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Προβλήµατα κοινωνικά βιώσιµης ανάπτυξης στην Αθήνα:
Οι µεταβολές της τελευταίας εικοσαετίας στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης και η κρίση της ιδιότυπης κοινωνικής συνοχής
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Το κείµενο αυτό πραγµατεύεται περιληπτικά τις βασικές µεταβολές στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης κατά την τελευταία εικοσαετία και τις επιπτώσεις τους στη συνοχή του κοινωνικού ιστού της. Ειδικότερα αναφέρεται σε ορισµένες βασικές µεταβολές της κοινωνικής σύνθεσης στη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, στη χωρική διάσταση των µεταβολών αυτών και
σε µηχανισµούς και θεσµούς (αγορά, κρατική παρέµβαση, οικογένεια κλπ.) που διαδραµάτιζαν
ή/και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο. Απόρροια των µεταβολών που παρατηρούνται κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες φαίνεται ότι είναι η ένταση τόσο της κοινωνικής πόλωσης όσο και του κοινωνικού διαχωρισµού και η προϊούσα αποδιάρθρωση της ιδιότυπης κοινωνικής συνοχής της µεταπολεµικής περιόδου.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κείµενο αυτό πραγµατεύεται περιληπτικά τις βασικές µεταβολές στην κοινωνική
γεωγραφία της πόλης κατά την τελευταία εικοσαετία και τις επιπτώσεις τους στη συνοχή του
κοινωνικού ιστού της.
Η µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας σταθεροποιήθηκε πληθυσµιακά και κοινωνικά κατά
την περίοδο αυτή. Αφενός, µειώθηκε σηµαντικά ο ξέφρενος ρυθµός πληθυσµιακής αύξησης
και, αφετέρου, επήλθε το τέλος της κοινωνικής ρευστότητας των πρώτων µεταπολεµικών
δεκαετιών µε τη µεγάλη κοινωνική κινητικότητα, που ήταν συνυφασµένη διαδοχικά µε την
έντονη αστικοποίηση, την άνοδο του µορφωτικού επιπέδου και τη µετάβαση σε µια οικονοµία
υπηρεσιών. Η κοινωνική σταθεροποίηση σήµανε επιβράδυνση της κοινωνικής κινητικότητας
και αύξηση της «εσωτερικής» αναπαραγωγής των κοινωνικών στρωµάτων Η τελευταία
εντάθηκε από την οικονοµική αναδιάρθρωση, εµφανίζοντας και στοιχεία κοινωνικής πόλωσης
που συνδέονται και µε τη γρήγορη αύξηση του πληθυσµού των οικονοµικών µεταναστών. Η νέα
κοινωνική σταθερότητα σηµαίνει συνεπώς εµβάθυνση και παγίωση της κοινωνικής διαίρεσης.
Η αθηναϊκή κοινωνία των πρώτων µεταπολεµικών δεκαετιών δηµιουργούσε την εντύπωση
περιορισµένης κοινωνικής διαίρεσης. Η εντύπωση αυτή οφείλεται περισσότερο στην έντονη
ανοδική κινητικότητα και τη διάχυτη αισιοδοξία που αυτή προκαλούσε, παρά στην έλλειψη
κοινωνικών αποστάσεων1. Παράλληλα, η εθνοθρησκευτική κοινή ταυτότητα (που προβαλλόταν
συστηµατικά έναντι της πολιτικο-ιδεολογικής διαίρεσης) και η οικογενειακή πλαισίωση των
διαδικασιών κοινωνικής αναπαραγωγής µέσα σε µια σχέση συνενοχής µε το πελατειακό-και
προνοιακά ανεπαρκές-κοµµατικό κράτος, συµπλήρωναν τα στοιχεία µιας ιδιότυπης κοινωνικής
συνοχής. Η σταθεροποίηση της κοινωνικής διαίρεσης, µε τη µείωση της κινητικότητας, κατά τις
δύο τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε την προοδευτική και κοινωνικά διαφοροποιηµένη
συρρίκνωση της οικογενειακής αλληλεγγύης και µε την αυξανόµενη παρουσία των οικονοµικών
µεταναστών, οδήγησαν σε προϊούσα κρίση την ιδιότυπη αυτή συνοχή.
* Το κείµενο αυτό στηρίζεται στα συµπεράσµατα ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Κοινωνικές
παράµετροι για την κοινωνικά αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας-Αττικής» που χρηµατοδοτήθηκε από τον
Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) και υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Εργαστηρίου Χωρικής Ανάλυσης και Θεµατικής Χαρτογραφίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Μαλούτας κ.ά., 2002).
** Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεεπιστηµίου Θεσσαλίας και Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
1. Βλ. ανάλογη διατύπωση από τον Mingione (1996) σε σχέση µε τη µεγαλύτερη ορατότητα της φτώχειας σήµερα σε σύγκριση µε τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες.
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2. ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Η συνολική πληθυσµιακή σταθερότητα στην ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της
πρωτεύουσας εµπεριέχει σηµαντικές εσωτερικές ανακατατάξεις. Οι ανακατατάξεις αυτές, που
συνίστανται κυρίως στη µεταφορά του πληθυσµιακού κέντρου βάρους προς την περιφέρεια
και στη σηµαντική µεταναστευτική εισροή, δηµιούργησαν ένα νέο κοινωνικό τοπίο µέσα στο
οποίο αναιρείται προοδευτικά η αίσθηση του περιορισµένου κοινωνικού διαχωρισµού που
κυριαρχούσε παλαιότερα.
