ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

Προβληματισμοί γύρω από τις δημογραφικές
εξελίξεις στην Ελλάδα
Εισαγωγή

αυξήθηκαν οι θάνατοι από 56.000 το
ΧΕΙ επανειλημμένα τονιατεί από ει
δικούς επιστήμονες και ερευνητές
1953 σε 93.000 το 1990, ως αποτέλεσμα
ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει δημογραφικό της γήρανσης του πληθυσμού. Έτσι, το
φυσικό πλεόνασμα του πληθυσμού από
πρόβλημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής
87.000 το 1953, μειώθηκε σε 8.000 το
Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.), ο μέσος
19905.
αριθμός παιδιών που γεννήθηκαν από το
Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μετα
1953 μέχρι το 1980 ήταν 148.000. Τόσα
ναστών έχει μετατραπεί σε χώρα παλινπαιδιά γεννήθηκαν και το 1980. Από τότε
νόστησης Ελλήνων και υποδοχής μετα
ναστών νομίμων και παρανόμων®. Ένα
άρχισε η μείωση, φθάνοντας τις 101.000
γεννήσεις το 19901. Οι 148.000 γεννή
νέο μεταναστευτικό ρεύμα από τη Θράκη
σεις του 1980 αντιστοιχούσαν σε 2,1 παι
και το νομό Έβρου ειδικότερα έχει αρχί
διά ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλι
σει στη δεκαετία του 1990. Όμως από το
κία, όσα απαιτούνται για την αναπλήρω1977 στη χώρα μας δεν συλλέγονται στοι
ση των γενεών. Ο αριθμός των 101.000
χεία για τη μεταναστευτική κίνηση.
γεννήσεων αντιστοιχεί σε 1,4 παιδιά ανά
Η εσωτερική μετανάστευση έχει καταγυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δη
λήξει σε ανορθολογική κατανομή του
μιουργεί ένα έλειμμα 0,7 παιδιών για να
πληθυσμού στον ελληνικό χώρο, με υαναπληρωθούν οι σημερινές γενεές2. Τα
περσυγκέντρωση στην Αθήνα και Θεσσα
λίγα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ο
λονίκη και ερήμωση της υπαίθρου. Χαρα
δηγήσουν σε πολύ λιγότερα ύστερα από
κτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας εί
ναι η αύξηση του πληθυσμού των μεγά
μια γενεά.
λων αστικών κέντρων της περιφέρειας7.
Η γαμηλιότητα καθορίζει σε ποσοστό
98% τη γονιμότητα των μητέρων. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια ση
μαντική μείωση του αριθμού των γάμων.
Συζήτηση για τη γονιμότητα
Το 1961 -64 ο μέσος ετήσιος αριθμός των
Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε απο
γάμων ήταν 73.900 ή 8,73 γάμοι σε 1000
κατοίκους, το 1987-90 ο μέσος αριθμός
κλειστικά σε ορισμένα στοιχεία και διευ
κρινίσεις που αφορούν στη γονιμότητα
ήταν 58.500 ή 5,86 γάμοι σε 1000 κατοί
στην Ελλάδα.
κους. Σε αντίθεση με άλλες χώρες της
Ευρώπης, όπου οι γεννήσεις εκτός γάμου
Το φαινόμενο της μείωσης των γεννή
σεων και της γονιμότητας διαχρονικά ερ
έχουν φτάσει σε μεγάλα ποσοστά (Δανία
μηνεύεται γενικά από τη μετάβαση από
47%, Γαλλία 25%), στην Ελλάδα η συν
τριπτική πλειονότητα των γεννήσεων
την παραδοσιακή αγροτική κοινωνία στη
βιομηχανική αστική, μετάβαση που συνο
συμβαίνει μέσα στο γάμο.
δεύτηκε, όπως επισημαίνει η MORSA
Επίσης έχει σημειωθεί αύξηση του α
(1978)®, από αλλαγή στην ίδια την έννοια
ριθμού των διαζυγίων, που από 5 διαζύ
του προτύπου γονιμότητας. Φαίνεται ότι
για στους 100 γάμους το 1973 έφτασε το
υπήρξε μια μετατόπιση από το επίπεδο
1990 σε 10 διαζύγια στους 100 γάμους3.
των συλλογικών ηθών και εθίμων (collec
Η γήρανση του πληθυσμού (η αναλο
tive morals), στα συλλογικά πρότυπα
γία των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω στο
συμπεριφοράς (collective behaviour).
συνολικό πληθυσμό), αυξήθηκε από
Μέχρι το 1960 το «φυσιολογικό» μέγεθος
6,8% το 1951 σε 13,6% το 19904. Η γή
οικογένειας ισοδυναμούσε με 2 ή 3 παι
ρανση αποτελεί βασική συνέπεια της
διά. Οι πολυμελείς οικογένειες ήταν ευ
μείωσης των γεννήσεων και της γονιμό
ρύτερα αποδεκτές σε σύγκριση με τις οι
τητας. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι
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κογένειες χωρίς παιδιά. Ωστόσο, ανάμε
σα στα ζευγάρια που παντρεύονται τε
λευταία, οι οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά
είναι όλο και περισσότερο αποδεκτές και
η επιλογή για τη μη απόκτηση παιδιών έπαψε να αποτελεί κοινωνικό στίγμα. Επί
σης συνοπτικά ως λόγοι αλλαγής των
προτύπων αναπαραγωγικής συμπεριφο
ράς μπορούν να αναφερθούν οι μεταπο
λεμικές αλλαγές στον οικονομικό, κοινω
νικό και πολιτικό τομέα, η αύξηση του α
τομικού διαθέσιμου εισοδήματος, η άνο
δος του μορφωτικού επιπέδου, η σταδια
κή αλλαγή των ρόλων ανδρών και γυναι
κών και η βελτίωση και διάδοση των τε
χνικών οικογενειακού προγραμματισμού.
Έτσι, ενώ στον παραδοσιακό τύπο οικο
γένειας κυριαρχεί η ύπαρξη κοινών οικο
νομικών συμφερόντων ανάμεσα στους
γονείς και τα παιδιά, ο βασικός στόχος
στο νέο τύπο οικογένειας είναι η εκπαί
δευση και η ανατροφή των παιδιών και
βέβαια καλλιεργούνται οι συναισθηματι
κές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, αλλά α
φιερώνεται περισσότερος «χώρος* για
να αναπτύξουν οι γονείς και τα παιδιά τα
ατομικά τους ενδιαφέροντα. Συχνά οι γο
νείς βλέπουν την ύπαρξη μιας μεγαλύτε-

ρης οικογένειας ως εμπόδιο για την
πραγματοποίηση των ατομικών τους
στόχων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί
το γεγονός ότι η μετάβαση από τα παρα
δοσιακά ήθη και έθιμα στα συλλογικά
πρότυπα συμπεριφοράς δεν πραγματο
ποιήθηκε ταυτοχρόνως σε όλες τις κοι
νωνικές ομάδες. Η εξέλιξη αυτή πιθανόν
να εξηγεί, ως ένα βαθμό, τη διαφορική
γονιμότητα (differential fertility) των ο
μάδων που θεωρούνται ως πιο παραδο
σιακές.
Για να εξεταστούν σε βάθος και με συ
στηματικό τρόπο οι παράγοντες που επι
δρούν στη γονιμότητα στην Ελλάδα και ε
πειδή δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοι
χεία για τη διαχρονική μελέτη του φαινο
μένου, σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε στο
ΕΚΚΕ, υπό τη διεύθυνση της γράφουσας,
πανελλήνια έρευνα γονιμότητας, της ο
ποίας τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευ
τεί ήδη σε δύο τόμους9, ενώ πρόκειται
σύντομα να δημοσιευτεί και ο τρίτος τό
μος. Η έρευνα έχει ακολουθήσει τα πρό
τυπα της Διεθνούς Έρευνας Γονιμότητας
(World Fertility Survey), αλλά έχει προ
σαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Για
την πραγματοποίησή της επιλέχτηκε τυ
χαίο διαστρωματωμένο δείγμα 6530 γυ
ναικών, οι οποίες απάντησαν σε σειρά ε
ρωτήσεων, με βάση ειδικά σχεδιασμένο
ερωτηματολόγιο για διάφορες δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές μετα
βλητές. καθώς και για μεταβλητές στάσεων-αντιλήψεων, που παραβλέπονται
στις επίσημες στατιστικές. Επίσης καταγράφηκε με λεπτομέρεια το ιστορικό α
πασχόλησης και εγκυμοσύνης των γυναι
κών. Με την έννοια αυτή παρόμοια έρευ
να πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα.
Προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγο
νός, ότι ερευνητής του ΕΚΚΕ εμφανίζεται
στο επιστημονικό περιοδικό του ΕΚΚΕ (Ε
πιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών τευχ.
70,1988), στη συνέχεια στον τύπο, αλλά
και πρόσφατα στη Διακομματική Επιτρο
πή της Βουλής για το δημογραφικό, όπου
κλήθηκαν να εκθέσουν τις απόψεις τους
όλοι οι δημογράφοι, να «αγνοεί» την έ
ρευνα αυτή. Πιστεύουμε ότι αιτία του γε
γονότος αυτού είναι η προσπάθεια να το
νιστεί η άποψη ότι δεν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Άποψη
αντίθετη προς αυτή όλων των άλλων δη-

μογράφων, που δεν στηρίζεται σε πρωτο
γενή στοιχεία αλλά σε προσωπικές εκτιμήσεις-προβλέψεις.
Συγκεκριμένα, «υπολογίζοντας» τη
γονιμότητα της γενεάς των γυναικών που
έχουν γεννηθεί κατά την περίοδο 195560, υποτίθεται και αναπτύσσεται κατά
συγκεχυμένο τρόπο η άποψη ότι και οι ε
πόμενες γενεές των γυναικών θα ακολου
θήσουν την ίδια πορεία. Αναφέρεται, ω
στόσο, ότι η «υπολογιζόμενη» γονιμότη
τα της γενεάς του 1955-60 ισοδυναμεί με
1,9. Συνεπώς το πρόβλημα θα υπάρχει α
κόμη και στην περίπτωση που οι «υπολο
γισμοί» είναι σωστοί και οι «προβλέψεις»
επαληθευθούν: η γονιμότητα θα βρίσκε
ται και πάλι κάτω από το επίπεδο ανανέω
σης των γενεών.
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελ
λάδας μεταπολεμικά συγκεντρώνει και
μεταβιβάζει σε διεθνείς οργανισμούς
(αρμόδια υπηρεσία Ηνωμένων Εθνών και
προσκείμενοι στον ΟΗΕ οργανισμοί, EU
ROSTAT κ.λπ.), σύμφωνα με αντίστοιχες
συμφωνίες, στατιστικά στοιχεία. Με βάση
τα στοιχεία αυτά εκδίδονται συγκριτικές
αναλύσεις για διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Οι διεξαγόμενες έρευνες, κατά κανό
να, περιορίζονται σε μικρό δείγμα πληθυ
σμού και επομένως μόνον ενδεικτικά
μπορούμε να αναφερόμαστε σε μετρή
σεις που προκύπτουν από ερευνητικά δε
δομένα. Η αβεβαιότητα των αριθμών ι
σχύει πολύ περισσότερο όταν πρόκειται
για προβλέψεις.
Είναι, επομένως, περίεργο το γεγονός
πως με κατηγορηματικό τρόπο παρου
σιάζονται, από προσωπικές προβλέψεις
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πενταετούς ομάδος πληθυσμού, στοιχεία
που να προδικάζουν τη δημογραφική ε
ξέλιξη της χώρας ως αντίθετη από την ε
ξέλιξη που προκύπτει από τα δεδομένα
της ΕΣΥΕ.
Στο πρόσφατο συνέδριο των γαλλό
φωνων δημογράφων που διεξήχθη στους
Δελφούς (6-10 Οκτωβρίου 1992), ανα
κοίνωση με παρόμοια θέση παρουσιάστη
κε από Καναδό στατιστικό ως απλή δημογραφική άσκηση. Παρ’ όλα αυτά στην α
νακοίνωση αυτή ασκήθηκε εντονότατη
κριτική από τους συνέδρους και ιδιαίτερα
από τον εκδότη του έγκυρου δημογραφικού περιοδικού POPULATION, P. Festy,
που τόνισε πόσο παρακινδυνευμένη είναι
η αναφορά σε παρόμοιες προβλέψεις.
Δεν είναι, λοιπόν, δυνατό, με βάση κά
ποιες μαθηματικές ασκήσεις, να μιλάμε
για αυτόματη επίλυση του προβλήματος
και ανάκαμψη των γεννήσεων.
Αντίθετα εμείς, ενώ διαθέτουμε συγ
κεκριμένα στοιχεία από την πανελλήνια
έρευνα γονιμότητας του ΕΚΚΕ, για όλες
τις γενεές των γυναικών που έχουν γεν
νηθεί κατά την περίοδο 1939-1969 και
όχι απλώς για μια πενταετή ομάδα ηλι
κιών, και με βάση τις απαντήσεις των ι
δίων των γυναικών για το συνολικό αριθ
μό παιδιών που σχεδιάζουν να αποκτή
σουν, τον ονομαζόμενο «επιθυμητό αριθ
μό παιδιών», ουδέποτε προβάλαμε τον α
ριθμό αυτό ως πραγματικό. Γιατί ακριβώς
οι επιθυμίες αυτές μπορεί να μεταβλη
θούν μια ή περισσότερες φορές, κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής των
γυναικών, είτε λόγω δυσχερειών που
αντιμετωπίζουν στην πραγματοποίησή
τους ή και για άλλους λόγους. Η χρησι
μότητα του αριθμού αυτού έγκειται στη
διαπίστωση ότι, ενώ στην ελληνική κοινω
νία τα παιδιά είναι, τουλάχιστον ακόμη, ε
πιθυμητά, για διάφορους λόγους οι γο-

νείς αναγκάζονται να περιορίζουν το μέ
γεθος της οικογένειάς τους. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν με διάφορα μέτρα, που προκύ
πτουν από την έρευνα του εκκε, για να α
ποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που
επιθυμούν.
Εκτός Από το ΕΚΚΕ και την ΕΣΥΕ, ση
μαντικός φορέας που απασχολείται με
την επιστημονική ανάλυση των πληθυσμιακών προβλημάτων της χώρας, είναι
και η Ελληνική Εταιρία Δημογραφικών
Μελετών (ΕΔΗΜ). Συστάθηκε το 1980 και
συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους δημογράφους, καθώς και με διεθνείς οργα
νισμούς και οργανώσεις άλλων χωρών. Η
ΕΔΗΜ είχε κατ' επανάληψη την ευκαιρία
να εμφανίσει το δημογραφικό ζήτημα της
χώρας σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις-συνέδρια. Όσον αφορά στο δημογραφικό πρόβλημα υπήρξε πάντα ομο
φωνία στις απόψεις και η συζήτηση αφο
ρούσε στα μέτρα αντιμετώπισής του. Τα
πρακτικά των συνεδρίων, που έχει διοργανώσει, έχουν δημοσιευθεί σε σειρά τό
μων10και μέλη της έχουν συγγράφει πολ
λά άρθρα και βιβλία που αναπτύσσουν και
επεξηγούν τις δημογραφικές εξελίξεις".
Όλη αυτή η προσπάθεια έγινε με βάση
την ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς δαπά
νες του δημοσίου (πλην περιορισμένης ε
πιχορήγησης από το υπουργείο Πολιτι
σμού για τα συνέδρια).
Η ΕΔΗΜ έχει με επανειλημμένα διαβήματά της στην πολιτεία τονίσει την ύ
παρξη άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων για
το δημογραφικό ζήτημα.

Στην Ελλάδα ουδέποτε έχει εφαρμο
στεί μια συνολική οικογενειακή ή δημογραφική πολιτική, αν και έμμεσα οι νόμοι
για την απασχόληση, την κοινωνική α
σφάλιση και άλλους τομείς της κοινωνι
κής πρόνοιας εμπεριέχουν μέτρα που
μπορούν να θεωρηθούν ότι υποστηρί
ζουν την οικογένεια (παροχή επιδομά
των, γονικών αδειών, κ.λπ.). Κύρια χαρα
κτηριστικά των μέτρων αυτών, αλλά και
της κοινωνικής πρόνοιας γενικά στην Ελ
λάδα, είναι η πολυπλοκότητα, η έλλειψη
ομοιομορφίας και συντονισμού και η ανι
σότητα στην κάλυψη του πληθυσμού (για
ανάπτυξη του θέματος βλ. Symeonidou
1990, Συμεωνίδου 1990)12.
Το 1991 συστάθηκε, για πρώτη φορά,
διακομματική επιτροπή της Βουλής για
το δημογραφικό, γεγονός που καταδει

κνύει ότι η πολιτεία αναγνώρισε την ύ
παρξη του προβλήματος.
Ο λόγος που γράφεται το άρθρο αυτό
δεν είναι, λοιπόν, για να διευκρινίσει ότι
έχει πραγματοποιηθεί έρευνα γονιμότη
τας στο εκκε, η οποία είναι πολύ γνωστή,
τουλάχιστον σε όσους ασχολούνται ή α
πλώς ενδιαφέρονται για το θέμα, ούτε για
να αντικρούσει αυτή καθ’ εαυτή μια εμ
φανιζόμενη αντίθετη ως προς το δημογραφικό πρόβλημα άποψη. Ο λόγος για
τον οποίο αναφέρονται τα παραπάνω και
τονίζεται παράλληλα η έρευνα του ΕΚΚΕ
είναι γιατί οι απόψεις του εν λόγω ερευ
νητή βρήκαν, φαίνεται, σε ορισμένα μέλη
της διακομματικής επιτροπής «απήχη
ση» για λόγους ευνόητους: ύπαρξη προ
βλήματος σημαίνει ανάγκη λήψης μέτρων
και επομένως δαπάνη για την εφαρμογή
των μέτρων αυτών.

Αλλά ποια ήταν τα επιχειρήματα του ε
ρευνητή;
Μεταφέρω μια χαρακτηριστική παρά
γραφο, όπως καταγράφεται στα πρακτικά
της Βουλής της 8.4.1992: «Βρισκόμαστε
στην εθνική οδό Αθήνας-θεσσαλονίκης
και τρέχουμε με 200 χλμ. Αυτό δεν ση
μαίνει ότι σε όλη τη διαδρομή θα τρέχου
με με την ίδια ταχύτητα. Κάπου ο δρόμος
δεν θα το επιτρέπει, κάπου θα συναντή
σουμε ένα εμπόδιο και έτσι η ταχύτητά
μας θα ελαττωθεί. Αφού, όμως, ο δρόμος
ξαναφτιάξει, το εμπόδιο εκλείψει, θα με

γαλώσουμε την ταχύτητά μας». (SIC).

Υπονοεί λοιπόν ότι ο δρόμος για την
αύξηση της «ταχύτητας» της γονιμότη
τας θα ξαναφτιάξει. Αλλά άραγε πώς; Αυ
τόματα;
Με ένα άλλο χαρακτηριστικό «επιχεί
ρημα» ο ερευνητής υποστηρίζει ότι στις
χώρες της Β. και Δ. Ευρώπης παρουσιά
στηκε αυτόματη ανάκαμψη της γονιμότη
τας, ενώ είναι γνωστές οι γενναίες παρο
χές που έχουν δοθεί και τα μέτρα που έ
χουν ληφθεί για την τόνωση των γεννή
σεων (βλ. παράδειγμα Γαλλίας, Σουηδίας,
Δανίας).
Πώς, όμως, ο ερευνητής μπορεί να
γνωρίζει τι θα γινόταν στις χώρες αυτές,
αν δεν είχαν ληφθεί τα αντίστοιχα μέτρα,
πολύ περισσότερο δε που τα μέτρα αυτά
εφαρμόστηκαν όχι τυχαία, αλλά ύστερα
από έρευνες και ακριβώς για την αντιμε
τώπιση της μείωσης της γονιμότητας;
Το επικίνδυνο είναι ότι ο εν λόγω ε
ρευνητής φαίνεται να επηρεάζει τον
πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος, παρά
τις απεγνωσμένες προσπάθειες και τις α
πόλυτα τεκμηριωμένες απόψεις του
γραμματέα της επιτροπής κ. Μ. Δρεττάκη, καταλήγει ότι «πολύ λίγα μπορούμε
να αλλάξουμε, όσα μέτρα και αν πάρουμε
επάνω στο δημογραφικό».

Μέτρα - Προτάσεις

Σύμφωνα με την έρευνα γονιμότητας,
που η διακομματική επιτροπή της Βου
λής έχει στη διάθεσή της, δύο είναι οι κυριότερες μεταβλητές, ανάμεσα σε άλλες,
που επιδρούν στη γονιμότητα: η γυναι
κεία απασχόληση και η κατοικία, θ α έ
πρεπε, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, να
προταθεί ένα πλέγμα μέτρων. Συγκεκρι
μένα, θα έπρεπε να προταθεί η αναδιάρ
θρωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα
(π.χ. προγράμματα επανένταξης των γυ
ναικών στο εργατικό δυναμικό, μερικά αμειβόμενες γονικές άδειες, ελαστικά ω
ράρια εργασίας κ,λπ.), η αύξηση των υπη
ρεσιών στήριξης της οικογένειας (π.χ. ί
δρυση βρεφονηπιακών σταθμών και βελ

τίωση των ήδη υπαρχόντων, βοήθεια στο
σπίτι, κατάργηση εναλλασσομένων ωρα
ρίων στα σχολεία, δημιουργική απασχό
ληση των παιδιών μετά το σχολείο κ.λπ.).
Τα οικογενειακά επιδόματα, ακόμα και το
επίδομα του τρίτου παιδιού που έχει δο
θεί, έχουν απλώς επικουρικό χαρακτήρα,
εφόσον σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να ϋποκαταστήσουν το μισθό της γυναί
κας που χάνεται, επειδή αναγκάζεται να
εγκαταλείψει την εργασία της συχνά με
την απόκτηση του πρώτου παιδιού, κυ
ρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων υπηρε
σιών. Ακόμη, δίνοντας έμφαση στο θέμα
της κατοικίας, που αποτελεί την αμέσως
επόμενη κυριότερη μεταβλητή επίδρα
σης στη γονιμότητα, θα έπρεπε να προταθεί ένα στεγαστικό πρόγραμμα, ιδιαί
τερα για τα νέα ζευγάρια, και κατά προτε
ραιότητα στις αστικές περιοχές.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας του
ΕΚΚΕ θα μπορούσε ακόμη να γίνει ανάλυ
ση κόστους-οφέλους των προτεινόμενων
μέτρων, κατά σειρά σημαντικότητας και
τα αποτελέσματα να ληφθούν υπόψη για
τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής.
Τα παραπάνω, όσον αφορά στην πολι
τική. Ό σον αφορά στη συνέχιση της έ
ρευνας, ενδιαφέρον θα είχε η διαχρονι
κή, κάθε 10 χρόνια, επανάληψή της, με το
ίδιο δείγμα, μέχρις ότου οι γυναίκες ανα
παραγωγικής ηλικίας συμπληρώσουν το
μέγεθος της οικογένειάς τους. Μόνο με
τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να γίνουν
ακριβείς συγκρίσεις μεταξύ πραγματικού
αφενός και «επιθυμητού» και «ιδανικού»
αριθμού παιδιών αφετέρου.
Απαραίτητη, επίσης, θεωρείται η συ
νεχής παρακολούθηση του φαινομένου
με έρευνες γονιμότητας, που θα χρησι
μοποιούν νέο δείγμα σε εθνικό επίπεδο,
αλλά και σε υπο-ομάδες πληθυσμού, δί
νοντας έμφαση στις περιοχές που πα
ρουσιάζουν ιδιαίτερα δημογραφικά προ
βλήματα (π.χ. παραμεθόριες) ή σε συγκε
κριμένες ομάδες (π.χ. άγαμες μητέρες,

διαζευγμένες γυναίκες, άνδρες-σύζυγοι,
ζευγάρια που συμβιώνουν, νέοι, νέα ζευ
γάρια κ.λπ.).
Τέλος, η συνεχής παρακολούθηση του
οικονομικού κόστους ανατροφής των
παιδιών θα έπρεπε να συμπληρώνει τις
παραπάνω έρευνες. Επίσης, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό κόστος
ανατροφής των παιδιών, που ονομάζεται
ευκαιριακό κόστος, που αφορά στο εισό
δημα που χάνει η γυναίκα, επειδή δεν ερ
γάζεται και ασχολείται με την ανατροφή
των παιδιών.
Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυα
στούν και με το κόστος των υπόλοιπων
προτεινόμενων μέτρων δημογραφικής
πολιτικής, ώστε η πολιτεία να είναι δυνα
τό να εκτιμά στη συνέχεια το συνολικό
κόστος, για μια συνεπή πολιτική, η οποία
βέβαια θα πρέπει να υπόκειται σε διαρκή
αξιολόγηση, λόγω ακριβώς της δυναμι
κότητας του φαινομένου της γονιμότη
τας.
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«Arcadia»*

O ΚΑΣΤΡΙ Κυνουρίας είναι ένα πλέγμα

T

εφτό χωριών, απλωμένων στις βορει
οανατολικές υπώρειες του Πάρνωνα, και
σε υψόμετρο από 700 μέχρι 950 μέτρα.
Οι αποστάσεις ανάμεσά τους ποικίλλουν
από ένα μέχρι τέσσερα χιλιόμετρα και
βρίσκονται περίπου στο κέντρο της Πελοποννήσου. Διοικητικά υπάγονται στο νο
μό Αρκαδίας. Ναι, πρόκειται για την ίδια
Αρκαδία του μύθου. Υπάρχει ένα δημώ
δες τετράστιχο που τα έχει υμνήσει:
Εφτά χωριά έχει η Πόλη
εφτά και το Καστρί,
η ρίγανη και η θρούμπη,
είναι παραπανιστή.
Φαντάζομαι ότι η εφτάλοφη Κωνσταν
τινούπολη θα έπρεπε να νοιώθει αρκετά
υπερήφανη. Όσο για τη ρίγανη και τη
θρούμπη, αυτές σίγουρα περισσεύουν. Υ
πάρχει ακόμα στην περιοχή μια αφάντα
στη ποικιλία βοτάνων, αρωματικών και μη
-αλλά δεν ξεκίνησα για να περιγράφω τη
χλωρίδα εδώ. Η αναφορά μου στο Καστρί
έχει άλλο σκοπό. Γεννήθηκα εκεί, στο χω
ριό Καράτουλα. Το 1941 που το εγκατέλειψα με την οικογένειά μου -μέσα στον
πρώτο σκληρό χειμώνα της γερμανικής
κατοχής- τα παιδιά στο δημοτικό του
σχολείο φτάναμε τα 45. Έχω ξαναγυρίσει
τώρα στο χωριό, περιστασιακά φυσικά.
Μερεμέτισα το παλιό σπίτι, που είχε ερει
πωθεί σχεδόν και καταφεύγω συχνά εκεί.
Με τραβάνε οι ρίζες μου, ακριβώς όπως
άλλα τρία εκατομμύρια Αθηναίους. Το
δημοτικό του σχολείο, ελλείψει παιδιών,
έχει κλείσει πια. Βάσει κάποιου νόμου,
για να λειτουργήσει ένα σχολείο χρειά
ζονται εφτά παιδιά. Στα έξι από τα εφτά
χωριά του Καστριού δεν υπάρχουν εφτά
παιδιά για να κρατήσουν ανοιχτά τα σχο
λεία τους. Έτσι, όσα παιδιά υπάρχουν
πηγαίνουν στο σχολείο του κεντρικού χω
ριού. που μέχρι πριν από λίγα χρόνια λε
γόταν Αγιος Νικόλαος. Τώρα, κάπως λα
θραία και λίγο σαν ύπουλη μοίρα, ο Άγιος
Νικόλαος έχει οικειοποιηθεί το όνομα ό
λων. Έχει γίνει αυτός το Καστρί.
Πόσο πίσω φτάνει η ιστορία αυτών των
οικισμών, δεν είναι εντελώς εξακριβωμέ
νο. Ακολουθώντας, πάντως, μια γενική ε

κτίμηση, θα μπορούσε κανείς να τοποθε
τήσει την αρχή τους μέσα στην τουρκο
κρατία. Τα άγονα και απρόσιτα εδάφη
τους ήσαν τα μόνα που είχαν απομείνει
για τους κατατρεγμένους ραγιάδες. Ανα
ρωτιέμαι συχνά πόσες γενιές χρειάστηκε
να δουλέψουν εξοντωτικά για να χτι
στούν αυτά τα χιλιόμετρα ξερολιθιάς, αυ
τές οι καταπληκτικά όμορφες ταράτσες,
που δεν είναι ποτέ φαρδύτερες από δυο
μέτρα και που. στο αχαμνό χώμα που
συγκροτούν, στηρίζουν αμπέλια κυρίως.
Μέσα στην αυτάρκεια της στέρησης μιας
κλειστής οικιακής οικονομίας, το κρασί
μαζί με το λιγοστό σιτάρι ήσαν τα βασικά
προϊόντα της περιοχής. Το λάδι -αυτό ε
ξασφαλιζόταν με την εποχιακή μετακίνη
ση ενός υπολογίσιμου μέρους των κατοί
κων, στους τόπους παραγωγής του.
Τώρα πια κανείς δεν σπέρνει, για να
πάρει πίσω δύο φορές τον «καρπό» που
έχει ρίξει στη γη και ελάχιστοι καλλιερ
γούν ακόμα τα αμπέλια τους. Τα εργατικά
χέρια έχουν λιγοστέψει αφάνταστα, ο
πληθυσμός που απομένει δεν ανανεώνε
ται και όλων τα μάτια είναι στραμμένα
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όσο για
τους «διπλοκατοίκους», αυτοί που το χει
μώνα έφευγαν στα Κατούμερα για το μά
ζεμα της ελιάς, έχουν πια σταματήσει το
πήγαιν' έλα. Η ελιά βρίσκεται σε παρακμή
και οι μικροί παραθαλάσσιοι κλήροι τους
έχουν κιόλας αξιοποιηθεί αποτελεσματι
κά σαν τουριστικά οικόπεδα. Η φθορά και
η ερήμωση αυτών των χωριών σου ραγίζει
την καρδιά. Σχεδόν τα μισό από τα σπίτια
τους είναι εγκαταλειμμένα και ερειπώ
νονται. Σπίτια χτισμένα κάποτε με μεράκι

και γούστο. Ένα από τα ωραιότερα στοι
χεία της ντόπιας αρχιτεκτονικής είναι οι
πέτρινες καμάρες. Αυτές ορίζουν κυρίως
το υπόγειο κάθε σπιτιού και είναι φτιαγ
μένες με εξαιρετική σοφία. Ό χι μόνο δο
μικά αλλά και λειτουργικά. Είναι απίστευ
τα τα φορτία που μπορούν να σηκώσουν,
όπως και η τελειότητα του κλιματισμού
τους. Με το πατημένο χώμα για δάπεδο,
ένα πολύ μικρό παράθυρο στο βοριά και
ένα άνοιγμα πάνω από την πόρτα, που
κατά κανόνα βλέπει στην ανατολή, κατα
φέρνουν να δίνουν μια σταθερότητα θερ
μοκρασίας χειμώνα-καλοκαίρι. Ιδεώδεις
δηλαδή συνθήκες για τη διατήρηση του
κρασιού. Κάθε σπίτι είχε απαραιτήτως το
υπόγειό του και κάθε υπόγειο τουλάχι
στον ένα, καμιά φορά όμως και δύο και
τρία βαγένια, που η χωρητικότητα καθενός έφτανε συχνά τα δυο χιλιάδες λίτρα.
Σήμερα τα περισσότερα από αυτά τα
υπόγεια είναι κλειστά και τα μεγάλα δρύι
να βαγένια τους αχρηστευμένα. Πάντως,
ο μοναδικός βαγενάς, που ακόμα επιζεί
στην περιοχή, έχει αρκετή δουλειά. Ό χι
για τους ντόπιους. Εκείνοι προτιμούν τα
πλαστικά δοχεία, που είναι φτηνότερα
και πιο πρακτικά, για να αποθηκεύουν το
βιομηχανοποιημένο κρασί που αγορά
ζουν τώρα. Αλλά υπάρχει μια άλλη κατη
γορία πελατών, αστών ή μικροαστών χω
ρίς προϊστορία. Αυτοί κάθε καλοκαίρι ε
πιστρέφουν για διακοπές στα χωριά τους,
που εγκατέλειψαν κυρίως μετά το τέλος
του εμφυλίου πολέμου, το 1949. Είναι μια
περίεργη ράτσα που την μαστίζουν ά
γριες νοσταλγίες. Επιστρέφουν κάθε κα
λοκαίρι, κουβαλώντας μαζί τους όλα τα
σκουπίδια ενός αγχώδους καταναλωτι
κού πολιτισμού, που τους έχει γίνει πια
φύση και ταυτόχρονα προσπαθούν να
πιαστούν από κάτι που ασύνειδα τους θυ
μίζει την αλήθεια και την αμεσότητα της
παλιάς τους ζωής. Είναι αυτοί που αγο
ράζουν την παραγωγή του μάστορη. Ό χι
βέβαια μεγάλα βαγένια, όπως τα παλιά,
αλλά μικρά, των διακοσίων - διακοσίων
πενήντα λίτρων, για να χωράνε στα σπίτια
τους της Αθήνας. Φυσικά το κρασί είναι
στοιχείο ζωντανό και θέλει ειδικούς ό
ρους για να βγει πέρα. Αυτό το ξέρουν,
όπως ξέρουν επίσης ότι αν δεν το πλα

κώσουν στα συντηρητικά δεν πρόκειται
να πιουν ποτέ «δικό» τους πράμα. Ξεγε
λάνε τον εαυτό τους και αγοράζουν τα
βαγένια, μετατρέποντας τελικά ένα χρη
στικό αντικείμενο, και αρκετά άβολο μά
λιστα, σε σουβενίρ. Είναι κάτι σαν βίτσιο.
Παρ' όλα αυτά, ο μάστορης δεν την έχει
ευτελίσει τη δουλειά του. Συνεχίζει να
την κάνει με την ίδια σοβαρότητα και α
γάπη. Και ιδίως με τους ίδιους αργούς
ρυθμούς. Τον ξέρω προσωπικά. Είναι
κοντός και μέχρι πρόπερσι χοντρός πολύ,
στρογγυλός σχεδόν, όπως τα βαγένια
του. Και χεροδύναμος. Σήκωνε τους κορ
μούς των δρυών και τους έριχνε στον κό
φτη σαν Κύκλωπας. Τώρα μετά δύο αλλε
πάλληλα εμφράγματα, αποφεύγει αυτές
τις επιδόσεις και έχει χάσει κάμποσα κι
λά. Συνεχίζει, πάντως, να τραγουδάει την
ώρα της δουλειάς και θυμάται όλα τα πα
λιά τραγούδια της αγάπης. Ίσως γιατί δεν
παντρεύτηκε ποτέ. Έχει περάσει τα 65
και είναι μόνος. Πιστεύει ακόμα ότι το
δένδρο πρέπει να κόβεται σε χάση φεγ
γαριού και σε ημέρα που δεν έχει μέσα
της «ρω», δηλαδή Πέμπτη και Σάββατο.
'Οταν κάποτε ο βαγενάς λείψει, αυτή η
ποίηση θα χαθεί μαζί του.
θέλω να επιμείνω στο κρασί και σε ό,τι
έχει σχέση με αυτό. Πέρα από τον επισι
τιστικό του ρόλο, θα τολμούσα να πω ότι
όλος ο πολιτισμός της ορεινής Ελλάδας
στηρίζεται στο βακχικό του στοιχείο. Το
πιο συνηθισμένο πρωινό στους παγωμέ
νους χειμώνες των αγροτών ήταν οι «τριφτάδες». Μια νερόσουπα με σβώλους ζυ
μαριού τριμμένους στο χέρι, κάτι που θυ
μίζει το γερμανικό spatzle, που μέσα τους
όμως έριχναν μπόλικο κρασί. Η κρασοπαπάρα επίσης, το βούτηγμα ενός ξερού
κομματιού ψωμιού σε μια κούπα με κρασί,
ήταν καμιά φορά βασικό γεύμα. Για μας
σήμερα είναι δύσκολο να φανταστούμε
τη λιτότητα της ζωής μέχρι πριν κάμποσα
χρόνια. Όπως μας είναι δύσκολο να κα
ταλάβουμε και την υψηλή της δημιουργι
κότητα. Υπάρχουν πάμπολλα θαυμάσια
τραγούδια που αναφέρονται στο αμπέλι.
Τραγούδια στην ουσία τους βαθύτατα ε
ρωτικά. Πρόκειται, βέβαια, για τη βιβλική
άμπελο της ζωής.
Πέρα από τον ίσκιο της, η ανθρώπινη
παρουσία δεν μπορεί να καταξιωθεί. Το
θεμέλιωμα του σπιτιού ή του γεφυριού
δεν θα στεριώσει μόνο με το αίμα του
σφαγμένου κόκκορα -καμιά φορά και της

σφαγμένης γυναίκας του πρωτομάστο
ρα- πρέπει επίσης να «βραχεί» με κρασί.
Το πανηγύρι, ο αρραβώνας, ο γάμος, η
γέννα, πρέπει πάντα να «βραχούν» με
κρασί. Χωρίς τη βακχική της υπέρβαση, η
ζωή παραμένει άχθος, θυμάμαι συχνά
την ιεροτελεστία του τρύγου. Το πλύσιμο
των βαρελιών, πρώτα, κι ύστερα το μάζε
μα των σταφυλιών και το πάτημά τους
στους ληνούς. Στη διάρκεια εκείνων των
ημερών καρφώναμε σε αυτοσχέδια ρα
βδιά κομμάτια χρησιμοποιημένου ρετσι
νιού, που είχε βγει μαζί με τη «λάσπη»
των βαγενιών, τα ανάβαμε και οργανώνα
με λαμπαδοφορίες, μέσα σ’ έναν αέρα
κορεσμένο από το άρωμα της μέθης. Έ 
χω επίσης συναντήσει ανθρώπους που
είχαν χρόνια να βάλουνε στο στόμα τους
νερό. Ένας από αυτούς ήταν αγωγιάτης.
Τότε -ακριβώς πριν από τον δεύτερο πό
λεμο- οι αυτοκινητόδρομοι ήσαν λιγο
στοί και τα αυτοκίνητα ακόμα λιγότερα.
Εκείνος έκανε τη «γραμμή» ΚαράτουλαΆργος. Φόρτωνε το μουλάρι του με κα
ρύδια ή κάστανα, κάλυπτε την απόσταση
σε 8 ώρες και ξαναγύριζε με καινούργια
πραμάτεια. Μπάμιες, μελιτζάνες, καρ
πούζια, κηπευτικά, που δεν βλάσταιναν
στα δικά μας πετρώδη εδάφη. Για περισ
σότερο από είκοσι χρόνια, έπινε μονάχα
κρασί. Είχε πάντα μαζί του μια τσότρα,
ένα ξύλινο σκαλιστό φλασκί, που τον α
λάφραινε από τον κάματο της ημέρας και
τον δρόσιζε στις ζεστές καλοκαιριάτικες
νύχτες. Όχι, δεν ήταν αλκοολικός. Ποτέ
και σε τίποτα, δεν ξεπέρασε το μέτρο. Ή 
ταν βέβαια αλαφροΐσκιωτος. Στις ατέ
λειωτες νυχτερινές του πορείες είχε συ
χνά απαντήσει φαντάσματα. Ήξερε με
ποιο ξόρκι να τα αντιμετωπίσει. Όπως ή
ξερε πώς να αντιμετωπίσει τις νεράιδες,
που έβγαιναν μπροστά του στις ρεματιές.
Αυτές έπρεπε να μην τις κοιτάξει και να

μην τους μιλήσει, γιατί θα του έπαιρναν
τη φωνή.
Για μια, μοναδική, φορά στη ζωή μου.
έχω δει νερίάιδες και εγώ. Είχαν βγει από
το ποτάμι και στέγνωναν, όρθιες πάνω σε
μεγάλες γλυμμένες από το νερό πέτρες.
Το ποτάμι είναι ο Τάνος, που διασχίζει τα
χωριά του Καστριού. Ήσαν τρεις. Τα κορ
μιά τους άστραφταν στο φως και παρ’ όλο
που ήξερα ότι δεν πρέπει να τις κοιτάξω,
δεν άντεξα. Οι δασωμένες τους μασχάλες
με στράβωσαν. Από τότε το έμαθα: η ο
μορφιά στραβώνει. Μια παραλλαγή της ι
στορίας αυτής έγινε χρόνια αργότερα. Η
Περδικόβρυση είναι το πιο απομακρυ
σμένο χωριό του Καστριού. Αντίκρυ της
βρίσκεται το μοναστήρι του Προδρόμου.
Είναι κρεμασμένο σαν αετοφωλιά στη
μέση ενός θεόρατου βράχου. Γιορτάζει
στις 6 Σεπτεμβρίου και μέχρι το 1946,
πριν από το μακελειό του εμφυλίου, οι
προσκυνητές συνέρεαν από όλη την Αρ
καδία. Έφταναν στον Άγιο Νικόλαο με
αλλεπάλληλες αφίξεις λεωφορείων και
από κει οι ντόπιοι περιστασιακοί αγωγιά
τες τους προωθούσαν με τα μουλάρια
τους έως το μοναστήρι. Δυο ώρες δρόμος
περίπου. Το μαρτύριο -ο αποκεφαλι
σμός- του Αγίου γιορταζόταν, δεν ξέρω
για ποιο λόγο, με μια εβδομάδα καθυστέ
ρηση και βέβαια με μια εκρηκτική παννυ
χίδα. Στον ελάχιστο επίπεδο χώρο που υ
πάρχει έξω από τη μάντρα του αυλόγυ
ρου και που πάντα δίνει την εντύπωση ότι
βρίσκεται μετέωρος, ανάμεσα ουρανού
και γης, στήνονταν εφήμερες υπαίθριες
ταβέρνες και υπήρχαν αρκετές ζυγιές ορ
γάνων για το ξεφάντωμα του κόσμου.
Κάπως διακριτικά και λίγο μακρύτερα,
δεκάδες σφαγμένα κατσίκια ψήνονταν
επί τόπου, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με
την τσίκνα τους. Φυσικά είχε προηγηθεί η
χριστιανική λειτουργία. Στο τέλος της,
συνέβαινε συχνά γονείς να «ρίχνουν» τα
μωρά τους στον Άγιο. Αυτό σημαίνει ότι
τα άφηναν στην Ωραία Πύλη και όποιος
από τους παρισταμένους προλάβαινε να

τα πάρει στα χέρια του, θα ήταν και ο νουνός στα βαφτίσια που ακολουθούσαν. Το
βάφτισμα ήταν το φώτισμα και η ιδέα να
οδηγήσεις εκεί έναν καινούργιο άνθρω
πο, στην αρχή της ζωής του, είχε μεγάλη
ισχύ. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν ξε
θωριάσει. Στο μοναστήρι δεν υπάρχουν
καλόγεροι ,τό έχουν παραλάβει γυναίκες
και παρ' όλο που ένας αυτοκινητόδρο
μος, πρωτόγονος ακόμα αλλά πάντως βα
τός, φτάνει μέχρι την πόρτα του, η προ
σέλευση του κόσμου έχει περιοριστεί στα
τοπικά όριά της.
Το 1978, η Ζαμπίνε και η Κρίστα, που
ολοκλήρωναν φιλοξενούμενές μου τις
παρατεταμένες διακοπές τους, αποφάσι
σαν να πάνε έως εκεί με τα πόδια. Η πρό
ταση ήταν δική μου. Τους είχα περιγρά
φει το πανηγύρι και ήθελαν να το δουν.
Τους είχα επίσης περιγράφει τη διαδρο
μή. Τα παιδιά τους θα τα έπαιρνε με το
αυτοκίνητο, μαζί και με τον ηλικιωμένο
πατέρα του, ο Έλληνας πρώην άντρας
της πρώτης, θ α συναντιόμασταν όλοι ε
κεί. Οι τρεις μας ξεκινήσαμε αρκετά νω
ρίτερα. Κατεβήκαμε στο ποτάμι που θα
μας έβγαζε κατ’ ευθείαν στη ρίζα του
θεόρατου βράχου, στους πρόποδες του
μοναστηριού. Διαβάζοντας ποτάμι να μην
φανταστεί ο αναγνώστης κανέναν Ευ
φράτη. Πρόκειται πάντα για τονΤάνο. Συ
χνά τα καλοκαίρια, και σε χρονιές μεγά
λης ανομβρίας, τα νερά του δεν προλα
βαίνουν καν να φτάσουν στη θάλασσα.
Πιο συχνά ακόμα αυτά τα ίδια νερά χά
νονται κάτω από την κοίτη του, για να ξα
ναφανούν λίγο χαμηλότερα, σχηματίζον
τας με αυτόν το μυστηριώδη τρόπο μια
μακριά αλυσίδα από μικρές πεντακάθα
ρες λιμνούλες. Και η κοιλάδα του, αυτή
είναι γεμάτη πλατάνια που τα φύλλα τους
στάζουνε φως. Μέσα σε κείνη την μαγεία
είπα στις κοπέλες να μην τρομάξουν αν
ξαφνικά έβλεπαν τίποτε Κένταυρους να
σκορπίζουν καλπάζοντας, ενοχλημένοι
από την παρουσία μας. Βρισκόμασταν
στο ύψος του χωριού Ρούβαλι. Τότε η

Ζαμπίνε άρχισε να τρέχει χλιμιντρίζοντας
σαν φοράδα που «γυρεύει» και στην
πρώτη λιμνούλα που έφτασε πέταξε τα
ρούχα της και βούτηξε μέσα. Η Κρίστα
την ακολούθησε. Βρήκα μια πέτρα και
κάθησα θαυμάζοντας τις κρυφές τους
χάρες που τόσο απροσδόκητα μου είχαν
αποκαλυφθεί.
«Εί παλληκάρια ζυγώστε,
καβαλλήστε μας,
είμαστε τα άλογά σας,
είμαστε οι αχνισμένες φοράδες σας».
Οι στίχοι της Μάτσης Χατζηλαζάρου
μου έρχονται στη μνήμη πρωθύστερα.
Δίπλα στο ποτάμι σηκωνόταν ο τοίχος ε
νός μικρού παρόχθιου περιβολιού. Μια
στενόμακρη σκιά έπεσε από κει πάνω στα
ταραγμένα νερά. Οι κοπέλες, στεφανω
μένες κιόλας με κισσούς, είχαν αναστα
τώσει τον τόπο με τις κραυγές τους. Μισοκρυμμένος στον ίσκιο των φυλλωμά
των, πρόλαβα και είδα ψηλά στην άκρη
του τοίχου, μια γριά έτοιμη να αρχίσει τα
χουγιαχτά. Παλιότερα τα παιδιά των χω
ριών συνήθιζαν να κατεβαίνουν τα μεση

zvrwoNA 11

μέρια εδώ κάτω για κολύμπι, ρημάζοντας
ταυτόχρονα και τα μικρά μποστάνια που
τύχαινε να βρούνε μπροστά τους. Αλλά η
γριά δεν μίλησε. Ανέστειλε τη φούρια της
και ξαφανίστηκε τρέχοντος προς τα πίσω.
Φοβήθηκα ότι θα πήγαινε να ειδοποιήσει
το χωριό για το ανήκουστο θέαμα, γι' αυ
τή τη βάναυση προσβολή της κρατούσας
αιδούς. Προσπάθησα να πείσω τις κοπέ
λες να βγουν από το νερό και να ντυθούν.
Τα κατάφερα δύσκολα. Δεν ήθελα να
τους εξηγήσω τους φόβους μου, αμφέβα
λα αν θα τους καταλάβαιναν. Ησύχασα
μόνο όταν βρεθήκαμε κάμποσο μακριά
και βεβαιώθηκα ότι είχαμε αποφύγει κά
θε κίνδυνο να εκτεθούμε. Πώς τον απο
φύγαμε το κατάλαβα την επομένη, όταν
προσπάθησα με τρόπο να μάθω τα σχό
λια, που ήμουν σίγουρος, ότι θα είχαν α
κουστεί. Αλλά δεν είχε ακουστεί τίποτα.
Αυτές οι θεόγυμνες ξανθές με τις άγνω
στες λαρυγγώδεις κραυγές, που είχαν α
ναστατώσει τη ρεματιά, δεν μπορούσαν
να είναι παρά μονάχα ξωθιές. Και η γριά
δεν έβγαλε «κιχ», ούτε εκείνη τη στιγμή,
ούτε αργότερα, όπως πρέπει να κάνει κα
νένας όταν βλέπει νεράιδες.
Σήμερα οι νεράιδες έχουν εξαφανι
στεί. Από τότε που τις είδα εγώ, έχουν
περάσει παραπάνω από 40 χρόνια. Παρ’
όλο που σου έπαιρναν τη φωνή, αν είχες
την αφροσύνη να μιλήσεις μπροστά τους,
κατά βάση υπήρξαν αγαθοποιό πλάσμα
τα. Βοήθησαν τους συμπατριώτες μου να
κάνουν την τραχειά τους ζωή, ομορφότε
ρη, θα έλεγα ακόμα και πιο μεστή. Κάπο
τε, αυτοί οι ίδιοι ορεσίβιοι συμπατριώτες
μου αποκαλούσαν τους κατοίκους του Τεγεστικού πεδίου «Γαϊδουροκαμπίσιους».
Ο χαρακτηρισμός δεν ήταν υβριστικός.

ήταν περιφρονητικός. Και δήλωνε την
πεζότητα της ζωής και την έλλειψη φαν
τασίας.
Τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα
χωριά ερήμωσαν και όσοι από τους αν
θρώπους τους έχουν απομείνει κοιτά
ζουν τους κάμπους. Είναι σαν να έχει πε
ράσει από πάνω τους ένας κακός αέρας.
Ό χι κακός, πάντως, ούτε καλός. Αναπό
τρεπτος. Αυτά τα μέρη ήοαν φτιαγμένα
για δύσκολη ζωή. Και η ζωή τώρα έχει γί
νει εύκολη. Και ρηχή φυσικά. Η τηλεόρα
ση και τα τρανζίστορ την ισοπέδωσαν, α
πώθησαν τις νεράιδες και τις πέταξαν
έξω από τον ορίζοντα των βουνών μας.
Ποιος και γιατί πια, να ζήσει σ’ αυτούς
τους τόπους; Πέρυσι το καλοκαίρι λογά
ριαζα ότι τα λίγα ηλικιωμένα ζευγάρια,
που είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού
Καράτουλα, σε δέκα χρόνια θα έχουν πεθάνει. 'Αραγε τότε, αυτά τα εγγόνια που
τώρα τους επισκέπτονται στις σχολικές
τους διακοπές, θα συνεχίσουν να έρχον
ται; Και τι θα κουβαλάνε μαζί τους;
Πρόσφατα έγραψα το σενάριο για μια
τηλεοπτική σειρά έξι επεισοδίων. Πρόθε
σή μου ήταν να επισημάνω τα προβλήμα
τα της υπαίθρου. Οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτιστικά. Τα ορεινά χωριά στην Ελλά
δα μοιάζουν μεταξύ τους. Και όταν λέμε
χωριά εννοούμε κυρίως τα ορεινά. Χρησι
μοποίησα σαν μοντέλο τα χωριά του Καστριού. Δεν επρόκειτο ακριβώς για ένα
ρέκβιεμ. Χρησιμοποίησα ως άξονα μια α

στυνομική ιστορία. Μια κοπέλα βρίσκεται
πνιγμένη σε έναν αρδευτικό λάκκο. Τελι
κά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για έγ
κλημα. Ένα ερωτικό έγκλημα. Σκέφτηκα
ότι έτσι θα μπορούσα να αγκιστρώσω την
προσοχή αυτών των ανθρώπων, που με
ενδιέφερε να δουν τη σειρά. Σ’ αυτούς ή
θελα να μιλήσω. Να τους πω τι; Ουσιαστι
κά να παινέψω τις αξίες της ζωής τους ε
κεί. Είναι δεδομένο ότι βλέπουν πολύ τη
λεόραση* αποτελεί τη μοναδική και απο
κλειστική τους ψυχαγωγία. Το οξύμωρο
είναι εδώ: μέσα από την τηλεόραση ήθε
λα να τους μιλήσω εναντίον της, εναντίον
του πολιτισμού που αυτή τους προσφέ
ρει. Πριν λίγα χρόνια, τα ταγάρια δεν τα
κρατούσαν οι χωριάτισσες που τα είχαν
υφάνει, τα κρατούσαν στην Αθήνα οι φοι
τήτριες. Ήταν μόδα. Οι παλιές σκαλιστές
κασέλες -πρακτικά έπιπλα ανάγκης- έ
χουν γίνει αντικείμενα εμπορίας και στο
λίζουν τα αστικά σπίτια ως «αντίκες». Αυ
τό το παράλογο ρεύμα συνεχίζεται πάν
τα: το αυθεντικό, το χειροποίητο, ό,τι έ
χει σφραγιστεί με τον προσωπικό ανθρώ
πινο μόχθο, καταλήγει στις μεγάλες πολι
τείες για να παίξει έναν καθαρά διακοσμητικό ρόλο. Και από κει στέλνεται πίσω
το πρακτικό, φτηνό, ετοιματζίδικο προϊόν
που, κατά κανόνα, είναι και χαμηλού
γούστου, θίγονται, βέβαια, και άλλα θέ
ματα στη σειρά. Αλλά τώρα ξέρω το λάθος
που έκανα. Λειτούργησα σαν ρομαντικός.
«Η ζωή πάει μπροστά», λέει μια ντόπια
παροιμία. Και στη φάση που ολοκληρώ
νεται αυτή τη στιγμή εκεί κάτω, πηγαίνει
μπροστά η ζωή που «προτείνει» η τηλεό
ραση. Δεν έπρεπε να το είχα ξεχάσει αυ
τό. Όπως δεν πρέπει να ξεχάσω και τού
το: το νεότερο ζευγάρι της κοινότητας
Καράτουλα είναι Γερμανοί. Ο Βέρνερ και
η Ίγκεμποργκ Duttlinger Schroder. Δια
νύουν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους
και έχουν εγκατασταθεί στο χωριό από
τέσσερα χρόνια. Με τη βοήθειά μου αγό
ρασαν τότε ένα ερημωμένο σπίτι, με κάμ
ποση έκταση γύρω του. Ο Βέρνερ κάνει
τον ξυλουργό. Έχει μάθει τα ελληνικά
καλά. Η 'Ιγκεμποργκ τα ήξερε, από την ε

ποχή των σπουδών της στο πανεπιστήμιο
της Κολωνίας. Τώρα δουλεύει σαν αγρό
τισσα νοικοκυρά. Καλλιεργεί τον κήπο
της χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
Τρέφει επίσης κατσίκες και κότες, ελεύ
θερης βοσκής. Φτιάχνει το δικό της τυρί
και ψήνει στον δικό της φούρνο το ψωμί
που ζυμώνει η (δια. Είναι και οι δύο ευχα
ριστημένοι από τη ζωή τους. Είναι αυτό
που γύρευαν. Από τότε άλλα τέσσερα
σπίτια έχουν αγοραστεί στα χωριά του
Καστριού από Γερμανούς. Παρ’ όλο που
άκουσα ότι ένα από αυτά τα ζευγάρια
σκέφτεται να εγκατασταθεί, επίσης μονίμως, και να ανοίξει ταβέρνα, οι άλλοι που
είναι κυρίως δάσκαλοι, κατεβαίνουν μο
νάχα για τις διακοπές τους. Προς το πα
ρόν τουλάχιστον. Κι ένας φίλος μου, χα
ριτολογώντας, με κατηγόρησε ότι γι’ αυ
τή τη μικρή σύγχρονη Κάθοδο των Δω
ριέων, υπεύθυνος είμαι εγώ.
Θανάσης Βαλτινός

* Πρώτη δημοσίευση στα γερμανικά, στον
τόμο: Greechenland Ellert & Richter Verlag.
Hamburg.

Κρατική γραφειοκρατία και λάίκιστικό κόμμα:
η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, 1981-1989*

Δ ημητρης Α. Σ ωτηροπουλος

του κράτους και το προσεγγίζουν ως ένα
σύνολο οργανώσεων, όπως π.χ. είναι η
κεντρική δημόσια διοίκηση, ο στρατός, ή
η τοπική αυτοδιοίκηση.3 Οι οργανώσεις
(1) Ερευνητκά ερωτήματα
αυτές έχουν δικά τους αυτόνομα συμφέ
ροντα και οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι
ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ Ευρώπη η άνοδος νέων
προκαθορισμένες, αλλά ιστορικά ποικί
κυβερνητικών κομμάτων στην εξου
σία συνοδεύτηκε συχνά από τη σύγκρου λες.
Ο τρόπος συνάρθρωσης των οργανώ
ση τους με την κρατική γραφειοκρατία.1
σεων που σνναποτελούν το κράτος, σε
Συνέβη άραγε το ίδιο και με το ΠΑΣΟΚ
κάθε ιστορική περίοδο, προσδιορίζεται,
μετά την άνοδό του στην εξουσία το 1981
μεταξύ άλλων, και από τη μεταβαλλόμενη
και ποιες ήταν οι συνέπειες της οκταετούς
σχέση ισορροπίας δυνάμεων ανάμεσα
παρουσίας του κόμματος αυτού στην κυ
στην κρατική γραφειοκρατία και το κόμ
βέρνηση για την ελληνική γραφειοκρατία;
μα ή τα κόμματα που βρίσκονται νόμιμα
Στη διεθνή βιβλιογραφία για τα δημοκρα
στην εξουσία, εφόσον πρόκειται για δη
τικά καθεστώτα, η ανάλυση της σχέσης
μοκρατικό καθεστώς. Δεδομένου όμως
κρατικής γραφειοκρατίας και κομμάτων
ότι μια κοινωνική τάξη, π.χ. η μεγαλοα
περιορίζεται συνήθως στο παραπάνω ε
στική, ή μια οργάνωση, π.χ. το κυβερνητι
ρώτημα της αντίστασης ή κατίσχυσης της
κό κόμμα, μπορεί, χωρίς αυτό να είναι νο
γραφειοκρατίας έναντι του κυβερνητικού
μοτελειακά αναγκαίο, να ελέγχει για κά
κόμματος.2 Αφού όμως η γραφειοκρατία
ποιο διάστημα το σύνολο ή τα μέρη του
και το κόμμα που γίνεται κυβέρνηση βρί
κρατικού μηχανισμού, είναι δυνατό να
σκονται σε στενή διαπλοκή, θα πρέπει να
θεωρήσουμε το κράτος και ως όργανο στα
υπάρχουν επιπτώσεις και στο ίδιο το κόμ
χέρια μιας τάξης ή μιας οργάνωσης σε ο
μα, την οργάνωση και την ιδεολογία του,
ρισμένο χρόνο και τόπο. Η δυνατότητα
από την επαφή του με την εξουσία. Εάν η
κάποιων τάξεων και οργανώσεων να ε
σχέση γραφειοκρατίας και κυβερνητικού
λέγξουν, έστω παροδικά, το κράτος, ση
κόμματος είναι αμφιμσνοσήμαντη, τότε
μαίνει πως αυτό θα μπορούσε να θεωρη
το δεύτερο ερώτημά μας είναι το εξής:
θεί και ως μια αρένα, όπου διασταυρώ
ποιες ήταν οι συνέπειες για το ίδιο το κόμ
νονται διάφορες κοινωνικές τάξεις, οργα
μα του ΠΑΣΟΚ από την άνοδο και την ο
νώσεις (όπως ο στρατός, η γραφειοκρατία
κταετή παραμονή του στην εξουσία;
και τα κόμματα) αλλά και επαγγελματικές
Οι επιπτώσεις της διαπλοκής γραφειο
οργανώσεις και άτυπες ομάδες συμφερόν
κρατίας και κυβερνητικού κόμματος -στα
των, που προέρχονται από την κοινωνία
πλαίσια μιας νέας, μεταδικτατορικής δη
των πολιτών. Το κράτος, λοιπόν, μπορεί
μοκρατίας- στην εξέλιξη του ίδιου αυτού
να θεωρηθεί ταυτόχρονα και τρισδιάστα
κόμματος και στη διοικητική μηχανή του
τα ως σύνολο διοικητικών οργανώσεων ή
κράτους, το οποίο καλείται να κυβερνή
μηχανισμών, ως όργανο για την εξυπηρέ
σει, είναι ο πυρήνας της προβληματικής
τηση ταξικών και κομματικών συμφερόν
που ακολουθεί το άρθρο αυτό.
των και ως αρένα σύγκρουσης κοινωνι
κών συμφερόντων.4
(2) EwowAeyuninpooBtopiopoi
Εάν η τρισδιάστατη εννοιολόγηση του
κράτους είναι θεωρητικά χρήσιμη, δεν
Η προβληματική χρησιμοποιεί τις έννοιες
συμβαίνει το ίδιο και με τις δυο διαφορε
του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών,
τικές έννοιες της γραφειοκρατίας. Με τον
των πολιτικών κομμάτων και κυρίως αυ
όρο αυτό, εννοούμε συνήθως τα παθολο
τές του λαϊκιστικού κόμματος και της
γικά φαινόμενα στη δημόσια διοίκηση. Η
κρατικής γραφειοκρατίας, τις οποίες θα
γραφειοκρατία συνδέεται με τις καθυστε
διευκρινίσουμε στη συνέχεια. Κατ’ αρρήσεις, την αναποτελεσματικότητα, την
χάς, θα δεχθούμε ότι το κράτος δεν είναι
τυπολατρία και τη διαφθορά, που συναν
μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά ότι μπο
τά ο πολίτης όπου και όπστε έρχεται σε ε
ρεί να σημαίνει περισσότερα από ένα
παφή με το κράτος. Αυτή η τρέχουσα και
πράγματα. Σύγχρονες θεωρίες για το
συνήθης έννοια της γραφειοκρατίας συ
κράτος, που διακρίνονται τόσο από το
σκοτίζει την ιστορική διάσταση και τα χα
νεομαρξισμό όσο και από τον πλουραλι
ρακτηριστικά του γραφειοκρατικού φαισμό, τονίζουν ιδιαίτερα την αυτονομία
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

* Το άρθρο αυτό αποτελεί περίλ,τρρη του
πρώτου μέρους της διδακτορικής διατριβής με
τίτλο «State and Party: The Greek State
Bureaucracy and the Panbellenic Socialist
Movement (PASOK), 1981-1989», που υποστηρίχθηκε από το συγγραφέα στο πανεπιστήμιο
Yale το Μάιο του 1991. Ευχαριστώ τους Λεω
νίδα Λ. Αντωνόπσυλο, Θόδωρο Τσέχο, Καλ
λιόπη Σπανού και τα μέλη του ειδικού μετα
πτυχιακού σεμιναρίου στο πανεπιστήμιο Αθη
νών για τις παρατηρήσεις τους. Επίσης τους
Στέφανο Πεσμαζόγλου και Νίκο Κ. Αλιβιζάτο
για την ενθάρρυνση και την κριτική τους.
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νομένου. Η αρχική κοινωνιολογική έν
νοια «γραφειοκρατία» δεν είχε την αρνη
τική σημασία που συχνά της αποδίδεται,
παρά προσδιόριζε ένα ιστορικό φαινόμε
νο, δηλαδή το σχηματισμό μιας κεντρικής
κρατικής οργάνωσης στα πλαίσια της α
νόδου του καπιταλισμού στη Δύση. «Γρα
φειοκρατία ή κρατική γραφειοκρατία»,
«δημόσια διοίκηση» και «κρατικός μηχα
νισμός ή κρατική μηχανή» είναι όροι που
εδώ θα χρησιμοποιούμε εναλλακτικά.
Είναι δε η γραφειοκρατία μια ενιαία, ορ
θολογική και ιεραρχημένη κρατική οργά
νωση, όπως την περιγράφει ο Μαξ Βέμπερ, με δικά της όμως αυτόνομα συμφέ
ροντα, όπως τα εννοεί η θήντα Σκότσπολ.5
Έχοντας δεχθεί τους κατάλληλους ο
ρισμούς του κράτους και της γραφειοκρα
τίας, ας δούμε με συντομία ποιος είναι ο
ορισμός του «λαϊκιστικού κόμματος».
Παρ’ ότι στο κοινωνικό επίπεδο ο λαϊκι
σμός μπορεί να είναι ταυτόχρονα ιδεολο
γία και πρακτική, διάχυτες σε περισσότε
ρες από μία κοινωνικές τάξεις και στρώ
ματα, στο επίπεδο του πολιτικού συστή
ματος ο λαϊκισμός συμπυκνώνεται συχνά
στην ιδεολογία και την πρακτική ενός
κόμματος. Η κοινωνιολογική θεωρία α
ναγνωρίζει ένα κόμμα ως λαϊκιστικό όταν
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:6 Πρώ
τον, όταν η ιδεολογία του στηρίζεται σε
ανταγωνιστική, διχστομική λογική, όπως
η λογική των διακρίσεων των «προνο
μιούχων» και «μη προνομιούχων» στρω
μάτων ή της ολιγαρχίας εναντίον του
λαού, που πρόβαλε το ΠΑΣΟΚ στις εκλο
γές του Οκτωβρίου 1981. Δεύτερον, όταν
η εσωτερική οργάνωση του κόμματος λει
τουργεί ως ένας ασθενής συνδετικός κρί
κος ανάμεσα στον χαρισματικό ηγέτη και
την κομματική βάση, με τρόπο ώστε τα εν
διάμεσα κομματικά στελέχη να αντλούν
τη νομιμοποίησή τους περισσότερο από ε
κείνον παρά από αυτήν. Χαρακτηριστική
στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ ήταν η άνεση με
την οποία ο πρόεδρός του περιοδικά απο
μάκρυνε παλαιά κομματικά στελέχη, για
να τα ανασύρει αργότερα στην επιφάνεια.
Τρίτον, όταν η εκλογική βάση του κόμμα
τος σχηματίζεται κυρίως από τα μεσαία
και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα
των πόλεων και της υπαίθρου. Τέτοιου
είδους ήταν ο κορμός της εκλογικής βάσης
του ΠΑΣΟΚ, όπως φάνηκε σε όλες τις ε
κλογικές αναμετρήσεις της δεκαετίας του
1980. Έτσι, στις εκλογές του Απριλίου
1990, όταν το ΠΑΣΟΚ σημείωσε γενική
πτώση των εκλογικών ποσοστών του, επι
βεβαιώθηκε η κοινωνική καταγωγή του
κύριου όγκου των οπαδών του: στις μι
κροαστικές και εργατικές συνοικίες της
δυτικής Αθήνας το ΠΑΣΟΚ διατήρησε
σταθερή τη μεγάλη εκλογική του δύναμη.7
Στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων,

έμφαση στην οργανωσιακή πλευρά των
κομμάτων, όπως αυτή που δώσαμε στον
ορισμό του λαϊκιστικού κόμματος, απαν
τάται στα έργα των Ρόμπερτ Μίχελς και
Άντζελο Πανεμπιάνκο.8 Κατ’ αυτούς, τα
κόμματα είναι πολιτικές οργανώσεις που,
ενώ αρθρώνουν και προβάλλουν κοινωνι
κά συμφέροντα, βρίσκονται κυρίως στην
υπηρεσία των κομματικών ηγεσιών τους.
Τέλος, δεχόμαστε ότι η κοινωνία των πο
λιτών είναι το σύνολο των ομάδων συμφε
ρόντων και ιδιωτικών οργανώσεων σε
αντιδιαστολή με τα πολιτικά κόμματα και
την κρατική γραφειοκρατία.9
Κοινό σημείο των παραπάνω ορισμών
του κράτους, των κομμάτων και της γρα
φειοκρατίας είναι η έμφαση στις οργανω
τικές δομές τους, χωρίς όμως να υποβαθ
μίζεται η κοινωνική τους βάση. Η οπτική
αυτή αντλεί στοιχεία από τη διοικητική ε
πιστήμη, τη συγκριτική πολιτική ανάλυση
και την κοινωνιολογία των οργανώσεων,
όπως θα φανεί στη συνέχεια.
(3) Κύριασυμπεράσματα της ανάλυσης

Συνοπτικά, βασική θέση της ανάλυσής
μας είναι ότι, την περίοδο 1981-1989, το
ΠΑΣΟΚ επιβλήθηκε στον κρατικό μηχανι
σμό με σχετική ταχύτητα και ευκολία. Η
υπεροχή του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος, έναντι
της γραφειοκρατίας που παρέλαβε από τη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, συντελέστηκε χάρη
στη μαζική εισαγωγή νέου πολιτικού και
διοικητικού προσωπικού σε όλα τα επίπε
δα της δημόσιας διοίκησης, χάρη στη σω
ρεία διοικητικών νόμων που ψήφισαν α
νεμπόδιστα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και χάρη στον πολιτικό έλεγχο που α
σκούσαν στα υπουγεία και τις δημόσιες ε
πιχειρήσεις τα επιτελεία των υπουργών
και οι μετωπικές οργανώσεις του κόμμα
τος.10 Όμως, όπως θα δούμε, η νίκη του
κόμματος στην κρατική γραφειοκρατία
ήταν πύρρειος, αφού στη διαδικασία κα
τάληψής της το ΠΑΣΟΚ αποδυναμώθηκε
ως κόμμα. Ο κομματικός μηχανισμός κα
τασπαταλήθηκε στη διείσδυση του ΠΑ
ΣΟΚ στη διοίκηση, πράγμα που διευκόλυ
νε τη χαρισματική ηγεσία του κόμματος
αυτού να αυξάνει την απόσταση ανάμεσα
στις προεκλογικές διακηρύξεις και την
κυβερνητική πρακτική της, χωρίς να αντι
μετωπίζει ενδοκομματικές αντιστάσεις.
Ταυτόχρονα, η αδρανοποίηση του κόμμα
τος, εξαιτίας του εναγκαλισμού του με το
κράτος, ανέστειλε τη διαδικασία διαδο
χής του Ανδρέα Παπανδρέου στο ΠΑ
ΣΟΚ, παρά τις τρεις διαδοχικές ήττες του
στις εκλογές των ετών 1989-1990.
Οι αιτίες του φαινομένου της σχετικά
απρόσκοπτης επιβολής του κόμματος στη
διοίκηση ανάγονται στην ιστορική αδυ
ναμία της ελληνικής γραφειοκρατίας ως
οργάνωσης και την αντίστοιχη οργανωτι
ΧΥΓΧΜΝΑ
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κή υπεροχή του ΠΑΣΟΚ ως λαϊκιστικού
κόμματος. Ο συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσά τους έγειρε εις βάρος της διοικητικής μηχανής, που υπέκυψε γρήγορα στην
κομματική οργάνωση, που με τη σειρά της
περιέπεσε σε παρακμή, παράδοξα ωφέλι
μη για τη μονοπρόσωπη ηγεσία του ΠΑ
ΣΟΚ.11
Β. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980

Το αρχικό, λοιπόν, φαινόμενο ήταν η υ
ποχώρηση μιας υπερμεγέθσυς διοικητικής
μηχανής, όπως η ελληνική, μπροστά σ’
ένα οργανωσιακά νέο και κυβερνητικά ά
πειρο κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνι
κή γραφειοκρατία, στη μεταπολεμική πε
ρίοδο, δεν υπέστη μόνο διόγκωση από
πλευράς μεγέθους, αλλά, σύμφωνα με
τους επικριτές της, δοκιμάστηκε και από
συμπτώματα
αναποτελεσματικότητας,
σπατάλης και διαφθοράς12Ακόμα και αν
οι επικρίσεις αυτές είναι σωστές, ωστόσο
δεν παύουν να συσκοτίζουν τη φύση της
ελληνικής γραφειοκρατίας.
Η ελληνική γραφειοκρατία είναι κατ’
αρχάς μια οργάνωση «νομικού - ορθολο
γικού» τύπου, με τα τυπικά χαρακτηρι
στικά που αναφέρει ο Μαξ Βέμπερ γενικά
για κάθε σύγχρονη γραφειοκρατία. ° Από
την άποψη αυτή η ελληνική γραφειοκρα
τία έχει τυπική μορφή παρόμοια με των
γραφειοκρατιών άλλων κοινωνιών της
Δυτικής Ευρώπης. Όμως, ιδιαίτερα ως
προς την άτυπη πλευρά της, η ελληνική
γραφειοκρατία διαφέρει έντονα από τις
δυτικοευρωπαϊκές για μια σειρά ιστορι
κών λόγων.
Πρώτον, η γραφειοκρατία στην Ελλά
δα έχει διατηρήσει στοιχεία πατρογονι
κής - δεσποτικής οργάνωσης («patrimonialism»).14 Παράδειγμα συμπεριφοράς
πατρογονικού χαρακτήρα είναι η σύγχυ
ση του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου
από εκείνους που κατέχουν δημόσια α
ξιώματα. Τα πατρογονικά φαινόμενα εί
ναι υπολείμματα της μακράς κυριαρχίας
της οθωμανικής διοίκησης στον ελλαδικό
χώρο και της πρώιμης εμφύτευσης δυτι
κών φιλελεύθερων πολιτικών θεσμών
στην αγροτική ελληνική κοινωνία του
19ου αιώνα. Δεύτερη διαφορά της ελληνι
κής γραφειοκρατίας, από εκείνες της Δυ
τικής Ευρώπης, είναι η έλλειψη μιας πα
ραδοσιακής, ισχυρής διοικητικής ελίτ
στην κορυφή του ελληνικού κράτους, πα
ρόμοιας με τη γαλλική ελίτ αποφοίτων της
«Ε.Ν.Α.» ή με την παλαιότερη αγγλική
«Administrative Class». Η τρίτη διαφορά
έγκειται σε μια λανθάνουσα κοινωνική
λειτουργία, που επιτελεί η ελληνική γρα
φειοκρατία και που είναι η περιοδική α-

πορρόφηση σημαντικού μέρους του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού και η ανα
παραγωγή των πελατειακών πολιτικών
σχέσεων.
Η λειτουργία του κράτους, ως κατεξοχήν εργοδότη των μορφωμένων αστικών
στρωμάτων των πόλεων, είναι μόνιμο ι
στορικό χαρακτηριστικό της νεοελληνι
κής κοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος Τσουκα
λάς υπολογίζει ότι στη μεταπολεμική πε
ρίοδο το 30% έως 40% των μισθωτών που
δεν ήταν χειρώνακτες εργαζόταν στο δη
μόσιο.15Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι δημό
σιες δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ της
Ελλάδας, αυξήθηκαν από 20,9% το 1976
σε 51,3%το 1988.16
Στο διάστημα της δεκαπενταετίας
1974-1989, μεγάλο ποσοστό (45%-50%)
των καθαρών εξόδων του ετήσιου κρατι
κού προϋπολογισμού (που προκύπτουν
μετά την αφαίρεση των δαπανών για την
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους) κατευθυνόταν στη μισθοδοσία των υπαλλή
λων του δημόσιου τομέα. Αυτό το ποσο
στό κυμάνθηκε στο ίδιο σχεδόν ύφος κατά
την πρώτη περίοδο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑΣ στην εξουσία (1974-1981) και κατά
την περίοδο του ΠΑΣΟΚ (1981-1989).17
Επίσης, ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας
αυξήθηκε κατά 19% μεταξύ των ετών 1940
και 1970, την ίδια περίοδο ο αριθμός των
δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά
140%.18 Σύμφωνα πάλι με στοιχεία του
ΟΟΣΑ, το 1988, μόνο η κεντρική δημόσια
διοίκηση στην Ελλάδα απασχολούσε
289.700 υπαλλήλους. Από δική μας επε
ξεργασία των στοιχείων αυτών, προκύ
πτει ότι στην περίοδο 1981-1988 ο οικονο
μικά ενεργός πληθυσμός της χώρας αυξή
θηκε κατά 2%, ενώ -την ίδια επταετία- ο
συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλ
λήλων της κεντρικής διοίκησης παρου
σίασε αύξηση 12%.w Αυτό σημαίνει ότι
ένα μεγάλο μέρος των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας στη δεκαετία του
1980 απορροφείτο από το δημόσιο. Από
τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται ότι το
ΠΑΣΟΚ μιμήθηκε τις συντηρητικές κυβερ
νήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, τις ο
ποίες διαδέχθηκε στην εξουσία, σε ό,τι α
φορά στη χρησιμοποίηση του κράτους ως
εργοδότη.® Στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ η
ανεργία σημείωσε αύξηση και ανήλθε από
το 4,5% του εργατικού δυναμικού, τον Ια
νουάριο του 1982, στο 7,8%, τον Ιανουά
ριο του 198921Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό
ότι το ΠΑΣΟΚ επέτεινε μια παραδοσιακή
λειτουργία του ελληνικού κράτους, δηλα
δή την απασχόληση πλεονάζοντος εργατι
κού δυναμικού, που, ιδιαίτερα σε συνθή
κες παρατεινόμενης ανεργίας, αποτελεί
δεξαμενή φήφων.
Αν η λανθάνουσα και άτυπη λειτουρ
γία του νεοελληνικού κράτους στην αγορά
εργασίας ήταν αυτή μιας ασφαλιστικής

δικλίδας, ο τρόπος πον ετίθετο σε λει
τουργία η δικλίδα ήταν το πελατειακό
σύστημα. Την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, ο πα
λαιός ατομικός τύπος πατρωνείας ή πελα
τειακού συστήματος, που ορίζεται ως μια
άτυπη, ανταλλακτική, δεσμευτική και
προσωπική πολιτική σχέση ανάμεσα στον
«πελάτη» και τον «πάτρονά» του, έδωσε

τη θέση του σ’ έναν άλλο, νέο τύπο πατρω
νείας, γνωστό ως «γραφειοκρατικό πελα
τειακό σύστημα». Σ’ αυτό το σύστημα
(που στη σχετική βιβλιογραφία ονομάζε
ται «bureaucratie dientelism»), ο δεσμός
δεν είναι πια προσωπικός μεταξύ δύο α
τόμων, αλλά απρόσωπος μεταξύ του κόμ
ματος και του οπαδού.22Το νέο σύστημα
συνδέθηκε με την άνοδο του λαϊκισμού
στην εξουσία και παρατηρήθηκε παλαιότερα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής
(π.χ. Βραζιλία, Αργεντινή). Τα λαϊκιστικά κόμματα δρουν ως συλλογικοί πάτρονες, υποκαθιστώντας τους παλαιούς, το
πικούς κομματάρχες, και με συστηματικό
τρόπο, μέσω των μηχανισμών τους, παρέ
χουν εξυπηρετήσεις στην εκλογική πελα
τεία τους. Επιδιώκοντας τη διατήρηση
των κοινωνικών ερεισμάτων τους και διαπνεόμενα από έντονο κρατικισμό, τα λαϊκιστικά κόμματα καταλαμβάνουν την
κρατική μηχανή, τη μεγεθύνουν οργανω
τικά και την κάνουν προσπελάσιμη στους
εκλογείς τους.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν, κατά τη γνώμη μας,
κλασική περίπτωση λαϊκιστικού κόμμα
τος, που, μετά την άνοδό του στην εξου
σία, ενστερνίστηκε το γραφειοκρατικό
πελατειακό σύστημα. Το κόμμα αυτό κα
τέλαβε σχεδόν ανεμπόδιστα την κρατική
μηχανή, διότι, μεταξύ άλλων, δεν συνά
ντησε ιδιαίτερη αντίσταση στο εγχείρημά
του. Αντίσταση θα μπορούσε να προελθεί
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από τους υπόλοιπους πολιτικούς θε
σμούς, που περιβάλλουν την κεντρική δη
μόσια διοίκηση, και από την κοινωνία
των πολιτών. Αλλά στη νεότερη Ελλάδα,
οι πολιτικοί θεσμοί δεν ήταν ποτέ τόσο
αυτοδύναμοι, ούτε η κοινωνία των πολι
τών αρκετά εύρωστη, με αποτέλεσμα και
οι μεν και η δε να χειραφετηθούν από τα
πολιτικά κόμματα. Ιδιαίτερα στη μεταπο
λεμική περίοδο, η βουλή, το δικαστικό
σώμα, η τοπική αυτοδιοίκηση και τα ρα
διοτηλεοπτικά μέσα ελέγχονταν σχεδόν
πάντοτε από την εκάστοτε κυβέρνηση και
η αυτονομία δράσης τους έναντι εκείνης
ήταν σαφώς περιορισμένη.23 Το ίδιο αυνέβαινε και με τις περισσότερες επαγγελ
ματικές οργανώσεις και τα εργατικά συν
δικάτα. Έτσι, η πρακτική των κομμάτων,
που εναλλάσσονταν στην εξουσία έως το
1981, και μάλιστα των συντηρητικών κομ
μάτων πριν και μετά τη δικτατορία των
συνταγματαρχών, προετοίμασε το έδαφος
για τη σχεδόν ακώλυτη κατάληψη της ε
ξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα κατ αρχήν αντι-συντηρητικό.
Γενικά, στις σύγχρονες δημοκρατίες,
δεν υπάρχουν πολλά απυρόβλητα μέρη
του κρατικού οχυρού, όπου θα μπορούσε
να συσπειρωθεί η διοικητική ελίτ, όταν
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νομιμοποιη
μένη πολιτική ελίτ, που έρχεται με δημο
κρατικό τρόπο στην εξουσία. Τυπικά η
«πολιτική» έχει το προβάδισμα έναντι της

«διοίκησης», πράγμα που διατυπώνεται
στα σύγχρονα συντάγματα με διατάξεις
που δίνουν καθοδηγητικό ρόλο στην ε
κλεγμένη κυβέρνηση της χώρας.24Ουσια
στικά η σύγχρονη τάση για ενίσχυση της ε
κτελεστικής εξουσίας μεταφράζεται συ
χνά σε παντοδυναμία της κυβέρνησης έ
ναντι των υπόλοιπων πολιτικών θεσμών,
ιδιαίτερα σε χώρες με δύσμορφη πολιτι
κοοικονομική ανάπτυξη, όπως η νεότερη
Ελλάδα.
Ένα σύμπτωμα της δύσμορφης ανά
πτυξης είναι το γεγονός ότι, στην Ελλάδα
της δεκαετίας του 1980, οι ανώτεροι δη
μόσιοι υπάλληλοι, που σε άλλες κοινωνίες
αποτελούν κατά τεκμήριο την ισχυρότερη
κρατικοδίαιτη ομάδα συμφερόντων, δεν
μπόρεσαν να αντισταθούν, έστω αρχικά,
στη διείσδυση ενός νεοπαγούς και άπει
ρου πολιτικού κόμματος, όπως ήταν το
ΠΑΣΟΚ, το 1981. Οι αιτίες της αδυναμίας
της ανώτερης δημοσιοϋπαλληλίας στην
Ελλάδα είναι πολλές. Η ελληνική δημοσιοϋπαλληλία δεν οργανώθηκε ποτέ σε
λίγα, ενιαία σώματα της διοίκησης, όπως
συνέβη σε άλλες χώρες (π.χ. τα «grands
corps» στη Γαλλία). Η κορυφαία επαγγελ
ματική οργάνωση των δημοσίων υπαλλή
λων, η ΑΔΕΔΥ, ήταν για μεγάλο διάστη
μα όργανο των κομμάτων που ασκούσαν
την εξουσία.29Επίσης, οι ανώτεροι δημό
σιοι υπάλληλοι δεν προέρχονταν από ι
σχυρές οικογένειες, καθώς η ανώτερη α
στική τάξη στην Ελλάδα της μεταπολεμι
κής περιόδου δεν επιδίωξε την κοινωνική
αναπαραγωγή της μέσω της καριέρας
στην υπαλληλική ιεραρχία.29Τέλος, οι α
νώτεροι υπάλληλοι δεν όφειλαν την άνο
δό τους στις υψηλές βαθμίδες της διοίκη
σης στην εξειδικευμένη κατάρτιση, ούτε
στον επαγγελματισμό τους, ώστε να έχουν
ενδοδιοικητική ισχύ. Αντίθετα, η αρ
χαιότητα και οι προσωπικές διασυνδέσεις
με το κυβερνητικό κόμμα ήσαν τα συνηθέστερα κριτήρια για προαγωγή στις
διευθυντικές θέσεις των υπουργείων.27
Συνοπτικά, η ανώτερη δημοσιούπαλληλία στην Ελλάδα δεν υπήρξε και δεν εί
ναι ακόμα διοικητική ελίτ, με την έννοια
ενός τμήματος συστατικού της «power eli
te», όπως θα την αντιλαμβανόταν ο C.
Wright Mills.2* Οι ανώτεροι υπάλληλοι,
ως σύνολο, δεν διέθεταν πηγές οργανωσιακής ισχύος («organizational resour
ces»),29 όπως οι συνάδελφοί τους άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, με ιδιαίτερη γρα
φειοκρατική παράδοση. Παραδείγματα
πηγών ισχύος των γραφειοκρατών είναι η
πείρα στο μάνατζμεντ του δημόσιου το
μέα, η οργανωτική συνοχή, το κοινωνικό
«status», η τεχνογνωσία και το «esprit de
corps», που, εάν ήσαν διαθέσιμα στη δημοσιοϋπαλληλία, θα τη βοηθούσαν να εξι
σορροπήσει τον έλεγχο που άσκησε ο κομ
ματικός μηχανισμός τον ΠΑΣΟΚ στη διοι

κητική μηχανή μετά το 1981.
Μόνον όταν οι ίδιοι οι υπουργοί των
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ διαπίστωσαν ότι
και η δική τους αυτονομία δράσης περιο
ριζόταν από την υπερδραστηριότητα των
κομματικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ στα υ
πουργεία, τότε ήρθαν σε σποραδικές πο
λιτικές συγκρούσεις μαζί τους. Η ηγεσία
του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να νουθετήσει
τα κομματικά στελέχη. Η διάσταση της
κυβέρνησης με τα μεσαία και κατώτερα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οξυμμένη και από τη
σταδιακή εγκατάλειψη του αρχικού, ρι
ζοσπαστικού κυβερνητικού προγράμμα
τος, κατέληξε σε παντοδυναμία του πρω
θυπουργού, από τη μια μεριά, και πα
ρακμή του κομματικού μηχανισμού, από
την άλλη, όπως θα δούμε παρακάτω.
Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ

Η διάσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση,
που αποτελούσε προνομιακό χώρο της
κομματικής ηγεσίας και τον κομματικό
μηχανισμό σχετίζεται με τη φύση του ΠΑ
ΣΟΚ ως σύγχρονου λαϊκιστικού κόμμα
τος. Κατά την εκτίμησή μας, το ΠΑΣΟΚ
είναι κόμμα καθαρά λαϊκιστικό, όπως
προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά της ιδεολογίας, της εσωτερικής ορ
γάνωσης, της εκλογικής βάσης, αλλά και
του τρόπου που άσκησε την εξουσία στη
δεκαετία του 1980. Η σχετική συζήτηση
για το τι τύπου κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ,
για το αν δηλαδή είναι σοσιαλιστικό, σο
σιαλδημοκρατικό ή λαϊκιστικό κόμμα, εί
χε λάβει έκταση, πριν το 1981,®αλλά κρίθηκε -κατά τη γνώμη μας- οριστικά μετά
την άνοδό του στην εξουσία, με βάση την
κυβερνητική πρακτική και την οργανωσιακή εξέλιξή του.
Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ ήταν εξαρχής αλ
λά και παρέμεινε κόμμα λαϊκιστικό και η
φυσιογνωμία του δεν άλλαξε τυπικά μετά
την άνοδό του στην εξουσία. Στη διάρκεια
της οκταετούς θητείας του στην κυβέρνη
ση, το ΠΑΣΟΚ δεν μετεξελίχθηκε σε ευρω
παϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, όπως παλαιότεροι μελετητές είχαν προβλέψει.31
Αντίθετα, την περίοδο 1981-1989, τα λαϊκιστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του
ΠΑΣΟΚ εντάθηκαν. Έτσι, ιδεολογικά,
στις εκλογές του 1985, η διχστομική λογι
κή του ΠΑΣΟΚ εκφράσθηκε με το προε
κλογικό σύνθημά του για τη σύγκρουση
του «φωτός», που εκπορευόταν από το
ΠΑΣΟΚ, με το «σκοτάδι», που εκπροσω
πούσε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ. Οργανωτι
κά, οι δομές, που μεσολαβούσαν ανάμεσα
στον χαρισματικό ηγέτη του κόμματος και
την κομματική του βάση, παρεφθάρησαν

με τη μαζική μετακίνηση κομματικών στε
λεχών στο κράτος και τη μετατροπή των
κομματικών οργανώσεων σε γραφεία ευρέσεως εργασίας. Η ένταξη στον κομματι
κό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε
πρακτικά δίαυλο ικανοποίησης «προσω
πικών στρατηγικών» για ορισμένα ανώτε
ρα στελέχη και πολιτικό εισιτήριο για μια
θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα για
πολλά απλά μέλη του κόμματος.

Κατ’ αυτό τον τρόπο σχηματίσθηκε έ
να νεοπαγές, κρατικοδίαιτο κοινωνικό
στρώμα.32 Γι’ αυτό το στρώμα η ένταξη
στο ΠΑΣΟΚ δεν ήταν παρά ένα πολιτικό
εφαλτήριο για την επίτευξη ανοδικής κοι
νωνικής κινητικότητας. Ταυτόχρονα, ο
κομματικός μηχανισμός μπορεί να ειδωθεί και ως πολιτικό εργαλείο στα χέρια
της ελίτ του κόμματος. Γι’ αυτή την ελίτ,
που περιλάμβανε τα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής
και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο
κομματικός μηχανισμός ήταν χρήσιμος
για την κατάληψη της κυβερνητικής εξου
σίας και την παραμονή σ’ αυτή. Η εργαλειακή αντίληψη του κόμματος, συχνή με
ταξύ των μελών της κομματικής ελίτ, δεν
είναι κάτι που χαρακτηρίζει ειδικά το
ΠΑΣΟΚ, αλλά αποτελεί αναπόφευκτο χα
ρακτηριστικό των σύγχρονων πολιτικών
κομμάτων, όπως το έχει περιγράφει ο
Ρόμπερτ Μίχελς.33Πρόκειται για το οργα
νωτικό φαινόμενο της αποστασιοποίησης
της κομματικής «ολιγαρχίας» από τη βάση
του κόμματος και της χρησιμοποίησης του
κομματικού μηχανισμού για την πολιτική
μακροημέρευσής της.
Η απορρόφηση του καλύτερου αν
θρώπινου δυναμικού του ΠΑΣΟΚ, για τις
ανάγκες στελέχωσης του κράτους, ήταν
μια αιτία της παρακμής του κομματικού
μηχανισμού, μετά τα μέσα της δεκαετίας
του ’80. Επρόκειτο, ουσιαστικά, για τη
χρησιμοποίηση του μηχανισμού από την
κομματική ελίτ ως πολιορκητικού κριού
για την εκπόρθηση του κράτους. Η συνει
δητή παρακώλυση της «θεσμοποίησης του
χαρίσματος» («institutionalization of cha
risma»), όπως την εννοεί ο Μαξ Βέμπερ
στην ανάλυσή του για την εξέλιξη της χα
ρισματικής εξουσίας,34 ήταν μια άλλη αι
τία της σταδιακής παραλυσίας του κόμ
ματος. Πώς στοιχειοθετούνται, όμως, τό
σο η διείσδυση του κομματικού προσωπι
κού του ΠΑΣΟΚ στη διοίκηση, όσο και η
κατασπατάληση του κομματικού μηχανι
σμού για το σκοπό αυτό; Και τι σημαίνει
η προσπάθεια να εμποδισθεί η διαδικα
σία μεταβίβασης της χαρισματικής, προ
σωπικής εξουσίας του Ανδρέα Παπανδρέσυ στο κόμμα, δηλαδή σ’ έναν απρό
σωπο, συλλογικό φορέα;
Με την άνοδό του στην εξουσία, το
ΠΑΣΟΚ διόρισε πολλά από τα στελέχη του
στις υπάρχουσες κυβερνητικές θέσεις και

σε καινούργιες που το ίδιο δημιούργησε.
Υπάρχουν κάποια ανεπιβεβαίωτα στοι
χεία για την έκταση της διείσδυσης του
κομματικού προσωπικού στο κράτος, που
παραθέτουμε με επιφύλαξη: όλα τα μέλη
του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ
έγιναν υπουργοί και μέχρι το Ιο συνέδριο
του κόμματος, το Μάιο του 1984, το 66%
των μελών της Κεντρικής Επιτροπής είχε
καταλάβει ανώτερες θέσεις στον κρατικό
μηχανισμό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό
του Στέλιου Κούλογλου, το 89% του συ
νόλου τών έγγεγραμμένων μελών του ΠΑ
ΣΟΚ απέκτησε κάποιου είδους εργασιακή
σχέση με το κράτος (π.χ. θέση μονίμου υ
παλλήλου, σύμβαση έργου).35 Ο Μιχάλης
Σπουρδαλάκης, βασιζόμενος σε δημοσιο
γραφική πηγή, αναφέρει ότι, μετά τις ε
κλογές του 1981, τρεις έως τέσσερις χιλιά
δες μέλη του ΠΑΣΟΚ προσελήφθησαν
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.36
Συγκριτικά, η διείσδυση του ΠΑΣΟΚ
στο ελληνικό κράτος υπήρξε ταχύτερη και
πιθανόν πιο ευρεία από την αντίστοιχη
διείσδυση του σοσιαλιστικού κόμματος
PSF στο γαλλικό κράτος, μετά το 1981. Σε
αντίθεση με τη ραγδαία και ολοκληρωτι
κή αντικατάσταση των γενικών διευθυν
τών των υπουργείων από το ΠΑΣΟΚ, λί
γους μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία,
η αντικατάσταση των αντίστοιχων διευ
θυντών των γαλλικών υπουργείων, από το
PSF, διάρκεσε δύο περίπου χρόνια ( 19811983) και δεν αφορούσε το σύνολο του
διευθυντικού προσωπικού. Επιπλέον, τα
νέα διευθυντικά στελέχη που τέθηκαν επι
κεφαλής των υπουργείων της Γαλλίας, με
τά το 1981, δεν διακρίνονταν τόσο για την
προσήλωσή τους στο κυβερνητικό κόμμα,
όσο για τις τεχνοκρατικές τους ικανότητες
και την κατάρτισή τους στις «Grandes Έcoles», πράγμα που έκανε τη διαφορά
τους από τους προηγούμενους γενικούς
διευθυντές σχετικά μικρή.37 Τα στοιχεία
αυτά υπογραμμίζουν τη συγκριτική αδυ
ναμία της ελληνικής γραφειοκρατίας και
την έλλειψη αντιστάσεων από αυτήν, στην
εναλλαγή κομμάτων και καθεστώτων
στην πολιτική εξουσία. Επιπλέον, ο «αποικισμός» του μεταπολιτευτικού κρά
τους, από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε τέ
τοια μαζική κλίμακα, τονίζει και πάλι τον
λαϊκιστικό χαρακτήρα του κόμματος αυ
τού: στο ΠΑΣΟΚ της περασμένης δεκαε
τίας τα στελέχη ασχολούνταν περισσότε
ρο με τη διαχείριση του κράτους, παρά με
την οργάνωση του κόμματος, όπου κυ
ριαρχούσε η απευθείας, αδιαμεσολάβητη
σχέση ανάμεσα στη μονοπρόσωπη, χαρι
σματική ηγεσία και την κομματική βάση.
Η προικοδότηση του κράτους με στε
λέχη του κόμματος απορφάνεψε τις κομ
ματικές οργανώσεις. Καθώς τα πιο κα
ταρτισμένα στελέχη προωθήθηκαν στο
κράτος, πληθώρα νέων μελών εγγράφηκε

<κο κόμμα με την ανοχή της κομματικής η
γεσίας. Ο πολλαπλασιασμός των τοπικών
οργανώσεων, για να στεγάσουν τα νέα
μέλη, υπήρξε ταχύτατος. Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος αναφέρει ότι το 1980 υ
πήρχαν 460 τοπικές οργανώσεις του ΠΑ
ΣΟΚ, ενώ το 1984 είχαν αυξηθεί σε 3.285.
Στο ίδιο διάστημα, τα μέλη του κόμματος

είχαν αυξηθεί από 75.000 σε 220.000.38
Η ρευστότητα προσωπικού και δομών
ήταν μια από τις συνέπειες που το κόμμα
υπέστη από τη διείσδυση που το ίδιο επι
χείρησε στο κράτος. Μια άλλη συνέπεια
ήταν η επιτεινόμενη αδράνεια του κομμα
τικού μηχανισμού, που κατέληξε να κινη
τοποιείται μόνο συμβολικά για τη νομιμο
ποίηση της κομματικής ηγεσίας, όπως ση
μειώνει ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης.39. Έ 
τσι, την άνοιξη του 1984 ο προσυνεδρια
κός διάλογος ήταν ελλιπέστατος, ενώ, στη
διάρκεια του 1ου συνεδρίου, η επανεκλο
γή του προέδρου του κόμματος έγινε δια
βοής. Με βάση το καταστατικό του κινή
ματος, που ψηφίστηκε τότε, το κόμμα α
ναλάμβανε το καθήκον να υποστηρίζει,
να αναλύει και να εξειδικεύει το κυβερνη
τικό έργο του λαού.
Ωφελημένοι από τη ρευστότητα και
την αδράνεια του κομματικού μηχανι
σμού, την περίοδο 1981-1989, βγήκαν η
μονοπρόσωπη ηγεσία και τα νέα μέλη του
κόμματος. Τα μέλη αυτά χρησιμοποίησαν
την πρόσφατη κομματική τους ιδιότητα
για να αποκτήσουν προσβάσεις στον δη
μόσιο τομέα, με τη μορφή ευνοϊκών διορι
σμών και μεταθέσεων. Στις δικές τους
πιέσεις ανταποκρίθηκε το ΠΑΣΟΚ με την
ενεργοποίηση των διοικητικών μηχανι
σμών του κράτους, κατά τις προεκλογικές
περιόδους. 'Οπως σημειώνει η Καλλιόπη
Σπανού, η υπαγωγή της διοίκησης στην
χ υ γχ ρ ο ν α
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πολιτική λειτούργησε έτσι «ως προϋπόθε
ση άμεσης πρόσβασης στα αγαθά που επι
μερίζει το κράτος».40
Από την παρακμή των κομματικών ορ
γανώσεων ωφελήθηκε και ο χαρισματικός
ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, στο βαθμό που δεν
είχε να αντιμετωπίσει τη δραστηριοποίηση των οργανώσεων για πιστότερη εφαρ
μογή των διακηρύξεων του «Συμβολαίου
με το Λαό» του 1981. Όμως το κόστος της
σταδιακής παρακμής των οργανώσεων ή
ταν η ανεπαρκής κινητοποίηση του κόμ
ματος στις δημοτικές εκλογές του 1986 και
τις γενικές βουλευτικές εκλογές του Ιου
νίου 1989. Στο μεταξύ, πάντως, και προς
όφελος της χαρισματικής ηγεσίας του
κόμματος, είχε ανασταλεί οποιαδήποτε
διαδικασία αποπροσωποποίησης και με
ταβίβασης του χαρίσματος στα συλλογικά
κομματικά όργανα.
Κατά τον Μαξ Βέμπερ, η αποπροσωποποίηση του χαρίσματος μπορεί να πά
ρει τη μορφή της «θεσμοποίησής» του.41
Όταν π.χ. εκλείψει ο χαρισματικός προ
φήτης ή δάσκαλος μιας θρησκείας, τότε το
ιερατείο της θρησκείας έχει συμφέρον να
οργανωθεί, με τρόπο ώστε να περισώσει
το χάρισμά του και, κατά συνέπεια, την ε
ξουσία του επί των πιστών. Η θεσμοποίη
ση του χαρίσματος είναι μια διαδικασία
διατήρησης του χαρίσματος από μια ορ
γάνωση, μετά την απώλεια του χαρισματι
κού ηγέτη της, και σηματοδοτεί έναν τρό

πο σταδιακής μετατροπής της χαρισματι
κής εξουσίας σε εξουσία «νομικού - ορθο
λογικού» τύπου, θεσμοποίηση του χαρί
σματος μπορεί να συμβεί και σε ένα πολι
τικό κόμμα. Η θεσμοποίηση του πολιτι
κού χαρίσματος ικανοποιεί δύο δυνητικά
αντιφατικές ανάγκες και γι’ αυτό δεν εί
ναι ούτε αναπόφευκτη διαδικασία, όπως
επισημαίνει ο Άντζελο Πανεμπιάνκο.42,
ούτε μεταφυσικό φαινόμενο. Αφενός, το
κόμμα που έχει χαρισματικό ηγέτη πρέπει
να εξασφαλίσει την παράταση του χαρί
σματος από το οποίο αντλεί εκλογικά ο
φέλη. Αφετέρου, προκύπτει σε κάποια
χρονική στιγμή η ανάγκη αντικατάστασης
του ηγέτη από άλλον ή άλλους συλλογικά,
χωρίς όμως αυτό να αποβεί εις βάρος του
χαρίσματος, που είναι εκλογικά προσο
δοφόρο.
Στο ΠΑΣΟΚ, ο κίνδυνος να εμπλακεί η
μονοπρόσωπη ηγεσία σ’ αυτές τις αντιθέ
σεις και να διολισθήσει το χάρισμα σε κά
ποιο συλλογικό φορέα γινόταν όλο και με
γαλύτερος, με το πέρασμα του χρόνου. Σ’
αυτό συνέτειναν η αδήριτη φθορά που υφίστατο το κόμμα στην εξουσία, η επιδεί
νωση της υγείας του προέδρου του, η δη
μοσιοποίηση της προσωπικής ζωής του
και ακόμα η σώρευση κατηγοριών για
σκάνδαλα προς το τέλος της δεύτερης τε
τραετίας.
Η θεσμοποίηση του χαρίσματος στο
ΠΑΣΟΚ δεν επήλθε ούτε τότε ούτε μετά τις
τρεις εκλογικές ήττες του Ιουνίου 1989,
Νοεμβρίου 1989 και Απριλίου 1990. Η α
ναβολή της μεταμόρφωσης του προσωπι
κού χαρίσματος του προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ θα μπορούσε να εξηγηθεί με βάση τη
δική του συνειδητή προσπάθεια προς την
κατεύθυνση αυτή και τις εν μέρει απρό
βλεπτες επιπτώσεις που είχε για το ΠΑ
ΣΟΚ η διαπλοκή του με τη γραφειοκρα
τία.
Είναι χαρακτηριστική η άρνηση δέ
σμευσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε ο
ποιαδήποτε τυπική διαδικασία διαδοχής
του ή πρόβλεψη για το μέλλον του κόμμα
τος. Τον Ιούνιο του 1989, δεκαπέντε χρό
νια μετά την ίδρυση του κόμματος του ο
ποίου ηγείτο συνεχώς, ο Ανδρέας Παπανδρέου δήλωνε πως, ενώ «θα υπάρξει ΠΑ
ΣΟΚ μετά τον Ανδρέα», δεν είχε έρθει η
στιγμή να αποχωρήσει, διότι οι φυσικές
του δυνάμεις του επέτρεπαν να συνεχίσει
και η λαϊκή βάση απαιτούσε κάτι τέτοιο.
Επίσης δήλωνε ότι το θέμα της διαδοχής
στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λυθεί με μηχα
νικό τρόπο, παρά θα το λύσει η ίδια η
ζωή.43 Η προσπάθεια του ηγέτη του ΠΑ
ΣΟΚ να αναβάλλει τη θεσμοποίηση του
χαρίσματός του, συνδυάστηκε με την εμ
πλοκή του κομματικού προσωπικού και
των οργανώσεων βάσης με τη δημόσια
διοίκηση. Η συχνή αναχώρηση στελεχών
από τη διοίκηση του κόμματος για τη δια

χείριση του κράτους και η οργανωτική υποβάθμιση του κομματικού μηχανισμού,
που τονίσαμε παραπάνω, συνετέλεσαν
στη διαρκή αναστολή της αποπροσωποποίησης του χαρίσματος στο ΠΑΣΟΚ, α
φού δεν υπήρχε εσωκομματικός αντίπα
λος, ικανός να απειλήσει τον χαρισματικό
ηγέτη.
Δ. 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Οι συνέπειες της οκταετούς διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, στον τομέα
της δημόσιας διοίκησης, μπορούν να φα
νούν μέσα από μια αδρή, πρώτη σύγκριση
με την παλαιότερη διακυβέρνηση από τη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, κατά την περίοδο
της μεταπολίτευσης. Σε τι διέφερε η συ
νάρθρωση του κόμματος της ΝΕΑΣ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΊΑΣ με την κρατική γραφειοκρα
τία, κατά την περίοδο 1974-1981, από την
αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ, το 1981-1989;
Πρώτον, διέφερε ως προς το είδος της
πολιτικοποίησης της δημοσιοϋπαλληλίας:
ενώ, επί ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η πολιτι
κοποίηση προερχόταν από τις προσωπι
κές πελατειακές σχέσεις ανάμεσα σε υ
πουργούς (ή κομματάρχες) και υπαλλή
λους, επί ΠΑΣΟΚ, η πολιτικοποίηση ορ
γανώθηκε συστηματικά και ιδεολογικά
από τις οργανώσεις του κόμματος. Δεύτε
ρον, η διαχείριση της εξουσίας από το
ΠΑΣΟΚ, μετά το 1981, διεύρυνε το χάσμα
ανάμεσα στη διοίκηση και την πολιτική,
περισσότερο απ’ ό,τι πριν το 1981, τουλά
χιστον όσον αφορά στη διαφοροποίηση
των λειτουργιών στο εσωτερικό της κεν
τρικής διοίκησης: μετά το 1981, οι ανώτε
ροι δημόσιοι υπάλληλοι περιορίζονταν
συχνά σε καθαρά εκτελεστικό ρόλο, αφού
ο σχηματισμός πολιτικής ανατέθηκε στο
πρωθυπουργικό γραφείο και τους πο
λυάριθμους συμβούλους υπουργών. Τρί
τον, η περίοδος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρί
σθηκε από ακόμη μεγαλύτερο συγκεντρω
τισμό της εκτελεστικής εξουσίας απ’ ό,τι η
μεταπολιτευτική περίοδος της ΝΕΑΣ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Αναλυτικά, μια πρώτη συνέπεια της
διείσδυσης του ΠΑΣΟΚ στην κρατική μη
χανή ήταν η πολιτικοποίηση των ανώτε
ρων βαθμίδων της διοίκησης, με τρόπο
διαφορετικό από εκείνον των συντηρητι
κών κυβερνήσεων πριν το 1981 και σε έ
κταση ασυνήθιστη για σύγχρονο κοινο
βουλευτικό καθεστώς. Ο διαφορετικός
τρόπος πολιτικοποίησης, που επέβαλε το
ΠΑΣΟΚ στη γραφειοκρατία, οφείλεται
κυρίως στο ότι ήταν κόμμα διαφορετικού
τύπου, σε σύγκριση με το κόμμα της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Πριν το 1981, η ΝΕΑ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΑ ήταν ένα παραδοσιακό κόμμα
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«προυχόντων», που δεν διέθετε στιβαρό
κομματικό μηχανισμό, παρά χρησιμοποι
ούσε τοπικά πελατειακά δίκτυα, διευθυνόμενα από κομματάρχες, καθώς και την
ίδια την κρατική μηχανή ως οργανωτική
βάση.44 Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ, από την ί
δρυσή του το 1974, αναπτύχθηκε σε κόμμα
μαζών με πλήθος οργανώσεων, αφού δεν
είχε πρόσβαση στην κρατική μηχανή και
έπρεπε να στηριχθεί στις δικές του δυνά
μεις (προσωπικό, οργάνωση, τεχνικά μέ
σα).45
Με μετωπικές οργανώσεις της ΠΑΣΚΕ,
σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, το
ΠΑΣΟΚ προετοίμαζε, ήδη πριν το 1981, τη
διείσδυσή του στη διοίκηση, που μέχρι
τότε ελεγχόταν από τη συντηρητική πολι
τική τάξη. Μετά το 1981, το ΠΑΣΟΚ απο
κεφάλισε νομοθετικά την ανώτερη βαθ
μίδα της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή τις
θέσεις των γενικών διευθυντών και απο
μάκρυνε ομαδικά τους νομάρχες και τους
διοικητές των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών (ΔΕΚ Ο ^Στις θέσεις των νο
μαρχών και διοικητών διόρισε ανώτερα
στελέχη του κόμματος, αλλά και αριστε
ρούς τεχνοκράτες που διέκειντο φιλικά
προς την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Με τη δημιουργία νέων θέσεων για
μετακλητούς υπαλλήλους, όπως συμβού
λους υπουργών, ειδικούς γραμματείς και
επιστημονικούς συνεργάτες των γρα
φείων του πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ έ
δωσε, όπως είδαμε, την ευκαιρία απορ
ρόφησης στο δημόσιο και σε μεσαία στε
λέχη του κόμματος και σε νεότερους επι
στήμονες από τα κόμματα της Αριστερός.
Στις κρίσεις για προαγωγή υπαλλήλων
στα υπουργεία, τα υπηρεσιακά συμβού
λια, που είχαν στη σύνθεσή τους κατά
πλειοψηφία μέλη ή οπαδούς της ΠΑΣΚΕ,
έτειναν να επιλέγουν ομοϊδεάτες τους για
τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων και
διευθύνσεων. Γενικά, το κριτήριο για διο
ρισμό ή προαγωγή δεν ήταν τόσο η προ
σωπική σχέση με κάποιον υπουργό ή κομ
ματάρχη, όπως συνέβαινε πριν το 1981,
αλλά η σχέση με το κόμμα και τις συνδικα
λιστικές οργανώσεις του.47
Αν, ως προς τον τρόπο πολιτικοποίη
σης του διοικητικού προσωπικού, το ΠΑ
ΣΟΚ και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ διέφεραν,
ως προς άλλους τρόπους πολιτικού ελέγ
χου, το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να μιμείται τη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ. Η συντηρητική πολι
τική τάξη, που στελέχωνε διαδοχικά τα
κόμματα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ,
της ΕΡΕ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
έλεγχε τη δημόσια διοίκηση επί τριάντα
περίπου χρόνια, δηλαδή από το τέλος του
εμφυλίου πολέμου μέχρι και το 1981, χρη
σιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Παρα
δείγματα τέτοιων τεχνικών πολιτικού ε
λέγχου ήσαν η καταγραφή των φρονημά
των των δημοσίων υπαλλήλων, το κυβερ-

νητικό μονοπώλιο της τηλεόρασης και του
ραδιοφώνου και η χειραγώγηση των δη
μοσιοϋπαλληλικών συνδικάτων, μέσω του
διορισμού διοικήσεων και της κρατικής
χρηματοδότησής τους.48 Σ’ αυτά και σε
άλλα μέτρα που λάμβαναν οι συντηρητι
κές κυβερνήσεις της μεταπολεμικής πε
ριόδου αποτυπωνόταν ο διάχυτος αντικομμουνισμός, που ήταν η ιδεολογική
κληρονομιά του εμφυλίου πολέμου.49
Παρ’ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διαπνεόταν

θύνσεων και συμβούλους υπουργών τεσ
σάρων βασικών υπουργείων στην Αθήνα,
προ έκυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του
1980, επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, οι
σημαντικότερες δραστηριότητες των ανώ
τερων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με
τις δικές τους εκτιμήσεις, ήταν ο μακρο
πρόθεσμος οχεδιασμός, η λήψη αποφά

από τον παραδοσιακό αντικομμουνισμό,
εντούτοις χρησιμοποίησε μερικές τεχνικές
ελέγχου της διοίκησης, που κληρονόμησε
από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Έ τσι, για
παράδειγμα, διατήρησε το κυβερνητικό
μονοπώλιο στα μέσα μαζικής επικοινω
νίας και παρενέβη στο συνδικαλιστικό
κίνημα, ώστε να αποκτήσει η ΑΔΕΔΥ ηγε
σία φιλική προς την κυβέρνησή του. Η πιο
κρίσιμη ίσως παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ ή
ταν στην οργάνωση της εκτελεστικής ε
ξουσίας,50 όπου εντοπίζονται βασικές
διαφορές της δικής του διακυβέρνησης
από εκείνην της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Το ΠΑΣΟΚ επέτεινε την τάση συγκεν
τρωτισμού της εκτελεστικής εξουσίας,
που είχε ήδη διαφανεί στο Σύνταγμα του
1975. Με σειρά νόμων (ν. 1256/1982, ν.
1558/1985) το ΠΑΣΟΚ αναδιοργάνωσε το
Υπουργικό Συμβούλιο και έδωσε νέες, ε
κτεταμένες αρμοδιότητες στον πρωθυ
πουργό, χωρίς όμως να ισχυροποιήσει θε
σμικά και τη Βουλή.51 Και με τη συνταγ
ματική μεταρρύθμιση του 1986, το ΠΑ
ΣΟΚ μεταβίβασε τις περισσότερες εξου
σίες του προέδρου της Δημοκρατίας στον
πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Με το
ΠΑΣΟΚ η Γ' Ελληνική Δημοκρατία, που
πριν το 1986 είχε χαρακτήρα ημι-προεδρικό, φάνηκε ότι κλίνει προς τον αμιγώς
κοινοβουλευτικό τύπο δημοκρατικού πο
λιτεύματος. Στην πράξη, όμως, η ηγεμο
νία του πρωθυπουργού, έναντι των υπό
λοιπων θεσμών, ακύρωνε τη δυνατότητα
της Βουλής να εξισορροπεί την εκτελεστι
κή εξουσία. Δείγμα της ηγεμονίας του
πρωθυπουργού στην οικονομική πολιτική
ήταν η ακύρωση του σταθεροποιητικού
προγράμματος του Κώστα Σημίτη από τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή, μέσα σε
ένα απόγευμα του Νοεμβρίου 1987, ύστε
ρα από δύο χρόνια εφαρμογής του (19851987).
Επιπρόσθετα, στη δεκαετία του 1980
με την προσθήκη νέων θέσεων υπουργών
και ανώτερων μετακλητών υπαλλήλων
στην ιεραρχία των υπουργείων και των
ΔΕΚΟ και το διορισμό μελών και οπαδών
του ΠΑΣΟΚ στις θέσεις αυτές, προέκυψε
σαφέστερη η διάκριση μεταξύ της πολιτι
κής και της διοικητικής λειτουργίας στο
κράτος απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Από
δική μας δειγματοληπτική έρευνα, με συ
νεντεύξεις από 152 προϊσταμένους διευ

σεων και η επίβλεψη της εκτέλεσής τους
από τους υφισταμένους, καθώς και η με
λέτη τεχνικών λεπτομερειών των θεμά
των. Αντίθετα, οι σημαντικότερες δρα
στηριότητες των συμβούλων υπουργών
περιλάμβαναν τον μακροπρόθεσμο σχε
δίασμά, σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ε
κείνον των διευθυντών και ακόμα τη θέ
σπιση κανόνων και τη χάραξη κατευθύν
σεων.52Επί ΠΑΣΟΚ η πολιτική (με την έν
νοια του «policy», π.χ. η οικονομική πολι
τική, η κοινωνική πολιτική) χαρασσόταν
από τα πολιτικά γραφεία των υπουργών
και τα κεντρικά όργανα του κυβερνώντος
κόμματος, καθώς και από το στενό περι
βάλλον του πρωθυπουργού, ενώ η εφαρ
μογή της πολιτικής περιερχόταν στα χέρια
της υπαλληλίας.
Ο διαχωρισμός αυτός κάθε άλλο παρά
άγνωστος είναι στις σύγχρονες δημοκρα
τίες. Όμως σε άλλες δημοκρατίες, όπως
και πιθανόν στην Ελλάδα πριν το 1981, η
τάση ήταν να υπάρχει επικάλυψη ρόλων
ανάμεσα στο διοικητικό και το πολιτικό
προσωπικό στην κορυφή της διοικητικής
ιεραρχίας.53 Τόσο οι πολιτικοί όσο και οι
γραφειοκράτες καριέρας μετείχαν -σε άνισο έστω βαθμό- στο σχεδίασμά και την
εκτέλεση της πολιτικής. Αλλά, ενώ, επί
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, οι γενικοί διευ
θυντές των υπουργείων, επιλεγμένοι βέ
βαια με πολιτικά κριτήρια, φαίνεται να
είχαν κάποια συμμετοχή στο σχεδίασμά
ΙΥΓΧΡΟΜΛ 1 9 Μ Μ ΛΤΑ

της πολιτικής, επί ΠΑΣΟΚ, οι προϊστάμε
νοι διευθύνσεων, αν και ελεγχόμενοι από
την κυβέρνηση, περιορίζονταν συχνά σε
καθαρά εκτελεστικό ρόλο. Επιπλέον, οι
νέες διοικητικές δομές, σε επίπεδο υπουρ
γείου, όπως τα γραφεία συμβούλων των
υπουργών και οι ειδικές γραμματείες, λει
τούργησαν οργανωτικά ως φραγμοί μετα
ξύ της πολιτικής ηγεσίας και του διοικητι
κού προσωπικού. Το φαινόμενο αυτό θα
πρέπει να εξηγηθεί με βάση την τάση υ
περβολικού συγκεντρωτισμού που διέκρινε την κυβερνητική πρακτική του ΠΑΣΟΚ
και την έλλειψη εμπιστοσύνης του νέου
κυβερνητικού κόμματος προς μια παρα
δοσιακή γραφειοκρατία. Πάντως, είναι ι
στορικά ειρωνικό ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμ
μα με έντονα αντι-φιλελεύθερο προσανα
τολισμό, επέτεινε έτσι, ως προς τους οργανωσιακούς ρόλους, τη διάκριση ανάμε
σα στη διοίκηση και την πολιτική, μια κα
θαρά φιλελεύθερη αρχή των δυτικών δη
μοκρατιών. Σ ’ αυτές τις τελευταίες μάλι
στα έχει παρατηρηθεί διεύρυνση του ρό
λου των γραφειοκρατών καριέρας και αυ
ξανόμενη συμμετοχή τους ως τεχνοκρα
τών στο σχεδίασμά της πολιτικής. Όμως,
στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980, οι
γραφειοκράτες είδαν το ρόλο τους ως επι
τελικών σχεδιαστών να συρρικνώνεται.54
Η συρρίκνωση του ρόλου των γραφειο
κρατών είναι ένα μέρος μόνο του γενικό
τερου φαινομένου ρευστότητας των διοι

κητικών δομών και μηχανισμών της ο
κταετίας του ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη με τη
ρευστότητα των κομματικών μηχανισμών
που σημειώσαμε. Η γραφειοκρατική ρευ
στότητα συνίστατο στην κατάργηση κά
ποιων διοικητικών δομών και τη δημιουρ
γία άλλων στο κράτος. Μέσα στον πρώτο
χρόνο παραμονής του στην κυβέρνηση, το
ΠΑΣΟΚ κατάργησε με νόμους, όχι μόνο
θέσεις της ιεραρχίας, όπως αυτή των γενι
κών διευθυντών, αλλά και ολόκληρα όρ
γανα, όπως τις πολυάριθμες επιτροπές
και συμβούλια των υπουργείων, καθώς
και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Ένα άλλο παράδειγμα ρευστής μεταβο
λής των δομών είναι το εξής: το 1982 η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέσπασε ολόκλη
ρους τομείς αρμοδιοτήτων από τα υπουρ
γεία Βιομηχανίας και Εμπορίου, για να
τους μεταφέρει στο υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και να τους επιστρέφει στα
δύο πρώτα υπουργεία μόλις τρία χρόνια
μετά.35
Σε ό ,τι αφορά στη δημιουργία νέων δο
μών της διοίκησης, χαρακτηριστική ήταν
η ίδρυση το 1982 ενός διογκωμένου πολι
τικού γραφείου του πρωθυπουργού, που
απαρτιζόταν από ειδικότερα γραφεία και
υπηρεσίες. Αυτό ήταν ένα ακόμα βήμα
προς την κατεύθυνση παραμερισμού της
δημοσιοϋπαλληλίας των υπουγείων και
αντικατάστασής της από πολιτικά διορι
σμένα στελέχη, που δρούσαν σε διοικητι
κές δομές πέρα και πάνω από αυτές των υ
πουργείων. Έ να χρόνο μετά, το 1983, το
ΠΑΣΟΚ, κάνοντας απότομη αλλαγή πο
ρείας, ίδρυσε την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης, που δυνητικά θα μπορούσε να
προσδώσει συνοχή και ισχύ στο δημο
σιοϋπαλληλικό σώμα. Ακόμα, με το ενι
αίο μισθολόγιο, που φηφίστηκε το 1984,
το ΠΑΣΟΚ αναδιάρθρωσε την κλίμακα α
μοιβών των υπαλλήλων με τρόπο εξισωτικό, που μείωνε την φολίδα ανάμεσα σε υφηλούς και χαμηλούς μισθούς. Το 1986,
με το ενιαίο βαθμολόγιο ξεκίνησε μια δαιδαλώδης διαδικασία συγχώνευσης διευ
θύνσεων και τμημάτων κατά υπουργείο,
που δεν είχε ολοκληρωθεί όταν επήλθε η
κυβερνητική αλλαγή του 1989.56 Τέλος,
πολλά νέα όργανα καταρτίσθηκαν άτυπα
ή περιλήφθηκαν σε διατάξεις νόμων, χω
ρίς ποτέ να λειτουργήσουν. Έτσι, τα τρία
άτυπα συμβούλια των υπουργών του ΠΑ
ΣΟΚ, δηλαδή οι «κύκλοι» δημόσιας διοί
κησης, εθνικής οικονομίας και ποιότητας
ζωής, που ιδρύθηκαν στην πρώτη τετραε
τία του ΠΑΣΟΚ, περιέπεσαν σε αδράνεια
πολύ σύντομα μετά την πανηγυρική σύ
στασή τους. Και το σώμα των ελεγκτών
δημόσιας διοίκησης, που ήδη περιλαμβανόταν ως νέος θεσμός στο ν. 1735/1987,
δεν λειτούργησε όσο το ΠΑΣΟΚ βρισκό
ταν στην εξουσία, παρά μόνο μετά την
πτώση του από αυτήν.

