της τελευταίας δεκαετίας,
είναι προσωρινές, και θα πρέπει τουλάχιστον να συµπληρωθούν από τις
κατηγορίες του ρεαλισµού και του κονστρουκτιβισµού. Πρόκειται για µια
οπτική που αναγνωρίζοντας την πολυµορφία των νέων σχεδιαστικών
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προτάσεων, επικεντρώνεται στην έρευνα της καταγωγής τους και µειώνει
την σηµασία της τοµής µε τα προ του 1970 πρότυπα.

2. Τα στοιχεία και ο χαρακτήρας της τοµής
Ο µετασχηµατισµός των προτύπων της αστικής µορφολογίας και των
διατάξεων των κτισµάτων, στην σχεδιαστική εµπειρία που περιγράψαµε,
είναι αναµφισβήτητος. πιο ενδιαφέρον όµως είναι ότι µετά το 1973 τα
νέα πρότυπα επεκτείνουν την επιρροή τους, διευρύνεται η αποδοχή
τους, εντείνεται η χρήση τους ενώ παράλληλα ο ιδεολογικός λόγος που
τα υποστηρίζει και τα προπαγανδίζει γενικεύεται στην σχετική φιλολογία.
Πρόκειται για µια µεταβολή συνυφασµένη µε µια γενικότερη ιδεολογική
µετάθεση και επανατοποθέτηση αξιών και ιεραρχιών. Συγκεκριµένα,
επανερµηνεύεται η σχέση σχεδιασµού και ιστορίας, ο δογµατισµός της
σύνθεσης
παραχωρεί
την
θέση
του
στον
εκλεκτικισµό,
αποπολιτικοποιείται ο σχεδιασµός και ο ροµαντισµός µαζί µε την γοητεία
της τοπικότητας καταλαµβάνουν την θέση της πολιτικής στην ιεραρχία
των αξιών. Συντελείται έτσι ένας διπλός µετασχηµατισµός των στοιχείων
της σύνθεσης και των ιδεολογικών κατηγοριών στις οποίες αυτά
παραπέµπουν.
Εάν σαν βασικά στοιχεία της σύνθεσης και των προτύπων του
αστικού χώρου θεωρήσουµε τις ίδιες τις ποιότητες του φυσικού χώρου
της πόλης, δηλαδή:
1. τα σχήµατα που τον συνθέτουν
2. τις διατάξεις των σχηµάτων σε δισδιάστατο και τρισδιάστατο
χώρο
3. τις αναλογίες στα σχήµατα και στις διατάξεις
4. τα απόλυτα µεγέθη της σύνθεσης
5. τους ρυθµούς της διάταξης
6. τα όρια και την οργάνωση των επιµέρους χώρων
7. τις σχέσεις εσωτερικού-εξωτερικού
σηµαίνοντος-σηµαινόµενου

ή

µορφής-χρήσης

ή
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8. τις συµβολικές αναφορές σε πρακτικές, τόπο και χρόνο
τότε µπορούµε να υποστηρίζουµε ότι από τις αρχές της δεκαετίας του
1970 αφ' ενός τα παραπάνω στοιχεία µεταβάλλονται και οδηγούν σε νέες
τυπικές κατηγορίες, και αφ' ετέρου εντάσσονται µέσα σε νέα συστήµατα
αξιών και ιεραρχιών, εποµένως µέσα σε νέες ιδεολογίες. Η τοµή λοιπόν
στην αρχή της δεκαετίας του 1970 έγκειται στην µεταβολή των
αναλυτικών στοιχείων του αστικού σχεδιασµού (σχήµατα, διατάξεις,
αναλογίες, µεγέθη, αναφορές κλπ.) αλλά και στην µεταβολή των αξιών
και ιεραρχιών της ιδεολογίας από την οποία οι νέες διατάξεις προκύπτουν
και στην οποία παραπέµπουν.
Κατ' αρχήν ο εκλεκτικισµός, η χρησιµοποίηση δηλ. και ανασύνθεση
των στοιχείων προηγούµενων χωρικών προτύπων, υποκαθιστά τον
δογµατισµό του λόγου και του σχεδίου της προηγούµενης εποχής και
επαναφέρει στην σύνθεση το κλίµα της ποικιλίας και ελευθερίας που
κυριαρχούσε πριν από το 19004.
Επιθυµώ η σύνθεση να είναι πολύπλοκη και αντιφατική, γράφει ο
Venturi (1967), και δεν εννοεί την ασυνεπή, αυθαίρετη και εντυπωσιακή
αλλά αυτήν που στηρίζεται στον πλούτο και στην αµφιβολία της
σύγχρονης ζωής. ∆εκαπέντε χρόνια νωρίτερα ο Philip Johnson
αποδοκίµαζε τους κανόνες και τις βεβαιότητες στην σύνθεση: "δεν
υπάρχει παρά η αίσθηση µιας εξαίρετης ελευθερίας που αξιοποιεί τις
χωρίς τέλος δυνατότητες του παρελθόντος και τον πλούτο των
αρχιτεκτονικών του συνθέσεων" (Portoghesi 1981). Και πιο πρόσφατα ο
Robert Stern (1970), επαναπροσδιορίζοντας τις ιεραρχίες, τονίζει ότι "Οι
κατασκευές που εµπνέονται από άλλες κατασκευές έχουν µεγαλύτερη
σηµασία από αυτές που δεν εµπνέονται (κάποτε αυτό ονοµάζονταν
εκλεκτικισµός)" και ότι "η διακόσµηση δεν είναι έγκληµα" (άλλοτε
εθεωρείτο).
Ευδιάκριτος είναι ο εκλεκτικισµός σε πολλές συνθέσεις των Graves,
Venturi, Kijima, Portoghesi, Johnson, Candelsonas, Jahn, Terni, Scolari,
για να αναφέρουµε µερικούς µόνο από τους πρεσβευτές της
πολυπλοκότητας και αντιφατικότητας. Στα περισσότερα έργα η
4