Η αίσθηση περιορισµένου κοινωνικού διαχωρισµού στην Αθήνα, σε σύγκριση µε τις πιο
διαχωρισµένες πόλεις του Βορρά, η οποία έχει υποστηριχθεί επανειληµµένα (Leontidou, 1990,
Μαλούτας, 1992, Εµµανουήλ κ.ά., 1996), βασίζεται περισσότερο-όπως και η ιδιότυπη συνοχή
της µεταπολεµικής αθηναϊκής κοινωνίας-στη σταθερή βελτίωση των συνθηκών ζωής2 και στην
απουσία θεαµατικών ανακατατάξεων στην κοινωνική ιεραρχία των περιοχών κατοικίας και πολύ λιγότερο στην απουσία σηµαντικών κοινωνικών αποστάσεων µεταξύ τους.
Η αίσθηση περιορισµένου κοινωνικού διαχωρισµού είναι κοµµάτι της παλιάς κοινωνικής
συνοχής και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στον τρόπο συγκρότησης του οικιστικού ιστού µέσα
από τις διαδικασίες της λαϊκής περιφερειακής (και συχνά αυθαίρετης) αυτοστέγασης και της
αντιπαροχής. Και οι δύο αυτές διαδικασίες, που υπήρξαν κυρίαρχες πρακτικές παραγωγής
κατοικίας κατά την περίοδο της µεγάλης οικοδοµικής παραγωγής στην πρωτεύουσα,
εξαρτιώνταν σε µεγάλο βαθµό από την πρωτοβουλία των ίδιων των οικιστών3. Η πρωτοβουλία
αυτή, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη κοινωνική διάχυση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου επί
του έγγειου παράγοντα, δηµιούργησε ένα χώρο ο οποίος συγκροτήθηκε περισσότερο στην
κοινωνικά ενοποιητική βάση των δικτύων συγγένειας και λιγότερο στη διαχωριστική βάση των
µηχανισµών της αγοράς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχε κοινωνικός διαχωρισµός ή ότι δεν
υπήρχαν περιοχές ακριβής και φθηνής κατοικίας, αλλά ότι σε ένα πλαίσιο διαχωρισµένο µε
πολύ ευρείς όρους (ανατολική-κεντρική / δυτική-περιφερειακή Αθήνα) το µεγαλύτερο τµήµα
του αστικού ιστού αποτελούσε ένα συνεχές µικρών διακυµάνσεων µεταξύ γειτονικών περιοχών,
οι οποίες χαρακτηρίζονταν από τη σταθερότητα του κοινωνικά (οικογενειακά) δικτυωµένου
πληθυσµού τους και τη, συνδεδεµένη µε τη σταθερότητα αυτή, ανάµιξη δραστηριοτήτων. Η
οικογενειακή δικτύωση και η σταθερότητα στον τόπο κατοικίας συνυφάνθηκαν µε τα κυρίαρχα
συστήµατα παραγωγής κατοικίας που προαναφέρθηκαν και αναπαράχθηκαν και παγιώθηκαν µε
την ιδιοκατοίκηση, περιορίζοντας τις διαχωριστικές επιπτώσεις της αγοράς κατοικίας.
Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της χαρακτηρίζονται ακόµη και σήµερα, σε µεγάλο βαθµό, από σταθερότητα όσον αφορά τον τόπο κατοικίας. Η επιλογή περιοχής κατοικίας κυριαρχείται από λόγους που αναφέρονται στην παρουσία συγγενών ή/και ακινήτων που σχετίζονται µε
την οικογένεια4. Η συχνότητα µεταστεγάσεων, και ειδικότερα µετακινήσεων προς άλλες περιοχές της πόλης σε συνάρτηση µε τον τόπο απασχόλησης, εξακολουθούν να είναι περιορισµένες
2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική υπήρξε η βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών (Εµµανουήλ, 1977,
Μαλούτας, 1990).
3. Για τα δύο αυτά συστήµατα, βλ. Leontidou (1990), Πρεβελάκης (2002), Maloutas (forthcoming).
4. Σε έρευνα του 1986 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας το ποσοστό επιλογών περιοχής κατοικίας που συνδέονταν µε συγγενικές σχέσεις ήταν περίπου 40% και 30% εκείνων που συνδέονταν µε την ύπαρξη ακινήτου (Μαλούτας, 1990: 331). Σε έρευνα του 2001 στην ίδια περιοχή-χωρίς αντιπροσωπευτικό δείγµα αλλά σε προεπιλεγµένους τύπους περιοχών κατοικίας-τα ποσοστά αυτά βρέθηκαν αρκετά αυξηµένα (57% και 37% αντίστοιχα). Η διαφορά πρέπει εν µέρει να οφείλεται και στο σηµαντικό ειδικό βάρος των περιοχών χαµηλών και χαµηλών-µεσαίων στρωµάτων κατά την τελευταία έρευνα, για τα οποία
το ποσοστό των λόγων επιλογής που σχετίζονται µε την οικογένεια και µε προϋπάρχοντα ακίνητα είναι
αυξηµένο (Μαλούτας κ.ά., 2002: 121-125).
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και να συναρτώνται κυρίως µε την πρόσβαση σε καθεστώς ιδιοκατοίκησης5 σε περιοχές οροθετηµένες από την οικογενειακή δικτύωση. Ακόµη και οι καθηµερινές µετακινήσεις που αφορούν
την απασχόληση και, ακόµη περισσότερο, την ψυχαγωγία είναι σχετικώς περιορισµένες και εγγράφονται συνήθως στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας και σε κοινωνικά οµοειδείς και
γειτονικές περιοχές (Μαλούτας κ.ά., 2002: 115-118).