Σε τι οφείλεται η ρευστότητα της διοι
κητικής μεταρρύθμισης του ΠΑΣΟΚ, που
εκφράσθηκε με την αέναη αναδιοργάνω
ση των διαδικασιών και μηχανισμών της
διοίκησης; Κατά τη γνώμη μας, το φαινό
μενο αυτό πρέπει να αποδοθεί τόσο σε ε
ξωγενείς παράγοντες, σχετικούς με την
αντίδραση της κρατικής γραφειοκρατίας
σε οποιοδήποτε εγχείρημα μεταβολής της,
όσο και σε ενδογενείς παράγοντες, που
εντοπίζονται στην αντιφατική ιδεολογία
και την ετερογενή κοινωνική σύνθεση του
πολιτικού προσωπικού του ΠΑΣΟΚ.
Η κρατική γραφειοκρατία δεν ήταν
αρκετά ισχυρή για να παρεμποδίσει συνο
λικά τη διοικητική μεταρρύθμιση του ΠΑ
ΣΟΚ, αλλά ικανή να κερδίσει τοπικές μά
χες: σε ορισμένα υπουργεία, όπου, είτε η
ίδια η μονοπρόσωπη ηγεσία του κόμματος
δεν επέτρεπε στους υπουργούς να υλο
ποιήσουν ώς το τέλος την πολιτική τους,
είτε οι ανώτεροι υπάλληλοι είχαν ασυνή
θιστη δύναμη αντίδρασης, οι μεταρρυθ
μίσεις που είχαν ψηφισθεί από το ΠΑΣΟΚ
στη Βουλή διαβρώθηκαν σταδιακά κατά
την εκτέλεσή τους και εκ των έσω. Για πα
ράδειγμα, η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για
διοικητική αποκέντρωση, ιδιαίτερα εντα
τική την περίοδο 1982-1984, δεν έφερε το
αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η αντικατά
σταση του υπουργού Εσωτερικών, Γιώρ
γου Γεννηματά, το 1984, σε συνδυασμό με
την αναβλητικότητα της κεντρικής υπηρε
σίας του υπουργείου, κατά τη μεταφορά
πόρων και αρμοδιοτήτων στην περιφέ
ρεια, ματαίωσαν την πραγματοποίηση
του φιλόδοξου προγράμματος αποκέν
τρωσης του ΠΑΣΟΚ.57
Παράλληλα με τις εξωτερικές αντι
στάσεις, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ συγ
κρούονταν περιοδικά τρεις ή τέσσερις
τάσεις, με διαφορετικό πολιτικό παρελ
θόν και ασύμβατες νοοτροπίες. Η βιβλιο
γραφία για το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει συ
νήθως τις τρεις τάσεις των παλαιοκομματικών, των τεχνοκρατών και των μαρξι
στών στις οργανώσεις του κόμματος.53Ση
μαντικότερη φαίνεται, σε ιδεολογικό επί
πεδο, η διάκριση ανάμεσα στη λαϊκιστική
και την εκσυγχρονιστική γραμμή, που
διέτρεχε και το προεκλογικό πρόγραμμα
και την κυβερνητική πολιτική του ΠΑ
ΣΟΚ.55Στον τομέα της διοικητικής πολιτι
κής, η αντίθεση ανάμεσα στο λαϊκισμό και
τον εκσυγχρονισμό αποτυπώθηκε στις
αντιφατικές αρχές της κατάχρησης της
διοικητικής μηχανής για την εξυπηρέτηση
εξωδιοικητικών σκοπών, από τη μια με
ριά, και του εξευρωπαϊσμού της διοίκη
σης, από την άλλη. Η στερέωση της εκλο
γικής βάσης του κόμματος και η άσκηση
κοινωνικής πολιτικής εκφράσθηκαν δια
μέσου των προσλήφεων αδικημένων κοι
νωνικών κατηγοριών στο δημόσιο, με το
νόμο του 1983 για τις προσλήψεις με το
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«σύστημα των μορίων» και το νόμο του
1984 για τη μονιμοποίηση των εκτάκτων.60
Αυτά ήσαν παραδείγματα λαϊκιστικής
χρήσης της διοικητικής μηχανής από το
ΠΑΣΟΚ, που, όπως αναφέραμε, περίπου
την ίδια εποχή, το 1983, ψήφιζε νόμο που
διαπνεόταν από ιδιαίτερα εκσυγχρονιστι
κό πνεύμα, μιμητικό ευρωπαϊκών προτύ
πων: ο νόμος για το Εθνικό Κέντρο Δη
μόσιας Διοίκησης, που προαναφέραμε (ν.
1388/1982), απέβλεπε στην τόνωση του ε
παγγελματισμού του υπάρχοντος διοικη
τικού προσωπικού και στη δημιουργία
μιας νέας, ισχυρής διοικητικής ελίτ για το
μέλλον.
Συνοπτικά, η διοικητική πολιτική του
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση απηχούσε τις
αντιφατικές επιδιώξεις του ανομοιογενούς αυτού κόμματος. Ο στόχος του εκ
συγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης
αντανακλούσε μάλλον την επιρροή της τεχνοκρατικής ή σοσιαλδημοκρατικής τά
σης και τη γενικόλογη ιδεολογία του ΠΑ
ΣΟΚ, που συμπυκνωνόταν στο σύνθημα
για «αλλαγή». Αντίθετα, ο στόχος της κα
τάληψης και χρήσης της κρατικής μηχα
νής για εξωδιοικητικούς σκοπούς αντα
νακλούσε τις πολιτικές συνήθειες της παλαισκομματικής τάσης, αλλά και τα αντι
κειμενικά εκλογικά συμφέροντα του κόμ
ματος.
Ποιες ήσαν τελικά οι ιδιαίτερες συνέ
πειες της ανόδου και οκταετούς παραμο
νής του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία για την κρα
τική γραφειοκρατία; Επιγραμματικά, οι
συνέπειες αυτές ήσαν η αύξηση του συγ
κεντρωτισμού της εξουσίας στα χέρια του
πρωθυπουργού, η πολιτικοποίηση της δη
μοσιοϋπαλληλίας με τρόπο συστηματικό
και οργανωμένο από το κυρίαρχο κόμμα,
ο έντονος διαχωρισμός των ρόλων μεταξύ
των γραφειοκρατών καριέρας και των πο
λιτικών στελεχών της διοίκησης και η ρευ
στότητα των διοικητικών δομών και δια
δικασιών. Η συνακόλουθη χρήση της γρα
φειοκρατίας από το κόμμα για στενά πο
λιτικούς σκοπούς και η καθυστέρηση του
εκσυγχρονισμού της δεν ήσαν ιδιαίτερα
στοιχεία της περιόδου του ΠΑΣΟΚ, αλλά
μσνιμότερα χαρακτηριστικά της σχέσης
γραφειοκρατίας και κομμάτων στην Ελ
λάδα, καθώς και σε άλλες συγκρίσιμες
χώρες.

Ε. ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΚΡΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
«ΗΜΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Οι ανεπτυγμένες κοινωνίες της Βόρειας
Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, συγκρινόμενες προς ορισμένες κοινωνίες της
Νότιας Ευρώπης και της Λατινικής Αμε-

ρικής, διαφέρουν ως προς τις μορφές α
νάπτυξης που γνώρισαν στη νεότερη ιστο
ρία τους. Η Ελλάδα και μερικές χώρες του
νότιου κώνου της Λατινικής Αμερικής
(Χιλή, Αργεντινή) έχουν χαρακτηρισθεί
από το Νίκο Μουζέλη ως χώρες της «ημι
περιφέρειας».61 Παρ’ ότι, η καταλληλότη
τα και το περιεχόμενο του όρου αυτού
μπορεί να αμφισβητηθούν, είναι ενδια
φέρον το γεγονός ότι η Ελλάδα, η Αργεν
τινή και η Χιλή παρουσιάζουν βασικές ι
στορικές* ομοιότητες στην πολιτική και οι
κονομική τους ανάπτυξη, πράγμα που τις
διακρίνει από τον πυρήνα των ανεπτυγ
μένων δυτικών χωρών.
Όπως σημειώνει ο Μουζέλης, η Ελ
λάδα, η Αργεντινή και η Χιλή απέκτησαν
κοινοβουλευτικά δημοκρατικά καθεστώ
τα στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή νω
ρίτερα απ’ ό,τι οι περισσότερες χώρες της
Δυτικής Ευρώπης. Όμως, η βιομηχανία
τους αναπτύχθηκε αποσπασματικά και
καθυστερημένα, πολύ αργότερα από τη
βιομηχανία του καπιταλιστικού «κέν
τρου».62 Πάντως, ο εκδημοκρατισμός και
η εκβιομηχάνιση της Ελλάδας, της Αργεν
τινής και της Χιλής τις ξεχώρισαν ως ο
μάδα χωρών και από τις χώρες της «περι
φέρειας». Εκεί, στον λεγόμενο Τρίτο Κό
σμο, η εκβιομηχάνιση δεν προχώρησε (με
εξαίρεση τη Νοτιοανατολική Ασία) και η
κοινοβουλευτική δημοκρατία παραμένει
ακόμα το ζητούμενο.
Ο τρόπος πολιτικής και οικονομικής
ανάπτυξης είναι, λοιπόν, ένα πιθανό κρι
τήριο ομαδοποίησης κοινωνιών με σχετι
κά παρόμοια ιστορική πορεία. Αν σ’ αυτά
προστεθεί και κάποια ιστορική εξέλιξη
του κράτους, σχετικά ομοιόμορφη, ανά
μεσα σε χώρες με παρόμοια ανάπτυξη,
τότε η ένταξη των χωρών σε συγκριτικές
κατηγορίες, όπως αυτή της «ημι-περιφέρειας», θα μπορούσε να γίνει δόκιμη και
χρήσιμη για την παραγωγή τεκμηριωμέ
νης θεωρίας.
Είδαμε πως η περίοδος του ΠΑΣΟΚ
στην εξουσία συνδέθηκε με φαινόμενα
που απορρέουν από το λαϊκισμό του και
από την παραδοσιακή παθολογία της ελ
ληνικής διοίκησης. Τέτοια πολιτικοδιοικητικά φαινόμενα ήσαν η ρευστότητα των
δομών και διαδικασιών της γραφειοκρα
τίας, η κομματικοποίηση, η μεγέθυνση, ο
κατακερματισμός και η ατελέσφορη με
ταρρύθμισή της. Κανένα από αυτά τα
φαινόμενα δεν είναι άγνωστα στις χώρες
της «ημι-περιφέρειας», ενώ αποτελούν
παρελθόν ή, τουλάχιστον, επιζούν σε χα
μηλή ένταση στις χώρες του «κέντρου»,
θ α μπορούσε κανείς να απαριθμήσει ορι
σμένα χαρακτηριστικά του πολιτικοδιοικητικού συστήματος των χωρών της «ημι
περιφέρειας», που, ενώ είναι συνήθη σ’
αυτές,® δεν ταιριάζουν ούτε στο δυτι
κοευρωπαϊκό μοντέλο γραφειοκρατίας

ούτε στο μοντέλο των μετααποικιακών
κρατών της Αφρικής και της Νότιας Α
σίας.
Πρώτο χαρακτηριστικό είναι το ιδιαί
τερο νομικό καθεστώς της δημόσιας διοί
κησης στις χώρες της «ημι-περιφέρειας».
Η οργάνωση της διοίκησης στην «ημι-περιφέρεια» δεν διέπεται από ένα σταθερό

και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο. Τόσο
το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων
όσο και οι προσλήψεις νέου προσωπικού
και οι μεταβολές της υπηρεσιακής του κα
τάστασης (π.χ. προαγωγές) διαφέρουν
από υπηρεσία σε υπηρεσία ενός και του
αυτού κρατικού μηχανισμού και ρυθμί
ζονται από τη συχνά μεταβαλλόμενη νο
μοθεσία διαδοχικών κυβερνήσεων.
Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το με
ταβλητό εύρος των πολιτικών θέσεων στα
διάφορα επίπεδα της διοικητικής ιεραρ
χίας. Το εύρος αυτό δεν είναι επαρκώς
προσδιορισμένο, θέσεις που προορίζο
νταν για μόνιμους υπαλλήλους καριέρας
μπορούν να μεταβληθούν σε θέσεις για με
τακλητούς υπαλλήλους, πολιτικά επιλεγ
μένους. (Ισχύει όμως και το αντίστροφο).
Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η υπερδιόγκωση των γραφειοκρατιών των χω
ρών της «ημι-περιφέρειας» από πλευράς
προσωπικού. Χάρη στις μαζικές προσλή
ψεις, που πραγματοποιούν εναλλασσόμε
νες κυβερνήσεις, ο δημόσιος τομέα αποτε
λεί την επιθυμητή διέξοδο από την ανερ
γία για ευρέα στρώματα του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού.
Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η συχνή
επικάλυψη των πολιτικών παρεμβάσεων
στη διοίκηση από μια επίφαση βελτιωτι
κού εκσυγχρονισμού. Οι επεμβάσεις των
πολιτικών ελίτ και του στρατού στη γρα
φειοκρατία διατυπώνονται με όρους μιας
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ακόμη διοικητικής μεταρρύθμισης.
Πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ο κατα
κερματισμός του δημοσιοϋπαλληλικού
σώματος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εί
ναι οργανωμένοι σε «μεγάλα σώματα της
διοίκησης» και, πάσχοντας από έλλειψη
συνοχής, υστερούν οργανωτικά σε σύγ
κριση με τα πολιτικά κόμματα και το
στρατό.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα συ
ναντήσαμε στην ανάλυση της ελληνικής
γραφειοκρατίας στη δεκαετία του 1980.
'Αλλοι μελετητές έχουν εντοπίσει τέτοια
χαρακτηριστικά σε ορισμένες γραφειο
κρατίες χωρών της Λατινικής Αμερικής.64
Ασφαλώς μπορεί να βρει κανείς και δια
φορές ανάμεσα στις γραφειοκρατίες των
χωρών της «ημι-περιφέρειας», πράγμα
εύλογο, εξαιτίας των ιστορικών ιδιαιτε
ροτήτων και της γεωπολιτικής θέσης τους.
Από τα παραπάνω φαίνεται πάντως εν
διαφέρουσα η υπόθεση εργασίας, σύμφω
να με την οποία, οι γραφειοκρατίες ορι
σμένων χωρών της Νότιας Ευρώπης και
της Λατινικής Αμερικής μοιάζουν περισ
σότερο μεταξύ τους παρά με εκείνες της
Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευ
ρώπης. Ειδικότερα θα ήταν χρήσιμη η
αντιπαραβολή της εσωτερικής δομής των
γραφειοκρατιών της «ημι-περιφέρειας»
και των σχέσεών τους με την εκάστοτε κυ
βέρνηση με τη δομή και τις σχέσεις των
γραφειοκρατιών του «κέντρου». Εφόσον

ο ι κ ρ α τικ ές γρ α φ ειο κ ρ α τίες, π ο υ λ ειτουρ
γ ο ύ ν στα σ ύγχρ ονα δη μ ο κ ρ α τικ ά κ α θ ε
στώ τα , π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν δια φ ο ρ ο π ο ιή σ εις
κ α ι τ α π ο λ ιτ ικ ά κ όμ μ α τα ε ίν α ι δ ια φ ό ρ ω ν
τύ π ω ν, τότε κ α ι η συνάρθρω σ η της γ ρ α 
φ ε ιο κ ρ α τία ς με το κυβερνητικό κόμμα θ α
π ρ έπ ει ν α εμ φ α νίζετα ι σε π ο ικ ιλ ία μορ
φώ ν.
Μ ια τέτοιου είδ ο υ ς συγκριτική α νά λ υ 
ση τη ς σ υνά ρθρ ω σ ης τω ν γ ρ α φ ειο κ ρ α τιώ ν
με δ ια δ ο χ ικ έ ς κυβερνήσ εις, δ ικ τα το ρ ικ ές
κ α ι δη μ οκρ α τικ ές, θ α ή τα ν κ α ι γό νιμ η γ ια
τη ν π α ρ α γ ω γ ή θ εω ρ ία ς. Η σ υγκ ρ ιτικ ή α 
νάλυση θ α μ πορούσε ν α α π ο φ ύ γ ει τη με
λέτη τω ν κ ρ α τικ ώ ν φα ινομ ένω ν, με τρ ό π ο
θ εω ρ η τικ ά α φ η ρ ημ ένο, π ο υ σ υχνά κ α τ α 
λήγει στη μυθοποίηση τη ς ο ντό τη τα ς του
κ ρ ά το υ ς («reification fallacy») κ α ι τ ις α τέρμ ονες συζητήσ εις π ε ρ ί α υτο ύ . Α ντίθ ε
τ α , η συγκ ρ ιτικ ή κ α ι ιστορική ανάλυση
ευνοεί τη μελέτη το υ κ ρ ά το υ ς, με τρ ό π ο
θ εω ρ η τικ ά συγκ εκ ριμένο, δη λ α δή π ρ ό σ 
φ ο ρ ο γ ια τη συνα γω γή γενικεύσ εω ν
π λο ύ σ ιω ν σε ερμηνευτική α ξ ία .
■
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 5, 6 και 7 Απριλίου 1993 η Εταιρεία Ελληνικού
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.) οργάνω
σε ένα συμπόσιο για τα 80 χρόνια από τους νικηφόρους
Βαλκανικούς Πολέμους με τίτλο «Η Ελλάδα των Βαλκα
νικών Πολέμων 1910-1914». Στο συμπόσιο αυτό συμμε
τείχαν 31 επιστήμονες και η θεματολογία του κάλυπτε
την εποχή από όλες τις πλευρές της.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για δύο μήνες, τον Απρίλιο και το Μάιο, οι Αθηναί
ου θα μπορούν να δουν στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), την πιο «όμορφη» και
«ζωντανή», κατά βεβαίωση των οργανωτών της, έκθεση
της τελευταίας δεκαετίας.
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και το Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) αποφάσι
σαν να οργανώσουν μία σειρά από εκδηλώσεις αφιερω
μένες στα 80 χρόνια των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέ
μων.
Έτσι, σε δύο μεγάλες αίθουσες του Πνευματικού
Κέντρου και με τίτλο: «Η Αθήνα των Βαλκανικών Πο
λέμων» θα αναβιώσει μία εποχή.
Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας
και απογεύματος της Κυριακής από τις 9 π.μ. έως τις 1
μ.μ. και από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.
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Οικονομική ανθρωπολογία και ιστορία
στην κριτική της οικονομίας της αγοράς:
το έργο του Karl Polanyi
Κό στα ς Γα γα ν α κ η ς

ΡΟΚΑΛΕΙ δέος στον ιστορικό η

θρώπινες κοινωνίες δεν πρέπει να γίνον
πρώτη επαφή με τον Μεγάλο Μετα
ται έρμαια των μηχανιστικών κανόνων
σχηματισμό του Karl Polanyi. Πρόκειταιτης οικονομίας της αγοράς. Ο άνθρωπος
για ένα -ασυνήθιστο πλέον- δείγμα
πρέπει να αναζητήσει τη χρυσή τομή στην
«μπρωντελιανής» ιστορικής γραφής, η ο
χαθυπόταξη της οικονομίας σας ευρύτε
ποία καλύπτει χονδρικά μια εκατονταε
ρες κοινωνικές σχέσεις και απαιτήσεις,
τία ευρωπαϊκών πολιτικών, κοινωνικών
δίχως να καταλήξει στον περιορισμό της
και οικονομικών εξελίξεων (1830-1940),
ανθρώπινης ελευθερίας, που συνεπάγεται
με επίκεντρο την έδραίωση, τις παλινδρο
μια κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία και
μήσεις και την κατάρρευση της οικονο
κοινωνία.
μίας της αγοράς.
Ο Kail Polanyi (1886-1964) ήταν κατ’
Ουσιαστικά, είναι μια πρώτη απόπει
αρχήν ιστορικός της οικονομίας: το εν
διαφέρον του εστιαζόταν στην ιστορική ε
ρα προσέγγισης της μετεξέλιξης των παγ
κόσμιων πολιτικο-οιχονομικών συστη
ξέλιξη της θέσης της οικονομίας στο εσω
μάτων, σπουδαίες μελέτες της οποίας μας
τερικό των ανθρώπινων κοινωνιών. Η
έχουν δώσει, πολύ αργότερα από τον
συγκεκριμένη αυτή οπτική του Polanyi ο
Ούγγρο ιστορικό της οικονομίας, ερευνη
δήγησε στην εδραίωση μιας άρρηκτης και
τές όπως οι Immanuel Wallernstem και
γόνιμης σχέσης του με την κοινωνιολογία
Paul Kennedy.
και την οικονομική ανθρωπολογία. Κεν
Αν και από τα πρώτα κείμενα του Pola
τρική θέση στη θεωρητική του επεξεργα
nyi, ο Μεγάλος Μετασχηματισμός αποτε
σία κατείχε η έννοια της «κοινωνικής θεμελίωσης» της οικονομίας. Η ένταξη και
λεί αναμφισβήτητα το magnum opus του,
συμπυκνώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά
υποταγή της οικονομίας στις ευρύτερες
γνωρίσματα (αρετές όσο και αδυναμίες)
κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις συνιτου συνολικού του έργου- ιδιαίτερα αι
στούσε, κατά τον Polanyi, τον μοναδικό
σθητές γίνονται η στενή σχέση του συγ
τρόπο επιβίωσης της ανθρώπινης κοινω
γραφέα με την κοινωνική και οικονομική
νίας σε περίοδο γενικού μετασχηματι
ανθρωπολογία (της οποίας θεωρείται έ
σμού.
νας από τους πρωτοπόρους) και η θεώρη
Ο Karl Polanyi ήταν σοσιαλιστής, επει
ση του καπιταλισμού, η οποία απαντά
δή πίστευε ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπο
στον οικονομισμό της φιλελεύθερης θεω
ρούσε να υποτάξει την οικονομική δρα
ρίας και ιστορίας αλλά και του μαρξι
στηριότητα στις ανάγκες της ανθρώπινης
σμού. Απέναντι στον τελευταίο, ο Polanyi
κοινότητας. Ως πολίτης της κεντρικής Ευ
διατυπώνει μια παράλληλη ιστορική
ρώπης, έζησε το μεγάλο μετασχηματισμό
θεώρηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης
των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονο
κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώ
μιών της αυγής τους 20ού αιώνα: την επέ
κταση της βιομηχανικής κοινωνίας, την α
να.
Ιδιαίτερα για τον σημερινό 'Ελληνα α
πόπειρα εγκαθίδρυσης της οικονομίας
ναγνώστη, ο Μεγάλος Μετασχηματισμός
της αγοράς, την παγκόσμια κρίση του
αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με το
1930, την ανατροπή της ευρωπαϊκής ισορ
πρωτοπόρο έργο του συγγραφέα και ανα
ροπίας δυνάμεων και, τέλος, το ολοκαύ
πόφευκτα δημιουργεί συσχετίσεις ανάμε
τωμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
σα στο ιστορικό παρόν του βιβλίου και τα
Την εμπειρία του αυτή αποτύπωσε στο
τεράστια σύγχρονα προβλήματα που
βιβλίο του Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός,
αντιμετωπίζουν οι «ώριμες» καπιταλιστι
το 1944. Ένα βιβλίο βαθιά διεισδυτικό
κές κοινωνίες, καθώς επίσης και εκείνα
στις επισημάνσεις του, βαθιά ανθρωπι
που θα αντιμετωπίσουν οι ανατολικοευστικό στην πολιτική του πρόταση- ένα βι
ρωπαϊχές, τέως «σοσιαλιστικές». Ένας
βλίο-καθρέφτης της συνολικής συμβολής
βαθύς ανθρωπισμός διαπνέει το βιβλίο,
του Polanyi, το οποίο και θα μας χρησι
το θεμελιώδες μήνυμα του οποίου παρα
μεύσει ως οδηγός στον εντοπισμό των κύ
μένει πάντα επίκαιρο: ο άνθρωπος είναι
ριων θεωρητικών αξόνων του έργου
πρώτα απ’ όλα κοινωνικό ον και οι αν
του»’.
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1 .0 Polanyi και η πολιτική
οικονομία: Robert Owen, Ludwig von
Mises και η εμπειρία της «κόκκινης
Βιέννης», 1918-1934

Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός μπορεί να
θεωρηθεί σύνθεση των θεωρητικών επε
ξεργασιών του Polanyi, της περιόδου
1908-1944. Η πολιτική πρόταση του βι
βλίου -η οποία άλλωστε διαπνέει το σύνο
λο του έργου του- μας παραπέμπει στον
πολιτικό Polanyi και μια σύντομη αναφο
ρά στη θεωρητική του διαμόρφωση θα αναδείξει τις ιδεολογικές καταβολές της
προσέγγισης του Ούγγρου ιστορικού της
οικονομίας, βασικούς άξονες της οποίας
θα παρουσιάσουμε στις επόμενες ενότη
τες.
Η αυγή της δεκαετίας του 1900 βρίσκει
το νεαρό Polanyi ενταγμένο στο σοσιαλι
στικό φοιτητικό κίνημα της Βουδαπέ
στης. Αρχική διαμορφωτική περίοδος του
πολιτικού Polanyi, αποκαλούμενη από
τους μελετητές του «ρωσική», είναι η πεν
ταετία 1900-1905. Υπό την επιρροή του
ρωσικού σοσιαλιστικού κινήματος και ι
διαίτερα του Ρώσου εμιγκρέ επαναστάτη
Samuel Klatschko, ο Polanyi, μαζί με άλ
λους νέους σοσιαλιστές, ιδρύει τον φοιτη
τικό όμιλο «Γαλιλαίος», ο οποίος και θα
αποτελέσει το φυτώριο της αριστερής δια
νόησης της Ουγγαρίας. Στις δραστηριό
τητες του ομίλου, όπως η κοινωνιολογική
έρευνα του ουγγρικού χωριού -κατά το
παράδειγμα των Ρώσων φοιτητών- και ι
διαίτερα τα επιμορφωτικά σεμινάρια σε
βιομηχανικούς εργάτες, εντοπίζουμε τα
πρώτα ψήγματα της μετέπειτα στράτευ
σης του Polanyi στην υπηρεσία της επι
μόρφωσης της αγγλικής εργατικής τάξης
(τα σεμινάρια που οργάνωσε ως εξόρι
στος στην Αγγλία με την Εργατική Μορ
φωτική Ένωση το 1933, τα οποία και ο
δήγησαν στον Μεγάλο Μετασχηματι
σμό)2.
Το τέλος της σημαντικής αυτής πενταε
τίας χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή
διαφοροποίηση του Polanyi από τον ορ
θόδοξο μαρξισμό και την προσέγγιση σο
σιαλδημοκρατικών θέσεων, υπό την επιρ
ροή του Edward Bernstein. Η στροφή αυ
τή κορυφώνεται με την ίδρυση του ριζο
σπαστικού αστικού κόμματος για την
προώθηση των αιτημάτων της μικρομεσαίας αλλά και της εργατικής τάξης. Το
1914, ο Polanyi αναλαμβάνει για σύντομο
χρονικό διάστημα γραμματέας του νέου
κόμματος.
Η ιδεολογική αυτή στροφή του Pola
nyi, εκφρασμένη κυρίως με την απόρριψη
του μαρξιστικού οικσνομισμσύ, αναφορι
κά με τον υπερκαθορισμό των κοινωνικών
σχέσεων από τις οικονομικές, δεν οδηγεί
ωστόσο σε ρήξη του Ούγγρου διανοούμε
νου με το μαρξιστικό στρατόπεδο. Συνε-

παρμένος από την επανάσταση του 1917,
ο Polanyi συμμετέχει σε γόνιμο διάλογο με
τους μαρξιστές ομολόγους του: στο τεύχος
του περιοδικού Szabatgondolat του Δε
κεμβρίου του 1918, όλα τα ηγετικά ονόμα
τα του «Γαλιλαίου» -Polanyi, Jaszi,
Varga, Lukacs- συμμετέχουν με άρθρα σε
πανηγυρικό αφιέρωμα στην Οκτωβριανή
Επανάσταση. Η αποτυχημένη ουγγρική
απόπειρα δημιουργίας σοβιετικής δημο
κρατίας, το 1919, βρίσκει τον Polanyi
αντίθετο αλλά και άμεσα αλληλέγγυο με
τον Bela Kun και τους συλληφθέντες συν
τρόφους του. Η ιδιότυπη αυτή «συγγενι
κή» σχέση του Polanyi με το σοβιετικό
μαρξισμό θα συνεχισθεί σε όλη την διάρ
κεια της ζωής του. Στη διάρκεια ταυ Β'
Παγκοσμίου Πολέμου, ο Polanyi θα εργασθεί για την επίτευξη συνεργασίας της ε
ξόριστης κυβέρνησης Karolyi με τους
Ούγγρους κομμουνιστές στο Λονδίνο. Η
παράλληλη αυτή πορεία με τον «επίσημο»
μαρξισμό θα ολοκληρωθεί λίγα χρόνια
πριν από το θάνατο του Polanyi, όταν,
στην αυγή της δεκαετίας του 1960, ο έντο
νος αντιαμερικανισμός και το αντικαπιταλιστικό του αίσθημα θα τον οδηγήσουν
σε μια παθητική αποδοχή του «υπαρκτού
σοσιαλισμού», παρά τον ισχυρό κλονισμό
που είχε υποστεί με την καταστολή της
ουγγρικής επανάστασης του 1956 από τα
σοβιετικά στρατεύματα3.
Πρωτεύουσα θέση στην εξέλιξη της
θεώρησης του Polanyi κατέχει η διαμάχη
του με τον εκπρόσωπο της αυστριακής φι
λελεύθερης οικονομικής σχολής Ludwig
von Mises, με επίκεντρο τη δυνατότητα
λογιστικού σχεδιασμού σε μια σοσιαλιστι
κή οικονομία. Η δεύτερη αυτή διαμορφωτική περίοδος του Polanyi ξεκινά το 1919
στη Βιέννη και διακόπτεται απότομα με
την άνοδο του ναζισμού στην Αυστρία. Η
σύγκρουση Polanyi-Mises αποτελεί, ίσως,
την πρώτη ολοκληρωμένη σοσιαλιστική
απόκρουση των αιτιάσεων των θεωρητι
κών του φιλελευθερισμού και καθιέρωσε
τον Ούγγρο θεωρητικό στην κεντροευρωπαϊχή επιστημονική κοινότητα4.
Βασικοί άξονες της καυστικής επίθε
σης του Mises στη σοσιαλιστική οικονομι
κή θεωρία ήταν, κατ’ αρχάς, η επισήμαν
ση της ανικανότητας λογιστικού σχεδιασμού στη σοσιαλιστική οικονομία, εξαιτίας της έλλειψης αγοράς διαμορφωτικής
των τιμών. Κατά το Mises, οι τιμές είναι
προϊόν της ελεύθερης επιλογής, δυνατό
τητα που παρέχει μόνο η οικονομία της α
γοράς. Κατά δεύτερο λόγο, η έλλειψη αυ
τή της «ελευθερίας επιλογής» οξύνεται
περισσότερο από την παρέμβαση του
κράτους στον οικονομικό σχεδιασμό (ο
Mises είχε υπόψη του τις πρώτες απόπει
ρες χάραξης οικονομικής πολιτικής από
τα σοβιέτ). Οποιαδήποτε προσπάθεια
παρεμβολής του κράτους στη λειτουργία

της οικονομίας οδηγεί σε συγκεντρωτισμό
και, τελικά, σε μια κεντρικά σχεδιασμένη
οικονομία. Τελικά, η σοσιαλιστική οικο
νομία δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από
μια κεντρικά ελεγχόμενη, μη χρηματική εξαιτίας της έλλειψης ελεύθερης αγοράςοικσνομία5.
Ο Polanyi απάντησε αντιτάσσοντας
μια σοσιαλιστική οικονομία, θεμελιωμένη
σε αποκεντρωτικές, συνεταιριστικές αρ
χές: μια οικονομική οργάνωση βασισμένη
στην ύπαρξη πολλών, ανεξάρτητων μο
νάδων, οι συναλλαγές μεταξύ των οποίων
καθιστούσαν απαραίτητη τη λειτουργία
λογιστικής. Ο Polanyi αντιμετωπίζει τη
λογιστική σε σχετική ανεξαρτησία -όχι ό
μως και απομόνωση- από την οικονομική
θεωρία (εμπειρική λογιστική). Στην καπι
ταλιστική οικονομία, οι μονάδες παραγω
γής δουλεύουν αποκλειστικά για το κέρ
δος, συνακόλουθα, η λογιστική εστιάζει
το ενδιαφέρον της στην αποτίμηση της δυ
νατότητας κέρδους (profitabililty). Αντί
θετα, σε μια σοσιαλιστική οργάνωση της
οικονομίας, λειτουργικούς στόχους απο
τελούν η μάξιμουμ παραγωγικότητα και ο
κοινωνικός σκοπός της παραγωγής. Η
παραγωγικότητα ορίζεται από τον Pola
nyi: α) ως ελαχιστοποίηση της χρήσης ερ
γατικής δύναμης και της κατανάλωσης
σπάνιων πόρων, με παράλληλη τη μεγι
στοποίηση της παραγωγής, και β) ως αποτελεσματικότητα στην ικανοποίηση των
υλικών αναγκών της κοινωνίας.
Από την παραπάνω διατύπωση απορ
ρέει πως ο καπιταλισμός είναι ουσιαστικά
αναπαραγωγικός, επειδή η παραγωγή
οργανώνεται στη βάση ανταγωνιστικών
μεταξύ τους μονάδων (εμφανής είναι εδώ
η επιρροή της άποψης της εποχής ότι ο αν
ταγωνισμός οδηγεί σε αναίτιο ξόδεμα πό
ρων). Κατά δεύτερο λόγο, εφόσον τα συμ
φέροντα των καταναλωτών δεν είναι ορ
γανωμένα στην καπιταλιστική κοινωνία,
συλλογικές αποτιμήσεις δεν επιδρούν
στην παραγωγή, με αποτέλεσμα την επι
κράτηση «ψευδών αναγκών», όπως το αλ
κοόλ, η μόδα και τα όπλα. Η τελευταία ε
πισήμανση συνδέεται, κατά τον Polanyi,
με τον κοινωνικό σκοπό της παραγωγής
μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, που είναι
η κατανομή της εργασίας χαι των εισοδη
μάτων που πηγάζουν από αυτή και η επι
λογή των αγαθών προς παραγωγή.
Ουσιαστικά, ο Polanyi αποδέχεται την
ύπαρξη της αγοράς, όμως την ενσωματών ι σε ένα αποκεντρωμένο κοινωνικό μον
τέλο ενώσεων καταναλωτών χαι παραγω
γώ ν αυτό συνιοτά σαφή διαφοροποίηση,
τόσο από προγενέστερες σοσιαλιστικές α
πόπειρες προώθησης μη χρηματικών οι
κονομιών, όσο και από μεταγενέστερες α
πόψεις στο χώρο της αριστερός, οι οποίες
προωθούσαν έναν «καπιταλισμό χωρίς
καπιταλιστές». Με βάση τη διδασκαλία

τσυ σε σεμινάρια οικονομικής θεωρίας
και συνεταιριστικού σοσιαλισμού στο πα
νεπιστήμιο της Βιέννης, ο Polanyi επιση
μαίνει στους μαρξιστές την αναγκαιότητα
ικανοποίησης των υλικών αναγκών της
κοινωνίας με ταυτόχρονη διασφάλιση της
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το οργανωτικό πρότυπο της κοινωνίας
που εισάγει αποτελείται από τις συνασπι
σμένες ενώσεις των παραγωγών και την
«Κομμούνα», ενώσεις καταναλωτών. Σε
αυτό το αποκεντρωτικό σύστημα, το κάθε
μέλος της κοινωνίας θα εκφράζεται με τη
διπλή του υπόσταση, ως παραγωγός αλλά
και ως καταναλωτής. Το κόστος της πα
ραγωγής υποδιαιρείται σε «φυσικό» (δηλ.
το τεχνικά αναπόφευκτο) και «κοινωνι
κό», όπως το διαμορφώνουν οι ανάγκες
της κοινωνίας και το ρυθμίζουν οι απο
κεντρωμένες ενώσεις. Στην οικονομία του
Polanyi, το χρήμα αντιπροσωπεύει απο
κλειστικά αγοραστική δύναμη χαι όχι την
εργασία ή τη γη, τα «πλασματικά εμπο
ρεύματα» του καπιταλισμού. Επιπλέον, η
διαχείριση της όλης οικονομικής οργάνω
σης δεν επαφίεται σε κάποιον κεντρικό,
κρατικό μηχανισμό, αλλά σε αποκεντρω
μένες, αντιπροσωπευτικές ενώσεις. Στο
τελευταίο άρθρο -απάντηση στο Mises- ο
Polanyi επισημαίνει προς την κρατικιστιχή πτέρυγα των μαρξιστών πως μια κεν
τρικά ελεγχόμενη οικονομία δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συ
νόλου της εργατικής τάξης, ενώ η γρα
φειοκρατία της παραβλέπει και υποτιμά
τις δυνατότητες των συνδικάτων, των συ
νεταιρισμών και της τοπικής αυτοδιοίκη
σης συμμετοχής στον έλεγχο της οικονο
μίας4.
Το μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης του
Polanyi αντανακλά σαφέστατα τη μεγάλη
επίδραση που δέχθηκε η πολιτική και κοι
νωνική του θεώρηση από τη σκέψη του
Robert Owen, πρωτοπόρου του αγγλικού
σοσιαλισμού. Η θεμελίωση της κοινωνι
κής οργάνωσης, σε μια ομοσπονδία συνε
ταιριστικών ενώσεων, ακολουθεί το ιστο
ρικό παράδειγμα των «συνεταιριστικών
χωριών», που ίδρυσε ο Owen στο New La
nark της Σκωτίας, απόπειρα που παρου
σιάζεται λεπτομερώς στον Μεγάλο Μετα
σχηματισμό. Η επιρροή του Robert Owen,
όπως και του κήρυκα του «συνεταιριστι
κού σοσιαλισμού» (Guild Socialism) φα
βιανού σοσιαλιστή, G.D.H. Cole, συνιστσύν τελικά τον σπουδαιότερο διαμορφωτιχό παράγοντα του πολιτικού Pola
nyi.
Η ιστορική εμπειρία, που του πρόσφερε την ευχέρεια διαπίστωσης των δυνατο
τήτων εφαρμογής ενός αποκεντρωμένου
σοσιαλισμού, ήταν η σοσιαλιστική Βιέννη
του μεσοπολέμου (1918-1934). Η κοινωνι
κή πολιτική που ακολούθησε η δημοτική
αρχή, με χορήγηση επιδομάτων ανεργίας,

καθήλωση των ενοικίων και ανέγερση ερ
γατικών κατοικιών με πόρους από έκτα
κτη φορολογία, οδήγησε σε μια πρωτοφα
νή -αν λάβει κανείς υπόψη του τις συνθή
κες ζωής στην ηττημένη Αυστρία του με
σοπολέμου- ηθική, κοινωνική και πνευ
ματική άνοδο της εργατικής τάξης, η ο
ποία είχε τη συνείδηση της ιστορικής συγ

κυρίας αλλά και την πολιτική βούληση να
υπερβεί δυναμικά την οικονομική οργά
νωση της ελεύθερης αγοράς. Η εμπειρία
αυτή, η οποία σημάδεψε ανεξίτηλα την ο
πτική του Polanyi, διακόπηκε βίαια με την
εξάπλωση του φασισμού στην Αυστρία7.
2. Η ιστορική μοναδικότητα της
οικονομίας της αγοράς

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση του
Polanyi έχει η επισήμανση της ιστορικής
μοναδικότητας της οικονομίας και κοινω
νίας της αγοράς, όπως αυτή εδραιώθηκε
κατά το 19ο αιώνα. Αφετηρία αυτής της ε
πισήμανσης είναι η διαμάχη του Polanyi
με τον θεωρητικό του φιλελευθερισμού
von Mises, αλλά και τα πορίσματα της
νεοεμφανιζόμενης οικονομικής ανθρωπο
λογίας*.
θεμελιώδης θέση του Polanyi είναι η
«απαράλλαχτη στους αιώνες κοινωνική
φύση του ανθρώπου» και, συνακόλουθα,
«η θεμελίωση της οικονομίας στις κοινω
νικές σχέσεις». Οι διατυπώσεις αυτές α
παντούν στο μύθο του «οικονομικού αν
θρώπου» του φιλελευθερισμού (ο συναλ
λασσόμενος άγριος του Adam Smith) και
τον οικονομικό ντετερμινισμό του 19ου
αιώνα, σύμφωνα με τον οποίο το ατομικό
συμφέρον, ως βασική οργανωτική αρχή
της κοινωνίας, δεν είναι ένα πολιτισμικά
χαι ιστορικά διαμορφωμένο κίνητρο, ί

διον μιας «αφύσικης», «σπάνιας» ή χαι
«τεχνητής» κοινωνικής οργάνωσης (οι χα
ρακτηρισμοί του Polanyi) αλλά, αντίθετα,
αποτελεί «νόμο της φύσης». Κατά τον Po
lanyi, η «νοοτροπία της αγοράς» συνιστά
ένα θρίαμβο του οικονομισμού ως γενικού
τρόπου σκέψης και της χρησιμοθηρίας ως
αντίληψης ζωής. Με άλλα λόγια, το κυ
ρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής του
αποτελεί «κληρονομιά της συνείδησης του
19ου αιώνα», όπως αυτή διαμορφώθηκε
σε πλήρη διάσταση με το παρελθόν9.
Ο Polanyi προσεγγίζει τις προχαπιταλιστικές οικονομίες υπό το πρίσμα της
κοινωνικής ανθρωπολογίας χαι όχι της
καπιταλιστικής οικονομικής θεωρίας.
Αντλώντας από τις έρευνες ανθρωπολό
γων της εποχής του (κυρτότερες οι επι
δράσεις των Malinowski και Thumwald),
ο Polanyi προχωρεί στη βασική διάκριση
ανάμεσα στην «κοινωνικά θεμελιωμένη»
οικονομία των προκαπιταλιστικών κοι
νωνικών σχηματισμών και την καπιταλι
στική «μετέωρη οικονομία» της αγοράς,
θεωρεί πως η ιστορική μοναδικότητα του
καπιταλισμού του 19ου αιώνα έγκειται
στην απόσπαση της σφαίρας της οικονο
μικής δραστηριότητας από την κοινωνία
και την τελική υποταγή της κοινωνίας
στους νόμους της οικονομίας της αγοράς
(προσφορά και ζήτηση). Για πρώτη φορά
στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι οικο
νομικές σχέσεις παύουν να εντάσσονται

στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών
σχέσεων και αποκτούν μια θεσμική αυτο
νομία, η οποία οδηγεί στη χειραγώγηση
της ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας από
τη σφαίρα της οικονομίας. Η διάκριση
αυτή αποτελεί κομβικό σημείο στη συλλο
γιστική του Polanyi, όχι μόνον επειδή α
παντά στη μυθολογία του φιλελευθερι
σμού (συγκεκριμένα, στο μύθο της επι
δίωξης του πλούτου και του φόβου της
πείνας, ως διαχρονικών κινητήριων δυ
νάμεων στις ανθρώπινες κοινωνίες), αλλά
-όπως θα έχουμε την ευκαιρία να διαπι
στώσουμε- καταδεικνύει με σαφήνεια τις
εγγενείς αντιφάσεις της καπιταλιστικής
οικονομίας και κοινωνίας της αγοράς, οι
οποίες και οδήγησαν στην εμφάνιση του
φασισμού και στο ολοκαύτωμα του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
Στο μεθοδολογικό επίπεδο, ο Polanyi
επισημαίνει τα αδιέξοδα του φιλελεύθε
ρου οικονομισμού της εποχής του, ιδιαί
τερα την προβολή προτύπων και κατα
στάσεων του 19ου αιώνα στους προκαπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηματισμούς.
Η εναγώνια αναζήτηση του «οικονομικού
ανθρώπου», στη διαχρονική πορεία της
ανθρωπότητας, οδηγεί τους θεωρητικούς
του φιλελευθερισμού στη διαγραφή των
πρώιμων κοινωνιών από την οπτική της
οικονομικής ιστορίας, εξαιτίας της «κομ
μουνιστικής», «μη καπιταλιστικής» ψυχο
λογίας του πρώιμου ανθρώπου:
•Με βάση τις αρχές τον Smith, τα δια
θέσιμα στοιχεία από το παρελθόν έδει
χναν ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε
αναπτύξει μια κομμουνιστική, μάλ
λον, παρά καπιταλιστική ψυχολογίακατά συνέπεια, οι οικονομικοί ιστορι
κοί στράφηκαν αποκλειστικά στη διερεύνηση της περιόδου εκείνης, όπου
ήταν διακριτή η πρακτική της ανταλ
λαγής, εξωθώντας τις πρωτόγονες οι
κονομίες στη σφαίρα της προϊστορίας.
Ασυναίσθητα, αυτό οδήγησε στην εμ
φάνιση μιας “ψυχολογίας της αγο
ράς’’, επειδή, στη διάρκεια της σχετι
κά σύντομης περιόδου των τελευταίων
αιώνων, τα πάντα θεωρούνταν ότι έ
τειναν προς αυτό που τελικά επικρά
τησε, δηλαδή προς την οικονομία της
αγοράς. (...) Η ίδια η προκατάληψη
που έκανε τη γενιά τον Adam Smith va
θεωρεί άτι ο πρωτόγονος άνθρωπος
είχε κλίση προς την ανταλλαγή, οδήγη
σε τους διαδόχους της να απωλέσουν
κάθε ενδιαφέρον για τον πρώιμο άν
θρωπο, στη βάση της γνώσης τους άτι,
αυτός, δεν διακρινόταν για αυτή την
κλίση...»10.
Στη συλλογιστική του Polanyi, η χρήση
των εννοιολογικών εργαλείων της «αμοι
βαιότητας» και της «αναδιανομής», σε
αντιδιαστολή προς την «επιδίωξη του

κέρδους», αποσκοπεί στο να τονίσει την ι
στορική μοναδικότητα της οικονομίας της
ελεύθερης, ανταγωνιστικής αγοράς, ως
προϊόν αποκλειστικά του 19ου αιώνα. Η
αντιπαράθεση των κοινωνικά θεμελιωμέ
νων οικονομιών του παρελθόντος με την
κοινωνικά «μετέωρη» οικονομία της επο
χής του μεγάλου μετασχηματισμού χρησι
μεύει ακριβώς για να προσδώσει στην
τελευταία το ιστορικά νεωτεριστικό της
στοιχείο: την υποταγή της κοινωνίας στον
οικονομικό νόμο της προσφοράς και της
ζήτησης:
«Από τη στιγμή που το οικονομικά σύ
στημα οργανώνεται στη βάση χωρι
στών θεσμών, οι οποίοι βασίζονται σε
συγκεκριμένα κίνητρα και προσδίδουν
συγκεκριμένο status, η κοινωνία οφεί
λει να διαμορφωθεί με τρόπο που να ε
πιτρέπει σε αυτό το σύστημα να λει
τουργήσει στη βάση των δικών τον νό
μων. Αυτό είναι το νόημα της γνωστής
διατύπωσης ότι μια οικονομία της α
γοράς μπορεί να λειτουργήσει μόνο
μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας της
αγοράς».
Στη διάκριση αυτή διαφαίνεται σαφώς
η κοινωνιολογική παρά η καθαρά οικονο
μική προσέγγιση του Polanyi στην εξέλιξη
του θεσμού της αγοράς, έως την επικράτη
ση της ελεύθερης, ανταγωνιστικής αγο
ράς. Αυτή η κοινωνιολογική προσέγγιση
διαπνέει ολόκληρο το «οικονομικό σκέ
λος» της εργογραφίας του".
Αυτό το φαινομενικά ανελαστικό αντι
θετικό σχήμα «αγορές σε κοινωνικά θεμε
λιωμένες οικονομίες του παρελθόντος οικονομία της αγοράς», μπορεί να οδη
γήσει σε παρερμηνείες της προσέγγισης
του Polanyi, προσέγγισης που -δεν πρέπει
να ξεχνάμε- ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη
από την προσπάθεια του συγγραφέα να
καταδείξει τον θανάσιμο κίνδυνο που
αντιπροσώπευε για την ανθρωπότητα μια
άκριτη εδραίωση της οικονομίας της αγο
ράς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγ
μα του Fernand Braudel, ο οποίος επιτίθε
ται με δριμύτητα σε μια προσωπική του
εκδοχή της οπτικής του Polanyi.
Ο Braudel κατηγορεί τον Polanyi για
«θεολσγική τάση στη διατύπωση ορι
σμών» , αλλά και για «πλήρη αδιαφορία α
πέναντι στην ιστορία» στην -υποτιθέμε
νη- αντιπαράθεση των καθαρά κοινωνι
κών και οικονομικών μορφών συναλλα
γής. Ο Braudel επισημαίνει πως οποιαδήπστε μορφή συναλλαγής είναι οικονο
μική και κοινωνική, αυτό ισχύει και για
την «αμοιβαιότητα» και την «αναδιανο
μή». Η συναλλαγή αποτελεί πάντοτε έναν
κοινωνικό διάλογο και η τιμή των αγαθών
διαμορφώνεται τόσο από κοινωνικές πιέ
σεις (από τον ηγεμόνα, την πόλη, τον κα
πιταλιστή) όσο και από τις συνθήκες της
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προσφοράς αγαθών (έλλειψη, υπερεπάρκεια). Συνεπώς, ο έλεγχος των τιμών, τον
οποίο χρησιμοποιεί ο Polanyi ως αποδει
κτικό στοιχείο της μη εμφάνισης της αυτορυθμιζόμενης αγοράς, πριν το 19ο αιώνα,
υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε.
Σημαντικός είναι ο ισχυρισμός του
Braudel ότι μπορούμε να ομιλούμε για μια
οικονομία της αγοράς, όταν οι τιμές στις
αγορές μιας περιοχής διακυμαίνονται συ
νολικά. Από αυτή την άποψη, υπήρχε οι
κονομία της αγοράς πολύ πριν το 19ο και
τον 20ό αιώνα* οι τιμές διακυμαίνονται
συνολικά στην Ευρώπη από το12ο αιώνα.
Ωστόσο, παραδέχεται ο Γάλλος ιστορι
κός, αυτή η οικονομία της αγοράς δεν κυ
ριαρχούσε σε ολόκληρη την οικονομία,
παρά μόνο σε ένα τμήμα της. Γεγονός εί
ναι πάντως ότι, πέρα από τις «μη αγορές»
που προτιμούσε ο Polanyi (η διατύπωση
του Braudel), διαδραματίζονταν πάντοτε
συναλλαγές με χρηματικό αντίτιμο. Σε πε
ριορισμένη έστω μορφή, αγορές (η ταύτι
ση της αγοράς με την αυτορυθμιζόμενη α
γορά και πάλι του Braudel) υπήρχαν από
τους αρχαίους χρόνους. Αποφασιστικής
σημασίας για την εξέλιξη της αγοράς είναι
η παρέμβαση της πόλης, η οποία και συνε
νώνει και απορροφά όλες αυτές τις μικρές
ανεξάρτητες αγορές, προσαρμόζοντάς τες
στις δικές της διαστάσεις, αλλά και απο
δεχόμενη τις ιδιαίτερές τους απαιτήσεις.
Κατά τον Braudel, θα ήταν ακριβέστερο
να ισχυρισθούμε πως η οικονομία της α
γοράς δημιουργήθηκε σταδιακά12.
Ωστόσο, ουδέποτε ο Polanyi ταύτισε
την αγορά (με κυκλοφορία χρήματος και
διαμόρφωση τιμών) με τον καπιταλισμό
του 19συ-20ού αιώνα. Κεντρικό συμπέρα
σμα του Polanyi -το οποίο εμφανώς παρα
βλέπει ο Braudel- είναι η επισήμανση ότι
η μεγάλη αλλαγή επήλθε μόνον όταν όλες
οι μικρές και ανεξάρτητες αγορές με δια
μόρφωση τιμών συνενώθηκαν κάτω από
ένα ενιαίο σύστημα αγοράς. Ο μηχανι
σμός διαμόρφωσης των τιμών, όπως πη
γάζει κυρίως από την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης εργασίας, δεν είχε ι
στορικό προηγούμενο. Ο Polanyi δεν ι
σχυρίζεται ότι ο νόμος της προσφοράς και
της ζήτησης δεν λειτουργούσε στις αρ
χαίες και πρωτόγονες κοινωνίες* διατυ
πώνει, όμως, την άποψη ότι οι συνέπειες
του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης
(οικονομία της αγοράς) ελέγχονταν και
χειραγωγούνταν από αυτές τις κοινωνίες,
οι οποίες ήταν κατά βάση «πολιτικές» και
όχι οικονομικές, εφόσον οι οικονομίες
τους ήταν απόλυτα ενταγμένες και αυστη
ρά υπερκαθορισμένες από το ευρύτερο
πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων και επι
ταγών:
•Αυτό που μπορεί να εξακριβωθεί στο
ασαφές παρελθόν των αγορών είναι

ότι, από την αρχή, ο θεσμός αυτός περιβαλλόταν από δικλίδες ασφαλείας,
ειδικά σχεδιασμένες για την προστα
σία της κοινωνίας από την παρεμβολή
των πρακτικών της αγοράς. Η ειρηνι
κή διεκπεραίωση των αγορών διασφα
λιζόταν στη βάση τελετουργιών, οι ο
ποίες περιόριζαν τα περιθώρια δρά
σης τους, εξασφαλίζοντας, από την
άλλη, τη δυνατότητα λειτουργίας τους
μέσα σε αυστηρά καθορισμένα όρια».
Βασική προϋπόθεση για την εδραίωση
της καπιταλιστικής αγοράς είναι η δη
μιουργία ενιαίας, εσωτερικής, εθνικής α
γοράς, την οποία ο Polanyi αναγνωρίζει
ως την κατ’ εξοχήν ανταγωνιστική μορφή
αγοράς· αυτή ουσιαστικά επιβάλλεται
από το απολυταρχικό κράτος στις ημιαυ
τόνομες πόλεις και στα πριγκιπάτα, με
την απόσπαση του αποκλειστικού ελέγ
χου των αστικών και περιφερειακών αγο
ρών από τις αστικές και τοπικές ολιγαρ
χίες:
«Το σημαντικότερο προϊόν των αγο
ρών -η γέννηση των πόλεων και του α
στικού πολιτισμού- ήταν, στην πραγ
ματικότητα, το αποτέλεσμα μιας πα
ράδοξης εξέλιξης: οι πόλεις, τέκνα των
αγορών, δεν ήταν μόνον οι φυσικοί
τους προστάτες, αλλά και οι κύριοι
φορείς αποτροπής της επέκτασης των
αγορών στην ύπαιθρο, που θα είχε ως
συνέπεια τον επηρεασμό της κρατούσας οικονομικής οργάνωσης. (...)
“Περιέχω” και “συγκρατώ” (‘’con
tain”) αποδίδουν καλύτερα τη διπλή
λειτουργία των πόλεων, αναφορικά με
τις αγορές, τις οποίες προστάτευαν,
αλλά και των οποίων την ανάπτυξη εμ
πόδιζαν»13.
Ωστόσο, σε αντίθεση με την εξελικτική
ερμηνεία του Braudel, ο Polanyi διαχωρί
ζει σαφώς τη μερκαντιλιστική περίοδο
από εκείνη της έδρα ίωσης της οικονομίας
της αγοράς, εντάσσοντας την πρώτη στις
«κοινωνικά θεμελιωμένες» οικονομίες. Η
ανάλυση του μερκαντιλισμού υποπίπτει
σε ορισμένες ανακρίβειες, ιδιαίτερα σε
σχέση με την «προστατευτική» διάσταση
της συγκεκριμένης πολιτικής, την οποία ο
Polanyi σαφώς υπερτιμά. Αυτό, όμως, δεν
αναιρεί τη σπουδαιότητα της απάντησης
του συγγραφέα στην τελεολογία που δια
κρίνει τη φιλελεύθερη προσέγγιση της ι
στορικής εξέλιξης του θεσμού της αγοράς.
Το ίδιο το βρετανικό παράδειγμα εμ
φάνισης και εδραίωσης του φιλελεύθερου
δόγματος, ως κυρίαρχης οικονομικής και
κοινωνικής ιδεολογίας, χρησιμοποιείται
από τον Polanyi για να καταρριφθεί ο μύ
θος της «φυσικότητας» και του «αναπό
φευκτου» της εδραίωσης της οικονομίας
της αγοράς. Η βρετανική εμπειρία της

τα λιστική α νά π τυ ξ η 16.
τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα πιστο
Η φ ιλελεύθερη ο π τικ ή τω ν π ο λ ιτικ ο 
ποιεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, πως «ο
ο ικ ο νο μ ικώ ν α να κ α τα τά ξεω ν, π ο υ δ ρ ο 
δρόμος για την ελεύθερη αγορά άνοιξε
μολογήθηκαν π ρ ο ς το τέλ ο ς του 19ου
και παρέμεινε ανοιχτός μόνο με μια τερά
α ιώ ν α , π ρ ο τά σ σ ει τη ν «α ντιφ ιλελεύθερη ,
στια αύξηση του συνεχούς, κεντρικά ελεγ
κολλεκτιβιστική συνω μοσία» ω ς κ ύ ρ ια υ 
χόμενου παρεμβατισμού. Το να καταστεί
π εύ θ υ νη , α ρ χ ικ ά τω ν δυ σ λειτουρ γιώ ν
η “απλή και φυσική ελευθερία” του Adam
κ α ι, μ ετέπ ειτα , τη ς κ ατά ρρευσ η ς τη ς ο ι
Smith συμβατή με τις ανάγκες της ανθρώ
πινης κοινωνίας, αποτελούσε ένα τρομε
ρά σύνθετο πρόβλημα»14. Το εύρος των
σαρωτικών κοινωνικών και πολιτικών
αλλαγών, που προωθούνται στη δεκαετία
του 1830, καταδεικνύει το ρόλο του κρά
τους στην εδραίωση της οικονομίας της α
γοράς. 'Οπως ακριβώς η βαμβακοβιομηχανία -το καύχημα του φιλελευθερισμούχρειάσθηκε τη συνδρομή προστατευτικών
δασμών για να αναδειχθεί στην κυριότερη
εξαγωγική βιομηχανία της χώρας, η θέ
σπιση του συστήματος της ελεύθερης, αυτορυθμιζόμενης αγοράς απαίτησε έναν
εντεινόμενο παρεμβατισμό από πλευράς
του κράτους και, κυρίως, μια νέα γρα
φειοκρατία, ικανή να εποπτεύσει την α
πρόσκοπτη λειτουργία του συστήμα
τος»15.
Ήταν όμως και πάλι το κράτος το ο
ποίο αποτέλεσε τον κύριο φορέα του
προστατευτικού παρεμβατισμού, που παρατηρείται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ι
διαίτερα από τις δεκαετίες 1870 και 1880.
Η «παραδοξότητα» αυτή τηςφίπιταλιστικονομίας της αυτορυθμιζόμενης αγοράς.
κής ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικά έκ
Βιομηχανικές ενώσεις, μονοπωλιακά και
φραση της εγγενούς αντίφασης που χαρα
συντεχνιακά συμφέροντα, η αντιδραστική
κτηρίζει τη διαμόρφωση του καπιταλιστι
κτηματική αριστοκρατία της υπαίθρου
κού πολιτικού εποικοδομήματος: το κρά
και η σοσιαλιστική εργατική τάξη, τέλος,
τος, ως μηχανισμός στην υπηρεσία της άρη έκρηξη των εθνικιστικών αναμετρήσεων
χουσας τάξης, προωθεί ταχέως την ε
στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αποτελούν το
δραίωση της αυτορυθμιζόμενης οικονο
μωσαϊκό που συστρατεύθηκε, με στόχο
μίας της αγοράς· παράλληλα, όμως, πα
την υπονόμευση του πρωτοφανούς εγχει
ρεμβαίνει με αντίμετρα, τα οποία απο
ρήματος εγκαθίδρυσης μιας πλήρως αυσκοπούν στην προσαρμογή της ορμητικότορυθμιζόμενης, «ελεύθερης» οικονομίας
τητας της συντελούμενης οικονομικής αλ
της αγοράς11.
λαγής στις κοινωνικές συνθήκες της επο
Στη φιλελεύθερη «θεωρία της συνωμο
χής· με άλλα λόγια, στην προστασία της
σίας» -αντίποδα της μαρξιστικής έμφα
κοινωνίας από τη διαφαινόμενη μαζική
σης στην πάλη των τάξεων- ο Polanyi
απαθλίωση που επιφέρει η αυτορυθμιζόαντιτάσσει την πολυμορφία της προστα
μενη οικονομία της αγοράς, πότε τροπο
τευτικής αντικίνησης, ως ενδεικτική της
ποιώντας τους υπάρχοντες κοινωνικούς
καθολικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών
και πολιτικούς θεσμούς, ώστε να είναι σε
κοινωνιών και κυβερνήσεων στη ραγδαία
θέση να επιβιώσουν στη νέα οικονομική
επέκταση της αυτορυθμιζόμενης αγοράς
πραγματικότητα και πότε επιβραδύνον
σε αυτή την ενστικτώδη αντίδραση, ο Po
τας την οικονομική αλλαγή ή και προσαρlanyi προσδίδει πρακτικό χαρακτήρα και
μόζσντάς την στις απαιτήσεις της ευρύτε
δεν τη θεωρεί άμεσα συνδεδεμένη με συγ
ρης κοινωνικής και πολιτικής πραγματι
κεκριμένο ιδεολογικό ρεύμα ή συνασπι
κότητας. Η θεωρία της «διττής κίνησης»
σμό συμφερόντων:
(ή της προστατευτικής αντικίνησης) απο
τελεί ανεπιφύλακτα τη μεγαλύτερη θεω
ρητική συμβολή του Polanyi στην ιστορική
•Η μεγάλη ποικιλία των μορφών με τις
διερεύνηση των αλλεπάλληλων ευρωπαϊ
οποίες εμφανίσθηκε το ‘‘κολλεκτφι
κών και παγκόσμιων κρίσεων, οι οποίες
στικά" αντικίνημα δεν οφειλόταν σε
οδήγησαν στα ολοκαυτώματα των δύο
τυχόν επιλογή τον εθνικισμού ή τον
παγκοσμίων πολέμων και είναι, ουσιαστι
σοσιαλισμού εκ μέρους των συνασπι
κά, διορθωτική της οπτικής του Marx σε
σμένων συμφερόντων, αλλά αποκλει
σχέση με το ρόλο του κράτους στην καπι
στικά στην ευρύτητα των ζωτικών κοι-
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νωνιχών συμφερόντων, που απειλήθηχαν από την επέχταση τον μηχανισμού
της αγοράς. Έτσι εξηγείται χαι η σχε
δόν καθολιχή αντίδραση, που προχάλεσε η επέχταση αυτού τον μηχανι
σμού, αντίδραση που, πρωταρχικά,
είχε πρακτικό χαρακτήρα».
Αντλώντας επιχειρήματα κυρίως από
τη βρετανική νομοθεσία των τριών τελευ
ταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, ο Polanyi καταδεικνύει πως η ποικιλομορφία
των ζητημάτων, τα οποία απαίτησαν πα
ρέμβαση, απέκλειε τη δυνατότητα συντο
νισμένης δράσης κάποιας ομάδας συμφε
ρόντων, ενώ αναδείκνυε τον πραγματι
στικό χαρακτήρα της κρατικής παρέμβα
σης. Σειρά υποτιθέμενων αντιφιλελεύθερων, «κολλεκτιβιστικών» νόμων -σχετι
κών με τη δημόσια υγεία, τις συνθήκες ερ
γασίας στα εργοστάσια, την τοπική αυτο
διοίκηση, την κοινωνική ασφάλιση, τα έρ
γα κοινής ωφελείας, κ.λπ.- ψηφίσθηκε
από ακραιφνείς φιλελεύθερους πολιτι
κούς* αποτελούσε έκφραση μιας συνειδη
τής αντίδρασης του συνόλου του βρετανι
κού κοινωνικού σώματος στη διαφαινόμενη απειλή της μαζικής αποδιάρθρωσης,
την οποία θα επέφερε μια ανεξέλεγκτη ε
δραίωση της αυτορυθμιζόμενης αγοράς.

Ιδιαίτερα ενισχυτικό της θέσης του Ροlanyi είναι το γεγονός της παράλληλης εμ
φάνισης και ανάπτυξης αντιφιλελεύθερης, προστατευτικής νομοθεσίας στην
πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, α
νεξάρτητα από το κοινωνικο-πολιτικό
τους καθεστώς. Κατά δεύτερο λόγο, η α
ποδεδειγμένη προσφυγή σε «αντιφιλελεύθερα», παρεμβατικά μέτρα εκ μέρους
των ίδιων των φιλελεύθερων πολιτικών,
όταν η πολιτική του laissez-faire απέβαινε
ασύμβατη με τις απαιτήσεις της αυτορυθμιζόμενης αγοράς (ο περιορισμός της ε
λευθερίας των εργατικών συνδικάτων και
ο νόμος κατά των τραστ κινούνταν σε μια
τέτοια κατεύθυνση).
Η επισήμανση εκ μέρους του Polanyi
της προστατευτικής αντικίνησης, ως πα
ράλληλης διαδικασίας προς αυτή της ε
πέκτασης της οικονομίας της αγοράς, α
ποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, σε συνδυασμό
με τη μαρξιστική θεωρία της καπιταλιστι
κής συγκρότησης. 'Οπως έχουμε ήδη το
νίσει, ο εντοπισμός της εγγενούς αντίφα
σης που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη του
καπιταλισμού, στα τέλη του 19ου και τις
αρχές του 20ού αιώνα, λειτουργεί διορ
θωτικά στον οικσνομισμά που χαρακτη
ρίζει ορισμένα κείμενα τον Marx και πολ
λών από τους θεωρητικούς του επιγόνους,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ρόλο του
κράτους και της ταξικής πάλης στη μετά
βαση στην οικονομία της αγοράς18.
Η πολυμορφία της προστατευτικής
αντικίνησης, στο εσωτερικό των καπιτα
λιστικών κρατικών μηχανισμών της Ευ

ρώπης, καταδεικνύει αφενός την καθολικότητα της αντίδρασης των ευρωπαϊκών
κοινωνιών στην εξάπλωση της οικονομίας
της αγοράς και αφετέρου την πλάνη της
κλασικής -και ξεπερασμένης- μαρξιστι
κής θεώρησης του καπιταλιστικού κρά
τους ως επιφαινόμενου της οικονομικής
βάσης. Ο Polanyi διακρίνει ορθά, στη
μαρξιστική θεώρηση της εξέλιξης του κα
πιταλιστικού κράτους, την επίδραση του
οικονομισμού, ο οποίος και αποτελούσε
το κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα στις ευρω
παϊκές κοινωνίες του 19ου αιώνα. Ουσια
στικά, κατά τον Polanyi, ο Marx αγνοεί τη
δράση της προστατευτικής αντικίνησης
και καταλήγει στην περιγραφή της «με
τέωρης κοινωνικά οικονομίας της αγο
ράς» , υποθέτοντας a priori την ολοκληρω
τική της επικράτηση.
Η ιστορία της περιόδου 1870-1930 αποδεικνύει πως ουδέποτε κατέστη το κα
πιταλιστικό κράτος αδρανές εξάρτημα
της οικονομικής βάσης, όπως επίσης και
πως ουδέποτε διαμόρφωσε το ευρωπαϊκό
προλεταριάτο ενιαία ταξική συνείδηση.
Αιτία αυτής της εξέλιξης ήταν η μερική
μόνο εδραίωση της οικονομίας της αγο
ράς- η διαφαινόμενη απειλή μαζικής απα
θλίωσης, που επιφύλασσε μια άκριτη ε
φαρμογή των νόμων της οικονομίας της α
γοράς, οδήγησε το κράτος να παρέμβει
προστατευτικά, ακυρώνοντας, ή τουλάχι
στον, απαλύνοντας τις ολέθριες επιπτώ
σεις της οικονομίας της αγοράς στη ζωή
των απειλούμενων κοινωνικών στρωμά
των. Η μαρξιστική οπτική θα ήταν ορθή,
εάν επικρατούσε ολοκληρωτικά ο αποχω
ρισμός της οικονομίας από την κοινωνία
και εάν συνετελείτο η καθυπόταξη της
τελευταίας στα κελεύσματα της πρώτης.
Αυτήν όμως τη διαδικασία εμπόδιζε η
προστατευτική αντικίνηση. Η πολυμορ
φία των στόχων και των κινητηρίων δυ
νάμεων της αποδεικνύει, κατά τον Pola
nyi, πως, ουσιαστικά, αυτή αποτελούσε
την απάντηση της κοινωνίας στη διαφαινόμενη απειλή και δεν εξέφραζε συγκε
κριμένα οικονομικά, ταξικά συμφέροντα:
«Οι τάξεις χαι οι ομάδες που συμμε
τείχαν κατά διαστήματα στο γενικό
προστατευτικό ρεύμα, μετά το 1870,
δεν υποκινήθηκαν κατά βάση από τα
οικονομικά τους συμφέροντα. Τα
“χολλεχτιβιστιχά" μέτρα που πάρθηχαν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο φανε
ρώνουν ότι, μόνο σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, παρεισέφρεαν τα συμφέρον
τα μιας μεμονωμένης τάξης και ότι, α
κόμη χαι σε αυτή την περίπτωση, τα
συμφέροντα αυτά σπανιότατα μπο
ρούσαν να χαραχτηρισθούν οικονομι
κά. (...) Τα μέτρα αυτά απλώς εξυπη
ρετούσαν ανάγκες ενός βιομηχανικού
πολιτισμού, στις οποίες δεν μπορού
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σαν να ανταποχριθούν οι μέθοδοι της
αγοράς»19.
Συμπερασματικά, η προσέγγιση του
Polanyi λειτουργεί συμπληρωματικά στη
μαρξιστική θεώρηση της καπιταλιστικής
κρατικής συγκρότησης, τονίζοντας τον
«πλουραλισμό της εξουσίας» στο σύγχρο
νο καπιταλιστικό κράτος,καθώς και το
ρόλο του ως οργάνου κοινωνικής αλλα
γής, σε ανταπόκριση προς τις απαιτήσεις
των χαμηλότερων και των άμεσα απει
λούμενων κοινωνικών στρωμάτων. Από
αυτή την άποψη, η καπιταλιστική μεικτή
οικονομία μπορεί να θεωρηθεί προϊόν της
προστατευτικής αντικίνησης, όπως την α
ποδίδει το έργο του Polanyi.
Σε ένα ευρύτερο επίπεδο πολιτικής α
νάλυσης, ο Polanyi θεωρεί πως στο χαρα
κτήρα της προστατευτικής αντικίνησης
εντοπίζεται η βασική κινητήρια δύναμη
του μεγάλου μετασχηματισμού της τρίτης
δεκαετίας του 20ού αιώνα: τα μέτρα που
πάρθηκαν αποσκοπούσαν κυρίως στην απάλυνση των συνεπειών της εδραίωσης
της οικονομίας της αγοράς και όχι στην υ
πέρβασή της. Κατά συνέπεια, λειτούργη
σαν αποσπασματικά και, τελικά, υπονο
μευτικά για την όλη οικονομική συγκρό
τηση, παρεμποδίζοντας το ελεύθερο εμ
πόριο με σειρά προστατευτικών -άρα, πε
ριοριστικών- παρεμβάσεων, δυσχεραίνόντας τη συσσώρευση κεφαλαίου και οξύνοντας τους εθνικούς ανταγωνισμούς,
σε μια θεωρητικά υπερεθνική οικονομική
οργάνωση. Στην ουσία, η προστατευτική
αντικίνηση ενέτεινε το λειτουργικό αδιέ
ξοδο της οικονομίας της αγοράς, οδηγών
τας στην παγκόσμια κρίση της δεκαετίας
του 1930.
Στο εσωτερικό των κρατών, η προστα
τευτική αντικίνηση οδήγησε τελικά στον
περιορισμό της ανθρώπινης ελευθερίας,
με την εδραίωση ενός παρεμβατικού, συγ
κεντρωτικού κράτους στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στις η ν
τημένες του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου.
Στη Γερμανία και την Αυστρία, ο κοινω
νικός προστατευτισμός ενσωματώθηκε
εύκολα στο ιδεολογικό οπλοστάσιο τον
ναζισμού και, σε συνδυασμό με τον παρα
δοσιακό αντισημιτισμό και το υποβόσκον
ρεβανσιστικό ρεύμα της γερμανικής κοι
νωνίας, οδήγησε τελικά στην επικράτηση
της «νέας» εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας.
Τέλος, στο επίπεδο της πολιτικής πρό
τασης: τόσο το μαρξιστικό μοντέλο ιστο
ρικής θεώρησης του καπιταλισμού, όσο
και η οπτική του Polanyi υπερκαθορίζσνται από τη λειτουργία τους ως πολιτικές
προτάσεις υπέρβασης του καπιταλισμού.
Η προσέγγιση του Polanyi είναι ρεφορμι
στική, σε σχέση με τη μαρξιστική πολιτική
πρόταση, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αι
σθητό στην εργογραφ ία των μελών τη?

σχολής της Βουδαπέστης, μαρξιστών μα
θητών του Lukacs, οι οποίοι επηρεάστη
καν βαθύτατα από το έργο του εκπατρι
σμένου συμπατριώτη τους. Ο Doug
Brown συνοψίζει την επίδραση ταυ Polanyi στη θεωρητική σκέψη της σχολής της
Βουδαπέστης, κυρίως στην αναγνώριση
του καπιταλιστικού κράτους, ως δυνάμει
εργαλείου μεταρρύθμισης και κοινωνικής
αλλαγής, στα πλαίσια μιας δημοκρατικό
τερης διαχείρισης του καπιταλισμού, με
αυτοδιαχειριστικές και αντιμονοπωλιακές κατευθύνσεις, με παράλληλη τη δια
τήρηση των πολιτικών θεσμών της σύγ
χρονης καπιταλιστικής δημοκρατίας®.

γέννησε μια νέα διεθνή οντότητα, τα με
γάλα επενδυτικά και τραπεζικά συμφέ
ροντα, έναν απρόσωπο, διεθνιστικό ορ
γανισμό, ο ειρηνοποιός ρόλος του οποίον
ήταν πιο αποτελεσματικός ακόμη και από
αυτόν της Ιεράς Συμμαχίας:
«Τα μεγάλα τραπεζικά και επενδυτικά
συμφέροντα, ένας θεσμός sui generis,

3. Η εκατονταετής ειρήνη

Ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης του Polanyi είναι αυτό της εδραίωσης και της δια
δοχής παγκοσμίων συστημάτων. Ο Με
γάλος Μετασχηματισμός δεν αφορά μό
νον στην άνοδο και την πτώση της οικονο
μίας της αγοράς, αλλά και σε ένα ευρύτε
ρο φαινόμενο, τη δύση της βρετανικής η
γεμονίας, μέσα από την κατάρρευση του
παγκόσμιου συστήματος της pax britanni
ca, ή, όπως την αποκαλεί ο Polanyi, της
«εκατσνταετούς ειρήνης»21.
Οι τέσσερις «στυλοβάτες του πολιτι
σμού του 19ου αιώνα» -η ισορροπία δυ
νάμεων, ο διεθνής κανόνας του χρυσού, η
αυτορυθμιζόμενη αγορά και το φιλελεύ
θερο κράτος- αποτελούσαν επινοήσεις
και εχέγγυα της κοσμοκρατορίας της Βρε
τανίας, όπως αυτή εδραιώθηκε μετά τους
ναπολεόντειους πολέμους. Η περίοδος
1815-1914 χαρακτηρίζεται από την απου
σία μείζονος σύρραξης μεταξύ των μεγά
λων δυνάμεων, με παράλληλες εκρήξεις
πολυάριθμων περιφερειακών πολέμων, οι
οποίοι ουδέποτε απείλησαν την παγκό
σμια σταθερότητα22.
Πρωτοποριακή είναι η επισήμανση
του Polanyi για τη στενή αλληλεξάρτηση
μεταξύ της παγκόσμιας οικονομικής ορ
γάνωσης και της εδραίωσης της ειρήνης: ο
θρίαμβος του «πραγματιστικού φιλειρη
νισμού» της περιόδου 1815-1914 δεν οφει
λόταν τόσο στην έλλειψη σοβαρών αιτίων
σύγκρουσης μεταξύ των μεγάλων δυνά
μεων. Βασική αιτία εδραίωσης της «εκαίονταετούς ειρήνης» ήταν η νέα παγκό
σμια οικονομική πραγματικότητα, συγκε
κριμένα, η σύγκλιση των παγκόσμιων οι
κονομιών υπό την ηγεμονία του City του
Λονδίνου. Η εδραίωση του ελεύθερου εμ
πορίου και των οικονομικών συναλλα
γών, σε παγκόσμια κλίμακα, δημιούργησε
ένα στενό πλέγμα αλληλεξάρτησης των
διαφόρων εθνικών οικονομιών, έναν «ι
στό της αράχνης», στο επίκεντρο του ο
ποίου βρισκόταν το βρετανικό χρηματι
στήριο. Η καινούργια πραγματικότητα

χαρακτηριστικός τον τελευταίου τρί
του τον /9ου και τον πρώτον τρίτον
τον 20ού αιώνα, λειτουργούσαν ως ο
κύριος συνδετικός κρίκος ανάμεσα
στην παγκόσμια οικονομική και πολι
τική οργάνωση της εποχής»33.
Η παράδοξη συνύπαρξη μιας «κερδοφόρας» ειρήνης μεταξύ των μεγάλων δυ
νάμεων και πολλών μικρών «κερδοφόρων» πολέμιον στην υφήλιο, συνιστά την
πρώτη ιστορική έκφραση του δόγματος α
ποφυγής ενός γενικού, ολοκληρωτικού
πολέμου -καταστρεπτικού για την παγ
κόσμια οικονομική οργάνωση- μέσω μι
κρών, περιφερειακών συρράξεων. Η εξα
σφάλιση όμως της μόνιμα επισφαλούς ει
ρήνης απαιτούσε και άλλους, πολιτικούς,
φορείς, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και
στο εσωτερικό των κρατών' ωστόσο, όπως
καταδεικνύει ο Polanyi, αυτοί οι φορείς
ήταν στην ουσία δημιουργήματα της οικο
νομικής παντοκρατορίας της Βρετανίας:
η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, που διαδέχθηκε
την Ιερά Συμμαχία, αποτελούσε στην ου
σία μια χαλαρή ένωση ετοιμοπόλεμων
κρατών, με σαφώς ελλιπέστερη οργάνωση
-αλλά και δυνατότητες ένοπλης παρέμβα
σης για τη διασφάλιση της ειρήνης- από
την προκάτσχό της* η πολιτική της ισχύς
πήγαζε από την οικονομική πραγματικό
τητα, συγκεκριμένα από τη μαζική προσ
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χώρηση των κρατικών οικονομιών στον
διεθνή κανόνα του χρυσού. Στο εσωτερι
κό των κρατών, ο συνταγματισμός, που
διαδέχθηκε ως πολιτικό καθεστώς τις
διάφορες μορφές δεσποτείας, εξασφάλιζε
στο σύστημα υπεύθυνες, συνεργάσιμες,
αλλά, το κυριότερο, φιλειρηνικές κυβερ
νήσεις:
«Ενώ στο πρώτο μισό τον αιώνα, τα
συνταγματικά δικαιώματα ήταν προγραμμένα και η Ιερά Συμμαχία κατα
πατούσε την ελευθερία στο όνομα της
ειρήνης, στη διάρκεια τον δεύτερου μι
σού -και πάλι στο όνομα της ειρήνηςσνντάγματα επιβλήθηκαν σε ταραχο
ποιούς δεσπότες από τραπεζίτες με το
βλέμμα στραμμένο στις επιχειρήσεις.
(...) Ο διεθνής κανόνας τον χρυσού
και ο συνταγματισμός υπήρξαν τα ερ
γαλεία που επέβαλαν την άποψη του
City τον Λονδίνου στις μικρές χώρες
που είχαν υιοθετήσει αυτά τα σύμβολα
προσχώρησης στη νέα παγκόσμια τά
ξη. Η Pax Britannica συχνά επιβαλλό
ταν με την απειλή των κανονιοφόρων,
συχνότερα όμως με έγκαιρες παρασκηνιαχές κινήσεις στο διεθνές νομισματι
κό σύστημα»3*.
Χαρακτηριστικό του πραγματισμού,
που διέπνεε τη νέα παγκόσμια τάξη πραγ-

μάτων, μετά τη μάχη του Βατερλώ, είναι η
διασφάλιση των οικονομικών συναλλα
γών μεταξύ αντιπάλων πλευρών, ακόμη
και σε καιρό σύγκρουσης. Οι πόλεμοι της
Γαλλικής Επανάστασης αποτελούν κατά
τον Polanyi την τελευταία περίπτωση κα
τάσχεσης της περιουσίας υπηκόων του ε
χθρού στην εμπόλεμη ζώνη, με την έκρηξη
των εχθροπραξιών. Με τον Κριμαϊκό
Πόλεμο γίνεται σταδιακά καθεστώς η α
νοχή -αν όχι η διευκόλυνση- των συναλ
λαγών μεταξύ των αντιπάλων στρατοπέ
δων, δηλαδή η ενίσχυση των μέτρων
προστασίας της επιχειρηματικής δραστη
ριότητας σε καιρό πολέμου.
Κοινωνικοί φορείς του φιλειρηνισμού
της περιόδου 1815-1914 υπήρξαν τα με
σαία αστικά στρώματα, αφού εγκατέλειφαν τον επαναστατικό τους προσανατο
λισμό της προναπολεόντειας περιόδου,
υπό τις απαιτήσεις της νέας παγκόσμιας
οικονομικής οργάνωσης. Τη θέση της
«αντιδραστικής ειρήνης» της Ιεράς Συμμαχίας κατέλαβε η νέα ειρήνη της Ευρω
παϊκής Συμφωνίας.
*Και στις όνο περιπτώσεις, το ενδια
φέρον για την ειρήνη είχε αποτέλεσμα
μόνον επειδή ήταν σε θέση να θέσει
στην υπηρεσία τον την ισορροπία δυ
νάμεων, παρέχοντάς της κοινωνικά
όργανα ιπανά για απευθείας επαφές
με τις δρώσες εσωτερικές δυνάμεις της
κάθε χώρας. Υπό την Ιερά Σνμμαχία,
τα όργανα αυτά ήταν ο φεουδαλισμός
και οι μοναρχίες, ενισχυμένα από την
υλική και πνευματική δύναμη της εκ
κλησίας· υπό την Ευρωπαϊκή Συμφω
νία, ήταν το διεθνές επενδυτικά κεφά
λαιο και τα εθνικά τραπεζικά συστή
ματα που ήταν συνδεδεμένα με αυτό».
Η διεισδυτική ματιά του Polanyi εντο
πίζει τη βασική αδυναμία του παγκό
σμιου συστήματος του 19ου αιώνα ακρι
βώς στην οικονομική βάση του: παρά τα
πολλά και μεγάλα του πλεονεκτήματα, έ
ναντι παλαιότερων συστημάτων παγκό
σμιας ισορροπίας -κυρίως εξαιτίας της
προσαρμοστικότητάς του και της απορ
ροφητικότητας των ανακατατάξεων- το
σύστημα της «εκατσνταετούς ειρήνης» εξαρτούσε την επιβίωσή του αποκλειστικά
από τη διαιώνιση του φιλελεύθερου δόγ
ματος ως παγκόσμιας οικονομικής οργά
νωσης. Στην περίοδο της απόλυτης επι
κράτησης του βρετανικού φιλελευθερι
σμού και του «τοποτηρητή» του -του διε
θνούς κανόνα του χρυσού- η πιθανότητα
μιας γενικευμένης σύρραξης ήταν ουσια
στικά ανύπαρκτη- με τη σταδιακή, όμως,
αποδέσμευση των εθνικών οικονομιών
από το φιλελεύθερο δόγμα -φάση την ο
ποία ουδέποτε προέβλεφε η υπέρμετρη
φιλελεύθερη αισιοδοξία- η δυνατότητα
διατήρησης της παγκόσμιας ειρήνης εξέ-

λιπε. Μαζί με την κατάρρευση του φιλε
λευθερισμού ως κυρίαρχου οικονομικοί
δόγματος, σημειώθηκε η κατάρρευση της
διεθνούς ισορροπίας δυνάμεων και η έ
ναρξη της ξέφρενης κούρσας για την κατάκτηση αποικιακών αγορών. Οι ευρω
παϊκές δυνάμεις διαβαίναν το κατώφλι
του πολέμου, αλλά η φιλελεύθερη κοσμοκράτειρα Βρετανία ήταν η λιγότερο προε
τοιμασμένη για να τον αντιμετωπίσει23.
Αναφορικά με τη βρετανική ηγεμονία,
εξαιρετικής σπουδαιάτητας είναι η σύν
δεση που επιχειρεί ο Polanyi μεταξύ του
κρατούντος φιλελεύθερου οικονομικού
δόγματος της περιόδου και της σταδιακής
συρρίκνωσης της βρετανικής ισχύος. Ο ι
διότυπος «αντιμιλιταρισμός» του φιλε
λευθερισμού αποτελεί, κατά το συγγρα
φέα, τη βασική αιτία της ελλιπούς προε
τοιμασίας της Βρετανίας για την περίπτω
ση μείζονος σύρραξης. Η φανατική προ
σήλωση στο δόγμα της συρρίκνωσης των
δημοσίων δαπανών -με ιδιαίτερη έμφαση
στην άμυνα- σε συνδυασμό με την ακρά
δαντη πίστη στη διαιώνιση της ειρήνης
και της «παγκόσμιας οικονομικής αρμο
νίας» οδήγησαν τις φιλελεύθερες κυβερ
νήσεις της χώρας σε δραστικές περικοπές
των αμυντικών κσνδυλίων, ενώ δεν ήταν
λίγες οι διαμαρτυρίες των φιλελεύθερων μη εξαιρούμενου και του Disraeli- ενάν
τια στην προσάρτηση νέων εδαφών στην
αχανή βρετανική αυτοκρατορία26.
Στην πεντηκονταετία που ακολούθησε
το Βατερλώ, η βρετανική στρατιωτική ι
σχύς παρέμεινε στάσιμη, ενώ οι αμυντικές
δαπάνες δεν ξεπερνούσαν το 2 έως 3%
του ΑΕΠ. Οι επίγονοι του Adam Smith
ουδεμία διάθεση είχαν να οργανώσουν το
κράτος με την προοπτική του πολέμου- α
ποτέλεσμα, η παντελής ανικανότητα της
μικρής κρατικής γραφειοκρατίας να ορ
γανώσει τη χώρα σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, γεγονός που έγινε αισθητό στον
Κριμαϊκό Πόλεμο27.
Έχοντας ζήσει την οδυνηρή εμπειρία
δύο παγκοσμίων συρράξεων, ο Polanyi
είναι ιδιαίτερα καυστικός στην καταδίκη
της φιλελεύθερης εθελοτυφλίας και ανι
κανότητας προσαρμογής στις ραγδαίες
παγκόσμιες εξελίξεις της περιόδου 19171939, περίοδος η οποία σηματοδοτεί το
τέλος της βρετανικής κοσμοκρατορίας. Ε
πιπλέον, στο ευρύτερο επίπεδο της ανά
λυσης της διαδοχής των παγκοσμίων συ
στημάτων, σπουδαιότατος είναι ο εντοπι
σμός των σαθρών θεμελίων της ειρήνης
της περιόδου 1815-1939. Η ολοσχερής ε
ξάρτηση της τελευταίας από μια παγκό
σμια οικονομική οργάνωση, που αποδεί
χθηκε εφήμερη, οδήγησε τον κόσμο στην
ολέθρια περιπέτεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, για την οποία καλύτερα προε
τοιμασμένοι ήταν ακριβώς εκείνοι που
είχαν έγκαιρα διαγνώσει -και προωθή
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σει- την κατάρρευση του παγκόσμιου οι
κονομικού συστήματος2*.
Η αυγή ταυ 20ού αιώνα σημαδεύθηκε
από τη σταδιακή κατάρρευση του παγκό
σμιου συστήματος ισορροπίας δυνάμεωνμε τη διαμόρφωση δύο βασικών αντίπα
λων σχηματισμών και την αντίστοιχη κα
τάρρευση της διεθνούς οικονομικής ορ
γάνωσης, αναπόφευκτη απόρροια των εγ
γενών αντιφάσεων του εγχειρήματος εγ
καθίδρυσης μιας αυτορυθμιζόμενης αγο
ράς. Οι εθνικές κυβερνήσεις προχώρησαν
σε μέτρα προστασίας των κοινωνιών τους
από τη διαφαινόμενη μαζική αποδιάρθρωση που επέφερε ο άκριτος φιλελευθε
ρισμός. Στο επίπεδο των εξωτερικών σχέ
σεων, αυτό σήμαινε την έξαρση του μονο
πωλιακού ανταγωνισμού και μια ξέφρενη
κούρσα κατάκτησης αποικιακών αγορών.
Η παγκόσμια αρμονία είχε θρυμματισθεί,
ενώ, έπειτα από μια σύντομη ανάπαυλα
ευημερίας στη δεκαετία του 1920, το σύ
στημα της αυτορυθμιζόμενης αγοράς έφθασε σε οριστικό αδιέξοδο. Η ικανότητα
αποτροπής συρράξεων από πλευράς του
διεθνούς επενδυτικού κεφαλαίου συρρικνωνόταν ταχύτατα, ενώ ο διεθνής κανό
νας του χρυσού κηρύχθηκε ανενεργός από
την πλειοφηφία των κυβερνήσεων. Ο πο
λιτισμός του 19ου αιώνα κατέρρεε μαζί με
την pax britannica. Αυτό όμως ελάχιστα
προβλημάτιζε τους Βρετανούς, οι οποίοι
-παρά την οδυνηρή εμπειρία τον Πρώτον
Παγκοσμίου Πολέμου- παρέμειναν παθη
τικοί θεατές της προετοιμασίας της ναζιστικής Γερμανίας για τον Δεύτερο Παγ
κόσμιο Πόλεμο:
« Όπως ακριβώς η γερμανική αυταρ
χία ήταν προϊόν στρατηγικών και πο
λιτικών σχεδιασμών, η στρατηγική και
εξωτερική πολιτική της Βρετανίας κα
θοριζόταν από τη συντηρητική οικο
νομική της θεώρηση. Η στρατηγική
της περιορισμένης εμπλοκής αντανα
κλούσε τις ιδέες ενός εμπορίου, το ο
ποίο νοιώθει ασφαλές, όσο το ναυτικό
του είναι σε θέση να διασφαλίσει την
ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων,
που το σταθερό τον νόμισμα αγοράζει
στις επτά θάλασσες. Ο Hitler είχε ήδη
κατακτήσει την εξουσία όταν, το 1933,
ο Duff Cooper υπερασπιζόταν τις πε
ρικοπές στον αμυντικό προϋπολογι
σμό του 1932, ισχυριζόμενος ότι “μια
εθνική χρεοκοπία συνιστά πολύ μεγα
λύτερο κίνδυνο από αυτόν που επιφυ
λάσσει μια ανεπαρκής πολεμική μηχα
νή’’»”.
Η πρωτοποριακή πρόταση του Polanyi
για την προσέγγιση της διαδοχής των παγ
κοσμίων συστημάτων συμπυκνώνεται στη
διάσημη διατύπωση, η οποία ακολουθεί
ως εισαγωγή της επόμενής μας ενότητας:

*Για να κατανοήσουμε τον γερμανικό
φασισμό, πρέπει να επιστρέφουμε στη
ρικαρντιανή Αγγλία. 019ος αιώνας υ
πήρξε αναμφισβήτητα ο αιώνας της
Αγγλίας. Η βιομηχανική επανάσταση
ήταν ένα βρετανικό γεγονός. Η οικο
νομία της αγοράς, το ελεύθερο εμπό
ριο και ο διεθνής κανόνας του χρυσού
ήταν βρετανικές επινοήσεις. Αυτοί οι
θεσμοί κατέρρενσαν παντού στη δε
καετία τον *20η*1.

τέρα της πτώσης της αυτορυθμιζόμενης α
γοράς, την οποία ο συγγραφέας θεωρεί
«μήτρα» όλων των κατοπινών θυελλωδών
εξελίξεων:
«θέση μας είναι ότι οι ρίζες της κρίσης
βρίσκονται στην απειλητική κατάρ
ρευση του παγκόσμιου οικονομικού

4. Η άνοδος του φασισμού
Φ ανατικός π ολέμ ιος του φασισμού κ α ι
πολιτικός π ρ ό σ φ υ γ α ς εξ α ιτία ς το υ , ο Ροlanyi α φ ιέρω σε σημαντικό μέρος του έρ
γου του στη διερεύνηση, ανάλυση κ α ι κ α 
ταδίκη το υ φ α σ ισ τικ ο ύ φ α ινο μ ένο υ. Η
προσέγγισή του στην εμ φ ά νισ η, εξάπλω ση κ α ι εδραίω ση το υ φ α σισ μ ού το ν δ ια 
φ οροποιεί σ α φ ώ ς α π ό τ ις φ ιλελεύθερες
α ντιφ α σ ισ τικές κ ρ ιτικ έ ς κ α ι εν μέρει α π ό
τις μαρξιστικές.