"Από το µέσον της δεκαετίας του 1960, γράφει ο Πορφύριος (1983), τρεφόµενος µε
σχετικισµό, ανεκτικότητα και εκλεκτικισµό ο πλουραλισµός πρόβαλλε σαν ηγεµονική
ιδεολογία της Αµερικής και Ευρώπης του 20ου αιώνα" και ακόµη "το κριτικό όραµα του
µοντερνισµού χάθηκε και η αρχική ουτοπία της κοινωνικής εξίσωσης µετατράπηκε
σταδιακά σε µικροαστικό ουµανισµό στα 1950, σε αναλώσιµη φαντασµαγορία στα 1960
και σε στυλιστικό εκλεκτικισµό στα 1970".
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ενοποίηση ασύνδετων θεµάτων είναι η βασική αρχή σύνθεσης, πάνω σ'
ένα υπόβαθρο οµοιογένειας, και η έκπληξη ή το ενδιαφέρον που
προκαλούν είναι ανάλογα µε την απόσταση που χώριζε µέχρι σήµερα τα
επιµέρους θέµατα της σύνθεσης.
Η ουσιαστική όµως αναβίωση του εκλεκτικισµού οφείλεται στην
συµφιλίωση µε την ιστορία, στην στροφή στο παρελθόν σαν πηγή
έµπνευσης νέων προτύπων, µε δυο λόγια στην προσέγγιση στον
ιστορικισµό. Ανεξάρτητα από τις γενικότερες συνθήκες που επέτρεψαν
αυτόν τον προσανατολισµό, η ίδια η ιδεολογία του σχεδιασµού είχε
αποποιηθεί την αρχή της διαδοχής των στυλ, γεγονός που έδωσε την
δυνατότητα στην έρευνα των νέων προτύπων να αποµακρυνθεί από το
άµεσο παρελθόν της και να επιχειρήσει µια επανερµηνεία της ιστορίας.
∆ύο είναι οι κύριες αντιµετωπίσεις της ιστορίας, παράλληλες και
αντιτιθέµενες σ' ότι αφορά την σχέση τους µ' αυτήν, την έννοια και την
σηµασία της. Η πρώτη είναι µια πιστή επιστροφή στο παρελθόν µέσω
της άµεσης αναφοράς σ' αυτό, της αφαίρεσης σε σχέση µ' ένα µοντέλο,
της υιοθέτησης ενός πρότυπου. Η δεύτερη εµπεριέχει µια διάθεση
ενεργοποίησης της ιστορίας και χρησιµοποιεί την απλοποίηση, την
παραµόρφωση, την αρνητική µετατροπή των σχηµάτων, την µεταφορική
ειρωνεία και την πλαστική επανερµηνεία.
Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται µια ισχυρή ρήξη µε την
πρόσφατη ιστορία του αστικού σχεδιασµού. Σ' όλη την περίοδο 19201970 ο αστικός σχεδιασµός αποµακρύνθηκε από τα χωρικά πρότυπα του
ροµαντισµού, του νεοκλασικισµού και του εκλεκτικισµού, αρνήθηκε κάθε
υποψία σχέσης µε την ιστορία και µετέθεσε την µεθοδολογία του από
την µίµηση στην διατήρηση λειτουργικών σχέσεων και περιορισµών5.
Σήµερα αυτό το αξιωµατικό και µεθοδολογικό οικοδόµηµα παραµερίζεται,
οι τυπολογικές κατηγορίες και η µίµηση προτύπων επανέρχονται στο
κέντρο της σχεδιαστικής µεθοδολογίας.
Τα βασικά τεκµήρια της προσέγγισης του αστικού σχεδιασµού στον
ιστορικισµό είναι δύο: η κριτική και η τυπολογία. Η κριτική ασκείται στο
όνοµα της προβιοµηχανικής πόλης και επικεντρώνεται στον αφηρηµένο
φονξιοναλισµό, στον πουρισµό αλλά επίσης και στην σύγχρονη
5