Η πόλη ωστόσο µεταβάλλεται, και οι κοινωνικο-δηµογραφικές µεταβολές που παρατηρούνται συνολικά (γήρανση, µετανάστευση, κοινωνική πόλωση κλπ.) συµπληρώνονται ή εξειδικεύονται από χωρικά διαφοροποιηµένες κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες συντείνουν συνολικά
στην αύξηση του κοινωνικού διαχωρισµού.

2.1 «Ενδογενής» και «εξωγενής» κοινωνική µεταβολή
των περιοχών κατοικίας
Επηρεασµένη από τη Σχολή του Σικάγο και την πραγµατικότητα των αµερικανικών πόλεων, η
Κοινωνική Γεωγραφία αντιµετωπίζει συνήθως την κοινωνική µεταβολή στις περιοχές κατοικίας
ως «εξωγενή», µε την έννοια ότι η µεταβολή της κοινωνικής σύνθεσης µιας περιοχής κατοικίας
λογίζεται ως αποτέλεσµα της εισόδου σε αυτές νέων κατοίκων. Πόλεις όπου συνέρεαν µεγάλα
µεταναστευτικά ρεύµατα και, παράλληλα, διακρίνονταν από έντονη γεωγραφική κινητικότητα
του πληθυσµού στο εσωτερικό τους λόγω απασχόλησης, αλλά και από ρεύµα µετακίνησης
στα προάστια συνδεδεµένης µε την κοινωνική κινητικότητα, οι µεγάλες αµερικανικές πόλεις
διακρίνονταν πράγµατι για την εξωγενή µεταβολή της κοινωνικής σύνθεσης των περιοχών
κατοικίας τους6. Στην Ευρώπη µε την πιο περιορισµένη κινητικότητα όσον αφορά τον τόπο
κατοικίας, και µε την οικογενειακή δικτύωση στη Νότια Ευρώπη ειδικότερα, η εξωγενής
µεταβολή υπήρξε σχετικά περιορισµένη.
Η κοινωνική µεταβολή που προκλήθηκε «εξωγενώς» στην Αθήνα κατά την τελευταία δεκαετία, περιορίζεται στις περιοχές υποδοχής µεταναστών και στις νέες προαστιακές επεκτάσεις.
Περιορίζεται, δηλαδή, στις περιοχές εκείνες όπου αφενός το ποσοστό των νέων κατοίκων είναι
υψηλό και, αφετέρου, η κοινωνική τους σύνθεση είναι διαφορετική από εκείνη των παλαιών κατοίκων. Στο σύνολο των υπολοίπων περιοχών οι µεταβολές υπήρξαν κυρίως «ενδογενείς», µε
τους νέους κατοίκους να παρουσιάζουν συνήθως σύνθεση κατά τι χαµηλότερη της περιοχής
προορισµού τους. Η εξωγενής κοινωνική µεταβολή στις περιοχές κατοικίας της Αθήνας-Αττικής
οδήγησε συνεπώς στην αναπαραγωγή της υπάρχουσας κατάστασης-εκτός από τις περιοχές µαζικής εισροής µεταναστών, όπου πριµοδότησε τις χαµηλότερες κατηγορίες-και των περιοχών πρόσφατης προαστιακής επέκτασης, όπου πριµοδότησε τις µεσαίες και τις υψηλότερες7.
Εάν η εξωγενής κοινωνική µεταβολή των περιοχών κατοικίας είχε διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε το είδος της περιοχής, η ενδογενής µεταβολή-εκείνη δηλαδή που οφείλεται
στην αναπαραγωγή του πληθυσµού που ήταν ήδη εγκατεστηµένος στην περιοχή από µεγάλο
χρονικό διάστηµα-υπήρξε σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό οµοιογενής, µε την έννοια ότι οδήγησε
στη διευρυµένη αναπαραγωγή της κοινωνικής ιεραρχίας των περιοχών κατοικίας: η τάση κοι5. Πρόθεση µεταστέγασης µέσα στον επόµενο χρόνο εκδήλωσε το 5% των νοικοκυριών και αφορούσε πολύ περισσότερο ενοικιαστές (9,2% έναντι 2,8% για τους ιδιοκατοίκους). Στόχος της προβλεπόµενης µεταστέγασης ήταν κυρίως (57%) η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση (Μαλούτας κ.ά., 2002: 118-119
και 70).
6. Το σχήµα του Burgess (Knox, 1995: 167-170) που συνοψίζει τη λογική ανάπτυξης / µεταβολής της
κοινωνικής δοµής των (αµερικανικών) πόλων της µεσοπολεµικής περιόδου αναφέρεται σε περιοχές κατοικίας στις οποίες η κοινωνική αλλαγή επέρχεται εξ ολοκλήρου εξωγενώς.
7. Τα δεδοµένα επί των οποίων στηρίζεται αυτός ο ισχυρισµός προέρχονται από ενδεικτική δειγµατοληψία στις περιοχές των Πατησίων - Κυψέλης - Σταθµού Λαρίσης και Παλλήνης - Γέρακα αντιστοίχως
(Μαλούτας κ.ά., 2002: 105-112).
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νωνικής ανόδου υπήρξε συστηµατικά εντονότερη στις περιοχές των υψηλότερων κοινωνικών
στρωµάτων και χαµηλότερη στον αντίποδα8. Η ενδογενής αυτή µεταβολή φαίνεται συνεπώς να
είναι συστηµατικά κοινωνικά διαχωριστική. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί και τη βάση του ισχυρισµού ότι ο κοινωνικός τύπος της περιοχής κατοικίας επηρεάζει σηµαντικά τη µελλοντική κοινωνική κινητικότητα. Η πόλη δεν χωρίζεται σε περιοχές ίσων ευκαιριών.