Ο Polanyi εντοπίζει την προϊστορία
του φασισμού στην κατάρρευση της παγ
κόσμιας οικονομίας της αγοράς, όπως αυ
τή επήλθε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις
αρχές της δεκαετίας του 1930, αλλά και
στις πολιτικο-κοινωνικές ανακατατάξεις
που σημάδεψαν τις πρώτες δύο δεκαετίες
της Ευρώπης του μεσοπολέμου. Έντονη
είναι η πεποίθησή του ότι, παρά τη φαινο
μενική της επαναστατικότητα (λόγω Ο
κτωβριανής Επανάστασης), η πρώτη με
ταπολεμική δεκαετία ήταν βαθιά συντη
ρητική, συνιστώντας ουσιαστικά μια α
πόπειρα παλινόρθωσης της προ του 1914
τάξης:
« Όσο χία ν ήταν εντυπωσιακές οι επα
ναστάσεις κ α ι α ντεπα να σ τά σ εις τη ς
μεταπολεμικής δεκαετίας, δεν αποτε
λούσαν παρά μόνο μηχανικές α ντι
δρ ά σ εις στην ήττα ή, το πολύ, ανα
βιώσεις τον γνώριμον στη Δύση φιλε
λευθερισμού και συνταγματισμού, αυ
τή τη φορά στο χώρο της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης»*.
Σημαντικότατες είναι, αντιθέτως, οι
αλλαγές που συμβαίνουν στην οικονομική
ζωή, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930: η
κατάρρευση του παγκόσμιου οικονομικού
συστήματος με την εγκατάλειψη του κα
νόνα του χρυσού από τη Βρετανία, η δια
κήρυξη του New Deal στις ΗΠΑ, το πεν
ταετές πρόγραμμα της κομμουνιστικής
Ρωσίας, η εθνικοσοσιαλιστική επανάστα
ση στη Γερμανία και, τέλος, η κατάρρευση
της Κοινωνίας των Εθνών, υπό το βάρος
της επίθεσης νέων, αυταρχικών αυτοκρα
τοριών. Στην εξιατόρηση του Polanyi,
προφανής είναι η πρωτοκαθεδρία της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ειδικό-

συστήματος, το οποίο λειτουργούσε α
ποσπασματικά από την αρχή τον αιώ
να και καταστράφηκε τελικά από τον
πόλεμο και τις συνθήκες που ακολού
θησαν. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό
στη δεκαετία του ’20, όταν σχεδόν κά
θε εσωτερική κρίση στην Ευρώπη κορνφωνόταν εξαιτίας κάποιου ζητήμα
τος εξωτερικών οικονομικών σχέσεων.
Οι σπουδαστές της πολιτικής κατέτασ
σαν τώρα τις χώρες, όχι σύμφωνα με
τις ηπείρους, αλλά σύμφωνα με το
βαθμό προσχώρησής τους σε μια συνε
τή νομισματική πολιτική».
Η τυφλή προσήλωση στο φιλελεύθερο
δόγμα της «συνετής νομισματικής πολιτι
κής», υπό τη γενική καθοδήγηση της Γε
νεύης, σε συνδυασμό με την οικονομική
κρίση που είχε επιφέρει ο πόλεμος, ιδιαί
τερα στα ηττημένα έθνη, οδήγησε σε πολι
τικές ανακατατάξεις και στην πολιτική ο
πισθοδρόμηση που, σύμφωνα με τον Pola
nyi, αποτελεί το βασικό στίγμα των δύο
πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Τα α
πελπισμένα μέτρα που πήρε η δημοκρατία
της Βαϊμάρης, για να απαλύνει τους ό
ρους της συνθηκολόγησης, οδήγησαν στη
χρεοκοπία της εισοδηματικής τάξης, συ
νέπεια της οποίας ήταν η μαζική προσχώ
ρησή της στις τάξεις του ναζιστικού κόμ
ματος. Σε πλήθος χωρών, τόσο στη δυτι
κή, όσο και στην κεντρο-ανατολική Ευ
ρώπη, δημοκρατικές και σοσιαλιστικές
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κυβερνήσεις έχαναν την εξουσία, στο όνο
μα μιας συνετής νομισματικής πολιτικής.
Οι ασταμάτητες νομισματικές κρίσεις με
τατόπισαν τελικά το βάρος από τα άπορα
βαλκανικά έθνη στη δυτική Ευρώπη και
τις ΗΠΑ. Οταν αυτές κλυδωνίσθηκαν
από την πρόωρη σταθεροποίηση των ευ
ρωπαϊκών νομισμάτων,η κατάλυση πέρα
σε στην τελική της ευθεία.
Στο εσωτερικό των κρατών, η οικονο
μική κρίση είχε τεράστιο κοινωνικό αντί
κτυπο, ιδιαίτερα εμφανές στα φαινόμενα
καιροσκοπικού πλουτισμού, τα οποία
συμβάδιζαν με τη μαζική πτώχευση της
μεσαίας τάξης. Η «φυγή του κεφαλαίου»
-που ο Polanyi θεωρεί πρωτόφαντο γεγο
νός στην οικονομική ιστορία της Δύσηςοδήγησε στην ανατροπή των φιλελεύθε
ρων και σοσιαλιστικών κυβερνήσεων της
Γαλλίας, το 1925 και 1938, ενώ ενίσχυε το
υποβόσκσν φασιστικό κίνημα στη Γερμα
νία. Συνέπεια των κατακλυσμιαίων ανα
κατατάξεων, του μεγάλου μετασχηματι
σμού που αυντελαύνταν, παρασέρνσντας
όλη την ανθρωπότητα, ήταν η απελευθέ
ρωση δυνάμεων και ιδεολογιών στο εσω
τερικό όλων των κρατών, σι οποίες και ο
δήγησαν στο ολοκαύτωμα του Β' Παγκο
σμίου Πολέμου.
Φυσική απόρροια της κατάρρευσης
της οικονομίας της αυτορυθμιζόμενης α
γοράς ήταν η εμφάνιση του φασισμού,
στον οποίο ο Polanyi αναγνωρίζει μια
«πρωτοτυπία», δηλαδή μια σχετική αυτο-

νομία από πολιτικούς ή ιδεολογικούς πα
ράγοντες32. Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό
άρθρο του το 1935, ερχόμενος σε αντίθεση
με σύγχρονούς του παρατηρητές, ο Polanyi βλέπει την εξάπλωση του φασισμού
στις περισσότερες χώρες ανεξάρτητα από
τοπικά αίτια και εθνικούς παράγοντες,
όπως λ.χ., η συνθήκη των Βερσαλλιών ή ο
πρωσικός μιλιταρισμός. Ο φασισμός άγ
γιξε όλες τις κουλτούρες και τις κοινω
νίες, σε όλες τις ηπείρους, ανεξάρτητα
από τοπικές παραδόσεις και ιδιομορφίες:
»Ουσιαστικά, δεν υπήρχε κάποια συγ
κεκριμένη μορφή ιστορικόν υποστρώ
ματος -θρησκευτικής, πολιτισμικής ή
εθνικής παράδοσης- που να καθι
στούσε μια χώρα απροσπέλαστη στη
φασιστική εισχώρηση, από τη στιγμή
που είχαν δημιονργηθεί οι προϋποθέ
σεις εμφάνισής της»33.
Μόλις όμως δημιουργηθσύν οι «προϋ
ποθέσεις εμφάνισης» του φασισμού, ο Ροlanyi διακρίνει την ενεργό, αν και υπό
γεια, συμμετοχή στο φασιστικό κίνημα υ
ψηλά ισταμένων κύκλων της αστικής ε
ξουσίας. Καίριας σημασίας είναι η επι
σήμανση της αυτονομίας του φασισμού
από λαϊκές εκδηλώσεις συμπαράταξης
και στήριξης, τις οποίες ο φασισμός
χρειαζόταν για θεαματικές επιδείξεις ι
σχύος· η δυναμική του φασισμού εξαρτώταν κυρίως από την υψηλή προστασία που
προσέφεραν στους ηγέτες οι κύκλοι της
άρχουσας τάξης, προστασία η οποία, ου
σιαστικά, εκμηδένιζε τους κινδύνους που
αντιμετώπιζε κάθε επίδοξη επαναστατική
ομάδα, σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματός της3«.
Στο πολιτικό και κοινωνικό, επομέ
νως, επίπεδο, ο Polanyi συνδέει την εξά
πλωση του φασισμού με δύο κυρίαρχες
πολιτικές τάσεις της δεκαετίας του 1920,
την αντεπανάσταση και τον εθνικιστικό
ρεβιζισνισμό, άμεσα προϊόντα των μετα
πολεμικών εξελίξεων και ιδιαίτερα της
συνθηκολόγησης και των σοσιαλιστικών
επαναστάσεων που την ακολούθησαν. Οι
αντεπαναστάσεις είχαν σκοπό την αποκα
τάσταση της παλαιάς τάξης πραγμάτων,
που είχε διαταραχθεί στα άμεσα μεταπο
λεμικά χρόνια και φορείς τους ήταν οι
προσωρινά ηττημένες τάξεις και ομάδες,
όπως οι εκθρονισμένες δυναστείες, η αρι
στοκρατία, η εκκλησία, η βαριά βιομηχα
νία και τα συνδεδεμένα με αυτές κόμματα.
Αντίπαλός τους, το φάσμα του μπολσεβικισμού που η Οκτωβριανή Επανάσταση
άπλωσε στην Ευρώπη. Εκτελεστικό τους
όργανο, οι φασιστικές ομάδες, οι οποίες
και διεκδικούσαν μεγαλύτερο μερίδιο
μελλοντικής εξουσίας, ως αντίτιμο των
πολύτιμων υπηρεσιών τους. Αυτή η συ
νύπαρξη και συνεργασία συντηρητικών
και φασιστών λήγει, κατά τον Polanyi, στη

δεκαετία του 1920, όταν μια προσωρινή α
νάπαυλα στην οικονομική κρίση και η ε
πικράτηση συντηρητικών κυβερνήσεων σε
χώρες όπως η Αυστρία, οι χώρες της Βαλ
τικής, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, οδη
γούν στον -προσωρινό- πολιτικό παραγκωνισμό του φασισμού, με εξαίρεση την Ι
ταλία.
Η ριζική ωστόσο επιδείνωση της οικο
νομικής κρίσης, στο τέλος της δεκαετίας
του 1920, ανασύρει το φασισμό από την
πολιτική του λαθροβίωση στο εσωτερικό
ευρύτερων αντιδραστικών σχηματισμών
και τον καθιστά πολιτικό πρωταγωνιστή
και, αργότερα, απόλυτο κυρίαρχο. Η συ
στηματική προσφυγή στη φασιστική βία
από πλευράς των συντηρητικών κυβερ
νήσεων, με σκοπό την καταστολή της σο
σιαλιστικής απειλής, είχε οδηγήσει σε μια
πλήρη παρακμή των ήδη φθαρμένων δη
μοκρατικών θεσμών* μαζί με την οικονο
μική κατάρρευση και την πολιτική αποδιάρθρωση, επήλθε και η φασιστική κα
τάληψη της εξουσίας:
»Στην πραγματικότητα, ο ρόλος τον
φασισμού καθορίσθηκε από έναν πα
ράγοντα: την κατάσταση του συστήμα
τος της αγοράς. Στη διάρκεια της πε
ριόδου 1917-23, οι κυβερνήσεις επιζη
τούσαν σποραδικά τη συνδρομή τον
φασισμού στην αποκατάσταση της έννομης τάξης: τίποτε άλλο δε χρειαζό
ταν για τη διασφάλιση της λειτουργίας
του συστήματος της αγοράς. Ο φασι
σμός δεν γνώριζε ανάπτυξη. Μετά το
1930, η οικονομία της αγοράς περνού
σε μια γενικενμένη κρίση. Μέσα σε λί
γα χρόνια, ο φασισμός ήταν παγκό
σμια δύναμη».
Σύμφωνα με τη θεώρηση του Polanyi, ο
φασισμός πέτυχε επειδή επωφελήθηκε
από την καθολική κατάρρευση των θε
σμών ελέγχου και ρύθμισης του καπιταλι
στικού συστήματος του 19ου αιώνα (της
διπλωματίας, της ισορροπίας δυνάμεων,
του διεθνή κανόνα του χρυσού, της αυτορυθμιζόμενης αγοράς και του φιλελεύθε
ρου κράτους). Στην τάση αυτοπροστα
σίας της κοινωνίας, όπως αυτή εκφράσθηκε διαφορετικά με το σοσιαλισμό ή το
New Deal του F.D. Roosevelt, ο φασισμός
προσέφερε τη δική του, διεστραμμένη εκ
δοχή ελέγχου και χειραγώγησης της χαο
τικής κατάστασης του καπιταλιστικού συ
στήματος:
»Αν ποτέ υπήρξε κάποιο πολιτικό κί
νημα το οποίο ανταποκρινόταν στις α
παιτήσεις μιας αντικειμενικής πραγ
ματικότητας και δεν ήταν προϊόν τυ
χαίων αιτίων, αυτό ήταν ο φασισμός.
(...) Η φασιστική λύση στο αδιέξοδο
τον φιλελεύθερον καπιταλισμού μπο
ρεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση της οι
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κονομίας της αγοράς, με αντίτιμο την
εκρίζωση όλων των δημοκρατικών θε
σμών, τόσο στη βιομηχανία, όσο και
στην πολιτική. Με αυτό τον τρόπο θα
διασωζόταν το απειλούμενο οικονομι
κό σύστημα, ενώ οι ίδιοι οι άνθρωποι
υπέστησαν μια επανεκπαίδευση, σχε
διασμένη για να στερήσει από το άτο
μο την ανθρώπινή τον υπόσταση και
να το καταστήσει ανίκανο να λειτουρ
γήσει ως υπεύθυνο μέλος τον πολιτι
κού σώματος»33.
Ένας συνδυασμός οικονομικών κρί
σεων, νέων εθνικών πολιτικών και ταξ*
κών ανταγωνισμών οδήγησε τελικά στη
ενίσχυση και κατοπινή εδραίωση του φα
σισμού. Σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γερ
μανία, η άρχουσα τάξη ουσιαστικά εγκβ
τέστησε τους φασίστες στην εξουσία, πα
ρασυρμένη από τη δίνη της μεταπολεμι
κής οικονομικής καταστροφής και δέσμΚ
του εθνικιστικού ρεβιζιονισμσύ της. 2
χώρες όπωςη Αγγλίαήη Γαλλία, το φασ»
στικό κίνημα ουδέποτε απέκτησε πρόσβα
ση στην εξουσία, εξαιτίας του αντιπα
τριωτισμού του, ο οποίος το καθιστσύα
ελάχιστα δημοφιλές.
Τέλος, αναφορικά με τη διεθνή συγκυ
ρία, εξαιρετικά εύστοχη είναι η παρατή
ρηση του Polanyi ότι σπουδαίο όπλο, κυ
ρίως του γερμανικού ναζισμού, ήταν ο δ
ξαλλος αντικομμσυνισμός του δυτικοί
κόσμου. Έχοντας συνειδητοποιήσει τβ
όρια του παραπαίοντος διεθνούς συστήματος καθώς και την έλευση του μεγάλου
μετασχηματισμού, η ναζιστική Γερμανίσ
εργαζόταν συνειδητά στην κατεύθυνση
της ανάληψης της παγκόσμιας ηγεμονίας
στην υπέρβαση του τέλματος της οικονομίας της αγοράς, αλλά και του εκθρονισμού του μπλοκ των παραδοσιακών με
γάλων δυνάμεων. Στην προσπάθεια τη$
αυτή, πέτυχε να συσπειρώσει ολόκληρο
τον καπιταλιστικό κόσμο εναντίον της
κομμουνιστικής απειλής, με αποτέλεσμα
την ανοχή των νικητριών δυνάμεων τσυ
Α' Παγκοσμίου Πολέμου στις συνεχείς εκ
μέρους της παραβιάσεις των όρων της
συνθηκολόγησης, οικονομικών και στρα
τιωτικών.
5 .0 Polanyi και η οικονομική
ανθρωπολογία - Το «πολιτισμικό
κενό» της κοινωνίας της αγοράς

Η συνάντηση του Polanyi με την κοινωνι
κή και τη νεοεμφανιζόμενη οικονομική
ανθρωπολογία δεν οδήγησε μόνο στην α
ποκρυστάλλωση της ιδιαίτερής του προ
σέγγισης των προκαπιταλιστικών φυλετι
κών κοινωνιών, στην οποία αναφερθήκαμε εν συντομία, στη δεύτερη ενότητα της
εργασίας μας. Η μελέτη του για τη ρα-
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γδαία εξαθλίωση των φυλετικών κοινω
νιών , υπό την πίεση της εισαχθείσας καπι
ταλιστικής οργάνωσης εργασίας και κοι
νωνίας, κατέληξε στην επισήμανση της
στενής διαπλοκής μεταξύ της οικονομικής
οργάνωσης και άλλων πεδίων της κοινω
νικής ύπαρξης σε όλες τις ανθρώπινες
κοινωνίες. Βασιζόμενος στα πορίσματα
της ανθρωπολογικής έρευνας, ο Polanyi
προχώρησε σε μιαν αντίστροφη κατεύ
θυνση από τους σύγχρονους του μελετη
τές, προσεγγίζοντας τις συνθήκες ζωής
των φτωχότερων τάξεων της Αγγλίας του
19ου αιώνα, υπό το φως των συνθηκών
στις αποικιακές φυλετικές κοινωνίες του
20ού. Κατά τον Polanyi, εμφανής είναι η
ομοιότητα -αν όχι η ταύτιση- των συνθη
κών ζωής του πρώιμου καπιταλισμού με
τις συνθήκες των αποικιακών κοινωνιών.
Ο παραλληλισμός της φυλετικής εξαθλίωστις^με την ταξική κατάπτωση του
19ου αιώνα, από πλευράς του Polanyi, ή
ταν πρωτοποριακός και τεράστιας σημα
σίας για τους κοινωνιολόγους του σύγ
χρονου καπιταλισμού: απαντώντας στη
διαστρεβλωτική οπτική του φιλελεύθερου
οικονομισμού, ο Polanyi αποδεικνύει ότι
η εξαθλίωση των εργαζόμενων στρωμά
των της βιομηχανικής επανάστασης ήταν
αποτέλεσμα μιας πολιτισμικής καταστρο
φής, μη μετρήσιμης με οικονομικά κριτή
ρια. Με αυτό τον τρόπο, ο Polanyi φέρει
στην επιφάνεια, για πρώτη φορά, ένα τε
ράστιο πρόβλημα, το οποίο, στις σημερι
νές συνθήκες του ώριμου καπιταλισμού,
έχει πλέον εδραιωθεί ως αναπόσπαστο
στοιχείο της καθημερινότητας των ευρω
παϊκών και ιδίως των αμερικανικών μεγαλουπόλεων: την πολιτισμική κατάρρευ
ση και κοινωνική περιθωριοποίηση των
κατώτερων οικονομικά στρωμάτων34.
Η προσέγγιση του Polanyi στις φυλετι
κές κοινωνίες, αλλά και στην αγγλική κοι
νωνία του 19ου αιώνα, προσδίδει μια άλ
λη διάσταση στην καπιταλιστική εκμετάλ
λευση, όπως την αντιμετωπίζει -κυρίως
οικονομικά- ο μαρξισμός: ο Polanyi τονί
ζει πως, αν μια αιφνίδια και βίαιη οικο
νομική αλλαγή στερήσει από μια ανθρώ
πινη κοινότητα κάθε νόημα και περιεχό
μενο στην κοινωνική της ύπαρξη, τότε α
κολουθεί μια πολιτισμική κατάρρευση, οι
συνέπειες της οποίας είναι πολύ πιο οδυ
νηρές από τις μετρήσιμες οικονομικές α
πώλειες (εκμετάλλευση). Ό πως οι ιθαγε
νείς της Αφρικής και των νησιών του Ει
ρηνικού, η αγγλική κοινωνία της βιομη
χανικής επανάστασης υπέστη την κατακλυσμιαία επέλαση της οικονομίας της α
γοράς, η σφοδρότητα της οποίας προκάλεσε μια δίχως προηγούμενο κοινωνική αποδιάρθρωση και πολιτισμική κατάρρευ
ση:
«Η εξάπλωση της οικονομίας της αγο
ράς κατέστρεψε την παραδοσιακή α-

γροτική κοινωνία, την κοινότητα τον
χωρίου, την οικογένεια, την παλιά
μορφή ιδιοκτησίας γης, τα ήθη και τις
αξίες, οι οποίες στήριζαν τη ζωή σε
ένα δεδομένο πολιτιστικό περιβάλλον.
Η προστασία που προσέφερε η Speenhamland απλώς επιδείνωσε την κατά
σταση. Στη δεκαετία τον 1830, η κοι-

νωνική καταστροφή τον απλόν λαόν
ήταν τόσο ολοσχερής, όσο και αυτή
των Kaffir σήμερα».37
Ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνει ο
Polanyi στην εμπορευματοποίηση της ερ
γασίας, την οποία, σε μια παράλληλη
θεώρηση με τον Marx, θεωρεί τον μεγα
λύτερο κίνδυνο διάσπασης του συνεκτι
κού ιστού της ανθρώπινης κοινωνίας και,
τελικά, του αφανισμού της. Και πάλι,
«ζωντανό» και οδυνηρό παράδειγμα του
προσφέρουν οι φυλετικές κοινωνίες των
αποικιών:

χανικά κέντρα της χώρας, οδήγησαν στον
αφανισμό της παραδοσιακής, αγροτικής
κοινωνίας και κουλτούρας και τη δη
μιουργία ενός «πολιτισμικού κενού»· τα
νέα αστικά κέντρα -οι τρισάθλιες συνοι
κίες με παντελή έλλειψη υγιεινής και κάθε
υποδομής που αποθανάτισαν ο Engels
αλλά και ο Dickens- ήταν περισσότερο
«στρατόπεδα συγκέντρωσης», δεξαμενές
εργατικής εφεδρείας για τα γειτονικά ερ
γοστάσια, όπου στοιβάζονταν οι ξεριζω
μένοι της υπαίθρου, παρά πόλεις με υπο
δομή, κοινωνική διαστρωμάτωση και, το
κυριότερο, πολιτισμικές παραδόσεις:

«Ο διαχωρισμός της εργασίας από τις
υπόλοιπες δραστηριότητες της ζωής
και η υπαγωγή της στους νόμους της α
γοράς ισοδνναμούσε με εκμηδένιση ό
λων των οργανικών μορφών ύπαρξης
και την αντικατάστασή τους από ένα
διαφορετικό, ατομικιστικό τρόπο ορ
γάνωσης. (...) Σήμερα, η συνέπεια αυ
τή της εδραίωσης μιας αγοράς εργα
σίας είναι καταφανής στις αποικιακές
χώρες. Οι ιθαγενείς αναγκάζονται να
πωλήσουν την εργασία τους για να επι
βιώσουν οικονομικά. Γι’ αυτό το σκο
πό, πρέπει να καταστραφούν οι παρα
δοσιακοί τους θεσμοί και να αποτρα
πεί μια αναβίωσή τους».38

«Στις νέες πόλεις, δεν υπήρχε εδραιω
μένη μεσαία τάξη, ένας πυρήνας αρχι
μαστόρων και τεχνιτών, αξιοσέβαατων μικροαστών, που θα μπορούσε
να αποτελέσει το χώρο κοινωνικής έν
ταξης για τον τραχύμεροκαματιάρη, ο
οποίος, προσελκνμένος από τα υψηλά
ημερομίσθια ή διωγμένος από τη γη
τον εξαετίας των περιφράξεων, δού
λευε σαν σκλάβος στα πρώτα εργο
στάσια. Η βιομηχανική πόλη της κεν
τρικής και βορειοδυτικής Αγγλίας ή
ταν μια πολιτισμική έρημος· τα παραπήγματά της απλώς αντανακλούσαν
την έλλειψη παράδοσης και αντσσεβασμού των πολιτών*39

Η ραγδαία συρρίκνωση του πληθυ
σμού της αγγλικής υπαίθρου και η συσ
σώρευση μεγάλων μαζών στα νέα βιομη

Η κοινωνική υποβάθμιση και η πολιτι
σμική απαθλίωση των νέων «αστών» κορυφώθηκαν στην περίοδο της Speenham-
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νομία από πολιτικούς ή ιδεολογικούς πα
ράγοντες32. Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό
άρθρο του το 1935, ερχόμενος σε αντίθεση
με σύγχρονους του παρατηρητές, ο Pola
nyi βλέπει την εξάπλωση του φασισμού
στις περισσότερες χώρες ανεξάρτητα από
τοπικά αίτια και εθνικούς παράγοντες,
όπως λ.χ., η συνθήκη των Βερσαλλιών ή ο
πρωσικός μιλιταρισμός. Ο φασισμός άγ
γιξε όλες τις κουλτούρες και τις κοινω
νίες, σε όλες τις ηπείρους, ανεξάρτητα
από τοπικές παραδόσεις και ιδιομορφίες:
• Ουσιαστικά, δεν υπήρχε κάποια συγ
κεκριμένη μορφή ιστορικού υποστρώ
ματος -θρησκευτικής, πολιτισμικής ή
εθνικής παράδοσης- που να καθι
στούσε μια χώρα απροσπέλαστη στη
φασιστική εισχώρηση, από τη στιγμή
που είχαν δημιονργηθεί οι προϋποθέ
σεις εμφάνισής της»33.
Μόλις όμως δημιουργηθούν οι «προϋ
ποθέσεις εμφάνισης» του φασισμού, ο Po
lanyi διακρίνει την ενεργό, αν και υπό
γεια, συμμετοχή στο φασιστικό κίνημα υ
ψηλά ισταμένων κύκλων της αστικής ε
ξουσίας. Καίριας σημασίας είναι η επι
σήμανση της αυτονομίας του φασισμού
από λαϊκές εκδηλώσεις συμπαράταξης
και στήριξης, τις οποίες ο φασισμός
χρειαζόταν για θεαματικές επιδείξεις ι
σχύος· η δυναμική του φασισμού εξαρχά
ταν κυρίως από την υψηλή προστασία που
προσέφεραν στους ηγέτες οι κύκλοι της
άρχουσας τάξης, προστασία η οποία, ου
σιαστικά, εκμηδένιζε τους κινδύνους που
αντιμετώπιζε κάθε επίδοξη επαναστατική
ομάδα, σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματός της34.
Στο πολιτικό και κοινωνικό, επομέ
νως, επίπεδο, ο Polanyi συνδέει την εξά
πλωση του φασισμού με δύο κυρίαρχες
πολιτικές τάσεις της δεκαετίας του 1920,
την αντεπανάσταση και τον εθνικιστικό
ρεβιζιονισμό, άμεσα προϊόντα των μετα
πολεμικών εξελίξεων και ιδιαίτερα της
συνθηκολόγησης και των σοσιαλιστικών
επαναστάσεων που την ακολούθησαν. Οι
αντεπαναστάσεις είχαν σκοπό την αποκα
τάσταση της παλαιός τάξης πραγμάτων,
που είχε διαταραχθεί στα άμεσα μεταπο
λεμικά χρόνια και φορείς τους ήταν οι
προσωρινά ηττημένες τάξεις και ομάδες,
όπως οι εκθρονισμένες δυναστείες, η αρι
στοκρατία, η εκκλησία, η βαριά βιομηχα
νία και τα συνδεδεμένα με αυτές κόμματα.
Αντίπαλός τους, το φάσμα του μπολσεβικισμού που η Οκτωβριανή Επανάσταση
άπλωσε στην Ευρώπη. Εκτελεστικό τους
όργανο, οι φασιστικές ομάδες, οι οποίες
και διεκδικούσαν μεγαλύτερο μερίδιο
μελλοντικής εξουσίας, ως αντίτιμο των
πολύτιμων υπηρεσιών τους. Αυτή η συ
νύπαρξη και συνεργασία συντηρητικών
και φασιστών λήγει, κατά τον Polanyi, στη

δεκαετία του 1920, όταν μια προσωρινή α
νάπαυλα στην οικονομική κρίση και η ε
πικράτηση συντηρητικών κυβερνήσεων σε
χώρες όπως η Αυστρία, οι χώρες της Βαλ
τικής, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, οδη
γούν στον -προσωρινό- πολιτικό παραγκωνισμό του φασισμού, με εξαίρεση την Ι
ταλία.
Η ριζική ωστόσο επιδείνωση της οικο
νομικής κρίσης, στο τέλος της δεκαετίας
του 1920, ανασύρει το φασισμό από την
πολιτική του λαθροβίωση στο εσωτερικό
ευρύτερων αντιδραστικών σχηματισμών
και τον καθιστά πολιτικό πρωταγωνιστή
και, αργότερα, απόλυτο κυρίαρχο. Η συ
στηματική προσφυγή στη φασιστική βία
από πλευράς των συντηρητικών κυβερ
νήσεων, με σκοπό την καταστολή της σο
σιαλιστικής απειλής, είχε οδηγήσει σε μια
πλήρη παρακμή των ήδη φθαρμένων δη
μοκρατικών θεσμών- μαζί με την οικονο
μική κατάρρευση και την πολιτική αποδιάρθρωση, επήλθε και η φασιστική κα
τάληψη της εξουσίας:
•Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του
φασισμού καθορίσθηκε από έναν πα
ράγοντα: την κατάσταση του συστήμα
τος της αγοράς. Στη διάρκεια της πε
ριόδου 1917-23, οι κυβερνήσεις επιζη
τούσαν σποραδικά τη συνδρομή του
φασισμού στην αποκατάσταση της έννομης τάξης: τίποτε άλλο δε χρειαζό
ταν για τη διασφάλιση της λειτουργίας
τον συστήματος της αγοράς. Ο φασι
σμός δεν γνώριζε ανάπτυξη. Μετά το
1930, η οικονομία της αγοράς περνού
σε μια γενικενμένη κρίση. Μέσα σε λί
γα χρόνια, ο φασισμός ήταν παγκό
σμια δύναμη».
Σύμφωνα με τη θεώρηση του Polanyi, ο
φασισμός πέτυχε επειδή επωφελήθηκε
από την καθολική κατάρρευση των θε
σμών ελέγχου και ρύθμισης του καπιταλι
στικού συστήματος του 19ου αιώνα (της
διπλωματίας, της ισορροπίας δυνάμεων,
του διεθνή κανόνα του χρυσού, της αυτορυθμιζόμενης αγοράς και του φιλελεύθε
ρου κράτους). Στην τάση αυτοπροστα
σίας της κοινωνίας, όπως αυτή εκφράσθηκε διαφορετικά με το σοσιαλισμό ή το
New Deal του F.D. Roosevelt, ο φασισμός
προσέφερε τη δική του, διεστραμμένη εκ
δοχή ελέγχου και χειραγώγησης της χαο
τικής κατάστασης του καπιταλιστικού συ
στήματος:
•Αν ποτέ υπήρξε κάποιο πολιτικό κί
νημα το οποίο ανταποκρινόταν στις α
παιτήσεις μιας αντικειμενικής πραγ
ματικότητας και δεν ήταν προϊόν τυ
χαίων αιτίων, αυτό ήταν ο φασισμός.
(...) Η φασιστική λύση στο αδιέξοδο
τον φιλελεύθερον καπιταλισμού μπο
ρεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση της οι
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κονομίας της αγοράς, με αντίτιμο την
εκρίζωση όλων των δημοκρατικών θε
σμών, τόσο στη βιομηχανία, όσο και
στην πολιτική. Με αυτό τον τρόπο θα
διασωζόταν το απειλούμενο οικονομι
κά σύστημα, ενώ οι ίδιοι οι άνθρωποι
υπέστησαν μια επανεκπαίδευση, σχε
διασμένη για να στερήσει από το άτο
μο την ανθρώπινη τον υπόσταση και
να το καταστήσει ανίκανο να λειτουρ
γήσει ως υπεύθυνο μέλος τον πολιτι
κού σώματος»35.
Ένας συνδυασμός οικονομικών κρί
σεων, νέων εθνικών πολιτικών και ταξι
κών ανταγωνισμών οδήγησε τελικά στην
ενίσχυση και κατοπινή εδραίωση του φα
σισμού. Σε χώρες όπως η Ιταλία καιη Γερ
μανία, η άρχουσα τάξη ουσιαστικά εγκατέστησε τους φασίστες στην εξουσία, πα
ρασυρμένη από τη δίνη της μεταπολεμι
κής οικονομικής καταστροφής και δέσμια
του εθνικιστικού ρεβιζιονιομού της. Σε
χώρες όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, το φασι
στικό κίνημα ουδέποτε απέκτησε πρόσβα
ση στην εξουσία, εξαιτίας του αντ(πα
τριωτισμού του, ο οποίος το καθιστούσε
ελάχιστα δημοφιλές.
Τέλος, αναφορικά με τη διεθνή συγκυ
ρία, εξαιρετικά εύστοχη είναι η παρατή
ρηση του Polanyi ότι σπουδαίο όπλο, κυ
ρίως του γερμανικού ναζισμού, ήταν ο έ
ξαλλος αντικομμουνισμός του δυτικού
κόσμου- Έχοντας συνειδητοποιήσει τα
όρια τον παραπαίσντος διεθνούς συστή
ματος καθώς και την έλευση του μεγάλου
μετασχηματισμού, η ναζισακή Γερμανία
εργαζόταν συνειδητά στην κατεύθυνση
της ανάληψης της παγκόσμιας ηγεμονίας
στην υπέρβαση του τέλματος της οικονο
μίας της αγοράς, αλλά και του εκθρονισμού του μπλοκ των παραδοσιακών με
γάλων δυνάμεων. Στην προσπάθεια της
αυτή, πέτυχε να συσπειρώσει ολόκληρο
τον καπιταλιστικό κόσμο εναντίον της
κομμουνιστικής απειλής, με αποτέλεσμα
την ανοχή των νικητριών δυνάμεων του
Α' Παγκοσμίου Πολέμου στις συνεχείς εκ
μέρους της παραβιάσεις των όρων της
συνθηκολόγησης, οικονομικών και στρα
τιωτικών.
5 .0 Polanyi και η οικονομική
ανθρω πολογία-Το «πολιτισμικό
κενό» της κοινωνίας της αγοράς

Η συνάντηση του Polanyi με την κοινωνι
κή και τη νεοεμφανιζόμενη οικονομική
ανθρωπολογία δεν οδήγησε μόνο στην α
ποκρυστάλλωση της ιδιαίτερής του προ
σέγγισης των προκαπιταλιστικών φυλετι
κών κοινωνιών, στην οποία αναφερθήκα
με εν συντομία, στη δεύτερη ενότητα της
εργασίας μας. Η μελέτη του για τη ρα-

γδαία εξαθλίωση των φυλετικών κοινω
νιών, υπό την πίεση της εισαχθείσας καπι
ταλιστικής οργάνωσης εργασίας και κοι
νωνίας, κατέληξε στην επισήμανση της
στενής διαπλοκής μεταξύ της οικονομικής
οργάνωσης και άλλων πεδίων της κοινω
νικής ύπαρξης σε όλες τις ανθρώπινες
κοινωνίες. Βασιζόμενος στα πορίσματα
της ανθρωπολσγικής έρευνας, ο Polanyi
προχώρησε σε μιαν αντίστροφη κατεύ
θυνση από τους σύγχρονούς του μελετη
τές, προσεγγίζοντας τις συνθήκες ζωής
των φτωχότερων τάξεων της Αγγλίας του
19ου αιώνα, υπό το φως των συνθηκών
στις αποικιακές φυλετικές κοινωνίες του
20ού. Κατά τον Polanyi, εμφανής είναι η
ομοιότητα -αν όχι η ταύτιση- των συνθη
κών ζωής του πρώιμου καπιταλισμού με
τις συνθήκες των αποικιακών κοινωνιών.
Ο παραλληλισμός της φυλετικής εξα
θλίωσης με την ταξική κατάπτωση του
19ου αιώνα, από πλευράς του Polanyi, ή
ταν πρωτοποριακός και τεράστιας σημα
σίας για τους κοινωνιολόγους του σύγ
χρονου καπιταλισμού: απαντώντας στη
διαστρεβλωτική οπτική του φιλελεύθερου
οικσνομισμού, ο Polanyi αποδεικνύει ότι
η εξαθλίωση των εργαζόμενων στρωμά
των της βιομηχανικής επανάστασης ήταν
αποτέλεσμα μιας πολιτισμικής καταστρο
φής, μη μετρήσιμης με οικονομικά κριτή
ρια. Με αυτό τον τρόπο, ο Polanyi φέρει
στην επιφάνεια, για πρώτη φορά, ένα τε
ράστιο πρόβλημα, το οποίο, στις σημερι
νές συνθήκες του ώριμου καπιταλισμού,
έχει πλέον εδραιωθεί ως αναπόσπαστο
στοιχείο της καθημερινότητας των ευρω
παϊκών και ιδίως των αμερικανικών μεγαλουπόλεων: την πολιτισμική κατάρρευ
ση και κοινωνική περιθωριοποίηση των
κατώτερων οικονομικά στρωμάτων36.
Η προσέγγιση του Polanyi στις φυλετι
κές κοινωνίες, αλλά και στην αγγλική κοι
νωνία του 19ου αιώνα, προσδίδει μια άλ
λη διάσταση στην καπιταλιστική εκμετάλ
λευση, όπως την αντιμετωπίζει -κυρίως
οικονομικά- ο μαρξισμός: ο Polanyi τονί
ζει πως, αν μια αιφνίδια και βίαιη οικο
νομική αλλαγή στερήσει από μια ανθρώ
πινη κοινότητα κάθε νόημα και περιεχό
μενο στην κοινωνική της ύπαρξη, τότε α
κολουθεί μια πολιτισμική κατάρρευση, οι
συνέπειες της οποίας είναι πολύ πιο οδυ
νηρές από τις μετρήσιμες οικονομικές α
πώλειες (εκμετάλλευση). Όπως οι ιθαγε
νείς της Αφρικής και των νησιών του Ει
ρηνικού, η αγγλική κοινωνία της βιομη
χανικής επανάστασης υπέστη την κατακλυσμιαία επέλαση της οικονομίας της α
γοράς, η σφοδρότητα της οποίας προκάλεσε μια δίχως προηγούμενο κοινωνική αποδιάρθρωση και πολιτισμική κατάρρευ
ση:
• Η εξά π λω σ η τη ς ο ικ ο ν ο μ ία ς τη ς α γ ο 
ρ ά ς κ α τέ σ τρ ε φ ε τη ν π α ρ α δ ο σ ια κ ή α-

γ ρ ο τιχ ή κο ινω νία , τη ν κ ο ιν ό τη τα το ν
χω ριο ύ, τη ν ο ικ ο γένεια , τη ν π α λ ιά
μ ο ρ φ ή ιδ ιο κ τη σ ία ς γη ς, τα ήθη κ α ι τις
α ξίες, ο ι ο π ο ίες σ τή ρ ιζ α ν τη ζω ή σε
έν α δ εδ ο μ έν ο π ο λ ιτισ τικ ό π ερ ιβ ά λλο ν.
Η π ρ ο σ τα σ ία π ο υ π ρ ο σ έφ ερ ε η Speenham land α π λώ ς επ ιδ είν ω σ ε τη ν κ α τά 
σ τα σ η. Σ τη δ ε κ α ε τία το ν 1830, η κοι-

Ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνει ο
Polanyi στην εμπορευματοποίηση της ερ
γασίας, την οποία, σε μια παράλληλη
θεώρηση με τον Marx, θεωρεί τον μεγα
λύτερο κίνδυνο διάσπασης του συνεκτι
κού ιστού της ανθρώπινης κοινωνίας και,
τελικά, του αφανισμού της. Και πάλι,
«ζωντανό» και οδυνηρό παράδειγμα του
προσφέρουν οι φυλετικές κοινωνίες των
αποικιών:

χανικά κέντρα της χώρας, οδήγησαν στον
αφανισμό της παραδοσιακής, αγροτικής
κοινωνίας και κουλτούρας και τη δη
μιουργία ενός «πολιτισμικού κενού»· τα
νέα αστικά κέντρα -οι τρισάθλιες συνοι
κίες με παντελή έλλειψη υγιεινής και κάθε
υποδομής που απαθανάτισαν ο Engels
αλλά και ο Dickens- ήταν περισσότερο
«στρατόπεδα συγκέντρωσης», δεξαμενές
εργατικής εφεδρείας για τα γειτονικά ερ
γοστάσια, όπου στοιβάζονταν οι ξεριζω
μένοι της υπαίθρου, παρά πόλεις με υπο
δομή, κοινωνική διαστρωμάτωση και. το
κυριότερο, πολιτισμικές παραδόσεις:

«Ο δια χω ρ ισ μ ό ς τη ς ερ γα σ ία ς α π ό τις
ν π ό λο ιπ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες τη ς ζω ής
κ α ι η ν π α γω γή τη ς σ το ν ς ν ό μ ο νς τη ς α 
γ ο ρ ά ς ισ ο δ υν α μ ο ύ σ ε μ ε εκ μη δένισ η ό 
λω ν τω ν ο ρ γα νικ ώ ν μ ο ρ φ ώ ν ύ π α ρ ξ η ς
κ α ι τη ν α ν τικ α τά σ τα σ ή το ν ς α π ό ένα
δ ια φ ο ρ ετικ ό , α το μ ικ ισ τικ ό τρ ό π ο ο ρ 
γά νω σης. (...) Σ ήμ ερα , η σ υ ν έπ εια α υ 
τή τη ς εδρ α ίω σ η ς μ ια ς α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α 
σ ία ς ε ίν α ι κ α τα φ α ν ή ς σ τις α π ο ικ ια κ ές
χώ ρες. Ο ι ιθ α γεν είς α ν α γ κ ά ζ ο ν τα ι να
π ω λή σ ο ν ν τη ν ε ρ γ α σ ία το ν ς γ ια να ε π ι
β ιώ σ ο υ ν ο ικ ο νο μ ικ ά . Γ ι α υ τ ό το σ κ ο 
πό , π ρ έ π ε ι να κ α τα σ τρ α φ ο ύ ν οι π α ρ α 
δ ο σ ια κ ο ί το υ ς θ εσ μ ο ί κ α ι να α π ο τρ α 
π ε ί μ ια α να β ίω σή το υ ς» .39

»Σ τις νέες π ό λεις, δεν υ π ή ρ χε εδρ α ιω 
μ έν η μ ε σ α ία τά ξη , έν α ς π υ ρ ή ν α ς α ρ χ ι
μ α σ τό ρ ω ν κ α ι τεχνιτώ ν, α ξιοσέβασ τω ν μ ικ ρ ο α σ τώ ν, π ο υ θα μ π ο ρ ο ύ σ ε
να α π ο τελ έσ ει το χώ ρο κο ινω νικ ή ς έν 
τα ξ η ς γ ια το ν τρ α χ ύ μ ερ ο κ α μ α τιά ρ η , ο
ο π ο ίο ς, π ρ ο σ ελ χ υ μ έν ο ς α π ό τ α υ ψ η λά
ημ ερ ο μ ίσ θ ια ή διω γμ ένο ς α π ό τη γη
το υ ε ξ α ιτία ς τω ν π ερ ιφ ρ ά ξεω ν, δ ο ύ 
λ ε υ ε σ α ν σ κ λά β ο ς σ τα π ρ ώ τα ε ρ γ ο 
σ τά σ ια . Η β ιο μ η χα ν ικ ή π ό λη τη ς κ εν 
τρ ικ ή ς κ α ι β ο ρ ε ιο δ υ τικ ή ς Α γ γ λ ία ς ή 
τα ν μ ια π ο λ ιτισ μ ικ ή έ ρ η μ ο ς■τα π α ρ α π ή γ μ α τά τη ς α π λώ ς α ν τα ν α κ λ ο ύ σ α ν
τη ν έλλειψ η π α ρ ά δ ο σ η ς κ α ι α υ το σ εβ α 
σ μ ο ύ τω ν πο λιτώ ν» 39

νω νική κ α τα σ τρ ο φ ή το ν α π λ ο ύ λ α ο ύ
ή τα ν τό σ ο ολο σχερή ς, όσο κ α ι α υτή
τω ν K affir σ ή μ ερ α » .7’1

Η ρ α γ δ α ία συρρίκνωση του πληθυ
σμού της αγγλικής υπαίθρου και η συσ
σώρευση μεγάλων μαζών στα νέα βιομη
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Η κοινωνική υποβάθμιση και η πολιτι
σμική απαθλίωση των νέων «αστών» κορυφώθηκαν στην περίοδο της Speenham-

land, όταν ένα σύστημα επιδοτήσεων των
μισθών, επινοημένο από την κτηματική α
ριστοκρατία για εξυπηρέτηση των ιδιαίτερών της σκοπών, αφαίρεσε από τον ερ
γάτη και αυτή την αξιοπρέπεια της εργα
σίας του, δίνοντας του εξευτελιστικά ημε
ρομίσθια και εξαρτώντας τον από τα φι
λανθρωπικά τέλη. Αποτέλεσμα του «μέγιστου κακουργήματος» της Speenhamland,
ήταν η πλήρης περιθωριοποίηση των ερ
γαζομένων και μια κοινωνική οπισθο
δρόμηση, που εκφράσθηκε στη σημαντική
καθυστέρηση της ανάπτυξης και εδραίωσης μιας συνειδητής εργατικής τάξης.
Ακριβώς στο ζήτημα της διαμόρφωσης
και συνειδητοποίησης της αγγλικής εργα
τικής τάξης, η διεισδυτική ματιά του Polanyi τον οδηγεί στην απόρριψη της οικονομιστικής λογικής των φιλελεύθερων μελε
τητών της βιομηχανικής επανάστασης -οι
μελέτες των οποίων επικεντρώνονται
στην εξακρίβωση μέσω στατιστικών του
«υψηλότερου βιοτικού επιπέδου» του μέ
σου Βρετανού εργάτη σε σχέση με τον Ευ
ρωπαίο ομόλογό του- αλλά και σε μια
καίρια σύγκριση της πολιτισμικής, κοινω
νικής και, τέλος, πολιτικής διαμόρφωσης
της εργατικής τάξης στην ηπειρωτική Ευ
ρώπη και τη Βρετανία αντίστοιχα. Η χρο
νική διαφορά με την οποία επήλθε η βιο
μηχανική επανάσταση στην Ευρώπη -δ ί
νοντας την ευκαιρία στους Ευρωπαίους
να διδαχθούν από τη βρετανική εμπειρίααλλά, κυρίως, η αποφυγή της πολιτισμι
κής καταστροφής που επέφερε η Speenhamland και η «Νέα Κοινωνική Πρόνοια»
στην αγγλική εργατική τάξη, συνετέλεοαν
στην πολιτισμική και κοινωνική αναβάθ
μιση του Ευρωπαίου εργάτη, καθώς και
στην ταξική αφύπνιση και πολιτική δραστηριοποίησή του, πολύ πιο γρήγορα από
τον Βρετανό ομόλογό του. Κατά έναν
τρόπο, όπως παρατηρεί ο Polanyi για την
αγγλική εργατική τάξη της εποχής του,
αυτή η κρίσιμη περίοδος διαμόρφωσε σε
μεγάλο βαθμό τον βρετανικό «συντεχνια
κό» σοσιαλισμό, διαφοροποιώντας τον
από το παράλληλο ευρωπαϊκό ρεύμα40.
Ιδωμένη από μια άλλη σκοπιά, η «ανθρωπολογική» προσέγγιση του Polanyi
στις συνθήκες ζωής και την κουλτούρα
των εργατικών στρωμάτων της βιομηχανι
κής περιόδου, αντανακλά τον βαθύ «οουενικό» ανθρωπισμό του, ο οποίος τον ο
δήγησε στην, ισόβια σχεδόν, αντιπαράθε
σή του με τη «νοοτροπία της αγοράς»41.
6 .0 Μ εγάλος Μ ετασχηματισμός
τό τε και τώρα

Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός προκάλεσε αίσθηση στην παγκόσμια επιστημο
νική κοινότητα και συντάραξε την κοινή
γνώμη42- το ολοκαύτωμα του Β' Παγκο

σμίου Πολέμου ήταν ακόμη νωπό στη συλ
λογική μνήμη, καθιστώντας το μήνυμα
του βιβλίου ολότελα επίκαιρο. Με την εί
σοδο της δεκαετίας του 1980, η φωνή του
Polanyi -όπως και άλλων επικριτών της
«νοοτροπίας της αγοράς»- επισκιάσθηκε
από τη θριαμβευτική επικράτηση του φι
λελευθερισμού της αυστριακής σχολής,
εμφανιζόμενου με το «σύγχρονο» προσω
πείο των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων
στις ΗΠΑ και την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η
ραγδαία υποχώρηση του σοσιαλισμού, η
οποία βρήκε τη δραματική κορύφωσή της
στα κατακλυσμιαία γεγονότα, που συν
τάραξαν την τέως Σοβιετική Ένωση και
το σύνολο των ανατολικοευρωπάίκών
κοινωνιών, έχει συσκοτίσει ακόμη περισ
σότερο τη μεγάλη συμβολή του Ούγγρου
θεωρητικού: το πρότυπό του κοινωνικής
οργάνωσης εμφανίζεται πλέον παρωχη
μένο και η πίστη του στο σοσιαλισμό, ως
τη μοναδική ανθρωπιστική οργάνωση της
κοινωνίας, δεν δικαιώθηκε από τα γεγο
νότα που σημαδεύουν το τέλος του 20ού
αιώνα. Κατά κάποιο τρόπο, ο Polanyi έχει
ηττηθεί στη μακρόχρονη διαμάχη του με
τη φιλελεύθερη άποψη και το ειρωνικό
είναι πως είχε διαγράψει με ακρίβεια τις
ιδεολογικές απολήξεις της επικράτησής
της: η επιστημονική κοινότητα επαναπροσεγγίζει το ιστορικό παρελθόν με τον πα
ραμορφωτικό φακό της «νοοτροπίας της
αγοράς», αναπλάθσντας τελικά την αν
θρώπινη ιστορία με στόχο να επικυρώσει
τις (νεο)φιλελεύθερες πρακτικές των ση
μερινών καθεστώτων.
Εξάλλου, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε πως η θεωρία της προστατευτικής
αντικίνησης προανήγγειλε την τελική κα
τάρρευση του σοσιαλισμού στις χώρες της
τέως ΕΣΣΔ και της Ανατολικής Ευρώ
πης: ως «αντισύστημα» στον καπιταλι
σμό, ο υπαρκτός σοσιαλισμός οδήγησε τε
λικά στον περιορισμό της ανθρώπινης ε
λευθερίας, αγνοώντας τις τεράστιες δυνα
τότητες αυτενέργειας του κοινωνικού
σώματος και υποτάσσοντάς το σε ένα υπερδιογκωμένο, δυσκίνητο και, το κυριότερο, κοινωνικά παχύδερμο συγκεν
τρωτικό κράτος. Ο Polanyi είχε προειδο
ποιήσει για την οργανική απομόνωση
μιας σοσιαλιστικής κρατικής γραφειο
κρατίας από το κοινωνικό σώμα και η όλη
ιστορική εμπειρία της συγκρότησης κρατικιστικών σοσιαλιστικών καθεστώτων
στην Α. Ευρώπη δικαίωσε απόλυτα τις ε
πιφυλάξεις του. Τελικά, η οπτική του Po
lanyi μας παρέχει ένα σημαντικό κλειδί
για την κατανόηση της κατάρρευσης του
υπαρκτού σοσιαλισμού.
Είναι όμως τα συνταρακτικά γεγονότα
που συγκλονίζουν τις ανατολικοευρωπαϊκές κοινωνίες στο τέλος της δεκαετίας
του 1980, που καθιστούν τις επισημάνσεις
του Polanyi ανατριχιασιικά επίκαιρες, το
xvrxpoM A
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δε μήνυμα του βιβλίου του επιτακτικά α
ναγκαίο. Ο μεγάλος μετασχηματισμός,
που διέρχονται οι κοινωνίες του τέως υ
παρκτού σοσιαλισμού, ιδιαίτερα η ρα
γδαία μετάβαση από τον κεντρικό, κρατι
κό οικονομικό σχεδίασμά σε συνθήκες οι
κονομίας της αγοράς, αλλά και τα έντονα
κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που
προκύπτουν (έξαρση εθνικισμών, ανα
βίωση του κεντροευρωπαϊκού αντισημιτι
σμού κ.λπ.) καταδεικνύουν τη διορατι
κότητα της ανάλυσης του Polanyi αλλά
και την επικαιρότητα του βαθύτερου, αν
θρωπιστικού του μηνύματος.
Η τυφλή υποταγή των ανθρώπινων
κοινωνιών στους δήθεν νόμους της «αυτορυθμιζόμενης αγοράς» έχει ήδη προκαλέσει τεράστια κοινωνική κρίση στις καπι
ταλιστικές χώρες, με τη σταδιακή εδραίωση της «κοινωνίας των δύο τρίτων»· σε
χώρες με παντελή ανυπαρξία υποδομής
και έλλειψη ισχυρών αντιπροσωπευτικών
κοινωνικών οργάνων, ικανών να ελέγ
ξουν την πορεία μετάβασης στην οικονο
μία της ελεύθερης αγοράς, είναι πολύ πι
θανό, ο μεγάλος μετασχηματισμός να επιδράσει με τον ίδιο καταστρεπτικό και α
πάνθρωπο τρόπο που γνώρισαν οι ευρω
παϊκές κοινωνίες του τέλους του 19ου και
των αρχών του 20ού αιώνα43· τραγική επι
βεβαίωση αυτής της προοπτικής, η δεινή
κατάσταση των χωρών του Τρίτου Κό
σμου, των πρώην «αποικιακών οικονο
μιών» που μελέτησε ο Polanyi. Από αυτή
την άποψη, η αναγκαιότητα της «κοινωνι
κής θεμελίωσης» της οικονομίας παραμέ
νει αξεπέραστη και, σίγουρα, είναι η
σπουδαιότερη προσφορά του Polanyi
στην υπόθεση της ανθρώπινης ελευθερίας.
■
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Φεβρουάριος 1947, σ. 109-117, όπως και
στο βιβλίο του Trade and Market in the
Early Empires, Free Press, N. Υόρκη 1957
(σε συνεργασία με τους C.M. Arensberg
και H.W. Pearson. Ό λ α τα αποσπάσματα
που χρησιμοποιούμε αντλούνται από τον
Μεγάλο Μετασχηματισμό, κεφ. 5, «η εξέλι
ξη της μορφής της αγοράς».
Fernand
Braudel,
Civilization
and
Capitalism, 2, The Wheels o f Commerce, 2,
«Markets and the Economy - the market
through the ages», Λονδίνο, Fontana Press
1985, o. 225-229. Βλ. επίσης, στον ίδιο τό
μο, 3, «Production: O r Capitalism away
from Home - Capitalism: A very recent
word», σ. 237-239.
Polanyi, Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός, 5,
«η εξέλιξη της μορφής της αγοράς». Α. Sal
sano, «The Great Transformation in the
Oeuvre of Karl Polanyi», The Life..., σ.
142, C. Duncan & M. Maruyama, «The
Japanese Counterpart to Karl Polanyi: The
Power and Limitations of Kozo Uno’s Per
spective», The Life..., a. 226, υποσημ. 1.
Polanyi, 12, «Η γέννηση του φιλελεύθερου
δόγματος».
«Ακόμη και εκείνοι που επιθυμούσαν δια-

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

καώς τη συρρίκνωση των κρατικών ευθυ
νών, ή εκείνοι των οποίων η φιλοσοφία α
παιτούσε τον περιορισμό των κρατικών
δραστηριοτήτων, δεν μπορούσαν παρά να
ενισχύσουν αυτό το ίδιο το κράτος με νέες
εξουσίες, όργανα και εργαλεία απαραίτη
τα για την εδραίωοη του laissez-faire*.
Polanyi, 12. Βλ. επίσης, E.J. Hobsbawm, Η
εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848,
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990, «επαγγελματικές ευ
καιρίες για τους ικανούς», σ. 252-253.
Doug Brown, «Karl Polanyi’s Influence on
the Budapest School», The Life..., σ. 43.
Από αυτή την άποψη, ο Polanyi είναι ο
πρόδρομος της μεταγενέστερης συζήτησης
στους κόλπους των μαρξιστών, σχετικά με
το ρόλο του κράτους στον καπιταλισμό.
Βλ. λ.χ., το διάλογο μεταξύ Ν. Πουλαντζά
και R. Miliband στο New Life Review, τεύ
χη 59 (1970) και 95 (1976).
Polanyi, 12, «η γέννηση του φιλελεύθερου
δόγματος». Ό λες οι αναφορές από αυτό το
κεφάλαιο.
Ο Polanyi επισημαίνει εύστοχα πως η μαρ
ξιστική έμφαση στην πάλη των τάξεων ως
βασική κινητήρια δύναμη πίσω από την
προστατευτική αντικίνηση του τέλους του
19ου αιώνα, αποτελούσε ουσιαστικά αντι
στροφή της κλασικής φιλελεύθερης θεώρη
σης της αποτυχίας εδραίωσης της οικονο
μίας της αγοράς στην ίδια περίοδο. Pola
nyi, 13, «Η γέννηση του φιλελεύθερου δόγ
ματος (2): Ταξικά συμφέροντα και κοινω
νική αλλαγή».
Polanyi, 13, Doug Brown, «Karl Polanyi’s
Influence...», σ. 48-49.
Brown, «Karl Polanyi’s Influence...», σ. 4951.
Έ να επίπεδο ανάλυσης το οποίο συχνά
διαφεύγει από όσους «εγκλωβίζονται» από
την κοινωνιολογική προσέγγιση του Pola
nyi. Βλ. Β.Η. Caplan (ed.), Social Change
in the Capitalist World Economy, Καλιφόρνια, Sage 1978, σ. 91-92. Επίσης, Attila
Agh, «The Hundred Years’ Peace: Karl
Polanyi on the Dynamics of World Sys
tems», The Life..., o. 93-97.
Polanyi, 1, «Η εκατσνταετής ειρήνη». Ο
Polanyi θεωρεί πως ο Κριμαϊκός Πόλεμος
δεν ξεπέρασε τα στενά όρια μιας αποικια
κής σύρραξης, ενώ «η πιο λυσσαλέα ανα
μέτρηση της περιόδου», ο γαλλοπρωσικός
πόλεμος του 1870-71 δεν κράτησε περισ
σότερο από ένα χρόνο και η ηττημένη Γαλ
λία μπόρεσε να ανταποκριθεί στις μεταπο
λεμικές οικονομικές της υποχρεώσεις, δί
χως να διαταραχθεί η ισοτιμία μεταξύ των
νομισμάτων των αντιμαχομένων πλευρών.
Βλ. επίσης, Paul Kennedy, The Rise and
Fall o f Greta Powers: Economic Change and
Military Conflict from 1500 to 2000, Λονδί
νο, Fontana Press 1989, 4, «Industrializa
tion and the Shifting Global Balances, 181585», o. 183-184. Ενδεικτική της οξυδέρ
κειας της θεώρησης του Polanyi είναι η πα
νηγυρική και συνολική επιβεβαίωσή της
από την έξοχη μελέτη της εξέλιξης της διε
θνούς στρατηγικής και ισορροπίας δυνά
μεων, που μας έδωσε ο Paul Kennedy, θ α
έχουμε παρακάτω την ευκαιρία να επισημάνσυμε τις πολλές και καίριες ταυτίσεις
απόψεων ανάμεσα σε δυο θεωρήσεις της
παγκόσμιας κατάστασης, τις οποίες χωρί

ζει περίπου μισός αιώνας!
23. Polanyi, 1. Ό λα τα χρησιμοποιούμενα α
ποσπάσματα από αυτό το κεφάλαιο. Ε ν
δεικτική της οικονομικής επικυριαρχίας
της Βρετανίας είναι η εκρηκτική αύξηση
των βρετανικών επενδύσεων στο εξωτερι
κό στη διάρκεια αυτής της περιόδου: Από
6 εκατομμύρια λίρες στην πρώτη δεκαετία
μετά το Βατερλώ, οι βρετανικές επενδύσεις
στο εξωτερικό έφθασαν τα 30 εκ. λίρες στα
μέσα του αιώνα και τα 75 εκ. λίρες στην
πενταετία 1870-75: Ρ. Kennedy, The Rue
and the Fall..., 4, «Britain as Hegemon?», σ.
197-201.
24. Ό π ω ς επισημαίνει o Polanyi, ο πόλεμος
μιας μεγάλης δύναμης εναντίον μιας μι
κρής αποτελούσε συνήθη πρακτική. Οι α
σθενέστερες χώρες αντιμετώπιζαν αμείλι
κτα οικονομικά αντίποινα και την προσ
φυγή στη βία από πλευράς των μεγάλων
δυνάμεων, σε περίπτωση αθέτησης των δε
σμεύσεων τους για διατήρηση της διεθνούς
οικονομικής οργάνωσης. Χαρακτηριστικό
το παράδειγμα της Τουρκίας, η απόφαση
της οποίας να αποποιηθεί τις οικονομικές
της υποχρεώσεις το 1875 οδήγησε αμέσως
σε σύρραξη, η οποία διήρκεσε από το 1876
έως το 1878 και τερματίσθηκε με την υπο
γραφή της Συνθήκης του Βερολίνου και το
Διάταγμα του Μουχαρέμ (1881), με το ο
ποίο και ιδρύθηκε η Επιτροπή Οθωμανι
κού Χρέους στη Κωνσταντινούπολη. Μέλη
της, οι εκπρόσωποι των διεθνών τραπεζι
κών συμφερόντων, οι οποίοι και επιφορ
τίσθηκαν με τη διαχείριση του συνόλου των
τουρκικών οικονομικών.
25. Οι βικτωριανοί ήταν απόλυτα πεπεισμένοι
πως, ακολουθώντας τις αρχές της κλασικής
πολιτικής οικονομίας, είχαν εξασφαλίσει
την αυξανόμενη εθνική ευημερία και την
παγκόσμια αρμονία. Ωστόσο, η ενσωμά
τωση της βρετανικής οικονομίας και τεχνο
γνωσίας στην παγκόσμια, σύμφωνα με τις
αρχές του φιλελευθερισμού, εγκυμονούσε
τεράστιους στρατηγικούς κινδύνους, με
κυρίαρχο αυτόν της υπερβολικής εξάρτη
σης της βρετανικής οικονομίας από τις
παγκόσμιες αγορές- η βρετανική οικονο
μία ήταν απόλυτα ευάλωτη απέναντι σε έ
ναν παγκόσμιο πόλεμο, γεγονός που η φι
λελεύθερη οπτική αγνοούσε παντελώς: Ρ.
Kenndy, The Rise and the Fall..., 4«Britain
as Hegemon?», σ. 202. Η κατάρρευση του
φιλελευθερισμού συνδέεται άμεσα με την
εμφάνιση του προστατευτισμού στις περισ
σότερες κυβερνήσεις, εξαιτίας των τρομα
κτικών κοινωνικών προβλημάτων που
συσσώρευσε η τυφλή υποταγή στις αρχές
της «συνεπούς νομισματικής πολιτικής».
Στην οπτική τον Polanyi, η έκρηξη του
προστατευτισμού και η ακύρωση στην
πράξη του φιλελεύθερου δόγματος -με κο
ρυφαία πράξη την αποδέσμευση της Βρε
τανίας από το διεθνή κανόνα του χρυσσύσυνιστούσε μια εγγενή αντίφαση του ουτο
πικού εγχειρήματος εγκαθίδρυσης μιας
αυτορυθμιζόμενης αγοράς.
26. Polanyi, 18, «Διαλυτικές εντάσεις». Με
βάση τις αντιιμπεριαλιστικές αρχές του
Adam Smith, αλλά και τη δημιουργία μιας
παγκόσμιας αγοράς πωλητών και όχι αγο
ραστών -στην οποία οι ευρωπαϊκές μητροπόλεις έπρεπε να ανταγωνισθούν τις τιμές
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των αποικιών τους- οι Βρετανοί φιλελεύ
θεροι θεωρούσαν τις αποικίες περιττή και
επιβλαβή πολυτέλεια. Ό π ω ς αναφέρει ο
Polanyi στο παραπάνω κεφάλαιο, με την α
πώλεια των κτήσεων του Ατλαντικού, ο
Καναδάς κατάφερε με πολύ μεγάλη δυσκο
λία να παραμείνει τμήμα της αυτοκρατο
ρίας (1837). Ο ίδιος ο Disraeli προωθούσε
τη διάλυση των δυτικοαφρικανικών κτή
σεων, ενώ η αίτηση της Νστιοαφρικανικής
Δημοκρατίας για ένταξή της στην αυτο
κρατορία συναντούσε τη σταθερή άρνηση
της βρετανικής κυβέρνησης. Ό π ω ς χαρα
κτηριστικά δηλώνει ο Polanyi, αναφερόμενος στο γενικό ιδεολογικό κλίμα της επο
χής, «όποιος προωθούσε την αποικιοκρα
τία, στον αιώνα που μεσολάβησε ανάμεσα
τα 1780 και 1880, εθεωρείτο οπαδός του an
cien régime». Πρέπει ωστόσο να σημειώ
σουμε πως η βρετανική αυτοκρατορία επεκτεινόταν με ετήσιο ρυθμό 100,000 τετρα
γωνικών μιλιών μεταξύ του 1815 και του
186S. Ό τα ν συναντούσε την άρνηση της
βρετανικής κυβέρνησης να προσαρτήσει ε
πίσημα τα νεοαποκτηθέντα εδάφη, η ιμπε
ριαλιστική επέκταση προσελάμβανε άτυ
πο, «ανεπίσημο» χαρακτήρα. Kennedy,
The Rise and die Fall..., 4, a. 197-198.
27. Στην ίδια περίοδο, οι συνολικές κυβερνη
τικές δαπάνες κυμαίνονταν κάτω του 10%
του ΑΕΠ, μέγεθος πολύ χαμηλότερο των
αντιστοίχων του 18ου και 20ού αιώνα. Η
εμμονή της Αγγλίας στο δόγμα της περιορι
σμένης εμπλοκής, την κατέστησε απλό π α 
ρατηρητή των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ό
πως ο αυστροπρωσσικός πόλεμος του 1866
και ο γαλλοπρωσσικός, τέσσερα χρόνια
αργότερα. Πάντως, παρά την συρρίκνωση
της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, ο αγ
γλικός στόλος παρέμενε ο ισχυρότερος του
κόσμου, εκτελώντας καθήκοντα «παγκό
σμιου χωροφύλακα». Ιδιαίτερος ήταν ο
ρόλος του σε περιφερειακές συγκρούσεις,
όπως λ.χ., στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
(1827) και την καταβύθιση του αιγυπτια
κού στόλου του Mehmet Ali στην Ά κρα,
το 1840. Kennedy, The Rise and the Fall...,
4, ο. 195-197.
28. Στο 18ο κεφάλαιο του Μεγάλου Μετασχη
ματισμού, ο Polanyi αντιπαραβάλλει την
προσεκτική προετοιμασία της Γερμανίας,
μέσω της συνειδητής υπονόμευσης του διε
θνούς οικονομικού συστήματος με την εθε
λοτυφλούσα εμμονή της Αγγλίας στις αρ
χές του φιλελεύθερου δόγματος. Πέρα από
την πολιτική ανοχή που επέδειξαν οι συν
τηρητικές δυνάμεις απέναντι στον ανερχόμενο φασισμό, η βρετανική ανικανότητα
προσαρμογής στις νέες καταστάσεις μπο
ρεί να συνοψισθεί στα εξής: α) τυφλή εμπι
στοσύνη στις αυτοθεραπευτικές ιδιότητες
της αυτορυθμιζόμενης αγοράς, που διαψεύσθηκε οικτρά μετά το 1929, β) αγνόηση
των πραγματικών προθέσεων της «άλογης»
οικονομικής πολιτικής της ηττημένης Γερ
μανίας υπό ναζιστική διακυβέρνηση, γ)
διατήρηση χαμηλού βαθμού πολεμικής ε
τοιμότητας.
29. Polanyi, 20, «η ιστορία σε διαδικασία κοι
νωνικής αλλαγής». Βλ. επίσης τα συμπε
ράσματα του 1ου κεφ, «Η εκατσνταετής ει
ρήνη», σχετικά με την έκρηξη ιμπεριαλι
στικών ανταγωνισμών μετά τη δεκαετία

του 1880.
Polanyi, 2, «Συντηρητικό είκοσι, επανα
στατικό τριάντα».
Polanyi, 2. Κάποια διαφαινόμενη τάοη
μείωσης της σπουδαιότητας και της ιδιο
μορφίας της επανάστασης των μπολσεβί
κων δεν είναι εσκεμμένη. Η αναγωγή της
στο μείζσν επαναστατικό ρεύμα που ταυ
τίζεται με τα ιδεώδη της αγγλικής, αμερι
κανικής και γαλλικής επανάστασης, οφεί
λεται στην οπτική των παγκοσμίων συστη
μάτων που κυβερνά την προσέγγιση του
Polanyi. Ο Polanyi ασχολείται με την κα
τάρρευση της παγκόσμιας οικονομικής ορ
γάνωσης του 19ου αιώνα και προτάσσει
φαινόμενα, όπως λ.χ., ο φασισμός, τα ο
ποία συνδέονται άμεσα με αυτήν.
Goldfrank, «Fascism and the Great Trans
formation», The l i f e . a . 89-90.0 Polanyi
προσεγγίζει το φασισμό ως υπερεθνικό
φαινόμενο, συνδεόμενο άμεσα με το «με
γάλο μετασχηματισμό», την πτώση της οι
κονομίας της αγοράς.
Polanyi, «The Essence of Fascism», Christ
ianity and the Social Revolution, J. Lewis,
K. Polanyi, D.K. Kitchin (eds) Λονδίνο,
Victor Gollancz, 1935, σ. 359-394. Βλ. και
Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός, 20, «η ιστο
ρία σε διαδικασία κοινωνικής αλλαγής».
Σε αυτό το σημείο, ο Goldfrank υπερβάλλει
στη διαφοροποίηση του Polanyi από τις
μαρξιστικές θεωρήσεις του φασισμού. 0
Polanyi αναγνωρίζει σαφέστατα και κατη
γορηματικά τα πολιτικά υποκείμενα της
φασιστικής επίθεσης, όπως και τον πολιτι
κό ρόλο που έπαιξε ο φασισμός ως «χωρο
φύλακας» της παραπαίουσας κατεστημέ
νης εξουσίας απέναντι στο σοσιαλισμό και
το συνδικαλιστικό κίνημα (κίνημα εργο
στασίων στο Τορίνο, χρήση παραστρατιωτικων οργανώσεων στην καταστολή της ε
πανάστασης των Σπαρτακιστών στη Γερ
μανία, κ.λπ.).
. Polanyi, «The Essence of Fascism», και Ο
Μεγάλος Μετασχηματισμός, 20, εισαγωγή.
Ο Gotdfrank επισημαίνει εύστοχα πως, στη
θεώρηση του Polanyi, ο φασισμός αποτελεί
την τελική έκφραση του μύθου της εμπορευματοποίησης της εργασίας: «Fascism
and the Great Transformation», σ. 92>. Η αιτία της παράβλεψης αυτής της εμφα
νούς ομοιότητας (των προβλημάτων της α
ποικιακής περιόδου με εκείνα του πρώιμου
καπιταλισμού) εντοπίζεται στην ιδεολογι
κή ηγεμονία της φιλελεύθερης άποψης, η
οποία τόνιζε λανθασμένα τις οικονομικές
πλευρές μη οικονομικών ουσιαστικά δια
δικασιών: «Ούτε ο φυλετικός εκφυλισμός
κάποιων αποικιακών περιοχών σήμερα,
ούτε η ανάλογη εξαθλίωση των εργαζομέ
νων στρωμάτων τον περασμένου αιώνα ή
ταν στην ουσία οικονομικά φαινόμενα».
Polanyi, Σημειώσεις 13-11, «Τα “ Λύο Έ 
θνη” τον Disraeli και το πρόβλημα των εγ
χρώμων», α ', β'. Βλ. και κεφ. 13.
7. Polanyi, Σημειώσεις, 13-11, β '. Μ. Sarkany, «Karl Polanyi’s Contribution to
Economic Anthropology», The Life..., a.
184-185. 'Ο πως έχουμε ήδη τονίσει, η οπτι
κή του Polanyi δανείζεται αρκετά στοιχεία
από τη μαρξιστική έννοια της αλλοτρίω
σης, από την οποία ωστόσο διαφοροποιεί
ται εμμένοντας στην κοινωνική θεμελίωση

38.
39.
40.

41.

της οικονομίας και τονίζοντας το ηθικό
σκέλος της παρά το οικονομικό (εκμετάλ
λευση του παραγωγού). Συγγενής είναι σ
προβληματισμός του Polanyi με τη θεωρία
της πραγματοποίησης του συμπατριώτη
του G. Lukacs, όπως επισημαίνει ορθά ο
Doug Brown στο «Karl Polanyi’s Influen
ce...», ό.π, σ. 44.
Polanyi, 14, «Αγορά και άνθρωπος», εισα
γωγή.
Polanyi, 8, «Προηγούμενα και συνέπειες»,
εισαγωγή.
Polanyi, 14. Εξαιρετικά εύστοχη είναι η
παρατήρησή του άτι η διαμόρφωση του αγ
γλικού εργατικού κόμματος μέσα από τα
συνδικάτα συντελέσθηκε σε αντίστροφη
κατεύθυνση από την πορεία γέννησης των
ευρωπαϊκών συνδικάτων από τα κόμματα
- κάθε περίπτωση με τα πλεονεκτήματα και
τις αδυναμίες της. Η στενότατη οργανική
σχέση του εργατικού κόμματος με τα εργα
τικά συνδικάτα (TUC) ισχύει και σήμερα.
Βλ. και το μεταγενέστερο άρθρο του

Polanyi, «Our Obsolete Market Mentality»,
Commentary 3, Φεβρ. 1947, σ. 109-117. A.
Salsano, «TTte Great Transformation in the
Oeuvre of Karl Polanyi», σ. 140-141, 143,
για την εξέλιξη της οπτικής του συγγραφέα
μέσα από μια αντιπαράθεση των δύο κει
μένων.
42. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, το βιβλίο έχει χαρακτηρισθεί ως «ένα από τα μεγαλύτερα έργα
του 20ού αιώνα», (TIME, Μάρτιος 17,
1977). Kari Polanyi-Levitt, «The Origin and
Significance of the Great Transformation»,
The Life..,, a. 117.
43. Η K. Polanyi-Levitt μνημονεύει χαραχτηρισηκό άρθρο του Robert Kuttner σε φύλ
λο της Washington Post του 1989, όπου ο
αρθρογράφος αναφέρεται στην προφανή
επιχαιρότητα τόσο της ανάλυσης, όσο και
του μηνύματος του Μεγάλου Μετασχημα
τισμού για τις κοινωνίες της ανατολικής
Ευρώπης: Κ. Polanyi-Levitt, «Introduc
tion», 27ie Life...,a. 1-2.

η θανατική ποινή
είναι ήττα

διεθνής Η / '
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αμνηστία

«“Τεχνολογικά Πάρκα”: Αφετηρία προς μια νέα πορεία (;)»

«Ο ΜΑΪΚΛ Π Ο ΡΤΕΡ, του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ανέφερε επίσης ένα διεθνές υπόδειγμα (και αυτή ήταν η
μόνη παραχώρηση στην επιστημονική γλώσσα που έγινε
μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες), που στηρίζεται βασικά
όχι στην πρόσβαση στους φυσικούς πόρους ή ατην εργατική
δύναμη ή στην κυριαρχία μιας μεγάλης εσωτερικής αγοράς,
αλλά στην ικανότητα καινοτομίας και τη συνεχή τεχνολογι
κή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό».
Ά γ κ ν ε ς Χέλερ: «Η π ερ εσ τρ ό ικ α το υ Κλίντσν»
(Α ναδημοσίευση α π ό την E l Pais στην Α υ γ ή τη ς Κ υρ ια κ ή ς 24-1-93)

Αν η διάσημη καθηγήτρια κοινωνιολογίας κλείνοντας το
παραπάνω άρθρο της θεωρεί ότι τα κυρίαρχα θέματα στη
μετάβαση προς τον 21ο αιώνα είναι το τρίπτυχο της ανά
πτυξης, απασχόλησης και προστασίας του περιβάλλοντος, ο
θεσμός των «επιστημονικών - τεχνολογικών πάρκων» απο
τελεί μια α πό τις βασικές συνισταμένες στην προσπάθεια υ
λοποίησης αυτής της πολιτικής κ α ι οφείλουμε να εξετάσου
με πολύπλευρα τους τρόπους εφαρμογής τους στη χώρα
μας, αλλά και διεθνώς. Ξεκινώντας από το σημείο της ανά
πτυξής τους, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, στις αρχές της
δεκαετίας του ’70, τα «πάρκα» έδωσαν μια διαφορετική λύ
ση στα προβλήματα της αποβιομηχάνισης, παντρεύοντας
την έρευνα με την παραγωγή και πέτυχαν τη σύνδεση των
πανεπιστημίων με τη βιομηχανία.
Πολλές φορές, η «αποστασιοποίηση» της παραγωγής,
και χω ρικά, από τις κυρίαρχες βιομηχανικές περιοχές και
τα μεγάλα αστικά κέντρα που ήταν αυνδεδεμένα με αυτήν
ήταν ολοφάνερη. Έ τσ ι τα «πάρκα» διαμορφώθηκαν σε νέες
περιοχές, χωρίς βιομηχανικό παρελθόν, λαμβάνοντας όχι
τυχαία το χαρακτηρισμό των «καθεδρικών ναών στην έρη
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μο»1 όπως η Sofia Antipolis στη νότια Γαλλία, το πάρκο
Cite Descartes στη Marne La Valee, τα πάρκα του Μονπελιέ, της Τουλούζης, του Κέιμπριτζ κ.ά.
Οι ανεπτυγμένες μέχρι πρότινος με την παντοκρατορίο
του φορντιστικού μοντέλου δυτικές κοινωνίες άρχισαν να
χρησιμοποιούν τις έννοιες όπως «καινοτομικός εκσυγχρονι
σμός, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, επιχειρηματική
συνεργασία, στρατηγικές συμμαχίες» παρέα με τις λέξεις
«ευελιξία, νεωτερισμός, διεθνοποίηση», σε αντιδιαστολή
στις «καθετοποίηση, τυποποιημένα προϊόντα μαζικής πα
ραγωγής, αποειδίκευση εργασίας» κ.ά. Αυτή η φιλολογία
ήταν και ίσως είναι ακόμη άμεσα συνυφασμένη με την κρί
ση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την οικονομία και όχι
μόνο. Ο νεοφιλελευθερισμός στην προσπάθειά του για το
ξεπέρασμά της υιοθέτησε μορφές παραγωγής ανορθόδοξες
όπω ς η διάχυτη εκβιομηχάνιση, οι υπεργολαβίες παραγω
γής και οι άτυπες εργασιακές σχέσεις2 που επέδρασαν όχι
μόνο στη γεωγραφία της απασχόλησης αλλά και στο γενι
κότερο πλέγμα των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων των δύο
τελευταίων δεκαετιών του αιώ να που διανύουμε.
Τα τεχνολογικά πάρκα αποτέλεσαν εργαλείο άσκησης α
ναπτυξιακής πολιτικής και, εντασσόμενα στο δυναμισμό
του ευρωπαϊκού νότου3, χτυπούν την πόρτα μας· για να την
ανοίξουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε τον «επισκέπτη» και σε
αυτή την προσπάθεια εντάσσονται τα ερευνητικά προγράμ
ματα και οι δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Έ 
ρευνας και Τεχνολογίας του ΥΒΕΤ4, το συνέδριο για τις «τεχνοπόλεις: ανάπτυξη και νέα τεχνολογία» που διοργάνωσε
η ΕΤΒΑ το 1990, καθώς και ο ι οκτώ προκαταρκτικές μελέτες
που χρηματοδότησε την ίδια χρονιά, οι ενέργειες του ΕΜΠ
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για την ίδρυση τεχνολογικού πάρκου στο Λαύριο5, το αφιέ
ρωμα στο* τελευταίο τεύχος του περιοδικού Τόπος στις τεχνοπόλεις και τα επιστημονικά πάρκα, η ημερίδα εργασίας
με τίτλο «μια τεχνοπόλη στη Θεσσαλία»6, που οργάνωσε το
ομώνυμο πανεπιστήμιο και τέλος το τεύχος των «Σ υγχρό
νων θεμάτω ν» που κρατάτε ανά χείρας.
Προσπαθήσαμε να φωτίσουμε το θέμα από όλες τις
πλευρές, που δεν είναι και λίγες, με άρθρα γραμμένα τα πε
ρισσότερα ειδικά για αυτό το αφιέρωμα, από Έλληνες επι
στήμονες. Ελπίζουμε οι αναγνώστες να δουν με κατανόηση
αδυναμίες προφανείς, όπως την έλλειψη των απόψεων των
υπευθύνων χάραξης πολιτικής και διαχείρισης των υπαρ
χόντων τεχνολογικών πάρκων, που ήδη ξεκίνησαν τη λει
τουργία τους. Ευελπιστούμε σε επόμενό μας τεύχος, να π α 
ρουσιάσουμε αναλυτικά το κάθε ένα από αυτά και γενικό
τερα την πορεία της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστη
ριότητας στη χώρα μας.

3.
4.

Σ .Τ .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. M ick D unford: «Τ εχνοπόλεις: Σ υγκ ρ ιτικ ή εξέταση τη ς έρευνας,
της κ α ινο το μ ία ς κ α ι τω ν ειδικεύσεω ν» Π ερ ιο δικ ό Τ ό πο ς, Τ εύ
χ ο ς 5/92.
2. Γ ια περισσότερες π λη ρ ο φ ο ρ ίες στη π ρ ό σ φ α τη ελληνική βιβ λιο 
γ ρ α φ ία βλ. το α φ ιέρ ω μ α τω ν Σ ύ γχ ρ ο ν ω ν θ ε μ ά τω ν , Τ εύχο ς 45/
Ιο ύ νιο ς 1991 αλλά κ α ι τ α βιβ λία τω ν α ) Λ όη Λ α μ πρ ια νίδη : Η
γεω γρ α φ ικ ή δ ιά σ τα σ η τω ν υ π ερ γο λ α β ικ ώ ν σ χέσεω ν π α ρ α γω γή ς
σ τη ν β ιο μ η χα νία εκ δ. Π αρ α τη ρ η τή ς θ ε σ /ν ίκ η 1992, β) Α ντιγό 
νη ς Λ υμπεράκη: Ε υ έλ ικ τη εξ ειό ίχεν σ η : Κ ρ ίσ η κ α ι α να διά ρ θ ρ ω 
σ η σ τη μ ικ ρ ή β ιο μ η χα ν ία εκδ. G u ten b erg , Α θ ή να 1991, γ ) Α ντι
γόνη ς Λ υμπεράκη: Η π ρ ό κ λη σ η τη ς α ν ά π τυ ξ η ς σ ε μ ικ ρ ή κ λ ίμ α 

5.

6.

κα : οικο νο μ ική ευ ε λιξ ία κ α ι κ ο ινω νικ ές δ υ σ κ α μ ψ ίες εκδ. Π α π α ζήοη, Α θή να , 1992 κ α ι δ) Το 5ο κ εφ ά λ α ιο με τίτλο: «Νέες Τ ε
χνολογίες κ α ι Ε υέλικτη Ε ξειδίκευση» στον τόμο Π ερ ιφ ερ εια κ ή
Α ν ά π τυ ξ η κ α ι Π ο λιτικ ή , κείμ ενα α π ό τη ν διεθνή εμ π ειρ ία , ε π ι
μέλειας Κωστή Χ ατζη μιχά λη , εκδ. Ε ξά ντα ς, Α θή να 1992.
Ν ίκος Κ όνσσλας: «Η π ρ ο ο π τικ ή τω ν τεχνοπόλεω ν στην Ε λλά
δα » , Π ερ ιο δικ ό Τ όπος, Τ εύχος 5/92.
Β λέπε τα ερευνητικά έργα με επ ιστημ ονικό υπ εύθυνο το Ν ίκο
Κ ομνηνό: (α ) Σ τρ α τη γικές π ρ ο τερ α ιό τη τες γ ια την τεχνολογική
α νά π τυξη της Ε λληνικής Β ιο μ η χα νία ς - Κ οινω νικές - Τ ομεακές
κ α ι Χ ω ροτα ξικές Ε π ιπ τώ σ εις (Τ εχνό το π ο ι κ α ι Β ιομ ηχα νικός
Ε κσ υγχρονισμ ός) θ εσ /ν ίκ η 1987 κ α ι (β) Τ εχνό τοποι κ α ι Ε π ισ τη 
μ ονικά Π άρκα : Ε υρ ω π α ϊκή εμ π ειρ ία κ α ι δ ια δ ικ α σ ία συγκρότη
σης στην Ε λλ ά δα , θ εσ /ν ίκ η 1990, αλλά κ α ι ά ρ θρ ο το υ Δ . Δενιό ζο υ: «Τ εχνολογικά Π ά ρ κ α στην Ε λλάδα» Π ερ ιο δικ ό Τ όπος
5/92, την π ερ ιο δικ ή ενημερωτική έκδοση του Τ εχνολογικού
Π άρκ ου Π ατρ ώ ν Α .Ε ., το δα κτυλογρα φ ημ ένο κείμενο του Β.
Α ντζο υ λά το υ «Τ εχνολογικά κ α ι Ε π ισ τη μ ο νικ ά Π άρ κ α : Η δ ιε 
θνή ς εμπειρία» (Ε κ δ. Τ εχνολογικού Π ά ρ κ ο υ Π ατρ ώ ν 1990) κ α ι
τέλος το τελευτα ίο δελτίο ενημέρωσης του ΕΚΕΦΕ «Δ ημόκρι
τος» Δ η μ ο κ ρ ίτο υ Χ ρ ο ν ικ ά (Δ εκέμ βριος 1992) με ενότητα ά ρ 
θ ρ ω ν στα «Τ εχνολογικά Π ά ρ κ α τη ς Ε λλά δα ς: Έ ρ ε υ ν α κ α ι Ο ι
κονομία».
Η λ ία ς Κ ο υρ λιούρος & Κ ω ν/νος Λ άσκαρης: Π ρ ο ο π τικ ές κ α ι
σ τρ α τη γ ικ ή α ν ά π τυ ξ η ς Τ εχνο λο γικ ο ύ Π ά ρ κ ο υ το υ Ε .Μ . Π ο λυ 
τεχ ν είο υ σ το Λ α ύ ρ ιο . Δ α κτυλογρα φ η μ ένη έκδοση τη ς π ρ υ τα 
ν ε ία ς του ΕΜΠ, Α θή να 1992.
Τ ην οργάνω ση τη ς η μ ερίδα ς (14-12-1992) ανέλαβε το τμήμα χω 
ρ ο τα ξία ς κ α ι π ερ ιφ ερ εια κ ή ς α νά π τυ ξ η ς του πα νεπ ισ τημ ίου
Θ εσσα λία ς στο Β έλο.

Μορφές επιστημονικών πάρκων στην Ευρώπη

Ε λενα Σ εφερτζη

(1) Το κείμενο βασίζεται σε στοιχεία της έρευ
νας «Τεχνότοποι και Επιστημονικά Πάρ
κα: ευρωπαϊκή εμπειρία και διαδικασίες
συγκράτησης στην Ελλάδα», που εκπονή
θηκε από τους Κομνηνό N., Ε. Σεφερτζη,
Β. Χαστάογλου και θ . Χατζηπαντελή, με
χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, 1990.
(2) Για τη συμβολή των Ε.Π . στην ανάπτυξη
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υ
ψηλής τεχνολογίας και ειδικά για τη σημα
σία των κεφαλαίων επιχειρηματικού κιν
δύνου, βλ. Koraninos (1992).

ΣΥΝΔΕΣΗ της έρευνας με την πα
την ανάπτυξη των Ε.Π. Οι τάσεις αυτές
ραγωγή, η προώθηση δραστηριο
ευνόησαν τη σύνδεση της έρευνας με την
τήτων καινοτομίας και η δημιουργία επιπαραγωγή, την προώθηση των μικρών ε
χειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, αποτέλεπιχειρήσεων, τις πρωτοβουλίες για τοπι
σαν σημαντικά πεδία, στα οποία προσακή ανάπτυξη. Σχεδόν ταυτόχρονα, τα πα
νατολίσθηκαν οι πρακτικές των ευρω
νεπιστήμια εστράφησαν προς τις επιχειπαϊκών χωρών, μετά την κρίση του ’70, με
' ρήσεις, αναζητώντας νέους πόρους χρη
στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανα
ματοδότησης (Monck κ.α. 1988, Williams
διάρθρωση της παραγωγής. Τα επιστημο
1985). Τα βρετανικά Ε.Π., ως χώροι που
νικά πάρκα στην Ευρώπη, που συγκρο
προσανατολίζονται σε ερευνητικές δρα
τούνται κυρίως στη δεκαετία τον 80, απο
στηριότητες, που συνδέουν τα πανεπι
τελούν διακεκριμένα παραδείγματα αυ
στήμια με τη βιομηχανία και ενθαρρύνουν
τού του προσανατολισμού.
τις μικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολο
Η καταγραφή της ευρωπαϊκής εμπει
γίας, αποτελούν μέρος του νέου τοπίου
ρίας στη δημιουργία επιστημονικών πάρ
της ανάπτυξης.
κων δείχνει τόσο την έκταση αυτών των
Ο δημόσιος τομέας (πανεπιστήμια, το
πρακτικών, όσο και την πολυμορφία των
πικές αρχές και κρατικές εταιρίες περιφε
μοντέλων, πάνω στα οποία συγκροτούν
ρειακής ανάπτυξης) συνέβαλε δραστικά
ται επιστημονικά πάρκα (Ε.Π). Το κείμε
στη δημιουργία των βρετανικών Ε.Π.,
νο που ακολουθεί έχει σκοπό να παρου
καλύπτοντας το 62% της συνολικής δα
σιάσει και να σχολιάσει τα δεδομένα αυ
πάνης. Ο ιδιωτικός τομέας, παρ’ όλο που
τά, ώστε να γίνει κατανοητή η τυπολογική
συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ανάλυση και οι εναλλακτικές μορφές συγ
είχε μεγαλύτερη παρουσία, συμμετείχε
κρότησης επιστημονικών πάρκων'.
στη δημιουργία λίγων περιπτώσεων.
Το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο στα
Ε.Π. της Βρετανίας έφτανε, στις αρχές
1. Σχέσεις καί θεσμοί συγκρότησης
του 1988, τα 2% εκ. λίρες, με δέσμευση
πρόσθετου κεφαλαίου 167 εκ. λίρες για
επιστημονικών πάρκων στην
συμπλήρωση των εγκαταστάσεων στα υ
Ευρώπη
πάρχοντα και την κατασκευή νέων Ε.Π.
στα επόμενα δύο χρόνια. Οι κρατικές ε
Η παρουσίαση της ευρωπαϊκής εμπειρίας
ταιρίες ανάπτυξης (υπαγόμενες στα υ
στη συγκρότηση Ε.Π. βασίζεται σε δεδο
πουργεία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Α
μένα της Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Ισπα
πασχόλησης), έχοντας στο ενεργητικό
νίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και
τους 18 πάρκα, κάλυψαν το 21% της συ
Βελγίου. Η επιλογή των χωρών έγινε λόγω
νολικής εθνικής δαπάνης σε Ε.Π. Τα πα
της δυναμικής που παρουσιάζουν σε προ
νεπιστήμια, είτε με συμμετοχή είτε ως κύ
γράμματα τεχνολογικής ανάπτυξης και
ριοι επενδυτές, με τη διάθεση ιδιόκτητης
της ποικιλίας που εμφανίζουν σε μορφές
πανεπιστημιακής γης, συνέβαλαν στη δη
οργάνωσης τέτοιων προγραμμάτων.
μιουργία πολλών Ε.Π. και κάλυψαν το
28%
της επένδυσης. Οι τοπικές αρχές με
1.1. Μ. Βρετανία: Ε.Π. και μεταφοράτεχνολογίας
γάλων κυρίως αστικών κέντρων, μέσα
από ευρύτερα προγράμματα τοπικής α
Η Βρετανία κατέχει εξέχουσα θέση στον
νάπτυξης επιδοτούμενα από το υπουρ
ευρωπαϊκό χώρο, με 36 Ε.Π. σε λειτουρ
γείο Περιβάλλοντος, κάλυψαν το 11%
γία. Η δημιουργία τους ξεκίνησε στις αρ
των επενδύσεων, συμβάλλοντας στη δη
χές της δεκαετίας του ’70, όταν ιδρύθηκαν
μιουργία 9 πάρκων. (Sience Park Direc
δύο Ε.Π., με πρωτοβουλία των πανεπι
tory 1988, Rowe 1988).
στημίων Trinity College του Κέιμπριτζ και
Ο ιδιωτικός τομέας (χρηματοδοτικοί
Heriot-Watt του Εδιμβούργου. Το φαι
οργανισμοί και μεγάλες εταιρίες) προώ
νόμενο, όμως, πήρε σημαντικές διαστά
θησε την ανάπτυξη 6 πάρκων και κάλυψε
σεις στη δεκαετία του 1980.
το 8% της συνολικής επένδυσης. Οι χρη
Η κρίση των παραδοσιακών βιομηχα
ματοδοτικοί οργανισμοί, όπως η Barclays
νικών κέντρων, η ανάπτυξη νέων βιομη
Bank, η Midland Bank, η Prudential As
χανικών χώρων και οι περικοπές στη χρη
surance Company χρηματοδότησαν την
ματοδότηση των πανεπιστημίων αποτέλεοργάνωση ιδιοκτησίας γης στο Warwick,
σαν το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο για
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Birmingham και South Bank Technopark
αντίστοιχα, ενώ η Lloyds Bank συμμετείχε
στη χρηματοδότηση του κεφαλαίου επι
χειρηματικού κινδύνου στο Aston Science
Park. Οι μεγάλες εταιρίες συμμετείχαν
στη χρηματοδότηση με τη μορφή αγοράς ι
διοκτησίας και κτιρίων, όπως η BOC και
η Grand Metropolitan PLC στο Surrey, ή η
Syntex στο Heriot-Watt (Monck κ.α.
1988). Τέλος, η αγορά οικοπέδων, προς
εγκατάσταση ιδιωτικών επιχειρήσεων,
κάλυψε τβ 32% της συνολικής επένδυσης
(Rowe 1988). Στα τέλη του 1986, οι ιδιο
κτησίες αυτές καταλάμβαναν το 31% πε
ρίπου των διαθέσιμων χώρων στα πάρκα
και άλλες 391 ενοικιάστριες επιχειρήσεις
κάλυπταν το 58% των εγκαταστάσεων,
ενώ μόνο το 11% παρέμενε ανεκμετάλλευ
το (Monck κ.α. 1988).
Στα βρετανικά πάρκα κυριαρχεί το μι
κρό μέγεθος: 28 πάρκα καταλαμβάνουν 125 εκτάρια, 6 πάρκα κυμαίνονται από 26100 εκτάρια και μόνο 2 διαθέτουν έκταση
πάνω από 100 εκτάρια. Η περιορισμένη
έκταση γης προσδιορίζει και τη γενικότε
ρη λειτουργία τους ως «εκκολαπτηρίων*
νεοσύστατων επιχειρήσεων και χώρων
διάθεσης γραφείων και εργαστηρίων σε
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένας μι
κρός μόνο αριθμός πάρκων, που διαθέτει
επαρκή γη για μελλοντική επέκταση εγκα
ταστάσεων, προσελκύει μεγάλες επιχει
ρήσεις ή ερευνητικά παραρτήματα πολυε
θνικών εταιριών. Η υψηλή τεχνολογία, η
καινοτομία και η βιωσιμότητα συνιστούν
τα βασικά κριτήρια επιλογής των επιχει
ρήσεων στα πάρκα, ενώ επιτρεπόμενες
δραστηριότητες είναι η έρευνα, η ανάπτυ
ξη νέου εμπορεύσιμου προϊόντος, η παρα
γωγή προτύπων και οι υπηρεσίες προς τις
επιχειρήσεις.
Ανάλογα με τη λειτουργία και το μέγε
θος των βρετανικών Ε.Π. προσδιορίζεται
το είδος των επιχειρήσεων που εγκαθί
στανται. Πρόκειται στην πλειονότητά
τους για μικρές, νεοσύστατες επιχειρή
σεις, τοπικού χαρακτήρα και spin-off από
το πανεπιστημιακό περιβάλλον, με κύριες
δραστηριότητες την έρευνα και ανάπτυξη
(Ε&Α). Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω
από το 90% των επιχειρήσεων των Ε.Π.
προσανατολίζεται στην έρευνα για ανά
πτυξη νέων προϊόντων. Σημαντικοί λόγοι
προσέλκυσης των επιχειρήσεων αποτε
λούν οι θεσμοί μεταφοράς τεχνολογίας
που εξασφαλίζει το πανεπιστήμιο, η
πρόσβαση σε πανεπιστημιακές υπηρεσίες
και εξοπλισμό, αλλά και το κύρος που
προσδίδει η σύνδεση των επιχειρήσεων
τους με ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον
έρευνας και υψηλής τεχνολογίας (Wield
and Quindas, 1987).
Η διάθεση των χώρων στις επιχειρή
σεις των Ε.Π. της Βρετανίας γίνεται με
την ενοικίαση μονάδων διαφόρων μεγε

θών, με ευέλικτους διακανονισμούς ενοι
κίου και παραμονής. Για την εγκατάστα
ση μεγάλων επιχειρήσεων εκχωρούνται με
leases, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δια
μορφωμένα και εξοπλισμένα οικόπεδα
για την κατασκευή ιδίων χτισμάτων. Το
ύψος των ενοικίων στις κτισμένες μονάδες
διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος των ενοι

κιαζόμενων χώρων και αντιστοιχεί στις
τιμές της ελεύθερης αγοράς. Μια επιβά
ρυνση για τις εξυπηρετήσεις, τη συντήρη
ση, τα κοινόχρηστα και την ασφάλεια
προστίθεται συνήθως στο συμφωνημένο
ενοίκιο.
Οι τοπικές πρωτοβουλίες στην παροχή
κινήτρων προς τις εγκατεστημένες σε
Ε.Π. επιχειρήσεις (επιχορηγήσεις για έ
ρευνα και ανάπτυξη, επιδοτήσεις των ε
ξόδων εγκατάστασης, μειωμένα ενοίκια
για ιδιαίτερες περιπτώσεις κ.λπ.), προσ
δίδουν και την ιδιαιτερότητα των πάρκων
στις διάφορες περιοχές. Γενικότερος, ό
μως, θεσμός στήριξης των νέων επιχειρή
σεων είναι η ανάπτυξη χρηματοδοτικών
μηχανισμών και, κυρίως, η χρηματοδότη
ση με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύ
νου. Για τον τελευταίο, δημιουργήθηκαν
ειδικά προγράμματα για τις μικρές επιχει
ρήσεις, ενώ ορισμένα πανεπιστήμια ανέ
πτυξαν δικούς τους μηχανισμούς χρημα
τοδότησης. Ειδικά για τις μικρές επιχει
ρήσεις των πάρκων και για χαμηλά ποσά
(20.000-100.000 λίρες) έχει επίσης συναφθεί κοινή συμφωνία ανάμεσα στα Ε.Π.
και την Hambros Advanced Technology
Trust για τη χρηματοδότηση της αρχικής
επένδυσης. Αλλες πηγές χρηματοδότησης
για τις επιχειρήσεις των πάρκων αποτε
λούν οι τοπικές αρχές και οι τοπικές εται
ρίες χρηματοδότησης και τα Entreprise
Boards (Hustler 1988)2.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ

43

ΘΕΜΑΤΑ

Αν η σύνδεση της Ε&Α, μέσα από τη
στενή συνεργασία πανεπιστημίων και επι
χειρήσεων, αποτελεί διακεκριμένη πρα
κτική των βρετανικών Ε.Π., εξίσου ση
μαντική είναι η χρηματοδοτική υποστήρι
ξη των μικρών επιχειρήσεων που προσα
νατολίζονται σε καινοτομίες και υψηλή
τεχνολογία. Σ’ αυτό συνεπικουρούν τα
χρηματοδοτικά κίνητρα, η έμφαση στη με
ταφορά τεχνολογίας και ο γενικότερος
χαρακτήρας του «εκκολαπτηρίου» των
βρετανικών Ε.Π.

1.2. Γαλλία: τόποικαι πόλης τεχνολογίας
Η ανάπτυξη των «τεχνοπόλων* (techno
poles), όπως αποκαλούνται τα αντίστοιχα
προγράμματα επιστημονικών πάρκων στη
Γαλλία, αποτελεί καθολικό φαινόμενο
της πρακτικής των γαλλικών πόλεων στη
δεκαετία του ’80. Αυτό μαρτυρεί η μέχρι
σήμερα λειτουργία 22 προγραμμάτων τε
χνοπόλων και άλλων τόσων που βρίσκον
ται σε στάδιο δημιουργίας ή προγραμμα
τισμού (DATAR, 1988). Οι πρώτοι «τεχνοπόλοι» εμφανίζονται στις αρχές της
δεκαετίας του ’70, με το Διεθνές Πάρκο
Έρευνας της Sophia Antipolis, το 1972,
και στη συνέχεια τον «τεχνοπόλο» της
Λυών (Lyon Ouest) και τη Zirst της Γκρενόμπλ (Gantiliot, 1985).
Η εντατική ανάπτυξη «τεχνοπόλων»,
μετά το 1983, συνδέεται τόσο με την κρίση

των παλαιότερα δυναμικών περιοχών,
όσο και με την ενεργοποίηση ορισμένων
περιοχών χωρίς βιομηχανική παράδοση.
Οι πόλεις σε κρίση, στην προσπάθειάτους
να την ανατρέψουν και να ανακτήσουν
τον χαμένο τους δυναμισμό, εγκαταλεί
πουν τις παραδοσιακές παραγωγικές
δραστηριότητες, υιοθετούν πρακτικές α
ναδιάρθρωσης και μπαίνουν στο παιχνίδι
της προσέλκυσης και δημιουργίας επιχει
ρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Οι δεύτερες,
στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν
τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη, προσα
νατολίζονται σε νέες τεχνολογικές δρα
στηριότητες (L’ Expansion, 1988). Και
στις δύο περιπτώσεις, ξεκινούν οργανω
μένες προσπάθειες για τη δημιουργία κα
τάλληλων συνθηκών για δραστηριότητες
νέου τύπου, στενά συνδεμένων με τη έρευ
να και την εκπαίδευση.
Ο «τεχνοπόλος» συγκροτείται στη βά
ση της χωρικής συνεύρεσης ιδρυμάτων εκ
παίδευσης, κέντρων έρευνας και βιομη
χανιών καινοτομίας και υψηλής τεχνολο
γίας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών
ανάμεσα σε ερευνητές και επιχειρηματίες.
Δημισυργείται τόσο σε μεγάλα αστικά
κέντρα με βιομηχανική παράδοση, όσο
και σε δευτερεύοντα κέντρα και σε μικρό
τερες πόλεις χωρίς σημαντική βιομηχα
νία, ενώ πολύ συχνά αποτελεί μέρος ευ
ρύτερων προγραμμάτων ανάπτυξης μιας
περιοχής, που ορίζεται ως «τεχνόπολις»
(Kerorguen 1985, Urbanisme 1985/208 και
1988/228). Συχνά συγκροτείται σε σχέση
με ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ή ερευνητι
κό ίδρυμα (Μεσογειακό Ινστιτούτο Τε
χνολογίας στη Μασσαλία, πανεπιστήμιο
Τεχνικών Ηλεκτρονικής και Πληροφορι
κής στη Νάντη). Λειτουργεί ως «εκκολαπτήριο» επιχειρήσεων υψηλής τεχνολο
γίας, αλλά και ως χώρος διευρυμένων πα
ραγωγικών δραστηριοτήτων (Boisgontier
et Bemardy 1985). Σημαντικό γνώρισμα
των γαλλικών πάρκων είναι η προώθηση
διευρυμένων δικτύων πληροφοριών και
συνδέσεων των επιχειρήσεων με τη διεθνή
επαγγελματική και ερευνητική κοινότητα.
Το πάρκο γίνεται έτσι ένας ενδιάμεσος
στη διάχυση τεχνολογικής πληροφορίας
και φορέας τεχνολογικής ανάπτυξης στην
ευρύτερη του περιφέρεια.
Τα προγράμματα «τεχνοπόλων» ξεκι
νούν, στην πλειονότητά τους, με πρωτο
βουλία των τοπικών και περιφερειακών
διοικήσεων. Η συμμετοχή της κεντρικής
διοίκησης είναι συνοδευτική, μέσα από
τις προγραμματικές συμφωνίες κράτουςπεριφέρειας (Underbill κ.α. 1980). Το μέ
γεθος όμως των προγραμμάτων απαιτεί
την κινητοποίηση και συμμετοχή ενός ευ
ρύτατου φάσματος φορέων. Το θεσμικό
πλαίσιο σύστασης ενός «τεχνοπόλου» συ
νενώνει μια πολυμορφία εταίρων και συ
νεργατών, κατά βάση τοπικών. Τυπική

περίπτωση εταίρων είναι οι δήμοι ενός
πολεοδομικού συγκροτήματος, το διαμέ
ρισμα (νομός), η περιφέρεια, τα επιμελη
τήρια, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, οι
επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα ε
ρευνητικά κέντρα (Annuaire des Techno
poles 1988).
Η συνολική δαπάνη για τους τεχνοπό
λους καλύφθηκε κατά 74% από τον δημό
σιο τομέα, με πρωταγωνιστή την τοπική
διοίκηση. Καθολική σχεδόν είναι και η
παρουσία τοπικών επαγγελματικών φο
ρέων (εμπορικό και βιομηχανικό επιμελη
τήριο, ενώσεις εργοδοτών, διεπαγγελμα
τικές ενώσεις, αγροτικό επιμελητήριο).
Οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί (εθνικές
και τοπικές τράπεζες, τοπικοί επενδυτι
κοί οργανισμοί και ενώσεις, τοπικές εται
ρίες περιφερειακής ανάπτυξης), έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της
Ε&Α και στην αγορά οικοπέδων, σε 11
περιπτώσεις, ενώ οι πανεπιστημιακοί και
ερευνητικοί φορείς συμμετείχαν στη δη
μιουργία 17 «τεχνοπόλων».
Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εί
ναι πιο περιορισμένη από αυτή του ιδιω
τικού τομέα της Βρετανίας και αφορά με
γάλες κατασκευαστικές εταιρίες και πο
λυεθνικές επιχειρήσεις (π.χ. IBM, THOM
SON, HONDA, Sony, Peugeot, ST GOBAIN, ELF AQUITAINE), αλλά και επιχει
ρήσεις εθνικού και τοπικού χαρακτήρα.
Το μεγάλο μέγεθος των τεχνοπόλων α
ποτελεί ξεχωριστό φαινόμενο στην ευρω
παϊκή εμπειρία. Στην πλειονότητά τους
καταλαμβάνουν έκταση πάνω από 200 ε
κτάρια· οι μεγαλύτεροι φθάνουν τα 23002800 εκτάρια (Sophia Antipolis και Vil
leneuve d’Ascq Technopole αντίστοιχα) ή
ακόμη και σε 40000 εκτάρια (Cite Scien
tifique Parcs Oe de France). Η επάρκεια
της εδαφικής έκτασης επιτρέπει την εγκα
τάσταση σημαντικών, σε εθνικό επίπεδο,
επιχειρήσεων ή και μεγάλων πολυεθνικών
εταιριών (Annuaire des Technopoles
1988). Η ύπαρξη των τελευταίων (THOM
SON, IBM για παράδειγμα) προσδίδει
διάκριση και γόητρο και προσελκύει τις
μικρότερες επιχειρήσεις.
Κριτήρια για την επιλογή του χώρου
εγκατάστασης ενός «τεχνοπόλου» είναι η
ύπαρξη ενός ήδη διαμορφωμένου εκπαι
δευτικού και ερευνητικού δυναμικού, η
εγγύτητα με ένα πανεπιστημιακό ή ερευ
νητικό ίδρυμα, η διάθεση ικανού χώρου
για να αποτελέσει το πάρκο μια νέα συ
νοικία, που προσφέρει ένα σύνολο πολεοδομικών λειτουργιών, η ποιότητα φυσι
κού περιβάλλοντος και ζωής, το συγκοι
νωνιακό δίκτυο και η εύκολη σύνδεση με
τον αστικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος
των γαλλικών «τεχνοπόλων», λόγω αυτών
των προδιαγραφών και κυρίως του μεγέ
θους τους, τοποθετείται στην περιφέρεια
των πόλεων (Urbanisme, 1988/228). Δια

δεδομένη περίπτωση είναι η χωροθέτησή
τους κοντά σε ένα επιστημονικό ή ερευνη
τικό ίδρυμα, γύρω από το οποίο διατίθε
ται ικανός χώρος για την εγκατάσταση
των υπολοίπων δραστηριοτήτων και λει
τουργιών (Boisgontier et Bemardy, 1985).
Οι χρήσεις των εγκαταστάσεών τους
προορίζονται κυρίως για χώρους εργα
στηρίων, γραφείων, ατελιέ, βιομηχανι
κών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και «εκκολαπτηρίων» επιχειρήσεων, ενώ 3 πάρ
κα περιλαμβάνουν και χώρους κατοικίας
(Annuaire des Technopoles, 1988).
Η διαχείριση των «τεχνοπόλων» εξα
σφαλίζεται αφενός από τα διοικητικά όρ
γανα του πάρκου και αφετέρου με τη σύ
σταση άλλων οργάνων για τη μεταφορά
τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών
προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Σε
όλες τις περιπτώσεις δημισυργούνται επι
τροπές, ομάδες εργασίας, σύνδεσμοι, υ
πηρεσίες, που έχουν ως ρόλο τον προσ
διορισμό της πολιτικής προώθησης τεχνο
πόλεων και «τεχνοπόλων», τη διαμόρφω
ση σχέσεων ανάμεσα στην έρευνα και την
παραγωγή, την επιλογή των επιχειρήσεων
προς εγκατάσταση, την παροχή συμβου
λών, τη μεταφορά τεχνολογίας και την α
νάπτυξη της καινοτομίας.
Στη Γαλλία, όπως και στη Βρετανία, η
παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις
των πάρκων έχει τοπικό χαρακτήρα. Ενα
πόκειται δηλαδή στην πρωτοβουλία των
τοπικών αρχών για το είδος και το ύψος
των κινήτρων που παρέχονται. Κίνητρα,
που αφορούν τον κύκλο εργασιών των ε
πιχειρήσεων, είναι η απαλλαγή του δημο
τικού επαγγελματικού φόρου, η απαλλα
γή του τοπικού φόρου εξοπλισμού, η επι
στροφή του ΦΠΑ σε καθεστώς πώλησης,
η επιστροφή της καταβολής του φόρου με
ταφορών για ένα χρονικό διάστημα, η
χρηματοδοτική βοήθεια στις νεοσύστατες
κυρίως επιχειρήσεις, η πρόσβαση στη
χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρημα
τικού κινδύνου.
Τα κριτήρια επιλογής των επιχειρή
σεων συχνά συναρτώνται με τη δραστηριότητά τους, που, σ’ αυτήν την περίπτω
ση, πρέπει να συμφωνεί με τις προγραμ
ματισμένες κατευθύνσεις του πάρκου, τη
σύνδεση με τις άλλες εγκατεστημένες επι
χειρήσεις και τα πανεπιστημιακά ή ερευ
νητικά ιδρύματα. Σε μερικές περιπτώσεις
είναι γενικότερου χαρακτήρα και αφορά
στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων
σε Ε&Α, υψηλή τεχνολογία, την ευέλικτη
παραγωγή, τη συμβολή στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Εκτός από τις επι
χειρήσεις της βιομηχανίας γίνονται ευ
ρέως δεκτές επιχειρήσεις του τριτογενούς
τομέα.
Η διάθεση των χώρων εγκατάστασης
στις επιχειρήσεις προσλαμβάνει ποικίλες
μορφές: ενοικίαση ή και πώληση γρα-

φείων, κτιρίων πολλαπλών χρήσεων και
οικοπέδων για την κατασκευή ιδίων εγκα
ταστάσεων από τις επιχειρήσεις. Οι τιμές
ενοικίου ή αγοράς αντιστοιχούν συνήθως
στις διαμορφωμένες τιμές της ελεύθερης
αγοράς για ανάλογες δραστηριότητες.
Στους χώρους «εκκολαπτηρίων» ισχύουν
ειδικοί όροι εγκατάστασης, ειδικά για τις
νεοσύστατες επιχειρήσεις, που προσανα
τολίζονται σε καινοτομικές δραστηριότη
τες, για περιορισμένο όμως χρόνο παρα
μονής. . ^

νεπκπημκχ και τα ερευνητικά κέντρα,
παρ’ όλη τη γεωγραφική εγγύτητα με τε
χνολογικά πάρκα, δεν συνισιούν οργανι
κό τους στοιχείο, διατηρώντας ένα ρόλο
απλής συνεργασίας. Αυτή η έλλειψη δυ
σχεραίνει την ανάπτυξη εκτεταμένων δε
σμών ανάμεσα στην έρευνα και την παρα
γωγή.