Ο Colquhoun (1983) αναφέρει ότι ένα από τα συνηθέστερα επιχειρήµατα ενάντια στις
τυπολογικές προσεγγίσεις στον σχεδιασµό ήταν ότι αποτελούν υπολείµµατα µιας
βιοτεχνικής εποχής. Ότι η χρήση εικονικών προτύπων έγινε όλο και λιγότερο αναγκαία
καθώς η ανάπτυξη επιστηµονικών τεχνικών επέτρεψε να ανακαλυφθούν οι γενικοί νόµοι
που θεµελίωναν τις τεχνικές λύσεις της προβιοµηχανικής εποχής.
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µητρόπολη της οµοιοµορφίας και της έλλειψης ταυτότητας. Τυπική
εκδοχή της, αυτή του Βlake (1977), που επιχειρεί να ξεσκεπάσει τους
µύθους του φονξιοναλισµού και να διερευνήσει την αποδοχή των
προτάσεων για την εγκατάλειψη των προτύπων χωρικής οργάνωσης που
σχετίζονται µε τους ουρανοξύστες, την καταστροφή των κτισµάτων του
παρελθόντος, την συνεχή επέκταση του δικτύου κυκλοφορίας, το
µονολειτουργικό zoning. Ισχυρή επίσης είναι η κριτική του R. Krier
(1984) για την διάβρωση του αστικού χώρου από τα σχεδιαστικά
πρότυπα και τις έννοιες που κυριάρχησαν στον 20ο αιώνα: τον κάναβο,
τις οικιστικές µονάδες και τους αποµονωµένους πύργους. Πρόκειται για
µια διάβρωση της αστικότητας, συνεχή στα τελευταία 50 χρόνια, που
βασιζόµενη στην τεχνολογία και στον καταναλωτισµό θέτει σε αχρηστία
την έννοια του αστικού χώρου, της συνάθροισης και εξωτερικής σχέσης
των κτισµάτων.
Παράλληλα µε την κριτική, η χρήση της τυπολογίας παραµερίζει την
αφηρηµένη σύνθεση και στην θέση του προσδιορισµού της µορφής από
την χρήση εγκαθιστά την µίµηση ιστορικών προτύπων. Μόνο που το
παρελθόν το οποίο ανακαλείται δεν είναι αυτό της Ελλάδας, πρότυπο της
νεοκλασικής δυτικοευρωπαϊκής κουλτούρας αλλά αυτό του κόσµου
ολόκληρου. Στις συνθέσεις των Boffil, Rossi, Graves και Krier
εµπεριέχονται χωρικές διατάξεις, µορφότυποι και αρχέτυπα που
διαµεσολαβούν ανάµεσα στο παρόν και στην ευρωπαϊκή εκδοχή της
αρχαιότητας, στην αναγέννηση, στον κλασικισµό και ροµαντισµό του
18ου και 19ου αιώνα. Παλλάδιο, Ledoux, Βοullee, δωρικοί ναοί, ροτόντες
και προ βιοµηχανικές οικιστικές διατάξεις συγκεκριµενοποιούν τα νέα
πρότυπα, τον απαγορευµένο καρπό της µοντέρνας αρχιτεκτονικής και
αστικού σχεδιασµού.
Αν ο ιστορικισµός µεταβάλλει την εξωτερική µορφή των κτισµάτων
και συνηγορεί για την επαναφορά των κατηγοριών οικοδοµικό
τετράγωνο, πλατεία, δρόµος, η νέα σχεδιαστική εµπειρία χαρακτηρίζεται
επίσης από µία νέα σχέση εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, µορφής και
λειτουργίας ή σηµαίνοντος-σηµαινόµενου σε όρους ση µειωτικής. Αυτό
που ήταν κυρίαρχο µέχρι σήµερα, η συνέχεια δηλ. και ενότητα
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η αλληλεξάρτηση µορφής και
λειτουργίας, η κωδικοποίηση στην έκφραση των χαρακτηριστικών του
περιεχοµένου ανατρέπεται. Την θέση του καταλαµβάνει η ασυνέχεια και
η διαφοροποίηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η αποδέσµευση της
µορφής από την λειτουργία, η αναφορά της έκφρασης σ' ένα
περιεχόµενο εξωτερικό του κτίσµατος.
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Σ' ένα προηγούµενο δηµοσίευµα (Komninos 1983α) είχα αναγάγει
την σχέση εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, µορφής-λειτουργίας, σε
σχέση έκφρασης-περιεχοµένου, θεωρώντας σαν έκφραση το σύνολο της
αισθησιακής και συνειρµικής εικόνας του χώρου και σαν περιεχόµενο την
αντικειµενική δοµή του και την κοινωνική του λειτουργία. Σ' αυτό το
πλαίσιο κύρια τάση της µεταπολεµικής χωρικής οργάνωσης
αναδεικνυόταν αυτή της ταύτισης έκφρασης και περιεχοµένου (ή θετική
σηµείωση), αποτέλεσµα µιας θετικιστικής και φαινοµενολογικής
ιδεολογικής κυριαρχίας. Σε µια αντίστροφη συνέχεια, στον βαθµό που µια
φαινοµενολογική θεωρητική ιδεολογία προϋπήρχε της χωρικής
οργάνωσης, αυτή οδηγούσε σε µια θετική σηµείωση, σε µια
κωδικοποίηση δηλ. στην έκφραση της δοµής και της λειτουργίας.
Μετά το 1970 όµως πληθαίνουν οι ενδείξεις µιας διαφορετικής
σχέσης εξωτερικού-εσωτερικού, εµφάνισης και δοµής. Ο Rossi
χρησιµοποιεί τον µορφότυπο µιας φυλακής του 18ου αιώνα για να
σχεδιάσει ένα δηµαρχείο, ο Boffil µεταφέρει ανακτορικά πρότυπα σε
λαϊκές κατοικίες, ο Venturi υποστηρίζει την άποψη του διακοσµηµένου
κελύφους, της ανεξαρτησίας δηλ. κατασκευαστικής δοµής και µορφής, οι
Johnson και Jahn µεταφέρουν στοιχεία της γοτθικής µορφολογίας στην
εξωτερική µορφή ουρανοξυστών. Αρχίζει να σχηµατίζεται έτσι ένα δόγµα
στο οποίο η εµφάνιση ή ο εξωτερικός χώρος µπορούν να παραπέµπουν
σ' ένα οποιοδήποτε σύστηµα αξιών και ιεραρχιών. να διαµορφώνεται
αυτό που ονοµάσαµε αρνητική σηµείωση.
Η θεωρητική στάση που την υποθάλπει είναι πραγµατιστική. Ξεκινάει
από την κριτική της φαινοµενολογικής πεποίθησης της ταύτισης
εξωτερικής εµπειρίας και πραγµατικότητας και συνεχίζει µια ισχυρή
παράδοση της δυτικο-ευρωπαϊκής σκέψης. Θα µπορούσαµε να
επαναλάβουµε την παρατήρηση του Ηegel για την διάκριση κλασικής και
ροµαντικής αρχιτεκτονικής. Στην πρώτη η εξωτερική µορφή του
αντικειµένου αποτελεί το κύριο θέµα της σύνθεσης και προσδιορίζεται
ανεξάρτητα από την υπόλοιπη δοµή, στην δεύτερη η µορφή επιχειρεί, µ'
όλα τα µέσα που διαθέτει, να γνωστοποιήσει το πνευµατικό περιεχόµενο
του κτίσµατος που καλύπτει. Η ανεξαρτησία και πολυσηµία της
έκφρασης, που σήµερα κατορθώνεται, οδηγεί σε µια πραγµατική
ξανανακάλυψη της µορφής. Ο σχεδιασµός, στον βαθµό που µπορεί να