Η ενδογενής µεταβολή έχει επιπτώσεις που δεν σχετίζονται µόνο µε τον κοινωνικό διαχωρισµό µεταξύ των περιοχών κατοικίας, αλλά αφορούν και τις εξελίξεις στο εσωτερικό τους. Σηµαντική ενδογενής µεταβολή φαίνεται να παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε εκείνα τα δυτικά προάστια όπου τα τελευταία χρόνια εµφανίζεται σηµαντική οικοδοµική δραστηριότητα και αύξηση
του πληθυσµού των υψηλών και µεσαίων επαγγελµατικών κατηγοριών9. Οι νέες κατοικίες-διαµερίσµατα στη µεγάλη πλειονότητά τους-βρίσκονται συχνά σε έντονη αντίθεση µε το περιβάλλον οικοδοµικό πλαίσιο, που αποτελούν οι γερασµένες πρώην αυθαίρετες και µη κατασκευές µε
τις κατοπινές επεκτάσεις και βελτιώσεις χαµηλής κατά κανόνα ποιότητας. Οι νέες κατασκευές
χωροθετούνται κυρίως στις λιγότερο πυκνοδοµηµένες περιοχές, αλλά και σε κεντρικότερες που
απελευθερώνονται από τη µετακίνηση άλλων χρήσεων. ∆εδοµένου ότι δεν παρατηρείται εισροή
υψηλότερων εισοδηµατικών οµάδων στις περιοχές αυτές, οι νέες κατοικίες απευθύνονται κατά κανόνα στα ανερχόµενα στρώµατα της ευρύτερης περιοχής στην οποία χωροθετούνται. Οι
υψηλότερες εισοδηµατικές κατηγορίες από άλλες περιοχές της πόλης δεν έχουν λόγο να µετακινηθούν προς τα δυτικά προάστια που θεωρούνται συγκριτικά υποβαθµισµένα, ενώ οι τοπικές
ανερχόµενες οµάδες παραµένουν εκεί για λόγους που αφορούν κυρίως τα οικογενειακά τους δίκτυα. Το αποτέλεσµα είναι ότι παρατηρείται ένας αυξανόµενος διαχωρισµός στο εσωτερικό των
σχετικών περιοχών µε βάση τη διαφοροποίηση της ηλικίας και της ποιότητας του τοπικού οικιστικού αποθέµατος, ο οποίος τροφοδοτείται από την τοπική κοινωνική κινητικότητα10.
Ο διαχωρισµός αυτός στο εσωτερικό των εγγύς δυτικών προαστίων βρίσκεται σε αρχική
ακόµη φάση καθώς πριµοδοτήθηκε ιδιαιτέρως από την έκρηξη του τραπεζικού δανεισµού των
τελευταίων ετών. ∆ιαχωρίζει εισοδηµατικές και µορφωτικές κατηγορίες, αλλά δεν βιώνεται πάντοτε ως τέτοιος επειδή τα οικογενειακά δίκτυα που εµπλέκονται σε αυτόν συχνά µοιράζονται
στις διαφορετικές ποιότητες του οικιστικού αποθέµατος. Εξάλλου, το γεγονός ότι η επιχειρηµατική οικοδόµηση παραµένει πολύ µικρής κλίµακας, αφορώντας πάντοτε µεµονωµένα κτήρια,
δεν δηµιουργεί ευδιάκριτες τοµές αναβάθµισης / υποβάθµισης στον αστικό ιστό, αλλά µια συνολική εικόνα αναγέννησής του. Προοπτικά, ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα είναι διαχωριστική
µεταξύ των τοπικά υψηλών και ανερχόµενων κατηγοριών και των υπολοίπων καθώς και µεταξύ µικροπεριοχών αναβάθµισης / υποβάθµισης, οι οποίες θα δηµιουργούνταν πολύ συντοµότερα και πιο ευδιάκριτα εάν η κλίµακα των οικοδοµικών έργων ήταν µεγαλύτερη11.
8. Η ενδογενής κινητικότητα µετρήθηκε µε βάση τη διαγενεακή µετακίνηση επί της επαγγελµατικής κλίµακας. Περιοχές των υψηλών προαστίων και του Κολωνακίου σηµείωσαν το υψηλότερο ποσοστό
ανοδικής (74,5%) και το χαµηλότερο ποσοστό καθοδικής (14,4%) µετακίνησης, ενώ περιοχές του Μενιδίου και του Ασπροπύργου σηµείωσαν διαµετρικά αντίθετα αποτελέσµατα µε 28% και 58,4% αντιστοίχως (Μαλούτας κ.ά., 2002: 99-101).
9. Το ενδογενές της µεταβολής στοιχειοθετείται από το χαµηλό-σε σχέση µε τους περισσότερους άλλους τύπους περιοχής κατοικίας-ποσοστό των πρόσφατα εγκατεστηµένων νοικοκυριών στον τύπο αυτό
(παλαιά δυτικά προάστια και παρυφές τους) σε συνδυασµό µε τις αξιοσηµείωτες µεταβολές στην κοινωνικοεπαγγελµατική δοµή τους κατά την τελευταία δεκαετία (Μαλούτας κ.ά., 2002: 92-93 και 19-21).
10. Η ποιοτική διαφοροποίηση του οικιστικού αποθέµατος, ιδιαίτερα µε βάση την ηλικία του, µοιάζει να αποτελεί πλέον άξονα κοινωνικής διαφοροποίησης των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, όπως διαπιστώνει ο ∆. Εµµανουήλ στο Μαλούτας κ.ά. (2002: 212-229). Η κατοικία γίνεται επίσης στοιχείο διαχωρισµού µέσω της µειούµενης πρόσβασης των χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων
στην ιδιοκατοίκηση (στο ίδιο: 21-24 και 215-216).
