ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Κ. Γ Ε Ρ Ο Υ Κ Α Λ Η
ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΘΗΝΑ 1986

«Ή εγκρισις διδακτορικής διατριβής ύπό τής 'Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών
δέν ύττοδηλοΐ άποδοχήν των γνωμών του συγγραφέως».
('Οργανισμός Πανεπιστημίου Άθηνών,αρθρον 202, §2, τοϋ Νόμου 5343).
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Κ. Γ Ε Ρ Ο Υ Κ Α Λ Η
ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΘΗΝΑ 1986

f

Στον καθηγητή Δ. Τριχόπουλο

Στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δ. Μπέη

k
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α) Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1950
Β) Αποφοίτησα από το Α Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών τον Ιούνιο 1967,
Γ) Σπούδασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1967-1973) και πήρα το
πτυχίο, με Αριστα, το 1973,
Δ) Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για Μεταπτυχιακές Σπουδές,
την περίοδο Αύγουστο 1974-Μάϊο 1977,
Ε) Υπηρέτησα στην Παθολογική Κλινική του ΔΘΙΠ «ΜΕΤΑΞΑ» (1974-1975), στη Νευρο
λογική και στη Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου ως ειδικευόμενος
(1976-1978). Το Μάρτιο 1979, μετά από εξετάσεις απόκτησα τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικό
τητας «Νευρολογία-Ψυχιατρική»,
ΣΤ) Από το Μάρτιο 1979-Μάρτιο 1980 υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία, τοποθετη
μένος στην Ψυχιατρική Κλινική του 251 ΓΝΑ.
Ζ) Από το Μάϊο 1980 έως και τον Ιούλιο 1981 εργάσθηκα ως ειδικευμένος βοηθός στο
ΚΑΒ/ΓΝΑ,
Η) Από τον Αύγουστο 1981 έως και το Σεπτέμβριο 1982 εργάστηκα ως ειδικευμένος βοη
θός στην Ψυχιατρική Κλινική «ΓΑΛΗΝΗ»,
Θ) Από τον Οκτώβριο 1982 έως το Μάρτιο 1984
Αλκοολικών — Τοξικομανών του ΚΘΨΠΑ.

υπηρέτησα στην

Κλινική

Ι) Από το Μάρτιο 1984 έως τον Ιανουάριο 1986 υπηρέτησα ως Έπαρχος της Επαρχίας
Καλύμνου,
Κ) Από τον Ιανουάριο 1986 υπηρετώ σε θέση Ειδικού Συμβούλου του Υπυργού Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

li
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, «The effect of psychotropic drugs on metachromasia», Ελσίνσκι 1975.
7o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Ψυχιατρικής, «Αλλοιώσεις στη δομή και μορ
φολογία κυπαρικών σχηματισμών στη Μανιοκατάδλιυ,η», Αδήνα 1975.
2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, «Μεθοδολογία Ιατρικής Επισκευής», Αδήνα 1976.
2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιολογικής Ψυχιατρικής, «The effect of propranolol and its
isomers on monoamine neurons and amine uptake», Βαρκελώνη 1978.
I l o Διεθνές Συνέδριο Ψυχοφαρμακολογίας, «The effect of propranolol and its isomers
on Purkinje neurons in rat cerebellum-», Βιέννη 1978.
Σεμινάριο για το κακοποιημένο παιδί που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστη
μόνων, «Η ζωή του παιδιού στις μεγαλουπόλεις», Αθήνα 1980.
7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι: «Θεμελιακά προ
βλήματα βιοιατρικής έρευνας», Αδήνα 1981.
Ημέρες Βιολογίας, οργανωτής η Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, «Εργασιακό Περιβάλ
λον και Υγεία», Αδήνα 1981.
Συνέδριο TEE για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα, «Η πολιτική της Ψυχικής Υγείας στην
Ελλάδα—Προοπτικές», Αδήνα 1981.
4ο Νεύρου,υχιατρικό Συνέδριο Ν.Α. Ευρώπης, «Πολιτική Ψυχικής Υγείας για τους υπε
ρήλικες, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Θεσσαλονίκη 1981.
Ιο Διεθνές Συνέδριο για τη Ρύπανση του Περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, «Η επιβίωση
του ανθρώπου», Αθήνα 1981.
Ιο Ελληνογαλλικό Συμπόσιο Κοινωνικής Ψυχιατρικής, «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτο
διοίκησης στην πολιτική υ,υχικής υγείας», Αθήνα 1981.
Γ Πανελλήνια Οικολογική Συνάντηση «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείρηση του χώρου», Αδήνα 1982.
Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, συμμετοχή σε Στρογγυλό Τραπέζι με
δέμα «Μεταφορές και Περιβάλλον», Αδήνα 1982.
Ιο Διεδνές Συνέδριο Κοινωνικού Σχεδιασμού στην Περιβαλλοντική Πολιτική, «Ο ρό
λος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Αδήνα 1982.
Ζ' Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, «Η προστασία περιβάλλοντος και ο ρόλος της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης», Ιωάννινα 1982.
Α' Πανελλήνια Συνδιάσκευ,η Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων του Υπουργείου Πο
λιτισμού και Επιστημών, «Το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Τοπική Αυτοδιοί
κηση», Αθήνα 1983.
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολόγων Ψυχιάτρων, «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης στον Κοινωνικό Σχεδιασμό», Θεσσαλονίκη 1983.
VII Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, «Psychiatry-Social planning and the role of Local
Government», Βιέννη 1983.
2o Διεδνές Συνέδριο για τη Ρύπανση Περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στη ζωή των
κατοίκων της Μεσογείου, «City planning and Society», Ηράκλειο 1983.
International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism, "Prevention
manual for city and rural communities", 27-5—2-6-1984, I.C.A.A., Athens.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1)
2)

Δ. Γερούκαλης, Ε. Ταμβακοπούλου (1975) Τα μιτοχόνδρια, Ιατρική 28:1.
Κ. Στεφανής, Μ. Ισιδωρίδου, Δ. Γερούκαλης, Θ. Κατσώρχης (1975), Αλλοιώσεις στη
δομή και μορφολογία κυπαρικών σχηματισμών στη Μανιοκατάδλιυ,η, Πρακτικά 7ου
Παν. Συνεδρίου Νευρολογίας Ψυχιατρικής, Εγκέφαλος, τόμ. Ι, σελ. 10.
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3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

io;
11
12;
13;
14;
15
16

π;
is;
19
20
21
22

Δ. Γερούκαλης, Δ. Ραζής, Α. Αθανασίου, Π. Λαζαροπούλου, Κ. Συνοδινού (1976), Με
θοδολογία της Ιατρικής Επισκευής, Αρχεία Ιατρικής Εταιρείας, Πρακτικά 2ου Παν. Ια
τρικού Συνεδρίου, σελ. 554.
D. Yeroukalis, D. Varonos, C. Stefanis (1975), Effect of psychotropic substances on
polysaccharide charge density, Abstracts 6th International Congress Pharmacology, pp.
369, Ελσίνσκι.
Δ. Γερούκαλης, Δ. Ραζής, Α. Αθανασίου, Π. Ααζαροπούλου, Κ. Συνοδινού (1976), Α
διέξοδα στην Ιατρική, Νέα Δομή, 11:75.
D. Yeroukalis, D. Varonos, C. Stefanis, (1977), Effect of psychotropic drugs on
metachromasia, Therapia Hungarica, 4: 150.
B. Alevizos, D. Yeroukalis, C. Stefanis, (1978), Effect of propranolol and its isomers
on monoamine neurons and amine uptake, Abstracts of II World Congress of Biological
Phychiatry, p.p. 49, Barcelona 1978.
Δ. Γερούκαλης (1978) Προληπτική Ιατρική και Υγιεινή Περιβάλλοντος Δελτίον ΕΙΝΑΠ
;1: 31.
Δ. Γερούκαλης (1979), Ημικρανία - Ο ρόλος της σεροτονίνης, Ιατρική 35:353.
Δ. Γερούκαλης, Κ. Στεφανής (1980), Επίδραση των ανταγωνιστών της σεροτονίνης στα
κύτταρα φλοιού και πυρήνων ραφής στον επίμυ, Ιατρική 37:42.
D. Yeroukalis, S. Gartzonis, Β. Alevizos, C. Stefanis (1981), The effect of propranolol
and its isomers on Purkinje neurons in rat cerebellum, Neuropharmacology, 20:319.
Δ. Γερούκαλης (1981), Πολιτική Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα-Προοπτικές, Πρακτικά
Συνεδρίου TEE για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα, τόμ. III, σελ. 24.
D. Yeroukalis (1981), Urbanman Survinal, Proceedings of 1st International Meeting on
Environmental Pollution in the Mediterranean Region, MESAEP, p.p. 365.
Δ. Γερούκαλης, (1982), Αθήνα: Προβλήματα φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
Οικολογία και Περιβάλλον, 1:16.
Δ. Γερούκαλης, (1982), Προστασία Περιβάλλοντος και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης. Πρακτικά Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας τόμ. Β, σελ. 15.
Δ. Γερούκαλης, (1982), Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιβαλλοντική πο
λιτική, Οικολογία και Περιβάλλον, 5:44.
Δ. Γερούκαλης, (1982), Προστασία Περιβάλλοντος και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, Επιθεώρηση της Τ. Αυτοδιοίκησης, τεύχ. Νοεμβρίου 1982, σελ. 1885.
Δ. Γερούκαλης, (1983). Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κοινωνικό Σχεδια
σμό, Επιθεώρηση Τ. Αυτοδιοίκησης, τεύχος Φεβρουαρίου 1983, σελ. 181.
Δ. Γερού,καλης, (1983), Ελεύθερα Ανοικτά Πανεπιστήμια, Επιθεώρηση Τοπικής Αυτο
διοίκησης, τεύχος Μαρτίου 1983, σελ. 275.
Δ. Γερούκαλης, (1983), Κοινοτικές δομές και Κοινωνικός Σχεδιασμός, Οικολογία και
περιβάλλον, 9:79.
Δ. Γερούκαλης, (1983), Το σύνδρομο Α.I.D., Editorial, Ιατρική 44:3.
Δ. Γερούκαλης, (1984), Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Υγεία, Ιατρική, 44:420

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ)
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1)
2)
3)
4)

Χειρουργικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου (1973, 1975, 1976).
Παθολογικής Κλινικής ΔΘΙΠ «ΜΕΤΑΞΑ» (1975 έως και 1981).
Ψυχιατρικής Κλινικής Αιγινήτειου Νοσοκομείου (1978, 1979).
Επιστημονικής Ένωσης ΚΘΨΠΑ, 1983.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
α)χ - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών (Αθήνα).
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6)
γ)
δ)

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πειραματικής Ιατρικής (Αθήνα).
Μέλος της Mediterranean Svientific Association for Enviromental protection, MESAEP
(Μόναχο),
Μέλος της Εταιρείας Κοινωνικών Ερευνών και Σχεδιασμού (Αθήνα).

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τακτικός συνεργάτης από το 1979, με συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1)
2)
3)

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου Κέντρου Ερευνών Περιβάλλοντος.
Εκπρόσωπος του Δ. Αθηναίων στη Γραμματεία για την Προστασία της Μεσογείου, έ
δρα Βαρκελώνη.
Συνεργάτης και Τοπικός Ανταποκριτής του περιοδικού που εκδίδει η Γραμματεία για
την προστασία Μεσογείου, με έδρα τη Βαρκελώνη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού για την ατμοσφαιρική ρύπανση, Αθήνα 1981.
Οργάνωση 1ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Φορέων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευ
ση, Αθήνα 1981.
Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού για τη Βιομετεωρολογία, Αθήνα 1982.
Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού για την Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Αθή
να 1982.
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Κοινωνικό Σχεδιασμό
στην Περιβαλλοντική πολιτική (Υπ.Π.Ε. 795/24036/5-4-1982).
Οργάνωση 2ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Εργασίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευ
ση, Αθήνα 1982.
Συντονιστής Στρογγυλού τραπεζιού με θέμα: Πόλη και κοινωνία, Αθήνα 1983.
Συνδιοργανωτής με την MESAEP του 2ου Συνεδρίου για τα προβλήματα Ρύπανσης Με
σογείου και τις επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων, Ηράκλειο 1983, (Υπ.Π.Ε.
49864/5-9-83).

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1)
2)
3)
4)

Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας για τα Ναρκωτικά του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας,
με συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας στο Διεθνές-Συμπόσιο για τον Αλκοο
λισμό που οργάνωσε η Π.Ο.Υ., Παρίσι, 1983.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων για θέματα Ψυχι
κής Υγείας, Κοινωνικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος.
Συμμετοχή στην Εθνική Συνάντηση για την Ψυχική Υγεία του Κ.Ε.Σ.Υ., 15-16 Φεβρουα
ρίου 1985 με ειδική αναφορά στο Πρόγραμμα αποασυλοποίησης του Κ.Θ.Λ.

Η υπό κρίση διατριβή έγινε υπό την εποπτεία του καθηγητή Δ. Τριχόπουλου.
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ΠΡΟΛΟΓΟΙ

Τα προβλήματα περιβάλλοντος, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής, βρίσκονται στο επίκεντρο
του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Στην Ελλάδα αποτελούν ένα από τα βασικότερα δέματα προ
βληματισμού και κοινωνικής συνειδητοποίησης.
Τα προβλήματα των πόλεων και των περιφερειών, του οργανωμένου-δομημένου χώρου
γενικότερα, εμφανίζονται με ιδιαίτερη οξύτητα και αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα για την
ομαλή λειτουργία και επιβίωση των σύγχρονων κοινωνιών. Στις σημερινές συνθήκες, περισ
σότερο από κάθε άλλη περίοδο, τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εξαγγελίες κυ
βερνητικών πολιτικών, στα κρατικά προγράμματα και στις αγορεύσεις των μέσων μαζικής ε
νημέρωσης, από την άλλη μεριά μεταφέρονται, τόσο άμεσα από την καθημερινή εμπειρία,
στα βιώματα ενός όλο και μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Καθώς οι πολεοδομικές και
χωροταξικές μεθοδεύσεις και παρεμβάσεις πληθαίνουν, ογκούνται και οι αντιδράσεις απέ
ναντι τους. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων απέναντι σε προβλήματα που αφορούν όχι μό
νο το άμεσο πλαίσιο ζωής (στέγαση-υποβάθμιση περιβάλλοντος-κοινωνικές εξυπηρετήσεις),
αλλά και ευρύτερα ζητήματα (χωροθετήσεις-χρήσεις γής) διαμορφώνουν την κοινωνική συ
νείδηση.
Μπροστά στον όγκο της συσσωρευμένης γνώσης και στην εξειδίκευση και μεθόδευση της
πρακτικής που την συνοδεύει, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τον τρόπο που ορίζονται τα
«προβλήματα του περιβάλλοντος χώρου», για το πώς λύνονται ή τουλάχιστον με ποιόν τρόπο
προετοιμάζεται η λύση τους. Η σημασία αυτής της ερώτησης βρίσκεται όχι μόνον στην ανάγ
κη αποσαφήνισης και αποκάλυι^ς του κοινωνικού ρόλου αυτών των θεωριών και πρακτι
κών, αλλά και στη χρησιμότητα που έχει μια τέτοια κριτική προσέγγιση για τον προσδιορι
σμό τόσο των ίδιων προβλημάτων του χώρου, όσο και των συνεπειών τους πάνω στο σύνολο
της κοινωνικής πρακτικής. Όμως δεν αρκεί μια τέτοια κριτική διερεύνηση του χαρακτήρα
αυτών των ζητημάτων. Πρέπει να διερευνηθεί με τρόπο αναλυτικό και επιστημονικά έγκυρο,
η ίδια η πραγματικότητα των προβλημάτων του περιβάλοντος χώρου, οι επιπτώσεις στην ατο
μική και ομαδική ι^υχολογία, και οι μηχανισμοί που μορφοποιούν την πράξη που τα παράγει.
Ο χώρος, το περιβάλλον, δεν αποτελούν μια ξεχωριστή οντότητα, μια ιδιαίτερη κατηγορία
φαινομένων, που θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μια νέα, ξεχωριστή, «χωρική» ή «περιβαλ
λοντολογική» επιστήμη έξω από τα κοινωνικά φαινόμενα, ώστε να μπορεί εκ των υστέρων
να συσχετισθεί με αυτά, αντιμετωπίζεται σαν μια έκφραση συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσε
ων, χωρίς όμως να αποτελεί και το απλό καθρέφτισμά τους. Έτσι ο χώρος εντάσσεται με συγ
κεκριμένους και ιδιαίτερους τρόπους στην παραγωγή και κυκλοφορία του συνολικού κοινω
νικού προϊόντος, συμμετέχει στις κοινωνικές διαδικασίες, αποτελεί οργανικό στοιχείο στη
διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής και συμβάλλει στη διαμόρφωση της ατομικής και
ομαδικής υ,υχολογίας. Η πόλη, το δομημένο περιβάλλον, αποτελεί μιαν ιδιαίτερη παράμε
τρο. Αποτελεί το χώρο των αστικών συγκεντρώσεων της ανθρώπινης κοινωνίας ώστε ο σχε
διασμός της, η ανάπτυξη της, η οργάνωση του χώρου και ο προσφερόμενος κοινωνικός εξο
πλισμός, αποτελούν συντελεστές διαμόρφωσης ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς 7 ·' 7 · 1 2 1 .
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του τόπου διαμονής
και του δείκτη νευρωτισμού και η προσπάθεια τεκμηρίωσης της σχέσης της ανθρώπινης συμ
περιφοράς και του κοινωνικού περίγυρου.
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Η μελέτη αυτή είναι μέρος γενικότερου ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Υ
γιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε υπό την εποπτεία του κα
θηγητή κ. Δ. Τριχόπουλου, κατά τη διετία 1982-1983 και υποβλήθηκε στο Ιατρικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 13-2-1984 (Απ 4285).
Αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον επίατρο κ. Θ. Ρωμούδη για την πολύτιμη
συνεργασία του, στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. Επίσης ευχαριστώ την κ. Β.
Καλαποθάκη, τον κ. Γ. Παπουτσάκη και την κ. Κ. Κουτσογιάννη, χωρίς τη συμπαράσταση
και επιστημονική συνεργασία των οποίων, δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της έρευνας.
Επίσης, τον καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Κ. Στεφανή και τον μ,υχίατρο κ. Β. Αλεβίζο για τις πα
ρατηρήσεις τους και τη βοήθεια που μου πρόσφεραν στην τελική διατύπωση του κειμένου.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η Ε Ν Ν Ο Ι Α ΤΗΣ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ
Η προσωπικότητα του ανθρώπου αποτελεί ένα εκτεταμένο πεδίο έρευνας στη υ,υχιατρική
και (ψυχολογία. Όλοι συμφωνούν ότι η μελέτη της προσωπικότητας είναι θεμελιώδους σημα
σίας για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει όμως συμφωνία σχετι
κά με τον ορισμό της προσωπικότητας. Έτσι έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, βασιζόμενοι σε
διαφορετικές θεωρίες.
Η προσωπικότητα δεν αναπτύσσεται ανεξάρτητα, ούτε είναι ένα «τυχαίο» φαινόμενο. Μάλ
λον καθορίζεται, με την ευρεία έννοια, από την αλληλοεπίδραση, ανάμεσα στο κληρονομικό
υλικό και στο περιβάλλον. Η προσωπικότητα αναφέρεται στους εξατομικευμένους τύπους
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η φύση και μορφή των οποίων καθορίζονται με διάφορους
16 29 84 116
μηχανισμούς ' · · . Η διαμόρφωση της προσωπικότητας είναι αποτέλεσμα διεργασίας
προοδευτικής ολοκλήρωσης: σε κάθε στάδιο ωρίμανσης, διαφορετικές υ,υχολογικές και φυ
σιολογικές λειτουργίες, συντονίζονται να σχηματίσουν τα δυναμικά στοιχεία της
29
συμπεριφοράς . Παράλληλα, μαζί με το σχηματισμό της προσωπικότητας, αναπτύσσεται
και ο τύπος της συμπεριφοράς του ανθρώπου και του γύρω του φυσικού και κοινωνικού πε
29 127
ριβάλλοντος - .
Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την προσωπικότητα. Για να έχει όμως μια θεωρία
ουσιαστική αξία, πρέπει να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη. Πρέπει να καλύπτεται επίσης και
από κάποια μέθοδο μέτρησης. Για να περιγράυ,ουμε την προσωπικότητα, όπως και κάθε τι,
χρειαζόμεθα μια σειρά από όρους και έννοιες που να είναι κατανοητές κατά τον ίδιο τρόπο
από όλους. Τέτοιες έννοιες στην περίπτωση της προσωπικότητας, είναι τα διάφορα επιμέ
ρους χαρακτηριστικά, που καθορίζουν το είδος της συμπεριφοράς του ατόμου. Τα χαρακτη
ριστικά, όσο ασταθή και αν είναι, καθορίζουν ως ένα σημείο, τον τρόπο αντίδρασης του ατό
μου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 4 5 1 1 2 .
Ο όρος προσωπικότητα χρησιμοποιείται για την περιγραφή της συνολικής, αντικειμενικά
παρατηρούμενης, συμπεριφοράς του ανθρώπου και της, εσωτερικά καταγραφόμενης, υπο
κειμενικής του εμπειρείας. Το σύνολο της συμπεριφοράς που προσδιορίζεται με αυτόν τον
τρόπο αντανακλά τη στάση του ατόμου στη δημόσια και ιδιωτική του ζωή. Η προσωπικότητα
κατά τον Hilgard είναι το μόρφωμα των ατομικών χαρακτηριστικών και του τρόπου συμπερι
φοράς του ατόμου, που καθορίζει την προσαρμογή του στο περιβάλλον 65 .
Κατά τον Drever προσωπικότητα είναι η ολοκληρωμένη και δυναμική οργάνωση των
σωματικών-πνευματικών-ηθικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του ατόμου, όπως αυτό εμ
φανίζεται στους άλλους ανθρώπους " . Ο Διακογιάννης αναφέρει ότι προσωπικότητα είναι
το σύνολο των ανθρώπινων μ,υχοσωματικών ιδιοτήτων και ικανοτήτων, με τις οποίες το άτομο
συναλλάσεται με τον εαυτό του και το περιβάλλον και οι οποίες προσδίδουν στο άτομο τη
μοναδικότητα 30 .
Μελετώντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί για την προσωπικότητα, παρατηρούμε ότι ό
λοι αναφέρονται στη συμπεριφορά και στην ικανότητα προσαρμογής του ατόμου στο περι
βάλλον. Τα χαρακτηριστικά αυτά δείχνουν κατά κύριο λόγο, τις αντιδράσεις του ατόμου στα
ερεθίσματα του έξω κόσμου.
Συμπερασματικά, κατά τον Στεφανή, η συμπεριφορά του ανθρώπου, που αντανακλά τη δο
μή και οργάνωση της προσωπικότητας προσδιορίζεται, από: α) το γενετικά καθορισμένο βιο
λογικό υλικό, β) την προσωπικότητα του, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη γενετική προικο-
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δότηση, το οικογενειακό και το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, γ) τις εμπει
ρίες από τη ζωή, δ) τους μηχανισμούς άμυνας και προσαρμογής, που διαμόρφωσαν οι προη
γούμενοι παράγοντες, ε) το κοινωνικό-πολιτιοτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δια
116
μορφώνεται το σύστημα των ηθικών αξιών .

2 . Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ ΚΑΤΑ T O N

EYSENK

Η πρώτη προσπάθεια του Eysenk για τον καθορισμό και τη μέτρηση των διαστάσεων της
προσωπικότητας, όπως ο ίδιος την είχε συλλάβει, περιγράφεται στο κλασσικό πλέον βιβλίο
43
του του «Dimensions of Personality» . Τα στοιχεία των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν στην
,έρευνα (κοινωνικά, οικογενειακά, ατομικά, προσωπικότητας, ιστορίας νόσου, κλινικής εικό
νας, αιτιολογίας) αναλύθηκαν στατιστικά με λεπτομέρεια και με τη βοήθεια της παραγοντι
κής ανάλυσης (factor analysis). Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη δύο σταθερών και ανε
ξάρτητων διαστάσεων της προσωπικότητας. Η μία διάσταση ονομάστηκε «εξωστρέφεια» (Ε)
και η άλλη «νευρωτισμός» (Ν) ή συναισθηματικότητα, ή αστάθεια, ο αντίθεση προς τη στα
43
θερότητα της συμπεριφοράς . Αργότερα ο Eysenk διαπίστωσε και την ύπαρξη μιας ακόμη
29
διάστασης τον «ι^υχωτισμό» (Ρ) .