1.3. ώηανία: τεχνολογικά πάρκακαι
παροδοοκΜή βιομηχανία

Η πολιτική δημιουργίας τεχνολογικών
πάρκων στην Ισπανία είναι σχετικά πρόσ
φατη. Ξεκίνησε το 1983, όταν, σε διάφο
ρες αυτόνομες περιφέρειες, άρχισαν να
συγκροτούνται τα πρώτα σχέδια τεχνολο
γικών πάρκων, εμπνευσμένα από την εξάπλωση αντίστοιχων προγραμμάτων σε
γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι σή
μερα έχουν πραγματοποιηθεί έξι προ
γράμματα, που βρίσκονται σε διαφορετι
κές φάσεις ανάπτυξης: σε τέσσερα πάρκα
οι κατασκευές έχουν προχωρήσει αρκετά
(Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Χώρα των Βά
σκων και Βαλένσια), ενώ σε δύο οι εργα
σίες ξεκίνησαν πρόσφατα (Αστούρια,
Ανδαλουσία). Εκτός των παραπάνω, έ
χουν ξεκινήσει μελέτες βιωσιμότητας για
αντίστοιχα προγράμματα στις περιοχές
της Γαλικίας, ΜόΑαγας, Καναρίων, Καστίλης και Ναβάρας.
Η δημιουργία των πάρκων αποσκοπεί
στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τε
χνολογικών δραστηριοτήτων, που προχω
ρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ ειδι
κότερος λόγος ήταν η πρόθεση ν’ αποτελέσουν τα πάρκα πυρήνες τοπικής ανά
πτυξης, τόσο με την προσέλκυση επιχει
ρήσεων από έξω, όσο και με τη δημιουρ
γία επιχειρήσεων προσανατολισμένων σε
νέες τεχνολογίες. Πρέπει να τονιστεί ότι,
στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανά
πτυξη νέων τεχνολογιών δεν αποσκοπεί
στη δραστηριοποίηση των περιφερειών σε
νέους βιομηχανικούς κλάδους, αλλά στην
αναδιάρθρωση των παραδοσιακών βιο
μηχανιών, με την ενσωμάτωση νέας τεχνο
λογίας στη διαδικασία παραγωγής
(Gamelia 1988, Escorsa 1988).
Η περιφερειακή διάσταση των ισπανι
κών τεχνολογικών πάρκων είναι εξαιρετι
κά σημαντική. Όλες οι περιπτώσεις δημισνργήθηκαν με αποκεντρωμένη μορφή
από τις αυτόνομες περιφερειακές αρχές,
κυρίως από την πρωτοβουλία ενός τοπι
κού δημόσιου οργανισμού, που υπάγεται
στην αυτόνομη περιφερειακή κυβέρνηση.
Η συμμετοχή άλλων φορέων του κράτους,
χρημοπιστικών οργανισμών, μεγάλων επι
χειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών
κέντρων είναι πολύ περιορισμένη. Τα πα-

Τα ισπανικά πάρκα είναι μικρού και
μεσαίου μεγέθους. Κυμαίνονται από 7 πε
ρίπου εκτάρια το μικρότερο μέχρι 120 το
μεγαλύτερο (Gamella 1988, Escorsa
1988). Τα κριτήρια χωροθέτησής τους,
παρ’ όλες τις διαφορές που παρουσιά
ζουν, έχουν πολλά κοινά σημεία, όπως ο
διαθέσιμος χώρος για εγκατάσταση (συ
νήθως δημοτικές εκτάσεις), η εγγύτητα με
τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καλές συγ
κοινωνιακές επικοινωνίες με το αστικό
κέντρο, η ύπαρξη αεροδρομίου και κεν
τρικών αυτοκινητοδρόμων, η γειτνίαση
με πανεπιστήμιο ή ερευνητικά κέντρα.
Πολλά από τα πάρκα, όπως της Βαρκε
λώνης, Μαδρίτης, Χώρας των Βάσκων
και Αστούριας, εγκαθίστανται σε ζώνες
επείγουσας εκβιομηχάνισης, όπου ι
σχύουν ειδικά κίνητρα προς τις βιομηχα
νίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χωροθέτησή τους έγινε σε περιοχές μεγάλης
βιομηχανικής συγκέντρωσης, με στόχο τη
γειτνίαση μ« πολυεθνικές βιομηχανίες υ
ψηλής τεχνολογίας.
Στις βασικές δραστηριότητες των πάρ
κων συγκαταλέγονται η εγκατάσταση ή η
σύνδεση με ερευνητικά κέντρα και η δη
μιουργία εκκολαπτηρίου ή κέντρου τε
χνολογικών επιχειρήσεων για την εγκα
τάσταση μικρών και νέων επιχειρήσεων υ
ψηλής τεχνολογίας. Η εσωτερική λειτουρ
γία των τεχνολογικών πάρκων στην Ισπα
νία προβλέπει επίσης τη σύσταση ειδικών
θεσμών για την εξυπηρέτηση των εγκατε

στημένων επιχειρήσεων. Οι επιτρεπόμε
νες δραστηριότητες στα πάρκα περιλαμ
βάνουν ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις
που προσανατολίζονται σε Ε&Α, βιομη
χανίες υψηλής τεχνολογίας και ειδικευ
μένες υπηρεσίες. Κριτήριο για την εγκα
τάσταση των επιχειρήσεων είναι η τήρηση
γενικότερων προδιαγραφών, σχετικά με
τη ρύπανση και ο προσανατολισμός σε
δραστηριότητες που ενσωματώνουν έρευ
να και σχεδίασμά νέων προϊόντων
(Gamella 1988, Escorsa 1988).
Η προτεραιότητα των πάρκων σε ορι
σμένους τομείς δραστηριότητας αντιστοι
χεί στις ιδιαιτερότητες των περιοχών ό
που υπάγονται. Έτσι, τα πάρκα της Βαρ
κελώνης και της Μαδρίτης προσανατολί
ζονται στη μεταφορά νέας τεχνολογίας
στην υφαντουργία, το πάρκο της Βαλέν
θιας προσανατολίζεται στη μεταφορά
νέας τεχνολογίας στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις των παραδοσιακών κλάδων
παραγωγής (βιομηχανία τροφίμων, με
ταλλουργία, κεραμική), τα πάρκα της Α
στούριας και της Χώρας των Βάσκων
προσανατολίζονται στην αναδιάρθρωση
της υφαντουργίας και των άλλων παρα
δοσιακών κλάδων (μεταλλουργία, σιδη
ρουργία, κατασκευή εργαλειομηχανών),
αλλά και στην προώθηση νέων τομέων πα
ραγωγής, ενώ το πάρκο της Ανδαλουσίας
προσανατολίζεται σε νέους κλάδους
(πληροφορική, software, μικροκνκλώματα, αυτοματισμούς) για να προωθήσει την

οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής χω
ρίς βιομηχανική παράδοση (Gamella
1988).
Τα ισπανικά πάρκα προσανατολίζο
νται σε δύο τύπους επιχειρήσεων: αφενός
σε πολυεθνικές εταιρίες υψηλής τεχνολο
γίας, με τις οποίες, από την πρώτη στιγμή,
διαπραγματεύονται την εγκατάστασή
τους, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης
άλλων επιχειρήσεων και να μεταφέρουν
προωθημένες τεχνολογίες (η Olivetti στο
πάρκο της Βαρκελώνης, η ATT στο πάρκο
της Μαδρίτης, η Goming Glass και η ΑΤΓ
στο πάρκο της Αστούριας) και αφετέρου
σε καινοτομικές τοπικές επιχειρήσεις.
Στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις παρέ
χουν επίσης σημαντικά κίνητρα. Στα πάρ
κα, που ιδρύθηκαν σε ζώνες επείγουσας
εκβιομηχάνισης, αντιστοιχούν ειδικά κί
νητρα, όπως επιχορήγηση μέχρι 30% της
επένδυσης, προτεραιότητα στη δανειο
δότηση, φορολογικές απαλλαγές για 5
χρόνια, εκπτώσεις στην εισαγωγή εξοπλι
σμού και στις εγκαταστάσεις των βιομη
χανικών δραστηριοτήτων και δυνατότητα
εφαρμογής ειδικών μέτρων απόσβεσης.
Αλλα κίνητρα που παρέχονται είναι η
χρηματοδότηση των καινοτομικών δρα
στηριοτήτων από το Περιφερειακό Τμήμα
Βιομηχανίας και Ενέργειας, η επιχορήγη
ση μέχρι 20% για την απόκτηση οικοπέ
δου. Επίσης η παροχή οικονομικής υπο<ττήρε%ης για τις δραστηριότητες των επι
χειρήσεων σε Ε&Α, ύστερα από συμφω
νία των πάρκων με τράπεζες. Οι επιχει
ρήσεις των μη υπαγόμενων πάρκων σε
ζώνες επείγουσας εκβιομηχάνισης δεν α
πολαμβάνουν την ίδια υποστήριξη. Μπο
ρούν, ωστόσο, όπως στο πάρκο της Βα
λένθιας, να έχουν τις παροχές, που δίνει
το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή τα πρόσθετα
κίνητρα που ισχύουν σε περιφερειακά
διαμερίσματα που εντάσσονται στα προ
γράμματα βιομηχανικής ανάπτυξης (Escorsa 1988).
1.4. Γερμανία: κέντρα καινοτομίας γιο MME

Η Δυτική Γερμανία προσανατολίσθηκε
στη δημιουργία κέντρων καινοτομίας ή
κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας, παρά σε
επιστημονικά πάρκα. Τα κέντρα αυτά,
παρ’ όλο που, σύμφωνα με την UK-Science Park Association, υπάγονται στην
κατηγορία των Ε.Π., διακρίνονται από
τα τελευταία ως προς την αποκλειστική
τους λειτουργία ως «εκκολαπτηρίων» για
νέες επιχειρήσεις.
Η αρχή των προγραμμάτων τεχνολογι
κής ανάπτυξης έγινε με το BIG του Βερο
λίνου (Berliner Innovations und Grunderzentrum), το 1983 και αμέσως ακολούθη
σαν πολλά παρόμοια προγράμματα σε όλη
την ΟΔΓ. Μεγαλύτερη όμως συγκέντρω

ση, περίπου το 1/3, παρατηρείται στις νό
τιες περιοχές (Βαυαρία και Bade-Wur
temberg), που αντιστρέφουν την προη
γούμενη καθυστέρησή τους σε σχέση με το
βορρά και αναδεικνύονται σε νέα δυναμι
κά κέντρα ανάπτυξης (Merlant, 1985).
Στα τέλη του 1987, συνολικά λειτουργού
σαν 43 προγράμματα και άλλα τόσα ήταν
σε φάση προγραμματισμού, με βασικούς
φορείς συγκρότησής τους τις τοπικές αρ
χές και τα πανεπιστήμια, που κάλυψαν το
78% της συνολικής επένδυσης. Τα περισ
σότερα είναι κέντρα καινοτομίας, ενώ πο
λύ λίγα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ε
πιστημονικά πάρκα, όπως το TIP του Βε
ρολίνου (Technologie und Innova
tionspark), το οποίο αποτελεί εξέλιξη του
καινοτομικού κέντρου BIG, ή τα πάρκα
του Heidelberg, του Kassel και του Syke
(Allesch, 1985).
Ο προσανατολισμός προς τη δημιουρ
γία κέντρων καινοτομίας, παρά επιστη
μονικών πάρκων, με την αυστηρή έννοια
του όρου, αλλά και η σχετική καθυστέρη
ση συγρόιησής τους, παρά τη μεγάλη έ
κταση του φαινομένου μετά το 1983, δεν
οφείλεται σε κάποια παράλειψη στην
προσπάθεια δημιουργίας συνεργασιών α
νάμεσα σε κέντρα ερευνών, πανεπιστήμια
και επιχειρήσεις. Αντίθετα, αυτή η συνερ
γασία ήταν ήδη πολύ ανεπτυγμένη, περισ
σότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα,
ώστε να συντρέχει λόγος συγκρότησης πιο
τυπικών μέσων υποστήριξής της (Mer. lant, 1985). Η ανάγκη δημιουργίας κέν
τρων καινοτομίας προέκυψε από ειδικούς
λόγους, συχνότερα από την επιθυμία πα
νεπιστημιακών και μηχανικών να στηριχθούν στα «εκκολαπτήρια» για το ξεκίνη
μα δικών τους επιχειρήσεων και από την
αναγνώριση του κινητήριου ρόλου των μι
κρών και μεσαίων καινστόμων επιχειρή
σεων στην οικονομία. Οι περιοχές με α
δύναμες οικονομικές δομές προσανατο
λίζονται έτσι στη δημιουργία νέων επιχει
ρήσεων υψηλής τεχνολογίας με τη στήριξη
των κέντρων καινοτομίας, ενώ οι μεγάλες
πόλεις, με παραδοσιακούς τομείς σε ύφε
ση, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων επι
χειρήσεων για να εξασφαλίσουν νέες θέ
σεις εργασίας (Allesch, 1985).
Τα κέντρα καινοτομίας της ΟΔΓ είναι
κτίρια με χώρους υποδοχής για 10-30 μι
κρές επιχειρήσεις, όπου παρέχονται κεν
τρικές κοινές εξυπηρετήσεις, εξοπλισμός,
αίθουσες συνεδρίων, καθώς και ειδικευ
μένο προσωπικό που αναλαμβάνει τις ερ
γασίες γραμματείας, διοίκησης και οργά
νωσης των νέων επιχειρήσεων ή την παρο
χή συμβουλών. Οι εγκατεστημένες επιχει
ρήσεις έχουν ευνοϊκές συνθήκες διαμο
νής, χαμηλά και μικρής διάρκειας ενοίκια
και μικρή συμμετοχή στα έξοδα των κοι
νών εξυπηρετήσεων. Μερικά κέντρα επι
διώκουν την εγκατάστασή τους κοντά σε
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πανεπιστήμια, ώστε να έχουν αμεσότερη
σύνδεση με το επιστημονικό προσωπικό
και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Κύριο
κριτήριο επιλογής των επιχειρήσεων είναι
η ηλικία της επιχείρησης και η δραστη
ριότητα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας
(Allesch, 1985, ΕΒΝ, 1988).
1.5. Ιταλία: ιδιαιτερότητα ή υστέρηση

Αν και τα προγράμματα, που σχετίζονται
με την προώθηση δραστηριοτήτων τεχνο
λογίας στην Ιταλία είναι ποικίλης μορ
φής, ως επιστημονικό πάρκο μπορεί να
χαρακτηρισθεί μόνο αυτό της Tecnopolis
Novus Ortus στο Μπάρι. Τα περισσότερα
προγράμματα έχουν χαρακτήρα ανάμεσα
σε επιστημονικά πάρκα και κέντρα καινο
τομίας, όπως κέντρα κατάρτισης τεχνικού
προσωπικού στη Γένοβα, στη Νεάπολη
και αλλού, ή κέντρα προώθησης και δια
σύνδεσης ερευνητικών δραστηριοτήτων
στην περίπτωση της Τεργέστης ή, ακόμη,
ενεργοποίησης και διασύνδεσης φορέων
μιας ευρύτερης περιοχής για την προώθη
ση υψηλής τεχνολογίας, όπως η Tecnocity
στο Τορίνο. Ωστόσο, υπάρχουν σήμερα
πολλά προγράμματα για ανάπτυξη Ε.Π.,
κυρίως στη βόρεια Ιταλία, αλλά βρίσκον
ται ακόμα σε φάσεις μελέτης.
Το πάρκο στο Μπάρι, που καταλαμ
βάνει 4 εκτάρια, ξεκίνησε το 1982 από το
υπουργείο Ειδικών Επεμβάσεων στο Νό
το, ως μέρος προγράμματος για την ανά
πτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιο
χών της Ιταλίας. Στηρίζεται στη συμμετο
χή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων και χρηματοδο
τικών οργανισμών. Λειτουργεί πολύμορ
φα, ως χώρος εκκολαπτηρίου, εγκατά
στασης ερευνητικών τμημάτων πολυεθνι
κών και μεγάλων εθνικών επιχειρήσεων,
αλλά και εκπόνησης ερευνητικών προ
γραμμάτων. Στην παροχή υπηρεσιών του
πάρκου περιλαμβάνονται οι σχέσεις με
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, η πρόσ
βαση σε τεχνικές υπηρεσίες, η συμβουλευ
τική εξυπηρέτηση, η κατάρτιση εργατικού
δυναμικού. Στόχος του είναι να συμβάλει
στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών,
στη διερεύνηση αγοράς νέων προϊόντων
και υπηρεσιών, στην προώθηση νέων συ
στημάτων οργάνωσης παραγωγής και στη
διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρω
ση των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της
τοπικής δημόσιας διοίκησης. Γενικότερης
φύσης στόχοι είναι η άνοδος της παραγω
γικότητας και ανταγωνιστικότητας των ε
πιχειρήσεων, η δημιουργία θέσεων εργα
σίας, η δημιουργία και ανάπτυξη ιδιωτι
κών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
(Ascione 1985, Romano and Bozzo 1985).
Στο άλλο άκρο αυτής της προσπάθειας
βρίσκεται η Tecnocity στο Τορίνο, στην
πιό ανεπτυγμένη περιοχή της χώρας, που

προσδιορίζεται γεωγραφικά από το βιο
μηχανικό τρίγωνο Τορίνο-Ιβρέα-Νοβάρα. Συνδυάζει την αυξημένη βιομηχανική
συγκέντρωση με την ύπαρξη πολλών ερευ
νητικών κέντρων. Την πρωτοβουλία για
το πρόγραμμα είχε η «Fondazione Ag
nelli», ενώ στην ένωση Tecnocity συμμε
τέχουν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και
τράπεζες, καθώς και διάφορα ινστιτούτα
της περιοχής. Στόχος είναι η επέκταση της
παραγωγής σε νέους τομείς δραστηριοτή
των; εΛός της επικρατούσης μέχρι πρόσ
φατα αυτοκινητοβιομηχανίας και υφα
ντουργίας, η αναδιάρθρωση της παραδο
σιακής βιομηχανίας και, γενικότερα, ο
μετασχηματισμός της περιοχής του Τορίνο σε ισχυρό τεχνολογικό πόλο, ανταγω
νιστικό των διεθνών πόλων της Ιαπωνίας
και των Η Π Α . Η Tecnocity δεν ορίζεται
με τη συγκρότηση κάποιας μορφής επι
στημονικού πάρκου, αλλά με την ενεργο
ποίηση και διασύνδεση διαφόρων φο
ρέων, την προώθηση του ρόλου των τε
χνολογικών πανεπιστημίων και των δη
μόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών κέν
τρων, τη δημιουργία συνεργιών ανάμεσα
σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τη
συνεργασία ανάμεσα σε πανεπιστήμια και
καινστομικές επιχειρήσεις, την παραπέρα
ενδο-ολοκλήρωση των τριών ειδικευμέ
νων βιομηχανικών πόλων της πληροφορι
κής, μηχανικής και ηλεκτρονικής, την εκ
μετάλλευση της ισχυρής συγκέντρωσης
βιομηχανικών αυτομάτων (Tecnocity As
sociation 1989, Diavi 1985).
Σημαντικό πρόγραμμα τεχνολογικής
προώθησης αποτελεί και η ίδρυση της ε
ταιρίας για τη διοίκηση και ανάπτυξη της
τεχνολογίας στην Τεργέστη. Συγκεντρώ
νει αποκλειστικά επιστημονική και τεχνο
λογική έρευνα, με μια σειρά εργαστηρίων
και άλλων ερευνητικών κέντρων σε πλη
ροφορική, ρομποτική και βιοτεχνολογία.
Η εταιρία ιδρύθηκε από την αυτόνομη πε
ριφέρεια και το δήμο, ενώ δικαιωματικά
μέλη είναι τα πανεπιστήμια, το εθνικό ε
ρευνητικό συμβούλιο και δέκα δημόσιοι
και ιδιωτικοί οργανισμοί. Στόχος της ε
ταιρίας είναι η χρηματοδότηση ερευνητι
κών προγραμμάτων και η παροχή ειδικευ
μένων υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των
διασυνδέσεων ανάμεσα σε εφαρμοσμένη
έρευνα και βιομηχανία, (Ascione, 1985).
1.8. Επιστημονικάπάρκα στην Ολλανδία

Η Ολλανδία είναι μια χώρα με ισχυρές
βάσεις για την ανάπτυξη καινοτομικών
δραστηριοτήτων: εκτεταμένη ερευνητική
δραστηριότητα, στην οποία πρέπει να
προστεθεί και μια πληθώρα μηχανισμών
για τη διασύνδεση των δημόσιων ερευ
νητικών κέντρων με τα βιομηχανικά εργα
στήρια, δίκτυα για την προώθηση νέων
τεχνολογιών στις εδραιωμένες επιχειρή

σεις, συγκρότηση φορέων υποστήριξης
προς τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, χρη
ματοδοτικοί οργανισμοί (δημόσιοι και ι
διωτικοί) για χρηματοδότηση με κεφά
λαια επιχειρηματικού κινδύνου (Witholt,
1985).
Ωστόσο, τα επιστημονικά πάρκα, με
την αυστηρή έννοια του όρου, άργησαν

πολύ να κάνουν την εμφάνισή τους. Η αρ
χή έγινε το 1984, με το επιστημονικό πάρ
κο Groningen και ακολουθεί το 1985 το
πάρκο του Leiden. Παράλληλα συγκρο
τούνται δύο άλλοι πόλοι καινοτομίας, το
BTC (Bedrijfs Technologisch Centrum
Twente BV) και το Delft Innovation
Center. Το πρώτο είναι επαγγελματικό
και τεχνολογικό κέντρο, που λειτουργεί
ως «εκκολαπτήριο» επιχειρήσεων και δή
μιουργήθηκε από την Control Data, μια ε
ταιρία περιφερειακής ανάπτυξης και το
τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Twente.
Το δεύτερο είναι κέντρο καινοτομίας και
μεταφοράς τεχνολογίας για μικρές και με
σαίες επιχειρήσεις, που χρησιμοποιεί το
δυναμικό του πανεπιστημίου (Cartier et
Kerorguen, 1985). Ο δημόσιος τομέας, κυ
ρίως με κυβερνητική παρέμβαση, κάλυψε
το 70% της συνολικής χρηματοδότησης
των προγραμμάτων αυτών, ενώ οι εται
ρίες περιφερειακής ανάπτυξης συμμετεί
χαν ενεργά στην οργάνωση του χώρου και
στη διοίκηση των πάρκων.
Η καθυστέρηση, αλλά και η περιορι
σμένη εμφάνιση επιστημονικών πάρκων,
αποδίδονται στην ισχυρή και αποτελε
σματική κεντρική διοίκηση, που άφηνε
λίγα περιθώρια ανάπτυξης αυθόρμητων
δραστηριοτήτων, όπως και στο σύστημα
επιχειρηματικού προσανατολισμού της
δημόσιας οργάνωσης που απορροφούσε
αμέσως το δυναμικό των νέων επιστημό

νων (Witholt, 1985). Το ενδιαφέρον για
Ε.Π. προέκυψε αργότερα, από την ανα
γνώριση της σημασίας των μικρών επιχει
ρήσεων στην ανάπτυξη και την αμεσότερη
σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή.
Σε σχέση με τις παραπάνω κατευθύν
σεις, τα πάρκα και τα κέντρα καινοτομίας
γειτνιάζουν με ένα πανεπιστήμιο και οι
περισσότερες από τις εγκατεστημένες επι
χειρήσεις είναι μικρές, με περιορισμένες
μεταποιητικές δραστηριότητες, ενώ με
γάλο μέρος τους είναι spin-off προερχόμε
να από τοπικά πανεπιστημιακά εργαστή
ρια. Εντούτοις, οι δραστηριότητες των
εγκατεστημένων σε Ε.Π. επιχειρήσεων
διαφέρουν σημαντικά από τις εξειδικεύσεις των πανεπιστημίων. Βασικοί λόγοι
εγκατάστασης των επιχειρήσεων στα πάρ
κα είναι η εικόνα και το κύρος της τοπο
θεσίας, τα κίνητρα χρηματοδότησης, οι ε
ξυπηρετήσεις και η καταλληλότητα τω>
χώρων, η χρήση των διαρκών προγραμ
μάτων εκπαίδευσης, που παρέχει το πάνε
πιστήμιο, ενώ δευτερεύοντες λόγοι είνα
οι σχέσεις με τα πανεπιστήμια και η χρήσι
των πενεπιστη μιακών υποδομών (Vai
Dierdonck, Debackere, Rappa, 1991).
Τυπικό παράδειγμα Ε.Π. στην Ολλαν
δία είναι αυτό του Groningen. Ιδρύθηκ
στο πανεπιστημιακό campus με πρώτο
βουλία του δήμου, του διαμερίσματος
του κρατικού πανεπιστημίου, μιας δημό

σιας εταιρίας ανάπτυξης, του περιφε
ρειακού κέντρου εργασίας χαι ιδιωτικών
βιομηχανιών. Οι φορείς αυτοί συμμετέ
χουν στη διοίκησή του. Πηγές χρηματο
δότησης ήταν το υπουργείο Οικονομικών,
τα τρία διαμερίσματα και το πανεπιστή
μιο. Στην αρχή, διαμορφώθηκε μια περιο
χή 10 εκταρίων για την υποδοχή επιχει
ρήσεων υψηλής τεχνολογίας, εργαστη
ρίων Ε&Α και ινστιτούτων. Το πάρκο
προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με
το πανεπιστήμιο του Groningen και με άλ
λα ερευνητικά ιδρύματα, ενώ για την προ
σέλκυση των επιχειρήσεων παρέχει εκκολαπτήριο, λογιστική και χρηματοδοτική
βοήθεια, κατάρτιση και διοικητικές συμ
βουλές. Στη λειτουργία του συμπεριλαμβάνεται ο συντονισμός και η διαχείριση
προγραμμάτων που αφορούν στην εμπορ ευματοποίηση νέων προϊόντων, την α
νάπτυξη και εμπορευματοποίηση μιας ι
δέας, που προέρχεται από επιστήμονες ή
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Δεδη
λωμένος στόχος είναι η στήριξη νέων επι
χειρηματιών, που προέρχονται από το
πανεπιστήμιο, διδασκόντων, φοιτητών,
αποφοίτων, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού (Zeraike Science Park Foun
dation, 1989).
1.7. Βέλγιο: αηστημονκά πάρκα και
πολυεθνικές

Το Βέλγιο συγκαταλέγεται στις χώρες με
μεγάλη παράδοση στη συγκρότηση επι
στημονικών πάρκων. Πολλά από αυτά ξε
κίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 70,
ενώ σήμερα λειτουργούν 10 Ε.Π., σε διά
φορες φάσεις ανάπτυξης, αριθμός εξαιρε
τικά υψηλός, συγκριτικά με το μέγεθος
της χώρας. Η επίσημη αρχή για τη δη
μιουργία Ε.Π. τοποθετείται το 1971, μετά
την απόφαση της κυβέρνησης να υποστη
ρίξει τέτοια προγράμματα. Χαρα
κτηριστικό των Ε.Π. του Βελγίου είναι η
εξ ολοκλήρου δημιουργία τους από τον
δημόσιο τομέα.
Τα πανεπιστήμια έπαιξαν και εδώ
πρωτεύοντα ρόλο, τόσο στην προσέλκυση
επενδύσεων, όσο και στο δικαίωμα να α
ποφασίζουν ποια επιχείρηση θα εγκατα
σταθεί ή θα δήμιουργηθεί στα πάρκα,
θεωρητικά κάθε πανεπιστήμιο έχει δι
καίωμα να διαθέσει γη 50 εκταρίων για ε
πιστημονικό πάρκο, ενώ κάθε πάρκο συν
δέεται απαραίτητα με ένα πανεπιστήμιο.
Μερικά πανεπιστήμια συνδέονται με πε
ρισσότερα πάρκα, ενώ γενικά αυτά γειτ
νιάζουν με τα πανεπιστημιακά campus
(Tomas, 1985).
'Οπως και στην Ολλανδία, πολλές εγ
κατεστημένες επιχειρήσεις είναι μικρές,
χωρίς αντιστοιχία με τις εξειδικεύσεις των
πανεπιστημίων. Αντίθετα, όμως, από την
ολλανδική περίπτωση με τα υψηλά ποσο

στά spin-off, τα πάρκα του Βελγίου προ
σελκύουν και πολλά ερευνητικά και τε
χνολογικά κέντρα πολυεθνικών εταιριών,
που έλκονται από την προσφορά χωροθετικών προνομίων, κινήτρων και υποδο
μών (Van Dierdonck, Debackere, Rappa,
1991).
Στη συγκρότηση Ε.Π. σημαντικό ρόλο
είχε το καθολικό πανεπιστήμιο της Lou
vain και το ελεύθερο πανεπιστήμιο των
Βρυξελλών. Το πάρκο τηε Louvain-LaNeuve, που άρχισε να λειτουργεί στις αρ
χές του 70, είναι αποτέλεσμα της πρωτο
βουλίας του αυτόνομου καθολικού πανε
πιστημίου, σε συνεργασία με τις δημόσιες
αρχές. Είναι τμήμα του πανεπιστημιακού
campus, που βρίσκεται στην περιοχή της
Βαλονίας, περίπου 30 χμ. από τις Βρυξέλ
λες. Περιλαμβάνει ερευνητικά κέντρα,
πρότυπες εργοστασιακές εγκαταστάσεις
και πολλές επιχειρήσεις, που δημιουργήθηκαν από το προσωπικό του πανεπιστη
μίου. Στόχοι του πάρκου είναι η προώθη
ση της συνεργασίας της βιομηχανίας με το
πανεπιστήμιο και η οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής. Συγκεντρώνει δραστηριό
τητες έρευνας, μεταποιητικές εταιρίες έν
τασης τεχνολογίας και υπηρεσίες, που ευ
νοούν την ερευνητική δραστηριότητα. Οι
ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν
το 75% του συνόλου των εγκατεστημένων
επιχειρήσεων. Το πανεπιστήμιο διατηρεί
στενές σχέσεις με τις εταιρίες του πάρκου,
με τη μορφή υπεργολαβικών ερευνητικών
συμβολαίων ή την προσφορά των υποδο
μών και του εξοπλισμού που διαθέτει. Το
πάρκο συνέβαλε αποτελεσματικά στην εμ
πορευ ματοποίηση της έρευνας, που διε
ξάγεται στο πανεπιστήμιο, ενώ το προσω
πικό του πανεπιστημίου συνδέθηκε πιο
οργανικά με τη βιομηχανία (Mercier,
1985). Στην ίδια λογική οργανώθηκε από
το ελεύθερο πανεπιστήμιο των Βρυξελ
λών, σε στενή σχέση με την κυβέρνηση, το
επιστημονικό πάρκο του Evere (επίσης
στην περιοχή των Βρυξελλών). Αυτό ξε
κίνησε το 1978 και αποπερατώθηκε το
1986. Ακολούθησαν, από τον ίδιο πανεπι
στημιακό φορέα, άλλα δύο πάρκα, της
Nivelles (περιοχή Βαλονίας, 25 χμ. από τις
Βρυξέλλες) και του Anderlecht (περιοχή
Βρυξελλών) (Tomas, 1985).
2. Τυπολογία των ευρωπαϊκών
επιστημονικών πάρκων

Από την ανάλυση της δυτικοευρωπαϊκής
εμπειρίας στη συγκρότηση επιστημονικών
πάρκων, διαπιστώνεται ότι η δημόσια
διοίκηση, τα πανεπιστήμια και οι βιο
μηχανίες προσανατολίσθηκαν στην ενδυ
νάμωση των δεσμών ανάμεσα στο ακα
δημαϊκό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τα επιστημονικά πάρκα, που δήμιου ρΧΥΓΧΙΌΝΑ 48 ΜΜΑΤΛ

γούνται με βάση αυτή τη λογική, διέπονται από ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:
έχουν τυπικές και λειτουργικές διασυν
δέσεις με ένα πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα
ανωτάτης εκπαίδευσης ή ερευνητικό κέν
τρο, υποστηρίζουν τη δημιουργία και α
νάπτυξη επιχειρήσεων και άλλων οργανι
σμών βασισμένων στη γνώση και προσφέ
ρουν διοικητικές λειτουργίες μεταφοράς
τεχνολογίας και επιχειρηματικές ειδικεύ
σεις στις εγκατεστημένες μονάδες.
Εκτός από το κοινό αυτό πλαίσιο, οι
διαφορές ως προς τους ιδιαίτερους στό
χους, την εμπλοκή των διαφόρων φορέων
στη δημιουργία, τις επιμέρους δρα
στηριότητες και λειτουργίες, κ.λπ., επι
τρέπουν τη διάκριση επιμέρους τύπων και
προσδίδουν πολυμορφία στις πολιτικές
συγκρότησής τους.
2.1. Μορ+ολσγκή τυπολογία

Υπό τον ευρύτερο όρο του επιστημονικού
πάρκου, διαπιστώνονται αντίστοιχες ο
νομασίες, όπως τεχνολογικό πάρκο, κέν
τρο καινοτομιών, «τεχνοπόλος», κέντρο
κατάρτισης ή προώθησης και διασύνδε
σης ερευνητικών δραστηριοτήτων, που
εκφράζουν τις προτιμήσεις διαφόρων ευ
ρωπαϊκών χωρών για τη συγκρότηση πό
λων τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι ορισμοί
αυτοί, αν και συγκλίνουν, με κοινή συνισταμένη τη σύνδεση ακαδημαϊκών ιδρυ
μάτων και επιχειρήσεων, συνιστούν ω
στόσο διαφορετικά παραδείγματα γενι
κότερων προσανατολισμών στη τεχνολο
γική ανάπτυξη.
Έτσι, το επιστημονικό πάρκο, ως όρος
των πόλων τεχνολογίας, που συναντάμε
στη Μ.Βρετανία, στο Βέλγιο και στην Ολ
λανδία, ορίζει δραστηριότητες που αφο
ρούν περισσότερο στη βιομηχανική έρευ
να και τη στενή συνάρθρωση των επι
χειρήσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται και η
τάση προσανατολισμού προς τις μικρές ε
πιχειρήσεις και σε spin-off, με έμφαση
στην ερευνητική δραστηριότητα για ανά
πτυξη νέων προϊόντων.
Ο τύπος του τεχνολογικού πάρκου,
που συναντάται στην Ισπανία, πλαισιώ
νει δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας
και παραγωγής. Η διασύνδεση των μι
κρών επιχειρήσεων με μεγάλες κυρίως πο
λυεθνικές, που παράγουν προϊόντα υψη
λής τεχνολογίας, διαμορφώνει το βασικό
στοιχείο μεταφοράς τεχνολογίας προς τις
πρώτες, ενώ καθιστά δευτερεύουσας ση
μασίας την εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοι
νότητας. Η επιλογή για τη συγκρότηση τε
χνολογικών πάρκων προσλαμβάνει έτσι
τον χαρακτήρα αμεσότερης εφαρμογής
και υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών για
την αναδιάρθρωση της παραγωγής των
παραδοσιακών κλάδων, παρά μιας ερευ-

νητικής δραστηριότητας προς ανάπτυξη
νέων βιομηχανικών κλάδων και προϊό
ντων.
Ο «τεχνοπόλος» στη Γαλλία προσδιο
ρίζει ένα τεχνολογικό πόλο, στην κυριο
λεξία, που συνδυάζει την έννοια του τε
χνολογικού πάρκου, του κέντρου καινο
τομίας και του δικτύου μεταφοράς τεχνο
λογίας. Πρόκειται για τη μεταφορά τε
χνολογίας μεταξύ μεγάλων εταιριών και
μικρότερων νεωτερικών επιχειρήσεων,
για τη βιε;*ηχανική ανάπτυξη και εφαρ
μογή της τεχνολογίας, που προέρχεται
από ερευνητικά ινστιτούτα, τη διάθεση ε
ξοπλισμού και υπηρεσιών στις μικρού με
γέθους επιχειρήσεις και τη διάχυση τεχνο
λογικής πληροφορίας.
Η Γερμανία και η Ιταλία, αντίθετα, α
ποτελούν χώρες με περιορισμένη την τάση
συγκρότησης προγραμμάτων τύπου επι
στημονικού πάρκου, για διαφορετικούς
λόγους η κάθε μια. Η Γερμανία προσανατολίσθηκε στη δημιουργία των κέντρων
καινοτομιών. Τα κέντρα αυτά θεωρείται
οτι αποτελούν μορφές Ε.Π. (βλ. UK-Science Park Association), καθώς ενθαρρύ
νουν τη μεταφορά τεχνολογίας, αλλά διακρίνσνται από την αποκλειστική τους λει
τουργία ως εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων.
Στην Ιταλία, από την άλλη, η περιορισμέ
νη έκταση της δημιουργίας επιστημονι
κών πάρκων ουναρτάται με την εμφάνιση
άλλων μορφών οργάνωσης της τεχνολογι
κής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας,
κυρίως μέσα στις αποκαλούμενες «βιομη
χανικές συνοικίες», όπου προσφέρονται
άλλες μορφές διεπιχειρησιακών διασυν
δέσεων, βασιζόμενες στην ιδιωτική πρω
τοβουλία και στη στήριξη των τοπικών
φορέων. Οι βιομηχανικές συνοικίες, λόγω
της διαφορετικής οργάνωσης της μεταφο
ράς τεχνολογίας, προσανατολίζονται
στην εξειδίκευση μέσα από τα κέντρα κα
τάρτισης, ενώσεις μεταξύ επιχειρήσεων
και κοινοπραξίες ερευνάς.

τεχνολογίας, όπου οι εγκατεστημένες επι
χειρήσεις έχουν σταθερές συμφωνίες και
δεσμούς με τα ερευνητικά ιδρύματα. Και
πάρκα με πιο ανοικτή πολιτική, με την α
ποδοχή ενός ευρύτερου φάσματος παρα
γωγικών δραστηριοτήτων. Αυτός ο τύπος
συναντάται συνηθέστερα σε περιοχές,
που συγκεντρώνουν παραδοσιακές βιο
μηχανίες, όπου τα πάρκα αναλαμβάνουν
να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων, παρά την
ανάπτυξη νέων βιομηχανικών κλάδων.
Σε συνδυασμό με το μέγεθος και τις
παραγωγικές δραστηριότητες, μπορούμε
να ορίσουμε διαφορετικούς τύπους επι
στημονικών πάρκων:
(1) Τα μεγάλου μεγέθους πάρκα, σε
περιοχές με βιομηχανικό παρελθόν,
όπου συγκεντρώνονται παραδοσιακοί
κλάδοι. Απευθύνονται στις ήδη εγκα
τεστημένες επιχειρήσεις και αποσκο
πούν στον εκσυγχρονισμό της παρα
γωγής. Επιδιώκουν την εγκατάσταση
μεγάλων εδραιωμένων επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας και έχουν διευρυμένες παραγωγικές κατευθύνοεις.
(2) Τα μεγάλου μεγέθους πάρκα, σε
περιοχές χωρίς βιομηχανικό παρελ
θόν. Επιδιώκουν την εγκατάσταση ε
δραιωμένων επιχειρήσεων τεχνολογι
κής αιχμής και συγκροτούν χώρους εξειδικευμένης παραγωγικής δραστη
ριότητας.
(3) Τα μικρού μεγέθους πάρκα, σε πε
ριοχές με βιομηχανικό παρελθόν. Α
πευθύνονται στις μικρές επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας, με ανοικτές κα
τευθύνσεις Ε&Α.
(4) Τα μικρού μεγέθους πάρκα, σε περισχές χωρίς βιομηχανικό παρελθόν.
Προσανατολίζονται σε μικρές επιχει
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας και σε εξειδικευμένες ερευνητικές δραστη
ριότητες.
2.3. Φορείς δημιουργίας κ» χρηματοδότησης

2L2. OpyommuAπρότυπα «οι μεγέθη
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο μοντέλα
οργάνωσης Ε.Π., σε σχέση με το μέγεθος
και το ρόλο τους στη βιομηχανία. Αφενός,
τα μεγαλύτερου μεγέθους Ε.Π., που, ε
κτός από τις μικρές και μεοαίες επιχειρή
σεις, προσελκύουν καθιερωμένες επιχει
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας και ερευνητι
κά τμήματα πολυεθνικών εταιριών. Αφε
τέρου, τα μικρότερου μεγέθους Ε.Π., που
προσελκύουν και στηρίζουν μικρές επι
χειρήσεις καινοτομίας με τα δίκτυα μετα
φοράς τεχνολογίας.
Σύμφωνα με την παραγωγική δραστη
ριότητα των Ε.Π., μπορούμε επίσης να
διακρίνουμε αυτά που ακολουθούν επιλε
κτική πολιτική, με παραγωγική εξειδίκευση σε ορισμένες δραστηριότητες υψηλής

Πρέπει να υπογραμμισθεί οτι παντού ο
δημόσιος τομέας είχε καθοριστικό ρόλο
στη δημιουργία Ε.Π. Η πρωτοβουλία και
το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης που
αναλαμβάνεται, άλλοτε από την κεντρική
διοίκηση ή μια κρατική αναπτυξιακή ε
ταιρία (Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία),
άλλοτε από την τοπική ή περιφερειακή
διοίκηση (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία),
άλλοτε από τα πανεπιστήμια (Βρετανία,
Γερμανία), σηματοδοτεί τον κεντρικό ρό
λο διαφόρων φορέων του δημόσιου το
μέα. Η περιορισμένη συμμετοχή ιδιωτι
κών κεφαλαίων, μεγαλύτερη στη Βρετα
νία και μηδενική στο Βέλγιο, εντοπίζεται
στην κατασκευή τον πάρκου και στην α
γορά γης για εγκατάσταση των επιχειρή
σεων.
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Ανεξάρτητα από το είδος συμμετοχής
της κεντρικής διοίκησης, ο τοπικός και
περιφερειακός χαρακτήρας των Ε.Π. εί
ναι σημαντικός. Στη Γερμανία, η κατανο
μή των πάρκων συνδέθηκε με τις επενδύ
σεις της περιφερειακής και τοπικής διοί
κησης σε κτίρια και υποδομές. Στη Γαλ
λία, με την πολιτική αποκέντρωσης, μετά

το 1983, οι περιφερειακές και τοπικές αρ
χές προσεφεραν τις αρχικές πηγές χρημα
τοδότησης και εξακολουθούν να ενι
σχύουν τα προγράμματα «τεχνοπόλων».
Στην Ισπανία, η δημιουργία των τεχνολο
γικών πάρκων βασίσθηκε στις περιφε
ρειακές διοικήσεις. Στην Ολλανδία, τα
Ε.Π. εντάχθηκαν στην περιφερειακή πο
λιτική, όπως και στη Βρετανία, όπου η α
νάπτυξή τους εντοπίζεται στις υποβοηθούμενες περιοχές (Sunman, 1987).
Σε σχέση με τους φορείς που συμμετέ
χουν στην ίδρυση και προώθηση των
Ε.Π., ισχύουν δύο βασικά μοντέλα:
(1) Το διευρυμένο σχήμα, που περι
λαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερο
μένων φορέων. Τυπική περίπτωση τέ
τοιου σχήματος είναι η συνεργασία το
πικών αρχών, πανεπιστημίων και ε
ρευνητικών κέντρων, επιμελητηρίων,
ιδιωτικών και δημόσιων εταιριών,
χρηματοδοτικών οργανισμών, τραπε
ζών. Η συμμετοχή των διαφόρων φο
ρέων στο διευρυμένο όχημα δεν είναι
ισοδύναμη και ξεχωρίζουν ορισμένοι
βασικοί επενδυτές. Το σχήμα αυτό,
παρ’ όλη τη δυσκολία επικοινωνίας α
νάμεσα στους διάφορους φορείς, συμ
βάλλει καλύτερα στην ανάπτυξη των
συνεργασιών ανάμεσα σε έρευνα και
παραγωγή και εξασφαλίζει μεγαλύτε
ρη χρηματοδότηση, όπως και την ενερ
γοποίηση του τοπικού δυναμικού.

(2) Το περιορισμένο σχήμα, που περι
λαμβάνει μικρό αριθμό χρηματοδοτι
κών φορέων. Τυπική περίπτωση μεμο
νωμένων επενδυτών είναι η τοπική ή
περιφερειακή διοίκηση, το πανεπι
στήμιο ή μια δημόσια αναπτυξιακή ε
ταιρία. Βασική προϋπόθεση για την α
νάληψη του εγχειρήματος από έναν ή
και δύο μόνο φορείς, είναι μια ευνοϊκή
αφετηρία, όπως διαθέσιμη γη και κα
τοχυρωμένη συνεργασία με βιομηχα
νίες, ισχυρή αυτοδυναμία και οικονο
μική ευρωστία της τοπικής διοίκησης,
εμπειρία και άρτια οργανωτική δομή.
Μειονέκτημα του σχήματος αποτελεί η
αποδυνάμωση του γενικότερου τοπι• κσυ χαρακτήρα του προγράμματος και
η μη ενεργός συμμετοχή καθοριστικών
παραγόντων, όπως είναι τα πανεπι
στήμια και τα ιδρύματα έρευνας.
3. Τελικές παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό επιχείρησε να παρουσιά
σει τη συμβολή των Ε.Π. στη μεταφορά
τεχνολογίας, όπως και τις επιλογές και
μορφές συγκρότησης Ε.Π. στον ευρω
παϊκό χώρο.
Τα προγράμματα Ε.Π. στην Ευρώπη
αποτελούν διαδεδομένη πρακτική και
προσελκύουν το ενδιαφέρον όλο και πε
ρισσότερων χωρών. Φανερώνουν μια
στρατηγική, μέσα από την οποία αναμέ
νονται θετικά αποτελέσματα για την αστι
κή και περιφερειακή ανάπτυξη και την α
ναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των επι
χειρήσεων (βλ. Komninos 1992, Monde,
κ.α. 1988). Από την άλλη, η ευρωπαϊκή
εμπειρία δείχνει ότι τα προγράμματα αυ
τά δεν παρουσιάζουν ενιαίο χαρακτήρα,
αλλά διαφοροποιούνται και προσαρμό
ζονται στις εκάστοτε ιδιομορφίες των ε
θνικών οικονομιών και των τοπικών ή πε
ριφερειακών χαρακτηριστικών.
Στο σημείο αυτό, σημαντικό ερώτημα
για μια χώρα ή μια περιοχή που υιοθετεί
παρόμοιες πρακτικές, είναι η διασαφήνι
ση των αναγκών στις οποίες απαντά η δη
μιουργία ενός Ε.Π. και ο προσδιορισμός
της αγοράς, στην οποία το Ε.Π. απευθύ
νεται, ώστε να προσδιορισθεί ο καταλλη
λότερος τύπος, το μέγεθος και η μορφή
συγκρότησής του. Η ευρωπαϊκή εμπειρία
προσφέρει πολλές επιλογές, που πρέπει
να αξιολογηθούν σε σχέση με τις τοπικές
ιδιομορφίες και επιδιώξεις.
■
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Προγραμματισμός και οργάνωση
των τεχνοπόλεων

Π ανος Σ ταθακοπουλος

ται επομένως από τα προγράμματα που α
ναπτύσσει το κέντρο και η έλευση μιας ε
πιχείρησης αναλύεται φυσικά σε συνάρ
0 χαρακτήρας τους
τηση με τη συμμετοχή της στις δραστηριό
τητες του κέντρου. Πίσω από ένα επιφα
ΔΙΕΘΝΗΣ διάσκεψη, που έγινε
νειακά σχεδόν ταυτόσημο τελικό αντικεί
στο Βερολίνο, το Φεβρουάριο του
1985, με θέμα τα επιστημονικά πάρκα καιμενο, τα δύο αυτά συστήματα (κέντρα εκσυγχρονισμού και επιστημονικά πάρκα)
τα κέντρα εκσυγχρονισμού, επέτρεψε να
έχουν πολύ διαφορετικές λειτουργίες: στα
αντιπαρατεθούν οι αντιλήψεις πολλών
«καθαρόαιμα» επιστημονικά πάρκα, τα
χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, γύρω από
πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά κέντρα
τις εμπειρίες και τους στόχους των απόπαίζουν προωθητικό ρόλο, με σκοπό να εψεών τους. Στη διάσκεψη, το ασαφές λε
νισχύσουν τη δύναμή τους, να βελτιώσουν
ξιλόγιο, η έλλειψη κανονιστικών προτύ
τα οικονομικά τους ή ν’ αυξήσουν την α
πων και ο ενθουσιασμός των προωθητών
κτινοβολία τους. Ο ρόλος τους είναι κινη
έδειξαν καθαρά τον ζωντανό και εξελισ
τήριος και όχι υποβοηθητικός.
σόμενο χαρακτήρα της έννοιας του τεχνο
Οι τεχνοπόλοι. (RigardJ. 1985) Αυτή η
λογικού πόλου. Από τη διάσκεψη αυτή
τρίτη κατηγορία είναι μια δυνατότητα
πάντως απέρρευσαν τρεις χαρακτηριστι
βιομηχανικής ζώνης με την υποδοχή και
κοί προσανατολισμοί πειραμάτων και α
νούργιου τύπου «βιομηχανίας» (δεν πρέ
πόψεων (σχεδίων) σχετικά με τις τεχνοπει να συγχέουμε τον τεχνικό πόλο που απόλεις.1
ναφέρεται στην πόλη με τον τεχνοπόλο
Τα κέντρα εκσυγχρονισμού, που γενι
που αναφέρεται σε μια οικονομική λει
κά συνδέονται άμεσα με κάποια κέντρα
τουργία).
έρευνας ή εκπαίδευσης, αλλά υποστηρί
Οι τυπικοί τεχνοπόλοι είναι αυτοί που
ζονται οικονομικά από τις τοπικές αρχές,
προωθήθηκαν από την ιαπωνική χωροτα
συσχετίζουν το στόχο της δημιουργίας ε
ξική πολιτική (Foujita Κ., 1988). Στόχος
πιχειρήσεων με το στόχο του εκσυγχρονι
τους είναι να δομήσουν τον ιαπωνικό πε
σμού τους. Ο εξοπλισμός ενός χώρου θεω
ριφερειακό χώρο, κατανέμοντας τις εγκα
ρείται ένα από τα πολυάριθμα στοιχεία
ταστάσεις των ερευνητικών και βιομηχα
που είναι χρήσιμα σε μια καινούργια επι
νικών ειδικοτήτων και προσαρμόζοντας,
χείρηση και η προβληματική στρέφεται
σύμφωνα με το στόχο αυτό, τις δομές της
προς την κινητοποίηση ενός μεταβαλλό
βιομηχανικής υποδομής, της εκπαίδευσης
μενου συνόλου πηγών, το οποίο «συνο
και της αστικής οργάνωσης.
δεύει», αλλά δεν «βοηθά», την καινούρ
Οι τεχνοπόλοι, που θεωρούνται μια
για επιχείρηση. (Wallace A. 1982)
καινούργια γενιά βιομηχανικών πάρκων,2
έχουν στόχο να καταστήσουν δυναμικότεΤα επιστημονικά πάρκα είναι ζώνες υ
ποδοχής, οι οποίες παρέχουν το χώρο που
απαιτείται για την εγκατάσταση επιχει
1. Χώρος επιστημονικής έρευνας και παραγω
ρήσεων «οικείων» προς κάποια κέντρα έ
γής υψηλής τεχνολογίας. Η τεχνοπόλη, τε
ρευνας ή ανώτατης παιδείας. Παρ’ όλο
χνοπόλος, τα επιστημονικά πάρκα ή κέντρα
που οι συγκεκριμένες τοποθεσίες είναι
εκσυγχρονισμού, ανάλογα με τη χώρα
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ο ειδικός
προέλευσης ή τις τεχνολογικές αποκλίσεις,
αποτελούν μια νέα αστική πραγματικότητα,
χαρακτήρας των «επιστημονικών πάρ
με έντονο ρυθμό ανάπτυξης και εξέλιξης
κων» φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός
τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον υ
ότι η λογική της σύστασής τους αποβλέπει
πόλοιπο κόσμο, κυρίως την Ιαπωνία και τις
στην ωφέλεια του κέντρου έρευνας ή εκ
Η.Π.Α.
παίδευσης. Μ’ άλλα λόγια, η επιδίωξη
2. Δεν πρέπει να συγχέει κανείς τα επιστημονι
προσέλκυσης επιχειρήσεων, στο χώρο
κά πάρκα με τις βιομηχανικές ζώνες. Τα ε
που περιβάλλει το κέντρο έρευνας ή εκ
πιστημονικά πάρκα είναι χώρος έρευνας
παίδευσης, οφείλεται στο ότι αυτές μπο
και προώθησης τεχνολογικής αιχμής και όχι
ρούν να αποβούν χρήσιμες στο συγκεκρι
βάσεις δραστηριοτήτων παραγωγής, όπως
μένο κέντρο, στα πλαίσια του ερευνητι
συμβαίνει στις βιομηχανικές ζώνες. Εμφα
κού ή εκπαιδευτικού προγράμματός του.
νίζονται κυρίως στην περιφέρεια των αστι
(RigardJ. 1985).
κών κέντρων, των οποίων οι πληθυσμός
Η επιλογή των επιχειρήσεων εξαρτάπρέπει να ξεπερνά τις 200.000 (μητροπολιτιΒασικές έννοιες των τεχνοπόλεων
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ρη με κάθε τρόπο τη βιομηχανία και θεω
ρούν την τεχνολογία έναν απ’ αυτούς τους
τρόπους. Η προσοχή τους στρέφεται,
π.χ., σε τρεις πλευρές που κρίνονται ση
μαντικές: α) στην ταυτόχρονη υποδοχή α
νεπτυγμένων βιομηχανιών υψηλής τεχνο
λογίας και συνηθισμένων βιομηχανιών
για να διευκολυνθεί η διάχυση, β) στην
παροχή υπηρεσιών για βιομηχανική ανά
πτυξη, οι οποίες δεν είναι μόνο τεχνολογι
κές - marketing εξαγωγές, χρηματοδότη
ση, μελέτες αγοράς κ.λπ., και γ) στην κι
νητοποίηση, ως προς το σχέδιο, όλου του
οικονομικού χώρου - δηλαδή πρόκειται
για βιομηχανικό παρά για ερευνητικό εγχείρημα.
Ρόλος luv τεχνοπόλεων είναι
η οικονομία και οι εδαφικές
αναπτυξιακές πρακτικές

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κέντρα εκ
συγχρονισμού, τα επιστημονικά πάρκα
και οι τεχνοπόλοι βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της επικαιράτητας. Η επιβολή αυ
τής της μόδας ήταν απότομη και γίνεται
αισθητή σ’ όλο το χώρο των τοπικά υπεύ
θυνων: οι σύγχρονες δυναμικές πόλεις
πρέπει να έχουν την τεχνόπολή τους, ό
πως, πριν από λίγα χρόνια, οι μεγάλες
πόλεις έπρεπε να έχουν τη βιομηχανική
ζώνη τους και το πολιτιστικό κέντρο τους.
Κύριο χαρακτηριστικό των τεχνοπό
λεων είναι η συνύπαρξη του δευτερογε
νούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής με
την επιστημονική έρευνα. Δηλαδή, το
«πάντρεμα» βιομηχανίας, παραγωγής υ
ψηλής τεχνολογίας και πανεπιστημιακών
κή πόλη, mother äty). Ενσωματώνουν βιο
μηχανίες υψηλής τεχνολογίας, οργανισμούς
ακαδημαϊκής και επιστημονικής έρευνας
και το υπήρχαν αστικό σύνολο μέσα σ’ ένα
οργανικό συντονισμένο περιβάλλον.
Βιομηχανικά συγκροτήματα σχηματί
ζονται με την παρουσία νέων βιομηχανιών
υψηλής τεχνολογίας στην πόλη και με την
ενθάρρυνση της «αυτο-ανάπτυξης» («selfdevelopment») των υπαρχόντων τοπικών
βιομηχανιών. Μερικές από τις περισσότερο
κοινές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας εί
ναι: αεροσκαφών, διαστημικών, οπτικών,
βιοτεχνολογίας, ιατρικών ηλεκτρονικών,
βιομηχανικών ρομπότ, computers, software,
φαρμάκων και ιατρικών εργαλείων, βιομη
χανικών μηχανημάτων. Δύο είδη έρευνας
και εφαρμογής είναι τονισμένα στην τεχνόπολη: το ένα είναι ο τύπος που βοηθά στην
παραγωγή ελκυστικών νεωτερισμών για την
παγκόσμια αγορά, ενώ το άλλο είναι ο
τύπος του οποίου κύριος ρόλος είναι να με
ταφέρει νέες τεχνολογίες στις τοπικές βιο
μηχανίες. Η τεχνόπολή είναι ένα εθνικό
σχέδιο, που όμως αποβλέπει στην επίτευξη
της περιφερειακής ανάπτυξης υπό την ηγε
μονία της περιοχής, κάνοντας χρήση του υπάρχσντος εδάφους, της εκπαίδευσης και
των ερευνητικών δυνατοτήτων, του πολιτι
σμού και άλλων στοιχείων του τόπου.

ερευνητικών καινοτομιών.
Ενδιαφέρουσα καινοτομία: τα σχέδια
των τεχνολογικών πόλων εμφανίζονται
και γενικεύονται βάσει τοπικών αναλύ
σεων.
Αυτό το ρεύμα πρωτοβουλιών που κα
θιστά προφανές ότι οι τοπικά υπεύθυνοι
λαμβάνουν πια υπόψη τους την τεχνολο
γία και τη δυναμική ενός καινούργιου
βιομηχανικού τομέα, στα όρια της έρευ
νας και της παραγωγής, είναι άραγε κάτι
βαθύτερο από μια θυσία στη μόδα και
από μια προβολή των αμερικανικών «suc
cess stories»; Μ’ άλλα λόγια, τα έργα που
πραγματοποιούνται και τα σχέδια των τε
χνοπόλεων αναφέρονται σε μια δομή
στόχων και στις σχετικές διαχειριστικές ι
διαιτερότητες ως πρωταρχικά εργαλεία
για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό και
την περιφερειακή ανάπτυξη;
Οι σκέψεις που παρουσιάζονται εδώ
δεν αποβλέπουν στην πραγματοποίηση
ταξινομήσεων ή στον καθορισμό της έν
νοιας των τεχνοπόλεων, α λλ ά σ τη ν ε ξ έ τα 
ση το υ ερ ω τή μ α το ς α ν πίσω α π ό τη ν ά ν θ η 
ση κ α ι τη ν π ο ικ ιλ ία α υτώ ν τω ν π ρ ω το β ο υ 
λιώ ν υ π ά ρ χ ο υ ν ο ρ ισ μ έν ες σ τα θ ερ ές ως
π ρ ο ς το ρ ό λο τω ν τεχν ο π ό λεω ν σ τη ν α ν ά 
π τυ ξ η , σταθερές που θα μπορούσαν, τελι

κά, με μια εθνική πολιτική, να καθοδηγή
σουν τους τρόπους συμμετοχής των τοπι
κών πρωτοβουλιών.
Χωρίς να υπάρχει ακόμα ένας ακριβής
ορισμός των τεχνοπόλεων, φαίνεται ότι η
πρακτική τείνει να ορίζει με ειδική χωρο
ταξική πολιτική συγκεκριμένες γεωγρα
φικές περιοχές, που διαθέτουν ένα λίγο
ώς πολύ σύνθετο έλεγχο επί των έργων. Ε
πομένως, οι τεχνοπόλεις μάλλον ανήκουν
στην κατηγορία των πολιτικών, των ανα
πτυξιακών προγραμμάτων ή των οργα
νώσεων. (Wallace A. 1982)
Βασιζόμενοι σ’ αυτόν ακριβώς τον ορι
σμό της έννοιας των τεχνοπόλεων, προσ
παθούμε να παρουσιάσουμε εδώ ορισμέ
να χαρακτηριστικά της γενικής εικόνας
τους, βάσει των πληροφοριών που έχουμε
για τα προγράμματά τους, των μηνυμά
των που μεταδίδονται από τον τύπο και
από τα κείμενα που παρουσιάζουν και α
ναλύουν το ρόλο τους και τις αρχές τους.
Οι τεχνοπόλεις τίναι κατ' αρχός
ζά η ς υποδοχής

Προφανώς, υπάρχει μια πολύ ισχυρή
σχέση μεταξύ της έννοιας της τεχνοπό
λεως και της πολιτικής αστικής γης. Εξάλ
λου, πολλές φορές οι πρωτοβουλίες λαμβάνονται από τους φορείς: δήμο, εμπορι
κό και βιομηχανικό επιμελητήριο, εταιρία
μεικτής οικονομίας κ.λπ.
Σκοπός αυτών των χωροθετήσεων εί
ναι να συγκεντρώσουν στην εξοπλισμένη
ζώνη μονάδες «υψηλής τεχνολογίας»:
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κέντρα ερευνών, κέντρα ανώτατης παι
δείας, αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Το
συνηθισμένο όραμα είναι πολύ ελιτίστι
κο. Πρόκειται για «ένα κλαμπ φαιάς ου
σίας», για έναν «πόλο υπεροχής», για το
«μέταλλο της βιομηχανικής λόγχης».
Για να εγκατασταθεί κανείς στη ζώνη,
πρέπει να γίνει δεκτός από μια επιτροπή
επιλογής που κρίνει αν ο υποψήφιος ανή
κει στο χώρο της τεχνολογίας.
Πράγματι, ως προς τη λογική της χωροθέτησης, οι μονάδες υψηλής τεχνολο
γίας θεωρούνται έπαλξη εμπορευματοποιήσεως της ζώνης υποδοχής. Αυτή η
χαρακτηριστική πελατεία έχει τη φήμη ότι
δημιουργεί θέσεις απασχολήσεως, ότι η
παρουσία της προσφέρει στην πόλη ή στη
μικρή περιοχή μια αίγλη, μια εικόνα εκσυγχρονισμού στους επαγγελματικούς
χώρους και στην κοινή γνώμη. Έτσι, η υ
ψηλή τεχνολογία τείνει να γίνει πανάκεια
για τις καινούργιες επιχειρήσεις της βιο
μηχανικής εγκατάστασης, όπως ακριβώς
ήσαν, πριν από είκοσι χρόνια, οι ηλεκτρο
νικές δραστηριότητες. (Castells, Ε ., Markusen, A ., 1985)

Είναι όμως αρκετά δύσκολο να αποδο
θεί αυτός ο χαρακτηρισμός στην τεχνολο
γία με λειτουργικά κριτήρια ταξινομήσεως, που να ορίζουν από ποιο σημείο και
μετά θεωρείται «υψηλή» μια τεχνολογική
δραστηριότητα. Τέτοιου είδους κριτήρια
θα έπρεπε να μπορούν να συσχετίσουν
πολλά ανόμοια πράγματα: το επίπεδο της
έρευνας που διεξάγεται στην επιχείρηση,
το ποσοστό επί του τζίρου της επιχείρη
σης που είναι αφιερωμένο στην έρευνα, το
επίπεδο των πτυχίων των ανωτέρων στε
λεχών, η αναλογία των στελεχών προς
τους εργάτες, η προστιθέμενη αξία των
προϊόντων της επιχείρησης, η σπάνις των
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων στον δε
δομένο τομέα, η ηλικία του προϊόντος, ο
αριθμός των κατατεθειμένων ή χρησιμοποισυμένων πτυχίων κ.ά.
Αυτή η δυσκολία αντικειμενικού
προσδιορισμού των ορίων της υψηλής τε
χνολογίας εξηγεί αναμφίβολα γιατί, αντί
να υπάρχει ένας κανονισμός, χρησιμοποι
είται μια επιτροπή για την αξιολόγηση και
αποδοχή των υποψηφίων επιχειρήσεων,
πράγμα που ενισχύει εξάλλου την εικόνα
του κλαμπ.
Αλλά αυτή η ίδια δυσκολία συναντάται και στον τομέα της επικοινωνίας: πώς
να εξηγήσουμε τι ψάχνουμε, τα χαρακτη
ριστικά αυτών που θέλουμε να προσελκύσουμε, αν δεν μπορούμε να ορίσουμε
σαφώς τα κριτήρια που τους χαρακτηρί
ζουν; Μπορεί να παρατηρηθεί βέβαια ότι
τα prospectus των τεχνοπόλεων ή τα κεί
μενα παρσυσιάσεως αποσαφηνίζουν συ
νήθως την έννοια της υψηλής τεχνολο
γίας, αναφερόμενα σε τομείς δραστηριο
τήτων που διαθέτουν μια τεχνολογική ει-

κόνα: ηλεκτρονική, τηλεματική, ρομποτι
κή, βιοτεχνολογία, πληροφορική κ.λπ.
Απ’ αυτό προκύπτει, κατά κάποιο τρόπο,
μια δυαδική εικόνα για τη βιομηχανία: ο
χειρισμός ηλεκτρονικών μηχανημάτων
είναι ευγενής δραστηριότητα, η κατα
σκευή παπουτσιών ή κονσερβών είναι
δραστηριότητα «χαμηλής τεχνολογίας».
Η εντύπωση αυτή, που αναπτύσσεται
στην κοινή γνώμη, τείνει επίσης να διαδο
θεί ας ορισμένους χώρους υπευθύνων,
που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με
την εσωτερική οργάνωση των βιομηχανι
κών τομέων και με τις σχέσεις τους με την
επιστήμη και την έρευνα - και κυρίως
στους τοπικούς υπεύθυνους που σχετί
ζονται με τον έλεγχο των έργων των τε
χνολογικών πόλεων.

ρωματική προσφορά μιας ευχάριστης
κατοικίας, η κοντινή ή άμεση ύπαρξη
χώρων αναψυχής, η αυστηρή συγγρα
φή υποχρεώσεων, οι όροι δόμησης,
πράγματα που εγγυώνται την αισθητι
κή και την ποιότητα του περιβάλλον
τος, όλα αυτά είναι πολλές φορές ι
σχυρά στοιχεία αυτών των προγραμ-
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Οι τεχνοπόλεις προσαρμόζονται
σε |Μ ζήτηση

Περιοχές υποδοχής οικονομικών δραστη
ριοτήτων και οικονομικής ανάπτυξης
κατ’ αρχάς, οι τεχνοπόλεις προκάλεσαν
την ανάδυση συγκεκριμένων προωθητικών στρατηγικών, στραμμένων κυρίως
προς την εγκατάσταση τεχνολογικών μο
νάδων — επιχειρήσεων και ερευνητικών
κέντρων. Ο στόχος αυτός είναι αναγκαίος
στο λειτουργικό πρόγραμμα των τεχνο
πόλεων για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότη
τα των επιχειρήσεων και αντιστοιχεί με
την επιδίωξη, σε πρώτο πλάνο, μιας πολι
τικής εγκαταστάσεως ειδικευμένων επαγ
γελμάτων, που παρακινεί πάντα τους το
πικούς φορείς. Σε γενικές γραμμές, λοι
πόν, η προωθητική επικοινωνία είναι
διαρθρωμένη πάνω σε μια πρόσκληση
προς εγκατάσταση, που απευθύνεται στις
επιχειρήσεις και το σύνολο των επιχειρη
μάτων αναπτύσσει τα θετικά στοιχεία του
χώρου που του προσφέρεται. «High Tech
Culture <Τentreprise et changement social».
Γι’ αυτό, σε γενικές γραμμές, το πρό
γραμμα των τεχνοπόλεων λαμβάνει υπό
ψη του, σε μεγάλο βαθμό, τη «ζήτηση»
των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας,
μια ζήτηση πραγματική ή υποθετική. Οι
προσπάθειες στρέφονται, λοιπόν, προς
την επεξεργασία λειτουργικών προγραμ
μάτων, παρόμοιων μ’ αυτά που χαρακτη
ρίζουν τις παραδοσιακές βιομηχανικές
ζώνες. Ξαναβρίσκουμε, έτσι, κάτω από
διάφορες μορφές, όλα ή μερικά από τα
στοιχεία των κλασικών προγραμμάτων σε
πολλά νέα σχέδια: (Magnaval, R. 1985).
■ Ένα στοιχείο που συναντάται αρκε
τά συχνά είναι η γενική διευθέτηση
των όρων διαβίωσης, η οποία σκοπό
έχει να εγγυηθεί την αποδοχή του
πλαισίου εργασίας μέσα στην περιοχή
από τα ανώτερα στελέχη, τους δια
νοούμενους και τους ερευνητές. Η φυ
σική ομορφιά του χώρου, η συμπλη

■ Ένα δεύτερο στοιχείο αφορά στα
λειτουργικά χαρακτηριστικά ζωνών
συνηθισμένων ως προς την εγκατά
σταση των δραστηριοτήτων, αλλά
«διαφοροποιημένων», εξαιτίας των
πρακτικών της υψηλής τεχνολογίας:
ζώνες που βρίσκονται κοντά σε διεθνή
αεροδρόμια, σε κυκλοφορικούς κόμ
βους, σε μεγάλες τεχνολογικές επιχει
ρήσεις ή σε ερευνητικά κέντρα, ζώνες
με πρόσβαση στα τηλεματικά δίκτυα
κ.λπ.
■ Στα προγράμματα προβλέπονται ε
πίσης γενικά ορισμένες λίγο ώς πολύ
«σοφιστικέ» υπηρεσίες, οι οποίες κυ
μαίνονται από τις υπηρεσίες διαμονής
(εστιατόριο, ξενώνες, αθλητισμός) ως
τις «τεχνολογικές» υπηρεσίες (πρόσ
βαση σε επιστημονικά έγγραφα και
πληροφορίες, μεγάλη δυνατότητα ενη
μέρωσης). Μέρος των προγραμμάτων
αναφέρεται σε δεδομένα, που παρου
σιάζονται ως τμήματα του περιβάλ
λοντος της επιχείρησης και διευκολύ
νουν τη λειτουργία της. Τα δεδομένα
αυτά μπορεί να είναι είτε η επί τόπου
παρουσία στοιχείων καθοριστικών
για τη μεταβίβαση τεχνολογίας και την
τεχνολογική πρόοδο (μεγάλες σχολές,
πανεπιστημιακά κτίρια, ερευνητικά
κέντρα) είτε η ύπαρξη μιας προνομια
κής οργάνωσης των σχέσεων με τους
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οργανισμούς, που παρεμβαίνουν για
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις (η
πλευρά αυτή θα διασαφηνισθεί παρα
κάτω). Είναι χαρακτηριστικό, πάν
τως, ότι τα στοιχεία αυτά αναφέρονται συνήθως στα πλαίσια της απου
σίας ή παρουσίας, του κοντινού ή του
μακρινού, χωρίς να προτείνονται ι
διαίτεροι τρόποι και ειδικές λειτουρ
γικότητες στις τεχνοπόλεις που θα κα
θιέρωναν καινούργιες και τυποποιη
μένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρή
σεων και αυτών των στοιχείων του πε
ριβάλλοντος.
Τέλος, τα προγράμματα προβλέπουν
καταναγκαστικά μέσα, συχνά ισχυρά,
που θα επιβληθούν στις επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν θα διατηρήσουν τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα (αρχιτεκτονικοί κα
ταναγκασμοί και πολεοδομίκοί κανονι
σμοί) και το πνεύμα «κλαμπ» της όλης
διαδικασίας (επιτροπή συναινέσεως,
συμμετοχή σ’ έναν τομέα δραστηριοτήτων
κ.ά.) Σπάνια, όμως, τα επιβαλλόμενα καταναγκαστικά μέσα φθάνουν μέχρι του
σημείου να υποχρεώσουν την επιχείρηση
να καταναλώσει υποχρεωτικά τις προσφερόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες, ή να
δεσμευτεί ότι θα συσχετισθεΐ με συλλογι
κές πρακτικές ως προς την οικονομική της
δραστηριότητα.
Έτσι, φαίνεται ότι το περιεχόμενο των
προγραμμάτων καθορίζεται κυρίως από

την προσπάθεια προσαρμογής των εμπο
ρευματοποιημένων δομών υποδοχής στη
ζήτηση της πελατείας που είναι στραμμέ
νη προς την υψηλή τεχνολογία. Απ’ αυτή
την άποψη, λοιπόν, η τεχνόπολη εμφανί
ζεται σχηματικά ως ιδιαιτερότητα μιας εξειδικευμένης βιομηχανικής ζώνης.
Οι ττχνοηόλεις συγκεντρώνουν
τα μέσαπου έχουν δημιουργηθε!
στα πλαίσια μη εντοπισμένων πολιτικών

Η προώθηση των τεχνοπόλεων τονίζει συ
χνά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, οι ο
ποίες είναι εγκατεστημένες στην περιοχή
τους, διαθέτουν, ή θα διαθέτουν προσε
χώς, προνομιακά μέσα πρόσβασης στις υ
πηρεσίες που παρέχουν ή στις διαδικα
σίες που διαχειρίζονται οι δημόσιοι οργα
νισμοί. Συνήθως, αυτή η ευκολία πρόσβα
σης συγκεκριμενοποιείται μόνο από το γε
γονός ότι οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται
κοντά στην τεχνόπολη, δεδομένου ότι οι
διαδικασίες αυτές δεν είναι αρμοδιότητα
των τεχνοπόλεων. Πρέπει να επισημάνουμε, πάντως, ότι σχεδόν όλα τα προγράμ
ματα προβλέπουν μια οργάνωση του
τύπου «κέντρο εκσυγχρονισμού» και οι
τεχνοπόλεις σπάνια επεκτείνονται έξω
από τα πλαίσια του καταστατικού τους.
Τα μέσα που κινητοποιούνται, κατ’
αυτό τον τρόπο, σχετικά με την τεχνόπο
λη, αποτελούν μέρος του οπλοστάσιου,
που έχει συσταθεί, είτε εν ονόματι της οι
κονομικής βοήθειας προς τις επιχειρή
σεις, είτε εν ονόματι της προώθησης της
δημιουργίας επιχειρήσεων, είτε για να ευ
νοηθούν οι μεταβιβάσεις βιομηχανικής έ
ρευνας ή οι τεχνολογικές καινοτομίες. Το
καθένα απ’ αυτά τα θέματα είναι, στην
πραγματικότητα, ένας άξονας οικονομι
κής πολιτικής που παράγει, υπό την ώθη
ση του κράτους ή των περιφερειακών ορ
γανισμών, διαδικασίες ή οργανώσεις χω
ρίς εδαφική πρόσδεση σε μια ιδιαίτερη
ζώνη δραστηριοτήτων. (Goudivat, Υ.,
Giusti, J. 1988, De Sogoya, B. 1988).
Από την άποψη αυτή, οι τεχνοπόλεις
φαίνεται να έχουν δύο χαρακτηριστικά:
■ Εκτός από τεχνολογικές επιχειρή
σεις, προκαλούν και τη συγκέντρωση
των μέσων εκείνων που μπορούν να τις
καταστήσουν πιο προσιτές ή πιο γνω
στές.
■ Επιτρέπουν τη συνεκτική εφαρμογή
των μέσων αυτών σ’ ένα χώρο ο ο
ποίος, χάρη στην τεχνολογική πρακτι
κή, αποτελεί προνομιακή πελατεία
των στρατηγικών που αποβλέπουν
στην εκτέλεση των θεματικών πολιτι
κών αποφάσεων.
Απομένει να μάθουμε αν το μόνο απο
τέλεσμα των τεχνοπόλεων είναι η συγκέν
τρωση και η συσσώρευση των υφιστάμε
νων μέσων ή αν οι τεχνοπόλεις συνιστούν
αρκετά ειδικές καταστάσεις για να παί

ξουν ένα δικό τους ρόλο, συμπληρωματι
κό των μέσων των θεματικών πολιτικών.
Το ερώτημα αυτό μας αναγκάζει να περιγράψουμε ως εξής τους στόχους και τους
πιθανούς ρόλους των τεχνοπόλεων στη
βιομηχανική εξέλιξη (Foujita, 1988):
■ Γεωγραφική συγκέντρωση των επι
χειρήσεων ενός συγκεκριμένου τύπου,
δηλαδή, στην πραγματικότητα, εξειδικευμένη βιομηχανική ζώνη.
■ Σύσταση ενός «κλαμπ», που, κατά
κάποιο τρόπο, μετατρέπεται σε «πελα
τεία» των δημόσιων διαδικασιών α
ξιοποίησης της έρευνας.
■ Εργαλείο μιας σφαιρικής πολιτικής
για την εδαφική ανάπτυξη, που επι
φέρει αποτελέσματα διαφορετικών
διαστάσεων από τις εθνικές θεματικές
πολιτικές.
Οι τεχνοπόλεις κινητοποιούνται
βάσει της εσωτερικής τους επιτυχίας

Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί γιατί οι τεχνοπόλεις, αν και αναφέρονται σχεδόν
πάντα σε μια ζώνη υποδοχής, εν τούτοις
συνδέονται με την εκτέλεση θεματικών
πολιτικών: μεταβιβάσεις βιομηχανικής έ
ρευνας, δημιουργία επιχειρήσεων, καινο
τομία. Η παρουσίαση των τεχνοπόλεων
τις τοποθετεί πάντα «εν καταστάσει», δη
λαδή τα σχέδια παρουσιάζονται πάντοτε
συνδεδεμένα με το σύνολο του εκάστοτε
χώρου: αφενός, η τεχνόπολη παρουσιάζε
ται ως λογική προέκταση του ερευνητικού
δυναμικού και/ή των βιομηχανικών δυνα
τοτήτων της μικροπεριοχής, αφετέρου,
προβάλλεται ως εργαλείο προόδου και
δόμησης του μέλλοντος αυτού του ίδιου
χώρου.
θ α μπορούσαμε, λοιπόν, να περιμέ
νουμε ότι οι υπεύθυνοι χειριστές των τε
χνοπόλεων θα αναφέρσντο ρητά σε λει
τουργικούς στόχους και σε κριτήρια αξιο
λόγησης, εφαρμόσιμα στο σύνολο του
χώρου, χωρίς υπερ-αναπαράσταση του υ
ποσυνόλου που περικλείεται από την πε
ρίμετρο της λειτουργικής ζώνης υποδο
χής. Αυτή η διεύρυνση του πεδίου των συ
νεπακόλουθων αποτελεσμάτων μνημο
νεύεται πάντα στα πολιτικά επιχειρήματα
που υπάρχουν στον πρόλογο των προ
γραμμάτων (βλ. IV διεθνής διάσκεψη,
prospectus). Είναι όμως προφανές ότι οι
υπεύθυνοι συναντούν πολλές δυσκολίες
στην έκφραση του περιεχομένου αυτής
της επέμβασης με πρακτικούς και λει
τουργικούς τρόπους.

Eivw η ττχνύπολη ένα puùwô προϊόν;

Ως προς το λειτουργικό τους περιεχόμενο,
οι τεχνοπόλεις φαίνονται εναρμονισμένες
με τις παραδοσιακές έννοιες της πολεοδο
μίας-χωροταξίας , εφαρμοσμένες σ’ έναν
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ιδιαίτερο στόχο (την υψηλή τεχνολογία)
και εκμεταλλευόμενες τις διαθέσιμες ευ
καιρίες στα μέσα των καινούργιων πολιτι
κών καινοτομίας, αξιοποίησης της έρευ
νας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
Είναι αναμφίβολο, όμως, ότι η έννοια της
τεχνόπολης, που είναι έτοιμη να γίνει κοι
νό επιχείρημα των τοπικών στρατηγικών,
βασίζεται σ’ ένα πολύ πιο «εμπορικό»
πρότυπο, το οποίο, με τη σειρά του, βα
σίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στο μύθο.
Το πρότυπο αυτό φανερά προκαλεί την
κινητοποίηση των πολιτικών και οικονο
μικών παραγόντων, αλλά ο ρεαλισμός του
δεν έχει αποδειχθεί και το λειτουργικό
του περιεχόμενο είναι αδύναμο.
Στην πράξη, οι τεχνοπόλεις συνδυά
ζονται με καταστάσεις και πραγματικότη
τες, που, επειδή είναι λίγο ώς πολύ γνω
στές, θεωρούνται γενικά επιτυχίες και
πρότυπα: η Silicon Valley, η ιαπωνική
βιομηχανία, η Sophia Antipolis, η Zirst
της Γκρενόμπλ (Carrez J. F. 1985,
Gouvidat Y. 1988).
Υπάρχει εδώ ένα διπολικό πεδίο, που
μπορεί να περιγράφει σε γενικές γραμμές
ως μια καινούργια κατάσταση σχέσεων, η
οποία, κάτω από διάφορες ονομασίες
(αλληλεξάρτηση, μεταβίβαση, διασταυ
ρούμενη γονιμοποίηση, συμβίωση), ταυ
τίζει την τεχνόπολη μ’ ένα σύστημα επι
κοινωνίας. Πράγματι, είναι σαφές ότι έ
χουμε εδώ παρόντα και τα δύο στοιχεία
της επικοινωνίας: το περιεχόμενο και τη
σχέση. Έτσι, η πρωτοτυπία της τεχνόπο
λης στο οικονομικό σύστημα, μια πρωτο
τυπία που τελικά δεν αποδεικνύεται επαρκώς στο λειτουργικό επίπεδο, ξεφεύ
γει από το επίπεδο του μύθου και μετατί
θεται στο επίπεδο μιας δυναμικής κατά
στασης επικοινωνίας.
Στις πιο γνωστές γαλλικές επιχειρή
σεις, τη Sophia Antipolis και τη Zirst, δεν
φαίνονται ακόμα να έχουν αναπτυχθεί
ουσιαστικά αυτά τα φαινόμενα της αλλη
λεξάρτησης. Οι άνθρωποι πιο πολύ μι
λούν γι’ αυτά παρά τα βλέπουν να υφίστανται (Gouvidat Y. 1988). Δεν απο
κλείεται, εξάλλου, η καθιέρωση τέτοιων
μηχανισμών να είναι σχετικά τεχνητή στο
επίπεδο αυτής καθ’ εαυτής της ζώνης υ
ποδοχής: οι επιχειρήσεις, που εγκαθί
στανται εκεί, συμπεριλαμβανομένων και
όσων δημιουργσύνται από επαγγελματίες, προερχόμενους από την έρευνα ή
από κάποια άλλη επιχείρηση, διαθέτουν
ήδη το δικό τους δίκτυο σχέσεων, το ο
ποίο δεν ευνοεί τις γειτονικές τους μονά
δες στη ζώνη. Εξάλλου, καμιά περιορι
σμένη ζώνη δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι
παρέχει στον περίγυρό της ένα σύστημα
σχέσεων επαρκές για να τροφοδοτήσει
σημαντικούς τεχνολογικούς τομείς της ε
πιστήμης και της τεχνικής: η συγκέντρωση
συζητητών είναι συνήθως διεθνής και όχι

εθνική.
Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει το «διπο
λικό πεδίο», που δημιουργείται από την
τεχνόπολη μέσα στη γεωγραφική της πε
ρίμετρο, παρατηρούμε ότι δεν καλύπτει
το χώρο των σχέσεων, τον οποίο κρίνει η
επιχείρηση ότι της χρειάζεται και, γενικά,
δεν είναι βέβαιο ότι η επιχείρηση ξέρει να
τον δημιουργήσει. Αναμφίβολα, πριν εισαχθούν οι επιχειρήσεις στη λειτουργία
των αλληλεξαρτήσεων πρέπει να ταυτισθεί η δυναμική υπεραξία αυτών των αλ
ληλεξαρτήσεων με την τεχνόπολη, να μπο
ρεί δηλαδή να φανεί ότι προσφέρουν υπε
ραξία στην επιχείρηση.
Ουσιαστικά, αυτή η έννοια της αλλη
λεξάρτησης σ’ έναν καθορισμένο χώρο εί
ναι υπόθεση της δημόσιας δράσης, η ο
ποία είναι κατ’ αρχήν στραμμένη προς τις
συλλογικές λειτουργίες (εκμετάλλευση
του όχι κατάλληλα αξιοποισύ μενού δυνα
μικού). Αλλά η λειτουργία αυτή είναι «ε
ξωτερική» προς την επιχείρηση, αν τη
δούμε μεμονωμένα, πράγμα που εξηγεί
τον αργό ρυθμό εγκατάστασης της συμβιωτικής διαδικασίας.
Για τους υπεύθυνους των τεχνοπό
λεων, η εσωτερική λειτουργία της επιχεί
ρησης είναι απαγορευμένος τομέας, είτε
γιατί καθαγιάζεται η ελευθερία του επι
κεφαλής της επιχείρησης, είτε γιατί δεν
θέλουν να οχλήσουν τον πελάτη. Ανεξάρ
τητα από το αν υπάρχει ή όχι τεχνόπολη,
δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν «καταναγκαστικά μέτρα», πέρα από τα επιβαλ
λόμενα από τον πολεοδομικό κανονισμό;
Είναι προφανές ότι η τεχνόπολη δημιουρ
γεί ένα περιβάλλον, (Carrez, J.F. 1989)
μια προσφορά υπηρεσιών, αλλά δεν απο
τελεί συμβατικό συνεταίρο στη λειτουρ
γία των επιχειρήσεων. Και είναι χαρακτη
ριστικό επίσης ότι η υποχρεωτική ένταξη
μιας επιχείρησης σ’ ένα οργανωμένο σύ
στημα αλληλεξάρτησης θεωρείται κατα
ναγκασμός, δηλαδή οι προωθητές των τε
χνοπόλεων δεν είναι σε θέση να εκτιμή
σουν μόνοι τους ποια πρακτική επικοινωνιακού συστήματος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις. Μπορούμε
συνεπώς να πούμε ότι πραγματικά δεν πι
στεύουν καν σε κάτι τέτοιο.
Είναι αλήθεια ότι κάθε σχέση μεταξύ
δύο μονάδων, μεταξύ δύο επιχειρήσεων,
βασίζεται στην επαφή μεταξύ των ατό
μων· εξ ού και ο καφές που προσφέρεται.
Όμως, στα πλαίσια ενός δομημένου επι
κοινωνία κού συστήματος υπάρχει η δυ
νατότητα να κατευθύνεται η περιπέτεια, η
ατομική ευκαιρία που οροθετεί τη σχέση,
με θετικό τρόπο για το οικονομικό αποτέ
λεσμα.
Γενικά, οι μάνατζερς των τεχνοπόλων
προέρχονται από το χώρο της τεχνολογίας
και τη; πολεοδομίας. Ούτε η πείρα τους
ούτε η αρμοδιότητά τους τους έχουν προε

τοιμάσει για την κατανόηση και τον έλεγ
χο της επικοινωνίας. Η άποφή τους γι’
αυτό το θέμα είναι συχνά πολύ «αντικει
μενική», επειδή ρίχνουν το βάρος τους
στο περιεχόμενο κι όχι στη σχέση. Πι
στεύουν επίσης ότι ο ρόλος των ενδιάμε
σων υπηρεσιών, που εγκαθίστανται στην
τεχνόπολη, είναι η μετάδοση πληροφο

ριών κι όχι η οροθέτηση σχέσεων. Αλλά το
κλειδί ενός συστήματος, που θα μπορεί να
καθιερώσει αλληλεξαρτήσεις, έγκειται
στην υποκίνηση συμμετρικών και όχι συμ
πληρωματικών σχέσεων. Προς το παρόν,
τα συστήματα διανομής των πληροφο
ριών ή παροχής βοήθειας στις επιχειρή
σεις δεν έχουν άλλο ρόλο εκτός από το να
προσφέρουν συμπληρωματικές σχέσεις,
δομημένες σε μια αυστηρή ιεραρχία, ανί
κανες να οδηγήσουν σε μια αλληλεξάρτη
ση μεταξύ των εταίρων.
Έτσι, είτε για λόγους αρχής είτε για
λόγους τακτικής, αυτό που θεωρείται ου
σιώδες στα σχέδια των τεχνοπόλεων, δη
λαδή η επικοινωνία, αναφέρεται στο «μη
διαχειριζόμενο», στο «αυθόρμητο».Ξαναβρίσκουμε κι εδώ το πολύ γνωστό όριο
της σχέσης μεταξύ πολεοδομίας-χωροταξίας και ανάπτυξης (δημιουργούμε αυτό
που ξέρουμε, τις δομές υποδοχής και τα
υπόλοιπα θα έλθουν μόνα τους). Το πα
ράδοξο είναι ότι ο χώρος που κινητοποι
είται γύρω από τα σχέδια των τεχνοπό
λεων δεν είναι κατ’ αρχήν ο χώρος των ε
πιστημών του ανθρώπου, πράγμα που θα
ήταν λογικό σε σχέση με το στόχο της με
ταβολής του επικοινωνιακού συστήματος.
Τα πάντα συμβαίνουν λες και το τεχνικό
αντικείμενο, έστω κι είναι αρκετά σοφι
στικέ, μπορεί να ζήσει μόνο του, μετακι
νούμενο αυθόρμητα μέσα από διάφορες
κοινωνικές μονάδες χωρίς δομημένη σχέ
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ση, αρκεί αυτές να είναι γεωγραφικά κον
τά.
Από την ανάλυση αυτή απορρέει ότι οι
τεχνοπόλεις -ή τουλάχιστον η ορατή ει
κόνα τους- επικαλύπτουν δύο επίπεδα
πραγματικότητας:
■ Μια λειτουργική πραγματικότητα,
που τοποθετεί τις τεχνοπόλεις μέσα
στο συνεχές των ειδικευμένων περιφε
ρειακών προγραμμάτων,δηλαδή μέσα
σε μια προβληματική αντικειμένων
κλεισμένων στον ίδιο τους τον εαυτό.
Η καινοτομία έγκειται, αφενός, στους
όρους κατάστρωσης της ιδέας, όροι οι
οποίοι προσαρμόστηκαν στην εικόνα
που έχουμε για την «υψηλή τεχνολο
γία», αφετέρου, στην εκμετάλλευση
των ευκαιριών που προσφέρονται από
την προώθηση των δημόσιων πολιτι
κών αποφάσεων (αξιοποίηση της έ
ρευνας, δημιουργία επιχειρήσεων,
καινοτομία).
■ Μια μυθική πραγματικότητα, που
χαρακτηρίζεται από μια καινούργια
κατάσταση του επικοινωνιακού συ
στήματος στον οικονομικό χώρο, του
οποίου το αφηρημένο πρότυπο εξειδι
κεύεται στις τεχνοπόλεις. Αλλά ο αλληλοσυσχετισμός ανάμεσα σ’ αυτό το
σύστημα και τη γεωγραφική οργάνω
ση, την περιορισμένη σε μια ζώνη, ε
κείνη των ειδικών λειτουργιών των τε
χνοπόλεων, δεν έχει προς το παρόν α-

ποδειχθεί
ούτε
ενεργοποιηθεί.
(Foujita, Κ. 1988)
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, μπορούμε
να αναρωτηθούμε τι ρόλο παίζουν οι τεχνοπόλεις στην ανάπτυξη: αν παράγουν
δηλαδή συγκρίματα, συγκεντρωμένες
αντιθέσεις και αν η εμφάνιση του επικοινωνιακού συστήματος έχει εγκαταλειφθεί
στην αυθόρμητη εξέλιξη, στη μαγεία του
επερχόμενου αποτελέσματος, τότε οι τεχνοπόλεις δεν είναι τίποτα άλλο από ερ
γαλεία εγκαταστάσεως. Εκ πρώτης όψεως, επομένως, λειτουργούν σαν παι
γνίδι κατανομής και επιφέρουν περιθω
ριακά μόνο συμπληρωματικά αναπτυξια
κά αποτελέσματα ως προς τις θεματικές
πολιτικές.
0 ειδικός ρόλος tuv τεχνουόλεων
στην ανάπτυξη
{»Le technopoi» ou I» revolution da l 'Intelligence»
1987)

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των τεχνοπόλεων (λειτουργική πραγματι
κότητα ή μυθική πραγματικότητα;). Μπο
ρούμε να θεωρήσουμε ότι οι τεχνοπόλεις
διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά τους
από τη δράση τριών μηχανισμών: τη συγ
κ έν τρ ω σ η , την εξ ειό ίκ εν σ η και τη διάχυ
ση.

■ Ταχαρακτηριστικά της ουγκέντρ*οης

Μπορούμε να σκεφθούμε ότι το κύριο ά
μεσο αποτέλεσμα της συγκέντρωσης σ’
ένα συγκεκριμένο χώρο επιχειρήσεων υ
ψηλής τεχνολογίας αφορά στην καθιέρω
ση μιας φήμης, μιας εικόνας κύρους,
πρώτα απ’ όλα για την πόλη υποδοχής,
που αποκτά έτσι τη φήμη ότι είναι δυνα
μική, σύγχρονη, δημιουργική. 'Επειτα
για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη
στην περιοχή, οι οποίες απολαμβάνουν
μια εικόνα κύρους, σχηματισμένη χάρη
στο ότι κοντά τους βρίσκονται πολύ διά
σημες επιχειρήσεις. Αυτό το αποτέλεσμα
της φήμης ενισχύεται από την προβλημα
τική του κλαμπ και συνεπάγεται δυναμι
κές (που μπορούν να συνοψισθούν με τον
όρο «χιονοστιβάδα»). Αυτό ακριβώς το
δεύτερο αποτέλεσμα είναι εκείνο που εν
διαφέρει περισσότερο τις πόλεις ή τις
προωθούσες μικρές περιοχές, γιατί, όταν
επέρχεται, αυξάνει ποσοτικά την ευγενή
απασχόληση μέσα στη ζώνη, επηρεάζον
τας τις επιλογές εγκατάστασης.
■ Ταχαρακτηρκτπκά της τξτΛ Ικκσοης

Ορισμένες τεχνοπόλεις δεν αποτελούν
μόνο τεχνολογικές συγκεντρώσεις, αλλά
εξειδικεύονται σ’ έναν ή περισσότερους
τεχνολογικούς τομείς για να αναπτύξουν
μια ειδικευμένη εικόνα. Τα άμεσα χαρα

κτηριστικά που επιδιώκονται κατ’ αυτό
τον τρόπο ανάγονται στην προβληματική
των «διαδοχικών σταδίων» και συνδέον
ται άμεσα με το σχήμα μεταβιβάσεως των
τεχνολογιών ανάμεσα στην έρευνα και τη
βιομηχανία (κάθετη μεταβίβαση). Με την
έννοια αυτή, η τεχνόπολη, ως ζώνη υπο
δοχής, δεν έχει συγκεκριμένη τάση προς
τα άλλα εγκατεστημένα μέσα για να ανα
πτύξει αυτό τον τύπο μεταβίβασης - κατά
κάποιο τρόπο αποδίδει στην πολιτική των
διαδοχικών σταδίων τα πλεονεκτήματα
της φήμης που προέρχεται από το μηχανι
σμό της συγκέντρωσης.
Η εξειδίκευση σ’ ένα ή δύο τεχνολογι
κούς τομείς παρουσιάζει ιδιαίτερα δευτερεύοντα αποτελέσματα, κυρίως τη θεωρη
τική ικανότητα μιας καλύτερης εξυπηρέ
τησης από τις κοινές τεχνολογικές υπηρε
σίες, τη δημιουργία μιας μικρής αγοράς απασχολήσεως και μια δυνατότητα από
σβεσης των μεγάλων επενδύσεων που εί
ναι απαραίτητες για την πρόοδο της ειδι
κότητας. Εν τούτοις, τα πλεονεκτήματα
αυτά δεν συνδέονται απαραίτητα με την
ύπαρξη μιας γεωγραφικής ζώνης υποδο
χής. Παράγονται επίσης από το σύνολο
του εξιδικευμένου χώρου (εγκατεστημέ
νου μέσα ή έξω από τη ζώνη υποδοχής).
Στη Γκρενόμπλ, π.χ., αυτά τα δευτερεύοντα αποτελέσματα επέρχονται από
το σύνολο των επιστημονικών και βιομη
χανικών εγκαταστάσεων. Μ’ αυτή την
προβληματική μπορεί να συμφωνήσει ε
πίσης η θέση που λαμβάνεται σ’ εθνικό ε
πίπεδο (contrats de Plan Etat-Regions),
όσον αφορά στην κατανομή των «τεχνο
λογικών πόλων» στην επικράτεια, προσ
διορίζοντας τάσεις στην περιφέρεια και
στα αστικά κέντρα. (De Sogoya, B. 1988)

■ Taχαρακτηριστικό της βιάχνσης

Οι δύο προηγούμενοι μηχανισμοί επιφέ
ρουν άμεσα κυρίως αποτελέσματα σχετι
κά με την εγκατάσταση. Μόνο με τη διά
χυση φαίνεται σαφώς η προσέγγιση της α
νάπτυξης. Σχηματικά, ο μηχανισμός της
διάχυσης είναι αυτός, χάρη στον οποίο η
παρουσία της τεχνόπολης επιφέρει οικο
νομικές μεταβολές (δημιουργίες δραστη
ριοτήτων, δημιουργίες προϊόντων, δυνα
μική των επιχειρήσεων), οι οποίες δεν θα
επήρχοντο χωρίς αυτόν.
Αυτός ο μηχανισμός διάχυσης μπορεί
πρώτα απ’ όλα να αναπτυχθεί πάνω στις
ίδιες τις δραστηριότητες της υψηλής τε
χνολογίας, δηλαδή, η ύπαρξη της τεχνό
πολης συνεπάγεται περισσότερες δραστη
ριότητες για τις επιχειρήσεις. Και είναι
συνήθως κάτω απ’ αυτό το πρίσμα που οι
προωθητές των τεχνοπόλεων επικεντρώ
νουν τα επιχειρήματά τους σχετικά με την
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νης, συμβιωτικής λειτουργίας. Αυτό το
σχήμα αναφοράς θεωρεί σιωπηλά ότι η
βιομηχανική εξέλιξη μιας μικρής περιο
χής θα πραγματοποιηθεί επικαλύπτον
τας, μ’ ένα βιομηχανικό τομέα υψηλής τε
χνολογίας, φορέα του μέλλοντος, μια γηράσκουσα παραδοσιακή και μάλιστα κα
ταδικασμένη βιομηχανία, η οποία εκμε
ταλλεύεται συνήθεις τεχνολογίες. Κατά
κάποιο τρόπο, είναι το πρότυπο μιας βιο
μηχανίας δύο ταχυτήτων.
Ο μηχανισμός διάχυσης μπορεί επίσης
να αναπτυχθεί, χωρίς αυτό να αποκλείει
την προηγούμενη περίπτωση, πάνω στη
θέση ότι οι παράγοντες που αναμειγνύον
ται στην υψηλή τεχνολογία (από επιθυμία
ή ανάγκη) έχουν διαφορετική οικονομική
και βιομηχανική συμπεριφορά, καλύτερα
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες
ανταγωνισμού και ότι η επιλογή της υψη
λής τεχνολογίας, ως έπαλξης αυτής της
συμπεριφοράς, δεν είναι τίποτα άλλο πα
ρά μια από τις όψεις της. Κάτω απ’ αυτό
το πρίσμα, το χαρακτηριστικό της διάχυ
σης είναι η μεταβολή του όλου βιομηχανι
κού χώρου. Η τεχνόπολη αποκτά τότε μια
σημασία που ξεπερνά την τεχνολογική της
ειδικότητα και την προφανή επιτήδευση
των προϊόντων της.
Ως γεωγραφική ζώνη υποδοχής συγ
κεντρώνει ένα είδος δειγματολογίου και
βιομηχανικού κόσμου που επεξεργάζεται,
μέσα από δοκιμές, την πρακτική μιας και
νούργιας βιομηχανικής συμπεριφοράς.
Αυτή είναι η «εσωτερική» της λειτουργία.
Ως παράγων του οικονομικού χώρου
είναι ένας οργανισμός που προωθεί ενερ
γητικά αυτή την καινούργια συμπεριφορά
στο σύνολο του βιομηχανικού πλέγματος,
βασιζόμενος αφενός στην παραδειγματικότητα των επιτυχιών αφετέρου στις βιο
μηχανικές σχέσεις μεταξύ των εσωτερι
κών στην τεχνόπολη παραγόντων και του
εξωτερικού βιομηχανικού χώρου.
Κάθε τεχνόπολη θα μπορούσε, έτσι,
θεωρητικά, να τοποθετηθεί, ανάλογα με
τη σπουδαιότητα που αποδίδει στα διά
φορα χαρακτηριστικά, στο εσωτερικό ε
νός τριγώνου, του οποίου οι γωνίες θα ήσαν. μηχανισμός συγκέντρωσης (πάνω
στον άξονα που αντιστοιχεί στην πολιτική
απασχόλησης), μηχανισμός εξειδίκευσης
(πάνω στον άξονα που αντιστοιχεί στην
αξιοποίηση της έρευνας), μηχανισμός
διάχυσης της συμπεριφοράς (πάνω στον
άξονα που αντιστοιχεί στο βιομηχανικό
εκσυγχρονισμό). (Magnaval, Τ. 1985,
Foujita, Κ. 1988).
Η ανάλυση που κάναμε στην πρώτη
παράγραφο δείχνει ότι οι τεχνοπόλεις,
στη λειτουργική τους πραγματικότητα,
είναι όλες τοποθετημένες κοντά στην
πλευρά (του τριγώνου), που ενώνει τη γω
νία της συγκέντρωσης μ’ αυτή της εξειδίκευσης. Γι’ αυτό, η συνέχεια του συλλογι-

σμού μας θα κατευθυνθεί προς μια βαθύ
τερη διερεύνηση του μηχανισμού διάχυ
σης, για να εξετάσουμε, πρώτα απ' όλα,
αν ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας είναι
πραγματικά φορέας ενός τύπου συμπερι
φοράς που μπορεί να γενικευθεί a priori.
Τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
TWVυψηλών τεχνολογιών

Οι μικρές και μεσαίες γαλλικές επιχειρή
σεις υψηλής τεχνολογίας -προνομιακός
στόχος της προβληματικής των τεχνοπό
λεων- κρίνουν ότι είναι τόσο διαφορετι
κές από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις,
ώστε έχουν συστήσει ένα σύλλογο «επιχει
ρήσεων προηγμένων τεχνολογιών». Μπο
ρούμε να ξεκινήσουμε την έρευνά μας εξε
τάζοντας τον αυτοκαθορισμό τους.
(Lacave, Μ., 1989, De Courson J. 1985)
Σύμφωνα με τα πρακτικά των πρώτων
τους εθνικών συνεδριάσεων (Ministère
d’Environnement, 1987, Paris), είναι χα
ρακτηριστικό, αφενός, ότι βεβαιώνουν
πως το «δίδυμο» έρευνα-βιομηχανία εί
ναι υπερβολικά απλοποιημένο για τη σύγ
χρονη βιομηχανική πραγματικότητα, α
φετέρου, ότι αναφέρονται σε μια κατά
σταση και μια στρατηγική μάλλον, παρά
σ’ έναν τομέα δραστηριότητας ή σ’ έναν ε
πιστημονικό κλάδο. Απ’ την ανάλυσή
τους και από την παρατήρηση των μικρών
επιχειρήσεων, που θεωρούνται γενικά υ
ψηλής τεχνολογίας, μπορούμε να κατα
λήξουμε σ’ ορισμένα χαρακτηριστικά
που, χωρίς να συνιστούν «πρότυπο», μπο
ρούν να υποστηρίξουν το συλλογισμό
μας. Απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά, άλλα
αναφέρονται στη συμπεριφορά της ίδιας
της επιχείρησης κι άλλα στη συμπεριφορά
του επαγγελματικού χώρου που αποτελείται απ’ αυτές τις επιχειρήσεις και από
τον άμεσο περίγυρό τους.
■Ζτο αΦαδο της ίδιας της ακχφησης

Μετατίθεται η έννοια του ενεργητικού,
της «κληρονομιάς» της επιχείρησης. Οι
μικρές επιχειρήσεις, που εισέρχονται στο
χώρο της υψηλής τεχνολογίας, αποφεύ
γουν συνειδητά να συστήσουν ένα ενεργη
τικό έγγειου τύπου: τα διαθέσιμα χρήμα
τα διατίθενται σε παραγωγικές επενδύ
σεις και οι επιχειρήσεις έχουν οξυμμένη
συνείδηση της μεταβλητότητας των έγ
γειων αναγκών τους μέσα στο χρόνο.
Μια από τις βασικές αρετές της επιχεί
ρησης είναι η κινητικότητά της μέσα στον
οικονομικό χώρο και η ταχύτητα προσαρ
μογής της. Πράγματι, οι «τομείς» δραστη
ριότητας δεν έχουν κανένα σχεδόν νόημα:
οι επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενες το δυ
ναμικό που τους προσφέρει η τεχνολογία,
εξερευνούν τις δυνατότητες εφαρμογής
του σε πολυάριθμους τομείς. Οι βιομηχα

νικές εφαρμογές δεσμεύουν ταυτόχρονα
την επιχείρηση στην ιατρική αγορά, στην
αγορά των ειδών διατροφής, στη ρομπο
τική κ.ο.κ., πράγμα που συνεπάγεται μια
πολύ ιδιαίτερη οργάνωση των συστημά
των προώθησης, πώλησης και διανομής.
Απ’ αυτό, καθώς φαίνεται, απορρέουν
δύο κύριοι τύποι επιχειρήσεων: εκείνες

Utsunomiya

Kurume ,Tosu

Kan-

Omurawan

Kokubu-ilayato

που οργανώνονται για να διεισδύσουν σε
διάφορες αγορές, και η συνοχή των ο
ποίων προέρχεται από τα προϊόντα τους,
κι εκείνες που εκμεταλλεύονται τη θέση
και τη φήμη που έχουν αποκτήσει στην α
γορά και η συνοχή των οποίων προέρχε
ται από το σύστημα διανομής. Ίσως να
μην πρόκειται τόσο για δύο τύπους όσο
για δύο φάσεις στην αύξηση της επιχείρη
σης. Η πρώτη εμφανίζεται πολύ συχνά
στις μικρές επιχειρήσεις βιοτεχνικού χα
ρακτήρα, ενώ η δεύτερη είναι αναμφίβο
λα απαραίτητη για την επίτευξη μιας αι
σθητά μεγαλύτερης παραγωγής. («EtatsUnis, les parcs technologiques et les centres
cooperatifs d e recherche en biotechnologie»

1988).
Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούν ότι το
κεφάλαιό τους, η «αξία» τους βρίσκεται
στο άυλο: στη φαιά ουσία, στη δυνατότη
τα πρόσβασης στην πληροφόρηση, στην
ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων μέσα
στην επιχείρηση, στην ενότητα απόψεων
των εταίρων. Οι επιχειρήσεις αυτές κατα
σκευάζουν και πωλσύν τεχνολογία, μετα
βάλλοντας την πληροφορία μάλλον, παρά
την ύλη. Η ανταγωνιστικότητά τους επι
τυγχάνεται με το να προηγούνται πάντα
χρονικά της εκφρασμένης ζήτησης και η
φυσική δομή του προϋπολογισμού τους
προβλέπει ότι ένα σημαντικό μέρος του
(μέχρι 25%) διατίθεται για να διατηρηθεί
αυτή η χρονική πρωτοπορία μέσα από την
ΙΤΑ

έρευνα-ανάπτυξη.
Τέλος, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαν
τικό, πολλές απ’ αυτές τις φημισμένες επι
χειρήσεις υψηλής τεχνολογίας επεξεργά
ζονται προϊόντα που προέρχονται από
συναθροίσεις γνωστών βασικών τεχνολο
γιών. Η ανανεωτική τους ικανότητα έγ
κειται, τις περισσότερες φορές, στην και
νοτομία της συνάθροισης μάλλον, παρά
στη βιομηχανική εφαρμογή μιας θεμελιώ
δους επιστημονικής εφευρέσεως. Οι επι
χειρήσεις προηγμένων τεχνολογιών επι
σημαίνουν εξάλλου ότι η δυναμική που α
πορρέει από το συνδυασμό των καινούρ
γιων βασικών τεχνικών είναι ασύγκριτα
πλουσιότερη από τη δυναμική που προέρ
χεται από τις γραμμικές μεταβολές, μέσα
από κάθετα διαδοχικά στάδια, μεταξύ
μιας επιστημονικής εφεύρεσης και της κα
θαρά βιομηχανικής ανάπτυξής της.
Αν αναλύσουμε εκτενέστερα αυτή τη
διαδικασία συνάθροισης, βλέπουμε ότι
μια δεδομένη επιχείρηση έχει, από μόνη
της, τον πλήρη έλεγχο πολύ λίγων μόνο
βασικών τεχνολογιών. Για να ολοκληρώ
σει το «συναθροισμένο» προϊόν, δεν μπο
ρεί, γενικά, ν’ αποκτήσει τον πλήρη έλεγ
χο των πολυάριθμων άλλων αναγκαίων
τεχνολογιών. Τις περισσότερες φορές, της
αρκεί να ελέγχει τη χρήση των συμπληρω
ματικών τεχνολογιών και όχι την παρα
γωγή τους. Κατά κάποιο τρόπο, λειτουρ
γεί συναθροίζοντας τη δική της τεχνολο-

γία και τις «media-technologies». Αυτό
συνεπάγεται ότι η επιχείρηση πρέπει να
διατηρεί συνεχώς σχέσεις συλλήψεως και
κατασκευής με άλλους εταίρους (ερευνη
τές ή επιχειρήσεις) που εργάζονται σε ει
δικότητες διαφορετικές από τη δική της.
■Στο tntmSo tou ίπαγγτλματκού χύρου

Σφαιρικά, ο χώρος που αποτελείται από
τις επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζει επί
σης ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα.
Εξαιτίας του ανταγωνισμού, αναγκά
ζεται να οργανωθεί για να μπορέσει να
πραγματοποιήσει τεχνολογικά άλματα:
βίαιη ένταξη μιας ανανέωσης που καθι
στά άχρηστη μια ολόκληρη σειρά προϊόν
των, προσαρμογή ενός βασικού τεχνολο
γικού κανόνα σ’ εφαρμογές στα πλαίσια ε
νός καινούργιου τομέα, κινητικότητα των
προϊόντων σε τομείς πελατείας με διαφο
ρετικούς στόχους ή συνήθειες κ.λπ. Αυτή
η ικανότητα του χώρου να προχωρεί μέσα
από ασυνέχειες, φαίνεται να συνδέεται,
εν μέρει, με την κινητικότητα των ατόμων.
Επειδή η ταχύτητα προσαρμογής είναι
προϋπόθεση για την επιβίωση, είναι προ
τιμότερη η αγορά μιας ειδικότητας, παρά
η απόκτηση των αντίστοιχων γνώσεων.
Ένα άλλο προφανές χαρακτηριστικό
είναι ότι αυτός ο χώρος βρίσκεται ολό
κληρος μέσα σ’ ένα πεδίο διεθνών αναφο
ρών. Οι πληροφοριακοί δεσμοί και συχνά
οι προσωπικές σχέσεις οργανώνονται για
να εξασφαλίσουν, όσο είναι δυνατόν κάτι
τέτοιο, την «παλιά τεχνολογία». Τούτο
δεν είναι εφικτό σε τομείς γρήγορης εξέλι
ξης παρά μόνο αν πραγματοποιείται σε
διεθνές επίπεδο. Έτσι, βλέπουμε συχνά
τέτοιες επιχειρήσεις, ακόμα και πολύ μι
κρές, να αναπτύσσουν σχέσεις παραγω
γής, ανταλλαγής αδειών ή εμπορικοποιήσεως με άλλες ξένες χώρες. Αυτό φυσικά
γίνεται σ’ ένα χώρο που έχει ήδη καταστεί
οικείος στις τεχνικές σχέσεις. (Magnaval,
Τ. 1985).
Ο χώρος αυτός αξιοποιεί μια συμπερι
φορά, σύμφωνα με την οποία δεν γίνεται
στην επιχείρηση τίποτα παραπάνω από
ό,τι είναι απαραίτητο: δηλαδή, τίποτα
παραπάνω απ’ ό,τι αντιστοιχεί στις τε
χνολογικές γνώσεις που προσιδιάζουν
στην επιχείρηση ή στον πυρήνα που εγγυάται τον έλεγχο του προϊόντος. Πράγ
ματι, ακόμα και ανεξάρτητα από τους οι
κονομικούς καταναγκασμούς, οι επιχει
ρήσεις δείχνουν μεγάλη ευαισθησία στο
γεγονός ότι αυτές οι ίδιες διαθέτουν ένα
μικρό μόνο δυναμικό ενέργειας, το οποίο
πρέπει να κινητοποιηθεί ολόκληρο, απο
βλέποντας στην αύξηση και την εκμετάλ
λευση του ειδικού τους κεφαλαίου. Ξανα
βρίσκουμε, έτσι, κάτω από διαφορετική
μορφή, τη σημαντική ανάγκη διαθέσεως

ενός πλούσιου και πολύ ειδικευμένου πε
ριβάλλοντος, πράγμα που έχει ήδη κατα
στεί σαφές απ’ το «συναθροισμένο» χαρα
κτήρα των προϊόντων.
Τέλος, ο άμεσος περίγυρος των επιχει
ρήσεων (οικονομικός, κυρίως· περιλαμ
βάνει όμως και τα συνδικάτα, τα ειδικευ
μένα συμβούλια σε θέματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας ή οργάνωσης κ.λπ.) αναγκά
ζεται, από την ανάπτυξη του χώρου του,
να επανεξετάσει τις πρακτικές του για να
τις προσαρμόσει σ’ ένα σχετικά καινούρ
γιο συμπαγές σύνολο στρατηγικών των ε
πιχειρήσεων.
Παρ’ όλο που αναμφίβολα αυτή η επι
σκόπηση δεν είναι απόλυτα ακριβής ούτε
πλήρης, μας δείχνει σαφώς ότι ο χώρος
των μικρών τεχνολογικών επιχειρήσεων
δοκιμάζει μια πρακτική βιομηχανίας δια
φορετική από την πρακτική των παραδο
σιακών επιχειρήσεων. Μπορεί μεν να ο
δηγείται σ’ αυτήν εν μέρει αναγκαστικά,
δεδομένης της ταχύτητας εξέλιξης των τε
χνολογικών τομέων, αλλά είναι φανερό
ότι η κατάσταση του γενικού πνεύματος
και το πρότυπο συμπεριφοράς μπορούν
να μετατεθούν σε τομείς που ώς τώρα
θεωρούντο παραδοσιακοί. Πράγματι,
μπορεί η μετάθεση να μην είναι άμεση στο
επίπεδο των προϊόντων (ένα παπούτσι θα
είναι πάντα ένα παπούτσι), αλλά είναι
προφανώς εφικτή στο επίπεδο της εξέλι
ξης των διαδικασιών.
Ως προς το σύνολο των προϋποθέ
σεων, που έχουν ήδη τεθεί, ή που πρόκει
ται να τεθούν σ’ εφαρμογή, για ν’ αναπτυ
χθούν οι κάθετες μεταβιβάσεις, οι τεχνοπόλεις θα μπορούσαν να αποκτήσουν έ
ναν ειδικό ρόλο ως σημείων μεταδόσεως
κατανεμημένων σ’ όλη την επικράτεια και
να διαδώσουν αυτό τον τύπο συμπεριφο
ράς στο βιομηχανικό χώρο. Η προώθηση
των τεχνολογικών προϊόντων, που είναι ο
στόχος των επιχειρήσεων υψηλής τεχνο
λογίας, θα ήταν τότε ένα μεταβατικό στά
διο της προώθησης της συμπεριφοράς,
υπό τον όρο να συνοδεύεται από μια ε
παρκή δημόσια δράση.
■
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Τεχνολογικά πάρκα, τοπική ανάπτυξη
και τεχνο-οικονομικός μετασχηματισμός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ επιχειρείται μια «αρ
θρωτή» προσέγγιση των τεχνολογι
κών πάρκων, που ξεκινώντας από το πε
δίο των ορισμών και αποσαφηνίσεων και
καλύπτοντας, ώς ένα βαθμό, τη βασική
θεματική, εκτείνεται στη συνέχεια σε άλ
λα πεδία λιγότερο «πεπατημένα». Πρό
κειται κατ’ αρχήν για τη σύνδεση των τε
χνολογικών πάρκων με την προβληματική
της τοπικής ανάπτυξης. Την επιχειρούμε,
πιστεύοντας ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι η προσέγγισή τους, ως ανα
πτυξιακά εργαλεία και η ένταξή τους σε
ένα ευρύτερο λογικό πλαίσιο συμβάλλει
στην πιο ορθολογική τους προσέγγιση. Επεκτεινόμαστε, στη συνέχεια, σε μία ακό
μη ευρύτερη θεώρηση του θέματος, προ
χωρώντας στην κατεύθυνση της απομυθο
ποίησης των τεχνολογικών πάρκων, κα
ταγράφοντας τον κριτικό λόγο που έχει
κατά καιρούς αναπτυχθεί και επιχειρών
τας, ταυτόχρονα, ώς ένα βαθμό, μία σύν
δεση με το γενικότερο κοινωνικοοικονο
μικό γίγνεσθαι και ορισμένα κρίσιμα ερω
τήματα των καιρών.
Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέ
σα από γαλλικές, γερμανικές και αμερι
κανικές πηγές, ενώ στο εισαγωγικό μέρος,
όσον αφορά σε ορισμούς κ.ά., περιορι
στήκαμε επιλεκτικά σε κείμενα που θεω
ρήσαμε ότι καλύπτουν ικανοποιητικά το
θέμα. Η εξοικείωση με το αντικείμενο,
πέρα από τη σχετική βιβλιογραφική έρευ
να, προέρχεται και από πρωτογενή έρευ
να που έχουμε πραγματοποιήσει στη Γερ
μανία.