λειτουργήσει σαν γλώσσα-υβρίδιο, συγκροτεί ένα σύµπαν επικοινωνίας,
µέσω των συνειρµικών αναφορών σε πρακτικές, τόπο και χρόνο,
αποκαλύπτοντας µια νέα γοητεία της εικόνας.
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Ο εκλεκτικισµός στις διατάξεις και στις συναρθρώσεις των σχηµάτων,
η στροφή στον ιστορικισµό, η µεταβολή της σχέσης εσωτερικούεξωτερικού χώρου, συµπληρώνονται από τον µετασχηµατισµό των
µεγεθών και των σχηµάτων της αστικής σύνθεσης.
Τα µεγέθη της σύνθεσης εναρµονίζονται µε τα µεγέθη της δόµησης.
Είναι γνωστό ότι µε την κρίση τα µεγάλα οικιστικά προγράµµατα
εγκαταλείπονται και µαζί µε την κριτική της απεριόριστης µεγέθυνσης και
του γιγαντισµού κερδίζουν έδαφος οι ιδέες της µικρής κλίµακας και του
µικρού και ευέλικτου µεγέθους. "Small is beautiful" γράφει ο Schumacher
το 1973, µικρό και πολλαπλό είναι το πολυλειτουργικό ατελιέ, ευέλικτες
οι µορφές της νέας οργάνωσης της εργασίας, η εναλλακτική τεχνολογία
και η οικολογία επιχειρούν να υποκαταστήσουν τον καταναλωτισµό και
γιγαντισµό του κόσµου των επιχειρήσεων (Risebero 1982). Στην πόλη,
το κεντρικό πρόβληµα της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου, της µαζικής
δηλ. αναπαραγωγής του έργου τέχνης, παραµερίζεται και θέµατα όπως η
επαναχρησιµοποίηση, η ανάπλαση, η διατήρηση και συντήρηση του
κτιριακού αποθέµατος, η εξοικονόµηση ενέργειας και οι ήπιες τεχνολογίες
µετακινούνται στο κέντρο της προβληµατικής του σχεδιασµού.
Απεικονίσεις των νέων ενδιαφερόντων παρουσιάζονται στο έργο πολλών
από τους σχεδιαστές που αναφέραµε. είναι τα διαµερίσµατα Guild Ηοuse
του Robert Venturi, το Sea Ranch Ηοusing Project του Charles Moore, οι
κατοικίες των Krier στο πρόγραµµα της Ι.Β.Α., ακόµη και οι προτάσεις
του Pelli για τα νέα υψηλά κτίρια του Μανχάταν.
Στα σχήµατα η µεταβολή είναι επίσης ριζική. ο πουρισµός των ορίων
(και των χρωµάτων) που συνόδευε ΤΟν λειτουργικό σχεδιασµό
υποκαθίσταται από στοιχεία διακόσµησης και πλεονασµού. Τα αυστηρά
γεωµετρικά πρότυπα της αστικής µορφολογίας του µοντερνισµού, οι
οριζόντιες και κατακόρυφες ορθογώνιες στήλες, παραχωρούν την θέση
τους σε µια µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και συνδυασµών, ιδίως στις
περιπτώσεις που η σύνθεση προκύπτει από µια παράθεση στοιχείων από
διαµορφωµένα στυλ. Παρ' όλα αυτά ο ρασιοναλισµός και χρήση
αρχέτυπων σχηµάτων επιβιώνει στο πλαίσιο του ιταλικού νεορεαλισµού.
Στις συνθέσεις του Rossi, βασικά χωρικά στοιχεία όπως το τύµπανο, τα
ανοίγµατα, ο θόλος, ανάγονται στα αρχέτυπα του κυλίνδρου, του
ισοσκελούς τριγώνου, του τετραγώνου, του ηµισφαιρίου ή της
πυραµίδας. Η πιο σηµαντική όµως µεταβολή αφορά την αποµάκρυνση
από τον κυβισµό, την ακανόνιστη γεωµετρία του, το χωρικό συνεχές του
και την εικονική πολλαπλότητα, που συνόδευε την κίνηση µέσα στο
χώρο. Σ' αυτό συνέβαλε η αντικατάσταση της ελεύθερης τοποθέτησης
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των κτισµάτων µέσα στον χώρο από την τοπολογία οικοδοµικό
τετράγωνο, δρόµος, πλατεία. Η κίνηση µέσα στον χώρο οριοθετείται, οι
οπτικές τυποποιούνται και η κυβιστική συγχρονική πολυµορφία δίνει την
θέση της στην οπτική των αξόνων και στην προοπτική.
Ακόµη στην πρώτη µεταπολεµική εικοσιπενταετία εδραιώνεται και
επεκτείνεται το φονξιοναλιστικό όραµα, µε την έννοια της εφαρµογής
προτύπων µαζικής παραγωγής και υπέρβασης των εθνικών σχολών
σχεδιασµού. Η σύνθεση σε µικρή και µεγάλη κλίµακα ακολουθεί ένα
νόµο µεταβολής, αυτόν της επανάληψης. ∆εν πρόκειται για µια αρχή
οργάνωσης µόνο ιδεολογική αλλά για µια αρχή που υποστηρίζεται από τις
βιοµηχανικές τεχνικές, της ανάλυσης των στοιχειωδών έργων και της
τυποποίησης που έχουν µεταφερθεί στην κατασκευή. Εάν αποκαλέσουµε
ρυθµό τον νόµο µεταβολής που εµπεριέχεται σ' ένα αντικείµενο ή
διάταξη, τότε µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο ρυθµός του µοντέρνου
αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµού, ήταν αυτός της επανάληψης.
Ένα βήµα ακόµη, εάν αναγνωρίσουµε σαν ταιϋλορισµό, την κατάτµηση
και τυποποίηση των στοιχειωδών έργων, τότε µπορούµε να
ισχυρισθούµε ότι ο ρυθµός της επανάληψης συνδυάσθηκε µε την
επέκταση των ταιϋλορικών µεθόδων οργάνωσης της εργασίας στις
κατασκευές.
Σήµερα, είναι γοητευτική η διαπίστωση του ταυτόχρονου της κρίσης
των ταιϋλορικών µεθόδων οργάνωσης της εργασίας και της κριτικής της
οµοιοµορφίας, της επανάληψης και της µονοτονίας του µοντέρνου
αστικού σχεδιασµού. Βέβαια θάταν υπερβατική η προσδοκία µεταφοράς
µεταταιϋλορικών µεθόδων οργάνωσης της εργασίας στις κατασκευές και
η προσαρµογή του σχεδιασµού στις νέες τεχνικές δυνατότητες. Όπως
είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν σχέσεις αντιστοιχίας των νέων ρυθµών
µε σχήµατα οργάνωσης της εργασίας. Όπου αναγνωρίζονται αντιστοιχίες
αυτές παραπέµπουν σε µια νοσταλγία για το παρελθόντων χειροτεχνικών
µεθόδων. Ακόµη περισσότερο οι νέοι ρυθµοί είναι παραθετικοί (βλ.
φιλολογία για κολάζ) και απωθούν κάθε σύνδεση µε την τεχνική. Η
έννοια του στυλ σαν συνδυασµός κατασκευαστικών τεχνικών και
εκφραστικών στοιχείων αντικαθίσταται από την ασυνέχεια κατασκευής
και εικόνας.
Συµπερασµατικά, είναι δυνατό να επισηµάνουµε τις µεταβολές στα
πρότυπα του αστικού σχεδιασµού µε τις ακόλουθες διχοτοµίες:
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•