ι

α. Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ ω ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ν Ε, Ν, Ρ :
Οι τρεις διαστάσεις Ε, Ν, Ρ του ερωτηματολογίου του Eysenk, μετά από εκτεταμένη και
στατιστικά τεκμηριωμένη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι συνυπάρχουν, είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους και βρίσκονται σε ορθογώνια σχέση 44 · 46 · 48 .

ί;
li i

6. Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ω ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς :
Τα κύρια χαρακτηριστικά των διαστάσεων της προσωπικότητας, κατά τον Eysenk, είναι 1)
Εσωστρέφεια-εξωστρέφεια, ο τυπικός εσωστρεφής είναι ήσυχος, απομονωμένος, προτιμά τα
βιβλία από τους ανθρώπους, είναι συγκρατημένος και έχει λίγους στενούς φίλους. Δεν αγα
πά τις έντονες συγκινήσεις, ελέγχει τα συναισθήματα του, είναι αξιόπιστος και κάπως
απαισιόδοξος 4 9 .0 τυπικός εξωστρεφής είναι κοινωνικός, αγαπά τις συγκεντρώσεις, έχει πολ
λούς φίλους, έχει ανάγκη να βρίσκεται με ανθρώπους. Του αρέσουν οι συγκινήσεις, έχει πα
ρορμητικό χαρακτήρα, δεν είναι πάντα αξιόπιστος. Οι εσωστρεφείς και οι εξωστρεφείς δια
φέρουν στη συμπεριφορά τους, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα 49 . 2) Νευρωτισμός, ο νευρωτισμος αναφέρεται στη συναισθηματική αστάθεια του ατόμου, στη συναισθηματική του
υπεραντιδραστικότητα και στην τάση του να αναπτύσσει νευρωτική συμπτωματολογία υπό συν
θήκες έντασης. Τα άτομα με μεγάλες τιμές νευρωπσμού είναι αγχώδη, ευερέθιστα, στεναχω
ριούνται εύκολα, είναι σκυθρωπά και συχνά θλιμμένα. Παραπονιούνται για αϋπνίες και yuχοσωματικές αντιδράσεις, οι οποίες εμποδίζουν τη φυσιολογική προσαρμογή τους.
Όταν ο νευρωτισμός συνοδεύεται και από υι^λή τιμή εξωστρέφειας, τότε το άτομο είναι
ευερέθιστο, ανήσυχο ακόμα και επιθετικό 4 7 · 5 1 . 3) Ψυχωτισμός, η διάσταση ΐ)υχωτισμός αντι
προσωπεύει μια ομάδα από χαρακτηριστικές μορφές συμπεριφοράς, που βρίσκονται σε συ
σχέτιση μεταξύ τους και που είναι ενδεικτικές για προδιάθεση προς ΐ|υχωτικές αντιδράσεις.
Εκδηλώνονται σαν μια μεταβλητή που παρατηρείται και στο φυσιολογικό πληθυσμό.
Η λέξη ι^υχωτισμός αναφέρεται σ' ένα υποκείμενο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας,
που υπάρχει σε διαφορετικό βαθμό, σ' όλα τα άτομα. Η ύπαρξη του σ' έντονο βαθμό προδια-
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θέτει το άτομο στο να αναπτύξει μ,υχωτικές διαταραχές. Μια τέτοια ηροδιάδεση πάντως πολύ
απέχει από την πραγματική μ,ύχωση, και μόνο λίγα άτομα, με υμ,ηλές τιμές υ,υχωτισμού είναι
50,51
πιθανόν να αναπτύξουν μ,ύχωση κατά τη διάρκεια της ζωής τους
. Είναι βέβαια φανερό
ότι, όπως δέχεται και ο Eysenk, οι τρεις αυτές διαστάσεις δεν καλύπτουν όλο το φάσμα της
52
προσωπικότητας .

γ. Τ ο ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ E y s e n k ( E y s e n k P e r s o n a l i t y
Inventory - EPI):
To EPI μετράει δύο σαφώς αφοριζόμενες και σπουδαίες διαστάσεις της προσωπικότητας,
την εξωστρέφεια και τον νευρωτισμό ή συναισθηματικότητα ή σταθερότητα - αστάθεια. Το
EPI αποτελεί εξέλιξη του ερωτηματολογίου του Maudsley Personality Inventory (MPI) και
είναι παρόμοιο με εκείνο αλλά έχει μεγαλύτερη πρακτική χρησιμότητα. Τούτο συμβαίνει για
τί το EPI επιτρέπει την επαναδοκιμασία μετά από κλινική μεταβολή, χωρίς να υπεισέρχεται
η μνήμη, μπορεί να συμπληρωθεί και από άτομα μέσης ευφυίας, περιλαμβάνει κλίμακα yeûδους (Lie scale) που επιτρέπει να αποκαλύπτεται και να καθορίζεται η τάση των ατόμων να
δίνουν ωραιοποιημένες απαντήσεις και έχει μεγαλύτερο δείκτη αξιοπιστίας. Το EPI αποτε
λείται από 57 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις που μετρούν το βαθμό του Νευρωτισμού (Ν), 24 ερωτήσεις που μετρούν την εξωστρέφεια (Ε) και 9 ερωτήσεις που μετρούν
τον βαθμό της προσποίησης (L). Έχει χρησιμοποιηθεί και ελεγχθεί η δυνατότητα της χρησι
μοποίησης του στη μελέτη της προσωπικότητας στον Ελληνικό πληθυσμό2.

3 . Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Π Ο Λ Η Σ
α. Τ ο ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό

π λ α ί σ ι ο του Κοινωνικού

Σχεδιασμού

Ο όρος κοινωνικός Σχεδιασμός (Κ. Σχ.) μπορεί να προσδιορισθεί με διάφορους τρόπους
και με διαφορετική προοπτική. Η ίδια έννοια αποτελεί κοινό πλαίσιο αναφοράς για θεωρη
τικούς και επιστήμονες διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων. Στην πιο απλή μορφή, ο Κ. Σχ.
σε εθνικό επίπεδο ασχολείται με τη φύση του κοινωνικού προϊόντος, με το χαρακτήρα της
κοινωνικής οργάνωσης και τους θεσμικούς κανόνες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία
του 69 .
Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν την ανάγκη για επιβίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη σε ένα ορι
σμένο κοινωνικό σύστημα, που είναι σύμφωνο με την ιδεολογία και το σύστημα αξιών που
χαρακτηρίζει τις κοινωνίες τους. Αυτές οι κοινές ανάγκες συνδέονται στενά με τα προβλήμα
τα της ανεπάρκειας των πόρων, της διάθεσης, της παραγωγής, της κατανομής και της ποιότη
τας ζωής 70 . Είναι ακόμα στενά συνδεδεμένες με την κοινωνική δικαιοσύνη, την πολιτική για
τη μείωση της ανισοκατανομής και γενικά με τη φύση των επιθυμητών, από κάθε κοινωνία,
ανθρώπινων σχέσεων. Λαμβάνοντας αυτά unôyn, όλες οι κυβερνήσεις υιοθετούν διάφορα
μέτρα γενικής κρατικής πολιτικής και προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης, της ποιότητας ζωής και της ποιότητας των ανθρώπινων σχέσεων.
Έργο του Κ.Σχ. είναι να περιγράιιει τον τρόπο με τον οποίο ένα εθνικό κοινωνικό σύστημα
αλλάζει, αναπτύσσεται και εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και να εξηγήσει την προέ
λευση και την αιτιολογία αυτών των μεταβολών. Με άλλα λόγια, ο Κ. Σχ., ασχολείται με το
γιατί ένα εθνικό σύστημα απέδωσε μια σειρά αποτελεσμάτων σε μια χρονική περίοδο, και
πως αυτό το σύστημα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να επιφέρει ένα περισσότερο ευνοϊκό
συνδυασμό αποτελεσμάτων, απ' ότι προηγούμενα 6',7°.
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6. Ο ι β α σ ι κ ο ί ά ξ ο ν ε ς τ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ :
Οι βασικοί άξονες του Κ. Σχ. είναι: 1) κοινωνικές παροχές με στόχο την κοινωνική ευημε
ρία, 2) προγράμματα για την εργασία-κατοικία, 3) παροχή υπηρεσιών, 4) μετακινήσεις —
συγκοινωνίες, 5) χρήσεις γης — χωροταξία ρυθμιστικό, 6) φυσικό περιβάλλον, 7) κοινωνικό
περιβάλλον, 8) ελεύθερος χρόνος. Η σημαντικότερη παράμετρος του σχεδιασμού είναι ο Άν
69,70
θρωπος, υπό τη μορφή κατοίκου, αλλά και οικονομικού και κοινωνικού παράγοντα
.
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Συχνά, κατά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των αστικών συγκεντρώσεων της ανθρώπι
νης κοινωνίας, ανακύπτει ο κίνδυνος, οι μηχανισμοί που κατευθύνουν την ανάπτυξη των πό
λεων, να παίρνουν μια υπόσταση ανεξάρτητη, αποκομμένη από τις λειτουργίες που συντονί
ζουν και καθοδηγούν. Και επειδή βέβαια οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι άΐ)υχοι αυτοματι
σμοί, αλλά διαδικασίες που ζωντανεύονται από ανθρώπους, τους οποίους διασυνδέουν σε
μια συσχέτιση αποφάσεων, εντολών και εκτέλεσης, γι' αυτό και όταν μιλάμε για μηχανισμούς,
στην ουσία αναφερόμασθε σε οργανώσεις, που απαρτίζονται και εμι^υχώνονται από ανθρώ
πους και λειτουργούν για τους ανθρώπους. Συχνά όμως καταλήγουν να λειτουργούν για τους
ανθρώπους που τις αποτελούν, οι οποίοι φτάνουν ν' αποφασίζουν και να εκτελούν, με γνώμονα όχι πια τους στόχους, τους οποίους η οργάνωση τάχθηκε να υπηρετεί, αλλά εκείνους που
12
η οργάνωση επιδιώκει για χάρη της επέκτασης, ενίσχυσης ή έστω επιβίωσης .
1. Η αναζήτηση σωστής προβληματικής του σχεδιασμού. Το πρόβλημα με τον σχεδια
σμό των πόλεων είναι ακριβώς ότι ταυτίζεται, συνήθως με καθιερωμένες, νομοθιετικά και
διοικητικά, διαδικασίες. Πρόκειται, στις περισσότερες περιπτώσεις, για διαδικασίες παραγωγής κάποιων σχεδίων, ρυθμιστικών —πολεοδομικών—ρυμοτομικών. Μέσα σ' ένα τέτοιο
πλαίσιο, ορισμένες όΐ)εις της προβληματικής των πόλεων συλλαμβάνονται πιο δύσκολα από
άλλες.
Αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή είναι πιο πολύπλοκες, αλλά επειδή έχουν περισσότερες
διασυνδέσεις και συχετίσεις με ένα ευρύτερο σύνολο, και μάλιστα διασυνδέσεις κάποιου συστεμικού χαρακτήρα, και επειδή η σοβαρότητα τους εκδηλώνεται σε κλίμακες ευρύτερες από
εκείνες που απασχολούν τον σχεδιασμό στη θεσμοθετημένη μορφή του, π.χ. τα γνωστά χω
ροταξικά σχέδια. Αυτή η αδυναμία σύλληοης ορισμένων καίριων διαστάσεων του προβλή
ματος οφείλεται και σε δύο ακόμη αιτίες. Η μία είναι ο προσανατολισμός της οργάνωσης,
που συζητήσαμε παραπάνω, που μπορεί να την εμποδίζει να εντάξει στην οπτική της τις δια
στάσεις αυτές. Η δεύτερη αιτία είναι ότι ο σχεδιασμός, ως σύστημα, έχει ορισθεί περιοριστι
κά, είναι δηλαδή το ομόλογο ενός μέρους μόνο του συστήματος στον πραγματικό κόσμο.
Γι' αυτό είναι αναγκαίο να ορισθεί σωστά προβληματική του σχεδιασμού των πόλεων. Τότε
μόνον μπορεί κανείς να ελπίζει ότι το πραγματικό κόστος και όφελος που πρέπει να είναι
το κριτήριο του σχεδιασμού, θα είναι στ' αλήθεια κοινωνικό και όχι μόνο ιδιωτικό ή μόνον
εκείνο των οργανώσεων που πραγματοποιούν το σχεδιασμό, όποιες κι αν είναι αυτές, μια
ή πολλές, συγκεντρωμένες ή αποκεντρωμένες, μεγάλες ή μικρές.
Για το λόγο αυτό, και για να τοποθετηθούν σωστά οι περιβαλλοντικοί στόχοι μέσα στο
σχεδιασμό των πόλεων, είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται
αυτός και να ορισθούν στη συνέχεια οι στόχοι του για το μέλλον12.
2. Η ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου. Είναι γνωστό πως το σύγχρονο βιομηχανικό σύ
στημα, παρά την τεχνολογική πρόοδο, αναλώνει βαθμιαία τη βάση πάνω στην οποία οικοδο
μήθηκε. Αυτό γίνεται με την ανάλωση αναντικατάστατου κεφαλαίου, που αντιμετωπίζεται σαν
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να ήταν εισόδημα. Έχουν προσδιορισθεί τρεις μορφές τέτοιου κεφαλαίου: τα ορυκτά καύσι
μα, τα περιθώρια ανεκτικότητας της φύσης, και η ανθρώπινη ουσία. Αν η αλήθεια αυτής της
διαπίστωσης έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητή νια την πρώτη μορφή κεφαλαίου, αυτό ισχύει
λιγότερο για τη δεύτερη και ακόμη λιγότερο για την τρίτη.
Είναι όμως γεγονός πως οι εξελίξεις στην τεχνολογία της παραγωγής και της οργάνωσης
του ανθρώπου πάνω στην επιφάνεια της γης, αφήνουν ολότελα ανυπεράσπιστη τη φύση, της
οποίας οι μηχανισμοί άμυνας είναι αδύναμοι να ανταποκριθούν. Η έκταση και η καταστροφικότητα της χρήσης της γήινης επιφάνειας από τον άνθρωπο γίνεται ξαφνικά σε κλίμακα
τέτοια, που η συμβίωση με υπάρχοντα οικολογικά κυκλώματα είναι αδύνατη και εξοντωτική
γι' αυτά τα τελευταία. Το κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει η ζωντανή φύση γίνεται έτσι αναλώ
σιμο αγαθό, που όμως ο άνθρωπος δεν αναπαράγει.
Σ' αυτή τη διαδικασία αναλώνεται επίσης σαν να ήταν κάτι που εύκολα ξαναφτιάχνεται,
12100 108
και η ίδια η ουσία του ανθρώπου
· .
3. Οι συνθήκες ανάπτυξης των πόλεων. Για να εντάξουμε αποτελεσματικά τους περιβαλ
λοντικούς στόχους μέσα στο σχεδιασμό της ανάπτυξης, πρέπει να διευκρινισθούν οι συνθή
κες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η ανάπτυξη. Έγινε φανερό ήδη γιατί είναι αναγκαία
αυτή η διευκρίνηση, αν πραγματικά η ανάπτυξη εξαντλεί ένα αναντικατάστατο κεφάλαιο φυ
σικών και ανθρώπινων πόρων. Συμβαίνει κάτι τέτοιο με την ανάπτυξη στα οράματα των πολε
οδομικών σχεδίων; Η μυθοποίηση της παραγωγής των σχεδίων μας κάνει να ξεχνάμε πως
πιό σημαντική από τη σύλληυ,η σχεδίων είναι η απόκτηση της ικανότητας για διεύθυνση, διαχείρηση και διοίκηση, ώστε οι εξελίξεις στο χώρο μιας πόλης να ακολουθούν κοινωνικά συμ
φωνημένες κατευθύνσεις.
Οι πόλεις όμως του 20ου αιώνα δεν είναι προϊόν αυτής της συλλογικής βούλησης και η
αστική ανάπτυξη δεν εσωτερίκευσε τους στόχους που προκύπτουν από τη θεώρηση που δια
τυπώθηκε παραπάνω. Ούτε και η κοινωνικοποίηση του σχεδιασμού εξασφαλίζει απαραίτητα
αυτή την εσωτερίκευση. Η πόλη του 20ου αιώνα «σφυρηλατήθηκε» από τις σφύρες πρώτα
της τεχνολογίας και της εφαρμοσμένης μηχανικής, κατόπιν των πιέσεων των εθνικών συμφε
ρόντων και τέλος της επιδίωξης του οικονομικού οφέλους. Αυτές οι δυνάμεις ενήργησαν και
ενεργούν τυχαία σε αντίθεση με τις προσπάθειες κατευθυνόμενου σχεδιασμού, που παρέμει
ναν ασήμαντες, σαν ποσοτική μεταβολή στο συνολικό αποτέλεσμα. Ο κανόνας ήταν πως η
ζωή στις πόλεις οργανώθηκε όχι μέσα ο ένα προσχεδιασμένο πλαίσιο, αλλά μάλλον μέσα
σ' ένα συμφυρμό δυνάμεων, που καθόρισαν το μέλλον της με τρόπο τυχαίο. Οι πόλεις που
προκύμ,ανε δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας πρόθεσης και αυτό ήταν μία από τις συνθήκες μέσα
στις οποίες μεγάλωσαν. Εξελίχθηκαν όμως και μέσα σε δύο ακόμη συνθήκες. Οι πόλεις, που
αρχικά φιλοδόξησαν να είναι χώροι απελευθέρωσης και ισότητας των ατόμων, πέρασαν βαθ
μιαία σε μια κατάσταση αυξανόμενης ανισότητας, ή στην καλλίτερη περίπτωση μιας ποσοτι
κά μεταμορφωμένης, αλλά πάντα οδυνηρής ανισότητας ανάμεσα στους πολίτες. Παράλληλα
πέρασαν, όχι πάντα στην ίδια φάση της εξέλιξης τους, σ' ένα στάδιο περιβαλλοντικής επιδεί
νωσης, έστω κι αν η εμφάνιση αυτής της κρίσης γίνεται αλλού ανεπαίσθητα και αλλού
ραγδαία 1 2 1 0 9 . Μέσα στην εξελισσόμενη και μετεμορφωνόμενη, κάτω από τις σφύρες της τε
χνολογίας και του κέρδους, πόλη του 20ου αιώνα, οι ανάγκες των πολιτών της δεν ικανο
ποιούνται κατά τρόπο ίσο, ούτε απαραίτητα κατά τρόπο πιο ίσο ή πιο δίκαιο από παλαιότε
ρα. Αντίθετα, διάφορες μειονότητες βρίσκονται πολλές φορές σε θέση μειονεκτικότερη σε
σχέση με το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει με τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, ή ακόμα με ομά
δες που βρίσκονται σε μεταβαλλόμενη προς το χειρότερο θέση με το σύστημα παραγωγής
ή με τους αέναα δημιουργούμενους πόρους της σύγχρονης πόλης. Η πόλη διαρκώς γεννά
νέους «αστικούς πόρους» (υπηρεσίες-πληροφορίες-γνώση-αναμ,υχή), που, από τη στιγμή της
δημιουργίας τους δεν κατανέμονται ίσα 1 2 - 8 0 · 1 0 9 .
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Έτσι για κάδε ισότητα που εξασφαλίζεται στην κατανομή παραδοσιακών δημόσιων αγα
θών, δημιουργείται μια νέα ανισότητα στην κατανομή ενός νέου αγαθού που έχει να προσφέ
ρει η πόλη. Η και αντίστροφα: καθώς ορισμένα δημόσια αγαθά γίνονται πιο σπάνια (π.χ.
ο καθαρός αέρας), τόσο και κατανέμονται πιο άνισα. Έτσι, ο καθαρός αέρας, η προστασία
από το θόρυβο καταντούν προνόμια των λίγων. Μπορεί η απόλυτη φτώχεια, με την έννοια
που τη γνώρισε η Ευρώπη σε παλιότερες εποχές, η Ελλάδα σχετικά πρόσφατα και ο Τρίτος
Κόσμος γνωρίζει ακόμα και σήμερα, να γίνεται πιο σπάνια. Ταυτόχρονα όμως η σχετική στέ
ρηση γίνεται πιο οδυνηρή, καθώς η υλική αφθονία στα εμπορικά κέντρα και στις οθόνες
της τηλεόρασης γίνεται πιο κραυγαλέα και καθώς οι ασφαλιστικές δικλείδες της κοινωνικής
12,10
' αλληλεγγύης και ενότητας στις φτωχότερες τάξεις θραύονται . Η σχετική στέρηση συμπί
πτει συνήθως με γεωγραφικά καθορισμένες ζώνες, γειτονιές μαρασμού και γενικά περιβαλ
λοντικής υποβάθμισης. Ενέργειες τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, συχνά
επιδεινώνουν την κατάσταση (π.χ. κερδοσκοπία γης). Πολλές κυβερνήσεις διάφορων χωρών
αντέδρασαν στο παρελθόν στο πρόβλημα των υποβαθμισμένων περιοχών, καταφεύγοντας
στην ισοπέδωση και ανοικοδόμηση τους, η στη μαζική μεταφορά των κατοίκων τους σε νέες
ζώνες κατοικίας, κτισμένες σε παρθένα γη, συνήθως φτηνή ή που ανήκει στο δημόσιο. Και
η μια και η άλλη λύση οδήγησαν συχνά σε κοινωνικά ολέθριες συνέπειες. Τόσο το ξερίζωμα
κοινοτήτων, με μεγάλη κοινωνική συνεκτικότητα, από προγράμματα αστικής εξυγίανσης, όσο
και η δημιουργία «γκέτο» οργανωμένης δόμησης, που η πολιτεία φτάνει στο σημείο αργότε
ρα να κατεδαφίζει, αποτελούν μαρτυρίες αποτυχίας. Ο στόχος της «κοινωνικής ισορροπίας»
δεν επιτυγχάνεται μόνον με καλά αρχιτεκτονικά σχέδια ή μονό με την καλή θέληση των
512 31
κυβερνώντων - .
Μαζί με την απρομελέτητη, τυχαία ανάπτυξη και την αυξανομένη ανισότητα, η τρίτη συνθή
κη εξέλιξης των πόλεων που εμφανίζεται όλο και συχνότερα, αλλά και απειλητικότερα, είναι
η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η ρύπανση. Δεν είναι εδώ το σημείο για να
αναλυθεί αυτό το φαινόμενο, αλλά πρέπει να επισημανθούν οι σχέσεις του με τις άλλες δύο
συνθήκες ανάπτυξης και ακόμη με την ανάλωση του κεφαλαίου της ανεκτικότητας της φύσης
και της ανθρώπινης ουσίας. Η τεχνολογία, εκφρασμένη ανάμεσα στ' άλλα με τη διάδοση του
αυτοκινήτου, παίζει ρόλο καταλυτικό στην εξέλιξη αυτή. Αλλά είναι κύρια η μεγιστοποίηση
του οφέλους, με τη μορφή της έντασης της εκμετάλλευσης του αστικού εδάφους, και η παραμέρηση του κοινωνικού κόστους, που φέρνουν την αστική ρύπανση σε επικίνδυνα σημεία
(π.χ. Αθήνα, Λός Άντζελες, Τόκιο) 12 · 90 · 92 .
4. Στόχοι της ανάπτυξης των πόλεων. Αυτές είναι λοιπόν οι εξελίξεις που καθορίζουν την
προβληματική του σχεδιασμού των πόλεων και πρέπει να τροφοδοτούν τον προβληματισμό
του ειδικού. Οι δυνάμεις που πλάθουν και αναπλάθουν την πόλη, μακριά από τη βούληση
αυτών που έχουν ως έργο να προγραμματίζουν το μέλλον της, οι εμφανιζόμενες ανισότητες
και τέλος η περιβαλλοντική κρίση, αποτελούν ενιαίο σύμπλεγμα, ενιαίο πρόβλημα και ενιαίο
αντικείμενο σχεδιασμού. Δυστυχώς, στην πράξη, η δράση του σχεδιασμού οριοθετείται είτε
από ένα πλέγμα, κοινωνικών δυνάμεων που επικρατούν σε μια δοσμένη ιστορική στιγμή, είτε
από ένα περιοριστικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που απορρέει και αυτό τουλάχιστον μερι
κά, από παλαιότερες ιδεολογικές επιλογές. Έτσι, άλλοτε ερμηνεύεται στενά η άσκηση της
πολεοδομίας- του χωροταξικού σχεδιασμού- σαν ένας μηχανισμός ελέγχου της «εκμετάλλευ
σης» της γής, άλλοτε η πολεοδομία αντιμετωπίζεται από μία ελιτίστικη σκοπιά που ενδιαφέ
ρεται μόνο για την αισθητική σύνδεση του χώρου και άλλοτε τέλος να δίνεται έμφαση απο
κλειστικά σε μια μικρόυ,υχη προοπτική της οικονομικής λειτουργίας του αστικού χώρου.
Προέχει λοιπόν να ορισθεί η προβληματική του σχεδιασμού με τρόπο τέτοιο που να μην
περιορίζει προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, ώστε στο πλαίσιο αυτό να επισημανθούν οι
περιβαλλοντικοί στόχοι που εντάσσονται σε μια ενιαία αντιμετώπιση. Γιατί δεν μπορούμε να
αντιληφθούμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα και τη σημασία του για τους κατοίκους των πό-
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λέων χωρίς αναφορά στις αναπτυξιακές ανισοποιητικές διαδικασίες, που διαμορφώνουν τις
πόλεις. Η δέση που προτείνεται εδώ είναι πως η προβληματική του σχεδιασμού δεν μπορεί
να ορισθεί αλλιώς παρά σαν εκείνη της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης
των πόλεων. Το να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα από χωριστές σκοπιές πολεοδομικού ελέγ
χου, καταπολέμησης των οχλήσεων κάδε είδους ή αύξησης της οικονομικής αποτελεσματι
κότητας και μάλιστα με μια προκατάληοη κατά των πόλεων, σημαίνει απώλεια της βασικής
στρατηγικής κατεύδυνσης. Και όμως αυτό ακριβώς γίνεται, παρά τη ρητορεία που χρησιμο
ποιούν οι κυβερνήσεις σε πολλές αν όχι σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί οι οργανώσεις
που επιφορτίζονται με τη δύναμη να διευθύνουν τις τύχες των πόλεων, ορίζουν το πρόβλημα
σύμφωνα με τους οργανωτικούς τους στόχους, κριτήρια και αρμοδιότητες και όχι σύμφωνα
με το περίγραμμα που έχει το πρόβλημα στην πραγματικότητα.
Οι στόχοι που προτείνονται είναι:
α) ελευδερία επιλογής ευκαιριών, και πιο πριν ύπαρξη ευκαιριών επιλογής, για όλους τους
πολίτες,
β) ισότητα ευκαιριών και συνδήκες ευνοϊκές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάδε ατόμου,
γ) ελευδερία δράσης και απαλλαγή από εκμετάλλευση και καταπίεση,
δ) υλικά προσοδοφόρα και ι^υχικά ικανοποιητική απασχόληση,
ε) ίση κατανομή υποχρεώσεων, περιορισμών στην ελεύθερη δραστηριότητα και κοινωνικού
κόστους της ανάπτυξης,
στ) αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας των πόλεων, προς όφελος και της
εθνικής οικονομίας και των κατοίκων τους,
ζ) παροχή δυνατοτήτων της προσωπικής μορφωτικής ανύυ,ωσης, όπως και δυνατοτήτων για
άσκηση κάδε πνευματικής ή σωματικής ικανότητας και δεξιοτεχνίας των κατοίκων των πόλεων,
η) διατήρηση και προβολή φυσικών πόρων, όπως εκφράζονται από το ιστορικό, πολιτιστικό
και φυσικό περιβάλλον,
θ) εξασφάλιση διαβίωσης σε υγιεινές, ειρηνικές, προστατευμένες και κατά το δυνατόν φυσι
κές συνθήκες, που να ικανοποιούν τις αισθήσεις και να δραστηροποιούν το πνεύμα 1 2 ' 0 9 .
5. Η εικόνα μιας πόλης: μια νέα θεώρηση του φαινομένου της ακμής και παρακμής αστι
κών και βιομηχανικών περιοχών.
Τα πρώτα αστικά βιομηχανικά κέντρα εμφανίστηκαν στην Αγγλία γύρω στο 1800 και ήταν
μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων που απασχολούνταν κύρια σε μηχανοποιημένα εργοστάσια.
Ο κύριος στόχος κάθε τέτοιου κέντρου ήταν η συνεχής βιομηχανική εξέλιξη του. Η ανάπτυξη
αυτών των κέντρων ήταν μια σχεδόν αυτόματη λειτουργία. Η μεγάλη εξάρτηση των νέων βιο
μηχανιών από τις πρώτες ύλες, οδήγησε στη συγκέντρωση του σε περιοχές, με πλούσιο υπέ
δαφος και οι εργαζόμενοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να τις ακολουθήσουν στις περιο
χές αυτές, που σαν αποτέλεσμα γνώρισαν αλματώδη αύξηση του πληθυσμού τους. Με την
πάροδο του χρόνου, η ύπαρξη πρώτων υλών άρχισε να χάνει τη σπουδαιότητα της, σαν πα
ράγοντας έλξης βιομηχανικών μονάδων, με αποτέλεσμα το πεδίο εκλογής να γίνεται πλατύ
τερο. Την ίδια εποχή, η κοινωνική λειτουργία της πόλης, έννοια παραμελημένη το 19ο αιώ
να, άρχισε να ξαναβρίσκει κάτι από τη χαμένη σπουδαιότητα της, με αποτέλεσμα η έλξη αν
θρώπινου δυναμικού να πάυ,ει να είναι μια απλή συνέπεια της βιομηχανικής συγκέντρωσης.
Ο ρυδμός ανάπτυξης ενός αστικού/βιομηχανικού κέντρου εξαρτιέται από την ικανότητα
του να έλκει και να διατηρεί τόσο βιομηχανικές μονάδες, όσο και το κατάλληλο εργατικό
δυναμικό. Αυτή η «ελκτική» ικανότητα ονομάζεται «βασική εικόνα».
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Σε κάθε χρονική στιγμή η πόλη προβάλλει την εικόνα της και σύμφωνα με την εντύπωση
που προκαλεί στους κατοίκους και στους unoyncpiouç για μετακίνηση, θεωρείται «ελκυστι
κή» ή «απωθητική».
Η Βασική εικόνα της πόλης εκφράζει το κατά πόσο η πόλη αυτή ικανοποιεί τις κοινές,
για όλους τους υπου,ήφιους προς μετακίνηση, προϋποθέσεις. Η Ειδική Εικόνα μιας πόλης,
όπως φτάνει στα μέλη της κάθε ομάδας υπομ,ήφιων για μετακίνηση, εκφράζει το κατά πόσο
τα μέλη της ομάδας θεωρούν την πόλη αυτή σαν την καλύτερη τελική εκλογή.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη Βασική Εικόνα είναι:
1) η εύκολη προσέγγιση σε πηγές πρώτων υλών,
2) ο διαθέσιμος χώρος, δηλαδή ο χώρος που είναι διαθέσιμος για μελλοντική επέκταση μιας
Ν πόλης. Αν η πυκνότητα πληθυσμού, στην περιοχή που περιβάλλει την πόλη, είναι μεγάλη,
τότε, έμμεσα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει έντονη αστικοποίηση που δυσκολεύει, χω
ρίς να αποκλείει εντελώς, την παραπέρα ανάπτυξη,
3) η ποιότητα περιβάλλοντος. Το περιβάλλον είναι μια ολότητα όπου πολλά διακεκριμένα
στοιχεία αλληλοεπιδρούν (πχ. θόρυβος-απόβλητα-εγκατάλειιιη γης-ρύπανση ατμόσφαιρας).
Χρήσιμος δείκτης είναι ο λόγος του κατά κεφαλή αριθμού βιομηχανικών κτιρίων προς τον
κατά κεφαλή αριθμό οικιστικών μονάδων. Ο λόγος αυτός εκφράζει έμμεσα τη σχετική προτε
ραιότητα (βιομηχανική, οικιστική και γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη).
4) η επάρκεια κατάλληλων οικιστικών μονάδων,
5) οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.
Η κάθε πόλη έχει διπλή αποστολή, οικονομική και κοινωνική. Οι λειτουργίες όμως αυτές
δεν είναι πάντα συμβιβάσιμες. Αντίθετα, η ιδέα της μεταξύ τους έμφυτης σύγκρουσης είναι
πολύ διαδεδομένη. Η κατασκευή μιας μεγάλης οδικής αρτηρίας π.χ., βελτιώνει τις επικοινω
νίες της πόλης και κατά συνέπεια τις δυνατότητες βιομηχανικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρο
να, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα περιβάλλοντος. Το ίδιο, η χρησιμοποίηση ενός
μεγάλου μέρους του διαθέσιμου χώρου για βιομηχανικούς σκοπούς, βελτιώνει τις προοπτι
κές βιομηχανικής εξέλιξης της πόλης, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την έκταση που είναι δια
θέσιμη για κατοικίες - ανοικτούς χώρους - αθλητικές εγκαταστάσεις και συνεπώς μειώνει το
επίπεδο των προσφερόμενων κοινωνικών παροχών.
6. Περιβάλλον και πόλη. Μέσα σε μια τέτοια στοχοθεσία, το φυσικό και ανθρωπογενές πε
ριβάλλον του αστικού χώρου γίνεται μια σημαντική μεταβλητή προγραμματισμού. Η προστα
σία, αποκατάσταση, ή ακόμα και δημιουργία του είναι χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη
των στόχων, τόσο εκείνων που σχετίζονται με την ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου, όσο και
εκείνων που σχετίζονται με τη διατήρηση, ή και επίταση της ανισότητας, που ίσως είναι η
κυριότερη πηγή των αστικών προβλημάτων.
Τέλος, οι επιπτώσεις της πολιτικής αστικής ανάπτυξης πάνω στο περιβάλλον, με την πλα
τιά έννοια που υποννοούν οι παραπάνω στόχοι, γίνονται το κριτήριο ενός δημοκρατικού αν
θρωπιστικού σχεδιασμού. Καλό περιβάλλον, μ' αυτή την έννοια, δεν σημαίνει μόνον καθαρό
νερό, ελευθερία από θορύβους, ανοικτούς χώρους, υγιεινές κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και
ανεμπόδιστο ηλιασμό. Σημαίνει ύπαρξη ενός αναγνωρίσιμου αστικού χώρου, που να ενσω
ματώνει και να εκφράζει συμβολικά τις κοινές αξίες, τις περασμένες εμπειρίες, τις συλλογι
κές, αλλά και προσωπικές αναμνήσεις και τις προσδοκίες των κατοίκων της πόλης για το
μέλλον. Κάθε συζήτηση περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να ξεκινά απ' αυτή την αφετηρία.
Το περιβάλλον της πόλης δεν είναι μόνο φυσικό. Είναι κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονο
μικό 103 . Έχει μια ιστορική διάσταση, αναπόσπαστη από τις σημερινές μορφές και λειτουρ
γίες. Τόσο το τεχνητό, όσο και το φυσικό περιβάλλον μέχρι ένα σημείο έχει κατασκευασθεί,
μετασχηματισθεί ή έστω επηρεασθεί και αλλοιωθεί από τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει ακό
μη και με τον αέρα που αναπνέει, το φως που απολαμβάνει και την ηλιακή ακτινοβολία που
τον θερμαίνει, εξαιτίας της επίδρασης στο μικροκλίμα των κτιρίων που κτίζει και της ρύπαν-
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σης που προκαλεί. Συμβαίνει προφανώς και με τα κτίσματα, όπου κατοικεί, τις αυλές και τους
κήπους τους, με τους δρόμους που του εξασφαλίζουν επικοινωνία και προσπέλαση προς τα
αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζεται, και με τα μεταφορικά μέσα που τον φέρνουν στη
δουλειά ή την αναΐ)υχή του. Συμβαίνει όμως και με τα στοιχεία της φύσης που τον βοηθούν,
αν φροντίσει να τα διατηρήσει ή να τα ξαναζωντανέψει, να κρατήσει το δεσμό με την ίδια
του την ταυτότητα. Συμβαίνει, τέλος με τις μορφές και τα σχήματα που κατασκεύασε και ανά
μεσα στα οποία κινεί την ύπαρξη του, που εμπνέουν ή νεκρώνουν τη νόηση και πλουτίζουν
112 90
ή φτωχαίνουν το πνεύμα του · .
7. Οι σκοποί της διαδικασίας παραγωγής των «Νέων Πόλεων». Η πολιτική των «Νέων Πό
λεων» εκφράζει την προσπάθεια να αντικατασταθεί η αυθαίρετη χωροταξία με μια θεληματι
κή χωροταξία, η οποία θα συντελεί στη δημιουργία ενός καινούργιου αστικού χώρου πιο
ορθολογικού και που θα περιέχει όλους τους απαιτούμενους εξοπλισμούς για τη βελτίωση
της καθημερινής ζωής και του δομημένου περιβάλλοντος.
Η γοργή αύξηση των μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων ήταν ένα φαινόμενο ανεξέλεγκτο
- διεθνές. Σύμφωνα με την πολιτική σχεδιασμού οι Νέες Πόλεις, θα δέχονται ένα τμήμα της
αύξησης του αστικού πληθυσμού, και ιδίως αυτόν που θα προέρχονταν από το πλεόνασμα
του αστικού πληθυσμού των μεγάλων μητροπολιτικών πόλεων, που δεν είναι σε θέση να τον
απορροφήσουν.
Οι νέες πόλεις θα εφαρμόσουν μια συστηματική πολιτική, που θα συνίσταται στην πλησιέ
στερη σχέση κατοικίας-εργασίας και κοινωνικού εξοπλισμού, στην αποφυγή δημιουργίας αντιπροαστείων, στον περιορισμό της τοπικής μετανάστευσης, την αντίθεση στη δημιουργία με
γάλων λαϊκών συγκροτημάτων κατοικίας, στην προσπάθεια που θα δημιουργήσει ένα καλύ
τερο πλαίσιο ζωής, στην ελάττωση της πίεσης πάνω στα παλιά εμπορικά κέντρα δίνοντας τους
έτσι τη δυνατότητα να αναπνεύσουν και να συγκροτηθούν.
Βέβαια δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο «Νέας Πόλης» που να μπορεί να χρησιμεύσει σα ση
μείο αναφοράς. Έτσι δεν σημειώνεται καμιά τυποποίηση, και αυτό χάρη στην ελεύθερη ορ
γάνωση του σταδίου σχεδιασμού και κατασκευής τους" 5 .
8. Επίλογος. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Οικολογία και το Περιβάλλον.
Ο όρος οικολογία δημιουργήθηκε το 1886 στο τέλος ενός αιώνα που γνώρισε τη Βιομη
χανική Επανάσταση, τη θυελλώδη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, την ολοκληρωτική
ένταξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, τη θετικιστική πίστη
στο ανθρώπινο λογικό και στην ασταμάτητη κοινωνική πρόοδο, το δε πρόβλημα της κατα
στροφής του περιβάλλοντος και άρα της προστασίας του παρουσιάστηκε έντονα μόνο μετά
το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες δεκαετίες.
Η Οικολογία (η οικολογική, αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά τα δύο συνθετικά της αρ
χαίας ελληνική λέξης με «οίκο» ολόκληρο τον πλανήτη μας) είναι σήμερα όχι μόνον η επι
στήμη που εξετάζει τις ενότητες που ονομάζουμε «οικοσυστήματα» και που αποτελούνται από
τη συμπληρωματικότητα και τις αλληλεπιδράσεις βιωτικών και αβιωτικών στοιχείων, όπου
υπάρχει μία συνεχής ενεργειακή ροή, με «αλυσίδες τροφής» και ανακύκλωση των χημικά
συνθετικών στοιχείων, αλλά η σύνθετη εκείνη επιστήμη που έχει όχι μόνο τη βιολογική, φυσικο
χημική και βιομηχανική της διάσταση, αλλά και την οικονομική, κοινωνική πολιτική διάστα
ση. Σαν μια τέτοια σύνθετη και πολύπλευρη επιστήμη θεμελιώνει μια ολόκληρη στάση, έναν
τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων, και των κοινωνιών απέναντι τόσο στο φυσικό περιβάλλον,
που συνεχώς μεταβαλλόμενο κληρονόμησαν, όσο και στο δομημένο χώρο που δημιούργη
σαν 4 ' 2 1 0 0 .
Η σταθερότητα του περιβάλλοντος εξαρτιέται από την ικανότητα προσαρμογής ή επιστρο
φής σε κατάσταση ισορροπίας μετά από κάθε «ενόχληση», πράγμα που συνδέεται με το βαθ-
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μό και την ποιότητα οργάνωσης των οικοσυστημάτων. Η «ενόχληση» αυτή του περιβάλλον
τος μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βαθμό, που η επάνοδος του στη βιολογική ισορροπία, η λει
τουργικότητα των «τροφικών αλυσίδων» και ο αυτοκαθαρισμός του, να μην είναι πιά δυνατά.
Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι σύγχρονα και μία ιστορία συνεχούς και εντονότερης
επιδείνωσης της «συμβιωτικής» σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, αυτήν που ο «πρωτόγο
νος» άνθρωπος θεοποιεί, πριν αρχίσει με σύμβολο τον Προμηθέα ή τον Φάουστ και ιδεολο
γικό εκφραστή την Ιουδαιο-Χρισπανική anoyn της «κατακυριάρχησης» του ανθρώπου πάνω
στη φύση, να επαγγέλεται στην υποταγή της χάρη στην επιστήμη και στην ανέλεγκτη χρησι
μοποίηση της, χάρη στην τεχνολογία, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος που αντιπροσωπεύει
η λεηλασία της, η μη αποκατάσταση της, η ανορθολογική χρησιμοποίηση των πόρων της
που δεν είναι ανεξάντλητοι. Η επιστήμη και η τεχνολογία, που ξεκινάνε από τον αρχαίο ελλη' νικό ορθολογισμό, και που κυριάρχησαν παγκόσμια, είχαν και έχουν για σκοπό την αύξηση
της παραγωγής και παραγωγικότητας, δημιούργησαν την ιδεολογία του «προντοκτιβισμού»
κάτω από τη λογική είτε του καπιταλισμού, είτε του κρατικού τρόπου παραγωγής.
Το ποσοτικά περισσότερο έγινε συνώνυμο της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τις α
νάγκες, συνώνυμο της ελευθερίας και της δυνατότητας απεριόριστης ανάπτυξης του.
Η ανάλυση όμως των αναγκών αποφεύχθηκε μέχρις ότου η εθνολογία αποκάλυυ,ε ότι οι
καλούμενοι «πρωτόγονοι» άνθρωποι ήσαν οι μόνοι που ικανοποίησαν πλήρως τις ανάγκες
τους χωρίς δημιουργία καταπιεστικών μηχανισμών. Ο ελεύθερος χρόνος έπαυε να αποτιμά
ται ως uyicrro αγαθό, τα φυσικά αγαθά θεωρήθηκαν χωρίς τιμή, μη οικονομικά «ελεύθερα»,
η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων αναμενόταν να καταργήσει τη σπάνη και να φέρει
τη γενική ευημερία.

ι.
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Η μερική γενίκευση του πρότυπου αυτού προκάλεσε ήδη την κρίση των πόλεων, την κυ
κλοφορική τους συμφόρηση και την πνιγηρότητά τους, τη σπάνη των ελεύθερων αγαθών, ο
πως ο καθαρός αέρας, το φυσικό περιβάλλον, σε βάρος κυρίως των εργαζομένων ή των μειονοτήτων. Εδώ παρεμβαίνει η οικολογική θεώρηση που σημαίνει ότι η ευημερία και η επιβίω
ση του πλανήτη δεν εξαρτιέται από την επίτευξη κάποιων «ανώτερων» βιωτικών επιπέδων,
ανθρωποκεντρικά προσδιοριζόμενων, αλλά η αποκατάσταση, μιας συμβιωτικής ισορροπίας
ανθρώπου-φύσης 100 .