Σ

Εισαγωγή: ορισμοί, εννοιολογικές
αποσαφηνίσεις

Σύμφωνα με μια χρήση που προέρχεται
από τη γερμανική βιβλιογραφία, ο όρος
«τεχνολογικό πάρκο» με την ευρεία έν
νοια μπορεί να καλύπτει διάφορες πραγ
ματικότητες, αποτελώντας τη «...γενική
ονομασία για μια πληθώρα διαφορετικών
μοντέλων, από ένα απλό κτίριο συστέγα
σης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τεχνο
λογικό προσανατολισμό, μέχρι ένα ερευ
νητικό πάρκο (Forschungspark)», (Dose
Drexler)1.
Υπάρχει κατ’ αρχάς ασάφεια ως προς
τη χρήση του όρου. 'Ενα τεχνολογικό
πάρκο, στη στενή, κυριολεκτική του έν
νοια, ταυτίζεται με τον όρο ερευνητικό
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πάρκο που προτιμάται από τους παρα
πάνω συγγραφείς, προς αποφυγή σύγχυ
σης από μια διπλή χρήση του πρώτου. Σε
άλλο κείμενο στο οποίο παραπέμπουν,
τονίζεται ότι «...στην υφιστάμενη πραγ
ματικότητα δεν υπάρχουν ιδεότυποι και
τα διάφορα είδη απλώς καταλαμβάνουν
μία κλίμακα που περιλαμβάνει τις εξής
κατηγορίες: (πολυ)κτίριο στέγασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Gewerbehof),
κέντρο νέων επιχειρήσεων (Gruenderzentrum), τεχνολογικό κέντρο (Technologie
Zentrum), ερευνητικό/επιστημονικό πάρ
κο (Forschungspark)».2 Οι δύο τελευταίες
κατηγορίες οι οποίες και μας αφορούν
εδώ ορίζονται ως εξής:
- Τεχνολογικό κέντρο: «Τόπος εγκα
τάστασης κυρίως νέων επιχειρήσεων, οι
οποίες εμπορεύονται νέα προϊόντα και α
ναπτύσσουν διαδικασίες, που κατά κα
νόνα ενέχουν υψηλό επιχειρηματικό κίν
δυνο, υψηλή επένδυση κεφαλαίου και για
την ανάπτυξη των οποίων αποτελεί πλεο
νέκτημα η παροχή υπηρεσιών με επιτό
πιες εγκαταστάσεις και επιχειρηματικών
συμβουλών, αλλά και συνιστούν ένα ου
σιαστικό δίκτυο από ερευνητικούς, συμ
βουλευτικούς και χρηματοδοτικούς οργα
νισμούς». (Στην πρακτική, τεχνολογικό
κέντρο (Technologie Zentrum) και κέντρο
νέων επιχειρήσεων (Gruender Zentrum)
χρησιμοποιούνται συχνά χωρίς διάκριση
και για να δηλώσουν το ίδιο πράγμα, δη
λαδή ένα κέντρο νέων, καινστομικών, ε
πιχειρήσεων).
- Ερευνητικό πάρκο: «Μια “περιοχή
δραστηριοτήτων” διαμορφωμένη εν είδει
πάρκου, στην οποία νέες επιχειρήσεις με
ερευνητικό/καινστομικό προσανατολισμό
και τμήματα R+D μεγαλύτερων επιχει
ρήσεων, βρίσκουν ελκυστικούς όρους ερ
γασίας, είτε λόγω γειτνίασης με ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα τεχνολογικής κα
τεύθυνσης, είτε λόγω του υψηλού επιπέ
δου των εγκαταστάσεων». Ο ορισμός ανταποκρίνεται πλήρως στη νέα γενεά των
τεχνολογικών πάρκων στη Γερμανία τα ο
ποία αποκαλούνται και έτσι, δηλαδή
Technologie Park Duisburg, Technologie
Park Dortmund κ.λπ. Μάλιστα, το τελευ
ταίο περιλαμβάνει το προϋπάρχον
Technologie Zentrum σε μια ευρύτερη ε
νότητα.
Περισσότερο αναλυτική φαίνεται να
είναι η ταξινόμηση του Γάλλου Lacave
που διακρίνει σε:

- Τεχνολογικά πάρκα : «Μέρη όπου υ
πάρχουν παραγωγικές δραστηριότητες,
δηλαδή παραγωγή αγαθών και παροχή υ
πηρεσιών και δραστηριότητες βιομηχανι
κής έρευνας».
- Επιστημονικά πάρκα: «Είναι περισ
σότερο προσανατολισμένα στις ερευνητι
κές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στο
Μονπελιέ έχουμε δύο τεχνολογικά πάρκα
και ένα άλλο μέρος που το ονομάζουμε ε
πιστημονικό πάρκο, όπου είμαστε πάρα
πολύ επιλεκτικοί. (...) Αν μια εταιρία ή
εργαστήριο θέλει να εγκατασταθεί στο ε
πιστημονικό μας πάρκο, η απόφαση εγκα
τάστασης λαμβάνεται με κριτήριο το αν
αυτή η εταιρία ή το εργαστήριο έχει συμ
βόλαιο με την ακαδημαϊκή κοινότητα του
Μονπελιέ».
- Κέντρα καινοτομιών και κέντρα με
ταφοράς τεχνολογίας: «Μπορεί να είναι
μικρά κτίρια ιδιωτικών ή κρατικών εται
ριών, που παρέχουν υπηρεσίες για διευ
κόλυνση και σύνδεση της έρευνας με τη
βιομηχανία (...) ή μπορεί να συνοδεύον
ται από ένα εκκολαπτήριο που είναι φυσι
κό κτίριο ή όχι».
- Εκκολαπτήρια (θερμοκοιτίδες, φυτώ
ρια): «Είναι ένα μέρος όπου ανθεί η δη
μιουργικότητα νέων καινοτόμων επιχει
ρήσεων», (συχνά σε συνάρτηση με κέντρο
καινοτομιών).
- Επιχειρηματικά πάρκα: «Είναι ου
σιαστικά εμπορικός όρος και πρόκειται
κυρίως για μια θεώρηση των πολυσύνθε
των και πολύπλοκων πάρκων βιομηχανι
κών δραστηριοτήτων».3
Στην παραπάνω ταξινόμηση, τα τεχνο
λογικά και επιστημονικά πάρκα εμφανί
ζονται ως εξειδικεύσεις (συχνά δυσδιά
κριτες) του όρου Forschungs Park ή
Technologie Park ή του αμερικανικού ό
ρου Science Park (αλλά βλ. και Research
Park π.χ. στο «Stanford Research Park»).
Στην Αγγλία, ο όρος Science Park χρησι
μοποιείται ως «γενικός όρος (...) που κα
λύπτει διάφορες πραγματικότητες, όπου
ή είναι έργο πανεπιστημίων -και όχι των
πιο ασήμαντων- ή αποτελούν προϊόν τοπικών/αναπτυξιακών πολιτικών».4 Με
την ίδια λογική, στη Γαλλία έχει επικρα
τήσει ο όρος «τεχνοπόλος» (Technopole),
ο οποίος είναι εννοιολογικά ταυτόσημος
με «τεχνολογικό πάρκο» και χρησιμοποι
είται ευρύτατα με την ευρεία έννοια -ό
πως και παραπάνω Science Park,
Technologie Park. Έτσι, o Lacave (ibid.)
αναφέρει σχετικά ότι ως τεχνοπόλος
«νοείται ένας τεχνολογικός πόλος, με την
ίδια ακριβώς έννοια με το τεχνολογικό
πάρκο ή ίσως με την ίδια έννοια όπως τα
κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας*. Τα τε
λευταία, στις περισσότερες περιπτώσεις,
συνοδεύονται -αν δεν ταυτίζονται- από
θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (πράγμα που
εξηγεί και την εναλλαγή, στη γερμανική

περίπτωση, των όρων Technologie Zen
trum, Innovations Zentrum, Gruender
Zentrum). Κατά συνέπεια, ο τεχνοπόλος
στη Γαλλία εμφανίζεται να καλύπτει, ό
πως και το τεχνολογικό πάρκο στη Γερμανία, όλη την κλίμακα των σχετικών δρα
στηριοτήτων.
Ωστόσο, ενώ στη γερμανική πρακτική,
αναφορικά με τις διάφορες περιπτώσεις,
γίνεται σαφής διάκριση ως προς την κλί
μακα στο επίπεδο της ονομασίας, (π.χ.
Technologie
Zentrum
Konstanz,
Technologie Park Duisburg), στη γαλλική
πρακτική, ο όρος «τεχνοπόλος» τυχαίνει
ευρύτερης εφαρμογής, αδιακρίτως μεγέ
θους και σύνθεσης. Αυτό δεν είναι άσχετο
με τη συμβολική φόρτιση του όρου, δεδο
μένου ότι στη Γαλλία η ίδρυση τεχνοπό
λων φαίνεται (συχνά) να κυριαρχείται
από μία φιλοσοφία ρήξης με την προϋπάρχουσα κατάσταση, συνυφασμένη με
την προσαρμογή στην οικονομία “HighTech”.5 Στις γερμανικές περιπτώσεις, υ
πάρχει περισσότερο «η θέληση χρησιμο
ποίησης των τεχνολογικών πάρκων/κέντρων ως μέσων, προκειμένου να επιτραπεί η απρόσκοπτη συνέχεια, στον βιομη
χανικό χώρο και τη βιομηχανική ιστο
ρία», ώστε σε πολλές περιπτώσεις, τεχνολσγικά/καινοτομικά κέντρα να μην έχουν
άμεση σύνδεση με εκπαιδευτικσύς/ερευνητικούς φορείς.
Το τεχνολογικό πάρκα/κέντρο εμφανί
ζεται στη Γερμανία περισσότερο ως «ερ
γαλείο τεχνολογικού μάναντζμεντ του περιφερειακού/τοπικού χώρου, παρά ως
πόλος οικονομικής υπεροχής, διαποτισμένος από μία πιο φουριεριστική προο
πτική, όπως στη γαλλική περίπτωση».
Τελειώνουμε με μία ευρύτερη αναφορά
στην περίπτωση των ΗΠΑ, που υπήρξαν,
με τη Silicon Valley και το Triangle Re
search Park, ο «πρώτος διδάξας». Συναντάται μία ποικιλία ονομασιών και κατη
γοριών, από Science Parks σε χώρους πα
νεπιστημίων (με το πιο παλιό Stanford Re
search Park - ιδρ. 1951), που ανάγονται
στην ιδιωτική πρωτοβουλία (όπως η Sili
con Valley κοντά στο Stanford και η Route
128 της Βοστώνης) και στα πολυάριθμα
Incubators (θερμοκοιτίδες).6
Στη συνέχεια του άρθρου υιοθετείται η
γενική ονομασία τεχνολογικά πάρκα/τεχνολόγοι, με επιμέρους διαφοροποιήσεις
όπου κρίνεται αναγκαίο.
Η σημασία των τεχνολογικών
πάρκων και οι συνθήκες επιτυχίας
τους

Η οικονομική κρίση και ο εντεινόμενος
ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη
και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο εσω

τερικό της παραγωγικής διαδικασίας.
«Προϊόν της ανάγκης διαρκούς - ευέλι
κτης - προσαρμογής των συνθηκών παρα
γωγής των επιχειρήσεων σε μεταβαλλόμε
νες καταστάσεις» (Hillpert)7, η «διαδικα
σία της τεχνολογικής αναβάθμισης αναδείχθηκε στις χώρες του κέντρου σε βασι
κό στοιχείο για τη διατήρηση της ανταγω
νιστικότητας» (Castells).*
Ιδιαίτερη σημασία προσδόθηκε, στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στο επί
πεδο του θεωρητικού λόγου όσο και στις
επί μέρους παρεμβατικές πολιτικές, δεδο
μένου ότι, ενώ «κατά τις δεκαετίες του
1970 και 1980 η ανάπτυξη των μεγάλων ε
πιχειρήσεων επιβραδύνθηκε, οι μικρές ε
πιχειρήσεις και οι περιοχές που είχαν ως
χαρακτηριστικό τα συμπλέγματα μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων ενέδειξαν α
ξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής και
ανάπτυξης» (Dunford).9 Η ανάπτυξη υ
ψηλού επιπέδου καινοτομικών περιοχών,
με επίκεντρο δίκτυα μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία ε
πιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας από ήδη
υπάρχουσες βιομηχανικές επιχειρήσεις με την ενεργό και πολύμορφη συνεργασία
των εκπαιδευτικών/ερευνητικών φορέωνθεωρήθηκε βασικής σημασίας για την εμ
πέδωση και ανάπτυξη της νέας παραγωγι
κής τεχνοδομής. Από τη Silicon Valley,
μυθικό αρχέτυπο, μέχρι τις πολλές εκα
τοντάδες τεχνολογικών πάρκων κάθε
μορφής και επιπέδου που δήμιουργήθηκαν στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες κατά την περασμένη δεκαετία, οι
τεχνοπόλοι εξελίχθηκαν σε «κομβικά ση
μεία δικτύων εξελιγμένων ανταλλαγών,
διεθνούς εμβέλειας και αποφασιστικής
σημασίας», (Jalabert).10
Η αναγκαιότητα γρήγορης προσαρμο
γής στις νέες τεχνο-εκσυγχρσνιστικές α
παιτήσεις που εμφανίζει την παραδοξότητα να μεταβάλλει τις προηγμένες χώρες
του ύστερου καπιταλισμού σε «αναπτυσ
σόμενες χώρες» νέου τύπου (Drexler, Do
se)," προσδίδει αποφασιστική σημασία
στη νέου τύπου παραγωγή και μεταφορά
τεχνολογίας, όπου κατ’ εξοχήν καλούνται
να συμβάλουν οι τεχνοπόλοι αλλά και να
δράσουν ως καταλύτες της τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης νέου τύπου.
***
Με βάση τη διεθνή εμπειρία και, παρά
τη μεγάλη ανομοιογένεια των επί μέρους
περιπτώσεων, οι κατωτέρω παράγοντες
θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας για την
επιτυχή οργάνωση και λειτουργία ενός τε
χνολογικού πάρκου:12
(1) Συμμετοχή κρατικών ή ιδιωτικών
ερευνητικών φορέων, ώστε να επιτευχθεί
η άμεση πρόσβαση σε R+D και τεχνολο
γικές υποδομές (ερευνητικά και τεχνολο
γικά εργαστήρια), καθώς επίσης και σε επίστημονικοτεχνικό προσωπικό υψηλής

εξειδίκευσης, που είναι όλα αναγκαία για
την ανάπτυξη καινοτομικών επιχειρή
σεων.
(2) Άρτιο σύστημα μεταφοράς τεχνο
λογίας, όσον αφορά τόσο στην εκτεταμένη
και εις βάθος πληροφόρηση, όσο και τις
συμβατικές συνεργασίες μεταξύ ερευνητι
κών φορέων (πανεπιστημίων, ινστιτού
των) και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κα
θώς και τους τρόπους μετακίνησης επι
στημονικού δυναμικού προς τις τελευ
ταίες. . ^

ο ρ γα ν ω τικ ή ς λ ο γικ ή ς, ό π ο υ ό ρ ο ι ό π ω ς
«συμπληρω ματικότητα»,
«αλληλόδραση», «συνεργασ ία», «δικτύω ση», ο ι ο π ο ί
ο ι έχουν π ια κ α τα σ τεί στερ εό τυπ α , α π ο τε
λούν τις λ έξεις-κ λειδ ιά γ ια την κατανόηση
τη ς α νά π τυ ξ ή ς το υ ς, ω ς κομβ ικώ ν ση
μ είω ν α υτο ύ π ο υ έχει α π ο κλ η θ εί «ενδογε
νή ς κ α ινο το μ ικ ό ς χώ ρος» (B em ardy-B oi-

(3) Δ ια θ εσ ιμ ό τη τα κ εφ α λ α ίω ν, τόσο
«επιχειρη μ α τικού κ εφ α λ α ίο υ » , μέσω ε
τα ιρ ιώ ν π ο υ συ σ τή νοντα ι γ ια το σ κοπό
α υτό, όσο κ α ι « α ρ χικ ού κεφ α λ α ίο υ » γ ια
την π ρ ώ τη φάση λειτο υ ρ γία ς τω ν επ ιχ ε ι
ρήσεων μέσω κ ατάλληλω ν επιδοτήσ εω ν.

(4) Υψηλό επίπεδο κτιριακών εγκατα
στάσεων και περιβάλλοντος χώρου, καλά
οργανωμένες κοινές υπηρεσίες (γραμμα
τειακή υποστήριξη, χώροι συνεδριάσεων,
χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού...),
σύνδεση με τεχνο-δίκτυα και πρόσβαση
σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήρι
ξης·
(5) Ε π ικ έντρω σ η δρ α σ τη ριοτή τω ν ό 
σον α φ ο ρ ά στην επιλογή τω ν επ ιχειρ ή 
σεων κ α ι τ ις σ υνεργα σ ίες μεταξύ ερευνη
τικώ ν φ ορ έω ν, νέω ν κα ινο το μ ικώ ν επ ιχ ε ι
ρήσεων κ α ι ήδη α νεπ τυγμ ένω ν επ ιχειρ ή 
σεων σε το μ είς π ου α ν τα π ο κ ρ ίν ο ν τα ι στη
βιομηχανική π α ρ α γω γικ ή δομή κ α ι τις δ υ 
να τότη τες τη ς π ερ ιφ έρ εια ς.

(6) Παρουσία δικτύων συνεργασίας.
Σε πολλές περιπτώσεις, η προσέλκυση
τμημάτων R+D μεγάλων επιχειρήσεων
και η επίτευξη κατάλληλου συνδυασμού
μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων θεωρούνται σημαντικές για την ε
πιτυχία του εγχειρήματος - βλ. εξειδικευμένα τεχνολογικά πάρκα «νέας γενιάς»
π.χ. Medical Park Hannover, Technologie
Park Duisburg, (Halaris, Husson, Rist).13
Τέλος, βασικής σημασίας για την ανά
πτυξη ενός τεχνολογικού πάρκου είναι
και η ύπαρξη «θετικού κλίματος», ώστε
να εξασφαλισθούν και να αναπτυχθούν οι
πολύμορφες συνεργασίες που είναι απα
ραίτητες μεταξύ των εκπαιδευτικών/ερευ
νητικών φορέων, της δημόσιας διοίκησης/
ΟΤΑ και των ιδιωτικών επιχειρήσεων
(Fiedler).’4
Τεχνολογικά πάρκα και τοπική
ανάπτυξη

Τα τεχνολογικά πάρκα εμφανίζονται ως
προνομιακοί φορείς της ενδογενούς ανά
πτυξης νέου τύπου, που τείνει στην ενερ
γοποίηση του καινατομικού δυναμικού
μιας περιοχής. Η επιτυχία τους, σύμφωνα
και με τα όσα γενικά αναφέρθηκαν, εν
τάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης

sg o n tier).15

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, αλλά και
τις νεότερες επί μέρους θεωρητικοποιή
σεις, θεωρούμε ότι μία μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης αυτού του εν
δογενούς τεχνο-παραγωγικού χώρου, πα
ραπέμπει στα εξής επί μέρους σημεία (που
αποτελούν και την εξειδίκευση της νέας
οργανωτικής λογικής στο επίπεδο της το
πικής αυτοδιοίκησης):
α) ως προς το περιεχόμενο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής α
νάπτυξης (στρατηγικός αναπτυξιακός
προγραμματισμός)16
β) ως προς τη διοικητική δομή
τοπική αυτοδιοίκηση «νέου τύπου».17
Τα δύο παραπάνω σημεία αποτελούν δια
φορετικές οπτικές γωνίες της προσέγγι
σης της «τοπικής ανάπτυξης». Ή αλλιώς,
η οργανωτική-διοικητική δομή «νέου
τύπου» αποτελεί μία αναγκαία προϋπό
θεση για την προώθηση του στρατηγικού
αναπτυξιακού προγραμματισμού, ο ο
ποίος, σε αντίθεση με τα παλαιότερα προ
γράμματα, εμφανίζεται ως διαρκής δυνα
μική διαδικασία.
Ο στρατηγικός αναπτυξιακός προ
γραμματισμός προσβλέπει στην κινητο
ποίηση όλων των δυνάμεων μίας περιο
χής, σε μία μακρόπνοη (5-10 χρόνια), ευρείας κλίμακας προσπάθεια για την κα
τάστρωση και υλοποίηση ενός συνόλου
«στρατηγικών επιλογών». Όλες οι επί
μέρους παρεμβάσεις, το σύνολο των τοπι
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κών πολιτικών, προσανατολίζονται στη
λογική των μακροχρόνιων αναπτυξιακών
στόχων, όπως προκύπτουν και απεικονί
ζονται σε ένα δυναμικό, ολοκληρωμένο,
αναπτυξιακό πρόγραμμα, προϊόν κοινω
νικής συναίνεσης, που συντίθεται από επί
μέρους δράσεις και σχέδια (projects) και
παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της το
πικής παραγωγής δομής.
Οι επί μέρους δράσεις του αναπτυξια
κού προγράμματος, το οποίο αποτελεί μία
διαρκή διαδικασία που εμπεριέχει λει
τουργίες ελέγχου και αξιολόγηση ς/αναθεώρησης, εντάσσονται σε στρατηγικές ε
πιλογές που μπορεί να αφορούν:
α) στις φυσικές και κοινωνικές υπο
δομές,
β) στη στήριξη της επιχειρηματικής
δομής,
γ) στην ανάπτυξη του εργατικού δυ
ναμικού,
δ) στην ενίσχυση πρωτοβουλιών κοινοτικού/κοινωνικού τύπου.
Το είδος των επιλογών και η τελική
σύνθεση του προγράμματος είναι απόρ
ροια τόσο του κοινωνικοοικονομικού
προφίλ της κάθε συγκεκριμένης περιοχής,
όσο και του συσχετισμού των δυνάμεων σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο.'6
Ένα από τα βασικά εργαλεία όσον α
φορά στη στρατηγική επιλογή τύπου (β)
είναι η ίδρυση τεχνολογικών πάρκων και
η παράλληλη ενίσχυση συγγενών δραστη
ριοτήτων, όπως η ίδρυση κέντρων πληρο-

φόρησης/μεταφοράς τεχνολογίας καθώς
και υποστηρικτών χρηματοοικονομικών
δομών (π.χ. θεσμοθέτηση πόρων για κε
φάλαια έναρξης και ίδρυση εταιριών επι
χειρηματικού κεφαλαίου).
Ουσιαστικής σημασίας είναι, λοιπόν,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η ένταξη
του τεχνοπόλου σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο
στρατηγικού προγραμματισμού, με επι
κέντρωση των δραστηριοτήτων του στην
παραγωγική δομή και τις δυνατότητες της
συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό αφορά ά
μεσα στην επιλογή των επιχειρήσεων νέων ή ανεπτυγμένων- και των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών/ερευνητικών φο
ρέων. Στην ανάπτυξη του τεχνοπόλου
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η παράλληλη
προώθηση, στο πλαίσιο του στρατηγικού
προγραμματισμού, επιλογών τύπου (γ) α
νάπτυξη του εργατικού δυναμικού αλλά
και τύπου (α) φυσικές/κοινωνικές/πολιτιστικές υποδομές, ποιότητα της κατοικίας,
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, που
ασκούν θετική επίδραση για την προσέλ
κυση και συγκράτηση κεφαλαίου και στε
λεχών, δεδομένου και του έντονου αντα
γωνισμού μεταξύ των διαφόρων περιο
χών. Η συνάρθρωση των επί μέρους τομεακών πολιτικών και παρεμβάσεων των
φορέων αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, βα
σικό παράγοντα επιτυχίας των στόχων
του αναπτυξιακού προγράμματος.
Είναι φανερό ότι η επιτυχής έκβαση
των ανωτέρω δεν μπορεί να προκύψει από
μία τοπική αυτοδιοίκηση παραδοσιακού
τύπου. Πράγματι, για την επίτευξη/
προώθηση των πολύπλευρων συνεργα
σιών που απαιτούνται για την οργάνωση
και στη συνέχεια για τη λειτουργία ενός
τεχνολογικού πάρκου, αλλά και του ανα
πτυξιακού προγραμματισμού μέσα στον
οποίο αυτό εντάσσεται, χρειάζεται μία
τοπική αυτοδιοίκηση «νέου τύπου». Ενώ,
λοιπόν, ένας παραδοσιακός ΟΤΑ (οργα
νισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) λειτουρ
γεί ως κλειστό, γραφειοκρατικό σύστημα
άμεσης και με ίδιους πόρους παραγωγής
και παροχής ορισμένων υπηρεσιών -που
σπάνια υπερβαίνουν το χώρο της «συλλο
γικής κατανάλωσης»- ο ΟΤΑ νέου τύπου
καλείται να λειτουργήσει ως ανοικτό σύ
στημα, προσαρμοζόμενο σε ένα δυναμικό/
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο νέος ρόλος
του υπερβαίνει κατά πολύ την απλή παραγωγή/παροχή υπηρεσιών και διέπεται
από τη σύγχρονη διαχειριστική λογική
του «μάναντζμεντ».19 Προσανατολίζεται
στην εκμάθηση νέων τρόπων δράσης, ρό
λων, διαδικασιών και πολιτικών και τεί
νει να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής/
«καταλύτης», ασκώντας «ανοικτή» διοί
κηση και χρησιμοποιώντας τα μέσα της
πληροφόρησης, της επικοινωνίας και του
συντονισμού. Στόχός η ενεργοποίηση επί
μέρους ομάδων και άλλων φορέων και η

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
Αποκτά βασική σημασία η παροχή υ
πηρεσιών μέσω τρίτων, η αναζήτηση νέων
πηγών χρηματοδότησης των δραστηριο
τήτων και, κυρίως, η δημιουργία πολύπλευρων σχέσεων συνεργασίας (partner
ships) με άλλους φορείς, οργανισμσύς/επιχειρήσεις, ομάδες πολιτών, καθώς και η
διαμεσολάβηση για την ανάπτυξη αυτών
των σχέσεων (dommergues).20 Η έννοια
της συνεργασίας ή «εταιρικότητας» (par
tnership), που προέρχεται από τον αμερι
κανικό χώρο αλλά υιοθετήθηκε ευρύτατα
στη συνέχεια και στις δυτικοευρωπαϊκές
χώρες, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ε
σωτερική λογική τόσο της στρατηγικής α
νάπτυξης όσο και της τοπικής αυτοδιοί
κησης νέου τύπου.
Σύμφωνα με τον Schweke, η έννοια της
εταιρικότητας αναφέρεται σε συνεργα
σίες που αφορούν «δύο τουλάχιστον από
τους τρεις τομείς της κοινωνίας: (α) την
κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση σε οποιοδήποτε επίπεδο (υπουργεία, δημό
σιοι οργανισμοί, ΟΤΑ, εκπαιδευτικά ι
δρύματα κ.λπ.), (β) τους ιδιωτικούς ορ
γανισμούς που έχουν σκοπό το κέρδος,
δηλαδή επιχειρήσεις εν γένει (βιομηχανι
κές, υπηρεσιών, τράπεζες, ιδιωτικές υπη
ρεσίες, κλινικές) και (γ) τους μη κερδο
σκοπικούς οργανισμούς, όπως οι τοπικές
οργανώσεις, οι σύλλογοι γειτονιάς, οι πο
λιτιστικοί σύλλογοι, οι εκκλησίες, τα μη
κρατικά πανεπιστήμια».21
Η φύση του κάθε προβλήματος καθο
ρίζει σε μεγάλο βαθμό και την ταυτότητα
των συμμετεχόντων οργανισμών. Εξάλ
λου μία συνεργασία (partnership) μπορεί
να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια,
πλήρως θεσμοθετημένη ή απλώς να έχει
συσταθεί για την επίλυση ενός συγκεκρι
μένου προβλήματος. Οι περισσότερες εν
τοπίζονται σε ένα συγκεκριμένο διοικητικο-γεωγραφικό επίπεδο, όπως π.χ. αυτές
ενός δήμου. Επιτρέπουν δε, σύμφωνα
πάλι με τον Schweke, την κινητοποίηση
«πόρων, ταλέντου και ενέργειας» καθώς
και την καλύτερη σύλληψη των προβλη
μάτων και την πρόσβαση σε ένα πλούσιο
δίκτυο σχέσεων. Ωστόσο, «η ανάπτυξη
μίας επιτυχούς συνεργασίας απαιτεί πολύ
χρόνο και προσπάθεια» (ibid). Τονίζεται,
εξάλλου, η σημασία της «κοινωνικής βά
σης» του τόπου καθώς και της ανάπτυξης
μίας «θετικής τοπικής κουλτούρας» που
ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ανάλη
ψη πρωτοβουλιών.22
Άλλη βασικής σημασίας συγγενής έν
νοια είναι αυτή της «επιχειρηματικότη
τας» (entrepreneurship), που επίσης χρη
σιμοποιείται ευρύτατα. Μία μορφή αυτής
της «νέας επιχειρηματικότητας» αποτελεί
η δραστηριοποίηση και μετατροπή ερευ
νητών σε «επιχειρηματίες νέου τύπου»,
που είναι πολύ σημαντικοί για την επιτυ
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χία ενός τεχνοπόλου. Entrepreneurship,
partnership, synergy (συνδυασμένα απο
τελέσματα και ευεργετική αλληλόδραση)
εκφράζουν το πνεύμα της νέας επιχειρη
ματικής τεχνο-κουλτούρας.23
Έ να καλό παράδειγμα μίας πολύπλευ
ρης συνάρθρωσης φορέων και δραστηριο
τήτων που χαρακτηρίζει τις νέου τύπου α
ναπτυξιακές στρατηγικές στο πλαίσιο των
οποίων εντάσσονται οι τεχνο-ερευνητικές
υποδομές/τεχνοπόλοι, είναι αυτό της Φι
λαδέλφειας (ΗΠΑ). Η παρακμή της πα
λιάς βιομηχανικής υποδομής οδήγησε
στην κατάστρωση ενός πενταετούς στρα
τηγικού αναπτυξιακού προγράμματος, με
τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, ακολουθούμενο από ένα μεγάλο α
ριθμό partnerships, που εγγράφσνται στο
παραπάνω πρόγραμμα. Βασικός στόχος,
η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Για την
επιτυχία του στόχου συνεργάζονται:24
• Ο τεχνοπόλος του πανεπιστημίου
(University City Science Center) που απο
τελεί ένα consortium μεταξύ πανεπιστη
μίων, επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα/
ΟΤΑ και διαχειρίζεται ένα ερευνητικό
κέντρο και ένα φυτώριο επιχειρήσεων τε
χνολογιών αιχμής.
• Το τεχνολογικό κέντρο της Ν.Α.
Πενσυλβανίας, που συγχρηματοδοτείται
από τον «επιχειρηματικό κόσμο» και την
πολιτεία της Πενσυλβανίας, στο πλαίσιο
της Ben Franklin Partnership.
• Ο οργανισμός επιχειρηματικού κε
φαλαίου της κοιλάδας του Delaware (De
laware Valley Venture Capital Consor
tium), προϊόν συνεργασίας του επιχειρη
ματικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκη
σης και των οργανισμών διαχείρισης συνταξιοδοτικών πόρων.
• Η συμμαχία για την οικονομική α
νάπτυξη της Μείζονος Φιλαδέλφειας
(Greater Philadelphia Economic De
velopment Coalition), άλλος οργανισμός
που προέκυψε ως partnership μεταξύ ΟΤΑ
και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την οικονο
μική ανάπτυξη της περιοχής. Έ να μεγάλο
μέρος από τους πόρους του (50%), που
προέρχονται από ιδιωτικές πηγές, κατευθύνεται σε δραστηριότητες που έχουν
σκοπό την κοινωνικο-οικονομική ενσω
μάτωση των μειονεκτούντων ατόμων/μονάδων, με έμφαση στον τομέα της κατάρ
τισης.25
Το παραπάνω παράδειγμα προβάλλει
το πλήθος των «διασταυρωμένων» συνερ
γασιών τύπου partnership, σε κάθε επίπε
δο σύλληψης και δράσης και τη συνάρ
θρωση και συνοχή των διαφόρων σχεδίων
και δραστηριοτήτων, στα οποία εντάσ
σονται ο τεχνοπόλος, το τεχνολογικό κέν
τρο και ο οργανισμός εξασφάλισης επιχει
ρηματικού κεφαλαίου.
Ο δυτικοευρωπαϊκός χώρος παρέχει ε
πίσης αφθονία παραδειγμάτων πολύ-

πλευρων συνεργασιών. Αναφέρουμε από
προσωπική ερευνητική εμπειρία την πε
ρίπτωση της πόλης Duisburg στη γερμανι
κή περιοχή του Ρουρ. Εκεί, το νέο τεχνο
λογικό πάρκο υψηλών προδιαγραφών εν
τάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
στρατηγικής «Duisburg 2000», η οποία
καταστρώθηκε σε συνεργασία των τοπι
κών αρχών με τον επιχειρηματικό κόσμο
και την ενεργό συμμετοχή του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου της περιοχής.
Εξάλλ^ν-, ο δήμος που, ας σημειωθεί, κυβερνάται από τους σοσιαλδημοκράτες, α
ποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα το
πικής αυτοδιοίκησης νέου τύπου. Μεταξύ
άλλων, οι πρώην υπηρεσίες οικονομικής
ανάπτυξης του δήμου μετασχηματίστηκαν
σε ανώνυμη εταιρία, με την ισότιμη συμ
μετοχή και συνδιοίκηση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου («συναινετικό
μάναντζμεντ»), καθώς και τη συμμετοχή
των σημαντικότερων επιχειρήσεων της
περιοχής.
Το τεχνολογικό πάρκο αποσκοπεί στις
«συνεργίες» που θα προκόψουν από τη
γειτνίαση με το πανεπιστήμιο και τα ερευ
νητικά ινστιτούτα και αποτελεί προϊόν
ποικίλων συνεργασιών, ενώ την ανέγερση
και λειτουργία του, μαζί με το κόστος των
κτιριακών εγκαταστάσεων, ανέλαβε ιδιω
τική επιχείρηση.26
Η περίπτωση του Duisburg και του
Ρουρ, γενικότερα, αποτελεί παράδειγμα
ποικίλων, «συναρθρωμένων» συνεργα
σιών, όπου συναντιόνται η περιφερειακή
διοίκηση (Land), οι εξειδικευμένοι οργα
νισμοί που εκπηγάζουν από αυτήν, η το
πική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και
οι τοπικές εργοδστικές οργανώσεις και ε
πιχειρήσεις της περιοχής. Το νέο πνεύμα
εκφράζει, επίσης, και ένα πρωτότυπο
σχήμα-φορέα, η επιχείρηση διεθνούς αρ
χιτεκτονικής έκθεσης «Ι.Β.Α. Emscher
Park», που αποσκοπεί να λειτουργήσει ως
καταλύτης για την αναμόρφωση/αναδιάρθρωση της μείζσνος περιοχής, με μία συ
στηματική όσο και νεωτεριστική προσ
πάθεια «ανοικτού» προγραμματισμού. Σ'
αυτήν εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός
επί μέρους σχεδίων, μεταξύ των οποίων
και το τεχνολογικό πάρκο που αναφέρα
με.

Τεχνολογικά πάρκα: η άλλη όψη

Η κριτική, που έχει ασκηθεί στο συγκε
κριμένο θέμα, εντοπίζεται σε διάφορα ε
πίπεδα. Κατ’ αρχάς, όπως αναφέρθηκε, η
έννοια καλύπτει εξαιρετικά ανομοιογενείς περιπτώσεις, όχι μόνον από χώρα σε
χώρα, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας
χώρας, και τούτο, τόσο όσον αφορά στην
προέλευση και τη σύνθεση όσο και στα α
ποτελέσματα. Τεράστια είναι η απόσταση

που χωρίζει τα μυθικά αρχέτυπα Silicon
Valley και Triangle Research Park - αλη
θινές τεχνοπόλεις με εκατοντάδες χιλιά
δες απασχολούμενους η πρώτη και δεκά
δες χιλιάδες η δεύτερη - από πλήθος τε
χνοπόλων που δημισυργήθηκαν στη συ
νέχεια.
Δεν πρόκειται, βέβαια, για μία «επίπε

δη» πραγματικότητα, οι διαδικασίες διαφοροποίησης/πόλωσης είναι εμφανείς. Α
ναφερθήκαμε ήδη στο ρόλο των τεχνοπό
λων ως κομβικών σημείων στο εσωτερικό
του νέου «παγκόσμιου οικονομικού χώ
ρου» που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, πα
ράλληλα με την αναδιάρθρωση του κεφα
λαίου, σε αναζήτηση ενός νέου καθεστώ
τος συσσώρευσης. Η ιεραρχική τους θέση
στο εσωτερικό του -εξαιρετικά πολωμέ
νου- παγκόσμιου οικονομικού συστήμα
τος συναρτάται με τη σαφή ιεράρχηση των
διαφόρων τεχνοπόλων στο εσωτερικό των
τεχνο-δικτύων και, παράλληλα, σηματο
δοτεί τη νέα χωρική ιεραρχία των κέν
τρων, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση
διαμόρφωσης. Γεγονός που εξηγεί το εν
διαφέρον των διαφόρων πόλεων και τοπι
κών φορέων στον δυτικοευρωπαϊκό χώρο
(Bakis).27
Ωστόσο, το θέμα που τίθεται ειδικότε
ρα στην περίπτωσή μας, δεν είναι τόσο η
μεγάλη απόσταση/ιεράρχηση στο εσωτε
ρικό του τεχνο-δικτύου, που αποτελεί κα
τά κάποιο τρόπο κάτι το φυσικό, όσο η
βιωσιμότητα των συγκεκριμένων τεχνολο
γικών πάρκων/κέντρων. Ήδη, όσον αφο
ρά στη Γαλλία, ο Jalabert αναφέρεται,
σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των τε
χνοπόλων, στη δημιουργία μίας νέας «α
γοράς του ανταγωνισμού μεταξύ των πό
λεων», όπου «δεν θα είναι όλες οι πόλεις
κερδισμένες».2* Και όσον αφορά στη Γερ
μανία -αλλά και τις άλλες δυτικοευρω
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παϊκές χώρες όπως η Ολλανδία- παρά τον
μεγαλύτερο πραγματισμό που φαίνεται
να επικρατεί όσον αφορά στα τεχνολογι
κά πάρκα/κέντρα και την αμεσότερη έντα
ξή τους στην παραγωγική διαδικασία, η
κατάσταση δεν δημιουργεί λιγότερα ερω
τηματικά. Ο Eisbach αναφέρει ότι «μετα
ξύ των πόλεων ο ανταγωνισμός (και “η
πλειοδοσία των επιδοτήσεων”) εντείνεται. Οι πόλεις επιταχύνουν την κατα
σκευή των τεχνολογικών κέντρων, ώστε
να τα θέσουν σε λειτουργία το ταχύτερο
δυνατόν, προλαβαίνοντας τις άλλες πό
λεις. Επιδιώκουν να προσελκύσουν επι
χειρήσεις όχι μόνο από την περιοχή τους
αλλά και από όλη τη χώρα... Ο ανταγωνι
σμός οδηγεί -είτε ως συνέπεια χαμηλής
πληρότητας, είτε λόγω νέων δαπανών για
την προσέλκυση επιχειρήσεων- στην αύ
ξηση του τελικού κόστους του τεχνοπόλου
σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό
και στον κίνδυνο να καταστεί μια χρόνια
επιβάρυνση για τον τοπικό προϋπολογι
σμό.2* Με κριτήριο ότι η «κρίσιμη μάζα»
για ένα τεχνολογικό κέντρο είναι 20-25 επιχειρήσεις, πολύ λίγα είχαν επιτύχει μία
ικανοποιητική πληρότητα, ενώ και το α
ποτέλεσμα όσον αφορά στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας (στο εσωτερικό του
τεχνοπόλου και στο περιβάλλον του) γεν
νά και αυτό πολλά ερωτηματικά.
Προβληματισμούς προκαλεί και το κα
τά πόσον οι νέες εγκατεστημένες επιχει
ρήσεις είναι πράγματι «καινστόμες», ή α-

πλώς ενδιαφέρσνται για το κύρος (image)
που προσδίδει η εγκατάσταση σε ένα τε
χνολογικό πάρκο, ενώ προβάλλεται και η
υπόθεση ότι «οι πόλεις, με την ίδρυση του
τεχνολογικού κέντρου ενδιαφέρονται
πρώτιστα για την προβολή της εικόνας
τους και την επίδειξη ενός φιλικού επιχει
ρηματικού κλίματος (...) τη δημιουργία
μίας “βιτρίνας”».30
Σχετικός με τις παραπάνω κριτικές εί
ναι και ο όρος «φετιχισμός της γειτνίασης» (Jalabert, Ruffieux κ.ά.), πιο κοντά,
είναι αλήθεια, στη γαλλική πραγματικό
τητα, «που φαίνεται να χαρακτηρίζει
τους φορείς που δημιούργησαν τους τε
χνοπόλους, οι οποίοι, έχοντας μεγαλύτε
ρη οικειότητα με την οργάνωση του χώρου
απ’ ό,τι με την εμψύχωση και λειτουργία
του, υποθέτουν ότι το πρόβλημα έχει λυ
θεί με την κατασκευή του τεχνοπόλου,
προβάλλοντας ότι η γειτνίαση στο χώρο
μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του -ε
πιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα- θα προκαλέσει από μόνη της ένα νέο καθεστώς ε
πικοινωνίας (του οποίου η ύπαρξη είναι
στρατηγική για την επιτυχία του σχε
δίου). Είναι σαφές ότι τα πράγματα δεν
είναι τόσο απλά. Πρέπει, λοιπόν, να υπο
γραμμιστεί ο χαρακτήρας -τυχαίος και
μακράς πνοής ταυτόχρονα- των τεχνο
πόλων. Πριν ακόμη δει το φως μία λογική
της τελικής επιλογής, μέσω του ανταγωνι
σμού, πράγμα που είναι, χωρίς αμφιβο
λία, αναπόφευκτο - είναι πολύ πιθανόν
ένας σημαντικός αριθμός να έχει ήδη αποτύχει κατά τη στιγμή της γέννησής
του...».31
Εξάλλου, η εννοιολσγική ασάφεια και
η ασάφεια όσον αφορά στους στόχους που
χαρακτηρίζει τον όρο και που «προέρχε
ται από ένα ιστορικό παράδοξο, δεδομέ
νου ότι τα παραδείγματα προς μίμηση Sili
con Valley και Route 128 yplîijan, metajÿ
âllvn, mh programmatisména fainômena
sygkentrvsevn high-tech που σε καμία
στιγμή δεν θεσμοθετήθηκαν», μεταφράζε
ται στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί τεχνοπόλοι αποτελούν λιγότερο ένα συγκεκρι
μένο εργαλείο και πολύ περισσότερο μία
“μιμητική κατάσταση” , μία προσπάθεια
μίμησης. Έτσι, η παραγωγή των τεχνο
πόλεων «δεν μπορεί να βασιστεί παρά
μόνο στα αποτελέσματα και όχι σε μια
διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθη
θεί για την επίτευξή τους. Αυτό έχει ως α
ποτέλεσμα να εφαρμόζονται διαδικασίες
χωρίς μία σαφή προηγούμενη γνώση των
αποτελεσμάτων που θα προκόψουν, είτε
από ποσοτικής πλευράς, είτε όσον αφορά
στις επιπτώσεις στο χώρο».32
Τα παραπάνω προσδίδουν ακόμη με
γαλύτερη βαρύτητα στον κίνδυνο που συνιστά για τους δημόσιους φορείς η διοχέ
τευση σημαντικών πόρων για τη δημιουρ
γία τεχνοπόλων, εις βάρος των άλλων, πε

ρισσότερο κλασικών, παρεμβατικών πο
λιτικών και στρατηγικών επιλογών - είτε
στον τομέα των φυσικών και κοινωνικών
υποδομών, είτε σε αυτόν του εργατικού
δυναμικού και της στήριξης της επιχειρη
ματικής δομής. Σε πόλεις, μάλιστα, με
βιομηχανικό παρελθόν (και όχι μόνο), ο
τεχνοπόλος θα κινδύνευε ενδεχομένως,
σύμφωνα με τον Bakis, να επιτείνει τη ρή
ξη με αυτό, αντί να συμβάλει στην υπέρ
βασή του μέσω του γενικότερου εκσυγ
χρονισμού του και της διάχυσης των ευ
νοϊκών επιδράσεων στην ευρύτερη περιο
χή του, με αποτέλεσμα να επιταθεί η περι
θωριοποίηση ολόκληρων τομέων οικονο
μικής δραστηριότητας και ομάδων του
πληθυσμού. Ακόμη και στην περίπτωση ε
πιτυχίας, το εγχείρημα «θα κινδύνευε να
συντελεστεί με τρόπο μερικό και επιλεκτι
κό, εξαιρώντας μεγάλο μέρος του χώρου
(τόσο του ενδο-μητροπολιτικού όσο και
του γενικότερου) από κάθε μορφή σύγ
χρονης ανάπτυξης».33 Αυτό αναφέρεται
όχι μόνο στον καθ’ εαυτό χώρο των οικο
νομικών δραστηριοτήτων, αλλά και στη
γενικότερη λογική που διέπει τις τοπικές
(τομεακές) πολιτικές, τη «λογική της τεχνόπολης», η οποία «προβάλλοντας μία
συγκεκριμένη θεώρηση της οικονομικής
ανάπτυξης, αφήνει στο περιθώριο άλλα
σημαντικά ζητήματα», (Bonneville).34 Α
φορά, δηλαδή, τόσο στις οικονομικές υ
ποδομές όσο και την «αναπαραγωγή» των
νέων «καινοτόμων» κοινωνικών στρωμά
των (το human capital της «τεχνοπολιτικής» ανάπτυξης), με αποτέλεσμα την «αυ
ξανόμενη εργαλειοποίηση της ίδιας της
πόλης και την κυριάρχησή της από τις α
ναγκαιότητες της οικονομικής ανανέωσης
μέσω της τεχνολογίας» (Cunat, Pradeilles,
Rousier).35 Εκφράζεται δε σε ένα εντεινόμενο χωρο-κοινωνικό διαχωρισμό, ό
που ορισμένοι τομείς του κέντρου και της
προαστιακής περιφέρειας «υποδέχονται
τις νέες δραστηριότητες και τα τεχνοπολιτικά κοινωνικά στρώματα, ενώ άλλοι
συσσωρεύουν την κρίση των παλιών δρα
στηριοτήτων, τις ζώνες ανεργίας και τον
υποβαθμισμένο αστικό ιστό (κατοικία,
υποδομές)» (Jalabert).36
Σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά σε λογική
αλληλεξάρτηση με τα προηγούμενα, παρατηρείται το γεγονός ότι οι συνεργασίες
(partnerships), παρ’ ότι «θεωρητικά» αναφέρονται και στους τρεις «μεγάλους το
μείς της κοινωνίας» σε πολύ λίγες περι
πτώσεις περιλαμβάνουν μία ουσιαστική
συμμετοχή του «τρίτου τομέα», δηλαδή
των εργατικών συνδικάτων, ενώσεων πο
λιτών, συλλόγων καταναλωτών. Σύμφω
να με την S. Hugues, στις σχέσεις partner
ship στην Αμερική «οι αξίες, οι στόχοι και
οι τρόποι δράσης της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας υπερέχουν σαφώς. Ο καθορισμός
των ρόλων και ο καταμερισμός των αρμο

διοτήτων είναι εξαιρετικά σαφής: η οικο
νομική ανάπτυξη περνάει από την ιδιωτι
κή επιχείρηση. Ο ρόλος της κοινότητας
είναι να ευνοεί το περιβάλλον της (της ε
πιχείρησης), δηλαδή συνθήκες ζωής, εκ
παίδευση, χρηματοδότηση». Αλλά «αυτή
η μόνιμη αναφορά στις ιδιωτικές επιχει
ρηματικές αξίες, αν και μπορεί να έχει
διάφορα αρνητικά αποτελέσματα, επι
τρέπει, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, μία
κοινή γλώσσα και κοινές πρακτικές» και
μία συνεργασία που «κρίνεται περισσότε
ρο από το τελικό της αποτέλεσμα». Τονί
ζεται, όμως, παράλληλα, ότι οι μορφές
συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτο
διοίκησης και του επιχειρηματικού κό
σμου, που αποτελούν πρακτική στις
Η.Π.Α., «δεν μπορούν και δεν πρέπει να
θεωρηθούν πρότυπα προς μίμηση, καθώς
δεν στερούνται δυσκολιών και εγγράφονται σε διαφορετικό κοινωνικο-πολιτιομικό πλαίσιο. Φέρνουν, πάντως, στο φως ο
ρισμένους προσανατολισμούς, όπως: ε
παγγελματισμό, αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων, κινητικότητα των συμμετεχόντων».37
Ειδικότερα, όσον αφορά στη συμμετο
χή των φορέων των εργαζομένων, ο Kepp
αναφέρει από τη Γερμανία ότι «η μεγάλη
πλειονότητα των υφισταμένων τεχνολογι
κών πάρκων προέκυψε χωρίς τη συμμετο
χή των εργατικών συνδικάτων, ενώ στις
περιπτώσεις όπου τα συνδικάτα, λόγω
σοβαρών, αιτιολογημένων λόγων είχαν εναντιωθεί, η θέση τους δεν ελήφθη υπό
ψη».38 Πάλι από τη Γερμανία, ο Eisbach
αναφέρει ότι «με τον περιορισμό της στή
ριξης που παρέχουν οι δημόσιοι φορείς/
ΟΤΑ μόνο σε καινοτομικές επιχειρήσεις
και προϊόντα, αποκλείονται κατά κανόνα
καινοτομικές ιδέες εργαζομένων, κατα
ναλωτών και ανεξάρτητων ατόμων».39
Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς (Ε γdmenger κ.ά.), η άσκηση οικονομικής πο
λιτικής, μέσω της τεχνολογίας, τείνει στη
δημιουργία μορφών τεχνο-κορπορατισμού, σε ένα πλέγμα που περιλαμβάνει
καινοτομικά τμήματα του ιδιωτικού το
μέα, της δημόσιας διοίκησης και των επι
στημονικών φορέων, ενώ η θέση σ’ αυτό
των εργατικών ενώσεων εμφανίζεται πε
ρισσότερο ως διεκδίκηση παρά ως πραγ
ματική κατάσταση. Στο επίπεδο των ευ
ρωπαϊκών πόλεων, η αναβίωση κορπορατιστικών τάσεων διαφαίνεται και από τον
ιδεολογικό τους λόγο, με τις συχνές ανα
φορές και παρομοιώσεις με τις εμπορικές
πόλεις της Αναγέννησης.
Τις παραπάνω τάσεις στην ακραία
τους μορφή, οι Piore και Sabel παρομοιά
ζουν -απλοποιητικά, είναι αλήθεια- με το
«παλιό βασίλειο των Βσυρβόνων της Νάπολης, όπου ένα νησί ειδικευμένων τεχνι
τών που παρήγαγε πολυτελή αγαθά για
την Αυλή, περιβαλλόταν από μία θάλασ

σα υποπρολεταριακής αθλιότητας».* Η
θετική περίπτωση όσον αφορά στην προο
πτική θεώρηση «αποκεντρωμένης ευέλι
κτης εξειδίκευσης», το όραμα κατά κά
ποιο τρόπο, βρίσκεται σύμφωνα με τους
ίδιους συγγραφείς, στο «άλλο είδος καθε
στώτος ευέλικτης εξειδίκευσης, όπου οι
δομές της τοπικής κοινότητας θα συντο
νίζονται από εθνικές κοινωνικο-προνοιακές ρυθμίσεις, ενώ οι ερευνητικές υποδο
μές και η κατάρτιση θα είναι, κατά ένα
μέρος, δημόσια αρμοδιότητα».41 Στη συ
νέχεια, γίνεται υποδειγματική αναφορά
σε ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατικές
προσπάθειες. («Το αυστριακό εργατικό
κίνημα έχει αναγάγει αυτή τη μορφή ευέ
λικτης εξειδίκευσης σε βασικό τμήμα του
προγράμματος του για εθνική οικονομική
αναδιοργάνωση») ,42
Τα παραπάνω σοσιαλδημοκρατικά
πρότυπα εμφανίζονται καθαρά στην πε
ρίπτωση της τοπικής (περιφερειακής)
διοίκησης της βόρειας Ρηνανίας - Βε
στφαλίας στη Γερμανία, η οποία θέτει στο
επίκεντρο των προγραμματικών της κα
τευθύνσεων (Landesbericht):
α) «την καινοτομική ανανέωση/εκσυγχρονισμό της οικονομίας»,
β) «την οικολογική ανανέωση της πε
ριφέρειας» και
γ) την προσέγγιση των ανωτέρω στό
χων, υπό το πρίσμα της «συμμετοχής των
εργαζομένων στην πρόοδο και τη βελτίω
ση της ειδίκευσής τους».43
Υπερισχύει, όμως, ο πραγματισμός,
δεδομένου ότι ακολουθεί η επεξήγηση ότι
«για την οικονομική και οικολογική ανανένωση της περιφέρειας, δεν χρειάζονται
τόσο πολύ σύμβολα και οράματα σχετικά
με τις τεχνικές δυνατότητες της προόδου,
που θα έφθαναν μέχρι την ουτοπία. Η πε
ριφέρεια χρειάζεται πολύ περισσότερο τη
συγκεκριμένη και προς την αγορά προσα
νατολισμένη εισαγωγή των νέων τεχνολο
γικών εξελίξεων σε όλες τις επιχειρή
σεις»,44 ενώ «ο τεχνολογικός μετασχημα
τισμός προγραμματίζεται, εκτελείται και
χρηματοδοτείται από τις επιχειρήσεις. Η
περιφερειακή κυβέρνηση στηρίζει αυτή
τη διαδικασία με την τεχνολογική της πο
λιτική».45
Από προωθημένες αμερικανικές θέ
σεις, ο I. Bluestone, πανεπιστημιακός και
πρώην αντιπρόεδρος του «Αμερικανικού
Συνδικάτου του Αυτοκινήτου» (UAW)
προβάλλει την ανάγκη ισότιμης συμμετο
χής των εργαζομένων και των συνδικάτων
στην πολιτική τεχνο-οικονομικού εκσυγ
χρονισμού των αμερικανικών κέντρων,
καθώς και την ανάγκη καλλιέργειας «μιας
άλλης κουλτούρας στο εσωτερικό της επι
χείρησης και της διοίκησης, ώστε η ενέρ
γεια, η γνώση και η εμπειρία των εργαζο
μένων να συνεισφέρουν πραγματικά στην
αναγνώριση των προβλημάτων και την α

ναζήτηση λύσεων». Τονίζει δε ότι «μία
πραγματική κοινωνική πρόοδος δεν θα
μπορέσει να επιτευχθεί παρά μόνο εφ’ ό
σον οι οργανώσεις των εργοδοτών και τα
συνδικάτα, χωρίς να αρνηθούν τις διαφο
ρές και συγκρούσεις τους σε ορισμένα θέ
ματα, συνειδητοποιήσουν τα κοινά συμ
φέροντα και τα αμοιβαία οφέλη από τη
συνεργασία».46
***
Προσπαθήσαμε να δώσουμε στα παρα
πάνω μία σφαιρική θεώρηση των τεχνολο
γικών πάρκων, μέσα από την ξένη βιβλιο
γραφία, τόσο όσον αφορά στην τοπική α
ναπτυξιακή τους διάσταση -και όχι μόνοόσο και τον κριτικό αντίλογο. Είναι φανε
ρό ότι σε πολλά σημεία, όσον αφορά κυ
ρίως στις κριτικές τοποθετήσεις, η γενί
κευση αδικεί ή παραβλέπει συγκεκριμένες
επιτυχίες - αλλά ο στόχος ήταν ακριβώς η
υπογράμμιση των κινδύνων και κοινωνι
κών αδιεξόδων και όχι η προβολή συγκε
κριμένων παραδειγμάτων. Ας επαναλά
βουμε εδώ απλά, για αποκατάσταση της ι
σορροπίας, ότι επιτυχή παραδείγματα υ
πάρχουν αρκετά - και αυτό της γαλλικής
Grenoble, που δεν αναφέραμε στο άρθρο,
δεν είναι από τα λιγότερο σημαντικά, θ α
έπρεπε να αποτελέσουν το θέμα ενός νέου
άρθρου...
■
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Επιστημονικά πάρκα:
τα αστραφτερά τοπία της φαιάς ουσίας*

ΒΙΛΜΑ ΧΑΣΤΑΟΓΛΟΥ

* Το άρθρο αιηό βασίστηκε στα θέματα και
τα στοιχεία που επεξεργάστηκα για το ερευνη
τικό πρόγραμμα «Τεχνότοποι και Επιστημονι
κά Πάρκα. Ευρωπαϊκή εμπειρία και διαδικα
σία συγκρότησης στην Ελλάδα», ερευνητική ο
μάδα Ν. Κομνηνός, Ε. Σεφερτζή, Β. Χαστάογλσυ, θ . Χατζηπαντελής, χρηματοδότηση
ΓΠΓΓ-ΥΒΕΤ, Θεσσαλονίκη 1990. Συμπληρώθη
κε με νέα στοιχεία που αναδιάρθρωσαν τη δο
μή του αρχικού κειμένου.

\
ΠΟΤΗΝ ΠΡΩΤΗ εμφάνισή τους στην
« /^ Ε υ ρ ώ π η , στις αρχές του ’70, μέχρι
σήμερα, ο αριθμός των επιστημονικών
πάρκων έχει φτάσει τα 100, από τα οποία
40 περίπου βρίσκονται στη Βρετανία, άλ
λα 40 στη Γαλλία- σχεδόν κάθε χώρα έχει
τα δικά της, ενώ σ’ όλον τον κόσμο έχουν
καταμετρηθεί γύρω στα 300. Ωστόσο, η
σημασία τους υπερβαίνει τις ποσοτικές α
ξιολογήσεις. Καταχωρισμένα με διαφορε
τικά ονόματα ανά χώρα, επιστημονικά
πάρκα, τεχνοπόλεις, τεχνότοποι, τεχνο
λογικά πάρκα, ερευνητικά πάρκα, κέντρα
καινοτομιών κ.λπ., καλύπτουν ένα πλή
θος μορφών και τύπων και προβάλλονται
ως μηνύματα ανατολής μιας νέας ιστορι
κής εποχής, ως στοιχεία νέων πολιτικών
οικονομικής στρατηγικής και τοπικής α
ναδιάρθρωσης, ως εικόνες του μέλλοντος
της εργασίας.
Η αρχική ιδέα έρχεται από τις ΗΠΑ, το
Stanford και τη μυθική σχεδόν Silicon Val
ley, ή τη Βοστώνη και τη Route 128, τό
πους προσκυνήματος για κάθε πρωτοπό
ρο Ευρωπαίο ακαδημαϊκό και επιχειρη
ματία. Και στους δύο αυτούς τόπους, εμ
φανίστηκε ένας μοναδικός συνδυασμός
μιας μείζονος ακαδημαϊκής κοινότητας
και μιας ταχύτατης αύξησης της βιομηχα
νίας υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρική
αυτή γειτνίαση θεωρήθηκε από την αρχή
ως αιτιακή και στη συνέχεια ως αναπαραγώγιμη και σύντομα μια ολόκληρη φιλο
λογία διέδωσε τα μυστικά αυτού του νέου
κόσμου: δημοσιεύματα που αφηγούνταν
τις πρωτοβουλίες του επιχειρηματικού
νου των καθηγητών, τη γέννηση επιχει
ρήσεων που ξεκίνησαν ως φαεινές ιδέες
του ακαδημαϊκού χώρου, για να βρουν α
μέσως επιτυχία στον εμπορικό' ιστορίες
για ριψοκίνδυνους επενδυτές, για λαμ
προύς νέους που επινοούσαν gadgets στα
γκαράζ των σπιτιών τους, για ανθούσες
μικρές επιχειρήσεις με στενούς δεσμούς
συνεργασίας και ανταλλαγών- περιγρα
φές για νέα φυσικά τοπία, καθόλου καταθλιπτικά, για ηλιόλουστες ζώνες που δεν
τις σκοτείνιαζαν καμινάδες και νέφη, δεν
τις μόλυναν απόβλητα, δεν τις αλλοίωναν
σκυθρωπά και απρόσωπα κτίρια.
Πραγματικότητα και φαντασία αλληλοσυμπληρώθηκαν για να εξηγήσουν τα
νέα στοιχεία που έφεραν οι καιροί. Η αβίαστη διαπίστωση της τάσης να δημιουργούνται σε συγκεκριμένες περιοχές θύλα
κοι έντονων ζημώσεων δραστηριοτήτων

υψηλής τεχνολογίας, συνοδεύτηκε από
την εσπευσμένη συναγωγή γενικών αρχών
και κανόνων απ’ ό,τι ήταν μάλλον ειδικές
περιπτώσεις (Massey κ.ά. 1992:6). Το πα
ράδειγμα της Hewlett and Packard, που
ξεκίνησε σε γκαράζ για να καταλήξει πο
λυεθνική, θεωρήθηκε μοντέλο γενικεύσιμο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες
νεο-ιδρυόμενες επιχειρήσεις ακολουθού
σαν πολύ λιγότερο θεαματική ανάπτυξη.
Η ιδέα βρήκε γόνιμο έδαφος στην Ευ
ρώπη και οι λόγοι που προβλήθηκαν για
να εξηγήσουν την αποδοχή της αναφέρονται κυρίως στην παρακμή -οικονομική
και γεωγραφική- ορισμένων μεγάλων το
μέων παραγωγής και απασχόλησης ή σχε
τίζονται με βαθύτερα ζητήματα της ίδιας
της βιομηχανικής παραγωγής και της τε
χνολογικής καινοτομίας. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, η ανατολή των νέων τεχνολογιών
θεωρήθηκε ως ευκαιρία να γίνουν τα
πράγματα διαφορετικά.
Ο αρχέτυπος των ΕΠ συμπυκνώνει ένα
ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών των σύγ
χρονων κοινωνικών εξελίξεων. Η θεμε
λιακή αρχή που τον συγκροτεί στηρίζεται
στην έννοια της διαφοράς ως προς το μον
τέλο της επιστήμης στο οποίο βασίζεται,
τον καταμερισμό της εργασίας που συνε
πάγεται, το κοινωνικό του κύρος, τη γεω
γραφική του θέση, τη χωρική του οργάνω
ση και το συμβολισμό των φυσικών μορ
φών του.
Συχνά, και στην πιο εκλαϊκευμένη εκ
δοχή του, το μοντέλο του ΕΠ περιγράφεται με μια σειρά αντιθέσεων: αντίθεση α
νάμεσα σε «καθαρά» και «βρόμικα» περι
βάλλοντα εργασίας, ανάμεσα στο νέο αυ
τόβουλο εργαζόμενο και τον παλιό συνδι
καλισμένο εργάτη, που αντιστέκεται στην
αλλαγή, ανάμεσα στο δυναμισμό του επι
χειρηματικού πνεύματος της μικρής εται
ρίας και την πληκτική μεγάλη επιχείρηση,
ανάμεσα στο «lab-like» γραφείο στην ύ
παιθρο και το εργοστάσιο στην πόλη- εν
ολίγοις, ανάμεσα στους ανατέλλσντες
νέους τομείς και τους δύοντες παλιούς
κλάδους.
Η γεωγραφία, η χωρική οργάνωση και
η εικόνα των ΕΠ συνοψίζουν τις νέες
σχέσεις, θεσμούς και διαδικασίες που έ
χουν ξεκινήσει και αποτελούν οργανικό
στοιχείο του ορισμού του ΕΠ, με την έν
νοια ότι, όχι απλώς συνιστούν την υλική
έκφραση των νέων εξελίξεων, αλλά απο
τελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για

την ύπαρξη τους. Λειτουργούν με αποφα
σιστικό και αποτελεσματικό τρόπο στο
μάρκετινγκ, την προβολή και διαφήμιση
των νέων χώρων μέσα σε μια νεοσύστατη
αλλά εντονότατα ανταγωνιστική διεθνή
αγορά. Η έρευνα που έγινε στα βρετανικά
ΕΠ (UKSPA 1988), αλλά και τα προγράμ
ματα και οι εκτιμήσεις των διευθύνσεων
των ΕΠ στην Γαλλία και αλλού, απέδει
ξαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι το γόη
τρο και η εικόνα του τόπου ανάγονται σε
πρώτο κέντρο εγκατάστασης.
Αυτές τις πλευρές του φαινομένου θα
εξετάσουμε στη συνέχεια.

Μια διαφορετική γεωγραφία: οι
τόποι της «ανατολής»

Αν τα πρώτα ευρωπαϊκά ΕΠ δημιουργήθηκαν σαν θύλακοι τεχνολογικής ανάπτυ
ξης, δίπλα σε πανεπιστημιακές εγκατα
στάσεις, χωρίς να συνδέονται με την ορ
γάνωση του περιφερειακού και αστικού
χώρου, από το 1980 και μετά υιοθετούνται
ως βάση για νέες πολιτικές, γίνονται ερ
γαλεία προγραμμάτων και μοχλοί ανα
διαρθρώσεων, οικονομικών, κοινωνικών,
γεωγραφικών, πολεοδομικών.
Κατά περίπτωση, η ίδρυση ΕΠ συνδέ
θηκε με αποφάσεις για την τόνωση της το
πικής οικονομίας, την αποκέντρωση, την
ενίσχυση και ανακατάταξη του δικτύου
των οικισμών, τη δημιουργία νέων πόλων
συγκέντρωσης της οικονομικής δραστη
ριότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως,
συσχετίστηκε στενά με την αλλαγή του
μοντέλου ανάπτυξης, με την έννοια της
«ανατολής».
Νέοι φορείς, πανεπιστήμια, τοπικές
και περιφερειακές αρχές, ιδιωτικοί οργα
νισμοί και επιχειρήσεις συμμετέχουν ε
νεργά σ’ ένα σχεδίασμά που έχει επιπτώ
σεις σ’ ολόκληρη την πόλη ή την περιφέ
ρεια:
« Ήταν χωρίς προηγούμενο τότε για τη
Βρετανία ένα πανεπιστήμιο (Κέιμπριτζ) να ηγείται τόσο άμεσα και δυναμι
κά σε ζητήματα προγραμματισμού · α
κόμη και σήμερα είναι πολύ ασυνήθι
στο». (Segal Quince 1985:21).
Ανάμεσα στην ιδέα-όραμα της «τεχνοπόλεως», που συνδυάζει την οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της
πόλης μ’ ένα σχέδιο θεμελίωσης αυτών
των εξελίξεων στις βιομηχανίες υψηλής
τεχνολογίας (Lacave 1990:36) και την
πρακτική ιδέα του ΕΠ, όπου συζεύγνυνται επίσημα πανεπιστήμιο και επιχείρηση
(Dalton 1987), οι νέοι χώροι παραγωγής
της καινοτομίας εμφανίζονται σε μια ποι
κιλία τύπων. Πολύ μικρά συγκροτήματα
μέσα στην πόλη, μεγάλα πάρκα στις παρυ
φές της ή εκτεταμένες περιφερειακές ζώ
νες, αντιμετωπίζουν με διάφορους τρό

πους την εγκατάστασή τους. Διατηρούν
όμως κοινή τη βασική λογική: σύζευξη ε
πιστημονικής γνώσης και τεχνολογικής
καινοτομίας, απομάκρυνση της άμεσης
παραγωγής, περιβάλλον εργασίας περιω
πής. Και επίσης έχουν κοινή μια κεντρική
επιλογή: τη διαφοροποίηση-αντίθεση από
την προηγούμενη εγκατάσταση της βιομη
χανίας.
Η γεωγραφία της υψηλής τεχνολογίας
παρουσιάζει, λοιπόν, μια διαφοροποιη
μένη εικόνα. Οι προτιμήσεις χωροθέτησης των ΕΠ φαίνεται να συγκλίνουν προς
περιοχές όπου ήδη καταγράφεται έντονη
βιομηχανική συγκέντρωση και ανάπτυξη
δραστηριοτήτων του τριτσγενούς τομέα,
όπως η περιφέρεια της ανατολικής Αγ
γλίας, του Πιεδεμοντίου, των ανατολικών
συνόρων της Γαλλίας. Ή σε περιφέρειες
με ύφεση της παλαιστερης βιομηχανικής
δραστηριότητας, όπως της Γκρενόμπλ και
της Καταλωνίας, που αρχίζουν να επαναδραστηριοποιούνται. Είτε, τέλος, σε περιοχές χωρίς προηγούμενη βιομηχανική
παράδοση, αλλά με μεγάλη συγκέντρωση
υπηρεσιών τριτογενούς τομέα και υψηλής
ποιότητας φυσικό περιβάλλον, οι περι
βόητες «ζώνες του ήλιου», όπως η γαλλική
Ριβιέρα.
Χαρακτηριστική περίπτωση εγκατα
στάσεων ΕΠ, που συνδέθηκαν με ανακα
τατάξεις σε ευρύτερες περιοχές ή ολόκλη
ρες περιφέρειες, είναι η TecnoCity Tori
no, η οποία καταλαμβάνει μια γεωγραφι
κή περιφέρεια στο κέντρο του Πιεδεμοντίου, στη βόρειο Ιταλία, περιοχή με υψηλή
βιομηχανική και αστική παράδοση, κοντά
στα σύνορα με την κεντρική Ευρώπη. Ι
δρύθηκε το 1985 με πρωτοβουλία του ι
δρύματος Ανιέλι σαν «ένωση για την τε
χνολογική πρόοδο της περιοχής Τουρίνου-Ιβρέας-Νοβάρας», με συμμετοχή δη
μόσιων και ιδιωτικών φορέων και στόχο
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής
τεχνολογίας, με εξειδίκευση την κατα
σκευή μηχανών, στην ηλεκτρονική και την
υφαντουργία. Επιδίωξη η δημιουργία
νέων επιχείρησών υψηλής τεχνολογίας, η
προσέλκυση δυναμικών επιχειρήσεων
από άλλες περιοχές και ο εκσυγχρονισμός
των ήδη εγκατεστημένων. Το πρόγραμμα
της Τεχνοσίτι καλύπτει ένα τρίγωνο με
κορυφές τις πόλεις Τουρίνο, Ιβρέα και
Νοβάρα, με συνολική έκταση μεγαλύτερη
των 1.300 τετ.χιλ. Συγκεντρώνει μεγάλες
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιταλικές και ευ
ρωπαϊκές, ένα εκτεταμένο παραγωγικό
δίκτυο με εκατοντάδες μικρό-μεσαίες επι
χειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ι
δρύματα υψηλής στάθμης (30 ερευνητικά
κέντρα), έναν ταχέως εξελισσόμενο τριτογενή τομέα με ισχυρούς χρηματιστικούς
οργανισμούς και δημόσιους επιχειρηματι
κούς και επαγγελματικούς φορείς και ένα
ζωντανό πολιτιστικό περιβάλλον, που υΧΥΠΡΟΝΑ 6 7 ΜΜΑΤΑ

ποστηρίζεται επιπλέον από τις μεγάλες ε
πιχειρήσεις της περιοχής. Νέοι θεσμοί (ε
ταιρίες διαχείρισης συμβουλευτικών υπη
ρεσιών και πληροφόρησης, προγραμμά
των κ.λπ.), υποδομές (προωθημένο δί
κτυο τηλεπικοινωνιών) και η εγκατάστα
ση ενός ΕΠ·εκκολαπτηρίου, αποσκοπούν
να εγκαταστήσουν ένα πυκνό δίκτυο συ
νεργασίας και ανταλλαγών ανάμεσα στα
ερευνητικά-εκπαιδευτικά ιδρύματα και
τις επιχειρήσεις (TecnoCity 1989).
Αντίστοιχη περίπτωση η Cité Scien
tifique Ile-de-France συγκροτεί μιαν εκτε
ταμένη τεχνόπολη 400 τετ. χιλ. στη νότια
πλευρά του Παρισιού, που συγκεντρώνει
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις υψη
λής τεχνολογίας και νέες πόλεις (εικ. 1).
Τοποθετείται στο κέντρο της ζώνης, που
όρισε το ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης
περιοχής του Παρισιού, με σκοπό την α
ναδιοργάνωση του παρισινού παραγωγι
κού συστήματος γύρω από δραστηριότη
τες αιχμής, που συνδέονται με μεγάλες δη
μόσιες παραγγελίες (όπως αεροναυπηγι
κής, στρατιωτικών εξοπλισμών, κέντρων
ερευνών, κ.λπ.), στην οποία άλλωστε εν
τάχθηκε και η δημιουργία των νέων πό
λεων (DATAR 1988:105). Η ζώνη κατα
λαμβάνει μια περιοχή κατά 80% αγροτι
κή, με καλλιέργειες, δάση, πράσινο και ε
λεύθερες εκτάσεις, όπου υπήρχαν μόνο
μερικοί αστικοί πυρήνες. Η «πόλη χωρίς
τοίχους», όπως την αποκαλούν, συγκεν
τρώνει σήμερα στον κεντρικό τόπο της, το
πλατό του Saclay με επιφάνεια 5.000 ε
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Η επιστημονική πόλη Ile-de-France.
(Πηγή: Cité Scientifique IDF 1989)

κτάρια, τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνη
τών και ιδρυμάτων σε γαλλικό, αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο: 35.000 ερευνητές και
μηχανικούς, το 43% των ερευνητικών
κέντρων και το 60% των μεγάλων σχολών.
Πλαισιώνεται από τρεις νέες πόλεις, τις
Saint-Quentin-en Yvelines, E\ry και
Melun-Senart, καθώς και την παλαιότερη
Massy, οι οποίες παρέχουν ένα σύνολο
δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και οικιστι
κών περιοχών, ιδιαίτερα φροντισμένων
ως προς το φυσικό περιβάλλον τους και
προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του
νέου επιχειρηματικού κόσμου, που έχει
φέρει στην περιοχή η εγκατάσταση επιχει
ρήσεων, όπως Bull, Bouygues, Pharmacia,
Millipore, Polaroid, Hewlett Packard,
Arianspace, Alcatel, Digital Equipment
Renault-automation κ.ά. Η περιοχή είναι
εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα σιδηρο
δρομικά μέσα (R E R και T G V ), με επαρκές
οδικό δίκτυο και αεροδρόμια και περι
λαμβάνει ένα δίκτυο πάρκων και ζωνών
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας εν
λειτουργία ή προγραμματιζόμενων από
το τοπικό χωροταξικό σχέδιο, που επε
ξεργάζονται οι 15 κοινότητες του Saclay.
Η ένωση επιστημονική πόλη πάρκων και
τεχνοπόλων Ile-de-France ιδρύθηκε το
1983 ως ένωση τοπικών φορέων, υπηρε
σιών, οργανισμών και φυσικών προσώ
πων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
στόχο το συντονισμό των ενεργειών προ
γραμματισμού, τη συνεργασία έρευνας
και παραγωγής και την κατοχύρωση της

δημόσιας εικόνας του διεθνούς αυτού
κέντρου έρευνας και τεχνολογίας (Cité
Scientifique 1989).
Το διεθνές πάρκο ερευνών Sophia An
tipolis, στη γαλλική Ριβιέρα, είναι χαρα
κτηριστική περίπτωση -και η πρώτη σε
ευρωπαϊκό επίπεδο— ανάπτυξης νέου
βιομηχανικού χώρου σε «ζώνη ηλίου»
(εικ. 2). Η ιστορία του, ιστορία μιας επι
τυχίας, δίνει σάρκα και οστά σ’ όλα τα συ
στατικά του εξωτισμού των νέων χώρων
υψηλής τεχνολογίας. Έργο ζωής ενός αν
θρώπου, του Pierre Laffite, επίτευγμα της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ξεκίνησε το
1969 χωρίς κρατική υποστήριξη και βασί
στηκε σχεδόν αποκλειστικά στο δυναμι
σμό της αγοράς και των επιχειρήσεων που
σύντομα προσέλκυσε. Επέλεξε για την εγ
κατάστασή του μια περιοχή εκ πάροδόσεως ταυτισμένη με τον διεθνούς φήμης
τουρισμό και τις υψηλής στάθμης δραστη
ριότητες ελεύθερου χρόνου, με άριστο
κλίμα και φυσικό περιβάλλον, με ελάχι
στη βιομηχανική παράδοση και χωρίς ι
διαίτερη εκπαιδευτική συγκέντρωση (το
πανεπιστήμιο της Νίκαιας ιδρύθηκε το
1966)' περιβάλλον αδιανόητο ως τόπος
βιομηχανικής εργασίας, αλλά και εργα
σίας εν γένει. Σήμερα, έχει μετατρέψει τα
στοιχεία της θέσης του σε μοναδικά πλεο
νεκτήματα για προσέλκυση επιχειρήσεων
και ακλόνητα επιχειρήματα ανταγωνι
σμού:
«Η παραγωγικότητα των ανθρώπων
της Σοφία-Αντίπολις αυξήθηκε κατά

περίπου 30% σνγχρινόμενη με τους ί
διους ανθρώπους της ίδιας εταιρίας
εγκατεστημένους, ας πούμε, στο Πα
ρίσι». (Fache 1990:94).
Το πάρκο καταλαμβάνει μια δασική έ
κταση 2.400 εκταρίων βορείως της Νί
καιας, συγκεντρώνει 11.000 εργαζόμε
νους, 1.000 φοιτητές και περισσότερες
από 120 επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργα
νισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγ
γελματικές ενώσεις κ.λπ. Τα τελευταία
χρόνια-έχουν προστεθεί 2.000 κατοικίες
με τον αντίστοιχο οικιστικό εξοπλισμό,
ενώ η εγγύτητα της Νίκαιας, αστικού κέν
τρου με ανεπτυγμένες υπηρεσίες αναψυ
χής και πολιτισμού, και πέντε μικρών γει
τονικών οικισμών συμπληρώνει τη γενι
κότερη λειτουργία του πάρκου. Ύστερα
από 22 χρόνια λειτουργίας της ΣοφίαΑντίπολις, ο κύκλος εργασιών της υψηλής
τεχνολογίας έχει γίνει σημαντικότερος για
την περιοχή από τον τουρισμό (προβλέπονται 25.000 θέσεις εργασίας στις αρχές
του 2000), αναδεικνύοντας ταυτόχρονα
το πάρκο σ’ ένα από τα πιο ανταγωνιστι
κά της Ευρώπης (Fondation Sophia Antipolis 1989).
Στο Κέιμπριτζ, που αποτελεί το πρό
τυπο της υψηλής τεχνολογίας στη Βρετα
νία και το θατσερικό όραμα της ευημερίας
(Crang και Martin 1989), ολόκληρη η πόλη
αναδιαρθρώθηκε από τη συγκέντρωση
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας και
την παράλληλη αύξηση του τομέα των ε
ξυπηρετήσεων, του τουρισμού και την έ

κρηξη υπηρεσιών κατανάλωσης. Εξέχσν
παράδειγμα της ομάδας των νέων δυναμι
κών κέντρων της ανατολικής Αγγλίας,
που αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθ
μούς τις τελευταίες δεκαετίες, προβάλλε
ται ως υπόδειγμα της νέας οικονομικής α
νάπτυξης, απέναντι στην ύφεση των πα
λιών βρετανικών βιομηχανικών κέντρων.
Διεθνούς περιωπής πανεπιστημιούπολη
και αγορά πλούσιας αγροτικής ενδοχώρας, το Κέιμπριτζ διαφύλαξε, μέχρι τη δε
καετία του ’60, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
του, αντιστεκόμενο στις πιέσεις για εγκα
τάσταση μεγάλων εταιριών (Holford Re
port 1954). Ωστόσο, στα τέλη του ’60, οι
αντιλήψεις αλλάζουν. Το ίδιο το πανεπι
στήμιο προωθεί την ιδέα για ένα νέο είδος
βιομηχανίας, «καθαρής» και βασισμένης
στην επιστήμη, και επιχειρηματολογεί για
τα ευεργετικά αποτελέσματα που θα προ
κόψουν από τη δημιουργία ενός μεικτού
περιβάλλοντος και από την ανάπτυξη τε
χνολογίας και έρευνας, για την πόλη και
την εθνική οικονομία γενικότερα (Mott
Report 1969. Ο Ν. Mott ήταν πρόεδρος
του φυσικού τμήματος του πανεπιστη
μίου). Ιδέα που φάνηκε όχι ασύμβατη με
τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης, ακό
μη και στους συντηρητικούς. Από τότε,
περισσότερες από 300 επιχειρήσεις υψη
λής τεχνολογίας έχουν σταδιακά εγκατα
σταθεί στο σύνολο της πόλης, σ’ ένα περι
βάλλον που παρέχει τον μοναδικό συν
δυασμό υπαίθρου, ιστορίας και ακαδη
μαϊκής παράδοσης.

Αναπόσπαστο μέρος του «φαινομένου
Κέιμπριτζ», το επιστημονικό πάρκο (εικ.
3), πρώτο της Βρετανίας, ιδρύθηκε σας
αρχές του 70 με πρωτοβουλία του Trinity
College, σχολής που κατέχει τα περισσό
τερα βραβεία Νόμπελ:
«Τρεις αιώνες πριν, ο Νεύτωνόιεξήγαγε έρευνες στο εργαστήριό του στο Tri
nity. Έκτοτε πολλοί γνωστοί επιστή
μονες εργάστηκαν στο Κέιμπριτζ, την
πηγή απ’ όπου ρέουν πλούσια επιστη
μονικές ιδέες. Η αξιοποίηση της εμπο
ρικής δυνατότητας αυτών των ιδεών και η εφαρμογή της ευρέος φάσματος
τοπικής επιστημονικής ειδημοσύνης
για την υποβοήθηση της βιομηχανίας
υψηλής τεχνολογίας- είναι ο σκοπός
του ΕΠ του Κέιμπριτζ». (Διαφήμιση
του ΕΠΚ).
Διακεκριμένο παράδειγμα ακαδημαϊ
κού επιχειρηματικού πνεύματος, που υ
λοποίησε τη σύνδεση ακαδημίας-βιομηχανίας, το ΕΠ καλύπτει σήμερα έκταση 50
εκταρίων, έχοντας ξεκινήσει από 11, και
περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, ε
λαφρός παραγωγής και επιστημονικών
συμβούλων. Από το 1973, που εγκατα
στάθηκε η πρώτη επιχείρηση, ώς το 1986,
είχε ήδη συγκεντρώσει 68 επιχειρήσεις
που απασχολούσαν 1.900 άτομα (Monde
κ.ά. 1988).
Η ιδέα της τεχνόπολης, ως εργαλείο
προγραμματικό για τη συνολική αναδιάρ
θρωση της πόλης και την αναθεώρηση του
ρόλου της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αν-

Ειχ.2

Eut. 3

Το πάρκο ερευνών Σοφία-Αντίπολις.

Το επιστημονικό πάρκο τον Κέιμπριτζ.
(Πηγή: UKSPA, SP Directory, 1988)

(Πηγή: Fondation Sophia Antipolis 1989)

ταγωνισμό, βρίσκεται πίσω από τα προ
γράμματα που εκπονήθηκαν για το Μσνπελιέ και τη Νάντη. Το Μονπελιέ, εμπορι
κό κέντρο της μεσογειακής Γαλλίας, με
100.000 κατοίκους το 1960, γνωστό για
τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό δυναμι
σμό του (τρία πανεπιστήμια, ανώτατες
σχολές και κέντρα ερευνών), την ποιότη
τα του αστικού αλλά και ευρύτερου φυσι
κού του περιβάλλοντος (ήπιο κλίμα, φυ
σικά πάρκα, εκτεταμένες παραλίες), με
τασχηματίζεται σε κέντρο καινοτομίας
και δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας,
δίνοντας ήδη τα πρώτα δείγματα μιας δυ
ναμικής
ανάπτυξης,
πληθυσμιακής
(350.000 κάτοικοι), οικονομικής και πολεοδομικής (εικ. 4). Το πρόγραμμα
Montpellier LR Technopole συγκροτήθη
κε στα τέλη της δεκαετίας του 70, με πρω
τοβουλία των τοπικών αρχών και έτυχε
της αποδοχής των διαφόρων ομάδων και
ενώσεων της πόλης. Το ρυθμιστικό σχέδιο
εισήγαγε ένα σύνολο επεμβάσεων που α
ποσκοπούσαν στην ανανέωση και προβο
λή του αστικού χώρου, ενόψει του νέου
ρόλου της πόλης, με την έμφαση των κεν
τρικών λειτουργιών (σχέδιο CORUM), την
αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας
(σχέδιο Antigone) και την τόνωση της α
ναψυχής και του τουρισμού (σχέδιο PortMarianne)* παράλληλα μέτρα αφορούσαν
στη βελτίωση των συγκοινωνιών, οδικών,
σιδηροδρομικών και αεροπορικών. Το
πιο καινοτόμο μέρος των ρυθμίσεων αφο
ρά στη δημιουργία ενός δικτύου 5 τεχνο

τόπων (εικ. 5), με συνολική επιφάνεια 500
εκτάρια, οι οποίοι χωροθετούνται σε κα
τάλληλες θέσεις, σε σχέση με την υφιστά
μενη κατανομή των εκπαιδευτικών και ε
ρευνητικών ιδρυμάτων, των οργανισμών
του τριτογενούς τομέα και των επιχειρή
σεων και, βέβαια, σε συνάρτηση με τις
συγκοινωνιακές υποδομές (District de
Montpellier 1989). Οι 5 τόποι είναι προ
σανατολισμένοι στη συγκέντρωση δρα
στηριοτήτων ως προς διακεκριμένους το
μείς αρμοδιότητας, στους οποίους υπερ
τερεί συγκριτικά το δυναμικό της πόλης:
το πάρκο Euromedecine, για δραστηριό
τητες φαρμακολογίας, ιατρικής έρευνας
και βιοτεχνολογίας* το πάρκο Agropolis,
εξειδικευμένο σε έρευνα αγρονομίας, βιο
μηχανίας τροφίμων, γεωργικού περιβάλ
λοντος* το πάρκο Milenaire, για την ανά
πτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της
πληροφορικής, ρομποτικής και τεχνητής
νοημοσύνης* το πάρκο Granunond, εξειδικευμένο στον τομέα των τηλεπικοινω
νιών, τεχνολογίας της εικόνας και οπτι
κών ινών* τέλος, το πάρκο Heliopolis, το
οποίο επεξεργάζεται προγράμματα ταξι
διωτικού και πολιτιστικού τουρισμού.
Το πρόγραμμα Atlanpole της Νάντης,
έβδομης σε πληθυσμό πόλης της Γαλλίας
(500.000 κάτοικοι) με παράδοση στη ναυ
πηγική και τις βιομηχανίες τροφίμων, ε
πιχειρεί να αποκαταστήσει τον κλονισμό
που η πόλη υπέστη από την ύφεση των
δραστηριοτήτων της και να ενισχύσει τη
συνολική λειτουργία της. Η ανάπτυξη

νέων κλάδων ηλεκτρονικής και πληροφο
ρικής, αεροναυπηγικής, μεταλλουργίας
και υπηρεσιών, με έντονη δραστηριότητα
έρευνας, η προώθηση της εκπαίδευσης,
και η συγκέντρωση ισχυρών τραπεζικών
οργανισμών, συνιστούν τον βασικό κορμό
των νεωτερισμών που εισηγήθηκε το πρό
γραμμα. Η δημιουργία αυτού του δυναμι
κού χώρου νέας τεχνολογίας συμπληρώ
θηκε με ρυθμίσεις που αποβλέπουν στη
βελτίωση των συγκοινωνιών, τη δημιουρ
γία ελεύθερης επιχειρηματικής ζώνης, την
τόνωση των εμπορικών και χρηματιστη
ριακών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση
του τουρισμού και των πολιτιστικών
δράσεων και γενικά την ποιότητα του α
στικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα
προβλέπει τη διαμόρφωση 7 τεχνοτόπων,
σε συνολική έκταση 470 εκταρίων, διαμοι
ρασμένων σε διάφορες θέσεις του πολεοδομικού συγκροτήματος (εικ. 6). Κάθε
τόπος περιλαμβάνει επιχειρήσεις, πανε
πιστημιακές σχολές, ινστιτούτα και εργα
στήρια, και υπηρεσίες υποδοχής, προσα
νατολισμένες σε έναν συγκεκριμένο τομέα
αρμοδιότητας: πόλος ηλεκτρονικής και
πληροφορικής (La Chantrerie), πόλος αγρσνομικής-τροφίμων (La Geraundière),
πόλος μηχανικής-οικοδομικής, αυτοματι
σμών και νέων υλικών (Le Petit-Port), και
πόλος υγείας (Ile Sainte-Anne), (Atlan
pole 1989, Leroux 1988, Louisy 1987).

Εικ. 5
H ευρύτερη περιοχή του Μονπελιέ, όπως προ
βάλλεται στα έντυπα τον προγράμματος
Montpellier LR Technopole.

Το ρυθμιστικό σχέδιο του Μονπελιέ με τις θέ
σεις των 5 τεχνοτόπων και των παράλληλων α
στικών προγραμμάτων.
(Πηγή: District de Montpellier, 1989)
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Μέσα στο πάρκο: ο αποκλεισμός
της παραγωγής

Βασικό στοιχείο του μοντέλου του ΕΠ εί
ναι μια ιδιαίτερη χωρική μορφή και πε
ριεχόμενο. Η χωρική του οργάνωση αντα
νακλά τη νέα αντίληψη για την επιστημο
νική παραγωγή και καινοτομία και τη συ
σχετισμένη μ’ αυτή διαίρεση της εργα
σίας. Συνεπάγεται, μ’ άλλα λόγια, μια
διαφορετική χωρική δομή της παραγωγής
(Massey κ.ά. 1992:159) με τρία χαρακτη
ριστικά:
- Τη χωρική προσέγγιση ορισμένων
δραστηριοτήτων της βιομηχανικής παρα
γωγής, της εφαρμοσμένης έρευνας και
πειραματικής ανάπτυξης προϊόντος, με το
πανεπιστήμιο, αντίθετα από τη μέχρι τώ
ρα διάκρισή τους στους στεγανούς θυλά
κους ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού
κόσμου.
- Το χωρικό διαχωρισμό της εφαρμο
σμένης έρευνας από τις μείζσνες δραστη
ριότητες παραγωγής (εν σειρά ή εμπορι
κής), μέχρι τώρα ενσωματωμένες στην ε
νότητα της επιχείρησης, οι οποίες απο
κλείονται κατηγορηματικά από το πάρκο.
- Τη δημιουργία ενός αποκλειστικού
περιβάλλοντος εργασίας, υψηλού κοινω
νικού κύρους και γοήτρου, διαφορετικού
από εκείνου του κόσμου της άμεσης παρα
γωγής, στο οποίο η φυσική εικόνα του
πάρκου παίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο.
Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά είναι

Eut. 6
Οι τεχνότοποι της Ατλανπόλ στη Νάντη.
(Πηγή: Louisy A ., 1987)

στενά συσχετισμένα και αλληλοσυμπληρούμενα, ορίζοντας το ΕΠ σε αντίθεση με
άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στην πραγματικότητα, τα διάφορα ΕΠ
αποκλίνουν λιγότερο ή περισσότερο από
το αρχέτυπο αυτό. Ενίοτε περιλαμβάνουν
λίγη άμεση παραγωγή, αρκετές δραστη
ριότητες έρευνας δεν μπορούν να θεωρη
θούν σοβαρές ή, ακόμη, οι σχέσεις πανε
πιστημίου και επιχειρήσεων δεν είναι ικα
νοποιητικές. Ωστόσο, η έννοια της «σννδεδεμένης με το πανεπιστήμιο εταιρίας»
και της «προσομοιάζσυσας με εργαστή
ριο» επιχείρησης (το περίφημο «lab-like»)
που έχει απομακρύνει το «μονότονο» κομ
μάτι της άμεσης παραγωγής, αποτελεί ι
σχυρότατο παράγοντα κύρους και έλξης
πελατών και αρχή οργάνωσης του χώρου
τωνΕΠ.
0 αποκλεισμός της ΐΜραγ«γής

Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι οι δραστη
ριότητες έρευνας και ανάπτυξης προϊόν
τος συνιστούν το σημαντικότερο στοιχείο
του χώρου των ΕΠ. Μάλιστα, για τα βρε
τανικά ΕΠ, που έχουν υιοθετήσει με αυ
στηρότερο τρόπο το αμερικανικό μοντέλο
και συχνότατα αποτελούν πρωτοβουλίες
πανεπιστημίων, οι δραστηριότητες αυτές
αποτελούν σχεδόν και τις μόνες λειτουρ
γίες του πάρκου, για τις οποίες και εξα
σφαλίζονται οι καλύτερες συγκοινωνια
κές και επικοινωνιακές υποδομές. Η σύν
δεση με το πανεπιστήμιο εγγυάται την υ

Ειχ.7
Η γενική διάταξη του ΕΠ του Σάρεϊ
(Πηγή: University o f Surrey, 1989)
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ποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας
και μεταφοράς τεχνολογίας, ενώ παράλ
ληλα θεωρείται ότι καλλιεργεί τη νοοτρο
πία της επιχειρηματικής κοινότητας.
Το ΕΠ του Heriot Watt στο Εδιμβούρ
γο, από τα πρώτα της Βρετανίας, είναι
οργανωμένο κατά το αμερικανικό πρότυ
πο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πανεπιστημιούπολης με λειτουργίες αποκλειστι
κά «καθαρές»:
«Στο ΕΠ επιτρέπονται μόνο δραστη
ριότητες σχετικές με την έρευνα, την α
νάπτυξη, τη μελέτη και την καινοτομία
και όχι δραστηριότητες σχετικές με κα
τασκευή και παραγωγή. Υπάρχει πο
λύς χώρος για κατασκευαστικές δρα
στηριότητες σε άλλα κοντινά μέρη. Το
πάρκο είναι ένα μέρος της πανεπιστημιονπολης». (Dalton 1990:88).
Το ΕΠ του Warwick είναι χαρακτηρι
στική περίπτωση πάρκου, που περιλαμ
βάνει μόνο χρήσεις σχετικές με την έρευνα
και ανάπτυξη προϊόντος, με κτίρια εκκο
λαστηρίων για νεοσύστατες επιχειρήσεις,
μεγαλύτερα χτίρια για επιχειρήσεις με
σαίου μεγέθους και εξειδιχευμένα χτίρια
μεγάλων εταιριών (University of Warwick
SP 1989). Το ΕΠ του Surrey ακολουθεί
την ίδια αρχή, περιλαμβάνοντας κυρίως
εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης,
διατεταγμένες σε επί μέρους ενότητες κα
τά μέγεθος χαι κατηγορία και τοποθετη
μένες σε μεγάλους υπαίθριους χώρους ε
ξοπλισμένους με αναψυχή και αθλητικές
εγκαταστάσεις, (εικ. 7). Η σύνδεση με το

πανεπιστήμιο καλύπτει, όχι μόνο τον το
μέα της έρευνας, αλλά επίσης κοινωνικές
και πολιτιστικές υπηρεσίες, υλοποιώντας
την ιδέα της δημιουργικής κοινότητας
(Surrey RP 1989).
Στη Γαλλία, η πρακτική είναι συχνά
διαφοροποιημένη, πιθανώς εξαιτίας της
διαφορετικής αφετηρίας που έχει η πρω
τοβουλία για ίδρυση των ΕΠ -wxià κα
νόνα από τις τοπικές ή τις περιφερειακές
διοικητικές αρχές- και της συσχέτισής
τους με προγράμματα αστικής ανανέω
σης. Οι γαλλικοί τεχνότοποι, χωρίς να
παρεκκλίνουν καθόλου από την αρχή του
αποκλεισμού της άμεσης παραγωγής, πε
ριλαμβάνουν, πολύ συχνά και σε σημαντι
κό μέγεθος, λειτουργίες κατοικίας, κοι
νωνικών υπηρεσιών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
Το ΕΠ Cité Descartes στην περιοχή
Marne-La-Vallée έξω από το Παρίσι (εικ.
8) περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες λει
τουργιών: α) εκπαίδευση και έρευνα (Cité
Scientifique), στην καρδιά της ζώνης και
με έκταση 24,5 εκταρίων, συγκεντρώνει α
νώτατες σχολές, κέντρα επαγγελματικής
ειδίκευσης και εκκολαπτήριο επιχειρή
σεων, προσανατολισμένα στον τομέα των
δημοσίων έργων και κατασκευών, της
πληροφορικής και των ηλεκτρονικών· β)
ανάπτυξη προϊόντος (Parc Technologi
que), με έκταση 9,65 εκταρίων, περιλαμ
βάνει εγκαταστάσεις για μικρές και με
σαίες επιχειρήσεις, σε τομείς πληροφορι
κής, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών και

βιοτεχνολογίας· γ) κοινωνικές εξυπηρε
τήσεις (Centre du Quartier), με μονάδες
κατοικίας, ξενοδοχεία και ξενώνες, γρα
φεία, εμπορικό κέντρο, δημόσια κτίρια
και υπηρεσίες, υποδομές κ.λπ. · δ) αναψυ
χή και πράσινο (Bois et Etangs), σε έκτα
ση 40 εκταρίων με ιδιαίτερα φυσικά
προϊόντα, διευθετημένη με εγκαταστάσεις
αθλητισμού, πολιτιστικές λειτουργίες, εμ
πορικές δραστηριότητες κ.λπ. (EPAMARΝΕ 1989).
Ο τεχνότοπος Metz 2000 (εικ. 9), στην
περιφέρεια της πόλης και με συνολική ε
πιφάνεια 400 εκτάρια, οργανώνεται επί
σης σε τέσσερις διακεκριμένες ενότητες
χρήσεων: ιδρύθηκε ζώνη δραστηριοτήτων
για τις επιχειρήσεις αιχμής στους τομείς
πληροφορικής και επικοινωνιών, με έ
κταση 35 εκτάρια* έχει ενταχθεί η πανεπιστημιούπολη της Μετς, με τις σχολές ηλε
κτρονικής, φυσικής, διοίκησης και επι
κοινωνίας· δημιουργήθηκε ζώνη «τριτογενούς», με διεθνείς και εθνικούς εμπορι
κούς και τραπεζικούς οργανισμούς και
κέντρα συνεδρίων* συνάμα, ενσωματώθη
κε μεγάλη έκταση πράσινου 100 εκταρίων,
για δραστηριότητες υπαίθρου και αθλητι
σμού (Fondation Metz 1989).
Στον τεχνότοπο Château-Gombert της
Μασσαλίας το πρόγραμμα οργάνωσης
του χώρου έχει ως κεντρικό κορμό τις λει
τουργίες έρευνας και ανάπτυξης, που οι
εγκαταστάσεις τους καταλαμβάνουν το
60% της έκτασης του τόπου. Παράλληλα
όμως προβλέπονται υπηρεσίες μεταφοράς

τεχνολογίας και προώθησης των επιχει
ρήσεων, σημαντική έκταση (15 εκταρίων)
για κατοικίες και τις συναφείς εξυπηρε
τήσεις τους, αστικό κέντρο σε επιφάνεια
16 εκταρίων και διεθνής ζώνη (5 εκτα
ρίων) για εγκατάσταση εδρών επιχειρή
σεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μεγά
λων συνεδριακών κέντρων (εικ. 10). Αυτό
που έχει ειδικότερο ενδιαφέρον στην πε
ρίπτωση είναι ότι το σχέδιο χρήσεων γης
προσπαθεί να αποφύγει τον απόλυτο δια
χωρισμό των λειτουργιών, επιδιώκοντας
μεγαλύτερη ανάμειξη χρήσεων στο εσωτε
ρικό της κάθε ζώνης (Syndicat Mixte
d’Equipement de Marseille 1989).
Το ΕΠκς τρόπος ζνής

Τα παραδείγματα των γαλλικών ΕΠ φέρ
νουν στο φως ένα σημαντικό ζήτημα, δο
μικό του μοντέλου των νέων χώρων εργα
σίας. Η χωρική εγγύτητα πανεπιστημίου
και βιομηχανίας φάνηκε ανεπαρκής από
μόνη της για να εξασφαλίσει στενές συ
νεργασίες ακαδημίας και παραγωγής, οι
οποίες συχνά περιορίζονται σε επίπεδο
άτυπων επαφών (Wield and Quintas
1987:47). Από την άλλη μεριά, το νέο εί
δος εργασίας, με σχετική αυτονομία και
πρωτοβουλία, χαλαρά ωράρια και ιεραρ
χίες και οι νέοι εργαζόμενοι, μηχανικοί,
στελέχη, σύμβουλοι και γενικά επιστήμο
νες, ταυτισμένοι με την τύχη της επιχείρη
σης και διαφοροποιημένοι από τον συνδι
καλισμένο βιομηχανικό εργάτη, έθεταν α-

Εικ. 8

Eue. 9

Η οργάνωση των 4 ενοτήτων λειτουργιών στο
ΕΠ Σιτέ Ντεκάρτ.
(Πηγή: EPAMARNE 1989)

Οργάνωση των χρήσεων γης στον τεχνότοπο
Metz 2000.
(Πηγή: Fondation Metz 2000,1989)

παιτήσεις που ξεπερνούν τον άμεσο χώρο
εργασίας και σχετίζονται με το πάρκο ως
τρόπο ζωής:
«Οι άνθρωποι δεν έχουν το αυστηρό
ωράριο 9:00-5:00. θ α δείτε φώτα α
ναμμένα όλες τις ώρες της νύχτας. Οι
άνθρωποι δεν «διοικούνται» με την
παραδοσιακή έννοια, είναι υπεύθυνοι
για τον εαυτό τους». (Professor J.
Fowcs-Williams, παρατίθεται από
Massey κ.ά. 1992:90).
Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι η ενσω
μάτωση λειτουργιών κατοικίας, κοινωνι
κών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
αθλητισμού και αναψυχής μέσα στο χώρο
του πάρκου, ολοκληρώνουν την έννοια
της δημιουργικής κοινότητας και προω
θούν την επιχειρηματική νοοτροπία και
τις επαφές μεταξύ ερευνητών και επιχει
ρήσεων. Ακόμη κι όταν παρέχονται σε μι
κρή έκταση, όπως συνήθως συμβαίνει στα
βρετανικά ΕΠ (π.χ. το ΕΠ West of Scot
land, Warwick, Heriot-Watt ή του Atrim
στην Ιρλανδία) οι λειτουργίες αυτές απο
σκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών για
κοινωνικές συναναστροφές σ’ ένα πολύ
ανταγωνιστικό και κατά βάση μηχανικό
στιλ δουλειάς, εξασφαλίζουν κάποια κοι
νωνική συνοχή, απαραίτητη για την αί
σθηση της κοινότητας, και υπογραμμί
ζουν τη διαφορά από την ατμόσφαιρα του
εργοστασίου. Σταδιακά ή εξαρχής, όλο
και περισσότερα ΕΠ φροντίζουν να ανταποκριθούν σ’ αυτή την ανάγκη:
«Κατά ασυνήθη τρόπο, μερικές από
τις μονάδες εργασίας δεν αρχούνται
να παρέχουν απλά εργαστήριο και
γραφεία, αλλά ευκολίες στέγασης για
τους ερευνητές. Αντιλαμβάνομαι ότι
αρκετοί από τους ανθρώπους που
διευθύνουν αυτές τις εταιρίες θέλουν
να εργάζονται σχεδόν 24 ώρες τη μέρα
- και αυτό τους παρέχει την ευκαιρία
να ζουν δίπλα στη δουλειά τους». (Fi
nancial Times, 23 Αυγούστου 1984).
Η παρουσία τέτοιων λειτουργιών θεω
ρείται πλέον επένδυση ιδιαίτερα αποδο
τική από τις διευθύνσεις των ΕΠ και εκτιμάται ως σημαντικός παράγων βιωσιμό
τητας και ανταγωνιστικότητας. 'Οπως
χαρακτηριστικά τονίζεται (Guisti 1987),
τα ΕΠ, που θα περιοριστούν μόνο σε τε
χνολογικές δραστηριότητες, θα εκφυλι
στούν σύντομα σε βιομηχανικές ζώνες,
ενώ αντίθετα εκείνα που θα συνδεθούν με
αστικού τύπου δραστηριότητες θα απο
κτήσουν διεθνές «image de marque»:
«Ο αριθμός και η ποιότητα των αν
θρώπων που έρχονται στη ΣοφίαΑντίπολις (μηχανικοί, στελέχη επιχει
ρήσεων, άνθρωποι με υψηλές απαιτή
σεις στην εκπαίδευση, την κουλτούρα,
την παροχή υπηρεσιών, το περιβάλ
λον, τον τρόπο ζωής κ.λπ.) προϋποθέ
τουν σκέψη και προβληματισμό πάνω

στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της
ζωής τους.
(...) Προσπαθούμε να διατηρήσουμε
ένα επίπεδο ζωής στη Σοφία-Αντίπολις. Όσον αφορά στον αθλητισμό, έ
χουμε περίπου 50 γήπεδα τένις, πισί
να, την θάλασσα πολύ κοντά. Έχουμε
πολλές λέσχες σχετικές με τον αθλητι
σμό. Οτιδήποτε φέρνει τον κόσμο κον
τά -συναντήσεις, κοινές δραστηριότη
τες κ.λπ.- για μας είναι καλό. Διότι
μπορεί να πάνε μαζί για ιστιοπλοΐα,
παραδείγματος χάρη, αλλά παράλλη
λα θα συζητήσουν και ίσως στήσουν
μια νέα εταιρία». (Fache 1990:87).
Η Σοφία-Αντίπολις ξεκίνησε χωρίς
πρόβλεψη για κατοικίες και σήμερα πα
ρέχει 2.000, μαζί με παιδικούς σταθμούς
και σχολεία, θέατρο 700 θέσεων, εμπορι
κά καταστήματα, εστιατόρια, αίθουσες
συνεδρίων, γραφεία ταξιδίων κ.λπ. (Fon
dation Sophia Antipolis 1989). Το σχέδιο
της Σιτέ Ντεκάρτ προβλέπει τη δημιουρ
γία «αστικού κέντρου» που περιλαμβάνει
860 κατοικίες, ξενοδοχείο, εμπορικό κέν
τρο και δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία,
σχολεία και εγκαταστάσεις πολιτισμού,
με συνολική κτισμένη επιφάνεια που θα
ξεπεράσει τα 100.000 τμ στην τελική φάση
του προγράμματος κατασκευής (ΕΡΑMARNE 1989). Στα ισπανικά ΕΠ, προ
γραμματίζεται επίσης η ανάπτυξη λει
τουργιών κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η
«zona de la masia» στο τεχνολογικό πάρκο

Eut. 10
Οργάνωση των χρήσεων γης στον τεχνόταπο
Chiteau Gomber της Μασσαλίας.
(Πηγή: Syndicat Mixte d’Equipement de Mar
seille, 1989)

της Βαρκελώνης, με εγκαταστάσεις διοί
κησης, εστιατορίων, θεάτρου, λέσχης επι
χειρηματιών, τράπεζες κ.λπ., το κέντρο ε
παφών στο τεχνολογικό πάρκο της Μα
δρίτης, με χώρους συναθροίσεων και σε
μιναρίων, εστιατόρια, γραφεία ταξιδίων
και τράπεζες, ενώ στο τεχνολογικό πάρκο
της Αστούριας οι λειτουργίες αυτές είναι
πιο τονισμένες και με την πρόβλεψη εμπο
ρικού κέντρου, παιδικών σταθμών, α
σφαλιστικών εταιριών κ.λπ. (Gamella
1988:51-57).