σχήµατα: πουρισµός/πλεονασµός ή κυβισµός/προοπτική

•

διατάξεις: δογµατισµός/εκλεκτικισµός

•

µεγέθη: µεγάλο/µικρό

•

ρυθµός: επανάληψη/διαφοροποίηση-παράθεση

•

όρια: ανοικτό/κλειστό

•

σχέση εσωτερικού-εξωτερικού: συνέχεια/ασυνέχεια ή
θετική/αρνητική σηµείωση

•

αναφορές: αφηρηµένο/συγκεκριµένο και
συγχρονικό/διαχρονικό

•
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σύνθεση: διάρθρωση/µίµηση

που επισηµαίνουν ορισµένες από τις βασικές ανατροπές στηνχωρική
οργάνωση.

3. Συγκυρία και προοπτικές
Αν οι διχοτοµίες και οι αναφορές στα σχήµατα, στις διατάξεις και
στον ρυθµό µας επιτρέπουν να εκλογικεύσουµε τον µετασχηµατισµό των
προτύπων του αστικού σχεδιασµού, η διερεύνηση της συγκυρίας, στην
οποία εντάσσεται η µεταβολή είναι αναγκαία για να κατανοήσουµε τον
χαρακτήρα και τις προοπτικές της.
Η δεκαετία του 1970 διαγράφει το τέλος µιας µακρόχρονης
αναπτυξιακής φάσης που αντλεί τις ρίζες της από την προπολεµική
περίοδο, ολοκληρώνεται µια εποχή χαρακτηριζόµενη από έντονη
µεγέθυνση και υψηλή κατανάλωση. Οικονοµική βάση της εποχής που
τελειώνει είναι η εντατική συσσώρευση, η διεύρυνση δηλ. της
παραγωγής µε την συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας,
µε την µαζική παραγωγή και την εκµετάλλευση της επιστήµης και της
τεχνολογίας. Οι χώρες του βιοµηχανικού κέντρου και οι Νέες
Βιοµηχανικές Χώρες συνδυάζουν την παραγωγική τους δοµή (πολλές
φορές
κάτω
από
συνθήκες
στυγνής
δικτατορίας)
και
η
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συµπληρωµατικότητα οδηγεί σε περαιτέρω µεγέθυνση. Η πολιτική
ρύθµιση στις χώρες του κέντρου είναι κεϋνσιανή. το κράτος εγγυάται το
"συµβόλαιο της εργασίας" και επωµίζεται τις λειτουργίες της διευρυµένης
αναπαραγωγής του κεφαλαίου, οργανώνοντας το πεδίο της συλλογικής
κατανάλωσης. Κυρίαρχες ιδεολογίες είναι αυτές της κατανάλωσης, της
γραµµικότητας και συνέχειας των διαδικασιών, του ορθολογισµού και της
πίστης στην αποτελεσµατικότητα της ορθολογικής δράσης. Η
ενσωµάτωση των Νέων Βιοµηχανικών Χωρών στον κύκλο συσσώρευσης
του κεφαλαίου των χώρων του βιοµηχανικού κέντρου συνήθως επιφέρει
και την ιδεολογική τους ενσωµάτωση.
Έτσι παρ' όλο που οι εθνικές πολιτικές διαφοροποιούνται, το
κεφάλαιο και οι ιδεολογίες διεθνοποιούνται. Οικονοµία, πολιτική και
ιδεολογία αρθρώνονται σ' ένα ενιαίο σχήµα, που έχει αποκληθεί
καθεστώς φορντικής συσσώρευσης, όπου η συµπληρωµατικότητα
ιδεολογίας, πολιτικής και οικονοµίας είναι οργανική.
Το παραπάνω κοινωνικό πλαίσιο προσδίδει µια ορισµένη κατεύθυνση
στον αστικό σχεδιασµό, λειτουργεί δηλ, σαν σχέση αιτιότητας, αλλά και
το ίδιο ολοκληρώνεται και µορφοποιείται από τις κατασκευές και χωρικές
ρυθµίσεις του τελευταίου. Έχουµε έτσι µια αµφίδροµη σχέση. Εάν
χρησιµοποιήσουµε τις λέξεις του Μ. Cornu (1980), θα λέγαµε ότι ο
φονξιοναλισµός σαν κυρίαρχη doctrine της εποχής αφ' ενός απορρέει
από τις κατευθύνσεις της πολιτικής και της τεχνολογίας, αντιστοιχεί στην
αστική και στην αναπτυξιακή πολιτική, είναι η πιο προσαρµοσµένη σχολή
στους εξαιρετικούς και επείγοντες ρυθµούς της παραγωγής και αφ'
ετέρου µορφοποιεί τα βιώµατα της εποχής του και απεικονίζει τις αξίες
της. Σε µια παραθετική αντίληψη της ιστορίας φαίνεται εύλογο ότι
οικονοµία, πολιτική, ιδεολογία, σχεδιασµός και άλλες πρακτικές
διαµορφώνουν τον συνολικά χαρακτήρα της εποχής.
Με το τέλος της εποχής, το οικοδόµηµα του φορντισµού, της
σοσιαλδηµοκρατίας, του φονξιοναλισµού και των άλλων παράλληλων
πρακτικών εισέρχεται σε µια φάση κρίσης. οι λεπτές ισορροπίες και οι
διαρθρωτικές του σχέσεις ανατρέπονται. Α ν και η κρίση ξεκινάει από την
οικονοµία και την τεχνολογική της βάση, γρήγορα επεκτείνεται στην
πολιτική, στις συµπεριφορές, στις πρακτικές και την ιδεολογία. Για τον