4 . Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α ΤΗΣ Π Ο Λ Η Σ
Δεν είναι καθόλου άγνωστο ότι υπάρχουν μόδες, ακόμη και κοινωνιολογικές, που υποκι
νούνται από κάποιο κοινωνικό αίτημα. Η συνειδητοποίηση που συντελείται στη Γαλλία, σης
Η.Π.Α., σε πολλές άλλες χώρες και τελευταία στην Ελλάδα, γύρω από τα προβλήματα που
θέτει η ανάπτυξη των πόλεων προκαλεί μια ολοένα και πιο μεγάλη απαίτηση για έρευνες
γύρω από τον τομέα αυτό.
Συνέπεια είναι μια αληθινή άνθιση αυτού που ονομάζεται «κοινωνιολογία της πόλης» (ή
ασπκη κοινωνιολογία), μια άνθιση που δεν συγκεκριμενοποιείται τόσο σε ολοκληρωμένες
και δημοσιευμένες μελέτες, όσο σε προγράμματα δράσης 2 1 .
Η πόλη, ερμηνευμένη κοινωνιολογικά σαν «κουλτούρα της πόλης» (Urbans Culture) είναι
μια μετρήσιμη μεταβλητή. Η μόνιμη εγκατάσταση μιας ανθρώπινης κοινότητας με υυ,ηλή πυ
κνότητα και αρκετή ετερογένεια εξασφαλίζει την εμφάνιση μιας νέας κουλτούρας, με κύριο
χαρακτηριστικό τη μετάβαση από τις πρωτογενείς σχέσεις των αρχικών πληθυσμών σε δευτε
ρογενείς σχέσεις, τον κατακερματισμό των ρόλων, την ανωνυμία, την απομόνωση, τις περι
στασιακές και διατεταγμένες σχέσεις, την έλλειυη κοινωνικού ελέγχου, την προσωρινότητα
των κοινωνικών υποχρεώσεων, τη χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών και τον ατομικό
συναγωνισμό21.
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Το κοινωνικό-πολιποτικο αυτό πλαίσιο εξηγεί τελικά, τις νέες μορφές της ανθρώπινης συμ
περιφοράς. Συμπερασματικά η «κουλτούρα των πόλεων» είναι στην πραγματικότητα η πολι
τιστική ερμηνεία της εκβιομηχάνισης, η εμφάνιση της οικονομίας της αγοράς και η διαδικα
σία ορθολογικοποίησης της σύγχρονης κοινωνίας. Η ένταση των σχέσεων ποικίλει ανάλογα
με την κοινωνική θέση της ζώνης κατοικίας και τα χαρακτηριστικά των ζωνών της πόλης εξαρτιώνται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η πόλη δεν πρέπει να είναι ένας τόπος κοινω
νικής αποδιοργάνωσης, αλλά αντίθετα να είναι ο τόπος «συμφιλίωσης» με τις διεργασίες των
γρήγορων μεταβολών 21,53 .
Ονομάζουμε «αστικό σύστημα» ή «σύστημα της πόλης» την εξειδικευμένη στο χώρο άρ
θρωση των θεμελιακών στοιχείων, που είναι: η διάρθρωση των σχέσεων της διαδικασίας πα
ραγωγής με την διαδικασία κατανάλωσης, στο εσωτερικό ενός δεδομένου συνόλου του χώ
ρου, διάρθρωση που αποκρυσταλλώνεται μέσα από μια διαδικασία ανταλλαγών και μια δια
21
δικασία διαχείρησης .
Οι άξονες γύρω από τους οποίους απόκτησε θεωρητική υπόσταση η κοινωνιολογία της
πόλης είναι το ιδιαίτερο πολιτιστικό σύστημα, που παράγει νέους κανόνες και αξίες χαρα
κτηριστικές των σύγχρονων κοινωνιών και ο χώρος που τροποποιείται από τους μετασχηματι
σμούς της κοινωνικο-οικονομικής δομής. Η πόλη αποτελεί έναν οργανισμό που αυτορρυθμίζεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργούνται στο εσωτερικό του ή που προ
καλούνται από το εξωτερικό του περιβάλλον.
Παράλληλα, η ανάλυση της κοινωνικής αποδιοργάνωσης των πόλεων και ιδιαίτερα της
ατομικής παθολογίας και της περιθωριακότητας, ενσωματώνεται στην παράδοση της κοινω
νιολογίας της πόλης και αυτό ισχύει στο μέτρο που γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη μιας κουλτού
ρας των πόλεων, ενός αστικού τρόπου ζωής, επακόλουθο της πυκνότητας και της ετερογένειας του πληθυσμού, η οποία καθορίζει την απώλεια της μηχανικής συνοχής της κοινότητας
ή την εξάλειμ,ή της, με συνέπεια, ένα υι^ηλό ρυθμό κοινωνικής αποδιοργάνωσης.
Μέσα στην παράδοση της κοινωνιολογίας της πόλης, εκτός από τα ιδεολογικά θέματα υ
πάρχουν και τα πολύ διαφορετικά συγκεκριμένα αντικείμενα: κοινωνιολογία του χώρου και
κοινωνιολογία της συλλογικής κατανάλωσης. Η θεσμική ενότητα της κοινωνιολογίας της πό
λης δεν απορρέει από το θεωρητικό της έργο αλλά από την ιδεολογική λειτουργία που εκ
πληρώνει 2'.»·"-">«·'<>5.
α. Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς β α σ ι κ ώ ν ε ν ν ο ι ώ ν τ η ς σ ε ο ο ρ ϊ α ς κ α ι τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό 
τητας της κοινότητας ( α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ά - κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ά και νιυχολογικά
χαρακτηριστικά):
Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κοινότητας με κριτήριο το είδος των αναγκών που ικα
νοποιούνται στα πλαίσια της, πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν υπάρχουν «φυσικές ανάγκες»
(π.χ. ο «αέρας» δεν είναι ανάγκη, αλλά ζωτική προϋπόθεση), αλλά «ζωτικές ανάγκες» ή «α
νάγκες επιβίωσης», όπως είναι οι ανάγκες τροφής, η ανάγκη κοινωνικής επαφής και συνερ
γασίας, η ανάγκη για δράση κ.ά.
Οι ζωτικές ανάγκες διακρίνονται από τις «ανθρώπινες ανάγκες» και μέσα σ' αυτές διακρί
νονται οι πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, σης οποίες τα φυσικά ερεθίσματα δεν παίζουν
άμεσο ρόλο στην επιθυμία και στην προσπάθεια για να τις επιτύχουμε. Αυτές οι ανάγκες τεί
νουν προς στόχους που «τέτοιοι είναι ανάμεσα σ' άλλους η ανάπαυση, οι πνευματικές δρα
στηριότητες, η φιλία, η επιθυμία για αυτοπραγμάτωση, η ανάγκη για ηθική». Τέτοιες είναι
επιπλέον οι πραγματικές αλλοτριωμένες ανάγκες, όπως το χρήμα, η εξουσία, η κτήση. Συνο
ικίζοντας την αναφορά αυτή στις ανθρώπινες ανάγκες, προβάλλουν οι εξής κατηγορίες:
1) Ζωτικές κοινωνικές ανάγκες/ανθρώπινες ανάγκες, 2) ανθρώπινες ανάγκες α) πραγματικές
(μη αλλοτριωμένες, ποιοτικές) β) τεχνητές (αλλοτριωμένες, ποσοτικές) 96,97 .
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6. Β ι ο λ ο γ ι κ έ ς , κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς :
Ο χώρος (μπορεί να ορισθεί και σαν μήτρα ή φωλιά) ανταποκρίνεται με ένα τριπλό τρόπο
στο άτομο και στην ομάδα: 1) βιολογικά, 2) κοινωνικά και 3) υ,υχολογικά. Όμως ο διαχωρι
σμός αυτός είναι συμβατικός και σχηματοηοιητικός, γιατί τα όρια των τριών αυτών όρων επι
3
καλύπτονται συχνά ή άλλοτε πάλι παρατηρούνται αναγωγές ή ταυτίσεις ανάμεσα τους . Ανε
ξάρτητα όμως από αυτά, η σχέση χώρου-ανθρώπου, είναι σχέση αμοιβαία, στη μορφή του
ετεροπροσδιορισμού και της αλληλεπίδρασης του τύπου: «ατομική/ομαδική συμπεριφοράΠ+
δομή χώρου» (παραγωγή/χρήση χώρουΠδομή χώρου).
Μέσα σ αυτή τη σχέση γίνονται κατανοητές και βρίσκουν τη σημασία τους, οι ιδιότητες
της κοινοτικής δομής του χώρου. Η επίδραση του χώρου στη διαμόρφωση της συμπεριφο
ράς είναι σημαντική: η δομή του και η υφή του επιδρά (και μέχρις ενός σημείου καθορίζει)
κινησιοαισδητηριακά και υ,υχολογικά τη συμπεριφορά. Ο κανονικοποιημένος χώρος των «εν
σειρά» διατεταγμένων στοιχείων, επιβάλλει μια κανονικοποιημένη συμπεριφορά, που με τη
σειρά της γίνεται συνιστώσα μιας «κανονικής» (υποταγμένης στις κυρίαρχες δομές)
97
συμπεριφοράς .
Εξετάζοντας την πλευρά της φυσιολογίας του ανθρώπου, διαπιστώνεται ότι στον άνθρωπο
συνλειτουργούν και τα τρία επίπεδα οργάνωσης του εγκεφάλου.
1) Ο παλαιοεγκέφαλος, που ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες τροφής, αναπαρα
γωγής, κ.α. ή βιολογικές ανάγκες που τροφοδοτούνται από ενδογενείς πληροφορίες.
2) Το δρεπανοειδές σύστημα (Limbic system) που αντιστοιχεί στις κοινωνικές ανάγκες, που
ένα μέρος τους συγκροτείται από τις «συνήθειες» και τη «μνήμη», που με τη σειρά τους συνι
στούν τους «κοινωνικούς αυτοματισμούς» και τροφοδοτούνται από «εξωγενείς πληροφορίες»
(π.χ. κώδικας ηθικής, κανόνες συμπεριφοράς, ερεθίσματα από το χώρο).
3) Ο νεοεγκέφαλος, (νεοφλοιός-συνερμικό σύστημα-association system) που είναι έδρα
της δημιουργικής φαντασίας, με τη βοήθεια της οποίας από ενδογενείς και κυρίως εξωγενείς
πληροφορίες, δημιουργούνται νέοι πρωτότυποι σχηματισμοί (νέες δομές). Οι ανάγκες του
συστήματος αυτού ονομάζονται «δημιουργικές ανάγκες»97.

γ. Β α σ ι κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς π α ρ α γ ω γ ή ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ : α ν δ ρ ω π ο λ ο γ ι κ έ ς κ α ι χ ω 
ρικές σταθερές:
Και μόνο από την απλή παρατήρηση των παραπάνω κατατάξεων γίνεται εύκολα αντιληπτό
ότι και των τριών ειδών οι ανάγκες πηγάζουν από τις διάφορες πλευρές ενός περιβάλλοντος
(φυσικού τεχνητού/κοινωνικού) «εσωτερικού» (βιολογική «μήτρα» εγγραφής των αναγκών του
βιολογικού ατόμου) ή «εξωτερικού» (κοινωνική «μήτρα» του ατόμου), ενώ ταυτόχρονα επι
στρέφουν σ' αυτό για να το διατηρήσουν ή να το αλλάξουν, έχοντας το αρχικά διαμορφώσει
σε ορισμένες πλευρές του (π.χ. τεχνητό περιβάλλον). Η παραπάνω αλληλεπίδραση συνιστά
και τη διαλεκτική σχέση της αμφίδρομης αντίδρασης που αναφέρθηκε και η οποία σ' ένα
ορισμένο επίπεδο ικανοποίησης δευτερογενών πια αναγκών, εκφαίνεται σαν αμφίδρομη αν
τίδραση ανάμεσα στην κοινωνική συμπεριφορά και τη δομή του χώρου και σ' ένα τρίτο, ανώ
τερο επίπεδο, μεταφράζεται σε σχέση κουλτούρας και δομής χώρου. Μ' αυτό τον τρόπο απο
καθίσταται ένα ικανοποιητικό ερμηνευτικό σχήμα ανάμεσα σε ανάγκες και περιβάλλον, γενι
κότερα (είτε αυτό είναι βιολογικό, τεχνητό/κοινωνικό είτε φυσικό) 6 · 7 · 97 .
Απαραίτητη είναι να γίνει διάκριση ανάμεσα στην απαιτούμενη ενέργεια και στην απαιτού
μενη πληροφορία, για την ικανοποίηση μιας ανάγκης. Η πληροφορία έχει «υπερβατική» σχέση
ως προς το ρόλο της ενέργειας για την ικανοποίηση μιας ανάγκης, αλλά και ως προς την
ίδια την ανάγκη, για τον καθορισμό της ή όχι και σε τελευταία ανάλυση για την ύπαρξη της
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ή όχι για ορισμένες κατηγορίες αναγκών (όχι βέβαια για τις «ζωτικές» ανάγκες που έτσι ή
αλλοιώς υπάρχουν, αλλά π.χ. για κάποιες κοινωνικές ανάγκες). Ένα απλό παράδειγμα αυτής
της διάκρισης είναι: η «ενέργεια» για την πραγματοποίηση της ζωής ενός οικισμού είναι οι
ίδιοι οι κάτοικοι και οι καθημερινές δραστηριότητες τους, ενώ η «πληροφορία» για την πραγ
ματοποίηση των δραστηριοτήτων που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτής της καθημερινής ζωής,
είναι από τη μία αυτές καθεαυτές οι ανάγκες και αφετέρου ολόκληρο το κοινωνικό οικοδό
μημα (κώδικας αξιών-ήθη-κουλτούρα-πολιτικές επιλογές κ.λπ.). «Πληροφορία» είναι επίσης
όλα τα οικολογικά δεδομένα που διαμορφώνουν τον οικισμό ως προς την πολεοδομική και
αρχιτεκτονική του μορφή και την έκφανση της κοινωνικής ζωής του.
Τρεις είναι οι «βασικοί παράγοντες» της εξεταζόμενης αμφίδρομης αντίδρασης: 1) το πε
ριβάλλον (θεωρούμενο σαν «μήτρα» ενέργειας και πληροφορίας), 2) οι ανάγκες και 3) οι
πληροφορίες.
.η
π
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χώρου
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Οι όροι της παραπάνω σχηματοποίησης είναι τέσσερεις:
1) οι ανάγκες: α) δημιουργικές (αλλαγής δομής χώρου)
β) αλλοτριωμένες (συντήρηση δομής χώρου)
2) οι πληροφορίες: α) για το περιβάλλον που επιδιώκουμε (σχεδιασμός)
β) για το περιβάλλον που ήδη υπάρχει
3) η συμπεριφορά (ατομική/ομαδική),
4) η δομή του χώρου α) κανονικοποιημένη/κανονικοποιητική
β) απελευθερωτική της δημιουργικής φαντασίας "
Σε μια κοινότητα οι ανάγκες είναι ενδογενείς («σχηματίζονται» στους κόλπους των κοινοτή
των) με κριτήρια αποδοχής τους (από κάθε άτομο) που ταυτίζονται με τα κριτήρια της κοινότη
τας (ταύτιση του ατομικού με το συλλογικό). Η ενδογένεση σημαίνει «αυτοπροσδιορισμό» ή μη
αλλοτρίωση. Η παραπάνω πραγματικότητα σημαίνει όπ οι ανάγκες και οι επιδιώξεις, με βάση
αυτές πς ανάγκες, δεν είναι ετερογενείς, αλλά ομοιογενείς. Αυτή η ομοιογένεια αναγκών συνε
πάγεται την κοινωνική και πολιτιστική ομοιογένεια της κοινότητας («οργανική κοινότητα»).
Αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης «ανάγκες-κοινότητα» σημαίνουν για τη δομή
του χώρου:
1) αυτονομία του κοινοτικού χώρου από anoyn στοιχείων χώρου και λειτουργιών. Η κοινοτι
κή δομή και λειτουργία του χώρου περιέχει όλες εκείνες πς κοινοτικές εξυπηρετήσεις (σχολείαυπηρεσίες-χώροι κοινωνικής επαφής κ.ά) που ανταποκρίνονται σε επάρκεια σε μια ολοκληρω
μένη καθημερινή ζωή της κοινοτικής ομάδας («κοινοτικό κύτταρο») ανεξάρτητη σχεπκά από άλ
λα κέντρα, 2) το αίτημα της κοινωνικής ομοιογένειας, συνδυαζόμενο με το προηγούμενο οδηγεί
στο συμπέρασμα της χωρικής ομοιογένειας: ναι μεν ο συνολικός χώρος μιας μεγάλης κοινότη
τας μπορεί να είναι «πλουραλιστικά οργανωμένος» αλλά ταυτόχρονα και κάθε επιμέρους κοινο
τική υποομάδα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη κοινωνική και αρχιτεκτονική/πολεοδομική
της (λειτουργική) ομοιογένεια και αυτονομία.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μορφή της «κοινότητας» είναι: α) η κοινότητα
είναι ένα περιορισμένο σε μέγεθος σύνολο προσώπων, β) τα πρόσωπα κατοικούν σε μια περιο
ρισμένη σε έκταση περιοχή, γ) συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς, δ)
τα πρόσωπα αυτά έχουν βάση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους την περιοχή που κατοι
κούν, ε) τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ζήσουν στην περιοχή αυτή όλη τη ζωή και να αναπτύξουν
21 97
εκεί όλες τους τις κοινωνικές σχέσεις · .

30

δ. Κοινότητα, χ ώ ρ ο ς και επικοινωνία:
1. Χαρακτηριστικά δομής. Η χρήση του κοινοτικού χώρου δεν 8α είναι ολοκληρωνένη εάν
α) η δομή, η μορφή και η υφή του χώρου (όπου αποτυπώνονται αξίες και σύμβολα) δεν είναι
ομογενής του συστήματος αξιών του κοινωνικού χρήστη αυτού του χώρου, 6) η ίδια η περιεχό
μενη κοινωνική δομή δεν είναι τέτοια που, πέρα από ένα ορισμένο βαθμό ανομοιογένειας (που
αντιστοιχεί σε μια σχετική ανομοιογένεια χώρου) να είναι ομογενής, του κοινωνικού συστήματος
6 7 97
αξιών για μια συγκεκριμένη ομάδα κοινωνικών στρωμάτων · · .
2. Το πρόβλημα της κλίμακας. Η δομή του χώρου καθορίζεται από τον αριθμό των δομικών
στοιχείων, από το είδος τους και από τη μεταξύ τους σχέση. Το είδος της σχέσης επικαθορίζει
τις λειτουργίες και ης επικοινωνίες. Όσο μεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα της δομής ενός
χώρου, τόσο μεγαλύτερη ποικιλία «ερεθισμάτων» επικοινωνίας διαθέτει, και τόσο μεγαλύτερος
είναι ο βαθμός επικοινωνίας. Παράλληλα, όσο βελτιώνεται η ανταποκρισιμότητα (υφή) του χώ
ρου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επικοινωνίας που προσφέρει.
(Είδη επικοινωνίας: α) η επικοινωνία του ανθρώπου με το χώρο β) η εικοινωνία των ανθρώπων
δια μέσου του χώρου και στο χώρο. Τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του χώρου είναι: α) η
πολυπλοκότητα ή τοπολογική διαρθρωτική συνιστώσα, που καθορίζει το είδος της δομής του
χώρου και β) η υφή του χώρου ή ανταποκρισιακή συνιστώσα, που καθορίζει το είδος και το
97
βαθμό της επικοινωνίας) .

ε. Σ χ έ σ η δ ο μ ή ς χ ώ ρ ο υ κ α ι σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς :
1. Βασικές έννοιες. Η έννοια της γειτνίασης είναι σύνολο παρατηρήσεων και θεωριών που
αφορούν το χώρο, τόσο σαν χρήση, όσο και σαν ειδικό προϊόν κουλτούρας. Η έννοια της εδαφοκυριαρχίας που ορίζεται από το σύνολο του προσωπικού και του κοινωνικού χώρου, οι ο
ποίοι ορίζονται σαν μια σειρά «φυσαλλίδων» που υλοποιούνται από αποστάσεις γύρω από το
άτομο, καθορίζοντας διαστήματα ανάμεσα στα άτομα και προσωπικές αποστάσεις. Η σχέση «προ
σωπικός χώρος» (προσωπική απόσταση)/ κοινωνικός χώρος καθορίζει πυκνότητες που με τη
σειρά τους, ορίζουν (διατηρούν ή δεν εξασφαλίζουν) τη συνοχή στην ομάδα. Η έννοια της έντα
σης (stress) έχει άμεση σχέση και με την κοινοτική συνοχή και με τη σχέση προσωπικού προς
κοινωνικού χώρου 7 6 Π 1 . Η υπέρβαση, προς τα κάτω, της προσωπικής απόστασης πέρα από δο
σμένα όρια προκαλεί την ένταση. Τα στοιχεία (κλίμακα-δομή-υφή) του κοινοτικού χώρου, στα
οποία μεταφράζονται οι προηγούμενες έννοιες, δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν όλα σαν
ανδρωπολογικό-βιολογικές «σταθερές», γιατί πολλά από αυτά εξαρτώνται από τοπικές και εθνο
6 7,9 1013,35
λογικές ιδιομορφίες · ·
.
2. Χαρακτηριστικά υφής. Η υφή του χώρου εξαρτάται από την αντιληπτική οργάνωση του
χώρου (γεωμετρίες-υφή-προοπτικές-μορφές κ.λπ.), την κιναισθησιακή του ποιότητα (υλικά-τρόποι
δόμησης-χρώματα κ.ά), το ι^υχολογικό του συντακτικό (μονότονος κανονικοποιητικός χώρος, ή
πολυσήμαντος χώρος, διεγέρτης της ελεύθερης και δημιουργικής φαντασίας), την καθαρά υλική
του υπόσταση (είδη-υφή-ποιότητα υλικών-συνδυασμοί μεταξύ τους κ.ά.), το βαθμό και το είδος
της πολυπλοκότητας (και τη σχετική «σημανπκή») της δομής του, που αντιστοιχεί σε βαθμό και
είδος επικοινωνίας στο χώρο και διαμέσου του χώρου, Kat τη σχέση φυσικής (πρόσωπο με πρό
σωπο) και τεχνητής (διαμέσου τεχνητών μέσων) επικοινωνίας7·97·
3. Χωροι^υχολογία.
α. Γενικά
Η εδαφοκυριαρχία είναι ένα μέσο ιδιοποίησης του χώρου, και αποτελεί από μόνη της αντι
κείμενο ευρύτατου πεδίου ερευνών. Μια πλευρά της ιδιοποίησης του χώρου είναι η απόδοση
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προσωπικών χαρακτηριστικών στο χώρο, η χωροποίηση σε κάδε του κλίμακα. Ένα μέσο της
χωροϊδιοποίησης είναι η χωροϊδιοχρησία (και όχι κατ' ανάγκη χωροϊδιοκτησία) αλλά και η ο
6 7
ριοθέτηση (προστατευτική) αυτών των χρήσεων, που την ονομάζουν χωροάμυνα · .
6. Η γειτονιά
Η γειτονιά είναι ο θεμελιώδης σύνδεσμος του αυθορμητισμού σης κοινωνικές σχέσεις, ο προ
νομιούχος χώρος της συνάντησης. Είναι ο κατ' εξοχήν χαρισματικός τόπος, κληρονόμος του χω
ριού στον αστικό χώρο. Η γειτονιά είναι ένα σύνολο δρόμων, ήδη γνωστών και εξερευνημένων,
χωρίς απρόοπτα, χωρίς ατυχήματα και προσπάθεια. Είναι ο τόπος του συνηθισμένου, όπου η
πυκνότητα των γεγονότων είναι ασθενής, σε αντίθεση με το αστικό κέντρο, στο οποίο όμως δεν
96 97
ανήκει κανείς παρά περιστασιακά. Η γειτονιά είναι η προσωποποίηση του απρόσωπου - .
γ. Θεωρία του πλήθους (Crowding Theory).
Ένας σημανπκός αριθμός χωρου,υχολόγων έχει ασχοληθεί με τη διατύπωση της θεωρίας του
πλήθους. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην έννοια του πληθυσμιακού μέτρου, που δεν είναι τίποτε
άλλο παρά μια ένδειξη πυκνότητας. Σε διαφορεπκές πυκνότητες ζώα και άνθρωποι συμπεριφέ
6 7
ρονται διαφορετικά · .
Με βάση τις σχετικές μετρήσεις, χώροι διαφορετικών διαστάσεων είναι κατάλληλοι για ένα
συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και προκαλούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Κοιτάζοντας τώ
ρα από την αντίθετη σκοπιά η θεωρία του πλήθους υποτίθεται όπ προβλέπει την αναμενόμενη
συμπεριφορά, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το χώρο και ανάλογα
με τις διαστάσεις του χώρου αυτού. Η θεώρηση αυτή μετρά μόνο τρεις παράγοντες: το χώρο
σε φυσικές διαστάσεις, το πλήθος (νούμερο) και τη συμπεριφορά (χαρά-λύπη-ανία-βίαεγκλημαπκότητα-κ.λπ.). Έχει όμως τη δυνατότητα να δίνει σχετικές ενδείξεις για τα όρια του α
ριθμού του πλήθους που μπορεί ανθρώπινα να εξυπηρετηθεί μέσα στους διαφόρων διαστάσε
ων, χώρους 6 ' 7 · 9 1 0 .
δ. Περιφερειακότητα-προοτασία του χώρου-κατάκτηση του χώρου (Spatial defense-territoriality-spatial invasion).
Η πλέον διαδεδομένη θεωρία χωρου,υχολογίας είναι η θεωρία της περιφερειακότητας ή θεω
ρία της προστασίας του χώρου, επίσης γνωστή και σαν θεωρία του προσωπικού χώρου (personal
space).
Η περιφερειακότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια νέα μορφή κοινωνικής οργάνωσης σύμ
φωνα με την οποία τα άτομα ταυτίζονται μάλλον με τον φυσικό χώρο στον οποίον ανήκουν, πα
ρά με τον κοινωνικό.
Η περιφερειακότητα, υπονοεί την ανάγκη που αισθάνεται κάθε άτομο να καταλαμβάνει ένα
κομμάπ χώρου και να το κάνει δικό του, προσωπικά δικό του. Πιό σύνθετα όμως η περιφερειακότπτα συνίσταται από τους παράγοντες της περιοχής (περιφέρεια) και τις καταβαλλόμενες προ
σπάθειες φυσικού προσδιορισμού της. Η περιφερειακότητα πραγματοποιείται σαν αποτέλεσμα
της διπλής ενέργειας α) καθορισμού της έκτασης που θα χρησιμοποιηθεί από το άτομο, β) προ
στασίας της έκτασης αυτής από το ίδιο το άτομο.. Το βασικό χαρακτηριστικό της «περιφερειακότητας» είναι η απόδοση «προσωπικών χαρακτηριστικών» στο χώρο» (τα οποία ταυτίζονται στα
χαρακτηριστικά του ατόμου, που χρησιμοποιεί το χώρο). Όταν η «περιφερειακότητα» συνοδεύε
ται από «χώρο-προσωποποίηση» και «χώρο-άμυνα» τότε καταλήγει στην κατάσταση κυριαρχίας
του χώρου (κυριαρχία στη νοητική και φυσική κυριολεξία). Η κυριαρχία επί της περιοχής, που
παρατηρείται στην «περιφερειακοποίηση», ελαττώνει πς επιθετικές διαθέσεις των ατόμων, τη βία
κλπ. 6 · 7 .
Οι γενικές αρχές της θεωρίας είναι 1) ο φυσικός χώρος μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη
του ατόμου, 2) η ποιότητα του φυσικού χώρου επηρεάζει την εμπιστοσύνη του ατόμου σχετικά
με την ΐ(υχολογική ανάγκη της «περιφερειακότητας», 3) σύμφωνα με αυτά το άτομο και ο χώρος
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μπορούν να γίνουν μια αδιαχώριστη ενότητα, 4) το αντίθετο μπορεί επίσης να συμβεί και ο
χώρος να προκαλεί αδιαφορία. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε ανεπιτυχείς εμπορικούς και «οι
κονομικούς» δημόσιους χώρους.
Η περιφερειακότητα μπορεί να αναπτυχθεί:
1) στους δρόμους, 2) στους οργανωμένους υπαίθριους χώρους, 3) στους χώρους διασκέδα
6 7101104
σης, 4) στις λεπτομέρειες των στοιχείων του κοινωνικού εξοπλισμού ·
.
ε) Θεωρία της Πρακτικής Μάθησης (Operant Learning Theory)
Η θεωρία αυτή που διατυπώθηκε από τον J.F.Skinner υποστηρίζει ότι το περιβάλλον διδά
σκει και γίνεται η προωθητική δύναμη για την παραπέρα συμπεριφορά.
Η κοινωνία επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου και διδάσκει θετικά ή αρνητικά το κοινό
67113
που το χρησιμοποιεί
.
στ) Θεωρία της Ικανοποίησης (Satisfaction Theory).
Η βασική έννοια της θεωρίας της είναι: δώστε στον κόσμο συνθέσεις που περιέχουν «στοι
χεία» που θα τον ικανοποιήσουν.
«Στοιχεία» τέτοια είναι οι βασικές λεπτομέρειες του χώρου (δένδρα-κοινωνικός εξοπλισμός
κ.ά). Ότι στοιχεία είναι ικανά να ξεκουράζουν τον άνθρωπο από τη μονοτονία και να του δί
νουν τη δυνατότητα περισυλλογής-αλλαγής ρυθμού-άσκησης, είναι στοιχεία επιθυμητά και έχουν
7,56,57
άμεση σχέση με τη διανοητική κατάσταση των ατόμων που χρησιμοποιούν το χώρο
.

5. Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π Ο Λ Η
α. Η π ό λ η μ η χ α ν ι σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν σ χ έ σ ε ω ν :
Οι άνθρωποι έρχονται στις πόλεις για να δημιουργήσουν σχέσεις. Γι αυτό και οι πόλεις εί
ναι χώροι συνάντησης3. Παρόλα*αυτά πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι, αποξενωμένοι.
Ποια είναι η φυσική οργάνωση που πρέπει να έχει μια πόλη ώστε να λειτουργεί σαν μηχανι
σμός δημιουργίας και διατήρησης βαθύτερων σχέσεων; Πριν απαντηθεί το ερώτημα, πρέπει
να ορισθεί η έννοια της ανθρώπινης επαφής, της ανθρώπινης σχέσης και με ποιόν μηχανισμό
οι πόλεις εμποδίζουν αυτή τη σχέση.
Ι. Ενδογενής επαφή (Intimate Contact).
Η σύγχρονη κοινωνία της πόλης προσφέρει πολύ περισσότερα περιθώρια επαφής και επι
κοινωνίας των ανθρώπων από κάθε άλλη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Άνθρωποι που
δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή στην προβιομηχανική περίοδο, έρχονται σ' επαφή
σήμερα. Υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες επαφών κατά άτομο και έχουν αναπτυχθεί πολλά
είδη ανθρώπινων σχέσεων3-64. Ο άνθρωπος έχει μόνον 24 ώρες στη διάθεση του στη διάρκεια
της μέρας. Όσο ο αριθμός των επαφών του και σχέσεων του αυξάνει, τόσο οι σχέσεις του με
άλλους ανθρώπους γίνονται πιο σύντομες, περισσότερο βραχύβιες και πιο επιφανειακές. Το
αποτέλεσμα είναι ακόμα και αυτή η «φιλική» ονομαζόμενη επαφή, να μην είναι μια ενδογενής
σχέση. Το μόνο ίχνος από τις πρωτογενείς ομάδες που εξακολουθεί να υπάρχει, είναι η πυρη
νική οικογένεια. Αλλά δεν έχει μεγάλη δομική και λειτουργική ομοιότητα με την αντίστοιχη
της προβιομηχανικής περιόδου. Το αποτέλεσμα στο οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, εί
ναι να αναπτύσσονται 1 — 2 ενδογενείς σχέσεις μεταξύ των ατόμων (οι σχέσεις γονιών και παι
διών δεν ανήκουν σ αυτήν την κατηγορία)3.
Οι ενδογενείς σχέσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου και πρέ
πει, το κάθε άτομο να μπορεί να αναπτύσει έναν ελάχιστο αριθμό (3 — 4) σχέσεων στην κάθε
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δοσμένη χρονική στιγμή. Μόνον έτσι η κοινωνία 8α μπορεί να χαρακτηρισθεί «υγιής» και «λει
τουργική», αν δηλαδή διευκολύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Η απόδει
ξη αυτής της θεώρησης είναι στηριγμένη σε έμμεσα στοιχεία. Αν η ανθρώπινη υγεία είναι δύ
σκολο να προσδιορισθεί, ιδιαίτερα μετά τον θετικά προσδιοριζόμενο ορισμό της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας, η κοινωνική υγεία είναι ακόμη δυσκολότερο. Με αυστηρά επιστημονικά
κριτήρια είναι δυνατόν να εξετασθεί η ακραία κατάσταση αυτής της θεώρησης: η παντελής
ή σχεδόν ολοκληρωτική, έλλειΐ)η ανθρώπινων ενδογενών σχέσεων, πυροδοτεί την εμφάνιση
3
συγκεκριμένης υυχοπαθολογίας (ΐ|υχωσικές διαταραχές, αντικοινωνική συμπεριφορά) . Στον
πληθυσμό του Σικάγο διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη επίπτωση παρανοϊκής ΐ)ύχωσης ήταν
μεταξύ των ενοίκων ξενοδοχείων και πανσιόν, δηλαδή μεταξύ ατόμων που ζουν μόνοι. Επίσης
από μελέτη των επιπτώσεων της κοινωνικής αποδιοργάνωσης στην ΐ)υχική υγεία, στη Νέα Σκωτία, διαπιστώθηκε ότι η υποχρέωση των ανθρώπων να ζουν σαν αποκομένες μονάδες, σε μια
αποδιοργανωμένη κοινότητα, οδηγεί στη μεγαλύτερη εμφάνιση ΐ)υχοφυσιολογικών, νευρωτι
364,81
κών διαταραχών καθώς και δυσκοινωνικής συμπεριφοράς.
Διευρευνώντας τον πληθυσμό του Μανχάταν, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που ανάφεραν
ότι έχουν λιγότερους από 4 φίλους (με βαθειά ανθρώπινη σχέση) κινδύνευαν περισσότερο
από τους άλλους, που είχαν αναπτύξει πάνω από 4 τέτοιες σχέσεις, να παρουσιάσουν κάποια
υ,υχική διαταραχή. 3,64
Εξετάζοντας κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι με χαμηλό
κοινωνικό — οικονομικό επίπεδο, έχουν λιγότερους φίλους από αυτούς με υΐ)ηλό (12,7% από
την ομάδα με το χαμηλότερο επίπεδο δήλωσαν ότι δεν έχουν φίλους, ενώ μόνον 1,8% από
την ομάδα με το υυ,ηλότερο επίπεδο δήλωσαν ότι δεν έχουν φίλους). Από πρώτη oyn αυτό
μπορεί να εκπλήσσει, γιατί θεωρούμε ότι στις ασθενέστερες τάξεις αναπτύσσονται βαθύτερες
ανθρώπινες σχέσεις, αλλά φαίνεται όπ ο παράγοντας της κοινωνικής αποδιοργάνωσης λειτουργεί
αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Από άλλη διερεύνηση μεταξύ οπλιτών του Αμερικανικού Στρατού, προκύπτει ότι η σοβαρό
τερη yuxiKn διαταραχή συνδυάζεται με ελάττωση έως ανυπαρξία των φιλικών σχέσεων.3,64
Άτομα με:

5 φίλοι:

2 — 4 φίλοι:

Δεν υπάρχουν
φίλοι:

Χωρίς προβλήματα
ΰυχικής υγείας

39,5%

7,2%

0,0

Μέτρια έντασης
νευρωσικές διαταραχές

22,0%

16,4%

5,0%

προσωπικότητας

27,0%

54,6%

47,5%

Ψύχωση

0,8%

3,1%

37,5%

Μεθοριακή δομή

άλλες κατηγορίες
10,7%
18,7%
10,0%
2. Το σύνδρομο «αυτονομία - απόσυρση» (The autonomy — with drawal syndrome).
Από την προηγούμενη παράγραφο προσδιορίσθηκε η ανάγκη, για τη διατήρηση και προα
γωγή της υυχικής υγείας, να αναπτύσσει το κάθε άτομο σε κάθε στιγμή της ζωής του, 3 — 4
σχέσεις. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε παρατηρείται προοδευτική επιδείνωση και διάλυση της
κοινωνικής συνοχής. Η ανθρώπινη κοινότητα πρέπει να προάγει την εμφάνιση και διατήρηση
τέτοιων κοινωνικών μηχανισμών, που υποστηρίζουν την ανθρώπινη επαφή και σχέση, ώστε να
επιβιώσει64.
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Με τον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης των πόλεων, αντιμετωπίζουμε ένα μαζικό κοινω
νικό φαινόμενο (με διάλυση των πρωτογενών ομάδων, με τη διάσπαση των ανθρώπινων σχέ
σεων, με την εμφάνιση και ανάπτυξη του ατομισμού και της απόσυρσης από την ένταση της
3,22
αστικής κοινωνίας) που ονομάζεται «σύνδρομο αυτονομίας — απόσυρσης»
Ο άνθρωπος που ζει στη σύγχρονη πόλη, είναι εκτεθειμένος σε πολλές επικίνδυνες καταστά
σεις: κίνδυνοι, θόρυβος, ετερογένεια πληθυσμού, είναι εκτεθειμένος σε τεράστια ποσότητα
πληροφοριών και το κυριότερο η ανάγκη να παίρνει αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή του,
υπό συνθήκες έντασης και με την πολυπλοκότητα που διακρίνει την κοινωνική οργάνωση.
Ο ατομισμός έχει φθάσει στην πιο ακραία κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ανά
πτυξη του δε και η διατήρηση τού, σαν κοινωνικού και ι^υχολογικού φαινομένου, είναι το
αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής υποπροϊόντων από την αστικοποίηση. Είναι η πα
θολογικά υπερβολική πίστη της ατομικής επάρκειας και ανεξαρτησίας του ατόμου, και κατ'
επέκταση της οικογένειας, και η άρνηση να επιτρέπει το άτομο εξάρτηση από οποιοδήποτε
3 64127
συναίσθημα. '
Υπό την πίεση της αστικοποίησης, αναπτύσσεται η απόσυρση από την ένταση και το αίσθη
μα αυτονομίας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ατομισμού, του αισθήματος της επάρκειας,
και της μη εξάρτησης από άλλους, απομόνωσης στις κατοικίες, ελάττωση του μεγέθους των
κατοικιών, αντικατάστασης των φίλων από περιστασιακές σχέσεις, εμφάνισης της πρακτικής
δυσκολίας διατήρησης ενδογενών επαφών, τα παιδιά ξοδεύουν τα προσχολικά χρόνια τους
με προοδευτικά ελαττούμενη επαφή με άλλα παιδιά, συναισθηματικών φραγμών εναντίον της
διατήρησης των ενδογενών σχέσεων. Τελικό αποτέλεσμα τη συναισθηματική απομόνωση του
3
ατόμου. "
3. Αστικός χώρος, ατομική και κοινωνική παθολογία.
Οι κοινωνικοί επιστήμονες και οι συμπεριφερολόγοι έχουν από πολλά χρόνια σημειώσει
τη σχέση ανάμεσα στην πυκνότητα του πληθυσμού και την εμφάνιση της κοινωνικής παθο
λογίας.' 1 4 1 5
Η πυκνότητα πληθυσμού, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχει στατιστικά θετική σχέση με τη
συχνότητα θανάτων, την εμφάνιση μ,υχοπαθολογίας, την εγκληματικότητα και αρνητική στατι
στικά σχέση με τη γεννητικότητα και το διαχωρισμό. (Η αρνητική σχέση με το διαχωρισμό
πρέπει να θεωρηθεί σαν υγιής παρά σαν παθολογική σχέση). 1 4 1 8
Όσο ο αριθμός των ατόμων ανά οικιστική μονάδα αυξάνει, τόσο η πολυπλοκότητα και οι
υποχρεώσεις της κοινωνικής ζωής επηρεάζονται και εμφανίζεται η ανάγκη να αναστέλλεται
μέρος των ατομικών επιθυμιών. 114 Παράλληλα ο συνωστισμός οδηγεί σε αύξηση των «πλη
ροφοριών» και «ερεθισμάτων» που δέχεται το κάθε άτομο, καθώς και σε διατάραξη του αι
σθήματος εδαφοκυριαρχίας του ατόμου. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ευερεθιστότητας,
άγχους και απόσυρσης. 3 ' 20 - 26 · 64
Η ένταση, είναι η εισβολή ερεθισμάτων σ' ένα οποιοδήποτε σύστημα, που υποχρεώνει τον
οργανισμό να μεταβάλλει τη συμπεριφορά του κατά τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει
τη νέα κατάσταση.1"
Με την αποσάθρωση του πολεοδομικού περιβάλλοντος, τις υποβαθμισμένες περιοχές, τη
ρύπανση, την εμφάνιση της κοινωνικής παθολογίας, η πόλη λειτουργεί σαν «πηγή έντασης»3
Στις μεγαλουπόλεις, κάτω από τις επιταγές της αστικοποίησης και του τρόπου λειτουργίας
των πόλεων, αναπτύσσονται νέες μορφές διαπροσωπικών σχέσεων. Η κύρια αιτία είναι η με
γάλη πυκνότητα Kat η ετερογένεια του πληθυσμού, ο μεγάλος αριθμός κατοίκων, η διαφορο
ποίηση της κοινωνικής υπευθυνότητας, η «ατμόσφαιρα» της μεγάλης πόλης. 22
Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού) της πόλης με τα παράσιτα ερε
θίσματα και τη μη ικανοποίηση των βιωτικών και ι^χολογικών αναγκών του ατόμου, συν
τελεί στη μόνιμη υπερδιέγερση του ατόμου, στην εξάντληση των αποθεμάτων του και στην
άμβλυνση της σχέσης ατόμου και χώρου. 2 2 · 1 2 3 Το άτομο γίνεται περισσότερο εσωστρεφές —
νευρικό — δυσπροσάρμοστο — λιγότερο παραγωγικό και δυσκοινωνικό. 86 ' 87 · 88 Οι μειονεκτι-
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κές ομάδες πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένοι — παιδιά) βιώνουν εντονότερα τις επιπτώσεις αυ
τές.80 Οι αστικές κατοικίες (που συνήθως είναι διαμερίσματα σε πολυκατοικίες) είναι μικρότε
ρες και δεν διαθέτουν υπαίθριους χώρους. Τα πολυόροφα κτίρια, η πυκνή δόμηση, η αυξημέ
νη και επικίνδυνη κυκλοφορία, η έλλειυ,η πράσινου, η βιαστική και ανυπόμονη ζωή της πόλης,
3 19
αποτελούν φραγμό που εμποδίζει το άτομο στις δραστηριότητες τους. ·
Τα αγχογόνα ερεθίσματα της καθημερινής ζωής έχει διαπιστωθεί ότι συσχετίζονται με ποικί
λες νοσηρές καταστάσεις, όπως διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, αρτηριοσκλήρυνση,
υ,υχικές διαταραχές."· 6 6 - 7 7 - 8 9 1 3 2
Η υπόθεση στηρίζεται στο ότι όταν ένα άτομο υπόκειται σε υ,υχοκοινωική ένταση, τότε βραχυ
κυκλώνεται ή αναστέλλεται η δυνατότητα της κοινωνικής έκφρασης των αισθημάτων και αναγ
κών του. Αν δεν μετασχηματισθεί αυτή η αδυναμία σε υ,υχοπαθολογία, τότε μπορεί να αναπτυ
χθεί συμπεριφορά κατάχρησης φαγητού, οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων, μείωση της δή
μιου ργικότητας, υπερδραστηριότητα. 20, "· 59
4. Στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία.
Η Ελλάδα κατά την απογραφή του 1971, είχε πληθυσμό 8,768.641 κατ. ενώ κατά την απο
γραφή του 1981 ο πληθυσμός ανήλθε σε 9.740.417 κατ. (5.659.141 κάτοικοι αποτελούν τον
αστικό πληθυσμό και 4.081.276 κάτοικοι τον ημιαστικό — αγροτικό πληθυσμό)42. Ανατρέχον
τας στις απογραφές που έχουν γίνει, διαπιστώνεται εύκολα η μεταστροφή του ποσοστού υπέρ
του αστικού πληθυσμού:
1951
41%
59%

αστικός πληθυσμός
ημ —αγροτικός πληθυσμός

1961
46%
54%

1971
55%
45%

1981
58%
42%

Στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, στην εικοσαετία που πέρασε, παρατηρήθηκε ση
μαντική αύξηση του πληθυσμού:
Μείζων περιοχή
Αθηνών

Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Πάτρα

1.852.709
2.540.241
3.027.331

360.648
557.360
706.180

69.983
84.710
110.958

103.985
120.847
154.596

απογραφή:

1961
1971
1981

Η μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού της χώρας για τη δεκαετία 1 9 6 5 - 1975, ήταν 0,61'
ενώ για τη Μείζονα Περιοχή Αθηνών, την ίδια περίοδο, ήταν 3,35%. Πιο αναλυτικά:

Πληθυσμός Μείζονος
Περιοχής Αθηνών
Πληθυσμός Ελλάδας
(σε χιλιάδες)

1951

1961

1971

1981

1.379
7.633

1.853
8.389

2.540
8.769

3.027
9.740

με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% για τη Μείζονα Περιοχή Αθηνών και 0,5% για το σύνολο
της χώρας.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η πρόβλευ,η για τον αναμενόμενο πληθυσμό, σε ορισμένα αστι
κά κέντρα, σύμφωνα με το ρυθμό αύξησης που παρουσιάζουν:
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Πληθυσμός
1971 αναμενόμενος 2000
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα/Αίγιο
Λάρισα/Βόλος
Ηράκλειο
Ιωάννινα
Καβάλα
Κοζάνη/Πτολεμαΐδα

2.700.000
567.000
130.000
142.000
77.000
40.000
50.000
40.000

4.300.000
1.100.000
450.000
550.000
250.000
150.000
200.000
150.000

Η Μείζων Περιοχή Αθηνών καλύπτει έκταση 428 τετραγ. χιλιομέτρων και η μέση πυκνότητα
πληθυσμού είναι 7073 κάτ/τετρ. χιλιόμετρο. Το Τόκυο έχει μέση πυκνότητα πληθυσμού 5389
κάτ. κ α π ό Χογκ - Κογκ 4.760 κάτ. αντίστοιχα. Αναλύοντας την πολεοδομιική πυκνότητα σε
περιοχές κατοικίας, διαπιστώνουμε ότι 200 — 300 κατοικίες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έχουν
αναπτυχθεί στην περιφέρεια της Μείζονος Περιοχής, ενώ για τα κέντρα των συνοικιών και το
κέντρο της πόλης τα νούμερα είναι 400 και 500 αντίστοιχα.
Η βασικότερη αιτία αυτής της ανάπτυξης της Αθήνας, και της γύρω περιοχής, είναι η έλλειυ)η
ρυθμιστικού σχεδίου μαζί με την πληθυσμιακή έκρηξη. Η Μείζων Περιοχή Αθηνών αναπτύ
χθηκε σε μια περιοχή που το ρυθμισπκό της σχέδιο ανάγεται στο 1833. Έκτοτε έγιναν διάφο
ρες απόπειρες νέου ρυθμιστικού σχεδίου (π.χ. Δοξιάδη το 1945, 1946, Smith, μαζί με την
κυκλοφοριακή μελέτη, το 1963, Δοξιάδη 1972, Υπ. Δημόσιων Έργων το 1977, 1979).
Αναφορικά με την πληθυσμιακή αύξηση, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιόδους: α) Μικρασια
τική καταστροφή - ανταλλαγή πληθυσμών: Το κύριο δημογραφικό φαινόμενο ήταν η συρ
ροή προσφύγων λόγω ανταλλαγής πληθυσμών. Το διάστημα 1920— 1928 η Ελλάδα αυξάνε
ται κατά 1.200.000 κατ. Στο διάστημα αυτό, στην περιοχή της πρωτεύουσας — που δέχθηκε
ένα σημαντικό ποσοστό των προσφύγων — ιδρύονται καινούργιες κοινότητες: Καλλιθέα —
Αγ. Ι. Ρέντης — Μοσχάτο — Φάληρο, κ.ά. Ολόκληρες συνοικίες ιδρύονται από το μηδέν, κατ'
αρχήν προσωρινά, αργότερα δε μόνιμα. Η Ν. Ιωνία σε διάστημα μικρότερο των 3 χρόνων, αυ
ξάνει τον πληθυσμό της από 79 σε 16.382 κατ.
β) Μεσοπόλεμος: Την περίοδο αυτή ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1,1 εκατομ.
κατοίκους περίπου. Στις κοινότητες της περιοχής Αθηνών η αύξηση του πληθυσμού ήταν 53,56%
κατά μέσον όρο (π.χ. η Νέα Σμύρνη,, από 210 κατ. έφθασε τους 15.114 κατ.),
γ) Περίοδος Ανασυγκρότησης: Στην Αθήνα η τάση για επέκταση είναι καθαρά φυγόκεντρη.
Οι περιφερειακές συνοικίες είναι εκείνες που αυξάνουν περισσότερο,
δ) Περίοδος 1951 — 1967: Στην Αθήνα τις πλέον ουσιώδεις μεταβολές τις συναντάμε σε ομά
δες περιφερειακών κοινοτήτων. Τα προάστια που βρίσκονται νότια αναπτύσσονται με πιο αρ
γό ρυθμό από τα βόρεια προάστια.
Από μελέτη αντιπροσωπευτικού δείγματος της περιοχής της πρωτεύουσας διαπιστώθηκε ότι
τα περισσότερα νοικοκυριά ήταν τετραμελή και κατά δεύτερο λόγο τριμελή και πενταμελή. Πε
ρισσότερα από τα μισά παιδιά (56%) ζούσαν κάτω από μέτριες οικονομικές συνθήκες, και
το 2,5% σε συνθήκες φτώχειας. Τα περισσότερα παιδιά (70%) έμεναν σε κατοικίες με 2 —3
71
δωμάτια, το 65% των παιδιών έμεναν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών .
Γενικά στη Μείζονα Περιοχή Αθηνών, και για την περίοδο 1971 - 1 9 8 1 , 769.000 άτομα ζουν
σε κατοικίες με πυκνότητα μεγαλύτερη από 1,33 άτομα / δωμάτιο (το όριο του 1,33 ατ/δωμ.
θεωρείται η ελάχιστα παραδεκτή πυκνότητα κατοίκησης). Στην ίδια περιοχή 2.700 άτομα κα
τοικούν σε κτίρια που δεν θεωρούνται κανονικές κατοικίες, 4.340 άτομα δεν εξυπηρετούνται
από τουαλέτα, 69.320 άτομα δεν εξυπηρετούνται από υδραυλικές εγκαταστάσεις και 790.880
άτομα δεν εξυπηρετούνται από λουτρό. Γενικά στην περιοχή χρειάζονται 100.000 νέες κατοι-
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κίες, και 260.000 δωμάτια. Το 20% των κατοικιών της Μείζονος Περιοχής Αθηνών θεωρούν
ται κακής ποιότητας, χωρίς κοινωνικό εξοπλισμό, το 50% μέσης ποιότητας, με ορισμένες υπη
ρεσίες κοινωνικού εξοπλισμού, και το 10% καλής ποιότητας με διαμορφωμένους χώρους κοι
νωνικού εξοπλισμού. Ένα ποσοστό 20% των κατοικιών χαρακτηρίζονται αυθαίρετες κατασκευές.
Γενικά, στην Μείζονα Περιοχή Αθηνών, κατά την περίοδο 1954 — 1975 κατεδαφίσθηκαν 3.000
κατοικίες και στη θέση τους αναπτύχθηκαν 50.000 διαμερίσματα πολυκατοικιών.
Το πρόβλημα των αυθαίρετων κατοικιών αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα για όλη
την Ελλάδα.
Τα αυθαίρετα καταλαμβάνουν το 18% της οικοδομημένης γης στο Αγρίνιο, το 52% στα Ιωάν
νινα, το 48% στην Καβάλα, το 50% στην Κοζάνη, το 67% στα Χανιά, και το 16% στη Θεσσα
λονίκη.
Από πλευράς ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, στη Μείζονα Περιοχή Αθηνών, υπάρχει
έλλειμμα 2.000 εκταρίων. Η σχέση ελεύθερων χώρων προς τον πληθυσμό είναι 2,6 τετραγ.
μέτρα / κάτοικο. Αναλυτικά το ποσοστό ελεύθερων χώρων στη Μείζονα περιοχή Αθηνών είναι
στο Ανατολικό Διαμέρισμα 5,2%, στο Βορειοανατολικό Διαμέρισμα 1,9%, στο Βορειοδυτικό,
Διαμέρισμα 2,6%, στο Δυτικό Διαμέρισμα 1,6%, στον Πειραιά 2,6% και στο κέντρο της ΑθήVaC