11. Βλ. Arbaci (2001) για µια συζήτηση της συγκέντρωσης του κεφαλαίου στον οικοδοµικό τοµέα
σε συνδυασµό µε τον τύπο του προνοιακού καθεστώτος (Esping-Andersen, 1990) ως σηµαντικών παραµέτρων του κοινωνικού διαχωρισµού.
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Οι κοινωνικά διαχωριστικές αυτές διαδικασίες δεν συντελούνται µόνο στα δυτικά προάστια, αλλά οπουδήποτε ο οικιστικός ιστός παλαιώνει και απαξιώνεται, συνυπάρχοντας µε νέα
αναβαθµισµένα τµήµατα. Στη δυτική Αθήνα ωστόσο υπάρχει µεγαλύτερο ποσοστό υποβαθµισµένου οικιστικού ιστού, εντονότερη (οικογενειακή) πρόσδεση των ανερχόµενων οµάδων µε
την περιοχή κατοικίας και, συνεπώς, περισσότερο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων διαδικασιών. Η Αθήνα, ως πόλη πρόσφατης και σε µεγάλο βαθµό προτυποποιηµένης-µε την έννοια της
περιορισµένης διακύµανσης-ποιοτικά δόµησης ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικοδοµικής της
έκρηξης, δεν έχει εµπειρία τέτοιων φαινοµένων. Το µέλλον τής την επιφυλάσσει εφόσον µάλιστα η σχετική δραστηριότητα δεν πλαισώνεται / περιορίζεται από καµιά κοινωνικά αντιδιαχωριστική πολιτική.

2.2 Προαστιοποίηση, µετανάστες και εκποίκιλση
των µορφών κοινωνικού διαχωρισµού
Οι εξωγενείς µεταβολές της κοινωνικής σύνθεσης των περιοχών κατοικίας, αν και περιορίζονται σε ορισµένες µόνο περιοχές της πόλης, υπήρξαν εκείνες µε τις πιο έντονα διαχωριστικές
επιπτώσεις. Οι µεταβολές αυτές συνδέονται µε δύο σηµαντικά για την ευρύτερη περιοχή φαινόµενα, την προαστιοποίηση µετά το µέσο της δεκαετίας του ’70 και την εισροή µεταναστών κατά τη δεκαετία του ’90.
Η µετατόπιση του πληθυσµιακού βάρους προς τα προάστια προκλήθηκε από το συνδυασµό της υποβάθµισης του κέντρου-αποτέλεσµα της πυκνοδόµησης, της έλλειψης υποδοµών και
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης-µε τη ραγδαία αύξηση κατοχής ιδιωτικών αυτοκινήτων. Η µετακίνηση αυτή, που επέφερε τη µείωση του πληθυσµού στον κεντρικό ∆ήµο της πόλης και σε απόλυτους αριθµούς, αφορά κυρίως τα υψηλά και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα. Μέσα σε είκοσι χρόνια (1971-1991) κλονίστηκε σηµαντικά η αδιαµφισβήτητη θέση που κατείχε το κέντρο ως
πόλος συγκέντρωσης των υψηλότερων κοινωνικών κατηγοριών της πόλης. Αντίθετα τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα-και κυρίως οι εργατικές κατηγορίες-διατήρησαν πολύ σταθερότερη
χωροθέτηση12 για λόγους που σχετίζονται µε τη µεγαλύτερη εξάρτησή τους από τα τοπικά οικογενειακά δίκτυα, την ιδιοκατοικούµενη στέγη και τη µικρότερη πρόσβαση σε ιδιωτικά µέσα µετακίνησης. Η προαστιοποίηση λειτούργησε διαχωριστικά µε δύο τρόπους: αφενός δηµιούργησε
περιοχές κοινωνικά αµιγείς στα προάστια µε το σχετικώς καθαρό περιβάλλον και τη νέα οικοδόµηση και αφετέρου ώθησε προς κοινωνική υποβάθµιση τις περιβαλλοντικά και οικιστικά υποβαθµιζόµενες περιοχές του κέντρου.
Η κατοικία στα προάστια αποτελεί εδώ και δύο δεκαετίες το κυρίαρχο πρότυπο επιθυµητής
κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Τα υψηλά και τα µεσαία στρώµατα µπόρεσαν να
προχωρήσουν σε στεγαστικές επιλογές µε βάση αυτό το πρότυπο σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό
από τα χαµηλότερα, των οποίων οι µεταστεγάσεις υπόκεινται πολύ περισσότερο σε οικονοµικούς περιορισµούς και σε περιορισµούς που προέρχονται από τη χωροθέτηση των οικογενειακών τους δικτύων. Άλλωστε, η χωροθέτηση των χαµηλότερων κοινωνικών κατηγοριών ήταν πάντοτε περιφερειακή, και µε επίκεντρο τη δυτική πλευρά της πόλης, η οποία προσέφερε και τις
περισσότερες θέσεις εργατικής απασχόλησης.
Οι περιοχές των ανατολικών προαστίων (βορείων, νοτίων και πιο πρόσφατα στα Μεσόγεια)
αποτελούν χώρους όπου εγκαθίστανται όλο και περισσότερο αµιγώς υψηλά και µεσαία κοινωνικά στρώµατα, ενώ στα µακρινότερα µεταξύ των δυτικών προαστίων συµβαίνει το ίδιο για τα
χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. Τα µακρινά αυτά δυτικά προάστια, που γνωρίζουν σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση, αποτελούν σήµερα τον κοινωνικά αµιγέστερο χώρο συγκέντρωσης
12. Για τη διαφοροποίηση της κινητικότητας µεταξύ υψηλών επαγγελµατικών και εργατικών κατηγοριών κατά τη σχετική περίοδο βλ. Maloutas, Karadimitriou (2001: 712-713) και για τη µείωση του ποσοστού συγκέντρωσης των υψηλών επαγγελµατικών κατηγοριών στον κεντρικό ∆ήµο από 62% το 1971
σε 27% το 1991 βλ. Maloutas (1997).