αστικό σχεδιασµό η κρίση βιώνεται σαν τέλος του ορθολογισµού, του
φονξιοναλισµού, της προτυποποίησης, της επανάληψης, της
µαζικότητας, των βιοµηχανικών τεχνικών κατασκευής, όλων δηλ, των
στοιχείων της κοινωνικής του σκοπιµότητας. Και όπως συνέβη σε
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πολλούς άλλους τοµείς η κρίση δεν παρήγαγε µόνο την κριτική και την
αποδοκιµασία, οδήγησε στην έρευνα για νέες λύσεις, νέα πρότυπα και
καθεστώτα ισορροπίας.
Σ' αυτή την ιστορική συγκυρία πρέπει να εντάξουµε την νέα
σχεδιαστική εµπειρία. Ο πιο προφανής λόγος είναι η χρονική σύµπτωση
αν και µια πιο ενδελεχής ανάλυση φέρνει στην επιφάνεια κι άλλους
λόγους για την συσχέτιση κρίσης, έρευνας διεξόδων και νέων τάσεων
στον αστικό σχεδιασµό. ∆εν είναι εποµένως µια εποχή µπαρόκ, το τέλος
ενός κύκλου ανόδου και ύφεσης, που φέρνει τον ιστορικισµό, τον
εκλεκτικισµό και την κριτική του ορθολογισµού, όπως ισχυρίζεται ο
Portoghesi. Πρόκειται για µια διαµεσολάβηση, µια περίοδο έρευνας και
µεταβατικότητας ανάµεσα σε δύο διαφορετικές εποχές.
Αν λοιπόν βρισκόµαστε στο τέλος µιας µακριάς περιόδου ανάπτυξης
ενός ορισµένου τύπου και στην απαρχή µιας νέας, που δεν έχει δείξει
ακόµη το πρόσωπό της, τότε αυτή είναι η κίνηση που συµπαρασύρει την
σχεδιαστική πρακτική και της προσδιορίζει την σκοπιµότητά της, την
συµβολή δηλ. στην διαµόρφωση του καινούργιου ή σε όρους
σχεδιασµού στην διαµόρφωση των νέων χωρικών προτύπων.
Σε µια τέτοια προοπτική, ο αστικός σχεδιασµός αποποιείται το
παρελθόν του και ανιχνεύει τον ρυθµό των νέων κέντρων. Η διάθεση
ελευθερίας και αποδέσµευσης από το παρελθόν είναι τόσο ισχυρή, που
δεν διστάζει να αναθεωρήσει τα πιο χαρακτηριστικά του σύµβολα. Έτσι
µπορεί να ερµηνευθεί η προσέγγιση στα ναζιστικά και φασιστικά χωρικά
πρότυπα, και ο ισχυρισµός ότι η τιµωρία των µορφών που
χρησιµοποιήθηκαν
από
δικτατορίες
θεωρείται
δηµοσιογραφική
συµπεριφορά. Από την άλλη πλευρά για πρώτη φορά αρχίζει να
µορφοποιείται µια Αµερικανική σχολή µε διεθνή ακτινοβολία, "American
architects on their own thing" γράφει το Time, υποδηλώνοντας την
προσδοκία για ένα διπλό άλµα, κοινωνικο-οικονοµικό και χωρικό.
Τα δεδοµένα των νέων τάσεων στον σχεδιασµό των δεκαετιών '70
και '80 σε συνδυασµό µε τον συνολικό χαρακτήρα της εποχής δεν
επιτρέπουν να οριοθετήσουµε µια νέα σχολή σχεδιασµού. Είναι φανερό
ότι σ' αυτή την αδυναµία παραπέµπουν και οι όροι "µεταµοντέρνος" και
"µεταφονξιοναλιστικός" σχεδιασµός. Παρ' όλο όµως που δεν συνιστούν
σχολές, συνεκτικές απόψεις, αρθρωµένα χωρικά πρότυπα κλπ.,
αποτελούν τις επιτύµβιες πλάκες των παλιών προτύπων και τα
ερευνητικά προγράµµατα των νέων. Σε µια αναλογία µας ξαναθυµίζουν
τις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, της µετάβασης δηλ. από τον
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ιστορικισµό στον φονξιοναλισµό, παρ' όλο που κανείς δεν είχε
χαρακτηρίσει τον τελευταίο σαν µετα-ιστορικισµό. Παρά τα σηµαντικά
βήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί τα χωρικά πρότυπα της νέας
κοινωνικής ισορροπίας µένει να προσδιορισθούν.

ΜΙΑ ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Θα επιθυµούσα να αποφύγω µια νέα κωδικοποίηση της θεµατολογίας σ'
ένα κεφάλαιο συµπερασµάτων. για τους εκ πεποιθήσεως οπαδούς των
κλειστών σχηµάτων, κάτι τέτοιο θα ήταν η αναγκαία κατάληξη του
τελευταίου βιβλίου της τριλογίας. Έτσι ότι ακολουθεί δεν είναι
συµπέρασµα, αλλά πρόσθετες διευκρινήσεις στα αρχικά ερωτήµατα και
στις υποθέσεις έρευνας που έχουν διατυπωθεί. και δεν αποτρέπει να
επιχειρήσει κάθε αναγνώστης την δική του σύνθεση υποθέσεων και
εµπειρίας και να διατυπώσει την δική του εκδοχή για τα συµπεράσµατα
που απορρέουν.