7 8 % 37.38,40,42.73,75,102,120.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Αστικής Γης, οι ΗΠΑ περιλάμβαναν πριν από μια ΙΟετία
23 Μητροπολιτικές περιοχές, με πληθυσμό 1.000.000 κατοίκους η καθεμία ή και παραπάνω,
και που κάλυπταν περίπου το 40% του εθνικού πληθυσμού. Το 1970 αναπτύχθηκαν σε 29
αυτές οι αστικές οντότητες και η πληθυσμιακή αναλογία τους, προς το σύνολο του πληθυσμού,
ήταν 44%. Η πρόβλευη για το 2.000 είναι το 6 3 % του πληθυσμού των ΗΠΑ να ζει σε κατα
θλιπτικά αστικοποιημένες περιοχές. Σ' αυτές τις πόλεις η συγκοινωνία είναι μια πηγή αυξανό
μενης απογοήτευσης, υπάρχει ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, οι διαθέσιμες κατοικίες εί
ναι ελάχιστες και η φθηνή κατασκευή απειλεί να μετατρέυ,ει πρόσφατα οικοδομημένες κατοι
κίες σε πρόωρες τρώγλες. Τα εγκλήματα πολλαπλασιάζονται και οι κάτοικοι ζουν κάτω από
αίσθημα φοβίας για την προσωπική τους ασφάλεια. Το σύγχρονο Αος Άντζελες, από μια άποyn, έχει ζωή μόνον μερικών δεκαετιών. Η πόλη έχει γίνει τόσο μεγάλη, μέσα σε σύντομο χρο
νικό διάστημα, ώστε διατηρεί μόνο τα ίχνη ενός αστικού κέντρου. Η πόλη είναι ένα συνοθύλλευμα φτηνών οικοδομών — εκτυφλωτικού φωτός από νέων τεράστιων σούπερ μάρκετ και ελι
κοειδών αυτοκινητόδρομων. Επίσημα η πόλη καλύπτει 464 τετραγ. μίλια και έχει πληθυσμό
2,8 εκατομ. κατοίκους. Στην πραγματικότητα η πόλη καλύπτει 5.000 τετραγ. μίλια, απορρο
φώντας δεκάδες ανεξάρτητες κοινότητες και κοινοτικές περιοχές, και ο πληθυσμός είναι πάνω
από 7 εκατομ. κατοίκους.90
Το αποτέλεσμα είναι ότι η καθαυτό πόλη, δεν χρησιμοποιείται με οποιαδήποτε ανθρώπινη
έννοια. Είναι απλά τόπος εργασίας. Οι κάτοικοι δεν περπατούν στους δρόμους, δεν μαζεύον
ται στις πλατείες, βλέπουν συνήθως το Λος Άντζελες μέσα από το αυτοκίνητο.
Το 95% των μεταφορών στη μητροπολιτική περιοχή γίνεται με το αυτοκίνητο. Το 60% του
εδάφους του κέντρου της πόλης είναι αφιερωμένο σε χώρους παρκαρίσματος — δρόμους και
γκαράζ. Η αλλοτρίωση του κατοίκου είναι απόλυτη, τόσο που πρόταση για να ιδρυθεί μαζικό
συγκοινωνιακό σύστημα για την πόλη απορρίφθηκε σε λαϊκό δημομ,ήφισμα. Παράλληλα αυ
τός ο μηχανοποιημένος — εύπλαστος και σχεδόν στεγνός κόσμος, αμβλύνει την αισθητική
anoyn του κατοίκου, με αποτέλεσμα το ομοίωμα του οργανικού να τείνει να υποκαταστήσει
το πραγματικό. Η μητρόπολη έτσι είναι περισσότερο επιδεικτική παρά ζωντανή, νευρωτική μάλ
λον, παρά ενεργητική και πάνω απόλα καταστροφικά μεγάλη. Έχει στην κυριολεξία συναρμο
λογηθεί και οι ανθρώπινες ιδιότητες της πνίγηκαν από την πνευματική και αστική υποβάθμι
ση. Αλλά και στη Νέα Υόρκη η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Στα προάστεια της
η κάλυ9η της γης έφθασε τα 7 σπίτια στο στρέμμα. Ήδη από το 1950 είχαν μείνει 30.000
στρ. ακάλυπτης γης ανάμεσα στα 319 τετραγ. μίλια των επίσημων ορίων. Η αίσθηση της αδυ
ναμίας, που οι παvύynλες οικοδομές δημιουργούν στον άνθρωπο, γίνεται πιο βαθιά μέσα στα
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ανώνυμα πλήθη από τα οποία έχει απορροφηθεί. Τα σώματα των κατοίκων που αγγίζουν το ένα
το άλλο στους υπόγειους σιδηροδρόμους, στα ασανσέρ, στους δρόμους, περιβάλλονται από ένα
μ,υχικό πεδίο αδιαφορίας. Συναγελασμένα μαζί, παράγουν μια δύναμη αμοιβαίας αδιαφορίας
και ενισχύουν, παρά ανακουφίζουν, την πανταχού παρούσα έλλειμ,η ανθρώπινης αλληλεγγύης.
Αυτή η στεγανοποίηση βαθαίνει στην πραγματικότητα τη μαζικοποίηση και ενισχύει την κυριαρ
62 90
χία υπερκοινωνικών δυνάμεων πάνω στην κοινωνία, υπερατομικών δυνάμεων πάνω στο άτομο. ·
6. Ε π ί λ ο γ ο ς :
Η πόλη, που σήμερα έχει μετασχηματισθεί σ αυτό που ονομάζεται αστικός χώρος, δεν είναι
μόνον αντικείμενο παραγωγής και μέσω αναπαραγωγής της κοινωνίας, με τη βοήθεια των ειδι
κών (πολεοδόμου — οικονομολόγου — κοινωνιολόγου — κ.ά.) αλλά Kat αντίστροφα, αυτή η
ίδια είναι άμεσο μέσο παραγωγής οικονομικών — πολιτιστικών — κοινωνικών σχέσεων. Με την
εξέλιξη των πόλεων βρισκόμασθε σε μια αντίστροφη διαδικασία, που στη διάρκεια της το «αστι
κό» εξαρτά και προσδιορίζει, μερικά, το «κοινωνικό — οικονομικό», χωρίς αυτό να σημαίνει πως
η αρχική σχέση (οικονομικό προς χωρικό) αντικαταστάθηκε από τη νέα.
Ανάμεσα στις δύο διαδικασίες (που συνυπάρχουνε παράλληλα) δημιουργήθηκαν αμφισήμαντες σχέσεις εξάρτησης και επίδρασης. Έτσι ο κάτοικος του αστικού χώρου δεν κατοικεί πια το
χώρο, αλλά τον καταναλώνει.
Μπορεί η αστική πόλη να σωθεί από τον εαυτό της; Μπορούν οι υμ,ηλές ανθρωπιστικές πα
ραδόσεις να ενσταλλαχθούν στη σύγχρονη πόλη;
Το πρόβλημα δεν θα λυθεί μόνο με τεχνικό — οικονομικές μελέτες. Κοινωνικές αξίες και παρά
μετροι καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο, ώστε η λειτουργία της πόλης να εξυπηρετεί τον
άνθρωπο, και να εκπληρωθεί η λειτουργία της πόλης σαν κοινότητα.
Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανθρώπινη συμπεριφορά και παρουσία και σης διαπροσωπκές
σχέσεις, έτσι ώστε να μεταφρασθεί η ελευθερία και η αγάπη σε ενυπόστατες πραγματικότητες
της καθημερινής ζωής.
Η αληθινά ανθρώπινη πόλη ενθαρρύνει τη συγχώνευση ατόμου και κοινωνίας, πόλης και υ
παίθρου, προσωπικών και κοινωνικών αναγκών, μέσα σ' ένα πλαίσιο που διατηρεί την ακεραιό
τητα του καθένα. 27103
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6. Ο Ρ Ο Λ Ο Σ ΤΗΣ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ
Σ Τ Ο Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Αναφέρθηκε ήδη ότι ο Κοινωνικός Σχεδιασμός ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις αιτίες,
που μέσα α ένα κοινωνικό σύστημα, προκαλούν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ώστε να λει
τουργεί επαρκέστερα από το προηγούμενο.
Στη χάραξη όμως και στο σχεδιασμό αυτής της πολιτικής, οι κοινότητες, η Τοπική Αυτο
διοίκηση, καλούνται και πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Οι ανθρώπινες κοινότητες δεν
είναι οι παθητικοί αποδέκτες ενός μέλλοντος που το σκέφθηκε γι αυτές κάποιος άλλος. Πρό
69 70
κειται για το omo τους μέλλον, και αυτές πρέπει ν' αποφασίσουν. ·
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) δεν ασχολείται μονοδιάστατα με την ποιότητα ζωής, αλλά την
αντιμετωπίζει από πολλές πλευρές, που η κάθε μια χωριστά και όλες μαζί, επιδρούν στην
υγεία (υ,υχική και σωματική) των πολιτών (χωροταξικός σχεδιασμός, κυκλοφοριακό, ρύπαν
ση περιβάλλοντος, κοινωνικός εξοπλισμός, προβλήματα αστικοποίησης, προγράμματα για
23 24
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, κ.ά) ·
Η σχηματική απόδοση του τοπικού σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής και φυσικού σχεδια
σμού έχει ως εξής:
Ιο επίπεδο: σχέδια υπηρεσιών (εκπαίδευση, κοινωνικές παροχές, κ.ά), σχέδια τμημάτων (π.χ.
δασών), σχέδια περιοχών δράσης (π.χ. περιοχές γενικής βελτίωσης), σχέδια ει
δικών θεμάτων (π.χ. πράσινο — πεζόδρομοι), ετήσιες εκτιμήσεις,
2ο επίπεδο: κύρια κεφάλαια και εισοδηματικά προγράμματα, διαρθρωτικά/τοπικά σχέδια
διαχεί ρήσης του χώρου,
3ο επίπεδο: ετήσια αναθεώρηση προγραμμάτων, εκθέσεις — επισκοπήσεις,
4ο επίπεδο: σχέδια τοπικής πολιτικής.
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α. Ο ρ ό λ ο ς τ η ς Τ Α σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η :
Το πρόγραμμα ανάπτυξης μιας περιοχής στηρίζεται σε τρία βασικά σημεία 1) τη γνώση
των διαθέσιμων πλουτοπαραγωγικών πόρων, φυσικών και ανθρώπινων, καθώς και τη γνώση
της γεωγραφικής τους κατανομής, 2) τους σαφείς κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους.
Η διαμόρφωση τους είναι κύρια θέμα επιλογής αναπτυξιακών πρότυπων και ιεράρχησης προ
τεραιοτήτων, και 3) την ύπαρξη του κατάλληλου οργανωτικού θεσμικού πλαισίου. 98
Ο ρόλος της ΤΑ στο σχεδιασμό καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως 1) χωροταξι
κός σχεδιασμός, 2) το θέμα πολεοδομία — κατοικία (έλεγχος αστικής γης και περιβάλλον
τος χώρου προλεοδομικές μελέτες, εκτέλεση έργων πολεοδομικής ανάπλασης και ανάπτυ
ξης, βελτίωση των συνθηκών της πόλης σαν τόπου κατοικίας εργασίας και αναμ,υχής), 3) η
διάσωση παραδοσιακών οικισμών, που αποτελούν τα μόνα παραδείγματα αντιπαράθεσης στα
αλλοτριωτικά περιβλήματα που προσφέρει η κατανάλωση, 4) το θέμα υγεία, παράλληλα με
προγράμματα διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού, προγράμματα προληπτικής ιατρικής,
προστασία ευπαθών ομάδων πληθυσμού, 5) προγραμματισμός και εκτέλεση έργων υποδο
μής, 6) το θέμα περιβάλλον και ποιότητα ζωής (διαχείρηση γης, ποιότητα περιβάλλοντος,
κριτήρια περιβάλλοντος, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), 7) το θέμα συγκοι
νωνία, 8) εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 98 · 99
6.

Αποκέντρωση:

Υπάρχει σήμερα στο διεθνή χώρο, ομοφωνία απόι^εων όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της
αποκέντρωσης και τη σημασία που έχει η χρησιμοποίηση της ΤΑ για την άσκηση δημόσιο-

40

νομικών καθηκόντων. Τα βασικά σημεία του αποκεντρωτικού συστήματος είναι: 1) οι πολίτες
έχουν την ευκαιρία συμμετοχής στα θέματα που τους αφορούν. Η ΤΑ δίνει στους πολίτες
τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες, 2) η αποκέντρωση είναι περισσότερο σύμφωνη
με την έννοια της δημοκρατίας, 3) τα μέλη των τοπικών συμβουλίων είναι πιο κοντά στους
πολίτες και αναπτύσσονται περισσότερο συχνά, ειλικρινείς και εποικοδομητικές σχέσεις, 4)
μειώνεται το κόστος διαχείρισης των έργων (λιγότερη γραφειοκρατία — καλύτερος σχεδια
σμός, αφού τα τοπικά συμβούλια και οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή), 5) η ΤΑ
αποτελεί αγωγή για τη δημοκρατία 6) οι οργανισμοί ΤΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν
9131
κέντρα δοκιμής νέων ιδεών και υπάρχει μικρότερη αδράνεια στους πειραματισμούς."
γ. Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς

Σχεδιασμός:

Η δημοκρατικότητα του σχεδιασμού δεν καθορίζεται μόνο από το βαθμό συμμετοχής ορ
γανώσεων ή φορέων, από το διάλογο, από την αντιπροσωπευτικότητα των αποφάσεων, αλλά
και από το είδος των προβλημάτων που καλείται να λύσει και τις συνέπειες των λύσεων.
Τα κύρια κοινωνικά προβλήματα για τα οποία χρειάζονται λύσεις, στρέφονται γύρω από
ερωτήσεις που αφορούν 1) το χαρακτήρα και το κόστος του επιθυμητού κοινωνικού προϊόν
τος, δηλαδή τη φύση των κοινωνικών σχέσεων, την ευημερία και το επίπεδο διαβίωσης της
κοινωνίας, 2) τη φύση της κοινωνικής οργάνωσης και των θεσμικών κανόνων που θεωρούν
ται οι πιο κατάλληλοι για την επίτευξη αυτού του κοινωνικού προϊόντος, 3) τα πλαίσια ευθύ
νης για να προστατευθεί το κοινό συμφέρον, 4) τον καθορισμό του βαθμού και του είδους
της ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της συμβολής / συμβουλής και συμμε
τοχής των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων και των αιρετών τους εκπροσώπων και οργα
νώσεων, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Οι λειτουργίες της συμμετοχής εξασφαλί
ζουν 1) την αποτελεσματικότητα, αξιοποιείται το κοινωνικό δυναμικό και καταπολεμούνται
οι συγκεντρωτικές δομές, 2) τον έλεγχο, αναπτύσσεται ο λειτουργικός έλεγχος και καταργεί
ται ο υπαλληλικός εφησυχασμός, 3) τη συναίνεση / αμφισβήτηση, κατά περίπτωση αναπτύσ
σεται η λαϊκή συναίνεση ή αμφισβήτηση στη διαλεκτική σύγκρουση του συμμετέχοντος με
το κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται από τον ίδιο, 4) την ανάπτυξη της πολιτικής συ
νείδησης με την ανεύρεση της κοινωνικής ταυτότητας του συμμετέχοντος. 95133
δ. Κοινωνικός

Εξοπλισμός:

Ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής στην πό
λη, είναι ο κοινωνικός εξοπλισμός. Με τον όρο «Κοινωνικό Εξοπλισμό» εννοούμε το σύνολο
των λειτουργιών που περιβάλλουν και εξυπηρετούν την κατοικία (π.χ. πάρκα, σχολεία, νοσο
κομεία) και που μαζί με την καθαυτό κατοικία και τους χώρους εργασίας, αποτελούν το βασι
κό τρίπτυχο των χρήσεων γης στην πόλη.
Η προσφορά κοινωνικού εξοπλισμού, σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ανάγκες των κα
τοίκων, αποτελεί βασική υποχρέωση της κοινότητας και απαραίτητη προϋπόθεση για μια ι
κανοποιητική λειτουργία του αστικού κέντρου. Πέρα από τη χωροθέτηση κατοικίας — βιο
μηχανίας — οργάνωση κυκλοφοριακού δικτύου, μια πόλη χωρίς επαρκή και σωστά χωροθετημένο κοινωνικό εξοπλισμό, είναι καταδικασμένη σε μια απαράδεκτη ποιότητα ζωής,
ουσιαστικά δεν λειτουργεί. 114120
Πέρα από τη σωστή ρύθμιση χώρου, η προσφορά κοινωνικού εξοπλισμού αποτελεί και
βασική προϋπόθεση της ευνομούμενης πολιτείας.
Η παιδεία, η πρόνοια, η αναυ,υχή, η άθληση, η πολιτιστική καλλιέργεια, είναι βασικά κοι
νωνικά αγαθά που πρέπει να προσφέρονται σε όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους της πόλης,
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σε μια βάση ισοτιμίας και εδώ ακριβώς βρίσκεται το βασικό πρόβλημα στην οργάνωση του
κοινωνικού εξοπλισμού στην πόλη.
Ο Κοινωνικός Εξοπλισμός περιλαμβάνει εκπαίδευση — μόρφωση, πράσινο, αθλητισμό,
αναΐ)υχή — ΐ(υχαγωγία, περίθαλυ,η, πρόνοια, συμβουλευτικό σταθμό, κέντρα προστασίας η
λικιωμένων, διοίκηση, διάφορες υπηρεσίες.
Η οργάνωση του πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του Κοινωνικού Σχεδιασμού, όπου η εξυ
πηρέτηση του συνόλου και όχι των ατομικών επιδιώξεων, είναι ο κύριος άξονας δράσης.
Στον κάθε κάτοικο χρειάζεται εδαφική έκταση στη γειτονιά
— για νηπιαγωγεία
— για δημοτικά σχολεία
— για γυμνάσια
— για βρεφικούς σταθμούς
— για παιδικές χαρές
— για παιχνιδότοπους
— για γήπεδα αθλοπαιδιών και παιχνιδιών
— για πράσινο, ελεύθερους χώρους, πλατείες, πάρκο γει
τονιάς
— για το κέντρο της γειτονιάς
Επί πλέον χρειάζονται στο κέντρο του Δήμου:
—
—
—
—
—
—
—

για
για
για
για
για
για
για

λύκεια
δημοτικό νοσοκομείο
εγκαταστάσεις πρόνοιας
αθλητικό κέντρο
πνευματικό κέντρο
δημοτικό πάρκο
εμπορικό και διοικητικό κέντρο

του:
0,50
2,00
1,20
0,30
0,50
0,75
0,75

πι2/κατ.
2
ιτι /κατ.
τηΥκατ.
ηιΥκατ.
ιτι2/κατ.
2
ιτι /κατ.
2
ηι /κατ.
2

2,00 ηι /κατ.
2,00 ηη2/κατ.
0,75
0,35
0,30
1,00
0,10
1,00
0,50

2

τη /κατ.
2
ιη /κατ.
ιη2/κατ.
ηι2/κατ.
τηΥκατ.
πι2/κατ.
ιη2/κατ.