Η εικόνα του πάρκου: γόητρο,
αποκλειστικότητα, διάκριση

Τα θέματα του τόπου, της μορφής και του
συμβολισμού του φυσικού περιβάλλοντος
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στα ΕΠ. Η
συνολική εικόνα τους, ριζικά διαφορετι
κή από την ατμόσφαιρα εγκατάλειψης και
πληκτικότητας των συνηθισμένων βιομη
χανικών χώρων, μεταδίδει το κεντρικό
μήνυμα του νεωτερισμού που τα έφερε στο
φως: ένα νέο είδος δουλειάς μέσα σ’ ένα
περιβάλλον υψηλού γοήτρου.
«Πράων« χάροι για τη φαιά ovofci»

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που ονομάστη
καν «πάρκα». Ίσως η πιο διαδεδομένη α
ναπαράστασή τους από τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας, το ισχυρότερο γνώρισμα

της δημόσιας εικόνας τους και βασική
προδιαγραφή της οργάνωσης του χώρου
τους είναι ο χαρακτήρας τους του «πράσι
νου χώρου». Ακόμη και τα πιο μικρά και
εντός πόλεως ΕΠ προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εικόνα αυτή. Η χρήση του
όρου «πάρκου» συνηχεί ταυτόχρονα μια
ολόκληρη πολιτιστική παράδοση, πολύ
προσφιλή στην αγγλοσαξονική κουλτού
ρα και συνδεδεμένη με την έννοια της κοι
νότητας και τα αγαθά της ζωής στην ύπαι
θρο. Μια ύπαιθρο εν προκειμένω «εξημε
ρωμένη», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
νέου τύπου εργασίας, την ανάγκη να καλ
λιεργηθεί η αίσθηση της ένταξης σε μια α
ποκλειστική κοινότητα μεγάλου κύρους
και τον έντονο ανταγωνισμό για προσέλ
κυση προσωπικού και πελατών.
Ο τονισμός του φυσικού περιβάλλον
τος αποτελεί βασική επιδίωξη στην οργά
νωση του τοπίου των ΕΠ, είτε με την μορ
φή «campus» στα βρετανικά, είτε με τη
μορφή των χαλαρών πολεοδομικών χα
ράξεων ενταγμένων «μέσα στη φύση» στα
γαλλικά. Σε κάθε περίπτωση, αποβλέπει
στη δημιουργία ενός τόπου «καθαρού»
και ιδιαίτερα ελκυστικού, με άφθονους ε
λεύθερους χώρους και πράσινες εκτάσεις,
χαμηλή πυκνότητα κτισμάτων και ασυνε
χή δόμηση, μικρά κτιριακά συγκροτήμα
τα και υψηλής ποιότητας κατασκευές.
Στο ΕΠ του Κέιμπριτζ, κύριο μέλημα
της οργάνωσης του πάρκου ήταν «η δια
τήρηση και αξιοποίηση του φυσικού περι
βάλλοντος» (UKSPA-SP Directory: 32),

κατά τα πρότυπα του ιστορικού πανεπι
στημιακού campus, με μικρή πυκνότητα
δόμησης, ευέλικτα κτίρια και ελεύθερη
διάταξη. Η απόφαση να τηρήσουν μιαν α
ναλογία κτισμένης επιφάνειας/ελεύθερου
χώρου 1/6, υπερδιπλάσια αυτής που ι
σχύει στις παλιές βιομηχανικές ζώνες του
βορρά, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφω
ση ενός τοπίου εντυπωσιακού, κράμα υ
παίθρου και ακαδημαϊκής παράδοσης.
Στο ΕΠ του Άστον, η οργάνωση του
χώρου με χαμηλά κτίρια, σε διάταξη περι
πτέρων σε κήπο, ανταποκρίνεται στον ρη
τό στόχο της διεύθυνσης του πάρκου να
δημιουργήσει μια επιχειρηματική κοινό
τητα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστι
κότητας (Venture 1989). Στην ίδια κατεύ
θυνση κινείται το ΕΠ του Σάρεϊ, το δεύτε
ρο σε μέγεθος στη Βρετανία, με ιδιαίτερα
φροντισμένο τοπίο, μεγάλους ελεύθερους
χώρους και μικρές ενότητες κτισμάτων,
τοποθετημένων γύρω από μικρές πράσι
νες αυλές, με τρόπο που θυμίζει σχέδια
κηπουπόλεων.
Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγιιατα εγκατάστασης μέσα στη φύση είναι
το ΕΠ Σοφία-Αντίπολις, που χρησιμο
ποίησε όλα τα πλεονεκτήματα της γαλλι
κής Ριβιέρας (εικ. 11) στην προσέλκυση
του επιχειρηματικού κόσμου:
«Μια από τις βασικές αποφάσεις ήταν
να παραμείνονν τα όνο τρίτα της πε
ριοχής (συνολικής έκτασης2.400 εκτα
ρίων) πράσινος χώρος, διότι ένας από
τους συντελεστές-χλειδιά της επιτυ-

E in . 11

Εικ.12

Διαφήμιση τον πάρκου ερευνών Σοφία-Αντίπολις καταχωρισμένη στο περιοδικό L’USINE.
(Πηγή: L’USINE Nouvelle. 1988)

Μεγέθη χα ι αναλογίες χώρων έρευνας, από το
Ε Π West of Scotland.
(Πηγή: West of Scotland SP, 1989)

χίας της Sophia ήταν το περιβάλλον
και η ποιότητα ζωής». (Fache
1990:%).
Τα σχέδια που συντάχθηκαν για τα ΕΠ
της Σιτέ Ντεκάρτ και της Ατλανπόλ χαρα
κτηρίζονται από ανάλογη πρόθεση να
προβληθεί και να αξιοποιηθεί η φυσική
εικόνα των τόπων: μεγάλες εκτάσεις πρά
σινου που περιβάλλουν τα πάρκα και δια
μορφώνουν τοπία ιδιαίτερου κάλλους,
διάσπαρτες εγκαταστάσεις αθλητισμού
και υπαίθριων δραστηριοτήτων, διακρι
τική χάραξη κυκλοφοριακών αξόνων,
που δεν αλλοιώνουν τη γενική ατμόσφαι
ρα, χαμηλή και αραιή δόμηση.
Ευελιξία και «lab-lΒω»; η νέα κουλτούρα της
εργασίας

Το θέμα της νέου είδους δουλειάς κυριαρ
χεί στη διαμόρφωση των χώρων των επι
χειρήσεων: ένα περιβάλλον εργασίας ό
που οι ιεραρχίες είναι χαμηλές και η ορ
γάνωση ευέλικτη, η απασχόληση σχετικά
αυτόνομη και δημιουργική, οι εργαζόμε
νοι με μεγάλη επιστημονική ειδίκευση και
οι χώροι δουλειάς μοιάζουν περισσότερο
με πανεπιστημιακά εργαστήρια παρά με
εργοστάσια: καθαροί χώροι, άπλετα φω
τισμένοι από μεγάλα παράθυρα, που επι
τρέπουν την οπτική επαφή με τον φροντι
σμένο υπαίθριο χώρο του πάρκου, με οι
κείες διαστάσεις, προσαρμοσμένοι στις
συνήθειες των νέων ενοίκων τους.
Το στιλ δουλειάς, παράλληλα με τις τε
χνικές προδιαγραφές της έρευνας, απο
βαίνει καθοριστικό για τη μορφή των
νέων χώρων υψηλής τεχνολογίας και οι
διευθύνσεις των ΕΠ έχουν πλήρη συνεί
δηση του γεγονότος:
«Ο κ. Richard Granger, διευθυντής ερ
γασιών της εταιρίας έρευνας και ανά
πτυξης συμβούλων Κέιμπριτζ, που
προσπαθεί να αναβιώσει την ατμό
σφαιρα πανεπιστημιακού εργαστη
ρίου φυσικής στο πρόσφατο νέο κτίριο
αξίας ενός εκατ. λιρών του ΕΠ, τονίζει
με ιδιαίτερα έντονο τρόπο το πλεονέ
κτημα του ελκυστικού περιβάλλοντος
για την προσέλκυση σπανίζοντος προ
σωπικού: "Στο είδος της υπηρεσίας
που προσφέρουμε, το καλό προσωπι
κό έρχεται πολύ δύσκολα από μόνο
τον και πρέπει να παίξει κανείς κάθε
χαρτί που έχει, συμπεριλαμβανομένου
και του περιβάλλοντος, σ’ αυτήν την
άγρια υπόθεση προσέλκυσής του"»·
(Financial Tunes, 12 Οκτωβρίου 1984).
Τα ΕΠ προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους,
παρέχοντας κτίρια όσο γίνεται πιο ευέλι
κτα στην εσωτερική τους διάρθρωση ή α
κόμη κατασκευάζοντας «επί παραγγε
λία», όταν ο πελάτης είναι σημαντικός ή
απαιτητικός. Η ατομική προβολή κάθε ε-

λαγή του ύψους της οροφής, κατά τις α
πιχείρησης και η ιδιαιτερότητα των εργα
νάγκες της επιχείρησης. Σημαντικό τμήμα
σιών -εφόσον μάλιστα πρόκειται για
του κτιρίου αποτελούν οι χώροι υποδο
προωθημένη έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντος- αποτελούν ανάγκες που αντι
χής, συναθροίσεων, καφετέριας, γραμμα
τείας και συμβούλων, λογιστηρίου, τηλε
μετωπίζονται με διαφορετικούς τύπους
πικοινωνιών κ.λπ., που υποστηρίζουν τη
κτιρίων από ένα επίσης διαφορετικό λειτουργία των επιχειρήσεων και καλ
ευέλικτο- στιλ διαχείρισης:
λιεργούν τη νοοτροπία της επιχειρηματι
»Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα κτίρια
κής κοινότητας (εικ. 12).
δεν είναι ίδια. Το σημαντικότερο είναι
2. Τα κτίρια που στεγάζουν επιχειρή
ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένα
σεις, οι οποίες πέρασαν την πρώτη φάση
στις ανάγκες τον κάθε μεμονωμένου ι
και δοκιμάζουν την ανάπτυξή τους (ven
δρύματος που τα κατοικεί». (Dalton
1990:89).
ture capital) ή μεσαίες επιχειρήσεις και
τμήματα μεγάλων επιχειρήσεων υψηλής
Σε γενικές γραμμές, τα κτίρια εργασίας
τεχνολογίας. Πρόκειται για κτίρια άλλοτε
που παρέχουν τα ΕΠ διακρίνονται σε
ατομικά για κάθε εταιρία κι άλλοτε κτίρια
τρεις τύπους, με διαφορετικό μέγεθος,
που στεγάζουν ένα μικρό αριθμό μονά
μορφή, βαθμό ευελιξίας και διάταξη, κυ
δων. Τα μεγέθη -συνήθως από 500 έως
ρίως ανάλογα με το βαθμό στον οποίο
1.000 τμ.- και οι διατάξεις των χώρων υκάθε επιχείρηση έχει ενσωματώσει τις
πακούαυν στην αρχή της ευελιξίας και του
νέες τεχνολογίες.
1.
Το κτίριο για μικρές νεοσύστατες ε συνδυασμού αναγκών έρευνας-ανάπτυξης προϊόντος και γραφείου, με υψηλές
πιχειρήσεις, που μόλις μπαίνουν στην πε
προδιαγραφές ποιότητας παροχών και ε
ριπέτεια της υψηλής τεχνολογίας. Έχει
ξυπηρετήσεων (εικ. 13). Ενίοτε κατα
παντού τη μορφή του «εκκολαπτηρ ίου » ή
σκευάζονται από τις ίδιες τις επιχειρή
του «κέντρου νεωτερισμών», ιδιοκτησία
σεις, συχνότερα όμως αποτελούν ιδιοκτη
του ΕΠ, που νοικιάζει τις μονάδες του για
σία του πάρκου και ενοικιάζονται με μα
σύντομα διαστήματα 6-36 μηνών. Πρόκει
κρόπνοα συμβόλαια.
ται, κατά κανόνα, για ενιαίο κτίσμα με 13. Τα κτίρια μεγάλων εταιριών, εθνι
2 ορόφους, τοποθετημένο σε ευρύχωρο
κών και πολυεθνικών, πάντοτε ατομικά
οικόπεδο, διαιρεμένο σε μικρές μονάδες
και με μεγάλη επιφάνεια-πάνω από 1.000
εφοδιασμένες με τεχνικές παροχές και ε
τμ.- με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης των
πιφάνεια που κυμαίνεται από 30 τμ κατ’
χώρων τους, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες α
ελάχιστο ώς 250 τμ μέγιστο. Η ευελιξία
παιτήσεις της επιχείρησης. Πρόκειται για
της σύνθεσης και της κατασκευής επιτρέ
κτίρια που κατασκευάζονται από τις ίδιες
πει την αυξομείωση επιφάνειας ή την αλ

Εικ. 13
Τύποι κτιρίων για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις
στο ΕΠ Belass.
(Πηγή: Belass Hall-Technology Park, 1989)

τις εταιρίες, σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα
για πολύ μεγάλο χρόνο οικόπεδα, με υψη
λές προδιαγραφές λειτουργικότητας και
τελείως εξατομικευμένη αρχιτεκτονική
και αισθητική, που παίζει ιδιαίτερο ρόλο,
όπως θα δούμε παρακάτω, στη δημόσια
προβολή τους.
Ένα περιβάλλον υψηλής πτρΜπής: η δύναμη
τννμορψάν

Η υψηλής ποιότητας οργάνωση του χώ
ρου, η αρχιτεκτονική των κτιρίων και η
ένταξη σε αναβαθμισμένο φυσικό και α
στικό περιβάλλον αποτελούν κοινή συ
νείδηση και επιδίωξη για όλα τα ΕΠ.
Στοιχεία ιδιαίτερα κρίσιμα, ίσως πιο ση
μαντικά από τη λειτουργικότητα των εγ
καταστάσεων, αποδείχθηκαν στην πράξη
ισχυρότατα ατού για τη διάκριση στον
σκληρό ανταγωνισμό της προσέλκυσης
πελατών και προσωπικού:
»Αυτό που θέλουν, πάνω απ’ όλα, εί
ναι ένα περιβάλλον γοήτρου. (...) Ο κ.
Henry Bennett της Bidwells, υπεύθυνος
του σχεδίου τον ΕΠ Trinity College στο
Κέιμπριτζ, δηλώνει ότι όντως έτσι
συμβαίνει, όταν οι εταιρίες έχουν να
προαελκνσουν υψηλού επιπέδου πε
λάτες και προσωπικό. “θέλουν ευχά
ριστο, ευρύχωρο και ήρεμο περιβάλ
λον και δεν θα πήγαιναν, με κανένα
τρόπο, σε μια εγκατάσταση βιομηχανι
κού τύπον. Διαθέτουμε ένα ολοκαί
νουργιο κτίριο γραφείων και αποθη
κών σ’ ένα βιομηχανικό πάρκο μόλις
50 μ. απέναντι από το ΕΠ και στη μιοή
τιμή τον ενοικίου. Οι εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας ούτε που το πλησίασαν”».
(Financial Times, 12 Οκτωβρίου
1984)».
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι
φορείς διαχείρισης των ΕΠ διαθέτουν ει
δικές υπηρεσίες οχεδιασμού, που βοη
θούν τις επιχειρήσεις στην κατασκευή των
κτιρίων τους. Συχνά, όμως, τόσο οι ίδιοι
οι φορείς των ΕΠ όσο και οι οργανισμοί
και οι επιχειρήσεις, που εγκαθίστανται ε
κεί, υιοθετούν διαδικασίες και μηχανι
σμούς, όπως αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς διαγωνισμούς, διεθνείς συνδια
σκέψεις ιδεών, γνωμοδοτήσεις και επιλο
γές αρχιτεκτονικών μελετών, που κατά
τεκμήριο εφαρμόζονταν μέχρι τώρα στο
σχεδίασμά διακεκριμένων αστικών τόπων
και κτιρίων.
Η αρχιτεκτονική των κτιρίων αποτελεί
αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας, που υ
περβαίνει σαφώς τις λειτουργικές απαι
τήσεις για να επιτείνει την εικόνα του
νέου περιβάλλοντος δουλειάς και να συμ
βολίσει, με τον πιο εύγλωττο τρόπο, το
«πρόσωπο» της επιχείρησης στην αγορά.
Σε αντίθεση με τη σκυθρωπή ατμόσφαιρα
των λιτών κτιρίων-υποστέγων της συμβα-

τικής βιομηχανίας, η αρχιτεκτονική των
νέων χώρων εργασίας επιδιώκει μορφές
αισθητικά άρτιες και ελκυστικές, εντυπω
σιακές και συχνά πρωτοποριακές, που
αντλούν στοιχεία από δύο βασικά ρεπερ
τόρια. Το ένα περιλαμβάνει μορφολογικσύς χειρισμούς νεωτερικούς, με εμφανή
αναφορά σε εικόνες διαστημικής τεχνολο
γίας και χρήση σύγχρονων υλικών κατα
σκευής, μέταλλου, γυαλιού, στιλπνών
συνθετικών επιφανειών. Το άλλο παρα
πέμπει στο παραδοσιακό στιλ των περι
πτέρων στην εξοχή, με τούβλο, μεγάλα α
νοίγματα και επικλινείς στέγες (εικ. 14),
εικόνα διαδεδομένη κυρίως σε βρετανικά
ΕΠ.
Για το σχεδίασμά του νέου κτιρίου του
Holt Court στο ΕΠ του Αστόν, μεγέθους
3.000 τμ (εικ. 15), προκηρύχθηκε αρχιτε
κτονικός διαγωνισμός ανάμεσα σε 5 τεχνιΕικ. 14
Μορφολογία κτιρίων στο ΕΠ του Ντάραμ.
(Πηγή: University of Dahram, 1989)

κά γραφεία, με την πρόθεση να δοθεί «μια
νέα εικόνα στα κτίρια του πάρκου», όπως
τονίζει ο διευθυντής ανάπτυξής του (Ven
ture 1989).
Η εικόνα μιας τεχνολογίας του μέλλον
τος αντανακλά στις μορφές των δύο μεγα
λύτερων και σημαντικότερων κτιρίων της
Σιτέ Ντεκάρτ (εικ. 16), που στεγάζουν την
Ecole Supérieure d’ingénieurs en Elec
trotechnique et Electrologie και την εται
ρία Honeywell Bull, παρέχοντας τα ισχυ
ρότερα σύμβολα του ΕΠ.
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παρά
δειγμα διάκρισης και προβολής που επι
διώκεται, μέσω της αρχιτεκτονικής μορ
φής, παρέχει το γνωστό κτίριο της εται
ρίας Bouygues στο τεχνολογικό πάρκο
του Σαιν-Κεντέν (εικ. 17), με εμφάνιση
σύγχρονου κρυστάλλινου ανακτόρου, ανταγωνιζόμενο σε αίγλη το διάσημο γειτο

νικό των Βερσαλλιών και με το συμβολικό
όνομα Challenger (EPA-SQY 1990).
Πέρα από την αρχιτεκτονική των κτι
ρίων, η συνολική εικόνα του τόπου είναι
σημαντικότατος παράγων για την επιτυχή
λειτουργία και προβολή του ΕΠ, αναπλη
ρώνοντας την έλειφη ενός εντυπωσιακού
πανεπιστημιακού ονόματος ή ενισχύοντας την έλξη που ασκεί η παρουσία του.
Οι διαδικασίες που υιοθετούνται για τη
συνολική οργάνωση του χώρου του ΕΠ α
κολουθούν, όλο και περισσότερο, τα
πρότυπα πολεοδομικού σχεδιασμού και
μάλιστα στην πιο εξελιγμένη εκδοχή τους.
Η γενική διάταξη των εγκαταστάσεων μελετάται με την ίδια φροντίδα μ’ εκείνη με
την οποία εκπονείται ένα «πρόγραμμα α
στικής ανάπτυξης» και με ενδιαφέρον που
ξεπερνά κατά πολύ τις στοιχειώδεις οικο
πεδοποιήσεις και οδικά δίκτυα των βιο
μηχανικών ζωνών και επιδιώκει τη συγ
κρότηση ενός επαρκούς λειτουργικά και
υψηλού ποιοτικά επιχειρηματικού περι
βάλλοντος, εικόνα μιας δημιουργικής πα
ραγωγικής κοινότητας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
διαδικασία που ακολουθήθηκε στο σχε
δίασμά του ΕΠ της Νάντης. Το 1988, η έ
νωση Atlanpole προκήρυξε διεθνή συν
διάσκεψη αρχιτεκτονικών ιδεών για την
πιο ευαίσθητη ζώνη της τεχνόπολης, τα
300 εκτάρια της κοιλάδας του Erdre, όπου
βρίσκονται οι τρεις από τους επτά τεχνο
τόπους της Atlanpole. Σύμφωνα με την
προκήρυξη, στόχος ήταν η δημιουργία ε-

Εικ. 15
Το νέο κτίριο Holt Court στο ΕΠ του Ά στον.
(Πηγή: Venture 1989)

νός τοπίου υψηλού γοήτρου, που να λει
τουργήσει ως σύμβολο της τεχνόπολης, ι
σχυρότατο ατού στον διεθνή ανταγωνι
σμό και παράλληλα να διαφυλάξει την ο
μορφιά και τα χαρακτηριστικά του φυσι
κού περίγυρου, αποφεύγοντας, με κάθε
τρόπο, τη μουντή εικόνα ενός βιομηχανι
κού πάρκου- ακόμη, να αναβαθμίσει το
κέντρο της πόλης, ενοποιώντας το με τους
τεχνότοπους, με συνδέσεις μορφολογικές
και λειτουργικές, έντονα αστικού χαρα
κτήρα (Leroux 1988, Atlanpole 1989). Στη
συνδιάσκεψη πήραν μέρος διάσημοι αρχι
τέκτονες (S. Ansehni από την Ιταλία, Β.
Podrecca από την Αυστρία, J. Veiles και
A. Capitel από την Ισπανία, C. de Portzamparc από την Γαλλία, Η. Kollhoff από
τη Γερμανία και Ρ. Ahrends από τη Βρε
τανία) με έξι διαφορετικές προτάσεις,
που είχαν, ωστόσο, κοινά γνωρίσματα, το
σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, την
ποιητική αντιμετώπιση της σύνθεσης, την
προσοχή στο ανάγλυφο του εδάφους και
τις γραμμές του τοπίου, την προβολή συμ
βολικών μορφών και μνημειακών χαρά
ξεων (εικ. 18). Το δημοτικό συμβούλιο της
Νάντης επέλεξε τελικά την πρόταση του
Portzamparc, στην οποία ενσωμάτωσε ση
μεία και ιδέες από τις άλλες πέντε προτά
σεις.
Παρόμοια βήματα ακολούθησε ο σχεδιασμός της Σιτέ Ντεκάρτ. Το 1983 η υπη
ρεσία πολεοδομίας της Μαρν-Λα-Βαλέ
χάλεσε σε συνδιάσκεψη ιδεών τέσσερις
αρχιτέκτονες (Pelissier, Pencreach, Parga-

de και Crosjean), οι οποίοι παρουσίασαν
τις προτάσεις τους για τη γενική διά
ταξη των εγκαταστάσεων του τεχνότοπου. Το σχέδιο, που τελικά προέκυψε, υ
πακούει σε ορισμένες κατευθυντήριες ι
δέες, όπως η διατήρηση των υφισταμένων
χαράξεων (οικοπεδικό σύστημα, αγροτι
κοί δρόμοι, οδικοί και σιδηροδρομικοί
άξονες, γειτονικές δασικές εκτάσεις), η
βελτιστοποίηση της χωρητικότητας με οιχοπεδικές κατατμήσεις παραδοσιακού
τύπου (οικόπεδο, επενδυτής και τρόπος
κυριότητας) και η οργάνωση των λει
τουργιών και των χώρων τους σε τέσ
σερις ενότητες -κέντρο γειτονιάς, επι
στημονική πόλη, τεχνολογικό πάρκο και
δάση.
Σπάνια οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις
των ΕΠ σταματούν στα όρια του τόπου
τους. Η ένταξη σ’ ένα αναβαθμισμένο ευ
ρύτερο περιβάλλον είναι εξίσου κρίσιμη
για την επιλογή της θέσης του ΕΠ και ι
σχυρότατο πλεονέκτημα για την ανταγω
νιστικότητα του. Το φυσικό αλλά και το
αστικό τοπίο, η ιστορική κληρονομιά, η
πολιτιστική ζωντάνια, η νέου τύπου ανα
ψυχή, οι συγκοινωνιακές ευκολίες που
παρέχει η πόλη, προβάλλονται από τους
φορείς του ΕΠ ως θέλγητρα το ίδιο ισχυ
ρά με εκείνα των εντός πάρκου παρεχό
μενων αρχιτεκτονικών ποιοτήτων. Με την
έννοια αυτή, ολόκληρη η πόλη ή η περιοχή
συμμετέχει, με ενεργό τρόπο, στη δημόσια
εικόνα του ΕΠ. Η διαφήμιση της ΣΑ είναι
πολύ εύγλωττη (εικ. 11).

Ειχ. 16

Ε ιχ. 17

Τα χτίρια της ESIEE χαι της BULL-HONEY
WELL στη Σιτέ Ντεκάρτ.
(Πηγή. EPAMARNE 1989)

Το κτίριο της εταιρίας Bouygues σιο Σαιν-Κενχέν, όπως προβάλλεται σε διαφημισιιχό έντυ
πο. (Πηγή: ETAS-Q-Y 1990)

Στο Κέιμπριτζ, όλη η πόλη και η πα
ράδοση, που τη βαραίνει, λειτουργεί ως
δύναμη έλξης των επιχειρήσεων:
*Το στιλ ζωής παίζει σημαντικό ρόλο
στο φαινόμενο Κέιμπριτζ. Αν ο τόπος
πάψει να είναι ευχάριστος, υπάρχουν
χι άλλα μέρη που θα προσήλκυαν τις ε
ταιρίες, (...) και θα γινόταν ένας
προαστιαχός αδιάφορος τόπος σαν
πολλούς άλλους». (Crang και Martin
1989:17-8).
Στο Μσνπελιέ, η δημιουργία του δι
κτύου των 5 τεχνοτόπων συνδυάστηκε ε
ξαρχής, με άμεσο τρόπο, με τη συνολικό
τερη αναδιάρθωοη της πόλης και η θελκτικότητα των τόπων τονίζεται -τουλάχι
στον σε επίπεδο μάρκετινγκ- από την πα
ράλληλη προβολή τριών εντυπωσιακών α
στικών προγραμμάτων: του νέου συνεδριακού και πολιτιστικού κέντρου CO
RUM, της ανάπλασης περιοχής 35 εκτα
ρίων με 2.300 κατοικίες, σχολεία και δη
μόσιους χώρους (σχέδιο Antigone) και
της διαμόρφωσης περιοχής 45 εκταρίων
πάνω στο ποταμό Lez σε μαρίνα για 300
σκάφη, συμπληρωμένη με εγκαταστάσεις
αναψυχής και 5.500 κατοικίες (σχέδιο
Port-Marianne), φιλότεχνη μένα από τον
γνωστό αρχιτέκτονα R. Boffil, (εικ. 20).
(District de Monpellier 1989).
Η χωρική οργάνωση και η φυσική μορ
φή των ΕΠ συμπυκνώνει, ενδεχομένως,
με τον πιο καθαρό τρόπο τις νέες σχέσεις
που συνάπτονται ανάμεσα στην επιστη
μονική γνώση και τη βιομηχανική καινο-

τομία, τις κοινωνικές δομές και θεσμούς
και τη γεωγραφική οργάνωση των κοινω
νιών.
Το νέο μοντέλο επιστήμης και καινοτο
μίας έκανε δυνατό ένα νέο τύπο χωρικής
οργάνωσης —και πιο συγκεκριμένα χωρι
κού διαχωρισμού- που δεν ίσχυε προη
γουμένως. Επέτρεφε, δηλαδή, τον φυσικό
διαχωρισμό να εγκατασταθεί σ’ ένα δια
φορετικό σημείο της αλληλουχίας των
δραστηριοτήτων παραγωγής: ενώ μέχρι
πριν η γεωγραφική τομή ετίθετο ανάμεσα
στη βασική επιστήμη της ακαδημίας και
τον εμπορικό κόσμο της παραγωγής, τώ
ρα επέρχεται μέσα στην ίδια την παραγω
γή, ανάμεσα στο εμπορικό κομμάτι της τη μαζική παραγωγή- και την έρευνα και
ανάπτυξη του προϊόντος. Προϊόντα της
νέας τομής, τα ΕΠ όχι μόνο ενίσχυσαν αυ
τή την τάση, αλλά και τη συνόψισαν σε
ένα ευρύτερο κοινωνικό νόημα. Όπως υ
ποστηρίζουν οι Massey, Quintas και
Wield (1992:240-1), οι αλλαγές στην τε
χνολογία και τον καταμερισμό της εργα
σίας έκαναν δυνατό αυτό το διαχωρισμό,
αλλά δεν τον επέβαλαν. Τα παραγωγικά
αποτελέσματα της απλής χωρικής σύνδε
σης πανεπιστημίου και βιομηχανικής έ
ρευνας δεν ήταν αυτονόητα. Φαίνεται
μάλλον ότι οι δυνάμεις, που επέφεραν το
χωρικό διαχωρισμό έρευνας και ανάπτυ
ξης του προϊόντος από την εμπορική δια
δικασία, ήταν κοινωνικές, με την ευρύτε
ρη έννοια του όρου, που συμπεριλαμβάνει
ζητήματα όπως η επιδίωξη ενός περιβάλ

Εικ. 18

Σχέδια τσυ διαγωνισμού για τον τεχνότοπο της
Νάντης.
(Πηγή: LerouxΤ ., 1988)

λοντος ιδιαίτερου κύρους και γοήτρου, η
σφραγίδα της αποκλειστικότητας, το
στιλ, η σύνδεση με την υψηλή σφαίρα της
ακαδημίας και η κοινωνική περιχαράκω
ση, τόσο σημαντική για τέτοιες υπερ-ειδικευμένες αγορές εργασίας.
Με τη σειρά της, αυτή η νέα μορφή χω
ρικής οργάνωσης, το ΕΠ, παράγει τα δικά
της αποτελέσματα. Αναδιατάσσει τις κοι
νωνικές ιεραρχίες και δίνει νέες βάσεις
για την κατασκευή του κοινωνικού κύ
ρους: ο ελιτίστικος συμβολισμός της φυσι
κής εικόνας του ΕΠ, η έντονη προβολή
του από τη διαφήμιση και τη σχετική φι
λολογία, φανερώνουν και ενισχύουν αυτά
τα αποτελέσματα. Ακόμη, ο χωρικός δια
χωρισμός έρευνας και ανάπτυξης από την
άμεση παραγωγή μπορεί να έχει αρνητι
κές συνέπειες για τη βιομηχανική αναγέν
νηση, καθώς η χωρική σύνδεση βιομηχα
νικής έρευνας και πανεπιστημίου δεν εί
ναι από μόνη της εχέγγυο γονιμότητας.
Αντίθετα, ενέχει τον κίνδυνο να απομο
νώσει ένα στοιχείο του κόσμου της βιομη
χανίας για να του προσδώσει λίγη από την
αίγλη της ακαδημίας. Δεν είναι λίγα τα
ΕΠ στη Βρετανία, για παράδειγμα, σε πε
ριφερειακά συνήθως πανεπιστήμια, χω
ρίς ανεπτυγμένο επίπεδο έρευνας, που
δεν έχουν προχωρήσει πέρα από τη σχέση
των απλών επιστημονικών συμβουλών, τη
χρήση της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης
ή των δικτύων των υπολογιστών.
Οι επιπτώσεις της νέας χωρικής οργά
νωσης γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς όταν

φθάνουμε σε ζητήματα περιφερειακής
πολιτικής και πολεοδομικού προγραμμα
τισμού. 'Οπως επισημαίνει ο P. Hall
(1985:14-15) στο γνωστό του άρθρο:
«Η νέα βιομηχανία έχει την τάση να
τοποθετείται σε περιοχές και τόπους
πολύ διαφορετικούς από τους πα
λιούς. Όντως, η εικόνα της παλιάς
βιομηχανικής πόλης -κατειλημμένης
από θνήσκουσες βιομηχανίες που παράχθηκαν από παραδοσιακές μεθό
δους, με γηρασμένη εργατική δύναμη
που αντιστέκεται στην αλλαγή, με καταθλιπτικό φυσικό περιβάλλον μη ελ
κυστικό στους διακινούμενους εργά
τες και ίσως χωρίς την απαραίτητη ε
ρευνητική ειδημοσύνη στις νέες τεχνο
λογίες- είναι τόσο απωθητική στις νέες
βιομηχανίες, όσο δεν μπορεί να φαν
ταστεί κανείς. Η νέα βιομηχανία, λοι
πόν, θα ψάξει σίγουρα να αποφνγει
τέτοια μέρη. (...)
Μπορούμε λογικά να αναρωτηθούμε
αν, σε τέτοιες περιστάσεις, τα αστικά
κέντρα στις παλιότερες βιομηχανικές
περιοχές έχουν καθόλου μέλλον. Έ 
χουν συχνά γηρασμένη και πεπαλαιω
μένη υποδομή, που απαιτεί πλήρη α
νανέωση. Έχουν αυξανόμενα υπο
λείμματα εργατικής δύναμης, απαρτι
ζόμενα απ’ όσους δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να προχωρήσουν στην έξοδο
προς τη νέα κατάσταση, με δυσανάλο
γο αριθμό ατόμων προβληματικών για
απασχόληση. Έχουν καταθλιπτικό

φυσικό περιβάλλον και συχνά ανεπαρ
κή δίκτυα μεταφορών, σε σύγκριση με
τις προαστιακές ή περιαστιχίς περιο
χές. Και πάσχουν από έλλειψη νεωτερικού επιχειρηματικού κόσμου. (...)
Δεν έχουν το κατάλληλο περιβάλλον.
Μ’ άλλα λόγια, έχουν λίγα υπέρ αυ
τών».
Ό ,τι απομένει, λοιπόν, για τις πόλεις
αυτές φαίνεται να είναι η εν σειρά παρα
γωγή τριτοκοσμικού τύπου, η χαμηλής α
μοιβής δυολειά στη βιομηχανία των σχετι
κών με αναψυχή και τουρισμό υπηρεσιών
(συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, πάρ
κα διασκέδασης), η ανάπτυξη κτιρίων
γραφείων περιφερειακής εμβέλειας «που
ασχολούνται με συμβατική επεξεργασία
δεδομένων». Η πιθανότητα να δημιουργηθεί παράδοση έρευνας και ανάπτυξης,
που ερμηνεύτηκε ως μοχλός για την ανα
σύσταση ενός «επιχειρηματικού» περι
βάλλοντος, φαίνεται να διαψεύδεται από
δυσκολίες, ιδίως επειδή απουσιάζει από
τις πόλεις αυτές ακριβώς ό,τι διαθέτουν
οι επιτυχημένες στον τομέα περιοχές: ένα
ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον (Hall
1985:15).
Τα είκοσι χρόνια της ευρωπαϊκής εμ
πειρίας ΕΠ επιβεβαιώνουν τις διαπιστώ
σεις αυτές. Και υποδηλώνουν δύο αντι
φατικές τάσεις: αφενός τη γενικά διαπι
στωμένη ανάγκη να διευρυνθεί η πρόσβα
ση στην επιστήμη και την τεχνολογία, α
φετέρου την ανισότητα που επιβάλλεται
κοινωνικά στην πρόσβαση αυτή.
Ό λα αυτά δεν σημαίνουν ότι κανένα
ΕΠ δεν είχε ή δεν μπορεί να έχει θετικές
επιπτώσεις στην αναγέννηση της τοπικής
οικονομίας. Πολλές τοπικές αρχές υιοθέ
τησαν, τροποποίησαν και εφάρμοσαν το
πρότυπο του ΕΠ, άλλοτε για να αναπτύ
ξουν νέους τομείς στην οικονομία, άλλοτε
για να εκσυγχρονίσουν την υπάρχουσα
βιομηχανική βάση και πάντα για να απο
κομίσουν θετικά αποτελέσματα για την
πόλη. Οι περιπτώσεις των ΕΠ του Άστον
και του Σέφιλντ στη Βρετανία ή εκείνες
του Μονπελιέ και της Νάντης στη Γαλλία,
είναι χαρακτηριστικές. Πόσο, όμως, είναι
αντιπροσωπευτικές για το σύνολο των 100
ευρωπαϊκών ΕΠ;
Η απάντηση έρχεται «εκ των ένδον»,
από τον D. Fache, του γαλλικού ομίλου
τεχνοπόλεων:
»Σήμερα ακούτε για 40 ή 45 projects.
(...) Αλλά πρόκειται για μη ρεαλιστικό
αριθμό. Ορισμένα από τα projects εί
ναι μπλόφες, που έχουν πολιτικούς ή
άλλους ειδικούς λ&γους να υπάρχουν,
θ α σας δείξω έναν άλλον χάρτη, όπου
φαίνονται τα πραγματικά projects, ό
πως εμείς τα υπολογίζουμε. Ξεχύστε
λοιπόν τα 40-45 πάρκα. (...) Πραγμα
τικά επιτυχημένα πάρκα υπάρχουν 5 ή
6 σήμερα και άλλα 12 έως 15, τα οποία

θα δείξουν την επιτυχή τους έκβαση
στα επόμενα 5-10 χρόνια». (Fache
1990:90).
Διακινδυνεύοντας ένα τελικό συμπέ
ρασμα, θα έλεγα ότι το μοντέλο του ΕΠ
δεν είναι γενικεύσιμο. Οι ιδιαιτερότητες
της κάθε χώρας, κοινωνικές και πολιτι
σμικές, ως προς τη δεδομένη σχέση βιομη
χανίας και επιστήμης, την κοινωνική υ
πόσταση και θέση των επαγγελμάτων και
των επαγγελματιών, την ιστορία των ειδι
κοτήτων της εργασίας, την υφιστάμενη υ
ποδομή και γεωγραφία και τις υπάρχουσες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, είναι
ζητήματα που επηρέασαν και επηρεά
ζουν, με κρίσιμο τρόπο, την επιτυχία των
ΕΠ. Πιο σημαντικό, όμως, το ίδιο το μον
τέλο του ΕΠ δεν φαίνεται να είναι το μέσο
για τη διεύρυνση της κοινωνικής βάσης
και του κοινωνικού ορίζοντα της επιστη
μονικής καινοτομίας: η βαθύτερη φιλοσο
φία συγκρότησής του θέτει δεσμεύσεις και
ενέχει αντιφάσεις, που δύσκολα υπερβαίνονται, καθώς τα δομικά χαρακτηρι
στικά του είναι κατά βάση αποκλειστικά,
δηλαδή η επιτυχία του στηρίζεται στο γε
γονός ότι για να τα διαθέτει κάποιος πρέ
πει κάποιοι άλλοι να μην τα έχουν.
■
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Εικ. 21
Τα σχέδια Coras, Antigone και Port-Marianne,
από την αναδιάρθρωση της πόλης του Μονπε
λιέ. (Πηγή: District de Montpellier, 1989)

Ευέλικτη παραγωγή, μεταφορά τεχνολογίας
και η ανάπτυξη των επιστημονικών πάρκων*

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

* Το κείμενο βασίζεται σε έρευνα με τίτλο «ΤεΧνότοποι και Επιστημονικά Πάρκα: Ευρω
παϊκή εμπειρία και διαδικασίες συγκρότη
σης στην Ελλάδα», που χρηματοδοτήθηκε
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε
χνολογίας.

Μ

και μικρών επιχειρήσεων, στην ικανότητα
ΕΤΑ τη μεγάλη κρίση, που άρχισε
νεωτερισμού των μικρών επιχειρήσεων, η
στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο
παραγωγή τεχνολογίας και η ροή της πλη
χαρακτήρας της μεταπολεμικής ανάπτυ
ροφορίας συναντούν σημαντικά εμπόδια.
ξης μεταβλήθηκε ριζικά. Το μοντέλο α
Αυτή την αντίφαση, που εντοπίζεται
νάπτυξης, που στηριζόταν στις μεγάλες
στη σημασία που έχουν αποκτήσει η πλη
καθετοποιημένες επιχειρήσεις, στα τυπο
ροφορία και η μεταφορά τεχνολογίας και
ποιημένα προϊόντα μαζικής παραγωγής
και στην αποειδίκευση της εργασίας, πα
στα εμπόδια που συναντούν στο πλαίσιο
της παραγωγικής αποδιάρθρωσης, επι
ραχώρησε τη θέση του σε στρατηγικές που
χειρούν να λύσουν τα επιστημονικά πάρ
εισάγουν τη διαφοροποίηση στο προϊόν,
τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή,
κα. Πρόκειται για θεσμούς που διαμεσο
λαβούν μεταξύ της έρευνας και της παρα
τη διεθνοποίηση των αγορών, την ανα
βάθμιση της εργασίας, την ανομοιογένεια
γωγής, με στόχο την ενίσχυση της καινο
και την τοπική διαφοροποίηση της ανά
τομίας, τη συνεργασία των πανεπιστη
πτυξης.
μίων με τις επιχειρήσεις και τη μεταφορά
τεχνολογίας. Τα επιστημονικά πάρκα α
Οι νέες στρατηγικές ανάπτυξης, που
ναπτύχθηκαν με μεγάλη ταχύτητα στη δε
στηρίζονται σε διαφορετικές μορφές ευέ
καετία του 1980. Πόσο αποτελεσματική
λικτης παραγωγής, εισάγουν δύο ανατι
όμως υπήρξε η παρέμβασή τους στη γεθέμενες τάσεις : αφενός οδηγούν στην αφύρωση της απόστασης ανάμεσα στην έ
ποδιάρθρωση του παραγωγικού συστή
ρευνα, στην τεχνολογία και στην επιχει
ματος και αφετέρου απαιτούν συνεχείς ει
σροές έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α)
ρηματικότητα και ποιοι ήσαν οι παράγον
στην παραγωγή.
τες που επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξή
τους; Στο κείμενο που ακολουθεί, θα ανα
Αντίθετα με ό ,α συνέβαινε στο φορλύσουμε τη λογική συγκρότησης επιστη
ντισμό, όπου η διαδικασία παραγωγής
βρισκόταν κάτω από τον θεσμικό έλεγχο
μονικών πάρκων και τις συνθήκες που βα
ρύνουν στην ανάπτυξή τους.
των μεγάλων επιχειρήσεων, η παραγωγι
κή αποδιάρθρωση σημαίνει ότι οι μεγάλες
επιχειρήσεις ελέγχουν μόνο τελικά
1. Ευέλικτη παραγωγή, MME και
προϊόντα και κρίσιμες τεχνολογίες. Οι
μεταφορά τεχνολογίας
δραστηριότητες, που δεν έχουν στρατηγι
Στη δεκαετία του 1980 παρουσιάσθηκαν
κή σημασία, μεταφέρσνται στους υπεργολάβους και η παραγωγή προσλαμβάνει τη
σημαντικές μεταβολές στο χαρακτήρα της
μορφή του δικτύου. Το δίκτυο παραγω
διεθνούς οικονομίας και στις στρατηγικές
της ανάπτυξης. Μετά τη μεγάλη κρίση του
γής, που αντικαθιστά τις δομές των μεγά
φορντισμού, το κράτος-έθνος υποχώρησε
λων καθετοποιημένων επιχειρήσεων, συν
ως πρωτεύον οργανωτικό επίπεδο της α
τίθεται από ένα μικρό αριθμό επιχειρή
νάπτυξης. Οι «εθνικές» οικονομίες διε
σεων οδηγών (leaders) και ένα μεγάλο α
θνοποιήθηκαν, η πολυεθνική στρατηγική
ριθμό προμηθευτών και υπεργολάβων. Σ’
των επιχειρήσεων ξεπέρασε τα όρια του
αυτό το πλαίσιο αναβαθμίσθηκε η σημα
κράτους-έθνους και περιορίσθηκε η ση
σία των μικρών και μεσαίων επιχειρή
μασία του εθνικού προγραμματισμού. Η
σεων.
συσσώρευση έπαυσε να στηρίζεται στην
Ταυτόχρονα, στο παραγωγικό σύστη
κατεστημένη ισορροπία παραγωγής και
μα που αντικαθιστά τις δομές της κάθετης
κατανάλωσης, που εξασφάλιζαν η διεύ
ολοκλήρωσης, ο ανταγωνισμός μετακι
ρυνση της εσωτερικής αγοράς και οι κρα
νείται από τις οικονομίες κλίμακας προς
τικοί μηχανισμοί αναδιανομής. Άρχισε
τις οικονομίες στόχου, από την τιμή στην
μια περίοδος εκτεταμένης αναδιάρθρω
ποιότητα των προϊόντων, από την τυπο
σης, όπου η επιλεκτικότητα και η ευελιξία
ποίηση στο νεωτερισμό. Η υψηλή οργά
υποκαθιστούν την ομοιογένεια και τη μανωση, η δυνατότητα μεταβολής της παρα
ζικότητα. Στις νέες συνθήκες, τον καθορι
γωγής, η τεχνολογία και η πληροφορία
στικό ρόλο που είχε το κράτος-έθνος στη
γίνονται οι κρίσιμες μεταβλητές ίου αντα
συσσώρευση του κεφαλαίου, παίρνουν η
γωνισμού και της ανάπτυξης. Ενώ όμως η
διεθνοποίηση των αγορών και η σε τοπικό
ανταγωνιστικότητα του νέου συστήματος
επίπεδο αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρο
επαφίεται στην οργανωτική ολοκλήρωση
νισμός της παραγωγής. Για πολλούς συγκαι τεχνολογική συνεργασία των μεγάλων
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γραφείς (Castells 1985, Cooke 1988, Har
vey 1989, Lash & Urry 1987, Offe 1985), oi
μεταβολές αυτές προσδιορίζουν ένα νέο
μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής ορ
γάνωσης, που στηρίζεται στον κατακερ
ματισμό του εθνικού οικονομικού χώρου,
στην εξωστρέφεια των οικονομιών, στην
παραγωγική αποκέντρωση και στην ευέ
λικτη παραγωγή. Στις νέες συνθήκες, κα
θοριστική είναι η σημασία των στρατηγι
κών της ευέλικτης παραγωγής, καθώς και
τα σχέδια ενός νέου ηγεμονικού συστήμα
τος, βασιζόμενου στον λαϊκό καπιταλι
σμό. Αυτές οι στρατηγικές αντιπαρατίθενται τόσο στη φορντική στρατηγική του
εκσυγχρονισμού της δεκαετίας του ’60,
όσο και στο σοσιαλδημοκρατικό πρό
γραμμα του κοινωνικού κράτους, που
στηρίχθηκε στις μεταπολεμικές κοινωνι
κές σνμμαχίες.
Στο πλαίσιο αυτό, οι μικρές και με
σαίες επιχειρήσεις (MME) παρουσιάζουν
σημαντικό δυναμισμό και κινητικότητα.
Στο πεδίο της θεωρίας, οι εμπειρικές δια
πιστώσεις του δυναμισμού των MME συ
ναντούν τις απόψεις των Piore & Sabel
(1984) και G. Becattini (1991) για τη ση
μασία των μικρών επιχειρήσεων, των δι
κτύων συνεργασίας και των βιομηχανι
κών κοινοτήτων της ευέλικτης εξειδίκευσης. Η αντίληψη που εισάγουν ανατρέπει
την καθιερωμένη εικόνα των MME ως υ
περγολαβίαν και «εξαρτημάτων» των με
γάλων επιχειρήσεων. Αντικαθίσταται
από τη θεώρησή τους ως καθοδηγητών της
ανάπτυξης (leaders), με αναβαθμισμένες
τεχνολογικές δυνατότητες και επιθετικές
στρατηγικές, που εκμεταλλεύονται τις ο
ριακές αγορές, «προκαλούν» την αποτελεσματικότητα της μαζικής παραγωγής
και αναλαμβάνουν έναν πρωταγωνιστικό
ρόλο στον ανταγωνισμό και στην ανανέω
ση της παραγωγής.
Τρία είδη μικρών επιχειρήσεων πα
ρουσιάζονται να μπορούν να ανταγωνιαθσύν τα μεγάλα συγκροτήματα (Britton
1989:168-169):
1. Αυτές που καλύπτουν οριακές αγορές
παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων.
Παρά τον ανταγωνισμό από χώρες χα
μηλού κόστους εργασίας, επιχειρήσεις
που παράγουν υφαντουργικά, ρούχα
και έπιπλα στις ανεπτυγμένες βιομη
χανικά χώρες, μπορούν να είναι αντα
γωνιστικές εφόσον εξειδικεύονται σε
συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και
παράγουν προϊόντα ποιότητας, στιλ ή
μόδας. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας
αυτής απαιτούν σχετικά απλό τεχνολο
γικό εξοπλισμό και σταθερές σχέσεις
με συμβούλους σε θέματα μάρκετινγκ
και σχεδιασμσύ νέων προϊόντων.
2. Αυτές που καλύπτουν οριακές αγορές
σύγχρονων βιομηχανικών κλάδων.
Πρόκειται για επιχειρήσεις με σημαν

τικές τεχνολογικές ικανότητες και εξο
πλισμό, που λειτουργούν συμπληρω
ματικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Με
βάση τις εισροές τεχνολογίας και σχεδιασμού προϊόντων από άλλες επιχει
ρήσεις, παράγουν προϊόντα ηλεκτρο
νικής, επιστημονικά και βιομηχανικά
όργανα μέτρησης, ακολουθούν μια ε
πιθετική πολιτική και εκμεταλλεύον
ται τις διεθνείς ευκαιρίες της αγοράς.
3. Οι νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολο
γίας, που παράγουν προϊόντα ηλε
κτρονικής, λογισμικό, βιοτεχνολογίας.
Βασίζονται στις δικές τους επιστημο
νικές ομάδες και στο δικό τους σχεδία
σμά και εξοπλισμό. Οι εισροές από άλ
λες επιχειρήσεις είναι περιστασιακές
και αφορούν εξειδικευμένες μορφές
ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες λογι
σμικού, ενώ συχνά αναθέτουν υπεργο
λαβίες σε εξωτερικές βιομηχανίες για
να περιορίσουν τη δέσμευση κεφα
λαίων σε πάγιο κεφάλαιο.
Και για τις τρεις κατηγορίες MME, το
ζήτημα του νεωτερισμού και της συνεχούς
τεχνολογικής ανανέωσης είναι εξαιρετικά
σημαντικό. Εμφανίζεται ως απαίτηση για
συνεχείς μεταβολές στο προϊόν, ποιοτικό
έλεχγο, έρευνα αγοράς, consulting σε ζη
τήματα τεχνολογίας παραγωγής, ακόμη
και βασική έρευνα στις επιχειρήσεις της
τρίτης κατηγορίας. Οι εισροές τεχνολο
γίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών αυ
ξάνονται, λόγω της σμίκρυνσης του κύ
κλου ζωής των προϊόντων και της μεταβο
λής των όρων του ανταγωνισμού.
Εδώ όμως παρουσιάζεται μια σημαντι
κή αντίφαση. Είναι η διαπίστωση «των ατελειών της αγοράς τεχνογνωσίας» που α
ναπτύχθηκε από τον Κ. Arrow, ήδη από
το 1962. Ο Arrow υποστήριξε ότι το κοι
νωνικό κόστος του νεωτερισμού είναι με
γαλύτερο από την ιδιωτική απόδοση των
επενδύσεων για παραγωγή νεωτερισμών.
Αυτό οφείλεται στη διαπλοκή της αγοράς
και της τεχνολογίας, στη δυσκολία ελέγ
χου του νεωτερισμού, λόγω της διάχυσής
του, στην υψηλή κινητικότητα των ερευ
νητών και τη συνεπαγόμενη μεταφορά τε
χνολογικής γνώσης, στη δομή, εντέλει, της
αγοράς τεχνογνωσίας. Η κατάσταση αυτή
περιορίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε
Ε&Α, δρα ανασταλτικά στις επενδύσεις
των MME σε Ε&Α και εμποδίζει την ορ
γάνωση εσωτερικών τμημάτων έρευνας.
Επεξηγεί ταυτόχρονα τη σημασία που
προσλαμβάνουν η διαπλοκή των μικρών
επιχειρήσεων, η οργάνωση δικτύων συ
νεργασίας, η συστημική δόμησή τους, οι
οικονομίες στόχου, η μεταφορά τεχνολο
γίας, όπως και η αύξηση του κόστους των
εξωτερικών μεταβιβάσεων (transaction
cost).
Τρεις μεγάλες απαντήσεις δόθηκαν σ’
αυτό το πρόβλημα: η ανάπτυξη δικτύων
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συνεργασίας, η εκ νέου καθετοποίηση, οι
θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα της
Ε&Α (βλ. Komninos 1992). Οι θεσμικές
παρεμβάσεις και οι πολιτικές του δημο
σίου επικεντρώνονται στην ανάληψη μέ
ρους του κόστους της Ε&Α και του κό
στους των εξωτερικών μεταβιβάσεων. Η
αιχμή τους εντοπίζεται στη μεταφορά τε
χνολογίας, καθώς η μεταφορά τεχνογνω
σίας από τα πανεπιστήμια και τα δημόσια
κέντρα έρευνας προς τις επιχειρήσεις εί
ναι μια έμμεση επιδότηση της Ε&Α των ε
πιχειρήσεων. Παρομοίως λειτουργεί και η
οργάνωση δικτύων μεταφοράς τεχνολο
γίας, ως ανάληψη μέρους του κόστους των
εξωτερικών μεταβιβάσεων. Στις πολιτικές
και στην οργάνωση της μεταφοράς τεχνο
λογίας, στο επίπεδο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων και στο δια-επιχειρησιακό ε
πίπεδο, έννοια κλειδί είναι αυτή των τε
χνολογικών ενδιάμεσων. Πρόκειται για
κέντρα καινοτομίας, κλαδικά ερευνητικά
ινστιτούτα, δίκτυα επιχειρήσεων που διο
χετεύουν τεχνογνωσία στις MME. Κατ’ ε
ξοχήν όμως η μεταφορά τεχνολογίας υποστηρίχθηκε από ένα νέο θεσμό, τα επιστη
μονικά ή τεχνολογικά πάρκα.
2. Επιστημονικά πάρκα: δομή και
λειτουργία

Η οργάνωση επιστημονικών πάρκων στη
Μ.Βρετανία και Δ. Γερμανία, τεχνοτό
πων στη Γαλλία και τεχνολογικών πάρ
κων στην Ιταλία και Ισπανία, δείχνει ότι
τα προγράμματα αυτά, παρά την πολυ
μορφία τους, συγκροτούν χώρους και θε
σμούς μεταφοράς τεχνολογίας, συνεργα
σίας της έρευνας με την παραγωγή, εκ
παίδευσης και διάχυσης της ανάπτυξης
(Κομνηνός κ.ά. 1990). Μ’ αυτή την έν
νοια, ο όρος επιστημονικό πάρκο (Ε.Π.)
είναι ο πλέον κατάληλος και υπερκαλύ
πτει άλλες ονομασίες, όπως άλσος έρευ
νας (research park), τεχνοπόλος (techno
pole), τεχνολογικό πάρκο (techology
park).
Ανεξάρτητα από την ονομασία, η έν
νοια του Ε.Π. αφορά μια ζώνη συνεργα
σίας ανάμεσα στην έρευνα, στη βιομηχα
νία και στην εκπαίδευση, όπου: (1) α
σκείται εφηρμοσμένη βιομηχανική έρευνα
και πραγματοποιούνται ερευνητικά συμ
βόλαια με παραγωγικές επιχειρήσεις, (2)
λειτουργούν ελαφρές βιομηχανικές μονά
δες, (3) παρέχονται εξειδικευμένες υπη
ρεσίες σε επιχειρήσεις (έρευνα για ευρεσι
τεχνίες, έρευνα αγοράς, συμβουλές σε θέ
ματα διαχείρισης, χρηματοδότησης, τε
χνολογίας), (4) υποστηρίζεται η δημιουρ
γία νέων επιχειρήσεων με την προσφορά
στέγης και χρηματοδότησης, (5) παρέχον
ται προγράμματα εκπαίδευσης και (6), σε
ορισμένες περιπτώσεις, παρέχονται συνο-

δευτικές εξυπηρετήσεις και στους χρήστες
και επισκέπτες της ζώνης (διαμονή, ανα
ψυχή, κ.λπ).
Τα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέν
τρα συγκροτούν το βασικό πυρήνα των
Ε.Π. και συμπληρώνονται από ποικίλες
μορφές επιχειρηματικής και παραγωγικής
δραστηριότητας. 'Αλλοτε, στο χώρο του
πάρκου εγκαθίστανται τα ερευνητικά
τμήματα μεγάλων επιχειρήσεων, άλλοτε
νέε; επιχειρήσεις ξεκινούν τη δραστηριότητά τΟος, άλλοτε εγκαθίστανται μονάδες
παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολο
γίας.
Παρά την ενιαία εικόνα των επιστημο
νικών πάρκων, που αποδίδει η καταγρα
φή των δραστηριοτήτων τους, είναι πολύ
ουσιαστική η διάκριση δύο διαφορετικών
μοντέλων οργάνωσής τους. Πρόκειται για
μια διάκριση που δεν αφορά μόνο στα με
γέθη τους αλλά επίσης στον τρόπο συγ
κρότησης και στο ρόλο τους στη βιομηχα
νία. Τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο,
τα πρώτα Ε.Π. προσομοιάζουν με βιομη
χανικές περιοχές, που επιχειρούν να προσελκύσουν καθιερωμένες μεγάλες επιχει
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας, στις οποίες
παρέχουν υποδομές και εξωτερικές οικο
νομίες. Με πυρήνα τις μεγάλες επιχειρή
σεις δημισυργούνται σχέσεις μεταφοράς
και διάχυσης τεχνολογίας. Αντίθετα, στη
Μ.Βρετανία και Γερμανία, τα επιστημο
νικά πάρκα απευθύνονται στις μικρές ε
πιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, τις ο
ποίες στηρίζουν στα πεδία της δημιουρ
γίας νέων προϊόντων, της οργάνωσης πα
ραγωγής και του ανταγωνισμού, μέσω συ
στηματικών σχέσεων με τα ακαδημαϊκά ι
δρύματα, δια-επιχειρησιακών δικτύων
και ειδικών θεσμών χρηματοδότησης. Η
οργάνωση επομένως των υποδομών στη
μια περίπτωση και η οργάνωση των νεω
τερισμών στην άλλη αποτέλεσαν τις δύο
διαφορετικές αφετηρίες αντίληψης του
θεσμού των Ε.Π.
Σήμερα είναι σαφές ότι στόχος των ε
πιστημονικών πάρκων δεν είναι να αντι
καταστήσουν τις βιομηχανικές περιοχές.
Από τις τελευταίες, τα Ε.Π. διακρίνονται
για τρεις λόγους: (1) έχουν επιχειρησια
κούς δεσμούς με ένα πανεπιστήμιο ή ερευ
νητικό ίδρυμα, (2) επιχειρούν να ενθαρ
ρύνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη επι
χειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, (3) έχουν
μια οργανωτική δομή που εμπλέκεται
δραστήρια στη μεταφορά τεχνολογίας και
εξειδικευμένης εργασίας προς τις εγκατε
στημένες σ' αυτά επιχειρήσεις (Dalton
1985α). Επιπλέον, όμως, η σκοπιμότητα
των Ε.Π. είναι ριζικά διαφορετική από
αυτή των βιομηχανικών περιοχών. Αποσχοπούν στην επιτάχυνση της εισροής των
αποτελεσμάτων της έρευνας στην παρα
γωγή, στη δημιουργία συνθηκών γέννη
σης νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολο

γίας παρά στην παροχή κοινών υποδομών
και εξωτερικών οικονομιών.
2.1. Δραστηριότητες: π περιλαμβάνουν τα Ε.Π.

Τα ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν την
πρωταρχική συστατική εστία των Ε.Π. Η
ίδια η ιδέα των επιστημονικών πάρκων

βασίζεται στην υπόθεση ότι η εφαρμο
σμένη βιομηχανική έρευνα μπορεί να χωρισθεί από τους τόπους παραγωγής και
ότι η εξωτερική συνεργασία έρευνας και
ανάπτυξης (Ε&Α) και βιομηχανίας απο
τελεί εξέλιξη του προηγούμενου σχήματος
της χωρικής και οργανωτικής ενσωμάτω
σής τους. Η συγκρότηση ενός ανταγωνι
στικού πυρήνα ερευνητικών δραστηριο
τήτων αποτελεί την απαρχή γέννησης ενός
Ε.Π. Αλλά η έννοια του ανταγωνιστικού
ερευνητικού πυρήνα μπορεί να διαφορο
ποιείται από περιοχή σε περιοχή. Εξαρτάται τόσο από τους επιστημονικούς το
μείς, στους οποίους ένα πανεπιστήμιο εί
ναι αναγνωρισμένο, όσο και από τις βιο
μηχανικές επιχειρήσεις προς τις οποίες α
πευθύνονται οι υπηρεσίες του πάρκου.
Η οπτική της προτεραιότητας της ε
ρευνητικής δραστηριότητας των Ε.Π. έ
ναντι της παραγωγικής, επιτρέπει τη διά
κριση της ανάπτυξης ενός Ε.Π. σε δύο
φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τη δια
μόρφωση της περιοχής και την εγκατά
σταση των ιδρυμάτων έρευνας και εκπαί
δευσης. Η δεύτερη φάση είναι επιχειρη
ματική. Ξεκινάει με την εγκατάσταση επι
χειρήσεων, που προσελκύονται είτε από
το ερευνητικό δυναμικό του πάρκου είτε
από την εικόνα του ως τόπου υψηλής τε
χνολογίας. Η επιχειρηματική δραστηριό
τητα επαυξάνεται με τις νέες επιχειρήσεις
που δημισυργούνται στο πάρκο, από τη

συνδυασμένη δράση του κεφαλαίου επι
χειρηματικού κινδύνου, των εκκολαπτηρίων και των άλλων υπηρεσιών του πάρ
κου.
Συνήθης είναι η αντίληψη ότι οι παρα
γωγικές δραστηριότητες, που εγκαθί
στανται στα Ε.Π. σχετίζονται αποκλει
στικά με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
τεχνολογίας. Εντούτοις, η εγκατάσταση
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας δεν εί
ναι ο αποκλειστικός κανόνας. Η παραγω
γική εξειδίκευση ενός πάρκου σ’ ορισμέ
νες δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας ή
η αποδοχή ενός ευρέος φάσματος παρα
γωγικών δραστηριοτήτων εξαρτάται απο
κλειστικά από τις επιλογές της διοίκησης
του πάρκου. Στο θέμα αυτό παρουσιά
ζονται δύο διαφορετικές συμπεριφορές.
Πολλά επιστημονικά πάρκα απαιτούν
από τις εγκατεστημένες σ’ αυτά επιχειρή
σεις να έχουν σταθερούς δεσμούς με τα ε
ρευνητικά ιδρύματά τους. Είναι εύλογο
ότι παρόμοιες απαιτήσεις οδηγούν στην
παραγωγική εξειδίκευση των πάρκων, σε
μια περιορισμένη περιοχή τεχνολογικών
δραστηριοτήτων. Αντίθετα, εάν η διοίκη
ση ακολουθεί, στο θέμα της εγκατάστασης
των επιχειρήσεων, μια πιο ανοιχτή πολι
τική, τότε οι παραγωγικές δραστηριότη
τες εκτείνονται σε μεγαλύτερο φάσμα.
Αυτός ο προσανατολισμός είναι συνηθέστερος σε περιοχές με βιομηχανικό παρελ
θόν, όπου τα Ε.Π. αναλαμβάνουν να υπο-

στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των εγκα
τεστημένων επιχειρήσεων, παρά την ανά
πτυξη νέων κλάδων.
Ο χαρακτήρας όμως των Ε.Π. ως τό
πων βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας το
νίζεται επίσης από τα spin-off, τα start
ups, τα εκκολαπτήρια των επιχειρήσεων,
τους θεσμούς του κεφαλαίου επιχειρημα
τικού κινδύνου. Κατά τεκμήριο τεχνολο
γική επιτήδευση εμφανίζουν οι νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις, που η καταγωγή τους
συνδέεται με το πανεπιστήμιο. Επίσης,
όπως προκύπτει από έρευνα του C.
Monde (1986), οι νεο-ιδρυθείσες επιχει
ρήσεις των βρετανικών Ε.Π. αναπτύσ
σουν δραστηριότητες έρευνας, σχεδιασμού προϊόντων και εξειδικευμένων υπη
ρεσιών, παρά κατασκευής και συναρμο
λόγησης. Το είδος των επιχειρήσεων που
εγκαθίστανται σε Ε.Π παρουσιάζεται
στον πίνακα 1.
Εκτός από την ερευνητική και παρα
γωγική δραστηριότητα, πολλά Ε.Π. πα
ρέχουν ένα μεγάλο φάσμα συνοδευτικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, σχετικά
με (1) τη διοίκηση των επιχειρήσεων, (2)
τη μεταφορά τεχνολογίας, (3) τη συνεχή
εκπαίδευση, (4) τη διαμονή και αναψυχή.
Από την καταγραφή των σχετικών δρα
στηριοτήτων προκύπτει η ακόλουθη ει
κόνα.
Οι υπηρεσίες διοίκησης ουσιαστικά
προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης σχετι
κά με τη διεύθυνση των επιχειρήσεων (έ
ρευνα αγοράς, σύνταξη επιχειρηματικού
πλάνου, στρατηγικός πρί'γραμματισμός),
την παροχή συμβουλών (σε θέματα υλι
κών, τεχνολογίας, βιομηχανικών εφαρμο
γών, ευρεσιτεχνιών), την αξιολόγηση
(ποιοτικός έλεγχος, μετρολογία, μη κατα
στροφικός έλεγχος, πιστοποίηση υλικών,
διερεύνηση αποτυχίας), την επικοινωνία
(μεταφράσεις, διερμηνεία, συμβουλές σε
θέματα εξαγωγών, πληροφορίες για χώ
ρες του εξωτερικού), τη χρήση υπολογι
στών (αποθέματα, πληρωμές, βάσεις δε

δομένων, επιλογή software), τη χρηματο
δότηση (με ειδικούς όρους και κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου).
Οι υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας
προσφέρουν πληροφορία για προϊόντα,
υλικά και τεχνολογίες παραγωγής, για
τον εντοπισμό ιδεών και ευρεσιτεχνιών,
με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης,
για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών,
για τη διερεύνηση πιθανών πελατών. Α
κόμη μεσολαβούν ανάμεσα σε κατόχους
τεχνολογιών και ευρεσιτεχνιών και σε πα
ραγωγούς που μπορούν να τις χρησιμο
ποιήσουν.
Οι υπηρεσίες συνεχούς εκπαίδευσης
προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα
σε διοίκηση επιχειρήσεων και προγράμ
ματα που διευκολύνουν τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων οστό αποφοίτους πα
νεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμά
των.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται συνηθέστερα στις μικρές επιχειρήσεις, που εγ
καθίστανται στους χώρους των εκκολαπτηρίων. Σε πολλές όμως περιπτώσεις α
πευθύνονται επίσης προς τις MME των
πόλεων στις οποίες βρίσκονται τα Ε.Π.
Το κόστος παροχής τους είναι σχετικά χα
μηλό, είτε γιατί επιδοτούνται από τοπι
κούς φορείς (αυτοδιοίκηση, επιμελητή
ρια, κ.λπ), είτε γιατί οργανώνονται σε ε
πιχειρηματική βάση. Είναι σημαντικό ότι
με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται πυρήνες
ζήτησης και τοπικής αγοράς πληροφορίας.
Οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
συμπληρώνονται, στα μεγαλύτερα Ε.Π.,
από υπηρεσίες διαμονής και αναψυχής.
Απευθύνονται σε χρήστες ή επισκέπτες
και περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, εστιατό
ρια, εμπορικά κέντρα, κατοικίες και εγ
καταστάσεις άθλησης και αναψυχής.
Διευρύνεται, στις περιπτώσεις αυτές, ο
χαρακτήρας των πάρκων και συγκρο
τούνται έτσι πόλοι αστικής ζωής. Το πάρ
κο γίνεται συνοικία της πόλης ή αυτόνομη

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επιχειρήσεις εγκατεστημένες
στα ευρωπαϊκά Ε.Π . (%)

Μ. Βρετανία Δ. Γερμανία
(1)
(2)
(3)
(4)

64
20
10
84

67
μ.δ.
μ.δ.
80

Γαλλία
36
34
11
22

(1) ανεξάρτητες επιχειρήσεις με μια μόνο εγ
κατάσταση
(2) εθνικές επιχειρήσεις με πολλές εγκατα
στάσεις
(3) θυγατρικές πολυεθνικών
(4) νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups)
μ.δ. μη διαθέσιμα στοιχεία
πηγή: Η. Simman (1966)

Βέλγιο
34
27
38
19

Ολλανδία
82
12
7
70

οικιστική ενότητα.
2Λ. λειτουργία των Ε.Π.

Η λειτουργία των Ε.Π., επικεντρώνεται
στη μεταφορά τεχνολογίας και στη διάχυ
ση καινοτομίας. Η μεταφορά τεχνολογίας
εντοπίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα:
στο επίπεδο των σχέσεων πανεπιστημίωνεπιχειρήσεων, στο επίπεδο των σχέσεων
μεταξύ των επιχειρήσεων, στο επίπεδο
των σχέσεων του πάρκου με την πόλη έν
ταξής του.
Μεηψορά τεχνοΑογίβζ ωκέA d os ΐΜημφφνπ

Οι σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις τον
πάρκου και στο πανεπιστήμιο, που το φι
λοξενεί ή το υποστηρίζει, είναι πολύμορ
φες. Διαφέρουν ανάλογα με το πανεπι
στήμιο και τις σχολές του, είναι πιο ισχυ
ρές εκεί όπου υπάρχουν τμήματα μηχανι
κών, ηλεκτρονικών και διοίκησης επιχει
ρήσεων. Είναι πιο ασθενείς σε άλλες περι
πτώσεις. Πρόκειται, όμως, για σχέσεις
που αφορούν στο μάρκετινγκ και στην ει
κόνα των επιχειρήσεων, στη χρήση των
πανεπιστημιακών υποδομών και στη με
ταφορά γνώσεων. Αυτή η αρίθμηση είναι
και σειρά ιεράρχησης των λόγων χωροθέτησης των επιχειρήσεων σε Ε.Π., γεγονός
που επιβεβαιώνεται τόσο από την έρευνα
των (Monde κ.ά. 1988:182) στα βρετανικά
Ε.Π. όσο και από τις δικές μας συνεντεύ
ξεις και παρατηρήσεις.
Κατ’ αρχάς, ότι ο χώρος του επιστημο
νικού πάρκου και η ιδέα της σχέσης με το
πανεπιστήμιο λειτουργούν συνειρμικά
και διευκολύνουν το χαρακτηρισμό μιας
επιχειρήσης ως νεωτεριστικής ή υψηλής
τεχνολογίας. Η συνολική εικόνα και το
γόητρο του πανεπιστημίου δρουν συχνά
ως μαγνήτης. Το όνομα και μόνο του
Κέιμπριτζ, για παράδειγμα, αποτελεί για
τις εγκατεστημένες στο ομώνυμο επιστη
μονικό πάρκο επιχειρήσεις ένα διεθνές
«εργαλείο μάρκετινγκ». Οι πανεπιστη
μιακές υποδομές ή η ερευνητική συνεργα
σία δεν είναι, επομένως, ο κύριος λόγος
εγκατάστασης επιχειρήσεων εντός των
Ε.Π. Χρήση ορισμένων πανεπιστημιακών
υποδομών και συνεργασία με εργαστήρια
έρευνας δεν απαιτούν αναγκαστικά την
εγκατάσταση μιας επιχείρησης στο χώρο
του Ε.Π. Αυτές παρέχονται και στις εκτός
των επιστημονικών πάρκων επιχειρήσεις.
Αντίθετα, κύριος λόγος εγκατάστασης
των επιχειρήσεων είναι το συνολικό περι
βάλλον όπου διαμορφώνεται η εικόνα της
ποιότητας, της διάκρισης και της τεχνο
λογικής επιτήδευσης που περιβάλλει τις ε
πιχειρήσεις των Ε.Π.
Η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές υ
ποδομές και στον εξοπλισμό των πανεπι
στημίων είναι το δεύτερο επίπεδο διασύν-

δεσης επιχειρήσεων και ερευνητικών ι
δρυμάτων. Η χωρική εγγύτητα και η ορ
γάνωση του πάρκου μέσα στους χώρους
του πανεπιστημίου διευκολύνει τη χρήση
των υποδομών. Βέβαια, η χρήση της βι
βλιοθήκης ή των υπολογιστών μπορεί να
είναι εξίσου εύκολη για τις εντός και ε
κτός του πάρκου επιχειρήσεις. Δεν ισχύει
όμως το ίδιο για τη χρήση του πανεπιστη
μιακού εστιατορίου, των χώρων συνεδριάσεων, των χώρων με οπχικοακουστιχά συστήματα, των χώρων που επιτρέ
πουν την καθημερινή και άτυπη επικοι
νωνία πανεπιστημιακών και επιχειρημα
τιών. Οι επιχειρήσεις που χρειάζονται
τέτοιες εξυπηρετήσεις οφείλουν να εγκα
τασταθούν στα Ε.Π. Η χωρική εγγύτητα
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χρησι
μοποίηση ορισμένων πανεπιστημιακών ε
ξυπηρετήσεων. Και αυτός είναι ένας ι
σχυρός λόγος και για την εγκατάσταση ε
πιχειρήσεων στα Ε.Π. και για την ένταξη
των Ε.Π. στο δίκτυο των πανεπιστημια
κών υποδομών.
Παρά την προτεραιότητα, που μπορεί
να δίνουν οι επιχειρήσεις στην εικόνα και
στη χρήση των υποδομών των ΑΕΙ, η με
ταφορά τεχνολογίας και η ερευνητική
διασύνδεση επιχειρήσεων και ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποτελούν
την ουσία του φαινομένου των Ε.Π. Κατ’
αρχάς, τα ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να α
σκήσουν πολιτικές μεταφοράς τεχνολο
γίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για
παράδειγμα, τα πανεπιστήμια, από το τέ
λος της δεκαετίας του I960, δέχθηκαν
πιέσεις από κυβερνήσεις και επαγγελμα
τικούς συλλόγους, να προσαρμόσουν τα
προγράμματά τους στην αγορά εργασίας
χαι να συμβάλουν έτσι στην οικονομική ανάχαμψη. Δυνητικά, αυτός ο προσανατο
λισμός μπορούσε να υλοποιηθεί με πολ
λούς τρόπους: με εκπαιδευτικά προγράμ
ματα σε ειδικότητες χρήσιμες για τη σύ
σταση νέων επιχειρήσεων, με την προώ
θηση της εφαρμοσμένης βιομηχανικής έ
ρευνας, με τη διευκόλυνση της εργασίας
των πανεπιστημιακών ως συμβούλων, με
τη δημιουργία πανεπιστημιακών επιχει
ρήσεων για την εκμετάλλευση της έρευνας
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας (Monde
κ.ά. 1988). Εντούτοις, ο προσανατολι
σμός των πανεπιστημίων στις άμεσες α
παιτήσεις της αγοράς εργασίας και η κυ
ριαρχία της επιχειρηματικής κουλτούρας
βρίσκουν ισχυρό αντίλογο.
Τα οργανωμένα από ΑΕΙ επιστημονι
κά πάρκα προσφέρουν διέξοδο στις ανα
τιθέμενες απαιτήσεις της προσαρμογής
της έρευνας με την αγορά χαι του αυτοπροσδιορισμού της αχαδημαΐχής γνώσης
και εκπαίδευσης. Στα Ε.Π., επιμέρσυς
πολιτικές μεταφοράς τεχνολογίας, όπως η
διευκόλυνση της επικοινωνίας με τη βιο
μηχανία, η παροχή επαγγελματικής και

οικονομικής υποστήριξης στην επιχειρη
ματική δραστηριότητα των πανεπιστη
μιακών, η ίδρυση επιχειρήσεων και ερευ
νητικών κέντρων, η συνεργασία με φορείς
της βιομηχανίας και του εμπορίου, συν
δέονται με τα ΑΕΙ αλλά και διαχωρίζον
ται απ’ αυτά.
Η μεταφορά τεχνολογίας από το πανε-

πιστήμιο προς τις επιχειρήσεις, με τη διαμεσολάβηση των επιστημονικών πάρκων,
υλοποιείται με: (1) την ανάθεση ερευνητι
κών προγραμμάτων σε πανεπιστημιακά
εργαστήρια για θέματα ανάλυσης, αξιο
λόγησης, σχεδιασμσύ προϊόντων, (2) την
παροχή συμβουλών προς τις επιχειρήσεις,
σε θέματα σχετικά με hardware, που ανα
πτύχθηκε στο πανεπιστήμιο, ή την επίλυ
ση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλη
μάτων, (3) τη μετακίνηση προσωπικού
των πανεπιστημίων, που ιδρύουν νέες ε
πιχειρήσεις ή εργάζονται σε κρίσιμες θέ
σεις της διοίκησης ή της παραγωγής, (4)
τις άτυπες σχέσεις πανεπιστημιακών και
επιχειρηματιών, που διαμορφώνουν πη
γές πληροφόρησης και πρόσβασης σε άτο
μα και εξειδιχεύσεις. Σε μερικούς από
τους παραπάνω τρόπους η χωρική εγγύ
τητα ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων
χαι υποδομών στήριξης των νέων επιχει
ρήσεων είναι πολύ σημαντική. Εν τέλει,
παρά τη λειτουργία των Ε.Π. ως θεσμών
μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις
μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, η
χωρική συγκρότηση και συνάφειά τους με
τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις είναι
ιδιαίτερα σημαντική,
Μ ιιν μ μ χ ιν Μ ΐιμ η μ Μ θ ιιιε ^ μ ε Φ ^ ν

Η αναβάθμιση των MME στις συνθήκες
της ευέλικτης παραγωγής, στην οποία ήδη

αναφερθήκαμε, συνοδεύεται από ένα νέο
πλέγμα σχέσεων διεπιχειρησιακής συνερ
γασίας. Πρόκειται για σχέσεις υπεργολα
βίας ή στρατηγικών συμφωνιών (strategic
partnering).
Οι στρατηγικές συμφωνίες παρουσιά
ζονται με ποικίλες μορφές, όπως στρατη
γικές συμμαχίες, επιχειρηματικές συνερ
γασίες, κοινά επενδυτικά προγράμματα.
Συνήθως εμπεριέχουν την περιορισμένη
συμμετοχή μιας μεγάλης εταιρίας στο κε
φάλαιο μιας μικρής εταιρίας, που συνο
δεύεται από μια συγκεκριμένη επιχειρη
ματική συμφωνία. Οι συμφωνίες μπορεί
να αφορούν: (1) στη σχέση προμηθευτή
και αγοραστή, όπου η μικρή επιχείρηση
κατασκευάζει τμήματα ενός προϊόντος
της μεγάλης, (2) στο μάρκετινγκ και τη
διανομή του προϊόντος, (3) στην έρευνα
χαι σχεδίασμά προϊόντων, όπου η μεγάλη
επιχείρηση επενδύει σε εξωτερική Ε&Α,
(4) στην εμπορική εκμετάλλευση μιας κα
τοχυρωμένης ποιότητας της μεγάλης επι
χείρησης από τη μικρή, (5) στην κοινή δη
μιουργία μιας νέας επιχείρησης (Radtke
1987). Οι στρατηγικές συμφωνίες είναι
ένα σχετικά νέο φαινόμενο, του τέλους
της δεκαετίας του 70 χαι της αρχής της
δεκαετίας του ’80, που έχει τις ρίζες του
στην αύξηση του κόστους έρευνας και στη
σμίκρυνση τσυ χόχλον ζωής των προϊόν
των υψηλής τεχνολογίας. Παρόμοιαμε τις
στρατηγικές συμφωνίες, οι σχέσεις υπέρ-

γολαβίας πολλαπλασιάσθηκαν στη δεκαε
τία του ’80, ακολουθώντας τη μεταφορά
δραστηριοτήτων εκτός των επιχειρήσεων
και την αντικατάσταση της καθετοποίη
σης από σχέσεις «σχεδόν κάθετης ολο
κλήρωσης» και δικτύωσης.
Τα επιστημονικά πάρκα και οι εγκατε
στημένες σ’ αυτά επιχειρήσεις αρθρώνον
ται με τον γενικότερο πολλαπλασιασμό υ
περγολαβιών και στρατηγικών συμφω
νιών. Οταν μια νέα επιχείρηση (sponsored
spin-out) αφήνει τη μητρική εταιρία, τότε
τα Ε.Π. προσφέρουν έναν κατάλληλο χώ
ρο εγκατάστασης. Οι επιχειρήσεις του
πάρκου, λόγω των προνομιακών συχνά
σχέσεων με ερευνητικά ιδρύματα, προσφέρονται για κοινά προγράμματα έρευ
νας και σχεδιασμσύ προϊόντων. Η διοικη
τική και οργανωτική υποστήριξη, που
τους παρέχεται, διευκολύνει την εκμετάλ
λευση οριακών αγορών. Εντούτοις, οι
στρατηγικές συμφωνίες, όσο και οι σχέ
σεις υπεργολαβίας μεταξύ των επιχειρή
σεων των Ε.Π., είναι περιορισμένες. Χα
ρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από επι
χειρήσεις των βρετανικών Ε.Π., που δεί
χνουν ότι δραστηριότητες βάσει συμβο
λαίων (contract research, contract de
velopment, contract design) αναπτύσσουν
το 30-40% των επιχειρήσεων, ενώ μόνο το
1-3% ασχολείται με υπεργολαβίες
(Monck κ.ά. 1988).
Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα προ
βλήματα της παραγωγικής συνεργασίας
και των στρατηγικών συμφωνιών έχουν α
πασχολήσει λίγο τους μάνατζερ των Ε.Π.
Η προσπάθεια προσέλκυσης επιχειρή
σεων, η υποστήριξη των νέων επιχειρή
σεων, η οργάνωση των σχέσεων των επι
χειρήσεων με τα ιδρύματα έρευνας, κυριάρχησαν έναντι της υποστήριξης της
συνεργασίας και διαπλοκής μεταξύ των ε
πιχειρήσεων.
Αυτή η παράλειψη αναγνωρίζεται σή
μερα ως σημαντικό μειονέκτημα, που πε
ριορίζει την αποτελεσματικότητα των
Ε.Π. ως θεσμών μεταφοράς τεχνολογίας
και υποστήριξης της παραγωγικής συνερ
γασίας. Επιχειρείται δε να αντιμετωπισθεί με την αυστηρότερη επιλογή των επι
χειρήσεων, που εγκαθίστανται στα πάρ
κα, με την εντατική δραστηριότητα του υ
πεύθυνου των δια-βιομηχανικών συνδέ
σεων και με την αύξηση του μεγέθους των
πάρκων.
Τα καθήκοντα του υπεύθυνου των βιο
μηχανικών διασυνδέσεων αφορούν στην
προώθηση των συνεργιών στους τομείς
της διαχείρισης του πάρκου (οργάνωση
της ζωής στο πάρκο, ανάπτυξη πνεύματος
κοινότητας, εκδηλώσεις), της παραγω
γής (σχέσεις παραγωγών-προμηθευτών,
στρατηγικές συμφωνίες, είσοδος σε νέους
τομείς έρευνας) και της διοίκησης των ε
πιχειρήσεων (προώθηση νεωτερισμών,

σχεδιασμός νέων προϊόντων). Στα μικρό
τερα Ε.Π., τα παραπάνω καθήκοντα μπο
ρούν να συγκεντρώνονται σ’ ένα πρόσω
πο, ενώ, στα μεγαλύτερα, συναντάει κα
νείς ομάδες animation, που οργανώνουν
τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ βιομηχάνων, πανεπιστημιακών και ερευνητών,
την ανταλλαγή savoir-faire, τις άτυπες
σχέσεις της καθημερινής επικοινωνίας. Η
προώθηση των συνεργιών συνδέεται με
την επιλογή των επιχειρήσεων του πάρ
κου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που κρι
τήρια επιλογής είναι ο κλάδος δραστη
ριότητας και οι σχέσεις με τις ήδη εγκατε
στημένες επιχειρήσεις και εργαστήρια
(Rennes Atalante 1989).
Η διαχρονική αύξηση του μεγέθους
των Ε.Π. συνέβαλε επίσης στη συνοχή και
συνεργασία των επιχειρήσεων. Υπάρχει
ένα θέμα κρίσιμης μάζας για τον πολλα
πλασιασμό των συνεργιών. Από την άλλη
μεριά είναι διαπιστωμένο ότι οι παραγω
γικές διασυνδέσεις είναι πιο πυκνές, όταν
η ίδρυση του πάρκου συνδέεται με την εγ
κατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό
διαπιστώνεται στο πάρκο Communicatique στο Montpellier, όπου γύρω από
την IBM σχηματίσθηκε ένα τοπικό περι
βάλλον υψηλής τεχνολογίας (παραγωγή,
έρευνα, διασυνδέσεις, spin-off), καθώς
και στα ισπανικά Ε.Π. Βρίσκει δε σήμερα
πολλούς μιμητές. Τα τελευταία βρετανικά
πάρκα (Cleppa Park, Emerson Green) εί
ναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και η ίδρυσή
τους σχετίζεται με μεγάλες πολυεθνικές ε
ταιρίες. Σχηματίζουν ζώνες υψηλής τε
χνολογίας, που είναι ταυτόχρονα επιχει
ρηματικά πάρκα, με βιομηχανίες, γρα
φεία και επιστημονικά πάρκα.
Ηχορική διάχνοη τηςκοηστορίος

Οι δραστηριότητες των Ε.Π. (μεταφορά
τεχνολογίας, υπηρεσίες σε επιχειρήσεις,
οργάνωση παραγωγικών συνεργιών,
κ.λπ.) δεν απευθύνονται αποκλειστικά
στις εντός των πάρκων εγκατεστημένες ε
πιχειρήσεις. Τα Ε.Π. δεν οργανώνουν
μόνο τον εσωτερικό τους χώρο. Δημιουρ
γούν ευρύτερα πολλαπλασιαστικά αποτε
λέσματα. Διαχέουν νεωτερισμούς και τε
χνολογία σε μια ευρύτερη περιοχή. Προ
σελκύουν νέες επιχειρήσεις και ερευνητι
κά ιδρύματα.
Η δραστηριότητα των Ε.Π. συνδυάζε
ται με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
προς την τοπική οικονομία. Δημιουργείται ζήτηση υπηρεσιών υψηλής προστιθέ
μενης αξίας. Δήμιουργείται ζήτηση
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αλλά και
γύρω από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολο
γίας συγκροτούνται «νέφη» διασυνδέ
σεων, νέων επιχειρήσεων και νεωτερι
σμών. Δήμιουργείται, ακόμη, κατανάλω
ση προϊόντων και προσωπικών υπηρε
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σιών από τους υψηλά αμειβόμενους εργα
ζόμενους και επιχειρηματίες.
Από την άλλη μεριά, η μεταφορά τε
χνολογίας και η ερευνητική διασύνδεση ε
πιχειρήσεων και ανωτάτων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων, που αποτελούν την ουσία
του φαινομένου των Ε.Π, λειτουργούν σε
ευρύτερο πλαίσιο. Επιχειρήσεις εκτός του
πάρκου, με τη διαμεσολάβησή του, συνά
πτουν ερευνητικά συμβόλαια με εργα
στήρια έρευνας. Το ίδιο ισχύει για την πα
ροχή συμβουλών και τεχνολογικών πλη
ροφοριών. Δημιουργείται μια ευρύτερη
διάχυση τεχνολογικών γνώσεων. Και
διευρύνεται η κουλτούρα της επιχειρημα
τικότητας και ταυ βιομηχανικού προσα
νατολισμού της ακαδημαϊκής έρευνας. Α
κόμη, τα πάρκα προσεκλύουν επιχειρή
σεις υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή
τους, που, με τη σειρά τους, γίνονται φο
ρείς διάχυσης τεχνολογικών γνώσεων και
συνεργιών.
Η διάχυση καινοτομίας γύρω από τα
Ε.Π. οδήγησε στη σύνδεση των Ε.Π. με
τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης και με
προγράμματα αναβάθμισης ορισμένων
περιοχών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η έν
νοια του Ε.Π. συναντάει αυτήν της τεχνόπολης, η οποία παραπέμπει στη συνο
λική αναβάθμιση μιας αστικής περιοχής,
μέσω εκσυγχρονισμών στο πεδίο της πα
ραγωγής, της εργασίας, των επικοινω
νιών και των συνθηκών της καθημερινής
ζωής.

3. Ανάπτυξη των επιστημονικών
πάρκων στην Ευρώπη

Για να επισημάνουμε τους παράγοντες
που επιδρούν στην ανάπτυξη των Ε.Π. ε
ξετάσαμε συστηματικά τη διαχρονική πο
ρεία των πάρκων στη Μ.Βρετανία και
Γαλλία. Μελετήσαμε, με στατιστικές με
θόδους, ένα σύνολο μεταβλητών και ι
διαίτερα το ρυθμό εμπορευ ματοποίησης
της γης των Ε.Π. και το ρυθμό εγκατά
στασης των επιχειρήσεων. Μετά το 1985,
η ίδρυση Ε.Π. επιταχύνθηκε σε όλες τις
χώρες της Ε.Ο.Κ. Σήμερα λειτουργούν
περίπου 9 Ε.Π. στο Βέλγιο, 36 στη Μ.
Βρετανία, 25 στη Γαλλία, 6 στην Ισπανία,
1 στην Ιταλία, 3 στην Ολλανδία και πολλά
μικρά Ε.Π.-κέντρα καινοτομίας στη Γερ
μανία. Από τις περιπτώσεις αυτές μελε
τήσαμε συστηματικότερα τα Ε.Π. στη Μ.
Βρετανία και τη Γαλλία, με σκοπό να δια
κρίνουμε τυπολογικές κατηγορίες και
κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξή
τους.
Παρά τη διάκρισή τους σε μικρά Ε.Π.,
προσανατολισμένα στη μεταφορά τεχνο
λογίας στη Μ. Βρετανία και σε μεγάλα
Ε.Π., που λειτουργούν ως βιομηχανικές
περιοχές υψηλής τεχνολογίας στη Γαλλία,

η ανάλυση δείχνει ότι κρίσιμα στοιχεία
της αναπτυξιακής τυπολογίας είναι η πε
ριοχή εγκατάστασης και ο κλαδικός προ
σανατολισμός των Ε.Π.
3.1. Ηπερίπτωση της Γαλλίας
Ta δκβορίνα

Στη Γαλλία, από τα 22 πάρκα 2 ανήκουν
στην πρώτη κατηγορία (τεχνότοποι), ενώ

από τα υπόλοιπα 20 τα διαθέσιμα στοι
χεία μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τα
18.
Από τα αρχικά αναλυτικά στοιχεία κα
ταλήγουμε στη μελέτη των παρακάτω με
ταβλητών: (1) έτος ίδρυσης, (2) συμμετο
χή παραγόντων, (3) εκκολαπτήριο επιχει
ρήσεων, (4) αριθμός επιχειρήσεων, (5)
κλάδος δραστηριότητας, (6) συνολική ε
πιφάνεια και εμπορευματοποιημένη γη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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Στις υπόλοιπες στήλες έχουμε:
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2. Έ τος ίδρυσης
3. Συμμετοχή τοπικών παραγόντων
4. Συμμετοχή οικονομικών παραγόντων
5. Συμμετοχή βιομηχανίας
6. Συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων
7. Αριθμός επιχειρήσεων
8. Ποσοστό βιομηχανίας (%)
9. Ποσοστό τριτογενούς τομέα (%)
10. Συνολική έκταση
11. Ποσοστό τεμαχισμένης έκτασης (%)
12. Ποσοστό εμπορευματοποιημένης γης (% )
13-21. Δείχτες κλαδικού προσανατολισμού

Στη στήλη αρ. 1 δίνεται ο κωδικός αριθμός του πάρκου ως εξής:
«

1 VILLENEUVE D’ ASCQ TECHNOPOLE
2 RENNES ATALANTE
3 ANGERS TECHNOPOLE
4 ATLANPOLE
6 CITE DESCARTES
7 ORLEANS IN NO V ESPACE
8 TECHNOPOLE METZ 2000
9 NANCY BRABOIS INNOVATION
11 TECHNOPOLE HAUTE ALSACE

Χαρακτηριστικά

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυτικά
συμπεράσματα για τις παραπάνω μετα
βλητές:
(1) Έτος ίδρυσης. Διαπιστώνουμε ότι
υπάρχει σαφής τάση αύξησης του ρυθμού
ίδρυσης από το 1985 και μετά. Παρακάτω
δίνουμε πίνακα πάρκων σε λειτουργία
ανά έτος και το ιστόγραμμα αθροιστικής
συχνότητας για το ίδιο μέγεθος.

12
13
14
15

16
18
20
21
22

SAVOIE TECHNOLAC
ZIRST
TECHNOPOLE GIRLAND
TECHNOPOLE VILLA URBANA
TECHNOPOLE LYON OUEST
CHATEAU GOMBERT
MONTPELLIER L.R.TECHNOPOLE
TECHNOPOLE EN ROUSSILLON
LABEGE INNOPOLE

σε 1
σε 2
σε 9
και σε 3

• κωδικός
όνομα πάρκου

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην κα
τανομή μεταξύ βιομηχανίας και τριτογενσύςτομέα (ποσοστιαία), διότι σε 4 περι
πτώσεις υπερέχει ο τριτσγενής τομέας και

800 επιχειρήσεις
100-200 επιχειρήσεις
40-100 επιχειρήσεις
1-15 επιχειρήσεις

Ιστόγραμμα αθροιστικής συχνότητας αριθμού πάρκων σε λειτουργία ανά έτος
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΚΟΝ

<80
3

83
6

1Μ 2

IM S

84
7

85
10

86
15

87
19

(2) Συμμετοχή παραγόντων. Στη με
γάλη πλειονότητα των πάρκων (12 από τα
18) υπάρχει η συνεργασία όλων των πα
ραγόντων. Σε όλα υπάρχει η συνεργασία
ανωτάτων ιδρυμάτων.
(3-4) Επιχειρήσεις. Σε όλα τα πάρκα
λειτουργούν εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
ενώ έχουμε ως προς τον αριθμό εγκατε
στημένων επιχειρήσεων:

ζτ γχ μ μ λ

87

ITA

1Μ 4

IM S

IM ·

IM ?

ποσοστό

σε 4 ο τομέας της βιομηχανίας. Ακόμη,
δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του αριθμού
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και
της υπεροχής τομέα.
(5)
Κλαδικός προσανατολισμός. Ομα
δοποιούμε τους κλάδους στις παρακάτω 9
κατηγορίες:
1. Επικοινωνίες
2. Σχετικές με υπολογιστές
3. Ηλεκτρονικά
4. Μοριακή βιολογία / γενετική μηχανική
5. Φαρμακευτικά / υγεία
6. Ενέργεια
7. Καταναλωτικά αγαθά
8. Ενδιάμεσα βιομηχανικά προϊόντα
9. Άλλα

1_______ 2_______ 3_______ 4_______ 5_______ 6

Συγκεντρωτικά κατά κλάδο έχουμε:
ΚΛΑΔΟΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
5 13 7 6 5
0 4 10 3
ΑΠΟΥΣΙΑ
13 1 7 8 9 14 10 4 11
Στα 4 από τα 18 πάρκα δεν έχουμε
στοιχεία για τον κλαδικό προσανατολι
σμό των επιχειρήσεων ενώ σε 9 από τα 14
έχουμε παρουσία 5 ή λιγότερων κλάδων.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει
πάρκα που έχουν ιδρυθεί σε «βεβαρημέ
νες» ήδη περιοχές, δηλαδή σε περιοχές με
βιομηχανικό παρελθόν και βιομηχανία σε
κρίση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα
(6)
Συνολική έκταση και εμπορευματο πάρκα με αριθμό 2,4,8,9,14,16 και 18, για
ποιημένη γη. Όσον αφορά στη συνολική
τα οποία έχουμε συντελεστή ανάπτυξης
επιφάνεια το σύνολο των πάρκων έχει έ
γύρω στο 8%.
κταση μεταξύ 80 και 650 εκταρίων με μέση
Στις άλλες δύο κατηγορίες περιλαμ
τιμή 314 και τυπική απόκλιση 150. Η με
βάνονται πάρκα, τα οποία έχουν ιδρυθεί
ταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή,
σε περιοχές χωρίς βιομηχανικό παρελθόν
γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχουν ου
και για τα οποία έχουμε μεγαλύτερο συν
σιώδεις διαφορές σε σχέση με την έκταση
τελεστή ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει
ανάμεσα στα πάρκα. Δίνουμε παρακάτω
ότι με την ίδρυση του πάρκου διευρύνθητο ιστόγραμμα συχνοτήτων.
κε η ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιο-

Συχνότητβς

0

5

10

Kanifofik ç nip u tr Kmονάκι νξη

Παρακάτω συγκεντρώνουμε την προσοχή
μας στη μεταβλητή ποσοστό εμπορευμα
τοποιημένης γης, την οποία θεωρούμε ως
δείκτη ανάπτυξης του πάρκου. Εδώ με τη
χρήση της ανάλυσης σε συστάδες (CLUS
TER ANALYSIS) ομαδοποιούμε τις περι
πτώσεις σε 3 κατηγορίες, σαφώς διακριτές μεταξύ τους. Στο παρακάτω σχήμα
δίνουμε το διάγραμμα ποσοστού εμπορευματοποίησης με τα έτη λειτουργίας
του πάρκου.

13

20

23

χών.
Μελετώντας την πορεία της ανάπτυ
ξης, ως προς το χρόνο, με μεθόδους ανά
λυσης χρονοσειρών (TIME SERIES) κατα
λήγουμε στην παρακάτω συνάρτηση, η ο
ποία δίνει την εκτίμηση (y) του ποσοστού
ανάπτυξης ως προς το χρόνο (χ):
logy = δχ+ε+ε
όπου b=0.12 και c=-1.39
ε είναι i.i.d. λάθη

12. Ηπερίπτκση της Μ. Βρετανίας

ΤαΜομέτβ
Σε πρώτη φάση καταγράφαμε τις 224 επι
χειρήσεις που περιέχσνται στο TENANTS
DIRECTORY της UKSPA και είναι εγκατε
στημένες σε 19 επιστημονικά πάρκα σε
όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Στη φάση αυτή
ορίσαμε για κάθε επιχείρηση τις παρακά
τω μεταβλητές :
1. Κλάδος/κλάδοι προσανατολισμού
2. Ημερομηνία ίδρυσης
3. Ημερομηνία εγκατάστασης
4. Επιφάνεια εγκατάστασης
5. Προσωπικό που απασχολεί
6. Κωδικός πάρκου εγκατάστασης
Από τα παραπάνω στοιχεία δημιουργή
σαμε, για κάθε επιχείρηση τη μεταβλητή
ΥΕ που μας δίνει το χρόνο εγκατάστασης
στο πάρκο σε σχέση με το έτος ίδρυσης του
πάρκου.
Από την πρώτη μεταβλητή δημιουργή
σαμε 9 δίτιμες μεταβλητές cl-e9. Κάθε μία
παίρνει την τιμή 0 στη συγκεκριμένη επι
χείρηση όταν αυτή δεν έχει αυτό τον κλα
δικό προσανατολισμό και την τιμή 1 όταν
η επιχείρηση ανήκει στον συγκεκριμένο
κλάδο. Οι κατηγορίες κλάδων είναι όπως
στην 3.1.
Xapmnipietmà
Με τη μέθοδο της ανάλυσης διασποράς
(ANOVA) εξετάζουμε αν υπάρχουν ση
μαντικές διαφορές συνολικά για τη μέση
επιφάνεια, το μέσο αριθμό προσωπικού
και το μέσο χρόνο εγκατάστασης μεταξύ
των πάρκων. Η ανάλυση δείχνει ότι, έκτός από το Surrey, τα άλλα πάρκα μπο
ρούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια

κατηγορία, ως προς τις δύο πρώτες μετα
βλητές, ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφο
ρές ως προς τον μέσο χρόνο εγκατάστα
σης.

Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιχει
ρήσεις κατά κλάδο ως προς τις μεταβλητές
αριθμός απασχολούμενων, επιφάνεια
κάλυψης και χρόνος εγκατάστασης.

Πίνακας 3

Συγκεντρωτικός πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών για κάθε πάρκο εκτός του Cambridge

NOC .E l
1
5
2
32
3
7
0
7
10
1
1
14
0
19
10
0
1
11
0
1
1
7
0
4
4
13
1
10
1
1
0
3
1
15
0
11
NO C
Ε1-Ε9
Μ ΥΕ
M SF
Μ ΕΝ
SCP

E2
4
16
6
2
3
9
9
5
4
0
3
2
8
4
1
1
6
7

E3
1
1
3
0
3
4
4
1
0
1
2
0
2
3
0
1
3
1

E4
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0

ES
0
2
0
1
4
1
0
2
1
0
1
0
1
3
0
0
0
1

E6
J
1
0
1
0
1
2
1
0
1
0
0
0
2
0
0
1
1

E7
1
2
0
1
0
0
0
1
]
0
I
2
1
0
0
0
2
1

E8
1
7
1
2
5
4
3
3
1
1
3
1
1
4

E9
2
9
2
3
3
4
2
5
4
0
3
2
4
5
1
0
3
2

\
1
7
2

M YE
1.80
2.97
1.71
1.57
3.80
1.79
2.37
2.30
2.50
1.00
2.00
1.50
1.69
1.90
1.00
1.00
1.80
2.09

M SF
1570
3495
1528
1226
4578
2259
2391
1195
820
6S00
2678
8100
1426
23975
2800
900
3076
2409

M EN
10.2
11.5
26.2
6.5
13.4
10.5
11.4
10.0
6.9
12.0
9.0
17.8
11.6
741.0
10.0
4.0
8.0
8.6

SCP
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Αριθμό εγκατεστημένων επιχειρήσεων
Αριθμό επιχειρήσεων κατά κλάδο
Μέση τιμή χρόνου εγκατάστασης (ανά επιχείρηση)
Μέση τιμή επιφάνειας κάλυψης (ανά επιχ. σε sf)
Μέση τιμή απασχολούμενου προσωπικού (ανά επιχ.)
Κωδικός πάρκου

Η αντιστοιχία για την μεταβλητή SCP είναι:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Ονομα πάρκου
A B ER YSTW YTH
ASTON
BOLTON
BRUNEL
C H ILW O R TH
H1GHF1ELDS
LISTE R H ILLS
M ANCHESTER
M ERSEYSIDE

Ονομα πάρκου
M OUNTJOY
NEW LANDS
N EW TECH
SOUTH BA NK
SURREY
EAST A N G LIA
SWANSE
W A R W ICK
WEST OF SCOTLAND

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Πίνακας 4
Τιμές των NOC, MSF, ΜΕΝ κοκ ΜΥΕ για τους κλάδους El - Ε9.
Κ ΛΑ Δ Ο Σ
NOC
MSF
M EN
M YE

El
17
1882
17.8 ,
2.35

E2
89
2481
13.7
2.20

E3
30
3361
12.6
2.13

E4
6
6783
14.3
1.33

E5
17
4147
12.0
2.64

rmvoNA 89

E6
12
7054
31.2
2.16

E7
13
3004
13.0
1.84

E8
48
7240
168.0
1.97

E9
54
3149
14.0
2.18

Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν διαφο
ρές ως προς τις μεταβλητές.
Με βάση τα παραπάνω, η μεταβλητή
μέσος χρόνος ΜΥΕ μπορεί να θεωρηθεί ως
δείκτης «ανάπτυξης» του πάρκου, διότι η
μέχρι τώρα ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρ
χουν διαφοροποιήσεις ως προς τις άλλες
μεταβλητές και κατά κλάδο.
Κατήγορος και ανάπτυξη

Στην επόμενη φάση χρησιμοποιείται η
ΜΥΕ μαζί με τις άλλες μεταβλητές, ως με
ταβλητή ελέγχου στην προσπάθεια ταξι
νόμησης των πάρκων σε ομάδες με τη
χρήση της ανάλυσης σε συστάδες (CLUS
TER ANALYSIS). Χρησιμοποιούμε ως
κριτήριο απόστασης μεταξύ των επιχει
ρήσεων την ευκλείδεια μετρική. Αντίστοι
χα, ως μέτρο απόστασης μεταξύ των συ
στάδων ορίζουμε την ευκλείδεια απόστα
ση. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρα
σμα ότι το σύνολο των επιστημονικών
πάρκων χωρίζεται στις παρακάτω κατη
γορίες:

1984 και 1985 και οι οποίες θεωρούνται
πιο αποδοτικές ως προς την εγκατάστα
ση.
Στη συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχει
διαφορά ως προς το χρόνο εγκατάστασης
των επιχειρήσεων κάθε κλάδου στις δύο
κατηγορίες πάρκων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η διαφορο
ποίηση στο μέσο χρόνο εγκατάστασης ο
φείλεται στην κατηγορία του πάρκου και
όχι στον κλαδικό προσανατολισμό, εκτός
από την περίπτωση του δεύτερου κλάδου
(Computer related).
Έτσι για τις δύο κατηγορίες πάρκων
έχουμε 2.34 μέσο χρόνο εγκατάστασης για
την πρώτη και 1.91 για τη δεύτερη. Δηλα
δή, μία επιχείρηση εγκαθίσταται ύστερα
από 2.34 χρόνια από την ίδρυση του πάρ
κου στα πάρκα που ανήκουν στην ομάδα
1 και 1.91 χρόνια ύστερα από την ίδρυση
του πάρκου στα πάρκα που ανήκουν στην
ομάδα 2. Δίνουμε παρακάτω το ιστό
γραμμα συχνοτήτων για το χρόνο εγκα
τάστασης στο σύνολο των πάρκων, στην
ομάδα 1 και στην ομάδα 2.

πρώτη κατηγορία: ASTON, HIGHFIELDS, LISTERHILLS, NEWLANDS,
EAST ANGLIA, WARWICK και WEST
OF SCOTLAND.
δεύτερη: ABERYSTWYTH, BOLTON,
MANCHESTER, BRUNEL, MERSE
YSIDE, SOUTH BANK και SWANSEA
Τα πάρκα CHILWORTH, MOUNTJOY,
NEWTECH, SURREY δεν μπορούν να εν
ταχθούν σε καμία από τις παραπάνω κα
τηγορίες.
Διαπιστώνεται, δηλαδή, όπως στην
περίπτωση της Γαλλίας, τάση διαφορο
ποίησης ως προς το έτος ίδρυσης και της
περιοχής, σε περιοχές με βιομηχανικό πα
ρελθόν, στις οποίες ιδρύθηκαν επιστημο
νικά πάρκα τα έτη 1982 και 1983 και περιοχές χωρίς βιομηχανικό παρελθόν, στις
οποίες ιδρύθηκαν πάρκα κυρίως τα έτη

0 Εχβτομμ(ι (
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Πίνακας 5
Μέσος χρόνος εγκατάστασης και αριθμός επιχειρήσεων κατά κλάδο και κατηγορία πάρκου
Κατηγορία 1

Σύνολο

ΚΑΛΛΟΣ

ΜΥΕ

NOC

ΜΥΕ

NOC

ΜΥΕ

NOC

Ε4
Ε8
Ε2
Ε7
Ε9
Ε3
El
ES
Ε6

1.67
1.86
1.91
1.91
2.11
2.13
2.27
2.30
2.33

3
35
80
10
43
23
15
10
9

1.88
2.39
1.83
2.22
2.33
2.33
2.20
2.50

25
51

1.80
1.86
2.00
2.0S
1.7S
2.22
2.40
2.20

10
29
4
20
8
9
5
3

Γενικός
Μέσος

2.18

2.34

6
23
15

6
5

6

Μέαος χρόνος
ιγκατάσταοης

Κατηγορία 2

1.91

80
70
£0
30
40
30
20
10
0

I

2

3

4

S

Για τη μελέτη του κλαδικού προσανα
τολισμού σε σχέση με την κατηγορία πάρ
κου, διατάσσουμε τους κλάδους σε κάθε
κατηγορία, σε σειρά αποδστικότητας.
Αντιστοιχούμε, δηλαδή, την τιμή 1 στον
κλάδο με τον μικρότερο χρόνο εγκατά

στασης επιχειρήσεων, την τιμή 2 στόν
κλάδο με τον αμέσως μεγαλύτερο χρόνο,
την τιμή 3 στον κλάδο με τον αμέσως μεγα
λύτερο κ.ο.κ. Οι διατάξεις, που προκύ
πτουν, δεν διαφέρουν σημαντικά πάρα
μόνο για τον δεύτερο κλάδο.

Πίνακας 6
Πίνακας διατακτικών αριθμών
Κ ΛΑΔΟ Σ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜ ΑΛΑ 1
ΟΜ ΑΛΑ 2

Ε8
1
2
2

Ε2
2.5
7
3

Ε7
2.5
I
4.5

Τέλος, αναλύονται οι μεταβλητές μέ
σος χρόνος εγκατάστασης, έτη λειτουρ
γίας πάρκου, επιφάνεια εγκαταστάσεων,
αριθμός απασχολούμενων, κατηγορία
πάρκου και κλαδικός προσανατολισμός
(μόνο για τον κλάδο 2) για να διαπιστω
θούν παράγοντες που επηρεάζουν την εγ
κατάσταση της επιχείρησης. Με τη μέθο
δο ανάλυσης σε παράγοντες (FACTOR
ANALYSIS) καταλήγουμε σε τρεις παρά
γοντες, οι οποίοι εξηγούν αντίστοιχα το
45%, 24% και 17% της μεταβλητότητας
του φαινομένου. Ο πρώτος παράγοντας
περιέχει τις μεταβλητές SFM (επιφάνεια),
ΕΝΜ (αριθμός απασχολούμενων), και
TPC (κατηγορία πάρκου), ο δεύτερος τις
μεταβλητές ΜΥΕ (χρόνος εγκατάστασης)
και ΥΜΧ (έτη λειτουργίας) και ο τρίτος
την Ε2Ν (κλαδικός προσανατολισμός),
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα
των παραγόντων.
4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η ανάλυση δείχνει ότι στην ανάπτυξη των
επιστημονικών πάρκων βαρύνουν συγκε
κριμένες συνθήκες. Και στις δύο χώρες,
που εξετάσθηκαν, τα πάρκα που ιδρύθη
καν σε περιοχές παραδοσιακής βιομηχα
νίας εμφανίζουν χαμηλούς ρυθμούς ανά
πτυξης. Σε σχέση με τον κλαδικό προσα
νατολισμό, σημαντικές διαφορές στην α
νάπτυξη εμφανίζονται μόνο στα πάρκα
που σχετίζονται με τον κλάδο των υπολο
γιστών (computer related). Ακόμη, σε πα
ραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές, οι
κλάδοι των καταναλωτικών αγαθών και
των ενδιάμεσων βιομηχανικών προϊόντων
συμβάλλουν θετικότερα στην ανάπτυξη

Ε9
4
4
6

Ε3
5
5.5
1

El
6
5.5
7

Ε5
7
3
8

Ε6
8
8
4.5

των Ε.Π. Στους νέους βιομηχανικούς χώ
ρους, πιο αποδοτική στην ανάπτυξή τους
είναι οι κλάδοι των ηλεκτρονικών, των υ
πολογιστών και των ενδιάμεσων βιομηχα
νικών προϊόντων.
Η στατιστική τεκμηρίωση της συνάρ
τησης ανάμεσα στην ανάπτυξη των επι
στημονικών πάρκων, στο χαρακτήρα της
περιοχής ένταξης και την εξειδίκευσή
τους επιβεβαιώνει την αρχική τοποθέτησή
μας για τη διασύνδεση ευέλικτης παραγω
γής, μεταφοράς τεχνολογίας και Ε.Π. Το
γεγονός ότι επιτυγχάνουν τα Ε.Π. που εν
τάσσονται σε νέους βιομηχανικούς χώ
ρους, όπου, κατά τεκμήριο, αναπτύσσον
ται στρατηγικές ευέλικτης παραγωγής και
δίκτυα επιχειρήσεων, σημαίνει ότι τα
πάρκα έχουν οργανικό ρόλο εκεί όπου η
παραγωγική αποδιάρθρωση, οι MME και
τα δίκτυα παραγωγής θέτουν απαιτήσεις
μεταφοράς τεχνολογίας. Η ιδιαίτερη ση
μασία των κλάδων των ηλεκτρονικών,
των υπολογιστών και των καταναλωτικών
αγαθών, δείχνει τη σημασία της μεταφο
ράς τεχνολογίας στους κλάδους, όπου ο
κύκλος ζωής του προϊόντος έχει συμπιεσθεί και ο ανταγωνισμός επιβάλλει τη συ
νεχή ποιοτική ανανέωση των προϊόντων.
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η δη
μιουργία ενός Ε.Π. πρέπει να σχεδιασθεί
λεπτομερώς. Συνήθη ερωτήματα, κατά τη
φάση του σχεδιασμού είναι ο κλαδικός
προσανατολισμός, ο ερευνητικός προσα
νατολισμός του, το μέγεθος, οι χρήσεις
γης και οι υποδομές, οι φάσεις ανάπτυ
ξης, η μορφή χρηματοδότησης, κ.λπ. Στα
ερωτήματα αυτά, η ανάλυση, που προηγήθηκε, επισημαίνει δύο κρίσιμους πα
ράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στην

Πίνακας 7
Πίνακας παραγόντων (FACTOR MATRIX)
Μεταβλητή
' Ε2Ν
MYEAR
ΥΜ ΑΧΝ
SFM
ΕΝΜ
TPC

Factor 1
-.10544
.05324
.00088
.97532
.96422
.81256

Factor 3
.94616
-.26532
-.21620
-.12435
.04637
-.36271

Factor 2
.03704
.81206
.85193
.03734
-.09411
.22585
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επιτυχία ενός πάρκου. Είναι η περιοχή
ένταξης του πάρκου και ο κλαδικός/τεχνολσγικός προσανατολισμός του.
Η περιοχή εγκατάστασης οφείλει να
προσφέρει ένα ήδη διαμορφωμένο βιομη
χανικό και ερευνητικό περιβάλλον, με ε
πιχειρήσεις που ζητουν Ε&Α και συμμε
τέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό, με τρι
τοβάθμια ιδρύματα έρευνας και εκπαί
δευσης σε τεχνολογίες αιχμής και με δυνα
τότητα στήριξης της παραγωγικής δρα
στηριότητας. Πρέπει να διερευνηθεί πε
ραιτέρω γιατί πάρκα, που ανήκουν σε πε
ριοχές παραδοσιακής βιομηχανίας εμφα
νίζουν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το
ερώτημα είναι εάν η υστέρηση αφορά στη
μη ανταπόκριση των πάρκων στις τοπικές
συνθήκες ζήτησης τεχνολογικών υπηρε
σιών ή στις συνθήκες μεταφοράς τεχνολο
γίας στους παραδοσιακούς κλάδους της
βιομηχανίας.
Ο προσανατολισμός είναι ένα βασικό
ερώτημα της έρευνας αγοράς που προη
γείται του αχεδιασμού των πάρκων. Η ε
πιλογή του προσανατολισμού προκύπτει
από την επιλογή των επιχειρήσεων, που
εγκαθίστανται στο Ε.Π., αλλά και από
την ερευνητική/τεχνολογική εξειδίκευσή
του. Η ανάλυση δείχνει ότι η εξειδίκευσή
ενός Ε.Π. πρέπει να αξιολογείται σε σχέ
ση με την περιοχή ένταξης, καθώς οι απο
δοτικότεροι για την ανάπτυξη κλάδοι αλ
λάζουν ανάλογα με την περιοχή αναφο
ράς. Με κριτήριο το δυναμισμό του πάρ
κου και όχι τη συνεισφορά του στο ευρύ
τερο παραγωγικό σύστημα όπου εντάσσε
ται, ένας προσανατολισμός σε σχετικές με
τους υπολογιστές δραστηριότητες φαίνε
ται ως η αδιαφιλονίκητη επιλογή.
■
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Φορείς δημιουργίας των τεχνοπόλων Σχέσεις με το κράτος,
τα Α.Ε.Ι. και τον ιδιωτικό τομέα
Α. Ζ ηβελδης
Α. Μιχελογκονα

Ι ΠΟΛΟΙ συγκέντρωσης υψηλής τε
στικότητα της οικονομίας. Τα ιδρύματα
χνολογίας -τεχνόπολοι, επιστημονι
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας ενκά πάρκα, τεχναπόλεις, κέντρα καινοτοδιαφέρονται για τη δημιουργία κέρδους
μιών1- λειτουργούν σε όλο τον κόσμο, ως
από τη μεταφορά της τεχνολογίας και την
χώροι μεταφοράς τεχνολογίας, συνεργα
εκμετάλλευση της ακίνητης ιδιοκτησίας
σίας έρευνας και παραγωγής, και δη
τους, που προσφέρεται για την εγκατά
μιουργίας νέων επιχειρήσεων, ενώ, συ
σταση των επιχειρήσεων. Οι ιδιωτικές ε
χνά, πέρα από τις βασικές δραστηριότη
πιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τη δη
τες της έρευνας και της παραγωγής, πα
μιουργία κέρδους από την εκμετάλλευση
των κτιρίων και της τεχνικής υποδομής,
ρέχουν συνοδευτικές εξυπηρετήσεις, ό
πως εκπαίδευση, εξειδικευμένες εξυπηρε
καθώς και από τη συνεργασία τους με μι
τήσεις γραφείου, εξυπηρετήσεις διαμο
κρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
νής, αναψυχής κ.ά. Παρά τις κοινές λει
Αναπτύσσεται έτσι ένα πλέγμα σχέ
τουργίες, όμως, κάθε τεχνοπόλος δησεων ανάμεσα στους τεχνοπόλους και το
μισυργείται με ξεχωριστό χαρακτήρα και
κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα εκ
αντικείμενο, ανάλογα με τις σκοπιμότητες
παιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και
που εξυπηρετεί η δημιουργία του και τους
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που καθορί
φορείς που εμπλέκονται σ’ αυτήν. Φορείς
ζουν αφενός τη δυνατότητα γέννησης και
δημιουργίας ενός τεχνοπόλου είναι όλοι
ωρίμανσης ενός τεχνοπόλου, αφετέρου τη
εκείνοι οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν
μορφή και το χαρακτήρα του.
την πρωτοβουλία και συνδυάζουν τη δρα
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να
στηριότητα τους στη σύλληψη της ιδέας,
περιγράφουμε, όσο το δυνατόν συνοπτι
στην κατάστρωση του σχεδίου δράσης,
κότερα, τον τρόπο που κάθε ένας από αυ
στην ανεύρεση πόρων, στην πραγματο
τούς τους φορείς συνεισφέρει στη δη
ποίηση και επίβλεψη του σχεδίου δη
μιουργία και τη βιωσιμότητα ενός τεχνο
μιουργίας του τεχνοπόλου και, τέλος,
πόλου, το ρόλο δηλαδή που διαδραματί
στην οργάνωση και στη διαχείρισή του.
ζει ο κάθε φορέας στην ανάπτυξη του τε
Την πρωτοβουλία για το ξεκίνημα και
χνοπόλου.
την ευθύνη λειτουργίας ενός τεχνοπόλου
μπορεί να έχει ένας μόνο οργανισμός, ό
πως κάποιο πανεπιστήμιο ή οι τοπικές
1.0 ρόλος του κράτους
αρχές ή το κράτος, όμως, συνηθέστερα,
δημιουργούνται γι’ αυτό το λόγο ενώσεις
Μετά την αποδέσμευση του κράτους από
ή εταιρίες από τοπικές αρχές, ΑΕΙ, ερευ
τη στρατηγική οικονομική διαχείριση, την
νητικά ιδρύματα, επιμελητήρια, πιστωτι
τάση φιλελευθεροποίησης της οικονο
κά ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.
μίας, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση των
Αλλά, εκτός από τους φορείς που ανα
κρατικών δαπανών, παρουσιάζεται εκ
λαμβάνουν την πρωτοβουλία για τη δη
νέου η ανάγκη ενίσχυσης και επαναπροσ
μιουργία ενός τεχνοπόλου, εμπλέκεται ά
διορισμού του ρόλου τον κράτους.3 Το
μεσα ή έμμεσα για την τελική πραγματο
νέο πλαίσιο της κρατικής παρέμβασης χα
ποίηση και λειτουργία του σχεδίου, είτε
ρακτηρίζεται από επιλεκτική πολιτική
στη χρηματοδότηση, είτε στη δημιουργία
κρατικών δαπανών, αποκέντρωση στη
της οικιστικής υποδομής, είτε στη μετα
λήψη αποφάσεων, ενίσχυση του τοπικού
φορά της τεχνολογικής πληροφορίας και
χαρακτήρα και των ενδογενών αναπτυ
τη διάχυση της έρευνας, ένα πλήθος φο
ξιακών πολιτικών,4 άμεση ενίσχυση της ι
ρέων. Οι φορείς αυτοί μπορούν να ταξι
διωτικής επιχειρηματικότητας και στρο
νομηθούν σε τρεις ομάδες: φορείς τοπικής
φή προς την προώθηση της οικονομικής
και κεντρικής κυβέρνησης, ιδρύματα α
μεγέθυνσης (κυρίως μέσω της προώθησης
νώτατης εκπαίδευσης και ιδιωτικές επι
μιας πολιτικής καινοτομιών) παρά της γε
χειρήσεις (βλέπε διάγραμμα), που πρσκανικότερης κοινωνικής ανάπτυξης. Η στά
λσύν ή συμμετέχουν στην πραγματοποίη
ση του κράτους στη δημιουργία τεχνοπό
ση ενός τεχνοπόλου, με διαφορετικούς
λων βρίσκεται μέσα στα παρακάτω πλαί
σκοπούς.2 'Ετσι η τοπική και κεντρική κυ
σια: το κράτος δεν δημιουργεί τεχνοπό
βέρνηση ενδιαφέρεται για τη μεταφορά
λους από μόνο του, (εκτός από ελάχιστες
τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων επι
περιπτώσεις, όπως π.χ. στη Γαλλία και
χειρήσεων ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνι
την 'Απω Ανατολή), αλλά ενθαρρύνει την
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τοπική πρωτοβουλία.
Η υποστήριξη στη δημιουργία τεχνο
πόλων είναι άμεση, με απ’ ευθείας χρημα
τοδότηση ή εκπόνηση σχεδίων, ή έμμεση,
μέσω χρηματοδότησης της υποδομής, πα
ροχής κινήτρων, δημιουργίας δημοσίων
αγορών, περιφερειακών προγραμμάτων ή
προγραμμάτων καινοτομιών, δημιουρ
γίας συμβουλευτικών οργανισμών, τεχνι
κής και ερευνητικής υποστήριξης, ή ακό
μα, μέσω προγραμμάτων της ΕΟΚ (για τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), ό
πως τα ESPRIT, BRITE, EURECA, SPRINT,
COMMET, σε θέματα έρευνας, εκπαίδευ
σης και συνεργασίας μεταξύ των επιχει
ρήσεων. Ανάλογες με το βαθμό και το εί
δος της κρατικής παρέμβασης σε κάθε
χώρα είναι και οι μορφές και η ένταση
που παίρνει η κρατική υποστήριξη στην
ανάπτυξη καινοτομιών. Έτσι, στη Γαλλία
η κρατική παρέμβαση είναι ισχυρότερη
και στρέφεται κυρίως στη δημιουργία υ
ποδομής και στην παράλληλη ανάπτυξη
καινοτομιών και πολεοδομικού σχεδιασμού.
Αντίθετα, στη Βρετανία και τη Γερμα
νία, η κρατική παρέμβαση στρέφεται πε
ρισσότερο στην ενίσχυση Μ.Μ.Ε. υψηλής
τεχνολογίας και εκφράζεται αποσπασμα
τικά κατά περιοχές, μέσω τοπικών ανα
πτυξιακών διευθύνσεων και τοπικών
πρωτοβουλιών, παρά μέσω μιας εθνικής
στρατηγικής.
Γενικά, η κρατική βοήθεια προς τους
τεχνοπόλους θα μπορούσε να συνοψισθεί
σε:
- Περιφερειακά προγράμματα, που δη
μιουργούν την απαραίτητη τεχνική και
βιομηχανική υποδομή στις περιοχές
που δέχονται τους τεχνοπόλους και συ
χνά προσφέρουν άμεση χρηματοδότηση
για τη δημιουργία τεχνοπόλων.
Τέτοια προγράμματα είναι στη Γαλλία
η DATAR5 και τα Contrate d u Plan,5 θε
σμοί περιφερειακής ανάπτυξης που α
ποσκοπούν στη χωρική διάχυση οικο
νομικών δραστηριοτήτων,' καθώς και
στην πρόταση και πραγματοποίηση
προγραμμάτων τεχνικής και πολεοδο
μικής ανάπτυξης. Στη Βρετανία ανα
πτύσσονται πολεοδομικά προγράμμα
τα, όπως τα Urban Programme και Sec
tion 127 για τη δημιουργία υποδομής,
μαζί με οργανισμούς όπως οι Regional
Development Agencies και City Actions
Teams,7 που κατευθύνουν τις κυβερνη
τικές επενδύσεις στην υποδομή, κυρίως
προς τις βόρειες και υπανάπτυκτες πε
ριοχές. Παράλληλα, αναπτύσσεται σε
εθνική κλίμακα μια πολιτική φορολογι
κών και πιστωτικών διευκολύνσεων και
κινήτρων.
Επίσης, προς τις υπανάπτυκτες περιο
χές στρέφονται κυρίως τα περιφερεια
κά προγράμματα στη Γερμανία και

στην Ιταλία, όπως το BERP®και τα προ
γράμματα για το Mezzogiomo9 αντί
στοιχα.
- Προγράμματα καινοτομίας, που έρχον
ται να καλύψουν τα περιφερειακά προ
γράμματα σε θέματα προώθησης της υ
ψηλής τεχνολογίας και αφορούν στη
δημιουργία τεχνολογικών και ερευνητι
κών ιδρυμάτων, τη μεταφορά πληροφο
ρίας και τεχνολογίας, την παροχή συμ
βουλευτικών υπηρεσιών, την παροχή
αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης, την
προώθηση νέων μορφών χρηματοδότη
σης. Συνήθως, την προώθηση τέτοιων
προγραμμάτων αναλαμβάνουν ειδικά
όργανα «καινοτομίας», όπως στη Γαλ
λία η ANUAR10και στην Ιταλία το Insti
tute per la Ricostruzione Industriale και
το Cassa per il Mezzogiomo μαζί με το
γραφείο και το τμήμα για το το Mezzo
giomo." Παράλληλα, η διάχυση της
«καινοτομίας», στηρίζεται στη δη
μιουργία δικτύων μεταξύ των ερευνητι
κών κέντρων, όπως στη Γαλλία, όπου
το 1982 ψηφίσθηκε ο νόμος για τη δη
μιουργία «περιφερειακών δικτύων τε
χνολογίας»,12 και στη Βρετανία, όπου
από το 1986 δημιουργείται δίκτυο μετα
ξύ των «περιφερειακών τεχνολογικών
κέντρων», των ειδικών δηλαδή οργά
νων για την προώθηση των καινοτο
μιών στην περιφέρεια.