Για την µητροπολιτική δυναµική
Το σχήµα της, τα διαρθρωτικά της στοιχεία και την µορφή της κίνησης
της, αυτά τα έχουµε επαναλάβει πολλές φορές, µε λέξεις και
διαγράµµατα. Αν πρέπει κάπου να σταθούµε περισσότερο είναι στην
αρχική, άµορφη µάζα της πολωµένης συσσώρευσης, την πλήρη µε
αντιθέσεις και εκρηκτικές αντιφάσεις. Αυτή είναι που απαιτεί ένα
σχεδιασµό πραγµατιστικό και αποτελεσµατικό, που να εγγράφεται στην
δυναµική των συγκρούσεων αντί να τις παρακολουθεί και να τις
αναπαριστά από µακριά. Η πόλωση της συσσώρευσης στην αρχή και οι
αντιθέσεις τη χωρικότητας, στην συνέχεια προσδιορίζουν µια
αναγκαιότητα στον προγραµµατισµό -σχεδιασµό, και διαµεσολαβούν
ανάµεσα σε δύο υποθέσεις, της µητρόπολης σαν κοινωνικού προϊόντος
και της µητρόπολης σαν κοινωνικής οντότητας.
Παρ' όλο που η µητρόπολη και οι ιδανικοί της συντελεστές
(χωρικότητα, προγραµµατισµός, σχεδιασµός) εµφανίζονται σαν άρρηκτες
απόψεις της κίνησης του κεφαλαίου και των αντιθέσεων της, δεν θα
πρέπει να υποτιµούνται οι συγκρούσεις που διαπραγµατεύονται τις
εκφάνσεις του προγραµµατισµού και του σχεδιασµού. Γιατί οι µορφές
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εκδήλωσης τους είναι πολλές, όπως και οι εκδοχές των ρυθµιστικών
παρεµβάσεων στις αντιθέσεις, και οι συγκρούσεις για την κυριαρχική
εκδοχή τους εξίσου έντονη και αποφασιστική.
Το συνεχές παιχνίδι των αντιθέσεων, στο εσωτερικό της
χωρικότητας στην αρχή, στο εσωτερικό του αστικού προγραµµατισµού
και του αστικού σχεδιασµού στην συνέχεια, µας αποµακρύνει από
απόψεις που εντάσσονται σε µια λειτουργική αναγκαιότητα και µας
µεταφέρει στο ανοικτό πεδίο των συγκρούσεων των κοινωνικών και
ιστορικών δυνάµεων. Καθεστώτα συσσώρευσης, τυπικές µορφές
χωρικότητας και πρόσκαιρα πρότυπα χωρικής και κοινωνικής ρύθµισης
αναγνωρίζονται έτσι σαν τα εφήµερα προσωπεία των τελευταίων.
Αν οι αντιθέσεις προσδιορίζουν την κατεύθυνση των πολεοδοµικών
πρακτικών δεν αποτελούν ωστόσο και την µοναδική έκφραση των
κοινωνικών δυνάµεων που υποθάλπουν την συσσώρευση, την ρύθµιση
και την αστικότητα. Με τις αναφορές στα καθεστώτα της συσσώρευσης,
στους τρόπους ρύθµισης, στον εκάστοτε χαρακτήρα της χωρικότητας και
στις διαδικασίες της εξοµάλυνσης τονίσαµε τα στοιχεία που συνδέουν
παρά διαχωρίζουν τα κοινωνικά υποκείµενα. Έτσι παρ' όλο που
αντιθέσεις αναπτύσσονται σ' όλες τις διαδικασίες, που συγκλίνοντας
διαµορφώνουν την εκάστοτε αστικότητα, εξ ίσου ισχυρά είναι τα
στοιχεία σύνδεσης τους, που εξασφαλίζουν µια συνολική αλλά πρόσκαιρη
ισορροπία, µία "αρθρωµένη" εποχή συσσώρευσης, ρύθµισης και
αστικότητας.
Αυτή η αντίληψη περί "αρθρωµένων" εποχών, µέσα στις οποίες οι
αντιθέσεις εδράζονται σε κοινή βάση, έχει τρεις σηµαντικές ερµηνευτικές
συνέπειες.
a

αναδεικνύει την σηµασία των σχέσεων συνέχειας και συνεργασίας
ανάµεσα σε συσσώρευση, ρύθµιση, χωρικότητα, προγραµµατισµό
και σχεδιασµό. εδώ µικρότερη σηµασία έχουν διχοτοµίες του τύπου
βάση-εποικοδόµηµα όσο οι σχέσεις συµπληρωµατικότητας και
συνολικής ολοκλήρωσης

b

σε κάθε µια από τις διαδικασίες που συµβάλλουν στην διαµόρφωση
της αστικότητας προβάλλει µια διπλή υπόσταση: µια πλευρά
οµοιογένειας και συµπληρωµατικότητας των διαδικασιών, και µια
πλευρά ετερογένειας και εσωτερικών αντιθέσεων. Οι διαφορετικές
για παράδειγµα κατευθύνσεις του αστικού σχεδιασµού, στην περίοδο
1945-1970, εδράζονται σε µια οµοιογενή βάση, συνεκτική µε την
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χωρικότητα και τα καθεστώτα συσσώρευσης και ρύθµισης της
εποχής.
c

αντιµετωπίζει την διαχρονική εξέλιξη της αστικότητας σε αντιστοιχία
µε την διαχρονική εξέλιξη των αρθρώσεων της µε την συσσώρευση
και την ρύθµιση. αναγνωρίζει δηλαδή µια ιδιαίτερη αστικότητα σε
κάθε "αρθρωµένη"" εποχή. Αυτό που ακολουθεί είναι µια περίοδος
µεταβατική, όπου οι αντιθέσεις υπερισχύουν και οι σχέσεις
επαναδιαπραγµατεύονται έως ότου µια νέα εποχή ισορροπίας
αποκατασταθεί.