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χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων, φθάνοντας ορισµένες φορές σε οριακές καταστάσεις. Μειονότητες και παλιννοστούντες εντείνουν µε την εντοπισµένη παρουσία τους την εικόνα περιοχών κοινωνικά αποκλεισµένων. Οι εξελίξεις αυτές στο σύνολο των προαστίων εντείνουν προφανώς τον κοινωνικό διαχωρισµό
Στις κεντρικές περιοχές, αντίθετα, η κοινωνική σύνθεση κινείται προς µεγαλύτερη κοινωνική ανάµιξη και µε την έννοια αυτή µπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για διαδικασία που
συµβάλλει στη µείωση του κοινωνικού διαχωρισµού. Με µια στενή εννοιολόγηση του κοινωνικού διαχωρισµού ως µεγέθους που προκύπτει από τη µέτρηση της ανάµιξης των κοινωνικών
στρωµάτων στις περιοχές κατοικίας, η θέση αυτή είναι ορθή. Η ανάµιξη, ωστόσο, υποκρύπτει
µορφές διαχωρισµού που αναπτύχθηκαν στη µικροκλίµακα ανάµεσα στα εναποµείναντα υψηλά-µεσαία στρώµατα και τα νέα χαµηλά-µεσαία και τους µετανάστες µε βάση τα οικιστικά και
πολεοδοµικά χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών. Ο διαχωρισµός αυτός µορφοποιείται κυρίως µε την κάθετη κοινωνική διαφοροποίηση13.
Η παρατήρηση αυτή για τον κάθετο κοινωνικό διαχωρισµό ισχύει και για τις νέες
διεργασίες στα δυτικά προάστια. Όπως στην πρώτη περίπτωση οι διάφορες κοινωνικές
κατηγορίες αναµιγνύονται στη γενικότερη πορεία κοινωνικής υποβάθµισης των περιοχών του
κέντρου, η ίδια τάση ανάµιξης εµφανίζεται και στα εγγύς δυτικά προάστια στη γενικότερη
πορεία κοινωνικής αναβάθµισής τους. Πέρα από το γεγονός ότι η ανάµιξη υποκρύπτει τοπικούς
διαχωρισµούς άλλης µορφής, το σηµαντικότερο ως προς την µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική
είναι ότι οι αναµίξεις αυτές δεν αποτελούν σταθερά αναπαραγόµενες καταστάσεις ούτε
επιλογή κοινωνικής ανάµιξης από τον τοπικό πληθυσµό, αλλά συγκυριακές φάσεις σε πολιτικά
ανεξέλεγκτες πορείες µεταβολής του τοπικού κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίες σε τελική
ανάλυση καθορίζονται από τους µηχανισµούς αγοράς γης και κατοικίας.
Η πιθανότερη εκδοχή για το µέλλον και του κάθετου κοινωνικού διαχωρισµού και του
διαχωρισµού µε βάση την ηλικία και ποιότητα των κτηρίων είναι η συγκρότηση µικροπεριοχών
κοινωνικού διαχωρισµού µέσα στον ευρύτερο διαχωριστικό καµβά της πόλης. Θύλακες κοινωνικής οµοιογένειας µε προσπάθεια αποκλειστικής πρόσβασης σε υπηρεσίες ιδιαίτερης σηµασίας
(π.χ. σχολεία) για υψηλότερες και ανερχόµενες οµάδες, έναντι θυλάκων οικιστικά υποβαθµισµένων και προβληµατικών υπηρεσιών για εκείνους που δεν µπορούν να ακολουθήσουν το γενικό βηµατισµό όπως και τους παρίες κάθε µορφής (µετανάστες και µειονότητες). Ένα τέτοιο
µέλλον αφορά κυρίως τις κεντρικές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου περιοχές κατοικίας,
σε αντίθεση µε τα νέα προάστια όπου ο διαχωρισµός θα χαρακτηρίζεται από χωρικές ενότητες
κοινωνικής οµοιογένειας αρκετά µεγαλύτερης κλίµακας. Οι διαχωριστικές πιέσεις στο κέντρο
και την ευρύτερη περιοχή του θα ενταθούν µε την αναβίωση του ενδιαφέροντος των υψηλών και
µεσαίων στρωµάτων γι’ αυτό, η οποία λογικά θα ενισχυθεί από τη συµπλήρωση των βασικών υποδοµών και τη συνολικότερη αναβάθµιση που επιχειρείται εν όψει του 2004.
Το ρεύµα των µεταναστών προς την Αθήνα διογκώθηκε µετά την προαστιακή επέκταση.