Δηλαδή για κοινωνικό εξοπλισμό απαιτούνται 10 ηι2/κατ. για τη γειτονιά και 4 ηι2/κατ. για
το κέντρο του Δήμου.
Γενικά χρειάζονται, για γειτονιά, 10.000 κατ. 100 στρέμματα που να εξυπηρετούν τον Κοινω
νικό Εξοπλισμό, για Δήμο, 1,400 στρ., και για Διαμέρισμα μεγάλης πόλης (Αθήνα — Θεσ
σαλονίκη — Πειραιάς), 8.000 στρ.
Με αυτή την αντίληυ,η δημιουργούνται στη Ξάνθη και στην Κομοτινή οικισμοί (1.300 στρέμ
ματα έκταση, με 5.000 κατοικίες για 15.000 κατοίκους), όπου το 48% του χώρου καλύπτουν
οι κατοικίες, το 8% οι κοινόχρηστοι χώροι, το 12% εξυπηρετεί την παιδεία, το 17% εξυπη
ρετεί το κυκλοφοριακό και το 15% είναι χώροι π ρ ά σ ι ν ο υ . 7 9 · 8 0 1 2 0 1 3 4 1 3 5
ε. Ε π ί λ ο γ ο ς :
Η ανάπτυξη μέσα από τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν, οδηγούν προς την ισόρροπη α
νάπτυξη και την προστασία της υγείας και της μ,υχικής ισορροπίας του ανθρώπου. 1 0 3
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ

α. Υ λ ι κ ό
Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας του Eysenk2 και ερωτηματολόγιο με στοιχεία ατομι
κά και οικογενειακά (τα στοιχεία αφορούσαν τον εξεταζόμενο και τους γονείς του, και περι
λάμβαναν πληροφορίες για την ηλικία-τα χρόνια εκπαίδευσης-το επάγγελμα-τον τόπο
διαμονής-τον αριθμό των αδελφών και τη σειρά γέννησης-τις σχέσεις γονέων και τα αισθή
ματα για τον πατέρα και τη μητέρα) διανεμήθηκε σε τυχαίο δείγμα 200 νεοσύλλεκτων στο
στρατόπεδο
ΚΕΒΟΠ,
(άδεια
Διεύθυνσης
Υγειονομικού
ΓΕΣ
/2/
Φ040/114/348144/16-11-80). Επιλέχτηκε η μονάδα αυτή γιατί η σύνθεση της (οπλίτες εκ
παιδευόμενοι, προσωπικό και οπλίτες που επανδρώνουν τις υπηρεσίες) εξασφαλίζει την α
ναγκαία αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από την υγειονομική υπηρεσία της μονάδας, και για να μην υ
πάρχει πρόβλημα αναφορικά με την ειλικρίνεια της συμπλήρωσης, διατηρήθηκε η ανωνυ
μία. Το ερωτηματολόγιο του Eysenk έχει μεταφρασθεί και ελεγχθεί στον Ελληνικό πληθυσμό,
από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών2 και είναι το ακόλουθο (το κεφαλαίο
γράμμα στη παρένθεση δίπλα στν ερώτηση δηλώνει την παράμετρο που ερευνά η κάθε ερώ
τηση, Ε: Εξωστρέφεια, Ν: Νευρωτισμός, L: Προσποίηση).
1. Σας αρέσουν οι έντονες συγκινήσεις; (Ε)
2. Έχετε συχνά ανάγκη, από φίλους που να σας καταλαβαίνουν για να είσθε χαρούμενος(χαρούμενη); (Ν)
3. Είσθε συνήθως ξένοιαστος (ξένοιαστη); (Ε)
4. Στεναχωριέσθε όταν σας λένε «όχι» σε κάτι που ζητάτε; (Ν)
5. Πριν κάνετε κάτι το μελετάτε προηγουμένως πολύ; (Ε)
6. Όταν πείτε ότι θα κάνετε κάτι, το κάνετε πάντα, ακόμα και αν συναντήσετε δυσκολίες; (L)
7. Αλλάζει εύκολα το κέφι σας; (Ν) ·
8. Μιλάτε και κάνετε τα διάφορα πράγματα γρήγορα χωρίς να πολυσκεφτείτε προηγουμένως;
(Ε)
9. Νοιώθετε ποτέ κακόκεφος (η) χωρίς να υπάρχει λόγος; (Ν)
10. θ α τολμούσατε να κάνετε ο,τιδήποτε αν κάποιος σας παρακινούσε να το κάνετε; (Ε)
11. Γίνεσθε ξαφνικά ντροπαλός (-η) όταν θέλετε να μιλήσετε σ' ένα συμπαθητικό άτομο που
δεν ξέρετε; (Ν)
12. Χάνετε καμμιά φορά τη ΐ)υχραιμία σας και θυμώνετε; (L)
13. Κάνετε συχνά ό,τι σας έρθει στο νου εκείνη τη στιγμή; (Ε)
^
14. Στεναχωριέσθε Yta πράγματα που δεν θάπρεπε να έχετε κάνει ή να έχετε πει; (Ν)
15. Προτιμάτε το διάβασμα από το να συναναστρέφεσθε κόσμο; (Ε)
16. Προσβάλλεσθε εύκολα; (Ν)
17. Σας αρέσει να βγαίνετε πολύ έξω; (Ε)
18. Έχετε καμιά φορά σκέι;εις και ιδέες που δεν θα θέλατε να τις ξέρουν οι άλλοι; (L)
19. Είσθε άλλοτε γεμάτος (-η) ζωντάνια και άλλοτε πολύ αργοκίνητος (η); (Ν)
20. Προτιμάτε να έχετε λίγους αλλά καλούς φίλους; (Ε)
21. Ονειροπολείτε συχνά; (Ν)
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22. Όταν κάποιος σας βάλει τις φωνές του απαντάτε και σεις με τον ίδιο τρόπο; (Ε)
23. Έχετε συχνά niyeiç; (Ν)
24. Νομίζετε ότι οι συνήθειες που έχετε είναι καλές Kat αρέσουν στους άλλους; (L)
25. Μπορείτε να αφήνετε τον εαυτό σας να διασκεδάζει πολύ σ ένα ζωηρό γλέντι; (Ε)
26. Θα λέγατε ότι είσθε ένα άτομο με άγχος και με τεντωμένα νεύρα; (Ν)
27. Σας θεωρούν οι άλλοι άτομο με πολύ ζωντάνια; (Ε)
28. Όταν τελειώσετε κάτι σπουδαίο που κάνατε νομίζετε μετά ότι 8α μπορούσατε να το έχετε
κάνει καλύτερα; (Ν)
29. Είσθε συνήθως σιωπηλός (-ή) όταν είσθε με κόσμο; (Ε)
30. Κουτσομπολεύετε καμμιά φορά; (L)
31. Τριγυρνάνε στο μυαλό σας σκέι^εις που δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε; (Ν)
32. Αν θέλετε να μάθετε κάτι προτιμάτε να το διαβάσετε σ ένα βιβλίο παρά να το συζητήσετε
με κάποιον; (Ε)
33. Αισθάνεσθε παλμούς ή χτύπους στην καρδιά σας; (Ν)
34. Σας αρέσουν οι δουλειές εκείνες που χρειάζονται μεγάλη προσοχή; (Ε)
35. Σας πιάνει ταραχή ή τρεμούλες; (Ν)
36. Θα μπαίνατε στο λεωφορείο χωρίς να πληρώσετε εισητήριο; (L)
37. Σας είναι δυσάρεστο να βρίσκεσθε σε μια παρέα που κάνουν αστεία ο ένας στον άλλον; (Ε)
38. Είσθε οξύθυμο άτομο; (Ν)
39. Σας αρέσει να κάνετε δουλειές ή που χρειάζονται γρηγοράδα; (Ε)
40. Ανησυχείτε μήπως συμβούν φοβερά πράγματα; (Ν)
41. Είσθε αργός (-ή) και χωρίς βιασύνη σης κινήσεις σας; (Ε)
42. Καθυστερείτε συνήθως στις συναντήσεις σας; (L)
43. Βλέπετε εφιαλτικά όνειρα; (Ν)
44. Σας αρέσει να κουβεντιάζετε πολύ τόσο ώστε μπορείτε ακόμη να κουβεντιάσετε και με
έναν άγνωστο (-η); (Ε)
45. Υποφέρετε από πόνους στο σώμα σας; (Ν)
46. Θα είσασταν πολύ δυστυχισμένος (-η) αν δεν μπορούσατε να βλέπετε συχνά πολλούς
ανθρώπους; (Ε)
47. Νομίζετε ότι είσθε ένα νευρικό άτομο; (Ν)
48. Ανάμεσα στους ανθρώπους που γνωρίζετε, υπάρχουν και μερικοί που δεν τους χωνεύετε;

(U

49. Νομίζετε ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας; (Ε)
50. Στεναχωριέσθε εύκολα, όταν οι άλλοι βρίσκουν ελαττώματα σε σας ή στη δουλειά σας; (Ν)
51. Σας είναι δύσκολο να διασκεδάζετε πολύ σ' ένα ζωηρό γλέντι; (Ε)
52. Νοιώθετε κατώτερος (-η) από τους άλλους ανθρώπους; (Ν)
53. Μπορείτε εύκολα να δώσετε κέφι σε ένα βαρετό γλέντι; (Ε)
54. Μιλάτε καμμιά φορά για πράγματα που δεν ξέρετε; (L)
55. Ανησυχείτε για την υγεία σας; (Ν)
56. Σας αρέσει να κάνετε αστεία πράγματα (φάρσες) στους άλλους; (Ε)
57. Υποφέρετε από αϋπνίες; (Ν)
Για την καταγραφή του επαγγέλματος χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες:
1:αγρότης, 2:εργάτης, τεχνίτης, 3:υπάλληλος, 4:ελεύθερο επάγγελμα, 5:οικιακά, 6:φοιτητής,
7:άνεργος, 8:συνταξιούχος. Τα χρόνια εκπαίδευσης καταχωρήθηκαν σε 3 ομάδες, άτομα με
εκπαίδευση έως 5 χρόνια, άτομα με εκπαίδευση 6-11 χρόνια και άτομα με εκπαίδευση 12
χρόνια και πάνω. Οι περιοχές γέννησης και διαμονής διακρίθηκαν σε αστικές (u 2) (πληθυ
σμός 10.000 κάτ. και άνω) και ημιαστικές-αγροτικές (Κ,Ι)με πληθυσμό μικρότερο των 10.000
κατοίκων. Για την περιγραφή των σχέσεων των γονέων χρησιμοποιήθηκαν οι διαβαθμίσεις:
ανύπαρκτες (1), κακές (2), μέτριες (3), καλές (4), και πολύ καλές (5), για δε τα αισθήματα
προς τον πατέρα ή τη μητέρα: μίσος (1), φόβος (2), αδιαφορία (3), θαυμασμός (4), και αγάπη (5).
Από την επεξεργασία του δείγματος προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
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Πίνακας. 1
Ηλικία σε χρόνια

Πατέρα

Εξεταζόμενου
200
21,39
2,3528
19
32

Ν
χ

SD
min
max.

Μητέρας

184
53,5598
7,8278
40
78

197
48,6396
6,8762
35
69

Πίνακας 2.
Πατέρα

Επάγγελμα εξεταζόμενου

Ν

κατηγορία

Ν

%

Ι.αγρότης
2. εργάτης-τεχνίτης
3. υπάλληλος
4. ελεύθερο επάγγελμα
5. οικιακά
6. φοιτητής
7. άνεργος
8. συνταξιοχος

19
74
51
36

9,5
37
25,5
18

Σύνολο

100

2
18

1
9

100%

Μητέρας
%

57
66
27
38

28,5
33
13,5
19

2
10

1
5

200

100%

Ν
19
12
14
1
154
-

9,5
6
7
0,5
77
-

200

100%

Πίνακας 3.
Χρόνια εκπαίδευσης

εξεταζόμενου
Ν
3
92
105
200

0- 5
6-11
12 +
Σύνολο

πάτερα
Ν
%

%

27
63
10
100

54
126
20
200

1,5
46
52,5
100

Πίνακας 4. Εξεταζόμενος

u
R

τόπος

γέννησης

138
62

69%
31%

Πίνακας 5.
Ποσοστό γάμων σε ισχύ°194 (97%)
διαζύγιο-διάσταση°6 (3%)

διαμονής
172
28

86%
14%

μητέρας
Ν
%
76
106
18
200

38
53
9
100
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Πίνακας 6. Απουσία γονιού λόγω θανάτου
του πατέρα
της μητέρας
και των δύο

Ν 15
Ν 2
N I

7,5%
1%
0,5%

Πίνακας 7. Ποσοστό παρουσίας ή απουσίας αδελφών
μοναχοπαίδι
με αδέλφια
(αριθμός αδελφών

Ν 17
Ν 183
1:73
2:67
3:21
4:12
5: 6
6: 3
7: 1

8,5%
91,5%
(36,5%)
(33,5%)
(10,5%)
(6%)
(3%)
(1,5%)
(0,5%) )

Πίνακας 8. Οι σχέσεις γονέων αναφέρονται σαν:
1.
2.
3.
4.
5.

ανύπαρκτες
κακές
μέτριες
καλές
πολύ καλές

στο
>
>
>
>

1,5%
2%
5,5%
29,5%
61,5%

(Ν:3)
(ΝΑ)
(Ν:11)
(Ν:59)
(Ν: 123)

Πίνακας 9. Δείκτες προσωπικότητας του ερωτηματολογίου Eysenk, μετά τη συμπλήρωση από τους
εξεταζόμενους:
Ε
Χ
SD
Ν

12,09
3,2193
200

Ν
11,69
4,5273
200

L
4.6950
1,6109
200

Πίνακας 10. Τα αισθήματα για τον πατέρα περιγράφονται από τον εξεταζόμενο ως:
1.
2.
3.
4.
5.

μίσος
φόβος
αδιαφορία
θαυμασμός
αγάπη

στο
»
»
»
»

0,5%
2%
6,5%
17%
90%

(Ν: 1)
(Ν: 4)
(Ν:13)
(Ν:34)
(Ν:180)

στο
»
»
»
»

0,5%
0,5%
4%
15%
92,5%

(Ν: 1)
(Ν: 1)
(Ν: 8)
(Ν:30)
(Ν:185)

και για την μητέρα ως:
1.
2.
3.
4.
5.

μίσος
φόβος
αδιαφορία
θαυμασμός
αγάπη

(Σημ. Ο συνολικός αριθμός των απαντήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού του δείγματος,
Ν 200, γιατί ορισμένοι σημείωσαν παραπάνω από μία κατηγορία).
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6. Μ έ θ ο δ ο ς
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος της πολλαπλής εξάρτησης (multiple
linear regression). Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η σχέση της εξαρτημένης με
ταβλητής με κάθε μία από τις ανεξάρτητες, δεν επηρεάζεται από τις σχέσεις αυτής με τις υπό
λοιπες ή από τις ενδεχόμενες αλληλοσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων, ελέγχονται δηλαδή,
οι ενδεχόμενες συγχυτικές επιδράσεις.
Η γενική μορφή της εξίσωσης πολλαπλής εξάρτησης είναι:
y = a + b i X i + b 2 Χ2 +
+ bPxP
όπου y είναι η προβλεπόμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής, a η σταθερή της εξίσωσης,
Χι,
Χρ οι ανεξάρτητες (independent) μεταβλητές, bi....b p οι συντελεστές μερικής εξάρτη
σης (partial regression coefficients) της εξαρτημένης από κάθε μια από τις ανεξάρτητες μετα
βλητές. Ο κάθε συντελεστής μερικής εξάρτησης bi εκφράζει τη μεταβολή της εξαρτημένης
μεταβλητής y όταν μεταβληθεί η αντίστοιχη ανεξάρτητη Χι κατά μία μονάδα, υπό την προϋ
πόθεση οτι οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές μένουν σταθερές. Έχει μονάδες και μπορεί να
παίρνει θετικές ή αρνητικές τιμές. Η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή εξάρτησης διε
ρευνάται
με τη δοκιμασία t (t=

για η-ρ-Ι βαθμούς ελευθερίας, όπου SEp το πιθανό σφάλSEp
μα του συντελεστή εξάρτησης b, n o αριθμός των παρατηρήσεων, £>ο αριθμός των ανεξάρτη
των μεταβλητών). Από την ανάλυση των δεδομένων που γίνονται με πολλαπλή γραμμική ε
ξάρτηση προκύπτει ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R που είναι εννοιολογικά ομόλο
γος με συντελεστή συσχέτισης δύο ποσοτικών χαρακτηριστικών r. Το τετράγωνο του συντελε
στή πολλαπλής συσχέτισης R 2 εκφράζει το ποσοστό μεταβλητότητας της εξαρτημένης
μεταβλητής y, που εξηγείται από τη συνδυασμένη γραμμική επίδραση των ανεξάρτητων με
ταβλητών Χι...ΧρΜε τη μέθοδο αυτή μελετήθηκε διαδοχικά η εξάρτηση της Εξωστρέφειας
(Ε), Νευρωτισμού (Ν) και Προσποίησης (L) από τις ανεξάρτητες μεταβλητές (ηλικία, χρόνια
εκπαίδευσης εξεταζόμενου και γονέων, διαμονής, αριθμού αδελφών, σχέσεων γονέων, αι
σθημάτων προς πατέρα και μητέρα).
ripoéKuyav δηλαδή εξισώσεις της μορφής.
y = a + b i X i + b 2 Χ2 +
+ b 8 Xe
όπου τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής y κατέλαβαν διαδοχικά οι N,E,L, ενώ Χι = ηλικία,
Χ2 = χρόνια εκπαίδευσης πατέρα, Χ3 = χρόνια εκπαίδευσης εξεταζόμενου, Χ4 = τωρινή δια
μονή, Xs = αριθμός αδελφών, Χβ = σχέσεις γονέων, Χ? = αισθήματα για πατέρα, Χ« = αισθήματα
για μητέρα Kat bi bs είναι οι συντελεστές μερικής εξάρτησης που υπολογίσθηκαν, ενώ α
είναι η σταθερή της εξίσωσης.
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής HewlettPackard 9845Α 8 · 1 2 2 .

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α) Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση της Εξωστρέφειας (Ε) από τις ανεξάρτητες μεταβλητές
Χι
Χβ. Συντελεστές μερικής εξάρτησης b και τιμές του κριτηρίου t:
Ανεξάρτητη μεταβλητή
.b
t
Ρ
Χι ηλικία εξεταζόμενου
-0,06679
0,56
ΜΣΣ
2 χρόνια εκπαίδευσης πατέρα
+ 0,13260
1,80
ΜΣΣ
3 χρόνια εκπαίδευσης εξεταζόμενου
-0,09606
1,20
ΜΣΣ
4 διαμονή εξεταζόμενου
-0,79921
1,20
ΜΣΣ
5 αριθμός αδελφών
+ 0,02560
0,14
ΜΣΣ
6 σχέσεις γονέων
+ 0,07614
0,25
ΜΣΣ
7 αισθήματα προς τον πατέρα
-1,14183
2,96
<0,01
8 αισθήματα προς την μητέρα
+1,12752
2,45
<0,05
(R-0.27)
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Από τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης, με εξαρτημένη μεταβλητή την Ε, προέκυ\}ε ότι η Εξωστρέφεια εξαρτιέται από τα αισθήματα προς τον πατέρα (αρνητική σχέση, b = -1,
14183, t = 2,96, Ρ < 0,01) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό και από τα αισθήματα προς τη μητέ
ρα (θετική σχέση, b = + 1,12752, t=2,45, ρ<0,05) επίσης σε βαθμό στατιστικά σημαντικό.
Όσο τα αισθήματα προς τον πατέρα παίρνουν μεγαλύτερη τιμή, τόσο μειώνεται η τιμή της
Εξωστρέφειας, ενώ για τη μητέρα η μεγαλύτερη τιμή των αισθημάτων συμβαδίζει με τη μεγα
λύτερη τιμή της Εξωστρέφειας. (ΜΣΣ = μη στατιστικά σημαντικό).
β)Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση του Νευρωπσμού (Ν) από τις ανεξάρτητες μεταβλητές
Χι, ,Xs. Συντελεστές μερικής εξάρτησης b και τιμές του κριτηρίου t
t
b
Ανεξάρτητη μεταβλητή
Ρ
Χι ηλικία εξεταζόμενου
ΜΣΣ
1,08
-0,18344
ΜΣΣ
0,61
-0,06436
2 χρόνια εκπαίδευσης πατέρα
3 χρόνια εκπαίδευσης εξεταζόμενου
ΜΣΣ
0,62
+ 0,07027
4 διαμονή εξεταζόμενου
<0,05
2,05
+1,95044
ΜΣΣ
0,30
-0,07629
5 αριθμός αδελφών
ΜΣΣ
0,74
-0,32698
6 σχέσεις γονέων
ΜΣΣ
1,16
-0,63978
7 αισθήματα προς πατέρα
ΜΣΣ
+ 0,02073
0,03
8 αισθήματα προς μητέρα
R = 0,21)
Από τη μέθοδο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης, με εξαρτημένη μεταβλητή το Νευρωτισμό (Ν), προέκυυ,ε ότι ο Νευρωτισμός εξαρτιέται από τη διαμονή (θετική σχέση, b = + 1,95044,
t = 2,05, ρ < 0,05) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. Η διαμονή δηλαδή σε αστικά κέντρα δια
μορφώνει υυ,ηλότερες τιμές Νευρωπσμού και αντίστροφα, η διαμονή σε ημιαστικές-αγροτικές
περιοχές διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές.
γ) Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση της Προσποίησης (L) από τις
Χι
,Χβ. Συντελεστές μερικής εξάρτησης b και τιμές κριτηρίου t:
Ανεξάρτητη μεταβλητή
b
Χι ηλικία εξεταζόμενου
-0,17826
-0,06698
2 χρόνια εκπαίδευσης πατέρα
3 χρόνια εκπαίδευσης εξεταζόμενου
-0,03761
4 διαμονή εξεταζόμενου
+ 0,24526
5 αριθμός αδελφών
+ 0,09372
+ 0,16985
6 σχέσεις γονέων
+ 0,16021
7 αισθήματα προς πατέρα
-0,17109
8 αισθήματα προς μητέρα
R = 0,41)