Η νέα αστικότητα
Μια νέα εποχή αρχίζει να διαµορφώνεται στη δεκαετία του 1970.
αφετηρία της είναι ο µετασχηµατισµός της φορντικής συσσώρευσης και
της κεϋνσιανής ρύθµισης στις χώρες του βιοµηχανικού κέντρου και η
µεταβολή της ενσωµάτωσης σ' αυτές των Νέων Βιοµηχανικών Χωρών.
γενικό της πλαίσιο η κρίση υπερσυσσώρευσης της ίδιας εποχής.
Η χωρικότητα της κρίσης και της ανταγωνιστικής ρύθµισης
παρουσιάζει µια εικόνα πολλαπλής αποκέντρωσης. Η αστικοποίηση
επιβραδύνεται και οι προηγούµενες τάσεις της πολλές φορές
ανατρέπονται. Η εργατική δύναµη δεν συρρέει µε τους ίδιους ρυθµούς
στα κύρια αστικά κέντρα και παραµένει ή κατευθύνεται σε µικρότερους
οικισµούς. Οι βιοµηχανικές µετακινήσεις περιορίζονται και η βιοµηχανική
παραγωγή διαχέεται χωρικά. Στο ενδοµητροπολιτικό επίπεδο, οι
κεντρικές περιοχές και πυρήνες εµφανίζουν αρνητικούς ρυθµούς
µεγέθυνσης ενώ κάποιο δυναµισµό διατηρούν τα εξωτερικά προάστια και
δακτύλιοι. Πληθυσµός, παραγωγή και ανταλλαγές εγκαταλείπουν τις
κεντρικές
περιοχές,
τις
υψηλές
πυκνότητες,
την
µεγάλη
προσπελασιµότητα και το υψηλό κόστος λειτουργίας, που συνοδεύει τις
σε κεντρικές θέσεις χωροθετήσεις, σαν δυνάµεις της διάχυσης
αναγνωρίζονται η οικονοµική ύφεση, η ένταση του ανταγωνισµού, η
καπιταλιστική ορθολογικοποίηση και η επέκταση των νέων τεχνολογιών,
της πληροφορικής και των αυτοµατισµών.
Οι αντιθέσεις που αναδύονται από την χωρική αναδιάταξη της
εργατικής δύναµης, της παραγωγής, των ανταλλαγών και των
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δραστηριοτήτων της διαχείρισης εντείνουν τα αστικά προβλήµατα αλλά
και οι ίδιες οξύνονται από την γενική κατεύθυνση των τοπικών
ρυθµιστικών παρεµβάσεων. Οι πολιτικές συγκρούσεις ευνοούν τις
συντηρητικές πολιτικές και τα φιλελεύθερα ιδεολογήµατα της κρίσης και
των διεξόδων της. Σ' αυτό το πλαίσιο ο αστικός προγραµµατισµός
ενσωµατώνει τις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις της
ρύθµισης, και παρά την οξύτητα των νέων αστικών προβληµάτων το
βάρος των γενικών κατευθύνσεων της µετακεϋσιανής ρύθµισης
προσανατολίζει τις βασικές µεταβλητές του. Έτσι, ο στρατηγικός του
χαρακτήρας ανατρέπεται, η συστηµατική έρευνα και η τεχνική των
παρεµβάσεων αποχωρίζονται, η υποστήριξη της βιοµηχανίας γίνεται ο
πυρήνας της πολιτικής του φιλοσοφίας και πρακτικής, ενώ η
αποκέντρωση λειτουργεί ανταγωνιστικά και συµβάλλει στο οδυνηρό
τέλος της συλλογικής κατανάλωσης. Με σαφήνεια τεκµηριώνεται ότι
στον προγραµµατισµό δεν προέχει το πρόγραµµα αλλά ο χαρακτήρας της
κοινωνικής παρέµβασης που υλοποιείται µ' αυτό.
Ριζικά όµως διαφορετική εµφανίζεται και η πορεία κατασκευής της
νέας χωρικότητας, τα πρότυπα του φονξιοναλισµού, της µεγάλης
κλίµακας,
των
µεγάλων
οικιστικών
προγραµµάτων,
της
προτυποποιηµένης και µαζικής παραγωγής, χάνουν την ρυθµιστική τους
αποτελεσµατικότητα καθώς εγκαταλείπονται τα µεγάλα προγράµµατα
πολεοδοµικής ανανέωσης και το ενδιαφέρον στρέφεται στην ορµητική
αξιοποίηση της παλιάς κατοικίας, στην συντήρηση, στο περιβάλλον και
το πράσινο, στην µικρή κλίµακα και σ' ότι έχει µικρό κόστος. Καθώς η
κατασκευή της χωρικότητας µετασχηµατίζεται, ο αστικός σχεδιασµός
επιδίδεται στην εντατική έρευνα νέων προτύπων. Η στροφή στην
ιστορία, σαν πηγή έµπνευσης, και ο εκλεκτικισµός αποτελούν σήµερα το
κοινό υπόβαθρο των διαφοροποιηµένων τάσεων του αστικού
σχεδιασµού. υλοποιούν την σύνδεση µε τον νεοφιλελεύθερο
(πλουραλιστικό) προγραµµατισµό, µε την συρρίκνωση της κατανάλωσης
και διαµεσολαβούν ανάµεσα στα φονξιοναλιστικά πρότυπα του
φορντισµού και στα πρότυπα µιας νέας ισορροπίας που δεν έχει ακόµη
επιτευχθεί.
Ολοκληρώνοντας τις συνοπτικές αυτές παρατηρήσεις θα ήθελα να
υπενθυµίσω τα βασικά σχήµατα της θεωρητικής προσέγγισης που
προηγήθηκε και που ολοκληρώνεται στα επόµενα δύο βιβλία. Την
ενότητα κατ' αρχήν αστικότητας, ρύθµισης και συσσώρευσης, που
διαµορφώνουν αυτό που αποκαλέσαµε "αρθρωµένη" εποχή. την ενότητα
χωρικότητας, αστικού προγραµµατισµού και αστικού σχεδιασµού που
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προσδιορίζουν την εκάστοτε αστικότητα. και την ενότητα θεωρίας,
πρακτικής και αποτελεσµάτων που προσδιορίζουν την υπόσταση του
αστικού προγραµµατισµού και του αστικού σχεδιασµού.
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