∆εν προκάλεσε, συνεπώς, αλλά αρθρώθηκε επάνω στις επιπτώσεις για τις κεντρικές περιοχές
από τη µετακίνηση των υψηλών και µεσαίων στρωµάτων στα προάστια (σε αντιδιαστολή και
πάλι µε το σχήµα της Σχολής του Σικάγο που θέτει την εισροή νέων µεταναστών ως κινητήριο
µοχλό της προαστιακής επέκτασης). Οι µετανάστες της Αθήνας εγκαταστάθηκαν στις περιοχές
αυτές, και ειδικότερα στα µικρά διαµερίσµατα των χαµηλότερων ορόφων, επειδή αποτελούσαν
το πλέον απαξιωµένο τµήµα της αγοράς κατοικίας, επειδή στις περιοχές αυτές υπήρχε το σοβαρότερο απόθεµα ενοικιαζόµενης κατοικίας και επειδή οι νέοι µετανάστες πάντοτε τείνουν να εγκαθίστανται κοντά στο κέντρο της πόλης, κάτι που διευκολύνει την εύρεση απασχόλησης και
την πρόσβαση σε τόπους εργασίας που δεν είναι συχνά σταθεροί. Ωστόσο, έστω και αν δεν την
προκάλεσε, η µετανάστευση έδρασε καταλυτικά για την επιτάχυνση της υποβάθµισης των κεντρικών αυτών περιοχών.
13. Για την κάθετη κοινωνική διαφοροποίηση βλ. Leontidou (1990), Maloutas, Karadimitriou (2001)
και Μαλούτας κ.ά. (2002: 68-69). Τα δύο τελευταία περιέχουν και εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου
στις περιοχές των Αµπελοκήπων και των Πατησίων - Κυψέλης - Σταθµού Λαρίσης αντιστοίχως.
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Η αύξηση της κοινωνικής πόλωσης και η ένταση του κοινωνικού διαχωρισµού υποσκάπτουν
την κοινωνική συνοχή. Η υπονόµευση αυτή εκφράζεται πλέον σαφώς και στις αντιλήψεις
και συµπεριφορές. Σηµαντικό ποσοστό κατοίκων δεν εµφορείται από κοινωνικά συµβιωτική
αντίληψη και προκρίνει αντίθετα σχήµατα κοινωνικού διαχωρισµού14. Ο κοινωνικός διαχωρισµός
δεν είναι απλώς µια κατάσταση που προκύπτει ως αθέλητη συνέπεια των µηχανισµών
της αγοράς γης και κατοικίας, αλλά και συνειδητή επιδίωξη πολλών ατόµων και οµάδων.
Εκφράζεται δε εντονότερα από τα άτοµα και τις οµάδες εκείνες που, ενώ θα επιθυµούσαν, δεν
έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ατοµικές λύσεις που θα τους αποστασιοποιούσαν από
εκείνους που θα ήθελαν να αποφύγουν.
Το υπόβαθρο για την κοινωνική πόλωση και την ένταση του κοινωνικού διαχωρισµού
είχε δηµιουργηθεί από τη δεκαετία του ’70. Η µαζική µεταναστευτική εισροή της τελευταίας
δεκαετίας έδρασε ωστόσο καταλυτικά στο επίπεδο της υποστασιοποίησης και των δύο και στην
ανάπτυξη συµπεριφορών, από πλευράς αυτοχθόνων, που µοιάζουν να ταυτίζουν το κοινωνικό
κακό µε τους µετανάστες. Η φτώχεια και η παραβατική συµπεριφορά προσωποποιούνται στον
µετανάστη και η προσπάθεια να µην αγγίξουν τους υπολοίπους µετατοπίζεται εύκολα, ιδιαίτερα
για τις ανασφαλείς κοινωνικές οµάδες, από την ανάσχεση των µηχανισµών που τις δηµιουργούν
στην απόρριψη της συµβίωσης µε τους µετανάστες15.

14. Από την έρευνα στην οποία αναφερθήκαµε ήδη πολλές φορές, προέκυψε ότι ένας στους τέσσερις κατοίκους θα προτιµούσε ταξικά αµιγείς περιοχές και ένας στους δύο θα προτιµούσε οι µετανάστες
και οι τσιγγάνοι να µένουν ξεχωριστά (Μαλούτας κ.ά., 2002: 145-151).
15. Τα υψηλότερα ποσοστά απόρριψης της συµβίωσης αυτής εµφανίζονται στις περιοχές κατοικίας
όπου η παρουσία του µεταναστευτικού ή/και µειονοτικού στοιχείου είναι αυξηµένη και από οµάδες του
πληθυσµού στις οποίες υπερεκπροσωπούνται οι ηλικιωµένοι, οι άνεργοι και τα άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (Μαλούτας κ.ά., 2002: 149-154).
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ενδογενείς και εξωγενείς µεταβολές που παρατηρούνται στην κοινωνική σύνθεση των
περιοχών κατοικίας της Αθήνας-Αττικής, έχουν ως συνολικό αποτέλεσµα την ένταση του κοινωνικού διαχωρισµού τόσο µε την έννοια της αύξησης της κοινωνικής απόστασης µεταξύ περιοχών όπου συγκεντρώνονται αντίστοιχα τα υψηλότερα και τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα
όσο και του πολλαπλασιασµού των χωρικών κλιµάκων και των µορφών µε τις οποίες εµφανίζεται ο διαχωρισµός.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών µεταβολών και των χωρικών διαφοροποιήσεών
τους µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:
• Η κοινωνία της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας παρουσιάζει τάση πόλωσης, η οποία
απορρέει κυρίως από τη µετακίνηση του αυτόχθονα πληθυσµού προς τις υψηλότερες και µεσαίες
κοινωνικο-επαγγελµατικές βαθµίδες και τη µαζική εισροή µεταναστών στις χαµηλότερες.
• Το οικιστικό απόθεµα επίσης πολώνεται ως προς την ποιότητα και την παλαιότητά του,
και η πρόσβαση στην κατοικία παρουσιάζει αυξανόµενη κοινωνική διαφοροποίηση ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά, η οποία εντείνεται λόγω της αυξανόµενης κοινωνικής πόλωσης. Παράλληλα, αυξάνει σηµαντικά και η κοινωνική διαφοροποίηση της πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση
προς όφελος των υψηλών κοινωνικών κατηγοριών.