ανεξάρτητες μεταβλητές
t
3,08
1,88
0,97
0,76
1,08
1,13
0,86
0,77

Ρ
<0,01
ΜΣΣ
ΜΣΣ
ΜΣΣ
ΜΣΣ
ΜΣΣ
ΜΣΣ
ΜΣΣ

Από τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης, με εξαρτημένη μεταβλητή την Προ
σποίηση (L), προέκυυ,ε ότι η προσποίηση εξαρτιέται από την ηλικία του εξεταζόμενου (αρνητι
κή σχέση, b = -0,17826, t = 3,08, ρ < 0,01) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. Με την αύξηση της
ηλικίας, μειώνεται αντίστοιχα η τιμή της προσποίησης.
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3) Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
Όπως τονίσθηκε και στο γενικό μέρος, το ενδιαφέρον στρέφεται προς τη σχέση «περιβάλ
λον χώρος και συμπεριφορά ανθρώπου». Έτσι δεν 8α σχολιασθούν τα άλλα ευρήματα (σχέ
ση εξωστρέφειας και αισθημάτων προς γονείς, σχέση προσποίησης και ηλικίας εξεταζόμε
νου). Από όλη τη στατιστική διερεύνηση προέκυυε ότι η διαμονή συσχετίζεται με το δείκτη
νευρωτισμού, και το σημείο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης ανάλυσης.
Ο Νευρωτισμός αναφέρεται στη γενική συναισθηματική αστάθεια του ατόμου, στη συναι
σθηματική του υπεραντιδραοτικότητα και στην τάση του να αναπτύσσει νευρωτική συμπτω
2 29
ματολογία, υπό συνθήκες ένταση. ·
Το δομημένο περιβάλλον ασκεί σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στην
ατομική και ομαδική ΐ)υχολογία και είναι από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες
103
της ποιότητας της ζωής. Η ποιότητα ζωής δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά μεστή περιε
χομένου και συσχετίζεται, πέρα από οικονομικούς δείκτες (εθνικό προϊόν, εισόδημα), με τα
επίπεδα παροχής υπηρεσιών, όπως η υγεία — η πρόνοια — η δικαιοσύνη — η εκπαίδευση
— η ισότητα — η θέση του ατόμου στην κοινωνία — οι συνθήκες ζωής. Είναι γεγονός ότι
τις τελευταίες δεκαετίες, σε όλες τις κοινωνίες, σημειώνονται δραστικές μεταβολές στον το
23 98 99,
μέα της ποιότητας ζωής. · ·
Η ζωή στην πόλη προκαλεί ΐ)υχική ένταση, κοινωνική ένταση και οδηγεί στην ανάπτυξη του
συνδρόμου της απομόνωσης / απόσυρσης. Η έννοια της έντασης έχει άμεση σχέση και με
3 715 9
την κοινοτική αντοχή / συνοχή και με τη σχέση προσωπικός / κοινοτικός χώρος. · · ' Η
σχέση προσωπικός χώρος προς κοινωνικό χώρο καθορίζει πυκνότητες πληθυσμού, που με
τη σειρά τους ορίζουν (διατηρούν ή δεν εξασφαλίζουν) τη συνοχή στην ομάδα. Βέβαια, τα
βασικά χαρακτηριστικά (σε κλίμακα υφή — δομή) του κοινοτικού χώρου, στα οποία μεταφρά
ζονται οι προηγούμενες έννοιες, δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν όλα σαν
ανθρωπολόγο — βιολογικές σταθερές, γιατί πολλά από αυτά εξαρτιώνται από τοπικές εθνο
λογικές ιδιομορφίες, όπως ο παράγοντας κουλτούρα που χαρακτηρίζει κάθε φορά μια δο
σμένη κοινωνική ομάδα. 9 7
Όσο μεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα της δομής ενός χώρου, τόσο μεγαλύτερη ποικιλία
ερεθισμάτων επικοινωνίας διαθέτει και τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επικοινωνίας που
προσφέρει, παράλληλα, όσο μεγαλύτερη είναι η ανταποκρισιμότητα του (υφή) ενός χχώρου,
τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός επικοινωνίας του.97
Η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους τρόπους α) επικοινωνία ανθρώ
που με το χώρο, άμεση σχέση, β) επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων δια μέσου του χώρου,
έμμεση σχέση. Το είδος της δομής του χώρου (που λειτουργεί σαν μέσον επικοινωνίας) επη
ρεάζεται από την πολυπλοκότητα της τυπολογικής διαρθρωτικής συνιστώσας και της υφής
ή ανταποκρισιακής συνιστώσας, και διαμορφώνει το είδος ή το βαθμό της επικοινωνίας.
Με το μοντέλο ανάλυσης, που αναφέρθηκε, μπορεί να ερμηνευθεί το φαινόμενο της συχνό
τερης εμφάνισης μ,υχοπαθολογικών εκδηλώσεων στους κατοίκους των αστικών κέντρων και
ιδιαίτερα των μεγαλουπόλεων. Πρόκειται δε για φαινόμενο με οικουμενική διάσταση. 3 2 , 9 7 · 1 2 7
Όταν τα αστικά κέντρα διακρίνονται από μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, έλλειΐ)η κοινωνικοού εξοπλισμού, έλλειΐ)η σχεδιασμού στην οργάνωση και λειτουργία της πόλης, τότε το προ
σφερόμενο περιβάλλον επιδρά θετικά στην εμφάνιση ι^υχολογικών και κοινωνικών προ
βλημάτων. 1 4 1 5 1 9 · 8 0 1 2 5
Τα άτομα που ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το χώρο
και κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους, ευκολότερα αναγνωρίζουν στα πρόσω
πα των άλλων ανταγωνιστές, παρά φίλους — συμπολίτες. 1 1 1 8 · 3 5
Οι καταστάσεις αυτές πυροδοτούν το άγχος και την ανάπτυξη αισθημάτων ματαίωσης.3·64 Αυ
τά αναπτύσονται σε διάφορα επίπεδα, οικογένειας, συγκροτήματος κατοικιών, γειτονιάς, δια
μερίσματος, πόλης. Παράλληλα αμβλύνεται η ικανότητα προσαρμογής και αντιμετώπισης
επώδυνων καταστάσεων και εξαντλούνται τα αποθέματα των προσαρμοστικών
μηχανισμών. 20 · 25 · 26
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Ο κάτοικος της σύγχρονης πόλης είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο αριθμό «παράσιτων» ερεθι
σμάτων: κίνδυνοι, θόρυβος, υποβάθμιση περιβάλλοντος, εντατικοποίηση του ρυθμού και του
τρόπου ζωής, πληθυσμιακής συμφόρησης. 3 6 1 2 6 1 2 7
Οι λόγοι που αναφερόμασθε στην υγεία σε συνδυασμό με την πολιτική σχεδιασμού κατοι
κίας και οργάνωσης — λειτουργίας της πόλης, προέρχονται από τη γνώση ότι αυτές οι πολι
τικές έχουν επιπτώσεις στην υγεία και ευεξία του ατόμου. 8 1 1 0 3
Η σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και της υγείας δεν είναι απλή ή γραμμική. Η έννοια
περιβάλλον σημαίνει διαφορετικά πράγματα εξαρτώμενα από την εκπαίδευση, την ηλικία,
το πολιτιστικό πλαίσιο και τις συνθήκες ζωής. Το υγιεινό περιβάλλον (που διασφαλίζει την
ποιότητα ζωής) δεν εξαρτιέται μόνον από την αρχιτεκτονική σύνθεση ή το σχεδιασμό της πό
39 81 132
λης, αλλά από τις υπηρεσίες που προσφέρει στον κάτοικο. · ·
Διερευνώντας τον αυξημένο δείκτη στεφανιαίας νόσου στους Ιάπωνες μετανάστες στη Χα
βάη και Καλιφόρνια των ΗΠΑ (υΐ(ηλότερες τιμές διαπιστώθηκαν στους Ιάπωνες της Καλι
φόρνιας), σε σχέση με το χαμηλό δείκτη της στεφανιαίας νόσου στους κατοίκους της Ιαπω
νίας, διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη επίπτωση της στεφανιαίας νόσου στους μετανάστες και
ιδιαίτερα σ' αυτούς της Καλιφόρνιας, οφείλεται στην αλλαγή του κοινωνικού περιβάλλοντος,
στην εντατικοποίηση της ζωής, στην πολιτισμική αλλαγή. Γενικά κάτοικοι που υφίστανται αλ
λαγές στην εργασία, τόπο κατοικίας, κοινωνική κατάσταση, στην ποιότητα φυσικού ή / και
κοινωνικού περιβάλλοντος, παρουσιάζουν μεγαλύτερη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημά
των καρκίνου πνεύμονα, σαρκοείδωσης, υ,υχικών διαταραχών. 17 · 59 · 77 · 81
Η αστικοποίηση εξασθενίζει την παρουσία των υποστηρικτικών κοινωνικών σχέσεων, προ
άγει την εμφάνιση του συνδρόμου «αυτονομία — απόσυρση» και σφυρηλατεί ισχυρότερους
δεσμούς του ατόμου με τα υλικά μέσα. Οι τεχνολογικές, μεταβολές, η κοινωνική κινητικότη
τα, η αποδιοργάνωση των κοινοτήτων, εμποδίζουν το άτομο να διατηρήσει, ή ακόμα και να
δημιουργήσει, δεσμούς με την οικογένεια την κοινότητα και πυροδοτούν την εμφάνιση της
ατομικής και κοινωνικής ΐ)υχοπαθολογίας. 3 · 58 · 60 · 61 · 63
Στο «σύγχρονο» αστικοποιημένο περιβάλλον, ο χρόνος Kat ο χώρος έχουν «αναδομηθεί»
και έχει μεταβληθεί η σημασία τους στη ζωή του ανθρώπου. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστα
σης είναι ακόμα και ο επηρεασμός των βιολογικών ρυθμών του οργανισμού, με επιπτώσεις
στην ευεξία, εμφάνιση αισθήματος δυσφορίας, γαστρεντερικών διαταραχών, μελαγχολίας, άγ
67 68,81 11012
χους, κατάχρησης φαρμακευτικών ουσιών και διαταραχών ύπνου. ·
·
'
Είναι φανερό ότι η υγεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ολιστική anoyn, σαν το αποτέ
λεσμα της ισορροπίας του σώματος — της yuxnç — του πνεύματος.83 Το άγχος, η ένταση,
111
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εμφάνιση νόσου. Η οικολογική θεώρηση ενδια
φέρεται για την «υγεία» της κοινότητας, των οικογενειών, των πυρηνικών οικογενειών, των
ατόμων, για την ικανότητα των ατόμων και της κοινότητας να ζουν και να λειτουργούν δη
111
μιουργικά και παραγωγικά.
Η ποιότητα ζωής είναι ένα σύστημα που επιδρά και στο άτομο και στο περιβάλλον και
δεν προάγεται μόνον από τη βελτίωση των παραμέτρων του φυσικού και κοινωνικού περι
103
βάλλοντος.
Η δυνατότητα και ικανότητα των ατόμων, να δρουν μέσα στο περιβάλλον, πρέπει παράλ
ληλα να αναπτυχθεί. Βασικός παράγοντας, επιτυχίας είναι η συνειδητοποίηση ότι η προαγω
γή της υγείας βρίσκεται σε παλίνδρομη σχέση με το δομημένο περιβάλλον. 41 · 78
Ο αριθμός των κατοίκων και η πυκνότητα πληθυσμού, έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται άμε
σα με προβλήματα δυσκοινωνικής συμπεριφοράς, υ,υχικές ή σωματικές διαταραχές, αύξηση
της εγκληματικότητας. 91 ' 113 · 118130
Οι κατοικίες πέρα από την εξυπηρέτηση της στέγασης, είναι τεχνικές κατασκευές και «μη
χανές» σχεδιασμένες από αρχιτέκτονες με σκοπό να «ελαφρώσουν» την ένταση της ζωής.56
Με την πυκνή όμως δόμηση, την ανυπαρξία σχεδιασμού στις χρήσεις γης, την αύξηση της
πυκνότητας των ενοίκων με την κάθετη και οριζόντια ιδιοκτησία, οι πολυκατοικίες λειτουρ
γούν σαν πηγές έντασης και πυροδοτούν την εμφάνιση ΐ(υχικών διαταραχών.85
Ο συνωστισμός των κατοίκων της πόλης δεν έχει επιπτώσεις μόνον στην εμφάνιση της ατο-

51
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μικής παθολογίας και επιθετικότητας. Έχει επιπτώσεις και στην «πολιτική» επιθετικότητα,
όπως αυτή εκφράζεται με την κοινωνική διαταραχή. 8 6 1 2 8
Ο υι^ηλός ρυθμός έντασης Kat η αστικοποίηση, παράλληλα με την υποβάθμιση του περι
βάλλοντος, αναφέρθηκε ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (καρδιαγγειακά νοσήματα,
άγχος, ευερεθιστότητα, αδυναμία έκφρασης των αισθημάτων, μελαγχολία, δυσκολία στις δια
17 59
προσωπικές σχέσεις, νευρωσικές διαταραχές). · "
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και η anoyn ότι η σχέση ανάμεσα στην πυκνότητα του πλη
θυσμού και την ατομική υ,υχοπαθολογία δεν είναι σημαντική. Οι συγγραφείς όμως δέχονται
τη σημασία και τη σχέση του γενικότερου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των πόλε
ων, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην εμφάνιση ατομικής κοινωνικής υ,υχοπαθο54 55
λογίας. ·
Το μεγαλύτερο ποσοστό των σοβαρών περιβαλλοντικών και οικολογικών προβλημάτων
στην Ελλάδα, συγκεντρώνεται τόσο από πλευράς τοποθεσίας, όσο και έντασης, στις αστικές
περιοχές. Ενώ αυτό μπορεί εν μέρει να θεωρηθεί ότι οφείλεται στη μη ισόρροπη ανάπτυξη
της περιφέρειας, η απάντηση στο πρόβλημα βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή της αστι
40
κής πολιτικής.
Σε γενικές γραμμές η ανάπτυξη των πόλεων, και ιδιαίτερα της Αθήνας, δεν ελέγχθηκε στε
νά. Πληθυσμός και κτίρια συνωστίζονται, το κυκλοφοριακό παρουσιάζει συμφόρηση, τα πάρκα
και το πράσινο γενικά δεν καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, οι κοινόχρηστοι χώροι
είναι ανεπαρκείς. Ο ρυθμός ανοικοδόμησης υπήρξε σημαντικός, αλλά πολά από τα κτίρια
δεν κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με τα σχέδια για την επέκταση επιλεγμένων οικισμών ή σύμ
φωνα με τα σχέδια για την επέκταση επιλεγμένων οικισμών ή σύμφωνα με τους οικοδομι
κούς κανονισμούς. Παράλληλα η γειτνίαση των κατοικιών με ακατάλληλα χρησιμοποιούμε
νες ρυπαίνουσες εκτάσεις (βιομηχανίες — αεροδρόμια κ.ά) και ο μεγάλος αριθμός των αυ
τοκινήτων, οδήγησαν σε περιβαλλοντικές συνθήκες στις πόλεις που θεωρούνται γενικά μη
ικανοποιητικές. 3 7 · 7 4 ·' 2 4 '' 3 7 · 1 3 8 - 1 3 9 -' 4 0
Η καθημερινή ζωή, ακόμα και στις συνθήκες μεσαίου αστικού κέντρου (π.χ. Λαμία), δια
φοροποιείται έντονα μέσα στην πόλη, παρουσιάζει σημαντική έλλε^η συνοχής και επιδρά
διαλυτικά στις κοινωνικές σχέσεις. 106 Σε αντίθεση με τρέχουσες αντιλήοεις και τυπικά σχήμα
τα, η συστηματική ανάλυση της οργάνωσης της καθημερινής ζωής φανερώνει τον καθοριστι
κό ρόλο του τρόπου ζωής και των προσδοκιών στη διαμόρφωση της, ιδιαίτερα δε σε ό,τι
αφορά στις σχέσεις τρόπου ζωής — προσδοκιών με κοινωνικό — οκονομικά, οικιστικά Kat
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά.
Έτσι διαπιστώνουμε ότι σε πόλεις, που από anoyn πληθυσμού ανήκουν στα μεσαία αστι
κά κέντρα, κυριαρχεί το μικρό σχετικά μέγεθος, το σχετικά χαμηλό επίπεδο κοινωνικών σχέ
σεων και η ισχυρή ομογενοποιητική επιρροή του αυτοκινήτου στην οργάνωση της καθημερι
νής ζωής. Παράλληλα η καθημερινή ζωή, η ίδια η κοινωνική συγκρότηση της, απειλείται
με αμορφοποίηση — αποσταθεροποίηση. 106
Πέρα από τις διάφορες παραμέτρους της οργάνωσης των πόλεων, που έχουν αρνητική ε
πίδραση στη yuxiKn υγεία των κατοίκων, μια άλλη παράμετρος είναι και η πυκνότητα των
ατόμων στις κατοικίες. (Στα αστικά κέντρα το 25% του πληθυσμού ζει σε σπίτια 1 — 2 δωμα
τίων, ενώ στις ημιαστικές — αγροτικές περιοχές το ποσοστό είναι 22%). 7 1 Ο δείκτης αυτός
αντιπροσωπεύει μια άλλη διάσταση των συνθηκών ζωής, που η αύξηση του έρχεται σε αντί
θεση με το αίσθημα εδαφοκυριαρχίας του ατόμου και τροφοδοτεί άγχος και ευερεθιστότη
τα.7 Η διαμονή στα διαμερίσματα, που είναι το πιο συνηθισμένο στην πόλη, ή σε κακής κατα
σκευής νοικοκυρά (π.χ. αυθαίρετα) έχει άμεση επίπτωση στην κοινωνικότητα των παιδιών. 71
Μπορούν τα παιδιά να βρουν φίλους και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, σ' ένα περιβάλλον
κακοποιημένο, και που είναι φτιαγμένο στα μέτρα των μεγάλων; Αυτό είναι ένα κρίσιμο ε
ρώτημα.
Από τη διερεύνηση δείγματος πληθυσμού, κατοίκων αστικών κέντρων του νομού Αττικής,
προκύπτει ότι το σύνδρομο της κακοποίησης του παιδιού, και της παραμέλησης της ιατρικής
του φροντίδας, παρουσιάζεται σχετικά αυξημένο.71 Στα πλαίσια διερεύνησης yuxoKoivoûvtκών προβλημάτων, έχουν γίνει οι εξής παρατηρήσεις (η έρευνα αφορά τον παιδικό πληθυ-
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ομό της Μείζονος Περιοχής Αδηνών), α) από καταγραφή του αριθμού και του είδους των
δηλητηριάσεων στο Τζάνειο Νοσοκομείο, στις περιόδους 1964— 1966 και 1974— 1975, πα
ρατηρήθηκε μια αύξηση 165%, ιδιαίτερα στις φαρμακευτικές δηλητηριάσεις και στις περι
πτώσεις οξείας μέθης. Οι πρώτες ήταν πιο συχνές στα κορίτσια 10— 14 χρ. ενώ οι δεύτερες
στα αγόρια της ίδιας ηλικίας 6) από άλλη διερευνητική σύγκριση των κλινικών χαρακτηριστι
κών παιδιών που παραπέμπονται ύστερα από απόπειρα αυτοκτονίας, διαπιστώθηκε ότι παι
διά με απόπειρα είχαν πιο συχνά τις διαγνώσεις νευρωτική κατάδλιυ,η, αντίδραση προσαρ
μογής, γ) από προκαταρτική μελέτη σε παιδιά 11 — 15 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι το 30%
των παιδιών απάντησαν ότι μερικές φορές είχαν αισθανθεί πως «η ζωή δεν αξίζει για να ζει
κανείς». Παιδιά με αρνητική διάθεση για τη ζωή, βρέθηκαν να είναι σε μεγαλύτερη αναλογία
«νευρωτικά» και «αντικοινωνικά»71. Από τις διερευνήσεις που έχουν γίνει, σε δείγματα αστι
κού και αγροτικού πληθυσμού, προκύπτει ότι το υυ,ηλότερο ποσοστό ι^χοπαθολογικών εκ
δηλώσεων εμφανίζεται στους κάτοικους των αστικών κέντρων. 7 2 · 8 7 , 8 8 · 8 9 1 2 1
Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η διαμονή σε αστικό κέντρο έλκει τον δείκτη Νευρωτισμού σε υΐ)ηλότερες τιμές, σε αντίθεση με τη διαμονή σε ημιαστικό — αγροτικό περιβάλλον.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η έννοια «περιβάλλον πόλης — διαμονή στην πόλη» δεν περιορί
σθηκε σε επιμέρους κατηγορίες (π.χ. πυκνότητα πληθυσμού, δείκτης πυκνότητας ανά κατοι
κία, ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος), αλλά θεωρήθηκε ενιαίο, λειτουργικά, σύνολο. Έ
τσι διαπιστώνεται ότι το αστικό περιβάλλον, είτε συνολικά, είτε με τις επιμέρους παραμέτρους
που το προσδιορίζουν, διαμορφώνει υΐ)ηλότερες τιμές Νευρωτισμού, επηρεάζοντας την αν
θρώπινη συμπεριφορά.
Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πραγματικότητα, όπου τα αστικά κέντρα
αναπτύχθηκαν απρογραμμάτιστα, με επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και υποβάθμιση του
κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα μεσαία αστικά κέντρα αστικοποιούνται με γρήγορο ρυθμό
που ξεπερνά την αφομοιωτική ικανότητα της κοινότητας. 1 3 4 1 3 5
Ο Eysenk προσαρμόζοντας τη θεωρία του στην πειραματική και κλινική εμπειρία, καθόρι
σε τη αυχοφυσιολογική υποδομή του Νευρωτισμού. Κατ' αυτόν ο νευρωτισμός εκφράζει τις
ατομικές διαφορές συναισθηματικής ενεργοποίησης, που έχει σχέση με τον ουδό ενεργο
ποίησης του δρεπανοειδούς συστήματος του εγκεφάλου.29 Το σύστημα αυτό καθορίζει και
την αντιδρασπκότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Είναι το σύστημα που είναι υπεύ
θυνο για τις κοινωνικές ανάγκες, τους κοινωνικούς αυτοματισμούς που τροφοδοτούνται από
εξωγενείς πληροφορίες και που τέλος είναι υπεύθυνο για τη σχέση του ατόμου με το χώρο. 97
Όταν η πόλη δεν θα καλύπτει τις βιωτικές και ι^χολογικές ανάγκες των κατοίκων, οι τε
λευταίοι θα υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Γιατί υγεία είναι η φυσική, σω
ματική και μ,υχική ευεξία, και αυτό προϋποθέτει την toopponia ανθρώπου — φύσης — δο
μημένου περιβάλλοντος. Και προς τα εκεί τείνει ο άνθρωπος, η κοινότητα. 2 2 · 8 5 1 0 3 · 1 0 7 1 3 2
Η πόλη πρέπει να λειτουργεί πολυκεντρικά και εθνικός στόχος δα πρέπει να είναι η απο
κέντρωση και η ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Οι άξονες για μια τέτοια πολιτική είναι
α) η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής, β) η παραγωγική ανασυγκρότηση της πόλης, γ) η ανά
πτυξη του βαθμού επικοινωνίας της πόλης, δ) η δραστηριοποίηση και βελτίωση της κοινωνι
κότητας των πολιτών. 9 3 · 9 4 1 3 4 · 1 3 5 1 3 6
Η πολυκεντρική πόλη θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της γειτονιάς, της συνοικίας, του Δή
μου. Η καθιέρωση χρήσεων γης (για εμπόριο — μεταποίηση — μ,υχαγωγία — κατοικία κ.ά.)
βελτιώνει τη λειτουργικότητα της πόλης. Η συμμετοχή δε των πολιτών μπορεί να υλοποιηθεί
μέσα από τα συνοικιακά συμβούλια που αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνικό
τητα των α τ ό μ ω ν . 8 2 1 0 5 · " 7 1 3 3
Βέβαια το φυσικό περιβάλλον πρέπει να προστατευθεί και να αναβαθμισθεί και αναγκαίο
είναι η δημιουργία και χάραξη Ενιαίου φορέα Περιβάλλοντος και θεσμικού Πλαισίου για
το Περιβάλλον. 136
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την αυτοτέλεια (διοικητική και οικονομική) και το κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, εξασφαλίζοντας στον κάτοικο — δημότη
το περιβάλλον που δα προάγει την υγεία και δα προσφέρει την απαιτούμενη ποιότητα
Zu>nc34·41·109'120'135
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Σχέση περιβάλλοντος και νευρωτιμού σε δείγματα Ελληνικού πληθυσμού
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της σχέσης των διαστάσεων της προσωπικότητας
(εξωστρέφειας, νευρωτισμού και δείκτη προσποίησης) με παραμέτρους από ατομικά και οι
κογενειακά δεδομένα.
Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας του Eysenk (EPI) και ερωτηματολόγιο με ατομικά
και οικογενειακά στοιχεία διανεμήθηκε σε τυχαίο δείγμα 200 νεοσύλλεκτων. Με την τεχνική
της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης (multiple linear regression) διαπιστώθηκε ότι:
Ι) η εξωστρέφεια σχετίζεται με τα αισθήματα προς τον πατέρα και τη μητέρα σε βαθμό
στατιστικά σημαντικό. Αντίθετα δεν διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται σε βαθμό στατιστικά σημαν
τικό από την ηλικία του εξεταζόμενου, τα χρόνια εκπαίδευσης του ίδιου ή του πατέρα, τον
τόπο διαμονής του ίδιου, τον αριθμό των αδελφών και τις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους,
2) ο νευρωτισμός σχετίζεται, σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, με τον τόπο διαμονής. Η δια
μονή σε αστικό κέντρα διαμορφώνει υψηλότερες τιμές νευρωτισμού, ενώ αντίστροφα, η δια
μονή σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές. Δεν διαπιστώθη
κε ότι σχετίζεται σε βαθμό στατιστικό σημαντικό με την ηλικία του εξεταζόμενου, τα χρόνια
εκπαίδευσης του ίδιους ή του πατέρα, τον αριθμό των αδελφών, ης σχέσεις των γονέων και
τα αισθήματα του εξεταζόμενου προς τον πατέρα και τη μητέρα.
3) ο δείκτης προσποίησης σχετίζεται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, με την ηλικία του
εξεταζόμενου, ενώ δεν διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται σε βαθμό οταπστικά σημανπκό με τα χρόνια
εκπαίδευσης του ίδιου και του πατέρα, τη διαμονή του εξεταζόμενου, τον αριθμό των αδελ
φών, τις σχέσεις των γονέων και τα αισθήματα του εξεταζόμενου προς τον πατέρα και τη μητέρα.
Το εύρημα της συσχέτισης του τόπου διαμονής και της διάστασης του νευρωτισμού αναλύ
θηκε και συζητήθηκε διεξοδικά.
Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα σχεδιασμού των οικισμών, της οργάνωσης και λειτουρ
γίας της πόλης και αυτά της ποιότητας ζωής, συσχετίζονται με την υγεία του ατόμου και την
ποιότητα της κοινωνικής οργάνωσης. Το υποβαθμισμένο περιβάλλον της πόλης και η αστι
κοποίηση επηρεάζουν την ατομική (ψυχικές διαταραχές, καρδιαγγειακό προβλήματα, ψυχο
σωματικές διαταραχές) και κοινωνική παθολογία.
Ο άνθρωπος πρέπει να εξασφαλίζει τη διαβίωση του σε αρμονία και ισορροπία με το πε
ριβάλλον. Ο Κοινωνικός Σχεδιασμός πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα και προς την οικονο
μική και την κοινωνική ανάπτυξη, προάγοντας την ποιότητα ζωής και βελτιώνοντας τις αν
θρώπινες σχέσεις.

\
\
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SUMMARY

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY,
UNIVERSITY OF ATHENS
Environment and neuroticism in Greek population sample
DIMITRIOS YEROUKALIS
PSYCHIATRIST
The purpose of this thesis was to investigate the association between various dimensions
of personality (extraversion, neuroticism and lie scale) and various individual and family data.
The Eysenk Personality Inventory
(ERI) and a questionnaire
including
individual,
demographic and socioeconomic items was distributed to an unselected sample of 200 recruits.
Multiple regression modeling was used for the analysis of the data.
The main findings are as follows:
1) Extraversion is related to the feelings towards father and mother in a statistically significant
degree. By contrast, no statistically significant association was established between extraversion
and the age of the examined person, the schooling years of himself or his father, the sibship
size, his place of residence, and the nature of relation between his parents.
2) Neuroticism is associated to a statistically significant degree with the place of residence.
Thus, residence in urban centers is related with higher values of neuroticism, and inversely,
residence in semi — urban or rural areas is associated with lower values of this parameter.
There is no relation of neuroticism with the age of the examined person, schooling years
of himself or his father, sibshipsize, relation between parents, and the feelings of the examined
towards his father or his mother.
3) Lie scale rating is associated to a statistically significant degree with the age of the examined
person, whereas, it is not associated significantly with the years of schooling of the examined
or his father, his place of residence, ribship size, the feelings of the examined towards his
father or mother and the relation between the two parents.
As the main finding of the present thesis is considered the significant asssociation between
place of residence and level of neuroticism. This finding is examined and discussed extensively.
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