• Τα οικογενειακά δίκτυα, που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο σε προηγούµενες περιόδους για
τη διατήρηση της σταθερότητας στην αναπαραγωγή της κοινωνικο-οικιστικής δοµής, χάνουν
προοδευτικά αυτή τους τη δυνατότητα εκχωρώντας όλο και περισσότερο έδαφος στην αγορά
ως βασικό µηχανισµό κοινωνικής κατανοµής και οργάνωσης στον µητροπολιτικό χώρο. Τη
σηµαντικότερη αποστασιοποίηση από τα οικογενειακά δίκτυα στην επιλογή περιοχής κατοικίας
παρουσιάζουν τα υψηλά και µεσαία στρώµατα που κυρίως τροφοδότησαν την προαστιακή
επέκταση της πόλης.
• Η αγορά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ως µηχανισµός κοινωνικής κατανοµής και
οργάνωσης του µητροπολιτικού χώρου όχι µόνο επειδή υποχωρούν οι παραδοσιακοί µηχανισµοί, αλλά και επειδή δεν υπάρχει καµία παρέµβαση µε στόχο την ανάσχεση των κοινωνικά
διαχωριστικών επιπτώσεων της λειτουργίας της στην κοινωνική συγκρότηση των περιοχών κατοικίας. Η απουσία αυτή αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι ο κοινωνικός διαχωρισµός δεν
έχει εγγραφεί στην πολιτική ηµερήσια διάταξη.
• Ο κοινωνικός διαχωρισµός στο µητροπολιτικό χώρο παίρνει διάφορες µορφές:
Τα προάστια, και ιδιαίτερα τα νεότερα, συγκροτούνται όλο και περισσότερο σε κοινωνικά αµιγή βάση.
Οι πυκνοδοµηµένες περιοχές γύρω από το κέντρο εµφανίζουν φαινόµενα κάθετου
κοινωνικού διαχωρισµού στις πολυκατοικίες της αντιπαροχής και διαχωρισµού µεταξύ νέων και παλαιών κτηρίων, που διαφοροποιούν κυρίως µεταξύ παλαιών κατοίκων
υψηλής και µεσαίας κοινωνικής προέλευσης και νέων κατοίκων χαµηλής-µεσαίας προέλευσης και µεταναστών.
Τα παλαιά δυτικά προάστια εµφανίζουν εντεινόµενη κοινωνική διαφοροποίηση στο
εσωτερικό τους µεταξύ των κατοίκων νέων και παλαιών κτηρίων, συνυφασµένη κυρίως
µε την εσωτερική κοινωνικο-επαγγελµατική εξέλιξη του πληθυσµού τους.
Οι διαχωρισµοί που αναπτύσσονται στις περικεντρικές περιοχές και τα παλαιά δυτικά
προάστια αποτελούν µεταβατική φάση του κοινωνικού διαχωρισµού από µεγαλύτερη
σε µικρότερη χωρική κλίµακα.
• Η τάση για αύξηση του κοινωνικού διαχωρισµού στοιχειοθετείται από το γεγονός ότι τόσο η
ενδογενής όσο και η εξωγενής κοινωνική µεταβολή στις περιοχές κατοικίας εντείνει το διαχωρισµό. Η ενδογενής µεταβολή έδειξε ότι οι αυτόχθονες πληθυσµοί των περιοχών κατοικίας τείνουν
να αναπαράγονται διευρύνοντας τις κοινωνικές αποστάσεις µεταξύ των περιοχών. Η εξωγενής,
από την άλλη πλευρά, έδειξε ότι οι εισρέοντες πληθυσµοί είτε συµβάλλουν στο σχήµα αναπαρα-
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γωγής των αυτοχθόνων, είτε δηµιουργούν νέους χώρους συγκριτικά αµιγούς κοινωνικής σύνθεσης
(προάστια) ή δηµιουργούν χώρους ασταθούς κοινωνικής ανάµιξης µε σαφείς εσωτερικούς διαχωρισµούς (περικεντρικές περιοχές).
• Η κοινωνική πόλωση και ο διαχωρισµός είναι εµφανείς ως τάσεις και στο επίπεδο των
στάσεων και της συµπεριφοράς. Οι επιλογές περιοχής κατοικίας (για όσους υπάρχει πραγµατικά
επιλογή) είναι είτε έµµεσα είτε άµεσα διαχωριστικές, ενώ το πρότυπο του καλού προαστίου
ως επιθυµητής περιοχής κατοικίας είναι κυρίαρχο ασχέτως της δυνατότητας πραγµάτωσής του.
Παράλληλα, η επιδίωξη κοινωνικής συνοχής νοηµατοδοτείται περιοριστικά (και κατ’ ουσίαν
αρνητικά), αφού πολύ σηµαντικό ποσοστό των κατοίκων θα ήθελε να µη µοιράζεται την ίδια
περιοχή κατοικίας µε άτοµα διαφορετικής κοινωνικής τάξης και ακόµη περισσότερο (ένας
στους δύο) µε οµάδες µεταναστών ή µειονότητες.
Η µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας µπορεί συνεπώς να θεωρηθεί περιοχή όπου η
ιδιότυπη κοινωνική συνοχή βρίσκεται υπό πίεση λόγω της υποχώρησης των παραδοσιακών
ρυθµίσεων και του αυξανόµενου ρυθµιστικού ρόλου της αγοράς, ενώ δεν έχουν αναφανεί τα
στοιχεία για την οικοδόµηση µιας νέας κοινωνικής συνοχής σύγχρονης και θεµελιωµένης σε
δηµοκρατική βάση.
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