Η καινοτομική κρατική πολιτική επί
σης συνοδεύεται από ειδικά κίνητρα,
που στρέφονται προς την ενθάρρυνση
δημιουργίας επιχειρήσεων υψηλής τε
χνολογίας, όπως απαλλαγές από φό
ρους, επιστροφή του Φ.Π.Α., μειωμέ
νες τιμές, ενοικίαση, επιχορηγήσεις για
νέα χτίρια και μηχανήματα, παροχή
δανείων και κεφαλαίων επιχειρηματι
κού κινδύνου. Προς την παροχή ειδι
κών κινήτρων για την προώθηση της ε
πιχειρηματικής δραστηριότητας στρέ
φεται κυρίως η καινοτομική πολιτική
της Βρετανίας,13ενώ σημαντική τεχνική
και χρηματική βοήθεια προσφέρεται
από κρατικούς οργανισμούς όπως οι
«Development Agencies» και η «English
Estates».14
- 'Αμεση κρατική συμμετοχή, που γίνεται
είτε μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής
προγραμμάτων τεχνοπόλων (για την
ώρα μόνο στη Γαλλία με τα σχέδια
Chateau - Gombert και Illkirch), είτε
μέσω απ’ ευθείας χρηματοδότησης, που
είναι η συνηθέστερη πηγή χρηματοδό
τησης για τους τεχνοπόλους (στη Γαλ
λία μέσω του ταμείου της DATAR, στη
Βρετανία μέσω προγραμμάτων όπως
Section 127 και πολεοδομικής ανάπτυ
ξης, χαι στην Ιταλία μέσω των ταμείων
SPI χαι Cassa per il Mezzogiomo).

Δ ΙΑ ΓΡΑ Μ Μ Α
Ο ι φορείς των τεχνοπόλων και οι σκοποί τους

Εσωτερικός κύκλος: τα αντικείμενα των τεχνοπόλων
Εξωτερικός κύκλος: φορείς ίδρυσης των τεχνοπόλων
Πηγή: «Setting up a Science Park», UKSPA, Αγγλία 1988.
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II. Ο ρόλος των τοπικών αρχών.
Οι τοπικές πρωτοβουλίες

Οι περισσότεροι τεχνοπόλοι, ακόμα και
στις χώρες με ισχυρή κρατική παρέμβαση
και εκτεταμένα εθνικά προγράμματα, ό
πως η Γαλλία, δήμιουργούνται κυρίως με
πρωτοβουλία των τοπικών αρχών ή γενι
κά της τοπικής κοινότητας.
Η συμμετοχή των τοπικών αρχών στην
ίδρυση τεχνοπόλων και στην προώθηση
καινοτομιών, περιγράφεται από τρία
σχήματα.
- Η τοπική κυβέρνηση συνεργάζεται με
το πανεπιστήμιο, με κρατικούς οργανι
σμούς, και πιο σπάνια, με ιδιωτικούς
φορείς, δημιουργώντας εταιρίες περιο
ρισμένης ευθύνης ή απλά σχήματα άτυ
πης συνεργασίας, όπως στη Γαλλία η
τεχνόπολη της Grenoble (πρωτοβουλία
του δήμου) και στη Βρετανία τα επιστη
μονικά πάρκα του Aston και του Shefield (εταιρία μεταξύ πανεπιστημίου
και τοπικών αρχών), το επιστημονικό
πάρκο του Bradford (εταιρία με τη συμ
μετοχή της English Estates) και του
Manchester (εταιρία με τη συμμετοχή 4
μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων). Στη
Γερμανία επίσης τα κέντρα καινοτο
μιών και τα τεχνολογικά κέντρα είναι
αυτόνομες και αυτοχρηματοδοτούμενες
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με
πρωτοβουλία των τοπικών κυβερνή
σεων (όπως το τεχνολογικό κέντρο στο
Dortmund που είναι εταιρία μεταξύ της
πόλης, του υπουργείου Βιομηχανίας
και έξι πιστωτικών ιδρυμάτων).
- Με πρωτοβουλία της τοπικής κοινότη
τας, δηλαδή του συνόλου των οργανώ
σεων και οργανισμών μιας πόλης που
μπορεί να προέρχονται από το δημόσιο,
την έρευνα, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τον
οικονομικό και τον βιομηχανικό τομέα,
την πολιτική, τον επιχειρηματικό κό
σμο, συστήνονται μεικτές ενώσεις για
την προώθηση των τοπικών συμφερόν
των. Στη Γαλλία, με πρωτοβουλία της
τοπικής κοινότητας έχουν δημιουργηθεί οι περισσότεροι τεχνοπόλοι, όπως
στη Sophia · Antipolis, τη Lyon, τη Nan
cy κ.ά., καθώς και στην Ιταλία η τεχνό
πολη του Novus Ortus.
- Με τοπικές πρωτοβουλίες έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός αριθμός καινο
τομιών που αφορούν κέντρα, οργανι
σμούς και προγράμματα. Τέτοιες πρω
τοβουλίες εντάσσονται συνήθως σε ευ
ρύτερα προγράμματα δημιουργίας τε
χνοπόλων, όπως η δημιουργία του κέν
τρου Sceptre στο επιστημονικό πάρκο
του Sheffield (Βρετανία).
Στη Γερμανία, όμως, λόγω της ομο
σπονδιακής μορφής του κράτους, η πο
λιτική καινοτομιών γίνεται μέσω τοπι
κών πρωτοβουλιών των ισχυρών τοπι

κών κυβερνήσεων, με συμμετοχή και
άλλων τοπικών παραγόντων. Τέτοια
τοπικά προγράμματα είναι τα κέντρα
τεχνολογίας πληροφόρησης,“ τα γρα
φεία τεχνολογικής υποστήριξης,'4 εκ
παιδευτικοί και επαγγελματικοί οργα
νισμοί.

III. 0 ρόλος των πανεπιστημίων
και πολυτεχνείων

Η ίδια η φύση των τεχνοπόλων, που έχουν
ως βασικό συστατικό τη σύνδεση έρευνας
και παραγωγής και τη μεταφορά τεχνολο
γίας, καθιστά αναγκαία την παρουσία ε
νός ακαδημαϊκού ή ερευνητικού ιδρύμα
τος.
Η υποστήριξη των πανεπιστημίων
προς τους τεχνοπόλους είναι κυρίως ερευ
νητική και συμβουλευτική: συμβουλευτι
κές και ερευνητικές υπηρεσίες από ομά
δες επιστημόνων έναντι αμοιβής και με
σύναφη συμβολαίων, συμμετοχή σε διά
φορα ερευνητικά και αναπτυξιακά προ
γράμματα, εθνικά ή της ΕΟΚ, αλλά και
δημιουργία τοπικών προγραμμάτων έρευ
νας και εκπαίδευσης. Συχνά, όμως, τα
πανεπιστήμια αποτελούν κύρια πηγή χρη
ματοδότησης, μόνα τους ή συμμετέχοντας
σε μεικτές ενώσεις17 παροχής τεχνικής υ
ποδομής και εξοπλισμού -δίνοντας στις ε
πιχειρήσεις του τεχνοπόλου τη δυνατότη
τα να χρησιμοποιούν χώρους όπως βι
βλιοθήκες, αίθουσες, εργαστήρια, αλλά
και παρέχοντας γη και κτίρια για εγκατά
σταση καθώς και μεταφοράς προσωπι
κού— αποτελώντας πηγή εκπαιδευμένου
προσωπικού για τις επιχειρήσεις του τε
χνοπόλου. '*
Η ανάμειξη των πανεπιστημίων στην
ίδρυση τεχνοπόλων περιγράφεται από
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τρεις μορφές - σχήματα:'*
- Το πανεπιστήμιο είναι ο μοναδικός φο
ρέας ίδρυσης και ο ιδιοκτήτης του τε
χνοπόλου, όπως συμβαίνει ιδίως στη
Βρετανία (Cambridge, Heriot-Watt,
Surrey κ.ά.), με σκοπό αφενός την εμπορευματοποίηση της έρευνας και αφε
τέρου την αξιοποίηση εκτάσεων γης
(και πιο σπάνια κτιρίων) με ενοικίαση
σε επιχειρήσεις.
- Το πανεπιστήμιο συμμετέχει σε επίσημο
σχήμα μαζί με την τοπική κυβέρνηση,
τις τοπικές αρχές ή κάποια αναπτυξια
κή εταιρία ή άλλους τοπικούς φορείς,
όπως στην περίπτωση των επιστημονι
κών πάρκων του Aston,, του Manches
ter και του Warwick (Βρετανία), της τεχνόπολης του Novus Ortus (Ιταλία) και
της Grenoble (Γαλλία).
- Το πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπι
κούς φορείς χωρίς να δημιουργείται ε
πίσημο σχήμα, όπως στα πάρκα του
Bradford, του Abersmith (Βρετανία),
στις περισσότερες τεχνοπόλεις της Γαλ
λίας και τα κέντρα καινοτομιών της
Γερμανίας.

IV. 0 ρόλος του ιδιωτικού τομέα

Ένας από τους κύριους σκοπούς της
προσπάθειας εμπορευματιχής αξιοποίη-

σης της έρευνας και εκσυγχρονισμού των
παραγωγικών κλάδων, μέσω της ανάπτυ
ξης τεχνοπόλων, είναι, μετά την αποτυχία
του θεσμού των βιομηχανικών περιοχών,
η προσέλκυση σε έναν οργανωμένο χώρο
των επιχειρήσεων αλλά και των επενδύ
σεων του ιδιωτικού τομέα.
Η ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στη
δημουργία τεχνοπόλων, παρ’ όλο που
στην Ευρώπη δεν έχει φθάσει σε υψηλό ε
πίπεδο -αφού η δημιουργία υποδομής γί
νεται στο μεγαλύτερο μέρος από το δημό
σιο, όπως επίσης και η χρηματοδότηση
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεωνπαρουσιάζεται με μια ποικιλία σχημά
των, που συμμετέχουν σε διαφορετικές
φάσεις ανάπτυξης ενός τεχνοπόλου και
θα μπορούσαν να συνοψισθούν σε τρεις
μορφές παρέμβασης:
α) Ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει στη δη
μιουργία ενός τεχνοπόλου, είτε ως ι
δρυτικός φορέας σε σχήματα μαζί με
το δημόσιο και το πανεπιστήμιο, είτε
στην ανάπτυξη της οικιστικής και της
τεχνικής υποδομής, χρηματοδοτώντας
την πραγματοποίηση μέρους των κτι
ρίων ή αναλαμβάνοντας ως εργολάβος
την κατασκευή τους.
Έτσι, στη Βρετανία, το επιστημονικό
πάρκο του Aston έχει δημιουργηθεί
από εταιρία περιορισμένης ευθύνης με
μετόχους το πανεπιστήμιο, το δημοτι
κό συμβούλιο και τις εταιρίες
Granada, Ciba-Geigy, Ferranti και
Harvey, η Technodty Torino στην Ιτα
λία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία
του ιδρύματος Agnelli, ενώ στη Γερμα
νία είναι σημαντική η συμμετοχή των
ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων στη
δημιουργία των κέντρων καινοτομιών
και των τεχνολογικών κέντρων.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη της τε
χνικής και οικιστικής υποδομής, στη
Γαλλία, συγκροτούνται ενώσεις με ε
ταίρους τον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα, ενώ στη Βρετανία η οικιστική
ανάπτυξη γίνεται κυρίως από ιδιωτι
κές εταιρίες που αναλαμβάνουν ως ερ
γολάβοι την κατασκευή των κτιρίων,
β) Οι ιδιωτικές εταιρίες είναι οι ένοικοι
των τεχνοπόλων, αφού σ’ αυτές απευ
θύνεται η δημιουργία αυτού του νέου
θεσμού. Οι επιχειρήσεις που εγκαθί
στανται στους τεχνοπόλους είναι κυ
ρίως μικρές επιχειρήσεις υψηλής τε
χνολογίας,20 τμήματα ή παραρτήματα
ντόπιων και ξένων μεγάλων επιχειρή
σεων,20 καθώς και επιχειρήσεις που έ
χουν δημιουργηθεί από spin-off, δηλα
δή από ακαδημαϊκούς και επιχειρημα
τίες.
Ασχολούνται κυρίως με hardware, sof
tware, μικροηλεκτρονική, ανάλυση
και έλεγχο, κατασκευή οργάνων, αυ
τοματοποίηση, ιατρική, φαρμακευτι

κή, βιοτεχνολογία, σχεδίασμά κ.ά.,
δηλαδή με όλους εκείνους τους κλά
δους που θεωρούνται κλάδοι αιχμής,
αλλά και με παραδοσιακούς κλάδους
που μπορούν να ενσωματώσουν και
νοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής
τους, ενώ επίσης ασχολούνται και με
μη τεχνικούς κλάδους, όπως με την πα
ροχή οικονομικών και επιχειρηματι
κών υπηρεσιών.
γ) Εκτός από απλοί ένοικοι των τεχνο
πόλων, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμ
μετέχουν σε σχήματα καινοτομιών και
παροχής κεφαλαίου προς τις Μ.Μ.Ε.,
εντός και εκτός του τεχνοπόλου. Τέ
τοια σχήματα είναι είτε εταιρίες παρο
χής Venture Capitale,21 είτε σχήματα
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρή
σεων. Οι περισσότερες εταιρίες παρο
χής κεφαλαίων βρίσκονται εκτός τε
χνοπόλων, ενώ οι εταιρίες παροχής κε
φαλαίων των τεχνοπόλων είναι κυρίως
μεικτές εταιρίες από τον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, τα μεγα
λύτερα κεφάλαια που προσφέρσνται
στις μικρές επιχειρήσεις προέρχονται
από συνεργασίες μεταξύ μεγάλων και
μικρών επιχειρήσεων, στρατηγικές
συμμαχίες, κοινά επενδυτικά προ
γράμματα (joint ventures) και σχέσεις
υπεργολαβίας, όπου η μεγάλη εταιρία
εξασφαλίζει για τη μικρή ροή κεφα
λαίου και πρόσβαση στην αγορά, σε
αντάλλαγμα της ροής προϊόντων και
εμπειρίας σε καινοτομίες, από τη μι
κρή προς τη μεγάλη.
Για παράδειγμα, η IBM συνεργάζεται
με τη Sytek, ενώ η Olivetti επενδύει σε
3S μικρές επιχειρήσεις που παράγουν
προϊόντα σε διάφορους τομείς υψηλής
τεχνολογίας. Τέλος, θα πρέπει να γίνει
μνεία για τα Sponsored Spin-outs,22
σχήματα από τρεις ομάδες εταίρων, τη
μητρική εταιρία, την ομάδα του έργου
(project) και μια εταιρία Venture Capi
tale, που ενώνονται για τη δημιουργία
κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος ή
γενικά έργου.
■
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Παρά την πολυμορφία των εν λόγω σχημα
τισμών, οι κοινοί στόχοι τους για μεταφο
ρά τεχνολογίας και υποστήριξη των επιχει
ρήσουν υψηλή; τεχνολογίας, μας δίνουν τη
δυνατότητα να τους περιγράψουμε με δύο
τύπους τεχνολογικών αναπτύξεων. Έ τσι,
για τους εντοπισμένους σχηματισμούς υ
ψηλής τεχνολογίας, μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί ο όρος «επιστημονικό πάρκο» ή
«τεχνοπόλος» με τα εξής χαρακτηριστικά:
(ορισμός UKSPA)
- Τυπικούς και λειτουργικούς δεσμούς με
πανεπιστήμιο ή άλλο ΑΕΙ ή ερευνητικό
κέντρο.
- Παροχή διευκολύνσεων, ώστε να ενθαρρυνθεί ο σχηματισμός και η ανάπτυξη επι

χειρήσεων υψηλής τεχνολογίας ή επιχει
ρήσεων που χρησιμοποιούν καινοτομίες.
- Διοικητικές και διαχειριστικές λειτουρ
γίες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνο
λογίας και επιχειρηματικών ικανοτήτων
στους ενοίκους.
Για δε τους διακεχυμένους σχηματισμούς
υψηλής τεχνολογίας, μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί ο όρος «τεχνόπολη», με τον οποίο
περιγράφεται μια εκτεταμένη περιοχή συγ
κέντρωσης χα ι ανάπτυξης δραστηριοτή
των υψηλής τεχνολογίας, με σκοπό την
προώθηση της δια-βιομηχανικής και διαχλαδικής συνεργασίας, καθώς χα ι γενικό
τερων μετασχηματισμών στην παραγωγή
και την αγορά εργασίας. Ο εκσυγχρονι
σμός με τη μεταφορά τεχνολογίας εκτελείται σε πολλαπλά επίπεδα χα ι αφορά στο
συνολικό πλέγμα των οιχσνομιχοχοινωνι·
κών δομών χαι των αστιχών δραστηριοτή
των ολόκληρου του πολεοδομιχού συγκρο
τήματος.
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9. Περιλαμβάνουν ταμείο για τη δημιουργία
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12. Δημιουργούνται τρεις τύποι τέτοιων δι
κτύων: α) μεταξύ ομάδων ερευνητικών
κέντρων που ειδικεύονται σε μια ορισμένη
περιοχή της τεχνολογίας με στενούς δε
σμούς με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολο
γίας, β) μεταξύ ομάδων ερευνητικών κέν
τρων που έχουν δεσμούς με επιχειρήσεις
παραδοσιακές (CRITT), γ) μεταξύ ιδιωτι
κών επιχειρήσεων. Βλ. Véronique Debis
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μέσω των Enterprise agencies. Βλ. Ε. Stei
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οποίες συμμετέχουν ενεργά τόσο στη δη
μιουργία τεχνικής υποδομής όσο και στην
άμεση δημιουργία τεχνοπόλων και καλύ
πτουν θέματα από το κτίσιμο εργοστασίων
μέχρι την παροχή συμβουλών και επενδύ
σεων σε μ.μ.ε.
15. Τα κέντρα τεχνολογίας πληροφόρησης ι
δρύονται και διοικούνται από περιφερεια
κούς οργανισμούς, εταιρίες περιφερειακής
ανάπτυξης ή τοπικές αρχές, με σκοπό τη
βοήθεια μ.μ.ε. στη χρήση υψηλής τεχνολο
γίας. Βλ. Norbert Tusben, «Information
Technology Centres», Regional Develop
ment in Europe: Recent Initiatives and Ex
periences, New York, 1989.
16. 'Οπως το ΟΤΠ για τη Βαυαρία, αυτοβοηθούμενοι οργανισμοί με σκοπό τη μεταφο
ρά τεχνολογίας από πανεπιστήμια σε επι
χειρήσεις. Βλ. Regional Development in
Europe: Recent Initiatives and Experi
ences, New York, 1989.
17. Χρηματοδότηση τόσο της οικιστικής υπο
δομής του τεχνοπόλου όσο και των επιχει
ρήσεων του τεχνοπόλου.
16. Επίσης συχνά ακαδημαϊκοί ή απόφοιτοι
πανεπιστημίων συνεργάζονται με επιχει
ρηματίες για τη δημιουργία νέων εταιριών

(Spin-off).
19. Βλέπε D.N.E. Rowe, The Science Park and
its Academic Neighbour, Setting up a Sci
ence Park, UKSPA, 1988.
70. Or νεοσύστατες επιχειρήσεις εγκαθίσταν

ται στους τεχνοπόλους κυρίως γιατί τους
δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δ ί
κτυα πληροφόρησής τους, όπως επίσης
τους παρέχονται διαχειριστικές, οικονομι
κές, οργανωτικές, νομικές συμβουλές από
εξειδικευμένες ομάδες.
Ο ι μεγάλες επιχειρήσεις'ενδιαφέρσνται για
τις ευκαιρίες συνεργασίας που τους προσφέρονται με μικρές επιχειρήσεις, για την
ποιότητα των εγκαταστάσεων και του πε
ριβάλλοντος του τεχνοπόλου και κυρίως
για την προώθηση της εικόνας της εταιρίας
από τη συμμετοχή της σε τέτοια σχήματα
καινοτομιών και υψηλής τεχνολογίας.
21. Το λεγόμενο «κεφάλαιο υψηλού επιχειρη
ματικού κινδύνου» λόγω του υψηλού πο
σοστού αμφιβολίας που εμπεριέχει μια τέ
τοια επένδυση σε μικρές εταιρίες οι οποίες,
ουσιαστικά, πειραματίζονται σε νέους το
μείς της τεχνολογίας.
22. Ο όρος είναι νέος και παρουσιάσθηκε
πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1985 σε συ
νέδριο στη Βρετανία.

Σχεδιασμός και εφαρμογές ερευνητικών
και τεχνολογικών εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Ε.Τ.*
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Από τα εργαστήρια στα τεχνολογικά
πάρκα

ΙΣΤΟΡΙΑ των εργαστηρίων, ως αυ
τόνομου χτιριακού τύπου, ξεκινά
από τα κελιά των αλχημιστών του
σαίωνα. Συχνά συναντούμε σε γκραβούρες, συνήθως, γέρους στημένους πάνω
από κοχλάξοντα υγρά σε συσκευές χημι
κής απόσταξης ή μπροστά σε καμίνια/
φούρνους με φόντο περίεργα όργανα, οι
οποίες αποδίδουν μια ατμόσφαιρα μυ
στηρίου, μαγείας και, κατ’ επέκταση,
τρέλας.
'Οταν η επιστημονική πειθαρχία της
χημείας ξεπέρασε το τυχαίο γεγονός, που
επισημαινόταν με την παρατήρηση και
τον εμπειρισμό της ανάλυσης, τοποθετή
θηκαν οι βάσεις των σύγχρονων εργαστη
ριακών χώρων, κυρίως στις αρχές του
18ου αιώνα, στα κτίρια των ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων. Περίπου τη δεκαετία του
1850 ξεκίνησε η χρησιμοποίηση του φω
ταερίου, ως πηγής τοπικής θέρμανσης,
θερμότερης από την ενέργεια που παρήγαγαν τα κεριά και τα δοχεία οινοπνεύμα
τος, καθώς και ευκολότερα ελέγξιμης ε
στίας από τους παραδοσιακούς φούρ
νους. Οι πάγκοι, κατά μήκος των τυφλών
τοίχων, και τα σταθερά τραπέζια στο κέν
τρο των δωματίων με τη στενή πλευρά
κάθετα τοποθετημένη, ως προς τον φυσι
κό φωτισμό, απστέλεσαν τον βασικό πυ
ρήνα σχεδιασμού των κτιρίων εξυπηρέτη
σης της έρευνας. Σήμερα, η χρήση ηλε
κτρονικών οργάνων και υπολογιστών δη
μιουργεί περισσότερο ευέλικτες μονάδες
και ανάγκες για ξεχωριστούς, ατομικούς
-πολλές φορές- χώρους ερευνητών.1
Έτσι δημιουργήθηκε το χαρακτηριστι
κό κύκλωμα πανεπιστημιακή έρευνα βιομηχανική εφαρμογή και παραγωγή υ
ψηλής τεχνολογίας, του οποίου σήμερα
μια εξέλιξη είναι τα επιστημονικά και τε
χνολογικά πάρκα. Το βήμα αυτό ενέταξε
τα ΑΕΙ στην κοινωνική και οικονομική
ζωή και τα έβγαλε από την απομόνωση,
στην οποία έτειναν, κυρίως, από τη θεω
ρητική διδασκαλία.
Η σύνδεση των εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων με την παραγωγή και τις α
νάγκες της αγοράς, γενικότερα, προσδιο
ρίζει πλέον τη δομή των πανεπιστημιακών
προγραμμάτων. Η αυξανόμενη ζήτηση
νέων επιστημονικών γνώσεων και η διεύ
ρυνση της οικονομικής της σημασίας προ-

Η

* Εισήγηση εκπροσώπων της Γ.Γ.Ε.Τ. στο XI
Διεθνές Σεμινάριο UIA/UNESCO με τίτλο
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στάσεων Ανώτατης Εκπαίδευσης».
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καλούν θεμελιώδεις αλλαγές στο διεθνές
ερευνητικό σύστημα.
Οι αλλαγές συγκεντρώνονται σε τρεις
κυρίως άξονες:
α. Βιομηχανοποίηση της έρευνας και της
Με εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει:
- Τις διευρυνόμενες προσπάθειες των
επιχειρήσεων να καλύψουν τις εσωτε
ρικές ανάγκες τους σε γνώσεις και εκ
παίδευση. Επιχειρήσεις συγκροτούν ε
πίσης ερευνητικές κοινοπραξίες και
ανταγωνίζονται τα πανεπιστήμια στην
εκπαίδευση και την επιμόρφωση.
- Την εμπορία (μάρκετινγκ) των ερευ
νητικών και εκπαιδευτικών υπηρε
σιών από τα πανεπιστήμια, τα οποία
λανσάρουν εμπορικές πρωτοβουλίες,
εκμεταλλεύονται την πνευματική ιδιο
κτησία, δρουν ως επιχειρήσεις εκμε
τάλλευσης της γης στα επιστημονικά
και τεχνολογικά πάρκα, ξεκινούν νέες
προσωπικές επιχειρήσεις κ.λπ.
- Την εμφάνιση πολλών νέων ιδιωτι
κών οργανισμών με αποστολή την ικα
νοποίηση των διευρυνόμενων εμπορι
κών αναγκών σε γνώσεις.
β. Περιφερειοποίηση (αποκέντρωση) του
ερευνητικού συστήματος, καθώς η επι
στήμη και η τεχνολογία γίνονται βασι
κά στοιχεία της περιφερειακής οικονο
μικής ανάπτυξης. Σε πολλές χώρες του
ΟΟΣΑ, η πλέον σημαντική μορφή πολι
τικής της έρευνας και τεχνολογίας εί
ναι σήμερα οι συντονισμένες προσπά
θειες των πανεπιστημίων, των επιχει
ρήσεων και των κυβερνήσεων σε τοπι
κό επίπεδο.
γ. Διεθνοποίηση του ερευνητικού συ
στήματος. Η παραγωγή της γνώσης βα
σίζεται σήμερα πολύ περισσότερο απ’
ό,τι στο παρελθόν σε διεθνείς προσ
πάθειες. Έρευνα και εκπαίδευση αγο
ράζονται από οργανισμούς σε άλλες
χώρες. Η αγορά γνώσεων γίνεται διε
θνής και εμπορικές επιχειρήσεις πα
ρέχουν τεχνικές συμβουλές σε παγκό
σμια κλίμακα. Η εμπορικοποίηση της
γνώσης, σε συνδυασμό με τη θέση ότι
όλες οι χώρες δεν συμβάλλουν σωστά
(fair share) στην αύξηση της γνώσης,
μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείω
ση του μέρους εκείνου της γνώσης που
αποτελεί παγκόσμιο κτήμα. Η πρόσ
βαση στις γνώσεις, που παλιότερα διο
χετεύονταν στην «ελεύθερη» βιβλιο
γραφία, μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά

στο μέλλον.
Οι αλλαγές αυτές οδηγούν το παραδο
σιακά δημόσιο ερευνητικό και πανεπι
στημιακό σύστημα σε ένα δυαδικό δημόσιο/ιδιωτικό σύστημα. Το νέο σύστημα
είναι όχι μόνο ευρύτερο, αλλά έχει και εμ
πορικά και επιχειρηματικά χαρακτηρι
στικά, ενώ εξαρτάται λιγότερο από τις ε
θνικές κυβερνήσεις. Ο τρόπος διαχείρι
σης των πανεπιστημίων επανεξετάζεται
σε βάθος.
Συμπληρωματικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προϊούσα γήρανση του ε
ρευνητικού πληθυσμού και η δυσκολία
προσέλκυσης νέων ερευνητών.2
Αν, πριν από 20 χρόνια, στην επαγγελ
ματική κατάρτιση είχε προστεθεί η εξειδίκευση, η οποία προσφερόταν με μακρο
χρόνια προγράμματα μετεκπαίδευσης και
η γενική μόρφωση πλουτιζόταν με πλήθος
ειδικών γνώσεων, που γινόταν κτήμα των
φοιτητών, με τη βοήθεια της βασικής έ
ρευνας, σήμερα, με τη βοήθεια της πληρο
φορικής, τη στροφή προς την εφηρμοσμένη έρευνα και με την συνεπικουρία της
διεπιστημονικής θεώρησης, η εκπαίδευση
πιέζεται να ελαττώσει το χρόνο εξειδίκευσης. Έτσι, παρατηρούνται μειώσεις στις
πολυτεχνικές σχολές από 6 χρόνια (4+2)
σε 4 ή 5 χρόνια, άνθηση των ανωτέρων ε
παγγελματικών σχολών, κολεγιακής μορ
φής και ίδρυση νέων σχολών, όπως περι
βάλλοντος, μηχανικών οργάνωσης και
διοίκησης, ήπιων μορφών ενέργειας κ.λπ.
Τέλος, δυο από τις κυριότερες σύγχρο
νες τάσεις των κοινωνικο-οικσνομικών
στρατηγικών για τις νέες τεχνολογίες,
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι:
1. Προσαρμοστικότητα του εκπαιδευτι
κού συστήματος, διαμόρφωση της βα
σικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπο
ρούν οι εργαζόμενοι να αναπροσαρ
μόζουν τα προσόντα τους, αναβάθμιση
του επιπέδου των ικανοτήτων, ενίσχυ
ση της συλλογικότητας, της πρωτοβου
λίας, της δημιουργικότητας, της επι
χειρηματικότητας, της προσαρμοστι
κότητας στις αλλαγές. Αύξηση των ε
πενδύσεων στην ανώτατη εκπαίδευση,
συνδυασμός παραδοσιακών με σύγ
χρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, συμ
μετοχή των επιχειρήσεων στη μετεκ
παίδευση, συνεργασία εκπαίδευσης επιχειρήσεων · συνδικάτων.
2. Αναδιοργάνωση του ερευνητικού και
του τεχνολογικού συστήματος, ενίσχυ
ση των διασυνδέσεων ακαδημαϊκής
και βιομηχανικής έρευνας και των λει
τουργικών διασυνδέσεων μέσα στις ε
πιχειρήσεις (τμήματα έρευνας, παρα
γωγής προμηθειών, εμπορίας κ.λπ.), ε
νίσχυση της ικανότητας ενδογενούς
αλλαγής, διαμόρφωση στρατηγικών,
που ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες
έρευνας, διάχυσης, εκπαίδευσης, ε

πενδύσεων,
κ.λπ.

οργάνωσης

εργασίας,

Οι βασικές απαιτήσεις των
εγκαταστάσεων έρευνας και
τεχνολογίας

Τα πρώτα αυτοτελή κτίρια εργαστηρίων,
όπου οι πρωτοπόροι επιστήμονες, όπως ο
Eastman, ο Edison και ο Bell έγραψαν ι
στορία, ήταν κτίρια αποθηκών.
Στις δεκαετίας του 1940 και 1950, όταν
στις ΗΠΑ εκατοντάδες βιομηχανικές ε
ταιρίες προώθησαν πελώρια εσωτερικά ε
ρευνητικά προγράμματα, τα πρότυπα των
εργαστηρίων άρχισαν να ξεπροβάλλουν.3
Ένα από τα σπουδαιότερα ήταν η συνθή
κη της τακτικής επανάληψης με χρήση εμβάτη και η ανάγκη του καθορισμού μιας
βασικής μονάδας, που να αποτελεί το μέ
τρο στις διαστασιαλογικές συσχετίσεις.
Αυτά αποτέλεσαν και την αρχή της τυπο
ποίησης των εργαστηριακών χώρων.
Σημειώνουμε ότι, οι πρώτες εφαρμογές
προκατασκευής από μεταλλικό σκελετό
και ελαφρά στοιχεία πλήρωσης εφαρμό
σθηκαν στο μεσοπόλεμο (1936), σε μια
σειρά σχολείων στο Sussex και μετά τον
πόλεμο πάλι στην Αγγλία, για να καλύψουν τις ανάγκες σχολικών κτιρίων σε υ
ποβαθμισμένες περιοχές.4 Μέχρι το τέλος
της δεκαετίας του ’50, τα εργαστήρια στα
πανεπιστήμια αποτελούσαν ένα τμήμα
του συνόλου των κτιρίων και η ελαφρά
προκατασκευή κάλυπτε την άμεση ανάγ
κη γρήγορης ανέγερσής τους.
Κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, στο
σύγχρονο πανεπιστήμιο, εμφανίζεται, ε
κτός των καθηγητών και των φοιτητών,
μια νέα τρίτη πολυπληθής ομάδα ανθρώ
πινου δυναμικού, οι ερευνητές, που ήταν
ειδικοί καθηγητές και επιστήμονες ή φοι
τητές που μετεκπαιδεύονταν και παράλ
ληλα έκαναν την εμφάνισή τους αυτοτελή
κτίρια εργαστηριακών εγκαταστάσεων
μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις (campus).
Κύρια λειτουργία τους ήταν η έρευνα σε
θεωρητική και εφαρμοσμένη μορφή που
πραγματοποιείται για λογαριασμό του ί
διου του πανεπιστημίου, του κράτους, ή
μεγάλων οργανισμών δημοσίου και ιδιω
τικού δικαίου.
Είναι η εποχή που η διδασκαλία «από
καθέδρας» δίνει τη θέση της στην από κοι
νού προώθηση της γνώσης διδασκόντων
και διδασκομένων, τα προγράμματα
σπουδών εμπλουτίζονται και κάνουν την
εμφάνισή τους μαθήματα κατ’ επιλογή,
καταργούνται οι έδρες και ιδρύονται οι
τομείς, τα τμήματα, οι ειδικότητες και οι
μεταπτυχιακές σπουδές.
Το πανεπιστήμιο, καθώς μεταλλασσό
ταν από ένα διδασκαλείο σε ερευνητικό
εργαστήριο, δημιουργούσε την υποδομή

των ακαδημαϊκών ινστιτούτων, των ο
ποίων τη δαπάνη ανέλαβε να καλύψει,
κυρίως στις ΗΠΑ, η βιομηχανία.5
Ήταν η εποχή της «δεύτερης γενιάς» ε
ρευνητικών κέντρων με ελεύθερη κάτοψη,
των οποίων τα κύρια παραδείγματα ήταν
τα κτίρια που σχεδίασε ο Louis Kahn, το
πρώτο στο campus του πανεπιστημίου της
Πενσυλβανίας στη Φιλαδέλφεια, το
Richards Medical Research Laboratory
1957-64 και το δεύτερο το Jonas Ε. Salk
Institute για βιολογικές έρευνες στο La
Jolla της Καλιφόρνιας 1959-65.
Το μεν πρώτο έλυνε το πρόβλημα του
πλήρους διαχωρισμού των κύριων χώρων
από τους χώρους υπηρεσίας, με την κατακόρυφη τοποθέτησή τους εκτός κτιριακού
όγκου, το δε δεύτερο με τη μεσολάβηση,
μεταξύ κάθε πατώματος, ενός οριζόντιου
χώρου τεχνικών Η/Μ εγκαταστάσεων, έ
δινε το μέγιστο βαθμό ευελιξίας στους
χώρους εργαστηρίων. Ο Kenneth Frampton στο βιβλίο του Μοντέρνα Αρχιτεκτο
νική - Ιστορία χαι Κριτική γράφει για το
δεύτερο κτίριο: «Στο έργο αυτό ο διαχω
ρισμός του όλου συγκροτήματος σε τομείς
εργασίας, συγκεντρώσεων και ζωής, φαί
νεται ότι απελευθέρωσε τον Kahn από την
πιεστική ανάγκη να περιορίσει το χώρο
των εργαστηρίων σε μια ιδανική μορφή. Η
τελική εκδοχή των εργαστηρίων Salk τον
οδήγησε στην αποδοχή μιας λύσης, όπου
οι εγκαταστάσεις ήταν τόσο “απωθημένες” ή κρυμμένες, όσο και σε οποιοδήποτε
κτίριο γραφείων του Mies van der Rohe.
Η ιδέα του Kahn για τη δημιουργία ε
νός ορόφου εγκαταστάσεων κάτω από
κάθε εργαστήριο -κάτι που εφαρμόζεται
ευρύτατα σήμερα- είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός χώρου πολύ πιο ευέλι
κτου από αυτόν που είχε γενικά επιτευ
χθεί στη Φιλαδέλφεια. Στα εργαστήρια
Richards, οι εμπειρικές λεπτομέρειες του
προγράμματος είχαν μικρή ή και καμιά ί
σως επίδραση στη συνολική μορφή. Στην
πραγματικότητα, επιτελούσε διαφορετι
κή λειτουργία, που έπρεπε και αυτή να
συμβιβαστεί -όπως και στο παρελθόν- με
τη μορφή, αλλά μόνο εφ’ όσον η ίδια μορ
φή είχε επινοηθεί μέσα από τη βαθιά κα
τανόηση της συνολικής προσπάθειας, που
βρισκόταν πάνω από όλα αυτά. Στην πε
ρίπτωση των εργαστηρίων Richards, το
προβληματικό σημείο της μεθόδου του
Kahn βρισκόταν σε αυτό ακριβώς το ζήτη
μα, στο αν δηλαδή η συνολική μορφή δι
καιωνόταν τυπολογικά ή όχι. Οι δυσκο
λίες που εμφανίσθηκαν αργότερα, όταν το
κτίριο άρχισε να χρησιμοποιείται, έδω
σαν αρνητική απάντηση. Εδώ φαίνεται
ότι βρισκόμαστε μπροστά στην παραδο
σιακή αμερικανική τάση να εξιδανικεύον
ται οι τόποι εργασίας, να αποδίδεται μνημειακότητα στους χώρους παραγωγής μια τάση εμφανής στα εργαστήρια Richar-

ds».é
Τα χτίρια των ερευνητικών κέντρων,
σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτά των θετικών
επιστημών παρά των ανθρωπιστικών,
διαρθρώνονται σε τέσσερις διακριτές ζώ
νες χρήσεως:
1. Τα εργαστήρια με τα γραφεία των ε
ρευνητών.
2. Τα γραφεία της διοίκησης.
3. Οι χώροι κοινής χρήσης, όπως βιβλιο
θήκη, κυλικείο ή εστιατόριο, χώρος
διαλέξεων ή αμφιθέατρο με το φουαγιέ
του κ.λπ.
4. Αποθήκες, μηχανουργεία και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστά
σεων.
Η διάρθρωση των λειτουργιών σε ξε
χωριστές ζώνες σε κτίρια, όπως τα εργα
στήρια, δημιουργεί πολύ περισσότερα
προβλήματα στη μελλοντική τους χρήση,
παρά επιλύει, άσχετα από το αισθητικό α
ποτέλεσμα.
Βασικές απαιτήσεις των κέντρων είναι
η ευελιξία των εργαστηριακών χώρων και
των γραφείων, η ευκολία επεκτάσεων των
κτιρίων και η τυποποίηση των εγκατα
στάσεων, επιπρόσθετα δε θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα και η οικονομικότητα της κατασκευής.
Τα περισσότερα ερευνητικά ιδρύματα
στη χώρα μας έχουν ιδρυθεί τα τελευταία
30 χρόνια, εκτός από το Εθνικό Αστερο
σκοπείο Αθηνών, που λειτούργησε για
πρώτη φορά το 1846 καθώς και το Ελληνι
κό Ινστιτούτο Παστέρ, που ιδρύθηκε το
1919, μετά τη συμφωνία της ελληνικής κυ
βέρνησης με το Παστέρ Παρισίων.
Η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος
της βασικής και εφηρμοσμένης έρευνας,
κυρίως στις θετικές επιστήμες, δημιουρ
γεί την επιτακτική ανάγκη, εκτός από
ευέλικτες -λειτουργικά- κατόψεις και της
αντιμετώπισης σοβαρών ειδικών προβλη
μάτων, όπως:
α. Αναδιάρθρωση υπαρχόντων εργαστη
ρίων με την εγκατάσταση νέων μηχα
νημάτων.
β. Δημιουγία ειδικών χώρων για νέες
χρήσεις, που δεν υπήρχαν παλαιότερα
(όπως π.χ. στείροι και ψυκτικοί θάλα
μοι, δωμάτια φυγόκεντρων κ.λπ.).
γ. Αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας
και προστασίας έναντι ατυχημάτων,
δ. Εξοικονόμηση ενέργειας με παράλλη
λη θερμο-ηχομόνωση.
Η επαναστατική, κατά κάποιο τρόπο,
εκπαιδευτική δομή των αρχών της δεκαε
τίας του '60, απαιτούσε αντίστοιχη αρχι
τεκτονική και δομική σύνθεση των δια
φόρων τμημάτων των πανεπιστημίων. Αναδείκνυε όλες τις λειτουργίες των εκπαι
δευτικών εγκαταστάσεων ακόμη και τις
μέχρι τώρα «βοηθητικές» (όπως π.χ. βι
βλιοθήκη, φοιτητική εστία, κοινωνικό
κέντρο, εργαστήρια, αθλητικές εγκατα

στάσεις) σε ισότιμες με την καθ’ εαυτή δι
δασκαλία. Είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις
επεκτατικότητας και συνεχούς μεταβολής
στην οργάνωσή του για να μπορεί να προ
σαρμόζεται διαρκώς στα νέα δεδομένα. Ο
Γιώργος Κανδύλης, όταν περιγράφει τη
συμμετοχή του, με τους Josic και Woods,
στο διαγωνισμό του πανεπιστημίου του

Bochum το 1960, λέει:7 «Βασιζόμαστε
στην ιστορική ανάλυση, αποφασίσαμε να
μην λάβουμε υπόψη μας το σχολικό πρό
γραμμα του διαγωνισμού που βασιζόταν
στα ξεπερασμένα πανεπιστήμια του 19ου
αιώνα. Δηλαδή αρνηθήκαμε να σχεδιά
σουμε ένα “πανεπιστήμιο - μνημείο” και,
αντίθετα, προτείναμε ένα ευνοϊκό χώρο
για τη μάθηση και την έρευνα. Το γήπεδο
για το μελλοντικό πανεπιστήμιο διέσχιζε
ένας δρόμος που ένωνε την πόλη Bochum
με τα εργοστάσια της κοιλάδας του Rour.
Ο δρόμος αυτός διατηρήθηκε σαν σπον
δυλική στήλη του νέου πανεπιστημίου.
Δηλαδή προτείναμε ένα “πανεπιστήμιο δρόμο”. Το πανεπιστήμιο αποτελείται
από αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα,
βιβλιοθήκη, εστιατόριο, σπίτια, κέντρα
διασκέδασης, αθλητικά γήπεδα, δηλαδή
γίνεται συνοικία. Η πρότασή μας για το
πανεπιστήμιο του Bochum ήταν η αρχή
της μεταρρύθμισης στην αρχιτεκτονική
δομή των πανεπιστημιακών χώρων. Σήμε
ρα θεωρείται κλασικό παράδειγμα.
Στο ελεύθερο πανεπιστήμιο του Βερο
λίνου (1973), όπου πήραμε το πρώτο βρα
βείο, προβλεπόταν δυναμικότητα μέχρι
40.000 φοιτητών.
Με τον καιρό, τα εκπαιδευτικά συστή
ματα και προγράμματα έχουν τελείως αλ
λάξει. Εν τούτοις, η λύση που προτείναμε,
δηλαδή το “πανεπιστήμιο - χώρος” , είναι
τελείως ελαστική και επιδέχεται απρόβλε
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πτες αλλαγές, χωρίς να μεταβάλλει το σύ
στημα. Δηλαδή δεν έχει προσδιορισμένο
σχήμα, ούτε αρχή ούτε τέλος, σαν μια συ
νοικία που μπορεί να μεγαλώνει και να
μεταβάλλεται».
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα του ε
λεύθερου πανεπιστημίου, ο Frampton,
στο προαναφερόμενο έργο του, θεωρεί τη
λύση της λειτουργίας του πανεπιστημίου
σαν πόλη σε μικρογραφία, ως μη πειστι
κή, διότι δεν μπορεί να δημιουργήσει την
κινούμενη πολυμορφία μιας πραγματικής
πόλης, κυρίως δε όταν απουσιάζει το ευ
ρύτερο αστικό περιβάλλον.
Σήμερα πλέον είναι γνωστό ότι αν η
περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το πανεπι
στήμιο ή το τεχνολογικό πάρκο, δεν απο
τελεί ισχυρό πόλο έλξης, το ίδρυμα ανα
πτύσσεται σε συγκεντρωτικό πυρήνα αν
θρώπων, λειτουργιών και δραστηριοτή
των, με κίνδυνο γρήγορης υποβάθμισης.
Στην περίπτωση αυτή προκύπτουν
προβλήματα μεταφοράς και εξυπηρέτη
σης του προσωπικού, των φοιτητών και
γενικότερα των χρηστών, καθώς και απο
μόνωσης τους από τη ζωή και τις λειτουρ
γίες του πλησιέστερου αστικού κέντρου.
Γι’ αυτό το λόγο, η χωροθέτησή τους
πρέπει να επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε
κύριες συγκοινωνιακές αρτηρίες και ι
διαίτερα για τα τεχνολογικά πάρκα στο
αεροδρόμιο. Η δυνατότητα ικανοποίησης
της κινητικότητας ατόμων ως προς τα ε

θνικά και διεθνή κέντρα αποτελεί απα
ραίτητη προϋπόθεση, αφού μόνο η τηλε
ματική σύνδεση δεν επαρκεί.
Η ύπαρξη ενός ευχάριστου, φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος, ειδικότε
ρα στα τεχνολογικά πάρκα, σε αντίθεση
με τις παραδοσιακές βιομηχανικές ζώνες,
αποτελεί ένα ουσιαστικό κριτήριο για την
εγκατάσταση των εταιριών και την εν γένει επιτυχία τους. Καθώς επίσης η πολιτι
στική ζωτικότητα ενός κοινωνικού ιστού
αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο γένε
σης και περαιτέρω ανάπτυξης.8
Σύντομο ιστορικό Ιδρυσης της Γ.Γ.ΕΤ.

Η ερευνητική πολιτική, οι διακηρύξεις, η
υλοποίηση, ό,τι, τέλος πάντων, έχει σχέση
με την τακτική και τη στρατηγική της ε
ρευνητικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
στη χώρα, ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια το
1971, όταν δημιουργήθηκε η πρώτη ελλη
νική δημόσια υπηρεσία με το Ν.Δ. 823 πα
ρά τω πρωθυπουργό) Γ. Παπαδόπουλο.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1972, η υπηρε
σία μεταφέρεται στο υπουργείο Πολιτι
σμού, που συμπληρώνει την ονομασία του
με το «και Επιστημών». Το 1977 δημιουργείται με το νόμο 706 η Υπηρεσία Επιστη
μονικής Έρευνας και Τεχνολογίας στο
τότε υπουργείο Συντονισμού και το 1982
το υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Επιμέρους ερευνητικές δραστηριότητες
υπήρχαν βέβαια από πολύ παλαιότερα
και συνδέονται περισσότερο με εκπαιδευ
τική πολιτική, κυρίως της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαία η ίδρυση
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
το 1842, που τοποθετείται περίπου 5 χρό
νια μετά την ίδρυση του πανεπιστημίου.
Αυτό ήταν το πρώτο ερευνητικό κέν
τρο που ιδρύθηκε στη χώρα. Το κτίριο εί
ναι έργο του Δανού αρχιτέκτονα Θεόφι
λου Χάνσεν και χτίσθηκε στο λόφο των
Νυμφών στο θησείο, θέλω να σταθώ σε
αυτό το σημείο για να πω ότι πάντοτε τα
ερευνητικά ιδρύματα ήταν εκτός αστικού
ιστού. Το 1954 ιδρύεται η Ελληνική Επι
τροπή Ατομικής Ενέργειας και σε 6 χρό
νια ο Δημόκριτος και το Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (σχέδια Πικιώνη και Δοξιάδη).
Εδώ, θα ήθελα να αναφερθώ στο cam
pus του Δημόκριτου, το οποίο είναι το με
γαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στη χό>ρα
μας. Βρίσκεται σε μια έκταση, εκτός σχε
δίου, 600 στρεμμάτων στην Αγ. Παρα
σκευή 12 με 14 χλμ. από το κέντρο της Α
θήνας. Ο αντιδραστήρας σε πειραματική
μορφή φτιάχτηκε με τη συμβολή Αμερικα
νών και Ισραηλινών επιστημόνων (195761), κυρίως με τη βοήθεια των ΗΠΑ για
την ανασυγκρότηση και με την παρέμβα
ση των ανακτόρων. (Η πρώτη διοικούσα
επιτροπή της ΕΕΑΕ είχε πρόεδρο τον
ναύαρχο Α.,Σπανίδη).*

Την περίοδο εκείνη έγινε αγώνας για
να πεισθούν οι κάτοικοι της Αγ. Παρα
σκευής ότι δεν υπήρχε πρόθεση να κατασκευασθεί ατομική βόμβα, ούτε να μολυνθεί η περιοχή με ραδιενέργεια. Τα κτίρια
χωροθετούνται σχεδόν τυχαία χωρίς κα
μιά εμφανή σχέση μεταξύ τους* κάποια
από αυτά έγιναν από επιφανείς Έλληνες
αρχιτέκτονες, όπως ο Τομπάζης.
Ο Δημόκριτος θα αποτελέσει τον κυ
ρίαρχο πόλο του τεχνολογικού πάρκου
Αττικής, το οποίο δεν θα βρίσκεται σε μια
θέση, αλλά θα επεκτείνεται σε ένα νοητό
τόξο που περικλείει βορείως τον Υμηττό,
ξεκινώντας απ’ το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, περνώντας από το Δημόκριτο,
από διάφορα ερευνητικά κέντρα που βρί
σκονται στα Μεσόγεια όπως της ΔΕΗ και
πιθανόν να καταλήγει, αν ευοδωθούν τα
διάφορα σχέδια του Ε.Μ.Π., στο Λαύριο.
Με την ίδρυση του υπουργείου Έρευ
νας και Τεχνολογίας (ΥΠΕΤ) άρχισε η ε
πεξεργασία ενός θεσμικού πλαισίου για
να ρυθμίσει συνολικά τα θέματα έρευνας.
Λαμβάνεται ως βάση ο Ν. 1268/82 νόμοςπλαίσιο για τα ΑΕΙ για την κατάταξη του
προσωπικού των ερευνητικών φορέων,
αλλά παράλληλα βάζει κάποια τάξη στην
πανσπερμία των αντιλήψεων διαφόρων
εννοιών (περί έρευνας, μεταφοράς τεχνο
λογίας κ.λπ.).
Ιδρύεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμ
βούλιο Έρευνας (ΕΙΣΕ), το οποίο συμ
βουλεύει, καθορίζει και δίνει εξουσιοδό
τηση στον υπουργό, με την οποία συνιστά,
ενοποιεί, χωρίζει, μεταφέρει (ολικά ή με
ρικά), μετατρέπει και καταργεί πάσης
μορφής ερευνητικά κέντρα.
Ο νόμος 1514 του 1985 περί έρευνας έ
μελλε να συμπέσει χρονικά με την υποβάθμιση του υπουργείου σε Γενική Γραμ
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και δεν
είναι τυχαίο ότι δεν υπήχθη στο υπουρ
γείο Παιδείας αλλά στο υπουργείο Βιομη
χανίας- αυτή η στροφή δόθηκε τότε κυ
ρίως με την υφυπουργό Βιομηχανίας Βάσω Παπανδρέου, η οποία ήθελε να κάνει
πραγματικότητα τη σύνδεση έρευνας και
παραγωγής.
Την περίοδο αυτή, το 1984-85, ιδρύον
ται επίσης τα τρία περιφερειακά ερευνη
τικά κέντρα, που αργότερα θα αποτελέσσυν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευ
νας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Μετά δύο χρόνια άρχισε να εφαρμόζε
ται μια πιο συστηματική πριμοδότηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι τομεακές ή
κλαδικές εταιρίες βιομηχανικής έρευνας
λειτούργησαν αρχικά το 1986 με την Εται
ρία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογι
κής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ
Α.Ε.) στο Βόλο.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκ
συγχρονισμό και τεχνολογική υποστήριξη
παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής
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βιομηχανίας ή ΓΤΕΤ και στη συνέχεια ο
ΕΟΜΜΕΧ ίδρυσαν έξι από αυτές τις εται
ρίες. Οι κλάδοι που έχουν καλυφθεί, ε
κτός της μεταλλουργίας, είναι της ναυτι
κής τεχνολογίας (ΕΑΝΤ), κεραμικών - πυ
ριμάχων (ΕΚΕΠΥ), του δέρματος - υπο
δήματος, των βιολογικών υλικών, τροφί
μων (ETAT) και της κλωστοϋφαντουργίας
(ΕΤΑΚΕΙ).

Για να βοηθήσουν άμεσα οι επιχειρή
σεις στη χρηματοδότηση ερευνητικών
προγραμμάτων και καινοτομικών έργων,
προκηρύσσεται το Πρόγραμμα Ανάπτυ
ξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ), που
θεσμοθετείται με Π.Δ. 558/85 και έχει ως
σκοπό την ενθάρρυνση και ανάπτυξη βιο
μηχανικής έρευνας, με επιχορήγηση κατά
50% από τη ΓΓΕΤ. Κρίνονται επενδύσεις
παραγωγής προϊόντων και παροχής υπη
ρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολο
γίας για τη χρηματοδότησή τους από το ΥΠΕΘΟ.

Σήμερα, μετά την έγκριση του ΕΓΤΕΤ/
ΣΠΑ, η ΓΤΕΤ χρηματοδοτεί περίπου με
35% την κτιριακή υποδομή όλων των πε
ριφερειακών ερευνητικών κέντρων, τα ο
ποία θα μετεξελιχθούν σε τρία τεχνολογι
κά πάρκα, εκτός Αττικής. Ήδη το τεχνο
λογικό πάρκο Πάτρας έχει ιδρυθεί και έ
χει ξεκινήσει τη λειτουργία του ως ανώνυ
μη εταιρία.
Επίσης, μέσω του ιδίσυ προγράμμα
τος, προγραμματίζεται η μεταστέγαση
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνι
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το λό
φο των Νυμφών του θησείου στο λόφο
Πεντέλης.
Δύο άλλα μεγάλα έργα στα πλαίσια της
πολιτικής, της έρευνας και τεχνολογίας
είναι τα νέα εργαστήρια του Παστέρ και η
αποπεράτωση του Ερευνητικού Ιδρύμα
τος Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέ
ξανδρος Φλέμιγκ» στη Βάρη Αττικής. Και
τα δύο αφορούν στις έρευνες στο χώρο της
βιοϊατρικής. Με όλα αυτά τα έργα γίνεται
μια προσπάθεια για τη μετεξέλιξη του το
μέα της έρευνας.

Τεχνολογικό πάρκα στην Ελλάδα
1. Γνηκύ

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη τεχνολο
γικών πάρκων στην Ελλάδα ξεκίνησε το
1989. Η αρχική ιδέα της προώθησης της
δημιουργίας τεχνολογικών ή επιστημονι
κών πάρκων με κρατική πρωτοβουλία,
γεννήθηκε από την ανάγκη αποκέντρωσης
των ερευνητικών δραστηριοτήτων και,
παράλληλα, της σύνδεσης της έρευνας με
την τεχνολογία και την παραγωγή. Το
πρόγραμμα αυτό βασίστηκε ουσιαστικά
στην ήδη ανεπτυγμένη πανεπιστημιακή
και ερευνητική υποδομή της χώρας, κατά

τις δεκαετίες 1960 και 1980 και έθεσε τις
προϋποθέσεις για προσέλκυση σε συγκε
κριμένες περιοχές νέων παραγωγικών
δρστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας που
απαιτούν σοβαρή ερευνητική υποστήρι
ξηΤα ελληνικά τεχνολογικά πάρκα ανα
πτύσσονται σε πόλεις με σημαντικά πανε
πιστήμια, χρησιμοποιώντας ως πυρήνα υ
πάρχοντα ευέλικτα ερευνητικά κέντρα,
που είχαν ιδρυθεί πριν από το 1987, με
σκοπό τη διευκόλυνση της ροής νέας γνώ
σης προς τον παραγωγικό τομέα. Το
πρώτο βήμα του προγράμματος αποτελεί
η επέκταση των εγκαταστάσεων των λειτουργούντων ερευνητικών κέντρων και η
δημιουργία «θερμοκοιτίδων» για νέες ε
πιχειρήσεις. Κάθε πάρκο, προβλέπεται
να έχει τη δική του διοικητική δομή και
μηχανισμό λήψης αποφάσεων, ώστε να εξαρτάται κατά το δυνατό λιγότερο από το
αθηναϊκό κέντρο.
Στις αρχές του 1992 βρίσκονται σε α
νάπτυξη 4 επιστημονικά και τεχνολογικά
πάρκα: στην Πάτρα, το Ηράκλειο, τη
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
Τα 4 έργα που αναφέρονται κατωτέρω,
χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμμα
τος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ)
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, από
την Επιτροπή Ε.Κ. και από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Λεπτομερές σχέδιο ανά
πτυξης, που αναφέρεται κυρίως σε κτιριακές υποδομές, καλύπτει την περίοδο
1991-93 με ποσό 4 δισ. δρχ. περίπου. Συμ
πληρωματικά ποσά αντλούνται από τα
ΜΟΠ και ΠΕΠ των περιφερειών στις ο
ποίες έχουν ενταχθεί τα πάρκα. Μετά την
πρώτη περίοδο ανάπτυξης αναμένονται
ουσιαστικές χρηματοροές από ιδιωτικά
κεφάλαια.
2 Ttimioywà βάρη Πάτρας

Στην Πάτρα, το έργο ανάπτυξης του τε
χνολογικού πάρκου περιλαμβάνει την οι
κοδόμηση, σε περιοχή κοντά στο πανεπι
στήμιο (10 χλμ ΝΑ της πόλης της Πά
τρας), του κτιρίου του ΕΙΧΗΜΥΘ (Ερευ
νητικό Ινστιτούτο Χημείας Υψηλών θερ
μοκρασιών) και του κτιρίου της ΤΠΠ
Α.Ε. (Τεχνολογικό Πάρκο Πάτρας). Στο
δεύτερο κτίριο θα στεγαστούν οι υπηρε
σίες του πάρκου και το κέντρο καινοτο
μιών (BIC) Πάτρας. Η ΤΠΠ Α.Ε. ιδρύθη
κε το 1989 ως θυγατρική του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΓΓΕ), που ε
ποπτεύεται από τη ΓΤΈΤ, και της Εται
ρίας Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΤΑΔΕ) με κεφάλαιο 20 εκατ. δρχ. Μετά τη
διάλυση της ΕΤΑΔΕ, όλες οι μετοχές πε
ριήλθαν στο ΓΓΕ, το οποίο συζητεί σήμε
ρα τη συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΤΠΠ
Α.Ε. του πανεπιστημίου Πάτρας και των
δήμων και κοινοτήτων της περιοχής.

Το πάρκο της Πάτρας είναι το πλέον
προχωρημένο έργο, από άποψη σχεδιασμού στρατηγικής για την ανάπτυξη συ
νεργασιών με επιχειρήσεις και δημιουρ
γία άυλων υποδομών για την υποστήριξη
επιχειρήσεων. Μια λεπτομερής μελέτη εφικτότητας καταρτίστηκε από ειδικευμέ
να γραφεία, σε συνεργασία με διεθνή οί

κο, η οποία δείχνει τους αρχικούς προσα
νατολισμούς της προσπάθειας. Επίσης,
από το 1989, έχει εγκατασταθεί στην Πά
τρα (Ρίο) μια μικρή ομάδα διοίκησης, που
προωθεί το έργο και τις συνεργασίες με ε
πιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια.
Στο διοικητικό συμβούλιο της ΤΠΠ Α.Ε.
εκπροσωπούνται το ΓΓΕ, το πανεπιστή
μιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε
λητήριο και ο δήμος Πατρέων.
Το βασικό πρόβλημα, που έχει καθυ
στερήσει την εκτέλεση των κτιριακών έρ
γων, απστέλεσε η αντίδραση των κοινο
τήτων στους χώρους των οποίων πρόκει
ται να εγκατασταθούν το ΕΙΧΗΜΥΘ και η
ΤΠΠ Α.Ε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ορισμένοι κοινοτάρχες και κάτοικοι, κά
τοχοι αγροτεμαχίων, εμπόδισαν την έκδο
ση όρων δόμησης και αδειών οικοδόμη
σης, προβάλλοντας φόβους για ρύπανση
του περιβάλλοντος, απαλλοτρίωση εκτά
σεων ή μείωση της αξίας της γης. Οι φόβοι
αυτοί φαίνεται να έχουν διασκεδαστεί σε
σημαντικό βαθμό, ώστε να αρχίσει η ανέ
γερση των κτιρίων μέσα στο 1992.
J ΤίχτολογΜ0ηάρκ§θτασαλθ¥<κηζ

Η Θεσσαλονίκη, ως σταυροδρόμι των
Βαλκανίων, θα μπορούσε να απστελέσει
μείζονα πόλο τεχνολογικής ανάπτυξης
της ευρύτερης περιοχής. Μέχρι να ρυθμι
στούν τα προβλήματα της τέως ΓιουγκοΖνΓΧΚΝΜ 1 0 3

χώρους γραφείων.
γ. Δημιουργία από την πρώτη στιγμή εγ
καταστάσεων για τη στέγαση επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων (incubation
building) πέραν των εργαστηριακών
χώρων του Ε1ΤΧΗΔ.
Το ΕΓΓΧΗΔ φιλοδοξεί να διευρύνει το
ρόλο του πάρκου, με ανάληφη πρωτοβου

σλαβίας και να καταστεί εφικτό ένα τέ
τοιο σχέδιο, η Θεσσαλονίκη μπορεί να αξιοποιήσει τα ήδη σημαντικά πλεονεκτή
ματα που διαθέτει: το μεγαλύτερο πανε
πιστήμιο της χώρας, ένα δεύτερο οικονο
μικό πανεπιστήμιο, ένα ΤΕΙ, ερευνητικά
κέντρα και τη μεγαλύτερη βιομηχανική
συγκέντρωση, ύστερα από εκείνη της Α
θήνας.
Την ανάπτυξη τεχνολογικού πάρκου
στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει το ΕΓΓΧΗΔ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικών
Διεργασιών), που ανήκει κι αυτό στο ΙΤΕ
και εποπτεύεται από τη ΓΤΕΤ.
Η εγκατάσταση του τεχνολογικού πάρ
κου Θεσσαλονίκης χωροθετείται σε οικό
πεδο 25 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του
ΓΓΕ, στη Θέίρμη Θεσσαλονίκης. Στα
πλαίσια του ΕΠΕΤ προγραμματίζεται να
ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του προγράμ
ματος κατασκευής των εγκαταστάσεων
του πάρκου.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:
α. Μια κεντρική μονάδα διοίκησης και
παροχής υπηρεσιών διοίκησης, συνεδριακής δραστηριότητας και εκπαί
δευσης.
β. Δημιουργία δύο τύπων εργαστηρια
κών χώρων για τις δραστηριότητες του
ΕΓΓΧΗΔ, ενός μεγάλου μεγέθους, με
ύψος της τάξης των 11 μ. για ειδικές
διατάξεις έρευνας και ενός εργαστη
ρίου τύπου πάγκου σε στενή επαφή με

λιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε συ
νεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεν
τρικής Μακεδονίας και βιομηχανίες της
Βόρειας Ελλάδας. Η ανάπτυξη του πάρ
κου θα βασισθεί σε μια στρατηγική που
καταστρώνεται με τις συνεργαζόμενες
βιομηχανίες: μετά μία εξαντλητική ανά
λυση αγοράς, θα καθοριστούν από τους
χρήστες οι δραστηριότητες που θα προω
θηθούν σε κύριους κλάδους της ελληνικής
βιομηχανίας (υφαντουργία, τρόφιμα/ποτά, υλικά/χημική τεχνολογία).
4, Επκπημοιπκή κα τίχνολορκό nàfmo HpmÄtbv
(ST&-C)

Το Ηράκλειο προηγείται των άλλων πό
λεων στην κατασκευή των κτιριακών υπο
δομών για το ερευνητικό κέντρο και τις
διοικητικές υπηρεσίες του πάρκου, (7
χλμ. από το κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα
στην πανεπιστημισύπολη, σε έκταση
120.000 μ.), ενώ έχουν δημισυργηθεί ήδη
και ορισμένες εταιρίες αξιοποίησης ερευ
νητικών αποτελεσμάτων (spin offs) και
παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (KNOSSOS, ITANOS κ.λπ.).
Τα πλεονεκτήματα του STEP-C είναι:
- Η σύνδεση με το ερευνητικό κέντρο
Κρήτης, που έχει έντονα δραστηριο
ποιηθεί στην κοινοτική έρευνα.
- Η γειτνίαση με τις πανεπιστημιακές

σχολές θετικών επιστημών και υγείας
και με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
- Η πλούσια τοπική οικονομία τον Ηρα
κλείου και το διεθνές αεροδρόμιο.
- Το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και η
πολιτισμική ιστορία του χώρου.
Ειδικότερα πλεονεκτήματα αποτε
λούν:
- Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα υ
ψηλής απόδοσης (ΒΙΤΝΕΤ, EARN,
EUROCOM, EURONET, INTERNET),
που δίνουν τη δυνατότητα μεταβίβασης
δεδομένων, ηλεκτρονικού ταχυδρομεί
ου, τηλεδιάσκεψης, σε βιβλιοθήκες, σε
εργαστήρια και υπηρεσίες υψηλής τε
χνολογίας (ηλεκτρονικό εργαστήριο,
υαλουργεία, μηχανουργεία, μικροσκό
πια κ.λπ.).
- Η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης για
φορολογικά κ.ά. κίνητρα προς επιχει
ρήσεις, γραφεία λογιστών, συμβούλων,
νομικών συμβούλων, ταξιδίων, ασφα
λίσεων, μάρκετινγκ κ.τ.λ.
- Η λειτουργία υποδομών εστίασης, ξε
νοδοχείων, αθλητισμού.
Οι τομείς εξειδίκευσης του ερευνητι
κού κέντρου και του STEP-C περιλαμβά
νουν τα εξής:
- Μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία
(θηλαστικά, έντομα, φυτά, ζύμες, πρω
τεΐνες, ενζυμική τεχνολογία, ανοσοβιο
λογία, διαγνωστική, μικροχημεία, μι
κροσκοπία).
- Εφηρμοσμένες επιστήμες (λέιζερ, ηλε
κτρονικά προϊόντα, ημιαγωγοί, μικρσηλεκτρονική, άμορφοι ημιαγωγοί,
πολυμερή).
- Πληροφορική (λογισμικό, υποστήριξη
αποφάσεων, ιατρικά συστήματα, σχεδιασμός VLSI, διαχείριση δικτύων, τη
λεπληροφορική, οπτικά συστήματα,
συστήματα παράλληλης επεξεργασίας).
- Περιβάλλον, υδάτινοι πόροι, ατμο
σφαιρική ρύπανση, κλιματικές μεταβο
λές, υπεριώδης ακτινοβολία).
Το πρόβλημα, που προσπαθεί να αντι
μετωπίσει αυτή τη στιγμή το STEP-C, είναι
η ανεπάρκεια των χρηματοδοτήσεων για
την κάλυψη όλου του σχεδίου κατασκευής
και ανάπτυξης.
5.KirTpoiitTotopôtTtx*oÂeybfOTOBa$e

Στην Αττική βρίσκεται συγκεντρωμένο το
60% του ερευνητικού δυναμικού της χώ
ρας, αλλά και πάνω από το 50% του πα
ραγωγικού δυναμικού. Σημαντικό τμήμα
του δυναμικού αυτού επιζητεί τη συνερ
γασία, τον εκσυγχρονισμό, την αξιοποίη
ση των επιστημονικών και τεχνολογικών
γνώσεων. Από αυτή τη βάση ξεκίνησε η ι
δέα να αναπτυχθεί και στην Αττική ένα ε
πιστημονικό - τεχνολογικό πάρκο, που θα
αξιοποιεί το υπάρχον δυναμικό. Το πρώ-

το βήμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί
η ανάπτυξη στους χώρους του ΕΚΕΦΕ Δη
μόκριτος ενός κέντρου μεταφοράς τεχνο
λογίας και μιας θερμοκοιτίδας επιχειρή
σεων υψηλής τεχνολογίας. Το έργο χρη
ματοδοτείται από το ΕΓΙΕΤ και από το
ΠΕΠ Αττικής.
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος απασχολεί
500-600 άτομα, εκ των οποίων το 1/3 πε
ρίπου είναι ερευνητές, κατανεμημένοι σε
8 ινστιτούτα, που καλύπτουν το μεγαλύ
τερο μέρος των φυσικών επιστημών. Δια
θέτει επίσης σημαντικότατη βιβλιοθήκη
και υπολογιστική υποδομή. Το δυναμικό
αυτό μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της
ανάπτυξης της οικονομίας και του τεχνο
λογικού εκσυγχρονισμού του παραγωγι
κού συστήματος. Ήδη, ορισμένοι ερευνη
τές συνεργάζονται με βιομηχανίες, ενώ
ένα ολόκληρο εργαστήριο, το εργαστήριο
ηλιακών συλλεκτών, εργάζεται για λογα
ριασμό των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων
του κλάδου αυτού.
Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει
σε τρεις φάσεις. Κάθε φάση έχει λειτουρ
γική αυτοτέλεια, αλλά ταυτόχρονα συμ
πληρώνει τις προηγούμενες:
Φάση 1η: θερμοικοιτίδες
ανάπτυξης
νέων επιχειρήσεων (2.000
t -μ·)·
Φάση 2η: κέντρο μεταφοράς τεχνολο
γίας.
Φάση 3η: επιχειρηματικές μονάδες έρευ
νας με συγχρηματοδότηση από
ιδιωτικές πηγές και την Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι εγ
καταστάσεις (160 τ.μ.), που θα φιλοξενή
σουν τις πρώτες μονάδες έρευνας και α
νάπτυξης νέων προϊόντων, διεργασιών
και υπηρεσιών με έντονο επιστημονικό
και τεχνολογικό περιεχόμενο.
Οι εγκαταστάσεις αυτές αποσκοπούν
στην εκτέλεση προγραμμάτων, δύο έως
τεσσάρων χρόνων, κατά τη διάρκεια των
οποίων διατίθενται ο χώρος και η πρόσ
βαση στην οργανολογική υποδομή, τα υ
πολογιστικά συστήματα, τις τηλεπικοινω
νίες, τη βιβλιοθήκη και γενικότερα την τε
χνογνωσία του ερευνητικού κέντρου.
Η προκαταρκτική έρευνα αγοράς έδει
ξε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
στους τομείς:
* Νέα προηγμένα υλικά
* Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
* Βιοτεχνολογία
* Πρότυπα και ποιοτικοί έλεγχοι.
Περισσότερες από 20 επιχειρήσεις, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον εγκατάστασης στη
«θερμοκοιτίδα» και απ’ αυτές, η διοίκηση
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος θα πρέπει να επιλέξει ένα μικρό αριθμό.

ί. ΠροοαηΛς α ή ιποαης

Άλλες πόλεις με δυναμικό για την ανά
πτυξη μηχανισμών σύνδεσης της επιστή
μης, της τεχνολογίας και της παραγωγής
είναι τα Γιάννινα, οι άξονες Βόλου - Λά
ρισας, και Καβάλας - Ξάνθης, τα Χανιά
κ.λπ. Μια πρωτοβουλία των καθηγητών

του ΕΜΠ, ιδιωτών και των δημοτικών
αρχών του Λαυρίου, πρότεινε τη δη
μιουργία ενός τεχνολογικού χώρου στο
Λαύριο, με την αξιοποίηση των εγκατα
στάσεων της εταιρίας που εκμεταλλευό
ταν τον ορυκτό πλούτο της περιοχής. Το
ΕΜΠ θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τα α
νακαινισμένα εργαστήρια και δοκιμαστι
κές εγκαταστάσεις για ερευνητικά πειρά
ματα και για παροχή υπηρεσιών προς
τρίτους.
Η ΕΤΒΑ και η ΒΙΠΕΤΒΑ έχουν στο πα
ρελθόν δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής
στις ανωτέρω προσπάθειες ανάπτυξης τε
χνοπόλεων. Το ενδιαφέρον αυτό δεν έχει
ακόμη εκδηλωθεί με συγκεκριμένες επεν
δύσεις.
■
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Η υπόθεση δημιουργίας θερμοκοιτίδοςτεχνολογικού πάρκου σε περιοχή
με αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Η περίπτωση των Ιωαννίνων

Στα ύρ ο ς Χρ.Τ ς ε τς η ς *

Ι ΧΑΜΗΛΕΣ οικονομικές επιδό
σεις στην 'Ηπειρο -τη δεύτερη μειο
νεκτικότερη περιοχή από τις 171 της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας- είναι συμπτώμα
τα, μια από τις κυριότερες αιτίες των ο
ποίων αποτελεί η έλλειψη ικανότητας για
καινοτομία. 'Οπως και οι άλλες περιφέ
ρειες με αναπτυξιακή καθυστέρηση, η ε
ξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από
λίαν περιορισμένες επιδόσεις στους το
μείς έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τ).
Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε ότι, μόνο
εφόσον οι Ε&Τ απστελέσουν αναπόσπα
στο τμήμα των παραγωγικών δραστηριο
τήτων των περιοχών αυτών, θα επιτευχθεί
μείωση του οικονομικού χάσματος με τις
άλλες ανεπτυγμένες κοινοτικές περιφέ
ρειες, ιδίως μετά την εγκαθίδρυση της ενι
αίας εσωτερικής αγοράς και θα περιορισθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται
από μία περαιτέρω καθυστέρησή τους.
Αυτό ακριβώς το κενό καλείται να κα
λύψει η δημιουργία ενός πόλου σύνδεσης
Ε&Τ στην περιφέρεια της Ηπείρου -θερ
μοκοιτίδα ή τεχνολογικό πάρκο ή, πιο α
πλά, μία δομή που θα ενισχύσει τη σύσφιγξη σχέσεων πανεπιστημιακής έρευ
νας και παραγωγής1- αναγκαίου για την
εισαγωγή της καινοτομίας-τεχνολογίας
και τη διάχυση στις παραγωγικές δομές
της στην ευρύτερη περιφέρεια.
Ο προτεινόμενος πόλος σύνδεσης
Ε&Τ&Π θεωρείται δομικό στοιχείο για
την περιφερειακή ανάπτυξη της Ηπείρου,
που θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ πανε
πιστημιακής έρευνας και παραγωγής, α
ναγκαία προϋπόθεση για την εισαγωγήδιάχυση της καινοτομίας-τεχνολογίας
στις παραγωγικές δομές της ευρύτερης
περιοχής.

Ο

0 ρόλος της σύνδεσης έρευνας (Ε)
και παραγωγής (Π) στην οικονομική
ανάπτυξη

* Ο Σταύρος Χρ. Τσέτσης είναι δρ. πολεοδόμος-χωροτάχτης

Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε τις θετικές
επιπτώσεις της σύνδεσης Ε&Π στη συνο
λική οικονομική ανάπτυξη μιας περιφέ
ρειας. Συγκεκριμένα, μια σειρά παραγόν
των επιβάλλει την προσέγγιση Ε&Τ&Π:

Ο πολύπλευρα εξειδικευ μένος χαρα
κτήρας του τομέα της υψηλής τεχνολο
γίας απαιτεί ταυτόχρονα γνώσεις πολ
λών επιστημονικών κλάδων. Η συνύ
παρξη μονάδων διαφορετικής παραγω
γής πανεπιστημιακών και ερευνητικών
δομών συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυ
τό.
Οι παραγωγικές μονάδες αποκτούν
πρόσβαση στο σύνθετο και δαπανηρό
πανεπιστημιακό τεχνολογικό εξοπλι
σμό, που δεν δικαιολογείται από το μέ
γεθος των επιχειρήσεων αυτών.
Η πρόσβαση στην τεχνογνωσία και την
ειδική εμπειρία που συχνά υπάρχει στα
πανεπιστήμια, αλλά δεν διαθέτει η πα
ραγωγή.
Η αλληλοσύνδεση μεταξύ συστημάτων
εκπαίδευσης - έρευνας - παραγωγής.
Η προσαρμογή στην επαγγελματική πα
ραγωγικότητα πολλών φοιτητών και
μελλοντικών στελεχών παραγωγής απο
τελεί κεντρικό σημείο των προβληματι
σμών τους, ενώ αυξάνεται στους κόλ
πους των επιχειρήσεων η πεποίθηση ότι
η εκπαίδευση, κυρίως των διευθυντι
κών της στελεχών, αποτελεί κλειδί στο
διεθνή ανταγωνισμό. Η προσέγγιση
Ε&Π αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο των
ανωτέρω τάσεων.
Η μείωση του κύκλου της καινοτομίας.
Η παραγωγή υψηλής τεχνολογίας απαι
τεί ένας σημαντικός αριθμός προσωπι
κού να αφιερωθεί στην έρευνα, ενώ όλο
και πιο συστηματική γίνεται από τις ε
πιχειρήσεις η προσφυγή στην Ε&Τ.
Η ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας πραγ
ματοποιείται σημαντικά μέσω μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME), οι οποίες,
με την εγκατάστασή τους σε μια τεχνο
λογική δομή, προσεγγίζουν το ερευνη
τικό περιβάλλον και βρίσκουν πιο εύ
κολα το απαραίτητα εξειδικευμένο
προσωπικό, σε αντίθεση με τις μεγάλες
μονάδες, που μόνο με τη φήμη τους
μπορούν να προσελκύσουν ερευνητές.
Παράλληλα, οι δομές σύνδεσης Ε&Π
συνεισφέρουν ουσιαστικά:
- στην αύξηση του βαθμού αξιοποίησης
των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην
παραγωγή.

- στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλον
τος για MME υψηλής τεχνολογίας,
- στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής
τεχνολογίας σε συγκεκριμένο χώρο,
- στην αύξηση των επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και της απασχόλησης.

Δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η
μεταφορά τεχνολογίας και
σύνδεσης Ε&Π στην Ήπειρο

Η μεταφορά γνώσεων από την πανεπιστη
μιακή έρευνα προς την παραγωγή δεν
πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.
Ο Ο.Ο.Σ.Α., σε έκθεσή του για τις χώ

0 ρόλος της διάχυσης της έρευνας
και τεχνολογίας στην παραγωγή
σε περιοχές με αναπτυξιακή και
τεχνολογική καθυστέρηση: η
περίπτωση της Ηπείρου

Τίθεται ευθέως το ερώτημα: Γιατί είναι α
ναγκαία η προοέγγιση Ε&Π σε μια περιο
χή με αναπτυξιακά προβλήματα, η οποία,
παράλληλα, δεν διαθέτει επιχειρήσεις υ
ψηλής τεχνολογίας, ούτε οι κρατικοί φο
ρείς έχουν να επιδείξουν επιτυχείς προσ
πάθειες στην παραγωγή τεχνολογικών
προϊόντων;

Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε ότι το
κόστος της εγκατάλειψης μειονεκτικών
περιφερειών είναι σαφώς υψηλότερο από
τις αρχικές κρατικές επενδύσεις στο συγ
κεκριμένο τομέα και από τα πλεονεκτήμα
τα που θα προκόψουν από την εισαγωγήδιάχυση της τεχνολογίας στον οικονομι
κό, κοινωνικό και επιστημονικό ιστό της
περιοχής σε μακροοικονομική βάση.
Συγκεκριμένα, η σύνδεση Ε&Π στην
περιφέρεια της Ηπείρου θα συνεισφέρει
ουσιαστικά:
- στην αξιοποίηση ενός ανενεργού επι
στημονικού δυναμικού,
- στη συγκράτηση ή/και στην προσέλκυ
ση επιστημόνων σημαντικού κύρους
στην περιοχή,
- στην τεχνολογική ανάπτυξη της ευρύτε
ρης περιοχής,
- στην τόνωση-αύξηση της σχετικά χαμη
λής εγχώριας ζήτησης τεχνολογίας και
της διάχυσής της στην περιφέρεια.
- στη συμμετοχή δράσεων και ενεργειών
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κυρίως
στους τομείς Ε&Τ, που δεν αξιοποιούνται αρκούντως ή και χάνονται, λόγω ελλείψεως ερευνητικής και τεχνολογικής
υποδομής,
- στην ανάπτυξη και στην αποκέντρωση
της περιφέρειας της Ηπείρου και στην
ισόρροπη κατανομή ανθρώπων και
δραστηριοτήτων εντός του ελλαδικού
χώρου,
- σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καινοτο
μίας -όπως πρστείνεται με τη δημιουρ
γία μιας τεχνολογικής δομής- η οποία
θα είναι σαφώς αποτελεσματικότερη
από ό,τι οι προσπάθειες εισαγωγής και
νοτομίας σε επίπεδο μεμονωμένων επι
χειρήσεων.

ρες που βρίσκονται στο στάδιο εκβιομη
χάνισης -στην περίπτωση τουλάχιστον
της τεχνολογικής ανάπτυξης θεωρείται
και η Ήπειρος- επισημαίνει ότι:
- Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν ως
κύριο μίλημα την επιβίωση και το βρα
χυπρόθεσμο κέρδος, χωρίς να δείχνουν
ιδιαίτερη προθυμία για επενδύσεις
στην επιστημονική έρευνα, που στο
χεύει στη βελτίωση και αύξηση της αν
ταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.
'Αλλωστε, οι απαιτήσεις της αγοράς
τους το επιτρέπουν.
Πολλά πανεπιστήμια τηρούν τις απο
στάσεις από τις διαδικασίες παραγω
γής. Οι πανεπιστημιακοί δεν επιδιώ
κουν σχέσεις με τη βιομηχανία, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι είναι άγνωστη
στους παράγοντες παραγωγής. Οι άτυ
πες αυτές σχέσεις ενδέχεται να αποτελέσσυν τη βάση για νέες μορφές συνερ
γασίας μεταξύ όσων κινούνται προς αυ
τή την κατεύθυνση.
- Μια άλλη δυσχέρεια αφορά στη δυ
σκαμψία της διακίνησης των ερευνη
τών, αλλά και όσων ασχολούνται με τη
βιομηχανία, από τον ένα στον άλλο το
μέα, ακόμη και για μικρά χρονικά δια
στήματα.
Έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή δια
φόρων προγραμμάτων μπορεί να διευ
κολύνει και να ενθαρρύνει αισθητά την
κινητικότητα μεταξύ των τομέων βρα

χυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα.
Στην περιοχή, ειδικότερα, υπάρχει μια
αμοιβαία δυσπιστία σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή την εφικτότητα συνερ
γασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνη
τικών φορέων και MME.
Οι μεν παραγωγικές μονάδες αποδί
δουν τις επιφυλάξεις τους:
- στην απροθυμία των Ανωτάτων Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τέτοιας
συνεργασίας,
- στην αδυναμία των ερευνητών να προ
σαρμοστούν στις παραγωγικές διαδι
κασίες,
- στην έλλειψη εμπειρίας, σχετικά με τις
ανάγκες της βιομηχανίας και των επι
χειρήσεων,
- στην πανεπιστημιακή γραφειοκρατία
και τη θεωρητική προσέγγιση,
- στην έμφαση που δίδεται από τους ε
ρευνητές στις επιστημονικές δημοσιεύ
σεις. Και αυτό, ώς ένα σημείο, θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί φυσικό, αφού η ε
ξέλιξή τους σχεδόν ποτέ δεν συνδυά
στηκε με την οποιαδήποτε συμμετοχή
τους στις αναπτυξιακές προσπάθειες
της βιομηχανίας, αλλά είχε σχεδόν απο
κλειστικά κριτήρια τις επιστημονικές
εργασίες και δημοσιεύσεις.
Η βιομηχανία δεν έδωσε στη χώρα μας
και στην εξεταζόμενη περιφέρεια ιδιαίτε
ρη βαρύτητα στον παράγοντα έρευνα-τε-

χνολογία, ούτε στο σύνολό τους βελτίωσε
τις διαδικασίες παραγωγής και τον εξο
πλισμό, ο οποίος, κατά κανόνα, εισάγεται
από το εξωτερικό' το γεγονός αυτό δεν α
νησυχούσε ιδιαίτερα τις παραγωγικές μο
νάδες, που συχνά λειτουργούσαν υπό κα
θεστώς προστατευτισμού. Με την επικεί
μενη όμως ενιαία εσωτερική αγορά και
την άρση των φραγμών, είναι εμφανές ότι
οι παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής
θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήμα
τα, αν δεν ενσωματώσουν την καινοτομία
στις παραγωγικές διαδικασίες.
Μια σειρά άλλων παραγόντων δυσχε
ραίνει τη συνεργασία της πανεπιστημια
κής έρευνας και της παραγωγής, στην εξε
ταζόμενη περιοχή:
- η ανυπαρξία αντιστοιχίας του υπάρχσντος πανεπιστημίου και της τοπικής
παραγωγής,
- η αδυναμία των τοπικών MME να ανα
λάβουν το κόστος της έρευνας, απα
ραίτητο για την τεχνολογική τους ανα
νέωση,

- η πιεστική έλλειψη εξειδικευμένου ε
ρευνητικού δυναμικού, εμφανής στους
τομείς τεχνολογιών αιχμής,
- οι δυσχέρειες πρόσβασης από τη μια
πλευρά στην άλλη και
- η έλλειψη επαφών μεταξύ τους.
Παράλληλα, η κρίση στα ΑΕΙ και η
διάθεση ιδιαίτερα περιορισμένων πόρων
και Ε&Π στη χώρα μας, που αντιστοιχεί
στο 0,45% του ΑΕΠ για το 1989, από το ο
ποίο το 25% διατέθηκε στη βιομηχανία,
δεν διευκολύνουν τη συνεργασία Ε&Π.

Παράγοντες που ευνοούν τη
χωροθέτηση δομών προσέγγισης
Ε&Π σε περιοχές με αναπτυξιακή
καθυστέρηση. Η περίπτωση της
Ηπείρου.

Όμως, παρά την ύπαρξη των χαρακτηρι
στικών που αναφέρθηκαν, η διεθνής αλλά
και η ελληνική εμπειρία προσφέρουν α
ξιόλογα παραδείγματα συνεργασίας
Ε&Π, που θα μπορούσαν να προσδιορι
στούν και να αποτελέσουν πρότυπο για
την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως:
- Για έρευνα και ανάπτυξη, μέσω ανάλη
ψης κοινών ερευνητικών προγραμμά
των αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ε
φαρμογή των πορισμάτων της έρευνας
στην πράξη, με αξιοποίηση των υπαρ
χόντων φορέων -ΤΠ/Θ, κέντρα επιχει
ρηματικής καινοτομίας- και των χρη
ματοδοτικών κινήτρων: ΠΑΒΕ, συγχρηματοδοτήσεις κοινοτικών πολιτι
κών και δράσεων που άπτσνται του εξε
ταζόμενου τομέα.
- Για μεταφορά τεχνολογίας, μέσω εκ
πόνησης και εκτέλεσης προγραμμάτων,
κατάρτιστης στελεχών επιχειρήσεων
από πανεπιστημιακούς και ερευνητι
κούς φορείς.
- Για παροχή υπηρεσιών συμβούλου από
το διδακτικό και ερευνητικό προσωπι
κό του πανεπιστημίου σας MME της
περιοχής.
Μια σειρά αντικειμενικών παραγόν
των φαίνεται να ευνοεί την προσέγγιση
Ε&Π:
- Ο υπέρμετρος συγκεντρωτισμός της ευ
ρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και
η συντριπτική υπεροχή της έναντι των
υπολοίπων αστικών κέντρων στη χώρα
μας επιβάλλουν, σε κάθε περαιτέρω α
ναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική,
να έχουν στόχους αποκέντρωσης.
Η ευρεία διάρθρωση στον ελλαδικό
χώρο της τεχνολογικής ανάπτυξης θα
μπορούσε μεσοπρόθεσμα να αποτελέσει
έναν παράγοντα κλειδί για την αναβίω
ση του περιφερειακού χώρον στη χώρα
μας, αν ληφθσυν υπόψη:
α. Οι μετασχηματισμοί που επιφέρουν οι

νέες τεχνολογίες στο σύνολο των πα
ραγωγικών διαδικασιών.
β. Ο ρόλος που μπορούν να διαδραματί
σουν τα Τ.Π. στην ανάπτυξη των περι
φερειών και την αποκέντρωση.
γ. Το γεγονός ότι αυτοί οι πόλοι τεχνολο
γίας δεν δεσμεύονται από τα μεγάλα α
στικά κέντρα, όπως στο παρελθόν η
βιομηχανική παραγωγή.
- Η παρουσία αξιόλογου επιστημονικού
δυναμικού στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
- Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση, στους
κόλπους των MME, της περιοχής -και
κυρίως των νέων στελεχών της- ότι η ε
πιβίωση εντός της ενιαίας εσωτερικής
αγοράς επιβάλλει αύξηση της ανταγω
νιστικότητας των προϊόντων τους, που
είναι σε μεγάλο μέρος συνάρτηση της έ
ρευνας - καινοτομίας.
Αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή έ
χουν πλέον πεισθεί ότι η σύγχρονη, πα
νεπιστημιακού επιπέδου επιμόρφωση
των διευθυντικών τους στελεχών, απο
τελεί το κλειδί στο διεθνή ανταγωνισμό.
Είναι επίσης γεγονός ότι πολλοί τελειό
φοιτοι φοιτητές αλλά και ερευνητές θε
τικών επιστημών -που θα μπορούσαν
να αποτελέσουν τα συστατικά στοιχεία
ενός τεχνολογικού πόλου- επιδιώκουν
ταχεία προσαρμογή στην επαγγελματι
κή πραγματικότητα, στον ιδιωτικό κυ
ρίως τομέα.
Μια δομή σύσφιγξης των MME της πε
ριοχής με το ερευνητικό δυναμικό, τόσο
της Ηπείρου όσο και άλλων εθνικών και
κοινοτικών επιστημονικών ιδρυμάτων,
θα μπορούσε να αποτελέσει τον πόλο
προσέγγισης των ανωτέρω τάσεων.
- Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω των
διαφόρων πολιτικών της -διαρθρωτική
πολιτική (ΠΕΠ, εθνικό σκέλος, ορι
σμένες κοινοτικές πρωτοβουλίες), κοι
νή πολιτική στον τομέα των μεταφο
ρών, πολιτική στους τομείς Ε&Τ, ενερ
γειακή πολιτική κ.ά.- που συνεισφέ
ρουν ουσιαστικά στην τόνωση του περι
φερειακού χώρου της χώρας μας και
στη μείωση των περιφερειακών ανισο
τήτων και εντείνονται, ενόψει της
ΟΝΕ, γεγονός που ευνοεί την αναβίω
ση της Ηπείρου.
- Η Ήπειρος προσφέρεται ιδιαίτερα για
έρευνα σε νέους επιστημονικούς τομείς,
όπως η θαλάσσια τεχνολογία, η υδατο
καλλιέργεια, ο αγρστοβιομηχανικός
κλάδος, η αγροτοοικολογία, η περιβαλ
λοντική τεχνολογιά κ.ά.
- Οι αγροτικές και παράκτιες περιοχές
έχουν συχνά ανάγκη ειδικών δραστη
ριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, για
τις οποίες δεν ενδιαφέρονται οι κεντρι
κές περιοχές, όπου έχουν ήδη σημαντι
κές επιδόσεις.
- Για τις περιοχές που δεν παράγουν αυ-

τόχθονη τεχνολογία, τα Τ.Π. δημιουρ
γούν μια τεχνολογική υποδομή και α
ποκτούν πρόσβαση στις ενέργειες της
κοινοτικής και εθνικής ερευνητικής πο
λιτικής.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ως βασική προϋπόθεση για τη δη
μιουργία ΘΓΓΠ στην περιοχή θεωρείται η
ανάληψη ενεργειών από την περιφέρεια που αποτελεί κρατική βαθμίδα προγραμματισμού-σχεδιασμού και συντονισμού
της ανάπτυξης, στα πλαίσια της εξειδίκευσης των εθνικών στόχων και της αξιο
ποίησης των περιφερειακών ιδιαιτεροτή
των- για τη διερεύνηση, στα πλαίσια των
μέτρων για τις MME:
- των Ε&Τ τομέων που μπορούν να συν
δεθούν με την παραγωγή,
- των δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνολο
γίας στις παραγωγικές δραστηριότητες
που λείπουν ή είναι αναγκαίο να ενισχυθούν,
- της ακριβούς μορφής ενισχύσεως των
MME της περιοχής.
■

ρακολούθηση των επιχειρήσεων.
Η σύνδεση με το πανεπιστήμιο ή ερευνητικό
κέντρο υπάρχει, χωρίς να είναι απαραίτητα ε
πίσημη.
Αυτή, η πιο απλή δομή κατακόρυφης μετα
φοράς τεχνολογίας, προϋποθέτει:
- ένα κτιριακό συγκρότημα, κατάλληλα δια
σκευασμένο για την εγκατάσταση νέων μι
κρών επιχειρήσεων με κοινή υποδομή: γραμ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η Διεθνής Οργάνωση Επιστημονικών Πάρ
κων - Τεχνοπόλεων (International Associa
tion of Science Parks / Gub des Technopoles)
με το ν ό ρ ο επισ τη μ ο νικ ό π ά ρ κ ο χ α ρ α κ τ η ρ ί
ζ ε ι μ ια π ρ ω το β ο υ λ ία που:

- είναι επίσημα και επιχειρησιακά ουνδεδεμένη με ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια, ε
ρευνητικά κέντρα ή ανώτερα ινστιτούτα εκ
παίδευσης,
- δημισυργήθηκε για να ενθαρρύνει την εκ
παίδευση - κατάρτιση και την ανάπτυξη των
«βιομηχανιών γνώσεως» (industries du
savoir) γύρω από τις εγκαταστάσεις εντός ε
νός πάρκου,
- έχει έναν οργανισμό διαχείρισης, με στόχο τη
μεταφορά τεχνολογιών και με αρμοδιότητες
σχετικές με την οργάνωση τον πάρκου.
Τα πλεονεκτήματα από τα οποία ευεργε
τούνται οι εγκαθιστάμενες εταιρίες σε ένα ΤΠ
είναι:
- δανειοδοτήσεις, επιχορηγήσεις.
- Ενοικίαση οικοπέδων ή χτιρίων σε μειωμέ
νες τιμές.

- Υποδομές υποδοχής.
- Συμβουλές φορολογικού χαρακτήρα.
- Νομικές συμβουλές.

- Συμβουλές πληροφόρησης.
- Διοικητικές υπηρεσίες: γραμματεία, ηλε
κτρονικοί υπολογιστές, telex, κ.ά.
~ Υπηρεσίες λογιστικής κ.ά.

Σύμφωνα με τη διεθνή ένωση Science Parks
' Technopoles με την ονομασία θερμοκοιτίδα
(επακτοίήριο) / incubator χαρακτηρίζεται ένα
κτιριακό συγκρότημα, που στοχεύει στο να υ
ποδεχθεί κυρίως δημιουργούς επιχειρήσεων υ
ψηλής τεχνολογίας - καινοτομίας ή νέε; δρα
στηριότητες υπαρχόντων. Αυτές οι επιχειρή
σεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκατα
στάσεις για ένα περιορισμένο χρονικό διάστη
μα από 2 έως Sχρόνια.
Υπάρχει μια ομάδα επιφορτισμένη με τη
διεύθυνση της λειτουργίας και κυρίως την πα-

ματεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, telex,
κ.ά.
- διευκολύνσεις των επιχειρηματιών για την
πρόσβασή τους στα εργαστήρια του πανεπι
στημίου / ερευνητικού κέντρου και συχνή ε
πικοινωνία ερευνητών και επιχειρηματιών.
Ο ι βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας των δύο
ανωτέρω δομών είναι:
Η γειτνίαση με πανεπιστημιακές ή και ερευ
νητικές εγκαταστάσεις, η ύπαρξη εξειόικευμε
νών επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, η
ύπαρξη μιας δυναμικής επιχειρηματικής τά
ξης, η «συνέργεια» έρευνας - βιομηχανίας - πα
ραγωγής, η σύνδεση των προωθημένων μορ
φών της τοπικής βιομηχανίας - παραγωγής με
το ΤΠ/Θ, η ύπαρξη κεφαλαίων υψηλού κινδύ
νου, ένα πνεύμα επιχειρηματικότητας που αξιοποιεί το ρίσκο και πειραματίζεται, η χωροθέτηοη, κοντά σε βασικές συγκοινωνιακές αρ
τηρίες, η ύπαρξη ενός ευχάριστου φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, η πολιτισμική ζωτι
κότητα του κοινωνικού ιστού.
Τα γραφεία σύνδεσης (iiaison offices), εγκα
θίστανται είτε στο πανεπιστήμιο, είτε σε κά
ποιο συλλογικό φορέα (επιμελητήριο, σύνδε
σμοι βιομηχανιών).
Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε ό α το ρόλο
αυτά μπορούν να αναλάβουν ανεξάρτητα γρα
φεία. Σε πολλές περιπτώσεις, για την κάλυψη
των λειτουργικών τους εξόδων, στηρίζονται,
όχι τόοο σε ένα σύστημα επιδότησης, αλλά σε
έσοδα που θα προκόψουν από την παροχή των
υπηρεσιών τους στους εταίρους της συνεργα
σίας.
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Διεθνική πρόταση σε κοινοτική ερευνητική
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Κέντρα υψηλής τεχνολογίας και περιοχές
ευέλικτης εξειδίκευσης
Εμπειρική προσέγγιση και ελληνική πραγματικότητα

Π οτουλα Χα ςο υ λ α

1. Εισαγωγή

2. Χαρακτηριστικά των κέντρων
ανάπτυξης βασισμένων στην
τεχνολογία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - κοινωνική κρίση,
που ξέσπασε τη δεκαετία του ’60
και ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του *70,
Η προσπάθεια περιγραφής των κέντρων
καθώς και οι προσπάθειες για αναδιορ
ανάπτυξης βασισμένων στην τεχνολογία
γάνωση που ακολούθησαν, συνδέονται με
(Κ.Α.Β.Τ.) είναι παρακινδυνευμένη, εξαιεντυπωσιακές ανακατατάξεις στη διεθνή
τίας της ποικιλίας και της σύγχυσης των
γεωγραφία της παραγωγής. Φημισμένες
αντικειμένων, των δραστηριοτήτων των
βιομηχανικές περιοχές και αστικά κέν
στόχων, καθώς και εξαιτίας των διακυ
τρα, που βάσισαν την ανάπτυξή τους στη
μάνσεων στα μεγέθη, στη χωρική έκταση
βαριά, κατασκευαστική βιομηχανία και
που καταλαμβάνουν, στις επιδράσεις στο
σε συστήματα μαζικής παραγωγής και κα
φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό, ιστορικό
τανάλωσης, ερήμωσαν ή άλλαξαν πρόσω
χώρο και στην ακτίνα δράσης αυτών των
πο στην προσπάθεια τους να αντιμετωπί
επιδράσεων. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρ
σουν την κρίση. Συγχρόνως εμφανίζονται
ξης τόσων όρων στη βιβλιογραφία, όπως
νέες περιοχές, με ή χωρίς κάποιο προη
τεχνόπολη, τεχνολογικό πάρκο, επιστη
γούμενο βιομηχανικής ανάπτυξης.
μονικό πάρκο, κέντρο καινοτομιών κ.λπ.
Το κείμενο που ακολουθεί πρόκειται
να αναφερθεί σε δύο τάσεις που τις τελευ
Η λειτουργία, πάντως, ενός Κ.Α.Β.Τ
προϋποθέτει τη συγκέντρωση στο χώρο
ταίες δεκαετίες έχουν απασχολήσει την
δραστηριοτήτων έρευνας και προηγμένης
οικονομική γεωγραφία. Η πρώτη αφορά
γνώσης, ανάπτυξης νέας τεχνολογίας,
στις στρατηγικές ανάπτυξης που βασίζον
σύνδεσής της με την παραγωγή κυρίως
ται στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων υ
προϊόντων τεχνολογιών αιχμής, πραγμα
ψηλής τεχνολογίας και η δεύτερη στην πιο
τοποίησης παραγωγικής διαδικασίας στο
αυτόνομη ανάπτυξη που βασίζεται στην
πειραματικό της στάδιο. Οι δραστηριότη
ευέλικτη εξειδίκευση.
τες αυτές περιβάλλονται από ένα καλά
Οι δύο αυτοί τύποι ανάπτυξης δεν
οργανωμένο δίκτυο μεταφορών και επι
μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ούτε
κοινωνιών και από ανεπτυγμένου επιπέ
τις μόνες ούτε, πολύ περισσότερο, τις κυ
δου υποδομές (τεχνική, εκπαιδευτική
ρίαρχες επιλογές της διεθνούς καπιταλι
κ.λπ.). Επίσης, συνδυάζονται με δραστη
στικής αναδιάρθρωσης, που επιδιώκεται
ριότητες υποστήριξης νέων - καινοτόμων
από τις δεκαετίες του ’70-’80. Αποτελούν,
επιχειρήσεων.
όμως, αξιοσημείωτες τάσεις στα πλαίσιά
της.
Αν ήθελε κάποιος να αναφερθεί σε
πρακτικές ίδρυσης Κ.Α.Β.Τ., η Γαλλία ί
Ο λόγος που εξετάζονται παράλληλα
σως θα αποτελούσε μία αντιπροσωπευτι
σχετίζεται με ορισμένες πλευρές της ανα
κή χώρα. Στις περιπτώσεις των Marseil
πτυξιακής πολιτικής στην Ελλάδα, καθώς
les, Montpellier, Lyon, Grenoble, Renκαι με μια προσωπική αντίληψη και πο
ρεία διερεύνησης του θέματος.1
new, οι πολιτικές αναζωογόνησης πα
λαιών αστικών και βιομηχανικών περιο
Το κείμενο περιορίζεται σε διαπιστώ
χών περνούν μέσα από τη λειτουργία
σεις που αφορούν κυρίως μικροκλίμακες,
Κ.Α.Β.Τ.
ενώ παραλείπσνται σημαντικές μακροεπιδράσεις που δεν αγνοείται ότι μπορούν να
Στη Lyon, χαρακτηριστικά, όλη η ευ
επηρεάσουν τα συμπεράσματα.
ρύτερη περιοχή συγκροτεί μία τεχνόπολη,
Στόχο του κειμένου αποτελεί το ερώτη
που οι λειτουργίες της εκτείνονται σε μία
κλίμακα ευρύτερης περιοχής, συνδέονται
μα: κατά πόσο τάσεις, σαν αυτές που ανα
και αλληλεπιδρούν με τις υπόλοιπες δρα
φέρθηκαν, μπορούν να συνδεθούν με το
ελληνικό παραγωγικό πρότυπο και με τι
στηριότητες που προκύπτουν από τις
τρόπο η εισαγωγή παντός είδους νεωτερι
χρήσεις της περιοχής ως αστικής. Σε ένα
σμών μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη
δεύτερο επίπεδο, στα πλαίσια της τεχνόκαι λειτουργία περιοχών με στοιχεία βιο
πολης της ευρύτερης περιοχής της Lyon υ
μηχανικού συστήματος στην Ελλάδα.
πάρχουν οι περισσότερο συγκροτημένες

Η

και οροθετημένες μορφές Κ.Α.Β.Τ., οι τεχνότοποι Lyon Sud, Lyon Ouest, Lyon la
Doua. Στους τεχνότοπους η συγκέντρωση
μονάδων και δραστηριοτήτων, που έχουν
άμεση σχέση με τους σκοπούς και τις λει
τουργίες του Κ.Α.Β.Τ., βρίσκονται σε πο
λύ μεγαλύτερη συχνότητα και αποκλειστι
κότητα, όπως φημισμένες πανεπιστημια
κές σχολές και ιδρύματα (Ecole Normale
Supérieure, Ecole Centrale, Cleude
Berard, Institute National des Sciences
Appliqucss), μεγάλες πολυεθνικές εται
ρίες, αλλά και νέες καινοτόμες επιχειρή
σεις.
Το επιστημονικό πάρκο Sophia Anti
polis, στα νότια της Γαλλίας κοντά στη
Νίκαια, είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης
πολιτικής, που σκοπό είχε την αναζωο
γόνηση μιας περιοχής μέσω επέμβασης
και αλλαγής του οικονομικού -κοινών ικού
προφίλ. Βιομηχανικό προηγούμενο δεν υ
πήρχε εδώ. Ήταν τόπος τουρισμού, ψυ
χαγωγίας, καλλιτεχνικών ευκαιριών και,
σε περιορισμένη κλίμακα, αγροτικών α
σχολιών. Το Ε.Π. Sophia Antipolis ιδρύ

θηκε και λειτούργησε σε μία έκταση (4.000
εκταρίων) πευκοδάσους, απομακρυσμέ
νου από αστικές περιοχές. Πέρα από όλες
τις γενικές λειτουργίες των K.Α.Β.Τ. περιβλήθηκε με την ιδεολογία και την αίγλη
της έναρξης μιας νέας μεταβιομηχανικής
εποχής, που βασίζεται στην αρμονική χωροθέτηση δραστηριοτήτων έρευνας και
γνώσης, παραγωγής και πολιτισμού.
Τέλος, η Cite Scientifique De de France,
στη νότια περιοχή της περιφέρειας του
Παρισιού, είναι μία μεγάλης έκτασης (87
δήμοι και 4 διαμερίσματα) συγκέντρωση
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας
που, σε μεγάλο βαθμό, συνδέεται και με
την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης
γιο αποκέντρωση στη δεκαετία του 70. Το
χαρακτηριστικό που ίσιας τη διαφοροποι
εί από τις προηγούμενες περιπτώσεις εί
ναι ότι δεν πρόκειται ακριβώς για ένα
κέντρο ανάπτυξης, αλλά μάλλον για μία
κοινωνική-πολιτική και παραγωγική «κα
τάσταση», που διαμορφώθηκε σε μία πε
ριοχή χωρίς προηγούμενο στη μεγάλης
κλίμακας εκβιομηχάνιση και αστικοποίη
REGGIO Ε
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ση, αλλά με μία εμπειρία και παράδοση σε
βιομηχανία -όχι βαριά και καταστροφική
για το περιβάλλον- και σε γεωγραφικές α
σχολίες.
Για τις κοινωνικές-οικσνομικές συν
θήκες του τόπου εγκατάστασης και για
τους παράγοντες στήριξης της λειτουρ
γίας των Κ.Α.Β.Τ. των παραπάνω περι
πτώσεων, πολλά θα μπορούσαμε να πού
με. Αφήνουμε όμως αυτή την αναφορά
για τη συνέχεια, όπου κάτι τέτοιο θα γίνει
σε ευρύτερη κλίμακα.

3. Μ ερικές διαπιστώσεις
θεωρητικού χαρακτήρα και
εμπειρικές παρατηρήσεις

Οι πρώτες συγκεντρώσεις σε διαφορο
ποιημένους χώρους δραστηριοτήτων υ
ψηλής τεχνολογίας εμφανίσθηκαν στις
Η.Π.Α. -η περίπτωση της Καλιφόρνιας
(Siliucon Vasilery, τεχνόπολη της Orange
Couty), για παράδειγμα, είναι η πιο γνω
στή- και έχουν χαρακτήρα «αυθόρμητο».

Πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της λει
τουργίας της αγοράς. Τα Κ.Α.Β.Τ. που α
ναπτύχθηκαν αργότερα, στην Ευρώπη
και την Ιαπωνία, κυρίως, είναι, στη συν
τριπτική πλειονότητά τους, αποτέλεσμα
προγραμματισμού και στρατηγικών ανά
πτυξης. Ό ,τι ακολουθεί αναφέρεται κυ
ρίως στη δεύτερη περίπτωση, αλλά συχνά
οι ανάγκες και οι παράγοντες που οδήγη
σαν σε αυτές τις εξελίξεις είναι κοινοί.
Η ραγδαία ανάπτυξη των κλάδων υ
ψηλής τεχνολογίας είναι ένας παράγον
τας που συνέβαλε στην αποδέσμευση από
τις παλιές βιομηχανικές περιοχές και στην
ακμή των νέων. Η ευελιξία τους, συνέπεια
των τεχνολογικών και οργανωτικών αλ
λαγών, και οι νέες τοπικές τους ανάγκες,
τους έδωσαν τη δυνατότητα να απομα
κρυνθούν από τα παλιά βιομηχανικά κέν
τρα, όπου οι αρνητικές οικονομίες συγ
κέντρωσης όλο και μεγάλωναν εις βάρος
των θετικών.
Η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών
από τοπικές αγορές εργασίας υπήρξε ση
μαντικός παράγοντας προσανατολισμού
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας
προς συγκεκριμένες περιοχές. Οι σχετικές
ανάγκες απαιτούσαν πολυπληθή, ίσως,
αλλά διαφοροποιημένη και ευέλικτη αγο
ρά. Χρειάζεται αφενός υψηλής ειδίκευ
σης επιστημονικό, τεχνικό, στελεχικό δυ
ναμικό και αφετέρου ανειδίκευτους, χα
μηλόμισθους εργάτες. Επίσης, η διαφο
ροποίηση αφορά φυλλετικά και ταξικά
χαρακτηριστικά. Εκμεταλλεύονται σε με
γάλη έκταση αγροτικοί πληθυσμοί, μετα
νάστες, γυναίκες, σε άτυπες μορφές εργα
σίας. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζον
ται «προβλήματα» που δημιουργούσαν οι
μαζικές αγορές εργασίας, οι προσαρμο
σμένες στο φορντιστικό παραγωγικό
πρότυπο (ποικιλία επιδεξιοτήτων, εξοικίωση με νόρμες και ρυθμούς κ.λπ.), που
με την ανάπτυξη συλλογικής εργατικής
συνείδησης και κουλτούρας είχαν γίνει
οργανωμένη δύναμη και γι’ αυτό διεκδικητική και «δύσκαμπτη».
Σε άμεση σχέση με τις τοπικές αγορές
εργασίας βρίσκονται και άλλες τοπικές
συνθήκες. Οι τοπικές πολιτικές, η νομο
θεσία, οι κοινωνικές ρυθμίσεις, που είχαν
επιτευθχεί υπό την πίεση ταξικών συγ
κρούσεων στις βιομηχανικές περιοχές και
τα μεγάλα αστικά κέντρα, έρχονταν συ
χνά σε αντίθεση με την ανάγκη ευελιξίας
των επιχειρήσεων. Οι νέοι τόποι εγκατά
στασης των Κ.Α.Β.Τ. είναι απαλλαγμένοι
από τέτοια «εμπόδια», δεδομένου ότι
πρόκειται συνήθως για περιοχές με ανύ
παρκτο ή με ήπιο παρελθόν βιομηχανικής
ανάπτυξης. Επίσης, η μόλυνση του περι
βάλλοντος, η υπερσυγκέντρωση, οι κακές
συνθήκες διαβίωσης και οι κάθε είδους
αρνητικές συνέπειες του υπερκορεσμού
αποφεύγονται με την εγκατάσταση στους

νέους τόπους. Στους τοπικούς παράγον
τες προσέλκυσης θα πρέπει να συνυπολο
γιστούν και ιδιαίτερα τοπικά, ιστορικά
χαρακτηριστικά. Ένα εγκατεστημένο πα
νεπιστημιακό ίδρυμα υπήρξε, σε πολλές
περιπτώσεις, η αρχή για τη δημιουργία ε
νός Κ.Α.Β.Τ. (για παράδειγμα το Cam
bridge Science Park). Το ίδιο ισχύει και
για τις εγκαταστάσεις μιας μεγάλης πο
λυεθνικής εταιρίας ή ακόμα και για την
ύπαρξη παραγωγικής εμπειρίας στην πε
ριοχή (η συγκέντρωση δραστηριοτήτων υ
ψηλής τεχνολογίας στη νότια Καλιφόρνια
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην ήδη υπάρχουσα βιομηχανία αεροσκαφών στην
περιοχή).
Νέες τάσεις στην παραγωγική διαδι
κασία βρίσκουν κατάλληλο πεδίο εφαρ
μογής στην περίπτωση των συγκεντρώ
σεων δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολο
γίας. Ως τέτοιες μπορούν να αναφερθούν:
η διάσπαση των διαδικασιών μιας παρα
γωγικής μονάδας, ο διαχωρισμός σε ειδι
κευμένες επιχειρήσεις, η ανάθεση μέρους
της παραγωγής σε ανεξάρτητους παραγω
γούς (υπεργολάβοι, φασόν), ο περιορι
σμός της μαζικής παραγωγής και των α
ποθεμάτων στα πλαίσια της λογικής «just
in time» παραγωγής, ο ανερχόμενος ρόλος
της ικανότητας για προσαρμογή σε αλλη
λεξαρτήσεις, δίκτυα και συνεργασίες, ο
διαχωρισμός όλο και περισσότερο των
δραστηριοτήτων έρευνας, διοίκησης, σχεδιασμού από τις κατασκευαστικές δρα
στηριότητες ρουτίνας.
Υπάρχει ακόμα μια σειρά παραγόν
των, γενικοί ή ειδικότεροι για κάθε περί
πτωση, που πλαισιώνουν την προσπάθεια
ερμηνείας και θεωρητικής θεμελίωσης της
μεγάλης έκτασης χωρικής μετακίνησης
της σύγχρονης βιομηχανίας και των στρα
τηγικών ίδρυσης Κ.Α.Β.Τ. Ήδη, όμως,
μπορούν να τεθούν τα πρώτα ερωτήματασυμπεράσματα.

4. Δυνατότητες και επιθυμίες

Τα Κ.Α.Β.Τ. εμφανίζονται, τουλάχιστον
ως αξιοσημείωτη τάση, σε χώρες με συγ
κεκριμένη θέση και ρόλο στον διεθνή κα
ταμερισμό εργασίας και με ιστορικές συν
θήκες ανάπτυξης, διαφορετικές από ε
κείνες της Ελλάδας και άλλων χωρών της
περιφέρειας. Χαρακτηριστικά εμφανί
ζουν επιτυχία στις μητροπόλεις του καπι
ταλισμού, όπου η συμμετοχή των κλάδων
υψηλής τεχνολογίας, το επίπεδο ανάπτυ
ξης ερευνητικής, τεχνικής, διοικητικής υ
ποδομής και γενικά το κοινωνικό-οικσνομικό πρότυπο ανάπτυξης δίνουν τουλάχι
στον τη δυνατότητα συζήτησης για ανα
διάρθρωση, βασισμένη σε πόλους δρα
στηριοτήτων προηγμένης τεχνολογίας.
Κρίσιμη έκφραση αυτής της δυνατότητας,

στην περίπτωση των Κ.Α.Β.Τ., είναι η α
νάπτυξη και η φύλαξη τεχνογνωσίας, σχεδιαστικών και διοικητικών δραστηριοτή
των στο έδαφος τους και η επιτυχής σύν
δεση με δραστηριότητες μεγάλων πολυε
θνικών κυρίως εταιριών. Η επιδιωκόμενη
αύξηση της παραγωγικότητας, σε αυτές
τις περιπτώσεις, μπορεί να προέλθει από
τρεις πηγές. Πρώτον, από τη διάχυση της
προηγμένης γνώσης και της τεχνολογίας,
την ευκολότερη σύνδεσή της με την παρα
γωγική διαδικασία και, κατά συνέπεια,
με την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του
κεφαλαίου, των φυσικών, των ερευνητι
κών και άλλων πόρων. Δεύτερον, οι οικο
νομίες συγκέντρωσης, οι σχέσεις αλληλε
ξάρτησης που αναπτύσσονται στα πλαί
σια των Κ.Α.Β.Τ. και οι ίδιοι οι κλάδοι υ
ψηλής τεχνολογίας, με την ευαισθησία
που παρουσιάζουν απέναντι σε νέες με
θόδους παραγωγής, κατέστησαν αποδοτι
κότερη τη χρησιμοποίηση κεφαλαίου και
εργασίας, με δεδομένο το επίπεδο ανά
πτυξης των παραγωγικών δυνάμεων στις
συγκεκριμένες χώρες. Τρίτον, η δυνατό
τητα αποδέσμευσης από τα παλιά βιομη
χανικά κέντρα απελευθέρωσε τις νέες βιο
μηχανίες από τις αντιπαραγωγικές συνέ
πειες των γενικότερων φαινομένων κορε
σμού.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ερωτή
ματα και αμφιβολίες δήμιουργούνται α
κόμα και για την ύπαρξη στοιχειωδών
προϋποθέσεων μιας πολιτικής ίδρυσης
Κ.Α.Β.Τ. Το πρόβλημα δε, γίνεται πιο πο
λύπλοκο, αν χρειαστεί να εξηγήσουμε τι
σκοπό θα εξυπηρετούσε μια τέτοια πολι
τική στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σχετικά με το θέμα της κατάστασης της
ερευνητικής υποδομής στην Ελλάδα, αρ
κεί να αναφερθούν δύο σημεία: πρώτον, η
έλλειψη ενδιαφέροντος για ανάπτυξη έ
ρευνας από την πλευρά κυβερνητικών πο
λιτικών και παραγωγικών φορέων. Οι συ
νολικές δαπάνες, για παράδειγμα, για έ
ρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι
λιγότερο από το 0,2% του ΑΕΠ, με αντί
στοιχο ποσοστό για τις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης 1-2,5%. Η συμμετοχή σε σχετι
κές δαπάνες από παραγωγικούς φορείς
είναι 15%, με αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ 50%. (Κ. Βαίτσος Τ. Γιαννίτσης, 1987). Δεύτερον, η έλλειψη
στοιχειώδους εγχώριας ερευνητικής υπο
δομής και η σχεδόν ολοκληρωτική εισα
γωγή έρευνας και τεχνολογίας (κυρίως
ό,τι αφορά στην παραγωγή).
Σχετικά με τους κλάδους υψηλής τε
χνολογίας στην Ελλάδα, με τις τάσεις σύν
δεσής τους με νέες μεθόδους παραγωγής,
με το ρόλο τους και τη δυνατότητά τους να
αποτελέσουν βάση για βιομηχανική ανα
διάρθρωση σήμερα υπάρχουν σοβαρές
αντιρρήσεις.2 Η Ελλάδα, άλλωστε, πάει
να αντιμετωπίσει μία οικσνομική-κοινω-

νική κρίση, που απέχει πολύ από την κρί
ση συγκεκριμένων κλάδων και συγκεκρι
μένων βιομηχανικών μοντέλων των χω
ρών της Δυτικής Ευρώπης. Η κρίση και οι
μεγάλες ανακατατάξεις στη βιομηχανική
παραγωγή των χωρών αυτών πέρασε, ώς
ένα βαθμό, στην ελληνική πραγματικότη
τα, κυρίως μέσω των μηχανισμών εξάρτη
σης, που απετέλεσε βασικό χαρακτηριστι
κό του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυ
ξης της χώρας μας (πολιτική εξάρτηση,
τεχνολογική εξάρτηση, επενδύσεις ξένου
κεφαλαίου).
Σχετικά με την ύπαρξη κατάλληλων
συνθηκών υποστήριξης μιας πολιτικής α
νάπτυξης Κ.Α.Β.Τ., είναι χαρακτηριστική
η έλλειψη υποδομών, κυρίως στην περι
φέρεια, ο υπερσυγκεντρωτισμός των υπη
ρεσιών και γενικά ο συγκεντρωτικός χα
ρακτήρας και οι ανελαστικές-αντ(παρα
γωγικές δομές της ελληνικής διοίκησης.
Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, η
Ελλάδα έχει περάσει σε μία διαδικασία
πολιτικών ανάπτυξης τεχνολογικών πάρ
κων. Οι σκοποί μιας τέτοιας πολιτικής εί
ναι μάλλον ασαφείς. Επι μέρους στόχοι αναφέρονται, κυρίως, σε μελέτες που έχουν
ανατεθεί στα πλαίσια του σχετικού προ
γράμματος, και από το ίδιο το πρόγραμμα
ως κατευθύνσεις. Η προώθηση, για πα
ράδειγμα, της έρευνας δεν μπορεί να αποτελέσει αυτοσκοπό μιας πολιτικής ανά
πτυξης Κ.Α.Β.Τ. Αυτό γίνεται στα πλαί
σια των λειτουργιών ενός κέντρου, αλλά
ως συνέπεια αλληλένδετων διαδικασιών
παραγωγής, ανάδειξης νέων κλάδων και
σύνδεσης με τεχνολογικά επιτεύγματα. Η
χρησιμοποίησή του ως μέσου άσκησης πε
ριφερειακής πολιτικής, αφενός παραπέμ
πει σε αμφισβητούμενες πολιτικές «πόλων
ανάπτυξης», αφετέρου δεν είναι καθόλου
κατοχυρωμένο θεωρητικά και πρακτικά
ότι τα Κ.Α.Β.Τ. έχουν τέτοιες «δυνατότη
τες» σε περιφερειακό επίπεδο, παρ' όλο
που συχνά έχουν αντιμετωπισθεί ανάλογα
(νότια Ιταλία, νότια Γαλλία, Ιαπωνία
κ.λπ.). Εξάλλου, τα συμπεράσματα κα
ταλληλότητας στα οποία καταλήγουν με
λέτες, στα πλαίσια του σχετικού προγράμ
ματος, ευνοούν τα ήδη κορεσμένα αστικά
κέντρα της Ελλάδας, που παλαιότερα εί
χαν χρησιμοποιηθεί για τη χωροθέτηση
των «ΒΙΠΕ» (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά
τρα, Ηράκλειο) και για άσκηση άλλων πε
ριφερειακών πολιτικών, όπως των αντι
πάλων πόλεων. Η ύπαρξη ενός αξιόλογου
ανθρώπινου δυναμικού, που μάλιστα εκ
δηλώνει ενδιαφέρον και για ανάληψη πα
ραγωγικών δραστηριοτήτων μικρής κλί
μακας, είναι πράγματι μια αιτία (και όχι
στόχος) για ίδρυση τεχνολογικού πάρκου,
με περιεχόμενο μάλλον εκκολαπτηρίου
μικρών, καινστόμων μονάδων. Η αναπτυ
ξιακή προοπτική, όμως, ενός τέτοιου εγ
χειρήματος μπορεί να καταλήξει σε μόνι

μα επιδοτούμενες επιχειρήσεις, που δεν
έχουν σοβαρές δυνατότητες να επιβιώ
σουν στην ελληνική αγορά (σύμφωνα και
με εκτιμήσεις του «Δημόκριτου» ως φο
ρέα ίδρυσης τεχνολογικού πάρκου στην
Αθήνα). Η αιωρούμενη υπόθεση ότι πρό
κειται για στόχο βιομηχανικής πολιτικής,
δεδομένου ότι κύριοι φορείς υλοποίησης
του προγράμματος είναι το Υ.Β.Ε.Τ. και η
Ε.Τ.Β.Α. μέχρι πρότινος, θα πρέπει να α
παντήσει σε ερωτήματα σαν εκείνα που
τέθηκαν προηγουμένως για τις δυνατότη
τες των κλάδων υψηλής τεχνολογίας και
του κοινωνικσύ-οικονομικού προτύπου,
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να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας βιομηχανικής ανάπτυξης. Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, βέβαια, υπάρχει, εκτός από
τον κίνδυνο προσπάθειας επιβολής ξένων
μοντέλων και η δυνατότητα υιοθέτησης
μεν όρων αλλά και εξέλιξης στην πραγμα
τικότητα σε άλλες μορφές χωρικών συγ
κεντρώσεων (βιομηχανικές περιοχές, βιο
τεχνικά κέντρα) διαφορετικού περιεχο
μένου και ρόλου από εκείνες των ευρω
παϊκών Κ.Α.Β.Τ.
Η αμφισβήτηση της δυνατότητας να
υιοθετηθεί και να λειτουργήσει το μοντέ
λο των Κ.Α.Β.Τ. στο ελληνικό παραγωγικό

πρότυπο δεν εξαντλεί τις αντιρρήσεις,
τουλάχιστον ως προς την αίγλη με την ο
ποία έχει περιβληθεί από πολλούς. Η ικα
νότητα, μέσω της αύξησης της παραγωγι
κότητας, να συμβάλλει στη μεγέθυνση ο
ρισμένων εθνικών και περιφερειακών δει
κτών, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και
συμμετοχή σε γενικότερου χαρακτήρα α
νάπτυξη.
Η προβολή της στροφής προς τον αν
θρώπινο παράγοντα και την εργασία, αποδεικνύεται στην πράξη μια απλής δια
δικασίας εκμετάλλευση ανθρώπινων κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Οι σύγχρο
νες μάλιστα μορφές εκμετάλλευσης, πε
ρισσότερο από εκείνες του φορντιστικού
παραγωγικού μοντέλου, βασίζονται σε
βαθύτερα χαρακτηριστικά διαφοροποιή
σεων, σε μεγάλο βαθμό φυλετικών (γυ
ναίκες, έγχρωμοι, μετανάστες κ.λπ.), αλ
λά και άτυπης εργασίας (φασόν, δεύτερη
απασχόληση αγροτικών, κυρίως, πληθυ
σμών). Η ανομοιογένεια, η διάσπαση, η
μη συστηματική απασχόληση, η έλλειψη
σιγουριάς, η έλλειψη κοινής ταξικής συ
νείδησης, αφήνουν την εργασία έκθετη
και ευάλωτη σε κάθε είδους «ευέλικτη»
χρησιμοποίηση. Επίσης, έκθετοι σε μία
έμμεση εκμετάλλευση βρίσκονται και οι
κάθε είδους υπεργολάβοι, προμηθευτές,
πελάτες, μικροεπιχειρηματίες, που «ξε
φυτρώνουν» στην περιοχή γύρω από τον
τόπο εγκατάστασης τον κέντρου, δου
λεύουν πολύ και εξαρτώνται άμεσα από
τις μεγάλες μονάδες. Για να έρθουμε στην
κατηγορία των ειδικών επιστημόνων και
των ανώτερων στελεχών, γι’ αυτή κατα
σκευάζεται μία «ανώτερης ποιότητας
ζωή», που να συμβάλλει στη δημιουργία
«καλού επιχειρησιακού κλίματος», με
πρόθεση επιβολής επαγγελματικών, κοι
νωνικών, πολιτιστικών προτύπων και
τρόπων ζωής ιδεολογικά καθορισμένων.
Οι ευαισθησίες σε ζητήματα σεβασμού
του φυσικού περιβάλλοντος, πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών προτύπων, ιστο
ρικά διαμορφωμένων συνθηκών στον τό
πο της εγκατάστασης, υπήρξε επιτακτική
ανάγκη, μετά τα δραματικά αποτελέσμα
τα που είχε για την παραγωγικότητα η πα
ραμέληση τέτοιων παραγόντων στα παλιά
βιομηχανικά και αστικά κέντρα. Η τυπο
ποίηση, όμως, και η επιβολή προκατα
σκευασμένων λύσεων, τις περισσότερες
φορές, δείχνει ότι πρόκειται μάλλον για ε
πιδίωξη αποδοτικότερης χρησιμοποίησης
του συγκεκριμένου χώρου και όχι για σε
βασμό και προσαρμογή στο υπάρχον κοι
νωνικό - οικονομικό πρότυπο. Εξάλλου,
οι ευαισθησίες αυτές βασίζονται στην ι
κανότητα των μητροπολιτικών κέντρων,
που περιγράψαμε παραπάνω, να κρατούν
ορισμένες υψηλού επιπέδου διαδικασίες
παραγωγής στο έδαφός τους και να πραγ
ματοποιούν τις υπόλοιπες ρυπογόνες καIV nvO N A
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τασκευαστικές διαδικασίες στην περιφέ
ρεια, όπου δεν υπάρχουν οι ίδιες ευαι
σθησίες.
Η προώθηση της έρευνας και της τε
χνολογίας, που πραγματοποιείται μέσα
στα πλαίσια των Κ.Α.Β.Τ., αποτελεί στοι
χείο κοινωνικής προόδου. Η έρευνα, ό
μως, δεν είναι απρόσωπη. Ο ιδεολογικός
και πρακτικός προσανατολισμός της εκ
παίδευσης, της έρευνας, της νέας τεχνο
λογίας και γενικά η σύνδεσή τους με τις
οικονομικές - κοινωνικές διαδικασίες εί
ναι εκείνα που τους προσδίδουν τον
προοδευτικό ή μη χαρακτήρα τους.

5. Δυνατότητες εφαρμογής
καινοτομιών

Η μέχρι τώρα αμφισβήτηση της δυνατότη
τας υιοθέτησης και του αναπτυξιακού
προσανατολισμού των Κ.Α.Β.Τ. δεν ση
μαίνει απόρριψη και οποιασδήποτε λογι
κής προέρχεται από τέτοιου είδους πολι
τικές. Κατ’ αρχήν, η λειτουργία ενός τε
χνολογικού πάρκου στην Ελλάδα θα μπο
ρούσε να είναι αποτέλεσμα εξωγενούς πα
ρέμβασης (ξένοι παράγοντες, ξένα κεφά
λαια, πολυεθνικές εταιρίες). Σε μια τέ
τοια περίπτωση, οι όποιες συνέπειες θα α
φορούσαν κυρίως στη σφαίρα του διε
θνούς και τοπικού, με κάποιες ίσως μα
κροχρόνιες συνέπειες για την περιφερεια
κή οικονομία. Παραδείγματα, άλλωστε,
αναλογών ενεργειών είχαμε και στο πα
ρελθόν, όπως με την περίπτωση του συγ
κροτήματος «Pechiney» στη Φωκίδα.
Ορισμένες μορφές, εξάλλου, ή μέρος
των λειτουργιών των Κ.Α.Β.Τ. μπορεί ν’ αποδειχθούν χρήσιμες. Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
είχε προωθήσει ένα πρόγραμμα ίδρυσης
κέντρων καινοτομιών, με σκοπό την πα
ροχή δυνατότητας στις MME να χρησιμο
ποιούν νέα τεχνολογία και καινοτομίες.
Αυτά τα κέντρα, όμως, ή δεν λειτούργη
σαν ποτέ, ή λειτούργησαν σε κατευθύν
σεις τελείως διφορετικές από τις αρχικές,
εξαιτίας κυρίως κακής οργάνωσης και
συγκρούσεων στις πολιτικές προώθησής
τους. Τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και
τα κέντρα καινοτομιών είναι δύο τύποι
Κ.Α.Β.Τ. που θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν στην Ελλάδα συμπληρωματικά
σε μια κλαδική πολιτική και σε μια προσ
πάθεια παραγωγικής και διοικητικής α
ποκέντρωσης και γενικά αναδιάρθρωσης
των οικονομικών, πολιτικών, θεσμικών
λειτουργιών.
Η επικράτηση της μικρού μεγέθους μο
νάδας και των παραδοσιακού χαρακτήρα
δραστηριοτήτων στο ελληνικό παραγωγι
κό πρότυπο, που έχουν στηρίξει την ό
ποια ανάπτυξη των τελευταίων δεκαε
τιών, δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη απ’
αυτή την πολιτική. Ο τύπος αυτών των
XVncMNA
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δραστηριοτήτων, ενώ δεν ενσωματώνει
τεχνολογία στο προϊόν και δεν παράγει
προϊόντα τεχνολογιών αιχμής, έχει ανάγ
κη από τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και
χρησιμοποίηση νεωτερισμών σε όλες τις
φάσεις της παραγωγής, στο στάδιο, δηλα
δή, του σχεδιασμού μέχρι τις κατασκευα
στικές λειτουργίες και την προώθηση του
προϊόντος. Ακριβώς, όμως, λόγω της φύ
σης του δεν έχει τη δυνατότητα να συμ
βάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας και τε
χνολογίας, ούτε και στην ανάπτυξη τεχνι
κής, κοινωνικής κ.λπ. υποδομής. Ένα
άλλο χαρακτηριστικό της, σε μικρής κλί
μακας μονάδες, οργάνωσης της παραγω
γής στην Ελλάδα είναι ότι έχει κυρίως ο
ριζόντια και όχι κάθετη μορφή (Έρση
Αυγουστίδου και άλλοι, 1987). Το γεγο
νός αυτό περιορίζει τις τάσεις αλληλεξάρ
τησης μεταξύ των επιχειρήσεων, μεταφο
ράς τεχνογνωσίας, διάχυσης και δημιουρ
γίας οικονομιών συγκέντρωσης.
Όσον αφορά στη χωρική συμπεριφο
ρά των μονάδων αυτών, εκτός από τη συγ
κέντρωση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι
διεσπαρμένες και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Παρατηρούνται, μάλιστα, και τοπικές
κλαδικές εξειδικεύσεις σε οικονομικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και
περιφερειακά φαινόμενα κοινωνικού-οικονομικού δυναμισμού. Αυτά, εκτός από
την αύξηση κάποιων περιφερειακών δει
κτών, εκδηλώνονται και με εμφάνιση
νέων ποιοτικών χαρακτηριστικών στην
οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτι
στική συγκρότησή τους.3

6. Περιοχές ευέλικτης
εξειδίκευσης. Η αντιγραφή είναι
λύση;

Τα χαρακτηριστικά, που μόλις περιγράφηκαν, μας οδηγούν αμέσως σε προβλη
ματισμό σχετικά με το δεύτερο μοντέλο
που αναφέρθηκε στην εισαγωγή, εκείνο
δηλαδή των περιοχών ευέλικτης εξειδίκευσης. Περιοχές με στοιχεία ευέλικτης εξειδίκευσης εμφανίζονται τη δεκαετία
του ’70, σε διάφορες περιοχές στον κόσμο,
όπως σε μέρη της Γαλλίας, τη νότια Γερ
μανία, τη Δανία, την Πορτογαλία, την Ι
σπανία. Η αναφορά, όμως, που γίνεται σ’
αυτό το κείμενο βασίζεται στην περίπτω
ση της Ιταλίας για δύο λόγους: Πρώτον,
γιατί η συχνότητα και η έκταση του φαι
νομένου εκεί είναι πολύ μεγαλύτερες, ώ
στε να ταυτίζεται σχεδόν η ανάπτυξη της
κεντρικής και βορειοανατολικής Ιταλίας
με την ανάπτυξη τύπου ευέλικτης εξειδίκευσης. Δεύτερον, γιατί η περίπτωση της
Ιταλίας έχει μελετηθεί περισσότερο από
κάθε άλλη.
Στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας
OTXPONA
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για κεντρική και βορειοανατολική Ιταλία,
την περιοχή δηλαδή της «τρίτης Ιταλίας»,
όπως έχει αναφερθεί χαρακτηριστικά στη
βιβλιογραφία,4 υπονοούμε τις περιφέ
ρειες: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Tos
cana, Umbria, Marche. Αναφέρονται συ
νήθως σ’ αυτές ως μία ευρεία, ενιαία πε
ριοχή ανάπτυξης. Το κοινό χαρακτηρι
στικό τους είναι η αντοχή και η δυναμική
αντιμετώπιση στην κρίση του τέλους της
δεκαετίας χΟυ 60, που έπληξε και την Ιτα
λία και μάλιστα τον βιομηχανικό βορρά
της, μια και ο νότος βρισκόταν ανέκαθεν
σε κατάσταση οικονομικής και κοινωνι
κής κρίσης. Στην πραγματικότητα πρό
κειται για περιφέρειες όπου αναπτύχθηκε
πλήθος βιομηχανικών περιοχών ή περιο
χών - παραγωγικά συστήματα.5 Κάθε μία
από αυτές αποτελεί μια εντελώς ιδιαίτερη
περίπτωση, ο δε χαρακτηρισμός «μοντέ
λο», που χρησιμοποιείται συμβατικά, εί
ναι περισσότερο ατυχής απ’ οποιαδήποτε
άλλη φορά.
Αντίθετα με τα Κ.Α.Β.Τ., οι περιοχές βιομηχανικά συστήματα δεν αποτέλεσαν
εντελώς νέα «κατάσταση», νέα εγκατά
σταση και χρήση του χώρου. Στηρίχθηκαν
με τρόπο καθοριστικό στην ύπαρξη κοι
νωνικού - οικονομικού προηγούμενου
στην περιοχή. Επίσης, δεν είναι αποτέλε
σμα παρεμβατικής πολιτικής και προ
γραμματισμού. Αναπτύχθηκαν αυτόνο
μα, σε ευκαιριακή βάση, χωρίς βέβαια να
συναντούν την αντίθεση, αλλά μάλλον την
υποστήριξη του κεντρικού κυρίως τοπι
κού κράτους.
Στη βάση της ανάπτυξης των περισσο
τέρων περιπτώσεων τοπικών παραγωγι
κών συστημάτων, συναντάμε την ύπαρξη
ενός κοινωνικού σχήματος σε τοπικό επί
πεδο. Το περιβάλλον τους είναι η ύπαι
θρος, διάσπαρτη με μικρές και μεσαίες
πόλεις, πλούσιες σε αστικές λειτουργίες
και πλαισιωμένες με ικανοποιητικό οδικό
και άλλα δίκτυα, πολιτικές υποδομές και
λειτουργίες. Στις περισσότερες περιπτώ
σεις υπήρχε παράδοση σε δημοκρατικές
και δραστήριες τοπικές διοικήσεις. Η ι
διωτική δραστηριότητα εμφανίζεται αρ
κετά έντονη στις περιοχές αυτές, όπως το
εμπόριο, οι επαγγελματικές εξειδικεύσεις, η μικρή παραδοσιακή βιοτεχνία, ο
διάχυτος επαγγελματισμός. Ο πληθυ
σμός, αστικός και αγροτικός, ήταν πο
λυάριθμος, με απασχόληση σε οικογε
νειακής μορφής αγροτικές επιχειρήσεις ή
σε αυτόνομες επαγγελματικές δραστη
ριότητες.
Η εκβιομηχάνιση, λοιπόν, των περιο
χών αυτών βρήκε κατάλληλο έδαφος με
τοπικές αγορές εργασίας, χρηματοδότηση
από τοπικές αποταμιεύσεις και ύπαρξη
μιας κοινωνίας εγκατεστημένης, καλά ορ
γανωμένης με τη δική της κουλτούρα και

δικά της δεδομένα σε υλική υποδομή.6
Κοινά χαρακτηριστικά της εκβιομη
χάνισης των περιοχών - παραγωγικά συ
στήματα, συναντάμε, παρά την ιδιαιτε
ρότητα κάθε περίπτωσης. Πρόκειται για
μικρές παραγωγικές ζώνες κοντά σε μι
κρές πόλεις και συχνά μέσα σε αγροτικές
περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό φαινόμε
νο η εναλλαγή των χρήσεων της γης στην
ύπαιθρο των περιοχών αυτών της Ιταλίας.
Συνήθως οι ζώνες αυτές είναι ειδικευμέ
νες στην παραγωγή ενός προϊόντος (π.χ.
μάλλινα και ένδυση στο Carpi, υπόδηση
στο Vigevano, κεραμικά πλακάκια στο
Sassuolo, κόσμημα στη Vanenza, μεταξω
τές ίνες στο Como). Βασικό στοιχείο του
«μοντέλου» είναι η επικράτηση των μι
κρού μεγέθους επιχειρήσεων. Οι κλάδοι
είναι συνήθως παραδοσιακών και κατα
ναλωτικών αγαθών υψηλής ποιότητας,
αλλά και μηχανές και υπηρεσίες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν επαγγέλματα και ικανότητες
που υπήρχαν ως κληρονομιά. Οι επιχει
ρηματίες προήλθαν από τοπικούς πα
λιούς επαγγελματίες, από μετανάστες που
επέστρεψαν, από εργαζόμενους στο σπίτι
για λογαριασμό μακρινών ή κοντινών ζω
νών, που κάποια στιγμή ανεξαρτητο
ποιήθηκαν. Στην πλειονότητά τους
προέρχονται από μικρομεσαίες και κα
τώτερες τάξεις.
Το σύστημα εκμεταλλεύεται, σε μεγάλο
βαθμό, τοπικές, ευέλικτες αγορές εργα
σίας. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των αγο
ρών απαρτίζεται από πρώην αγρότες, που
ή εγκατέλειψαν τη γεωργία ή εργάζονται
συγχρόνως και στις δύο δουλειές. Η εργα
σία στο σπίτι, η «μαύρη δουλειά» μετανα
στών και άλλων είναι πολύ διαδεδομένη.
Ενώ η κοινωνική πόλωση είναι αρχικά
πολύ λίγο αισθητή, αναπτύσσονται νέες
μορφές έντονης εκμετάλλευσης που ενισχύσνται από τη διάσπαση της εργατικής
δύναμης, την ευελιξία χρησιμοποίησής
της και τη δυνατότητα διατήρησης χαμη
λών αμοιβών.
Η δομή του τοπικού συστήματος των
μικρών επιχειρήσεων μονοκλαδικής εξειδίκευσης, στα πρώτα στάδια της εξέλιξης,
είναι συνήθως οριζόντια. Οι επιχειρήσεις
είναι ανταγωνιστικές στην ίδια αγορά,
πραγματοποιούν τον ίδιο τύπο προϊόντος
ή την ίδια φάση της επεξεργασίας. Σε πιο
εξελιγμένο στάδιο, όμως, ή σε άλλες πε
ριοχές, είναι συνηθισμένη η κάθετη ορ
γάνωση, η συνύπαρξη επιχειρήσεων που
πραγματοποιούν ανεξάρτητα τα διάφορα
στάδια της παραγωγής, καθώς και η υπο
στήριξη της βασικής μονοκλαδικής παρα
γωγής με ανάπτυξη άλλων σχετικών κλά
δων. Η Parma, για παράδειγμα που είναι
κέντρο παραγωγής τροφίμων (αλλαντικά,
τυριά), είναι επίσης κέντρο παραγωγής
μηχανημάτων τροφίμων. Στο Sassuolo, ε
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κτός από την παραγωγή κεραμικών πλακακίων, συγκεντρώνονται και βιοτεχνίες
και εργαστήρια χρωμάτων, σμάλτου, τε
χνικών τοποθέτησης κ.λπ. Δύο ακόμα χα
ρακτηριστικά παίξουν σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία του συστήματος: πρώτον, η
ευελιξία του. που συμπυκνώνεται στην
ευελιξία αντικατάστασης μεταξύ επιχει
ρήσεων, διάχυσης και ανάπτυξης άτυπων
μορφών εργασίας, συσσώρευσης γνώσης,
διακίνησης πληροφοριών, διάχυσης ε
παγγελματισμού στην περιοχή. Δεύτερον,
ο εξαγωγικός προσανατολισμός τους.
Η διατήρηση της μικρής κλίμακας ή
πιας μορφής ανάπτυξης, η εναρμόνιση
της νέας εκβιομηχάνισης με το κοινωνικο
οικονομικό παρελθόν, η διατήρηση, ως
ένα βαθμό, του φυσικού και οικιστικού
περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το ικα
νοποιητικό επίπεδο της τεχνικής, διοικη
τικής, πολιτιστικής υποδομής, είναι μερι
κές από τις αιτίες που έκαναν ευχάριστη
και άνετη τη διαμονή του πληθυσμού στον
«τόπο» του.
Το κεντρικό, αλλά, κυρίως, το τοπικό
κράτος, όπως έχουμε ήδη πει, δεν έθεσε
εμπόδια στην ανάπτυξη του συστήματος,
θεωρητικά, μάλιστα, υπήρχε και μια πο
λιτική υποστήριξης των περιοχών εξειδίκευσης και μικρής επιχείρησης. Στην
πράξη, αυτή η πολιτική υλοποιείται με
χρηματοδότηση και με συμμετοχή της το
πικής αυτοδιοίκησης σε κοινωνικά προ
γράμματα, κυρίως προστασίας περιβάλ
λοντος, υγιεινής εργαζομένων, ζητήματα
χρήσεων γης και πρώτων υλών. Οι δήμοι
επίσης συμμετέχουν, σε πολλές περιπτώ
σεις, σε πρωτοβουλίες ίδρυσης κέντρων
παροχής εξυπηρετήσεων σε μικρές επιχει
ρήσεις, για έλεγχο ποιότητας προϊόντων,
εργασίας, συστήματα πληροφόρησης,
μάρκετινγκ, διατήρηση και ανάπτυξη ε
παγγελμάτων, ευνόηση τεχνολογιών, επι
κοινωνίες με άλλες χώρες, χρήση τηλεμα
τικής, κ.λπ. Με ή χωρίς τη συμμετοχή των
δήμων, πάντως, οι κλαδικές ενώσεις και
τα εξειδικεύ μένα ινστιτούτα αποτελούν
μάλλον κανόνα.
Η σύνδεση και η ικανότητα εισαγωγής
νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως κάθε εί
δους καινοτομιών στην παραγωγική δια
δικασία έχει ήδη θιγεί έμμεσα, θ α μπο
ρούσαν να αναφερθούν αρκετά παρα
δείγματα χρησιμοποίησης καινοτομιών,
σε όλο το φάσμα της οργάνωσης και της
παραγωγής, από την ευέλικτη δομή των ε
πιχειρήσεων μέχρι τη χρησιμοποίηση τε
χνολογικών δικτύων (Prato), τον τεχνολο
γικό έλεγχο της ποιότητας (Vigerano), τη
χρησιμοποίηση αυτοματισμών στο ντιζάιν
και το μάρκετινγκ (Sassuolo).
Η απλή απαρίθμηση περιπτώσεων και
ειδών χρησιμοποίησης καινοτομιών δεν
αποδίδει τη συμβολή της στην επιτυχία
των περιοχών εξειδίκευσης. Τόσο η δυνα-

τότητα εισαγωγής της, όσο και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τα ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά της μικρής επιχεί
ρησης αυτών των περιοχών, από τις τοπι
κές κοινωνικο-οικσνομικές ιδιαιτερότη
τες, από το βαθμό ανάπτυξης και διάχυ
σης της ερευνητικής, τεχνικής, κοινωνι
κής υποδομής και, στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση, από τη δομή και τον σχετικά αυ
τόνομο τρόπο οργάνωσης των διοικητι
κών λειτουργιών στην Ιταλία.
Τα συστήματα αυτά, όπως και τα
Κ.Α.Β.Τ., γεννήθηκαν και λειτούργησαν
κάτω από συγκεκριμένες τοπικές συνθή
κες και κάτω από συγκεκριμένο κοινωνι
κοοικονομικό πρότυπο ανάπτυξης, δια
φορετικό από εκείνο της Ελλάδας. Η ανα
φορά, άλλωστε, στις περιοχές-παραγωγικά συστήματα της Ιταλίας δεν είχε πρόθε
ση τόσο να παραπέμψει σε κάποιες κοινές
προϋποθέσεις, όσο να τονίσει τη διαφορε
τικότητα της ιταλικής πρακτικής, παρά
τις όποιες, εκ πρώτης όψεως, ομοιότητες
(μικρές επιχειρήσεις, παραδοσιακού
τύπου κλάδοι κ.λπ.),
■
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ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Γάλλος κοινω
Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών
νιολόγος, συγγραφέας εντυπωσια
(πρόδρομος του σημερινού Εθνικού Κέν
κό πολυάριθμων μελετών, καθηγητής στοτρου Κοινωνικών Ερευνών) -προϊόν ενός
υψηλότατου επιστημονικού κύρους Col
κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος με
lège de France, διευθυντής του Κέντρου
ταξύ της τότε ελληνικής κυβέρνησης και
Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας και της επι
της ΟΥΝΕΣΚΟ- συνεργάστηκε για την εκ
θεώρησης Actes de la recherche en Sci
πλήρωση των σκοπών του, υπό τη διεύ
ences Sociales (από τις αρχές της δεκαε
θυνση του καθηγητή I. Περιστιάνη, με
τίας του 1970), καθώς και του παραρτήπλειάδα αξιόλογων Γάλλων, Αγγλων και
ματός της LIBER, Revue Europeénne des
Αμερικανών κοινωνικών επιστημόνων,
Livres (από το 1991)1 με ευρύτατη επιρ
μεταξύ των οποίων και με τον κατά τριάν
ροή, που προ πολλσύ έχει ξεπεράσει τα
τα περίπου χρόνια νεότερο τότε καθηγη
σύνορα της χώρας του, δεν είναι τόσο
τή Pierre Bourdieu/1
όσο θα έπρεπε γνωστός στο ευρύτερο ελ
Ιδιαίτερη επιρροή άσκησε την περίοδο
ληνικό κοινό, δεδομένου ότι ελάχιστο
εκείνη το βιβλίο του (σε συνεργασία με
μόνο τμήμα του τεράστιου και ιδιαίτερα
τον J. Cl. Passeron) Οι Κληρονόμοι, οι
αξιόλογου έργου του έχει μεταφραστεί
Φοιτητές και ο Πολιτισμός (les Heritiers,
στα ελληνικά. Πάντως, όμως, είναι γνω
les Étudiants et la Culture, 1964), στη διαστός σ’ ένα στενότερο κύκλο Ελλήνων
μορφούμενη πρώτη φορά τότε στον τόπο
κοινωνικών επιστημόνων και ειδικότερα
μας κοινωνιολογία της παιδείας (της εκ
κοινωνιολόγων, ήδη από τις αρχές της
παίδευσης και του πολιτισμού). Μου έκα
δεκαετίας του 60. Ας σημειωθεί, με την
νε την τιμή να μου δώσει την ευκαιρία να
ευκαιρία αυτή, ότι η ελληνόγλωσση κοι
συνεργαστώ μαζί του -νεαρή τότε επι
νωνιολογική βιβλιογραφία υστερεί γενι
στήμονας- κατά τη διάρκεια της έρευνας
που έκανα για την πρόσβαση των Ελλη
κότερα ως προς τη μετάφραση των κυριοτέρων έργων των σύγχρονων σημαντικών
νόπουλων στην ανώτατη εκπαίδευση
Ευρωπαίων κοινωνιολόγων, όπως λ.χ. του
στην αμέσως προ της δωρεάν παιδείας ε
Α. Giddens, του Η. Mendras, του A. Tou
ποχής (1962-63), ανάλογα με το φύλο
raine. του R. Boudon κ.λπ., με εξαίρεση
τους και την κοινωνική τους προέλευση,
τα έργα των εκπροσώπων της σχολής της
προσαρμόζοντας στα ελληνικά δημογραΦραγκφούρτης, πολλά από τα οποία κυ
φικά δεδομένα το στατιστικό υπόδειγμα
κλοφορούν σε ελληνική μετάφραση ιδίως
υπολογισμού των εκπαιδευτικών ευκαι
μετά το 1974.
ριών που χρησιμοποιήθηκε στην παρα
πάνω έρευνά του. Έτσι, μπόρεσα να συγ
Το σημαντικό κενό που υπάρχει στην
ελληνόγλωσση κοινωνιολογική βιβλιο
κρίνω τα ελληνικά δεδομένα με τα γαλλι
γραφία, σχετικά με το έργο του Pierre
κά, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για
Bourdieu, ξεκινάει να καλύψει η έκδοση
την ελληνική περίπτωση με σημαντικά
τριών σημαντικών και εκτεταμένων άρ
συγκριτικά στοιχεία για τη γαλλική νεο
θρων του σ’ έναν τόμο με τον τίτλο Μιλαία και τη συμμετοχή της στον πολιτισμό
κρόκοομοι. Τρεις μελέτες πεδίου.? Στον
του σχολείου.5
τόμο περιλαμβάνεται, επίσης, ένας δικός
Η έρευνα οι Κληρονόμοι, οι Φοιτητές
του πρόλογος για την ελληνική έκδοση,
και ο Πολιτισμός αντιπροσωπεύει -από
μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή για το
ό.τι γνωρίζω- την πρώτη στροφή του Ρ.
έργο του από το Ν. Παναγιωτόπουλο, ο ο
Bourdieu προς την καθαρότερη κοινωνιο
ποίος επιμελήθηκε την όλη έκδοση και
λογική διερεύνηση, σε σύγκριση με τις
μετέφρασε, μαζί με τρεις συνεργάτες
προγενέστερες περισσότερο κοινωνικοτου, τα σχετικά κείμενα του P. Bourdieu,
ανθρωπολογικές μελέτες του για την κοι
καθώς και μια λεπτομερέστατη βιβλιο
νωνία της Αλγερίας (βλ. τα σχετικά αυτά
γραφία των έργων του τελευταίου αυτού,
έργα του στην εμπεριστατωμένη βιβλιο
από το 1958 μέχρι και το 1991, που συν
γραφία που παρατίθεται στο τέλος της
τάχθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από
ελληνικής έκδοσης Μικρόκοσμοι). Μετα
την Yvette Delsaut.3 Πριν σχολιάσω την ι
φράστηκε ήδη σε πολλές ξένες γλώσσες
διαίτερη ενημερωτική αυτή έκδοση, που
και άσκησε μια σημαντικότατη επιρροή
θα πρέπει -πιστεύω- να χαιρετισθεί όχι
όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και γενικότερα
μόνον ως εκδοτικό αλλά και ευρύτερης ε
στην Ευρώπη (όπου λ.χ. στην Αγγλία είχε
πιστημονικής σημασίας γεγονός, ως α
αρχίσει ήδη από τη δεκαετία του 50 να α
παρχή μιας ευρύτερης μεταφραστικής
ναπτύσσεται η κοινωνιολογία της παι
προσπάθειας για τη γνωριμία του ελληνι
δείας με τις έρευνες του Η. Halsey, της J .
κού κοινού με την κοινωνιολογία του Ρ.
Floud και του Β. Bernstein) και στις Η.Π.Α.,
Bourdieu είναι -νομίζω- χρήσιμο να ανα
όπου εμφανίζεται την ίδια εποχή μια
φερθούν ορισμένα στοιχεία για την πρώ
αντίστοιχη εξέλιξη, καθώς το ζητούμενο
τη επαφή των Ελλήνων κοινωνικών επι
της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυ
στημόνων με τον σημαντικό αυτό Γάλλο
ξης γίνεται αντιληπτό ως στενά συνδεδεκοινωνιολόγο και το έργο του στις αρχές
μένο με την ανάπτυξη της εκπαίδευσης
της δεκαετίας του 1960.
και την προώθηση της ισότητας των ευ
Την εποχή εκείνη, το νεοσύστατο τότε
καιριών πρόσβασης σ’ αυτήν (βλ. λ.χ. τις
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ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ PIERRE BOURDIEU
Π)ΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ
Μ ΙΚ Ρ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Ι.
Τρεις μ ε λ έ τε ς πεδίου.

Παρουσίαση - επιμέλεια
Ν. Παναγιωτόπουλος,
πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Πιέρ Μπουρντιέ,

εκδόσεις Δελφίνι, Αθήνα 1992.
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πρώτες εργασίες του C. A. Anderson και
αργότερα του J. Coleman και Chr. Jencks
κ.λπ.). Η πρωτοτυπία της μελέτης οι Κλη
ρονόμοι έγκειται στο ότι σ’ αυτήν ετέθησαν τα θεμέλια μιας «κοινωνιολογίας των
πολιτισμικών ανισοτήτων» ως υπεύθυνων
-περισσότερο από ό,τι οι οικονομικές α
νισότητες- για την άνιση πρόσβαση των
νέων διαφορετικής κοινωνικής προέλευ
σης στα γαλλικά πανεπιστήμια, στις αρ
χές της δεκαετίας του 60, μεταθέτοντας
έτσι το κέντρο βάρους από τους οικονο
μικούς παράγοντες στους πολιτισμικούς:
από τις άνισες κοινωνικές επιδράσεις του
οικονομικού κεφαλαίου που η κάθε οικο
γένεια διαθέτει (ή δεν διαθέτει) για να
βοηθήσει τη σταδιοδρομία των παιδιών
της (στοιχείο που τονιζόταν ιδιαίτερα
στις μέχρι τότε σχετικές έρευνες), στις
άνισες επιδράσεις του πολιτισμικού και
συμβολικού κεφαλαίου (capital culturel et
symbolique) με το οποίο η κάθε οικογέ
νεια εφοδιάζει (ή δεν εφοδιάζει) τους
γόνους της (στοιχείο που δεν είχε επισημανθεί μέχρι τότε επαρκώς). Στο βιβλίο
αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερη χρήση του ό
ρου αυτού (όπως κάνει σε μεταγενέστε
ρες μελέτες του ο P. Bourdieu), ωστόσο
θεμελιώνεται στην ουσία του το περιεχό
μενό του, καθώς καθίσταται απολύτως
φανερή η επίδραση «της διανοητικής α
τμόσφαιρας που επικρατεί στο οικογε
νειακό περιβάλλον, της δομής της γλώσ
σας που μιλιέται μέσα σ’ αυτό ή των στά
σεων απέναντι στο σχολείο και στον πολι
τισμό που αυτό ενθαρρύνει»6 πάνω στη
σχολική επίδοση των νεαρότερων μελών
της και τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.
Ο Ρ. Bourdieu δείχνει ότι οι προνομιούχοι
της γαλλικής παιδείας, την εποχή εκείνη,
ήσαν οι «κληρονόμοι ενός οικογενειακού
πολιτισμικού» κεφαλαίου, που τους πα
ρείχε τη δυνατότητα να ανταποκριθούν
με άνεση στις πολιτισμικές απαιτήσεις
του σχολείου και του πανεπιστημίου και
αργότερα σ' αυτές της κοινωνίας τους,
καθώς ήσαν σε θέση -λόγω ακριβώς αυ
τής τους της πολιτισμικής κοινωνικο
ποίησης (δηλαδή της απόκτησης των κα
τάλληλων πολιτισμικών «έξεων» - habitus,
έννοια που κυριαρχεί στις μεταγενέστε
ρες μελέτες του P. Bourdieu)- να παί
ζουν, σχεδόν, ενστικτωδώς το παιγνίδι
του καλού γούστου, της διατύπωσης του
αρμόζοντος λόγου στις διάφορες περι
στάσεις και τελικά της πνευματικής και
κοινωνικής ισχύος. Η θεωρία αυτή του
Bourdieu βρίσκει το κυριότερο εμπειρικό
της αντίκρυσμα σε κοινωνίες, όπως η
γαλλική και η αγγλική (βλ. λ.χ. τις σχετι
κές έρευνες του B. Bernstein για την επί
δραση του είδους του λόγου που επικρα
τεί μέσα στην οικογένεια στη σχολική ε
πίδοση των παιδιών) που είχαν -και μέχρι
ενός σημείου εξακολουθούν να έχουνμια ισχυρή «αριστοκρατική» πνευματική

παράδοση: μια παράδοση που συνδέεται
με την ταξική τους διάρθρωση (κυρίως
στην Αγγλία) αλλά και που το κράτος μέ
σω των μεγάλων σχολών «παραγωγής»
διοικητικών και πολιτικών ελίτ (κυρίως
στη Γαλλία μέσω σχολών όπως η Ε.Ν.Α.
«Ecole Nationale d’Administration», βλ.
λ.χ. το μεταγενέστερο έργο του P. Bour
dieu. La Noblesse d'État Grandes Écoles
et Esprit de Corps 1989) επιχειρεί να ι
σχυροποιεί και να συνεχίζει. Στην Ελλά
δα, μια οπωσδήποτε ταξικά ρευστότερη
κοινωνία από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές
του παραπάνω τύπου και με σαφώς σπα
νιότερο σε συχνότητα από ό,τι σε αυτές
και συχνά φτωχότερο σε ποιότητα οικο
γενειακό πολιτισμικό κεφάλαιο, υπήρχε,
στις αρχές της δεκαετίας του 60, μεγα
λύτερη μεν ανισότητα πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ των δύο
φύλων από ό,τι στη Γαλλία (ανισότητα η
οποία σταδιακά μειώθηκε εντυπωσιακά
για να φθάσουμε σήμερα στη μεταξύ τους
ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών7), αλλά
μικρότερη κοινωνική ανισότητα εκπαι
δευτικών ευκαιριών, καθώς συγκριτικά με
τη Γαλλία περισσότερα παιδιά αγροτών
και εργατών (ιδίως άρρενες) έμπαιναν
στις ανώτατες σχολές και στα πανεπι
στήμιά μας, στην αμέσως προ της δωρεάν
παιδείας εποχή.8 Η μεγαλύτερη αυτή
συμμετοχή τους μπορεί να εξηγηθεί από
την ισχυρή θέληση (των ίδιων και των γο
νιών τους) για την απόκτηση ενός πανε
πιστημιακού πτυχίου, που θα τους έδινε
τη δυνατότητα κοινωνικής ανοδικής κινη
τικότητας, μέσω της άσκησης κυρίως δη
μοσιοϋπαλληλικών και ελεύθερων επαγ
γελμάτων. Αν μεταξύ των Ελλήνων φοιτη
τών μας, για λόγους που συνδέονται με
τις ιδιομορφίες της ελληνικής κοινωνίας,9
συναντούμε συχνότερα κληρονόμους
μιας έντονης θέλησης για απόκτηση πα
νεπιστημιακού πτυχίου (μια «έξη πτυχιολατρίας») παρά κληρονόμους ενός πολι
τισμικού κεφαλαίου (με την έννοια του Ρ.
Bourdieu), πάντως και στην Ελλάδα (ό
πως και στη Γαλλία και σε άλλες περισ
σότερο τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοι
νωνίες) οι πολιτιστικοί παράγοντες που
συνδέονται με την οικογένεια (στην προ
κειμένη περίπτωση η μορφωτική στάθμη
των γονέων) αποδείχθηκαν προσδιοριστικοί για τις δυνατότητες απόκτησης α
νώτατης παιδείας από τα νεαρά μέλη
τους.'0 Συνεπώς, η έμφαση που έδωσε ο
Bourdieu, ήδη από την πρώτη μελέτη του
στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαί
δευσης, στον «πολιτισμό» των οικογε
νειών και στην αναπαραγωγή του από γε
νιά σε γενιά μέσω της πρόσβασης στον
«πολιτισμό» του σχολείου, βρίσκει και
στην Ελλάδα -τηρουμένων βέβαια πάν
τοτε των αναλογιών- εμπειρική επιβε
βαίωση.
θεώρησα χρήσιμο να σταθώ κάπως
ΓΤΓΧΜΝΑ
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διεξοδικά στη μελέτη οι Κληρονόμοι, οι
Φοιτητές και ο Πολιτισμός, η οποία πρό
κειται να κυκλοφορήσει το 1993 στην ελ
ληνική γλώσσα σε μετάφραση Ν. Παναγιωτόπουλου και Μ. Βιδάλη από τις εκ
δόσεις «Καρδαμίτσα», κυρίως για να δεί
ξω πόσο ερευνητικά γόνιμη υπήρξε η ε
πίδρασή της, όχι μόνο ευρύτερα, αλλά και
ειδικότερα στη διερεύνηση των ελληνι
κών εκπαιδευτικών φαινομένων. Επι
πλέον, όπως σημειώνει και ο Ν. Παναγιωτόπουλος, πολλά από τα στοιχεία που χα
ρακτήρισαν στη συνέχεια την κοινωνιολογία του P. Bourdieu ανευρίσκονται ως
πρώτη τους μορφή σ’ αυτήν, καθώς και
στα αμέσως μεταγενέστερα έργα του."
Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέ
χρι σήμερα, ο Pierre Bourdieu, με πλειάδα
συνεργατών και μαθητών που εμπνέονται
από αυτόν, έχει μιά συνεχή σημαντικότα
τη πνευματική και εξαιρετικά δημιουργι
κή παρουσία στο χώρο της ευρωπαϊκής
κοινωνιολογικής διανόησης, αλλά και ευ
ρύτερα. καθώς μέσα από τα πολυάριθμα
βιβλία του, τις εκατοντάδες άρθρα και
συνεντεύξεις του, τις έρευνες που διε
ξάγει με συνεργάτες του και με την εποπτεία του κυρίως στο Κέντρο Ευρωπαϊκής
Κοινωνιολογίας, που ο ίδιος διευθύνει
και τα θέματα που προβάλλει για έρευνα
και συζήτηση μέσα από τις σελίδες της
Actes de la Recherche en Sciences
Sociales και του παραρτήματος της
Revue Européenne des Livres, που διευ
θύνονται και πάλι από τον ίδιο, έχει καλ
λιεργήσει και εδραιώσει μια κοινωνιολογία, η οποία δικαίως αποκαλείται «κοινωνιολογία του Pierre Bourdieu». Επίσημη
αναγνώριση του όλου συγγραφικού και
διδακτικού έργου του καθώς και των επι
στημονικών δραστηριοτήτων του αποτε
λεί και η εκλογή του ως καθηγητή στο πε
ρίφημο Collège de France, αλλά και το γε 
γονός ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί αρκε
τές μελέτες πάνω στο ίδιο το έργο του.
Υπεραπλουστεύοντας, θα μπορούσε
να πει κανείς ότι την κοινωνιολογία του Ρ.
Bourdieu διακρίνουν τρία βασικά στοι
χεία. Πρώτον, σε συνέχιση της επιστημο
νικής παράδοσης του Durkheim και του
Parsons (δομική - συστημική προσέγγι
ση) αλλά και του Weber (φαινομενολογι
κή - ερμηνευτική προσέγγιση) επιχειρεί
την προσέγγιση των δύο αυτών θεωρή
σεων μέσω της διατύπωσης μιας νέας δι
κής του θεωρίας. Στο επίκεντρό της βρί
σκεται, μεταξύ άλλων, και το βασικό πρό
βλημα στο οποίο επιχειρεί να δώσει λύση,
δηλαδή, στον τρόπο εξήγησης της κοινω
νικής συμπεριφοράς, χωρίς να αγνοείται
η συμβολή στη διαμόρφωσή της ούτε των
αντικειμενικά δομημένων θέσεων (που σε
μεταγενέστερα έργα του εξετάζονται στα
πλαίσια ορισμένων πεδίων -cham ps- λ.χ.
της πολιτικής, της καλλιτεχνικής ή της ε
πιστημονικής δράσης), ούτε των υποκει

μενικά εκδηλούμενων «έξεων» των
δρώντων ατόμων και στον τρόπο μελέτης
της συμπεριφοράς αυτής ως «συνάντη
ση»12 μεταξύ των δύο αυτών πλεγμάτων
παραγόντων. Δεύτερον, το όλο έργο του
χαρακτηρίζεται από μια σύζευξη θεωρίας
και εμπειρικής έρευνας: από τη χρησιμο
ποίηση ενός πλέγματος εννοιών (τις ο
ποίες διαμόρφωσε, αναδιαμόρφωσε, κα
τά κύριο λόγο ο ίδιος, όπως «πολιτισμικό
και συμβολικό κεφάλαιο», «έξις» [habi
tus] και «πεδίο», «champ») για να φωτισθεί καλυίερα η συγκρότηση της σύγχρο
νης ιδίως κοινωνίας (κυρίως της γαλλικής
αλλά μέσω συγκρίσεων και αυτή άλλων
κοινωνιών) και των κανόνων των κοινωνι
κών παιγνιδιών που παίζονται από τα
δρώντα υποκείμενα μέσα στα ποικίλα πε
δία δομημένων θέσεων που τη συνθέ
τουν. Τρίτον, χαρακτηριστική είναι η άπο
ψή του ότι ο ρόλος του κοινωνιολόγου εί
ναι (και πρέπει να είναι) ρόλος απομυθο
ποιητικός, αποκαλυπτικός των συχνά α
διαφανών κανόνων των κοινωνικών παιγνιδιών: έτσι, μέσω της «ρήξης» (rupture)
που προκαλεί στις λανθασμένες προϊ
δεάσεις γύρω από τα κοινωνικά φαινόμε
να και τη λειτουργία τους, με τη νέα, α
κριβέστερη γνώση του «κοινωνικού» που
παράγει με την επιστημονική εργασία
του, επιτελεί συγχρόνως ένα ρόλο με κρι
τική αξία («vertu critique»’3). Δείχνοντας
στα άτομα τα πραγματικά όρια της ελευ
θερίας τους, τα καθιστά συγχρόνως πε
ρισσότερο ελεύθερα σε σχέση με τον κοι
νωνικό κόσμο μέσα στον οποίο δρουν και
παρεμβαίνουν.
Την κοινωνιολογία του P. Bourdieu,
καθώς και τις επιστημολογικές του τοπο
θετήσεις σχετικά με αυτή, παρουσιάζει
στο ελληνικό κοινό ο Ν. Παναγιωτόπουλος στην εκτενέστατη εισαγωγή του στο
βιβλίο του Pierre Bourdieu, Μικρόκοσμοι.
Τρεις μελέτες πεδίου. Ο Ν. Παναγιωτόπουλος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου
II, των Ανθρωπιστικών Επιστημών στο
Στρασβούργο, κάτοχος DEA από το ίδιο
πανεπιστήμιο και υποψήφιος διδάκτωρ
σε αυτό, με πλούσια ερευνητική πείρα σε
γαλλικά κέντρα μελετών των κοινωνικών
επιστημών (Μπεζανσόν και Στρασβούρ
γο), επιστημονικός συνεργάτης στο Κέν
τρο Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας που
διευθύνεται από τον Pierre Bourdieu, μέ
λος της συντακτικής επιτροπής και των
διεθνών ανταποκριτών του Actes de la
Recherce en Sciences Sociales (στην Ελ
λάδα εργάζεται ως ερευνητής στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ως επι
στημονικός συνεργάτης του Ελληνικού
Κέντρου Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστήμιου), ασχολείται από αρκετά
χρόνια τώρα με την εις βάθος ανάλυση
των έργων του P. Bourdieu. Έχει δε στο
ενεργητικό του τη δημοσίευση αρκετών
άρθρων γύρω από την κοινωνιολογική ερ

γασία του P. Bourdieu και έχει ήδη μετα
φράσει ορισμένα άρθρα του, εκτός από
αυτά που παρουσιάζονται στο βιβλίο Μικρόκοσμοι. Τρεις μελέτες πεδίου. Είναι,
συνεπώς, και λόγω της στενής συνεργα
σίας που είχε με τον καθηγητή P. Bou
rdieu για την απόδοση στα ελληνικά ορι
σμένων εννοιών του τελευταίου αυτού,
ένας συστηματικός αναλυτής και φιλόσο
φος μεταφραστής του έργου του. Πρέπει
δε νομίζω να χαιρετιστεί από τον ελληνι
κό πνευματικό κόσμο και το ευρύτερο ελ
ληνικό κοινό η πρωτοβουλία του αυτή να
καταστήσει προσιτή στους Ελληνες ανα
γνώστες την κοινωνιολογία του P. Bou
rdieu. Όπως σημειώνει στην αρχή της ει
σαγωγής του, η πρόθεσή του δεν είναι
μόνον αυτή: «αλλά η ελπίδα μας είναι ότι
οι αναγνώστες θα αισθανθούν την ανάγ
κη να αναφερθούν οι ίδιοι στα έργα του
Pierre Bourdieu αυτά καθ’ εαυτό, για να
ανακαλύψουν όλη την δύναμη του έργου
του, καθώς και να αποτιμήσουν την απο
φασιστική προσφορά του στην ανάπτυξη
της κοινωνικής επιστήμης». (βλ. σελ. 9).
Συνεπής σ’ αυτή του την τοποθέτηση
συμπεριέλαβε στον τόμο αυτό την πλήρη
βιβλιογραφία όλων των έργων του Pierre
Bourdieu (καθώς και των ξένων μεταφράσεών τους) που έκανε η Y. Delsaut
και που συμπλήρωσε ο ίδιος από το
1989-1991. Πρόκειται για μια πραγματι
κή συμβολή στην ανάπτυξη των κοινωνι
κών επιστημών στην Ελλάδα, η για πρώτη
φορά δημοσίευση στον τόπο μας της βι
βλιογραφίας αυτής, που έχει αναμφι
σβήτητη χρησιμότητα για τους Έλληνες
κοινωνικούς ερευνητές και ειδικούς.
Ο συνδετικός κρίκος και των τριών άρ
θρων του Pierre Bourdieu, που περιλαμ
βάνονται στον τόμο Μικρόκοσμοι. Τρεις
μελέτες πεδίου, είναι, καθώς φαίνεται και
από τον τίτλο, η έννοια του πεδίου
(champ), όπως αυτή αναπτύσσεται από
τον Bourdieu σε σχέση με τρεις δομημέ
νους κοινωνικούς χώρους: της επιστήμης
και των επιστημόνων, της πολιτικής και
των πολιτικών, της νομικής και των νομι
κών.
Με αυτό συνεπώς το βιβλίο ο αναγνώ
στης έρχεται ειδικότερα σε επαφή με μια
από π ς βασικότερες έννοιες που έχει α
ναπτύξει και χρησιμοποιήσει στις εμπερικές έρευνές του: δηλαδή, με την έννοια
του πεδίου, εμβαθύνοντας έτσι σε μια
από τις εννοιολογικές διαστάσεις της κοινωνιολογίας του Pierre Bourdieu. Εύστο
χη η επιλογή του θέματος αυτού από το
Ν. Παναγιωτόπουλο και για έναν άλλο
λόγο. Για να αντιληφθούν οι αναγνώστες
ότι η κοινωνιολογία του Piene Bourdieu
δεν περιθωριοποιεί, όπως υποστηρίζουν
ορισμένοι, τα προβλήματα του κοινωνι
κού μετασχηματισμού. Όπως σημειώνει
ο ίδιος και αναφέρει ο Ν. Παναγιωτόπουλος. εάν η κοινωνιολογία «δεν είναι ένα

κεφάλαιο της μηχανικής και τα κοινωνικά
πεδία, που είναι πεδία δυνάμεων είναι ε
πίσης πεδία αγώνων με σκοπό το μετα
σχηματισμό ή τη διατήρηση αυτών των
πεδίων δυνάμεων, είναι γιατί, χωρίς να
ξεχνάμε τους συγκυριακούς και δομικούς
καταναγκασμούς που πιέζουν αυτούς
τους σχετικά αυτόνομους χώρους, η πρα
κτική σχέση που διατηρούν οι φορείς με
το παιγνίδι είναι μέρος του παιγνιδιού και
μπορεί να αποτελέσει την αρχή του μετα
σχηματισμού του», (Μικρόκοσμοι, σελ.
51).
Ο πρόλογος του Pierre Bourdieu στην
ελληνική αυτή έκδοση προσδίδει μια ι
διαίτερη βαρύτητα και η με γλαφυρό ύ
φος (χωρίς γλωσσικές ακρότητες) ελληνι
κή μετάφραση από το Ν. Παναγιωτόπουλο και τους συνεργάτες του αποτελεί ένα
πρόσθετο θετικό στοιχείο στην όλη αυτή
προσπάθεια γνωριμίας του ελληνικού
κοινού με την κοινωνιολογία του Pierre
Bourdieu. Μια προσπάθεια που ξεκινάει
σήμερα με την έκδοση του βιβλίου Μικρόκοσμοι. Τρεις μελέτες πεδίου και θα
συνεχίσει με την έκδοση του βιβλίου οι
Κληρονόμοι, οι Φοιτητές και ο Πολιτι
σμός. Ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να
καρποφορήσει ποικιλοτρόπως.
■
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ERNESTO LACLAU ολοκληρώνει
αντίθετα είναι πάντα η ρωγμή στο σύστη
στο τελευταίο του βιβλίο Nevt re
μά τους. Έτσι, υπάρχει λόγος για «αισιο
flexions on the revolution of our time.δοξία», πράγμα που τονίζει και ο ίδιος ο
E.L.
London, New York, 1990, τις πρωτότυπες
σκέψεις που είχε διατυπώσει στα πρώτα
Ο τελευταίος υποδεικνύει μια αντίφα
του έργα, τη δεκαετία του 1970. Είναι έ
ση στη σκέψη του Μαρξ, το ότι δηλαδή
νας απόρους λίγους σημερινούς αριστε
ταλαντεύεται αναποφάσιστος (;) ανάμε
ρούς πολιτικούς στοχαστές, που τολμάει
σα στην ιδέα μιας οικονομικιστικής-ντενα πάει ενάντια στο ρεύμα των πολλών.
τερμινιστικής ιστορικής διαδικασίας και
μιας συλλογικής πολιτικής πράξης των υ
Στο επίκεντρο του βιβλίου (που αποτελείται από μια σειρά άρθρων) είναι τοπο
ποκειμένων, που είναι υποχρεωμένα να
παίρνουν στα σοβαρά τις τυχαιότητες της
θετημένη μια κριτική αναδιατύπωση του
ιστορίας (τις καλές και τις κακές συγκυ
μαρξικού παραδείγματος, προσανατολι
ρίες και ευκαιρίες). Ο E L θέλει να ξεκα
σμένη στη λακανική θεωρία του υποκει
θαρίσει ριζικά με τον οικονομισμό, αλλά
μένου και στο ντερριντιανό αποδομισμό
νομίζουμε ότι εδώ αρχίζουν και τα εμπό
(παρ’ όλο που οι δύο τελευταίοι Λόγοι
δια. Γιατί, η αναποφασιστικότητα του
“discours” δεν ταυτίζονται αναγκαστικά
Μαρξ να διαλέξει ανάμεσα στα δύο μον
μεταξύ τους). Η ανάγνωση αυτών των δύο
τέλα υποδηλώνει ίσως τη γενική αδυναστοχαστών από τον E.L. οδηγεί σε ορι
τότητα να λυθεί το ίδιο το πρόβλημα. Ε
σμένα ερωτήματα, που αφορούν στη
τσι, ο E L. απολυτοποιεί, ως έναν ορισμέ
σχέση ανάμεσα σε πολιτική θεωρία και
νο βαθμό, το Πολιτικό, τους ανταγωνι
πράξη από τη μια, και ψυχανάλυση και φι
σμούς και τις τυχαιότητες της εξουσίας
λοσοφία από την άλλη. Υπάρχουν εδώ ο
που το καθορίζουν.
ρισμένα προβληματικά σημεία που θα
Ο E.L. αναφέρεται ορθά σε μια σειρά
θέλαμε να υποδείξουμε.
μαρξιστών και μη μαρξιστών στοχαστών.
Ο E.L. ξεκαθαρίζει ριζικά με τις παρα
Προσφέρει πολλά με τη νέα διατύπωση
δοσιακές, τελεολογικές και ουσιοκρατιτης έννοιας της τάξης και της ηγεμονίας·
κές παραστάσεις για το υποκείμενο της ι
αυτό το είχε κάνει ήδη στα πρώτα του έρ
στορίας και την κοινωνική ολότητα (totali
γα, εδώ τον ενδιαφέρει η συνεπής εty). Το ισχυρό σημείο των απόψεών του
δραίωση μέσω μιας θεωρίας του υποκει
είναι η κριτική της «πλήρους», «ολικής»
μένου. Ωστόσο, είμαστε της άποψης ότι
εικόνας του υποκειμένου και της κοινω
νίας, που κυριαρχεί σ’ όλες τις παραλλα
το Οικονομικό (όπως και το Πολιτιστικό)
δεν μπορεί να αναχθεί στο Πολιτικό Η υ
γές της μαρξικής παράδοσης. Ο E.L. ξεκι
περτίμηση του Πολιτικού και της εξου
νάει από το (λόγω της ύπαρξης της γλώσ
σίας προέρχεται από το ότι απορρίπτει
σας και του συνειδητού) διχασμένο, μη
πλήρες, υποκείμενο του Lacan και ασκεί
την έννοια της αντίφασης. Αυτό, γιατί την
κριτική στην ιδέα του «αυτολυτρωνόμεερμηνεύει αποκλειστικά σύμφωνα με μια
ορισμένη εγελιανή παράδοση, η οποία,
νου» υποκειμένου της ιστορίας, που δεν
εκ των προτέρων, προϋποθέτει την προ
γνωρίζει καμία έλλειψη (ούτε το θάνατο).
Αλλά η (λόγω της γλώσσας υπάρχουσα)
γραμματισμένη τελική συμφιλίωση με την
αντίφαση μέσα στην απόλυτη γνώση.
έλλειψη έχει ως συνέπεια, επειδή τα υπο
κείμενα συγκροτούνται μέσω του Λόγου
Εδώ ερχόμαστε σε αντίθεση με την α
(discours), το ότι η «κοινωνία» δεν «υ
νάγνωση του Lacan που κάνει ο E L. Βε
πάρχει». Αυτό, με τη φιλοσοφική έννοια
βαίως, η σκέψη του Lacan, όπως αυτή του
του ότι ποτέ δεν μπορεί να προσφέρει
Hegel ή του Marx, είναι αντιφατική και
ένα «όλον» συνεκτικό, ένα σύστημα (ό
μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά, θεω 
λων των υποσυστημάτων) που να γίνει το
ρούμε, όμως, ότι ο Lacan διατηρεί τις έν
αντικείμενο της πλήρους γνώσης και του
νοιες της αντίφασης και της διαμεσολάπλήρους προγραμματισμού.
βησης (μ’ ένα μη εγελιανό περιεχόμενο)
Η κοινωνία απορρέει πάντα εκ των υ
ως στιγμές του Συμβολικού■αυτό γιατί ο
στέρων ως συνισταμένη μέσα από το τυ
Νόμος (της γλώσσας) και η απαγόρευση
της αιμομιξίας, θεμελιώνουν κάθε πολιτι
χαίο παιχνίδι (contingency) όλων των
συμμετεχόντων (παρ' όλο και εφόσον αυ
σμό, όχι όμως η πάλη για την εξουσία. Το
τοί προσπαθούν πάντα να πραγματο
ένα δεν μπορεί να αναχθεί στο άλλο.
ποιήσουν τις προθέσεις τους). Είναι ση
Οι στιγμές της εξουσίας και του αντα
μαντικό να καταλάβει κανείς ορθά αυτή
γωνισμού υποδηλώνουν το Φανταστικό
τη θέση του E L. και να μη την απορρίψει
(όχι με την έννοια του Καστοριάδη) και το
δασκαλίστικα ως «εξωφρενική». Οι ανα
«στάδιο του καθρέφτη» αυτό δεν το
λύσεις του απελευθερώνουν τον ανα
παίρνει υπόψη του αρκετά ο E L. (τουλά
γνώστη από την πίεση του ντετερμινι
χιστον όσον αφορά μια δημοκρατική πο
σμού και από το ισχνό και «κακόμοιρο» υ
λιτική, η οποία πρέπει κάπου να διαφέρει
ποκείμενο, που, εν πολλοίς, ενυπάρχει
από την αντιδημοκρατική πολιτική). Μια
στις αναλύσεις του L. Althusser Αυτό,
συνέπεια τούτου είναι ότι ο E L. υποτιμά,
γιατί το υποκείμενο δεν είναι ποτέ μόνο
ως σχετικά ακίνδυνο, το πρόβλημα της
ένα «προϊόν των κοινωνικών συνθηκών».
βίας ως μιας μορφής των πολιτικών αντα
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γωνισμών· όμως ο μύθος της «απελευθε
ρωτικής» βίας αποτέλεσε πάντα, από το
MapÇ μέχρι το Σορέλ και το Λένιν, μια
από τις προβληματικές πλευρές της άπο
ψής τους, γιατί προδίδει τον «αποκαλυ
πτικό» και μανιχείκό της χαρακτήρα. Ο
E.L. υιοθετεί την έννοια του μύθου στο
Σορέλ και δεν βλέπει ότι ιδιαίτερα μια δη
μοκρατική πολιτική δεν πρέπει ν’ απορ
ρίπτει τον ορθό Λόγο- αυτό υπήρξε πάντα
το πρόβλημα κάθε επαναστατικής πολιτι
κής, ακόμα και τότε όταν, όπως στους
Γιακωβίνους, θεοποίησε τον «ορθό Λό
γο» (raison) - (εδώ το Πολιτικό γίνεται υ
ποκατάστατο της θρησκείας).
Ο E.L. προσπαθεί να κατανοήσει τα
«νέα κοινωνικά κινήματα» ως μια νέα
μορφή της ριζικής δημοκρατίας που αρ
μόζει στη σύγχρονη πραγματικότητα· γι’
αυτά, το παραδοσιακό πρόβλημα των τα
ξικών αντιφάσεων δεν τίθεται πλέον με α
πόλυτο και εμφανή τρόπο. Ο E.L. έχει
από την άλλη δίκιο όταν αρνείται να βρει
σ’ αυτά τα κινήματα ένα νέο υποκείμενο
της ιστορίας. Τα επιχειρήματά του τα
στηρίζει, όμως, επάνω στη σχετικότητα
των αξιών και την τυχαιότητα· έτσι έχει
(για μας) δυσκολίες να εξηγήσει γιατί ο ί
διος κινητοποιείται υπέρ των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων (όλων των ειδών). Ο α
ναγνώστης έχει την αίσθηση ότι θα μπο
ρούσε να έχει πάρει και την αντίθετη α
πόφαση (όπως πολλοί μεταμοντέρνοι ο
παδοί του C. Schmitt), θεωρούμε ότι ο
E.L. υπερτίμησε τις «νέες ποιότητες» αυ
τών των κινημάτων στο βαθμό που τα κί
νητρά τους είναι ανταγωνιστικά και παρτικουλαριστικά συμφέροντα και φανατι
κός φουνταμενταλισμός (σε ορισμένους),
επαναλαμβάνουν τα «σφάλματα» παλαιοτέρων κινημάτων. Δηλαδή, η κατά
τμηση και ο πλουραλισμός τους δεν απο
τελούν ικανό κριτήριο για να κρίνει κα
νείς εάν και κατά πόσον, στην αυτοσυ
νείδησή τους, έχουν ξεπεράσει την τύ
φλωση του «πλήρους υποκειμένου»
(πράγμα που βέβαια πάντα μόνο μερικώς
μπορεί να επιτευχθεί). Ο E L. δικαιολογεί
τη στράτευσή του για τα δικαιώματα του
ανθρώπου, λέγοντας ότι «πιστεύει» σ'
αυτά. Αλλά ήδη η μεσαιωνική σχολαστική
φιλοσοφία είχε διατυπώσει την αρχή: «ti
des quaerens intellectum», δηλαδή η πί
στη απαιτεί μια ορθολογική και όχι απλώς
τυχαιακή εξήγηση των προτάσεών της.
Ο E.L. εμπνέεται από τον «οργανικό
διανοούμενο» του Gramsci αναφορικά με
τους διανοούμενους· αλλά τους αναθέτει
μια «μυθοποιητική» λειτουργία, με την
έννοια του Sorel. Αυτό το θεωρούμε προ
βληματικό: ιδιαίτερα οι κριτικοί διανοού
μενοι δεν θα έπρεπε να προτείνουν κα
νένα μύθο, ακόμα κι αν πρόκειται για
τους μύθους δημοκρατικών κινημάτων
(που καταλήγουν έτσι στο λαϊκισμό). Φυ
σικά ο E.L. έχει δίκιο όταν αναγνωρίζει

την αναπόφευκτη ύπαρξη των ιδεολο
γιών, εφόσον το Φανταστικό αποτελεί
πάντα ένα αναπόφευκτο στήριγμα για τα
πάντα διχασμένα υποκείμενα, προκειμένου αυτά να υπο-φέρουν την αβάσταχτη
ριζική έλλειψη (την αβάσταχτη ελαφρό
τητα των υπαρξιακών οριακών βιωμάτων,
το Πραγματικό).
Εδώ ακριβώς δεν πρέπει να γίνει κα
νείς φαταλιστής και να αποδέχεται τον
πρώτο τυχόντα μύθο που συγκαλύπτει
την έλλειψη τουναντίον. Ιδιαίτερα η ψυ
χανάλυση και η φιλοσοφία αποτελούν
δυο Λόγους (discours), που αμφισβητούν
ριζικά τους μύθους που παράγει η πράξη
της καθημερινότητας.
Θεωρούμε ότι εδώ είναι το σημείο ό
που ο E L. δεν βλέπει την αναγκαιότητα
να θέσει το ερώτημα για το «επέκεινα του
Πολιτικού» (όχι βέβαια με την έννοια της
κατάργησής του)· αλλά μόνο από έναν
τόπο εκτός, μπορεί να φωτισθεί ορθά το
Πολιτικό. Το Πολιτικό δεν είναι το «παν»,
δεν είναι το «παν* πολιτική, υπάρχει α
κόμα και κάτι «άλλο». Και το Αδύνατο, το
Πραγματικό του Lacan, δεν είναι πάντα
τραυματικής και ακόμα λιγότερο βίαιης
φύσης· δεν είναι ενεργητικής και ακτιβιστικής φύσης, αντίθετα είναι αυτό που
συμ-βαίνει στο υποκείμενο, αυτό που του
δωρίζεται μ’ έναν αναπάντεχο τρόπο και
που το υποκείμενο το υπο-δέχεται (δεν
το υφίσταται παθητικά). Ο E L. ερμηνεύει
μονόπλευρα το Lacan, όταν τοποθετεί το
Πραγματικό στον ανταγωνισμό και στην
τυχαιότητα που χαρακτηρίζει το Πολιτι
κό- αυτό γιατί το Πραγματικό δεν είναι η
τυχαιότητα, αλλά το Αδύνατο, που η
αντίφαση εκφράζει συμβολικά χωρίς να
το «απορροφά».
Παρ' όλες αυτές τις κριτικές παρατη
ρήσεις, που θέλουν να είναι κίνητρο για
ένα διάλογο με το συγγραφέα, το εγχεί
ρημα του E L. είναι μια από τις λίγες πρω
τότυπες συνεισφορές σε μια πολιτική
θεωρία, που επιτέλους παίρνει στα σοβα
ρά το διχασμένο υποκείμενο.
■

δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται πε
ΙΝΑΙ δύσκολο να κρίνει κανείς συλ
ρισσότερο προς την αγγλοσαξονική παρά
λογικό έργο συγγραφέων με διαφο
ρετική επιστημονική αφετηρία και μαθητην ελληνική ή τη διεθνή επιστημονική
κοινότητα.
τεία σε διαφορετικές σχολές. Η δυσκολία
Η ανακάλυψη της «τριτοκοσμικής Ελ
γίνεται μεγαλύτερη, όταν οι μελέτες ε
λάδας» από τις αρχές της δεκαετίας του
στιάζονται τυχαία πάνω σε μια θεματική.
'60 μας έδωσε πολλές σημαντικές εργα
Υπάρχει άλλωστε και πρόβλημα χώρου
σίες ανθρωπολόγων και εθνολόγων για
για το διεξοδικό σχολιασμό κάθε εργα
τον ελληνικό χώρο. Ήδη υπάρχουν, ε
σίας χωριστά.
κτός από τις μονογραφίες, τρεις ακόμα
Ο τόμος αυτός αποτελεί επιλεκτική
συλλογικοί τόμοι με μελέτες που αναφέδημοσίευση εννέα επιστημονικών ανα
ρονται στην Ελλάδα, δύο στην αγγλική
κοινώσεων, που παρουσιάστηκαν στο
γλώσσα και ένας στη γαλλική, με αντί
συμπόσιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στοιχη αγγλοσαξονική και γαλλική προ
στη Μυτιλήνη, το Σεπτέμβίριο του 1986,
βληματική και προσέγγιση.1 Η αγγλοσα
επ' ευκαιρία της ίδρυσης του τμήματος
ξονική σχολή στην Ελλάδα εστιάζει το εν
κοινωνικής ανθρωπολογίας του Πανεπι
διαφέρον της, κυρίως, στις κοινωνικές
στημίου του Αιγαίου. Η επιλογή, με εξαί
σχέσεις και το συμβολισμό (κοινωνική και
ρεση τη μελέτη του R. Just, είναι επικεν
πολιτισμική ανθρωπολογία). Αντίθετα, η
τρωμένη στην κοινωνική-συμβολική συγ
γαλλική σχολή ενδιαφέρεται περισσότε
κρότηση των δύο φύλων μέσα στην οικο
ρο για τους θεσμούς και τις στρατηγικές
γένεια (οι πέντε πρώτες μελέτες) και
(εθνολογία). Η αγγλοσαξονική σχολή
στην κοινωνία και σε διαφορετικούς χώ
στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει σημαντι
ρους: καφενείο, καφετέρια, μοναστήρι
κές δομολειτουργικές και σημειολογικές
κ.ά. (οι τέσσερις υπόλοιπες). Η προσφο
μελέτες, ενώ η γαλλική, εκτός των άλλων,
ρά, επομένως, της έκδοσης είναι ότι προ
μας έχει δώσει σπουδαίες κοινωνικοϊστοχωρεί στη μελέτη των σχέσεων των δύο
ρικές και εθνογεωγραφικές εργασίες. Ση
φύλων στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,
μειώνω, ότι εκτός από αυτούς τους τέσ
δηλαδή πέρα από την παραδεγμένη προ
σερις
τόμους, υπάρχουν ακόμα τρεις α
σέγγιση μέσα στην οικογένεια και το γά
φιερωμένοι στις μεσογειακές χώρες,
μο. Η εισαγωγή (σσ. 3-25) εξάλλου των ε
στους οποίους δημοσιεύονται και άρθρα
πιμελητών της έκδοσης, η οποία αποτε
ή ανακοινώσεις που αναφέρονται στην
λεί ανακεφαλαίωση και κριτική παρου
Ελλάδα.2
σίαση, στα μέτρα του δυνατού, των επιΌπως δηλώνεται και στον τίτλο του
μέρους εισηγήσεων, βασίζεται, όπως δη
βιβλίου
Αμφισβητούμενες Ταυτότητες, οι
λώνουν οι ίδιοι, στις συζητήσεις που έγι
ταυτότητες των δύο φύλων δεν αμφισβη
ναν κατά τη διάρκεια του συμποσίου.
τούνται μόνο από τους ντόπιους, αλλά
Χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι, ε
κυρίως από τους ίδιους τους συγγραφείς
κτός από την προβληματική, η αγγλοσα
που συμμετέχουν στον τόμο. Υπάρχουν
ξονική (αγγλική ή αμερικανική) επιστη
μέσα στα άρθρα αντιφατικές απόψεις
μονική εξειδίκευση των συγγραφέων,
που χρειάζονται ερμηνεία. Κάθε πολιτι
παρ' όλο που στο συμπόσιο έλαβαν μέρος
σμός, περισσότερο για τους ξένους, λι
και άλλης προέλευσης ομιλητές. Ακόμα
γότερο για τους ντόπιους, ουσιαστικά εί
και οι Ελληνες που συμμετέχουν στον
ναι υπερβατικός. Δύσκολα ένας μελετη
τόμο έχουν πραγματοποιήσει ή συμπλη
τής μπορεί να φθάσει στην πλήρη κατα
ρώσει τις σπουδές τους στην Αγγλία ή
νόησή του. Στους ανθρωπολόγους είναι
την Αμερική. Οι διαφορές που υπήρχαν
κοινός τόπος πως ο ερευνητής επισημαί
παλαιότερα στις τάσεις της αμερικανικής
νει και αξιολογεί τα εθνογραφικά στοι
πολιτισμικής ανθρωπολογίας και της
χεία από τα βιώματά του. Αυτό επισημαί
βρετανικής κοινωνικής ανθρωπολογίας,
νει πολύ σωστά στη μελέτη της και η Jill
σήμερα, όπως φαίνεται από τη σύγκλιση
Dubisch.
σ' αυτό τον τόμο, έχουν ολότελα εκλείΟι κοινωνικές σχέσεις δύσκολα ταξι
ψει.
νομούνται και χαρτογραφούνται. Υπάρ
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τόμου,
χει, επομένως, μεγάλο περιθώριο πλάνης
και αυτό παρατηρείται και σε άλλες συλ
κατά τη σύγκριση. Η προσέγγιση με αυτό
λογικές εκδόσεις που έχουν παρουσια
τον τρόπο γίνεται ακόμα δυσκολότερη, ε 
στεί πριν από μερικά χρόνια ή πρόσφατα
πειδή απουσιάζουν γενικές και συνθετι
στην αγγλική γλώσσα, είναι η χρησιμο
κές εργασίες για τη μορφολογία της ελ
ποίηση σχεδόν αποκλειστικά αγγλοσαξο
ληνικής κοινωνίας. Άλ^ιΐστε, οι μελέτες
νικής βιβλιογραφίας, θ α μπορούσε να υ
δεν καλύπτουν γεωγραφικά ή έστω δειγποθέσει κανείς ότι πρόκειται για μια σκό
ματολειπτικά όλο τον ελληνικό χώρο.
πιμη παρασιώπηση του έργου των Ελλή
Πώς μπορούν, λοιπόν, να συγκριθούν α
νων λαογράφων-εθνογράφων και κοινω
νόμοια πράγματα. π.χ. μια νησιωτική κοι
νιολόγων, καθώς και των Γάλλων ερευνη
νότητα ναυτικών, όπου συνηθίζεται ο γυτών, που μελέτησαν την ελληνική κοινω
ναικοτοπικός γάμος και απουσιάζουν ο
νία, με μια παράλληλη προβολή της αγ
μάδες καταγωγής, με μια κοινότητα κτηγλοσαξονικής ανθρωπολογίας. Ο τόμος
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νοτρόφων του ελληνικού ηπειρωτικού
χώρου, όπου υπάρχουν πατρογραμμικές
ομάδες συγγένειας και ο γάμος είναι ανδροπατροτοπικός, ενώ δεν συνηθίζεται
και η προίκα. Παραθέτω ένα παράδειγμα
σχετικό με τις αναφορές που γίνονται για
τη φιλία μέσα στον τόμο. Στις παραδοσια
κές κοινότητες των κτηνοτρόφων (Σαρακατσάνοι, Βλάχοι κ.ά.) η φιλία ήταν θε
σμοθετημένη σε αδελφοποιία. Η αγγλο
σαξονική σχολή στην Ελλάδα έχει τελεί
ως αγνοήσει αυτό το θεσμό, ο οποίος μέ
χρι πρόσφατα ήταν ζωντανός και είχε με
γάλη σημασία για την παραδοσιακή κοι
νωνία.
Ό λες οι μελέτες στηρίζονται σε δεδο
μένα συγκεντρωμένα κατά την επιτόπια
έρευνα των συγγραφέων. Ουσιαστικά,
πρόκειται για μια δεύτερη προσέγγιση
του υλικού τους. Από τις εννέα εργασίες
που δημοσιεύονται στον τόμο, οι τέσσε
ρις είναι περισσότερο πρωτότυπες: της
Jill Dubisch για την ανασυγκρότηση της
ανθρωπολογίας για τα φύλα, τη συγγέ
νεια και τη θρησκεία στην Ελλάδα, του Μ.
Herzfeld για τη γυναικεία σιωπή ως μέσο
αμφισβήτησης του συστήματος, της Μα
ρίνας Ιωσηφίδου για τα γυναικεία μονα
στήρια, της Sofka Zinovieff για τα «καμά
κια». Οι υπόλοιπες εργασίες είναι λιγότε
ρο πρωτότυπες: της Juliet Du Boulay για
τη συμβολική-κοσμολογική συγκρότηση
των δύο φύλων, του L. Danforth για την
ψυχοθεραπευτική λειτουργία των ανα
στεναριών, του Ε. Παπαταξιάρχη για τη
συναισθηματική φιλία, του R. Just για τις
διάφορες μορφές έκφρασης της συγγέ
νειας και της Jane Cowan για την εμφάνι
ση της καφετέριας στη σύγχρονη κοινό
τητα του χωριού. Πρόκειται για θέματα
που έχουν παρουσιαστεί ξανά, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, στην ελληνική και διε
θνή βιβλιογραφία.
Ειδικότερα: πιο προβληματισμένη εί
ναι η μελέτη της Dubisch (σσ. 29-46). Η
συγγραφέας, η οποία έχει εργαστεί σε
μια κοινότητα της Τήνου, ζητεί να ανα
θεωρήσουμε τις απόψεις μας για τη θέση
της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.
Προτείνει να δούμε τη γυναίκα, όχι ως
αντικείμενο, όπως την είδαν μέχρι τώρα
οι ξένοι μελετητές (κυρίως Αγγλοσάξονες ανθρωπολόγοι) αλλά ως υποκείμενο
(δραστηριοποιούμενο άτομο), «πρόσω
πο», δηλαδή, που θέτει στόχους και ε
φαρμόζει στρατηγικές. Υποστηρίζει, επί
σης, ότι πρέπει να εξετάσουμε τις σχέ
σεις εξουσίας των δύο φύλων στο επίπε
δο της φαινομενικής και της πραγματικής
δύναμης. Συμπεραίνει, ακόμα, ότι δύο
είναι τα καθήκοντα των ανθρωπολόγων
στην Ελλάδα: α) Ο αποτελεσματικός χει
ρισμός των τοπικών εθνογραφικών δια
φορών. β) Η ερμηνεία τους. Το γεγονός
ότι η Dubisch εγκαταλείπει την απόλυτη
τοποθέτηση, την επισήμανση, δηλαδή,

του εθνοκεντρισμού αλλά και του ανδροκεντρισμού των δυτικών μελετητών και
προχωρεί στην κριτική θεώρηση παλαιότερων απόψεων (θέσεων), είναι σημαντι
κή προσφορά στην ελληνική εθνογραφία.
Η μελέτη της Du Boulay (σσ. 47-78),
που έχει κάνει επιτόπια έρευνα σ' ένα
χωριό της Εύβοιας, αφήνει μεγάλο περι
θώριο για συζήτηση. Η ενδιαφέρουσα αυ
τή εργασία ανοίγει ένα καινούργιο κεφά
λαιο στη μελέτη από ανθρωπολογική ά
ποψη των λαογραφικών φαινομένων στην
Ελλάδα. Για τα συμπεράσματά της, όμως
θα μπορούσαν να διατυπωθούν και δια
φορετικές απόψεις, όπως συμβαίνει, άλ
λωστε, σε όλες ή τις περισσότερες συμ
βολικές μελέτες (π.χ. ότι το φεγγάρι είναι
ερμαφρόδιτο, έστω και αν φαινομενικά
παρουσιάζεται θηλυκό, ότι η βρεφοκρατούσα Παναγία συμβολίζει την αρρενογο
νία κ.λπ.). Μια αδυναμία αυτής της εργα
σίας είναι ότι απουσιάζει από αυτή οποια
δήποτε αναφορά στη λαογραφική-εθνογραφική βιβλιογραφία για το θέμα, όπως
του Ν. Γ. Πολίτη, που έχει δημοσιεύσει ε
κτεταμένες εργασίες για τη νεοελληνική
παραδοσιακή κοσμολογία. Η μελέτη ό
μως αυτή με τη μεθοδικότητά της προσ
φέρει τη δυνατότητα σε μια δομική επε
ξεργασία των στοιχείων και μπορεί να αποτελέσει ως προς αυτή υπόδειγμα.
Η εργασία εξάλλου του Herzfeld (σσ.
79-97), η οποία, από θεωρητική άποψη,
εντάσσεται στην προβληματική της εθνο
γραφίας της ομιλίας, είναι ένας συνδυα
σμός εξελιγμένου λειτουργισμού και ση
μειολογίας3. Ο συγγραφέας, που έχει
δουλέψει σε δύο κοινότητες στην Κρήτη
και στη Ρόδο αντίστοιχα, επιχειρεί να δει
το λόγο-σιωπή και την ανάλογη συμπερι
φορά ως ένα κείμενο που χρειάζεται ε
ξήγηση. Η μελέτη του, πολύ τεχνική και
δύσκολη, στρέφεται, όπως και οι παλαιότερες, γύρω από τη λεγόμενη ρητορική
στρατηγική και την «ποιητική». Ο
Herzfeld τεκμηριώνει πολύ καλά τη μελέ
τη του, προχωρεί όμως σε γενικεύσεις,
για τις οποίες δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν
ισχύ σε όλη την Ελλάδα, π.χ. τη Μάνη. Υ
ποστηρίζει ότι η «ποιητική» του ανδρι
σμού στηρίζεται στο λόγο και ιδιαίτερα
στη μεγαλοστομία (θα έλεγα κομπασμό),
αντίθετα δεν βλέπει να ισχύει κάτι ανάλο
γο για τις γυναίκες. Ο συγγραφέας, έχον
τας μεγάλη εμπειρία γύρω από τα διάφο
ρα συμβολικά συστήματα της ελληνικής
κοινωνίας, αναγνωρίζει έμμεσα την αδυ
ναμία των προτάσεών του, γιατί βασίζον
ται στη σιωπή και όχι στο λόγο των γυναι
κών, σ' όσα δηλαδή δεν λένε και όχι σ'
όσα λένε, θεωρεί, όμως, ανέφικτο το
δεύτερο, εξαιτίας του περιορισμού που
θέτει το φύλο του για την εθνογραφική
μελέτη του θέματος.
Η κεντρική θέση της μελέτης του Dan
forth (σσ. 98-113) είναι ότι τα αναστενά
ΣΥΓΧΡΟΝΑ
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ρια λειτουργούν ως θεραπευτικό μέσο
για το ψυχολογικό πρόβλημα (νευρικό
κλονισμό κ.λπ.) των νέων γυναικών, που
βρίσκονται σε σύγκρουση με τις πεθερές
τους, λόγω της συγκατοίκησης (γάμος
ανδροπατροτοπικός). Η θεραπευτική λει
τουργία τους επιτυγχάνεται με την ενερ
γητική συμμετοχή των νέων γυναικών
στην τελετή, η οποία προϋποθέτει την
έγκριση των συζύγων τους, που μετα
φράζεται σε υποστήριξή τους απέναντι
στην πεθερά. Η θεωρία του Danforth. αν
εξαιρέσουμε ορισμένες λεπτομέρειες,
είναι άριστα διατυπωμένη. Οι δικές μου
παρατηρήσεις περιορίζονται σε ένα ση
μείο, ότι η λειτουργία που παρουσιάζει ο
συγγραφέας δεν είναι η μοναδική. Είναι
γνωστό ότι τα λαογραφικά και εθνογρα
φικά φαινόμενα είναι πολυλειτουργικά
και πολυσυμβολικά. Με αυτό θέλω να πω,
χωρίς να αμφισβητώ τη θέση του, ότι η
λειτουργία που προτείνει είναι μια από
περισσότερες που έχουν τα αναστενάρια
στην κοινωνία των Θρακών του χωριού
της Αγίας Ελένης. Αλλες λειτουργίες,
π.χ. είναι η έκφραση της ταυτότητας της
κοινότητας και της θρακικής καταγωγής
τους κ.λπ. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να
δώσουμε μια σωστή εικόνα της τελετής,
αν αγνοήσουμε την ιστορία της κοινότη
τας.
Η ανακοίνωση του Just (σσ. 114-132),
αν και κάπως έξω από τη γενικότερη θε
ματική του τόμου, κινείται σε πιο συνηθι
σμένα και βατά πλαίσια, καθόσον αναφέρεται στην ανθρωπολογία της συγγέ
νειας, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέ
ρον όλων των ανθρωπολόγων και αυτών
που εργάζονται στον ελληνικό χώρο. Η
εργασία του Just, καλά συγκροτημένη,
σαφής και ακριβής, περιστρέφεται γύρω
από την παρουσία της συγγένειας σε ό
λες σχεδόν τις εκδηλώσεις και δραστη
ριότητες (οικονομία, πολιτική κ.λπ.) των
κατοίκων του Μεγανησιού, όπου έγινε η
επιτόπια έρευνα, και δεν παρουσιάζει ι
διαίτερα θεωρητικά ή άλλα προβλήματα.
Η μελέτη της Ιωσηφίδου (σσ. 135-155)
αναφέρεται στις σχέσεις των μοναχών σε
δύο γυναικεία μοναστήρια. Η συγγρα
φέας συγκρίνει τις σχέσεις αυτές με τις
κοινωνικές σχέσεις σε μια κοντινή κοινό
τητα της νότιας Ηπείρου, που έχει μελε
τήσει. Η πρωτοτυπία του θέματος είναι
προφανής αλλά και οι δυσκολίες μεγαλύ
τερες, καθώς οι ιδέες της συγγραφέως
δεν διατυπώνονται σε όλα τα σημεία με
απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα. Ειδι
κότερα, μετά μια θεωρητική ανάλυση για
τον κοσμικό και τον πνευματικό άνθρω
πο, η Ιωσηφίδου προχωρεί στην εξέταση
της οικογένειας και της συγγένειας και
του κώδικα συμπεριφοράς στην κοινότη
τα. Κατόπιν, εξετάζει συγκριτικά την
πνευματική πλευρά της συγγένειας, ό
πως παρουσιάζεται στα μοναστήρια, την

ορολογία της συγγένειας που χρησιμο
ποιούν, την τελετουργία εισδοχής των
νεόφυτων, τη διχοτόμηση του σώματος
και της ψυχής. Η συγγραφέας υποστηρί
ζει ότι το «υλικό» και το «πνευματικό»
συνδέονται από τις μοναχές (καλόγριες)
με την αντίληψη του κώδικα συμπεριφο
ράς.
Η εργασία του Παπαταξιάρχη (σσ.
156-179) επικεντρώνεται στη φιλία των
ανδρών, όπως εκδηλώνεται στον τόπο
συνάντησης και διασκέδασής τους στο
καφενείο. Ή μελέτη, όπως αναφέρει ο
συγγραφέας στη θεωρητική εισαγωγή
του, έχει την αφετηρία της στις σύγχρο
νες τάσεις της ανθρωπολογίας των φύ
λων, που στρέφεται τελευταία στη μελέτη
του ανδρισμού. Δεν είναι, όμως, τόσο
πρωτότυπη στον ελληνικό χώρο, γιατί υ
πάρχει ήδη η σημαντική μονογραφία του
Herzfeld πάνω σ’ αυτό το θέμα.3Η πρωτο
τυπία της ανακοίνωσης του Παπαταξιάρ
χη περιορίζεται στη σύνδεση ανδρισμού
και φιλίας και στην επισήμανση ορισμέ
νων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Ο
συγγραφέας, ο οποίος έχει εργασθεί σε
μια κοινότητα της Λέσβου, διαχωρίζει τη
συναισθηματική από τη συμφεροντολογι
κή φιλία και επιχειρεί να αποδείξει ότι η
πρώτη δεν έχει πολιτικές και οικονομικές
προεκτάσεις. Τη διαφοροποιεί ακόμα
από τη συγγένεια. Ο συγγραφέας την ο
νομάζει, σωστά, «αντιδομή». Ορισμένα
από τα συμπεράσματα τοϋ Παπαταξιάρ
χη, ιδιαίτερα σχετικά με τη διάκριση των
δύο μορφών φιλίας, είναι συζητήσιμα,
γιατί υπάρχουν και διαφορετικές από
ψεις ανθρωπολόγων, όπως και ο ίδιος α
ναφέρει.
Η μελέτη της Jane Cowan (σσ. 180202) έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη με
λέτη της Dubisch. Προβληματίζεται και
αυτή, αν η θέση της γυναίκας στην ελλη
νική κοινωνία είναι κατώτερη ή όχι και
δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές εκ
δοχές ανδρών και γυναικών ανθρωπολό
γων πάνω στο θέμα. Η συγγραφέας επι
χειρεί μια ικανοποιητική παραδοσιακή
ταξινόμηση των φύλων, τοποθετώντας τα
στους οικείους χώρους: άνδρες στο κα
φενείο (κατανάλωση καφέ, ούζου, μεζέ
δων), γυναίκες στο σπίτι (κατανάλωση
καφέ - καφεμαντία, γλυκών) και στο ζα
χαροπλαστείο. Η διαίρεση αυτή διαταράσσεται στη δεκαετία του 7 0 με την εμ
φάνιση στο χωριό (πρόκειται για το Σωχό
της Θεσσαλονίκης) της καφετέριας, όπου
συχνάζουν πλέον άνδρες και γυναίκες.
Συνέπεια: η ιδεολογική σύγκρουση φύ
λων και γενεών πάνω σ’ αυτό το θέμα. Η
μελέτη της Cowan, στρωτή και σαφής,
δεν μπορεί να θεωρηθεί τόσο πρωτότυ
πη, μια και αυτό το θέμα της κατά φύλα
διαίρεσης του χώρου έχει απασχολήσει
πολύ ενωρίς τους ανθρωπολόγους που
εργάστηκαν στην Ελλάδα.

Τέλος, η εργασία της Zinovieff (σσ.
203-220) έχει θέμα τον ερωτισμό ή την ε
ρωτομανία των νέων ανδρών προς τις ξέ
νες τουρίστριες που επισκέπτονται την
Ελλάδα. Η μελέτη της Zinovieff. περιγρα
φική στο μεγαλύτερο μέρος της, οδηγεί,
κατά τη συγγραφέα, στην επισήμανση
τριών βασικών λειτουργιών αυτής της
συμπεριφοράς: 1) Αύξηση του γοήτρου
ανδρών με χαμηλό οικονομικό και κοινω
νικό status. 2) Έκφραση της αντίθεσης
μεταξύ πλούσιας Δύσης και φτωχής
(θεωρητικά) Ελλάδας, που υποδηλώνεται
με την εξαπάτηση των γυναικών από τους
άνδρες. 3) Προσδοκία φυγής από το χω
ριό και χρησιμοποίηση των γνωριμιών για
την εγκατάσταση στο εξωτερικό ή ακόμα
και γάμος, στις λιγότερες περιπτώσεις.
Τα συμπεράσματα της Zinovieff. παρά τις
υπερβολές τους σε ορισμένα σημεία,
πρέπει να θεωρηθούν σωστά. Μη αναμε
νόμενη είναι η τοποθέτηση από τη συγ
γραφέα σε δευτερεύουσα μοίρα της κα
θαρά σεξουαλικής λειτουργίας αυτής της
συμπεριφοράς. Η επιτόπια έρευνα της
Zinovieff πραγματοποιήθηκε σε μια πα
ραθαλάσσια κωμόπολη της Αργολίδας.
Τον τόμο συμπληρώνει συνοπτική
συμπερασματική επισκόπηση των ειση
γήσεων από τους επιμελητές της έκδο
σης (σσ. 221-234). Οι συγγραφείς προσ
παθούν να συνάγουν συμπεράσματα σχε
τικά με τη σεξουαλικότητα των δύο φύ
λων. Βρίσκουν σημαντικές διαφορές μέ
σα στην οικογένεια, όπου η συγκρότηση
του «προσώπου» του φύλου περνάει μέ
σα από το έτερο φύλο. Επισημαίνουν, ό
μως, πολλές ομοιότητες στον ευρύτερο
κοινωνικό χώρο και ιδιαίτερα στο πνευ
ματικό πεδίο. Έχω επιφυλάξεις, όμως,
και θεωρώ πρόωρες τις γενικεύσεις τους
για τις μορφές σεξουαλικότητας των δύο
φύλων.
Όπως φάνηκε πιο πάνω, χαρακτηρι
στικό των περισσότερων μελετών είναι ο
φορμαλισμός. Παρατηρείται προσπάθεια
να συμπιεσθούν τα ελληνικά δεδομένα σε
προκατασκευασμένες θεωρίες για άλλες
κοινωνίες. Αυτό είναι δύσκολο να το αποφύγει κανείς είτε μελετάει θεσμούς είτε
κοινωνικές σχέσεις. Είναι, όμως, ανεπί
τρεπτη η με κάθε τρόπο υποταγή του υλι
κού στις προθέσεις. Δεν αρκεί μια θεωρία
να είναι λογικοφανής, πρέπει να στηρίζε
ται και σε τεκμήρια.
Κλείνοντας, πιστεύω Οτι, σε γενικες
γραμμές, η προσφορά του τόμου είναι
σημαντική, γιατί ανοίγει καινούργια πε
δία για συζήτηση και δίνει ερεθίσματα ή
πρότυπα για παρόμοιες εργασίες και
στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Επίσης, η
συστηματοποίηση των στοιχείων και η ε
πιτυχής, κατά κανόνα, δόμησή τους μας
οδηγούν σε πολλούς και διάφορους συ
σχετισμούς για την κατανόηση της νεοελ
ληνικής πραγματικότητας. Είναι απαραίΧΥΓΧΡΟΜΛ

127

ΜΜΛΤΑ

τητο ο τόμος αυτός να υπάρχει στη βι
βλιοθήκη κάθε μελετητή της ελληνικής
κοινωνίας, είτε αυτός είναι κοινωνικός ε
πιστήμονας είτε ασχολείται με τις ανθρω
πιστικές επιστήμες.
■
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(*) Οι συγγραφείς επισημαίνουν τη χρήση και
άλλων όρων που αναφέρονται σε παρεμ
φερή φαινόμενα, π.χ. «τεχνολογικά πάρ
κα» (technopark), «πάρκα επιχειρήσεων»
(business park ή enterprise park) κ.ά. Χρη
σιμοποιείται όμως ο όρος «επιστημονικά
πάρκα» (science park), με τον οποίο τονί
ζεται η σημασία της επιστήμης και της έ
ρευνας στην όλη διαδικασία.
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D. Wield αποτελεί σημαντική συμβο
λή στον προβληματισμό γύρω από την τε
χνολογία και ειδικότερα τα «επιστημονι
κά πάρκα» (ε.π.'), τα οποία προβάλλονται
σε πολλές ανεπτυγμένες (κι όχι μόνον)
χώρες ως πρότυπο νέων τρόπων βιομη
χανικής παραγωγής, συνδεδεμένης με
την επιστήμη και την υψηλή τεχνολογία,
ως πρότυπο για το μέλλον της εργασίας
και ως δυναμική επέμβαση σε φθίνουσες
τοπικές ή και εθνικές οικονομίες. Στόχος
του βιβλίου είναι να διερευνήσει και να
ξεχωρίσει το «μύθο» από την «πραγματι
κότητα» γύρω από τα ε.π., τη ρητορεία
και την καμπάνια προβολής τους από τα
προβλήματα και τις προοπτικές υλοποίη
σής τους σε συγκεκριμένους τόπους και
κοινωνικό περίγυρο. Μέσα από διαδοχι
κές προσεγγίσεις στα κεφάλαια του βι
βλίου, διερευνάται η σχέση ανάμεσα στο
επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχό
μενο, την κοινωνική δομή και σημασία και
τις χωρικές κατανομές και μορφές.
Η ανάλυση στηρίζεται σε πολλαπλές
πηγές στοιχείων και σε ποσοτικές όσο και
ποιοτικές διερευνήσεις στη Μ. Βρετανία.
Ειδικότερα αναφέίρονται οι παρακάτω
πηγές πληροφορίας:
1.
Οι ετήσιες εκθέσεις στοιχείων για
τα ε.π. της Ένωσης Επιστημονικών Πάρ
κων της Μ. Βρετανίας (UKSPA), από το
1985.
2 .0 κατάλογος των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες σε ε.π., που συνέ
ταξε η UKSPAτο 1987 και περιέχει πληρο
φορίες για 224 από τις 400 επιχειρήσεις
που υπήρχαν τότε.
3. Επιτόπια έρευνα (1986) σε 183 επι
χειρήσεις εντός 20 ε.π. και 101 επιχειρή
σεις εκτός ε.π., από τους συγγραφείς,
την UKSPA και το Κέντρο Μελετών για την
Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
(CURDS).

4. Βάση δεδομένων για περισσότερες
από 200 επιχειρήσεις εντός ε.π.
5.81 συνεντεύξεις βάθους με «προνο
μιακούς πληροφοριοδότες» σε διάφορα
ε.π. της μελέτης.
6. Νέα επιτόπια έρευνα το 1990.
Το βιβλίο εξετάζει αρχικά την κοινή
αντίληψη για τα ε.π., αυτή που χρησιμο
ποιείται στις ίδιες τους τις εκδόσεις, στα
έντυπα προβολής και τα δημοσιογραφικά
σχόλια, αλλά και σε επιστημονικά κείμενα
που θεωρούν τέτοιες αντιλήψεις ως δε
δομένες. Στη συνέχεια, η αντίληψη αυτή
ελέγχεται ως προς βασικά στοιχεία της
και ανασκευάζεται ο μύθος γύρω από τα
ε.π., συγκροτώντας έτσι μια διαφορετική
εικόνα γι' αυτά.
Ο μύθος γύρω από τα ε.π. μπορεί, κα
τά την άποψή μου, να αναλυθεί σε τέσσε
ρα κυρίως θέματα, τα οποία εξετάζονται
διεξοδικό από διαφορετικές πλευρές στα
κεφάλαια του βιβλίου:

1. τη σύνδεση του ε.π. με κάποιο πανε
πιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα,
2. την ανάπτυξη νέων, κυρίως μικρών
και ευέλικτων, επιχειρήσεων υψηλής τε
χνολογίας,
3. την αποφασιστική συμβολή των ε.π.
στην τοπική ανάπτυξη, και
4. την προώθηση μιας διαφορετικής
εικόνας για τη μελλοντική οργάνωση και
περιεχόμενο της εργασίας.

1.
Σημαντικό στοιχείο του μύθου είναι η
σύνδεση των ε.π. με τα ΑΕΙ. Αυτή αναφέρεται κυρίως στη μεταφορά τεχνολογίας
από το ΑΕΙ στο ε.π., την αμεσότερη σχέση
της βιομηχανίας με την πανεπιστημιακή
έρευνα και, επομένως, την εμπορική α
ξιοποίηση της τελευταίας, με αποτέλε
σμα την αύξηση των πόρων των ΑΕΙ και τη
δημιουργία διεξόδων για αποφοίτους και
πανεπιστημιακούς, καθώς και τη βελτίω
ση της εικόνας των ΑΕΙ προς την κυβέρ
νηση.
Η αντίληψη αυτή συνδέεται με ένα
συγκεκριμένο γραμμικό μοντέλο επιστη
μονικής έρευνας και βιομηχανικής καινο
τομίας, όπου υπάρχει μια αλυσίδα δρα
στηριοτήτων εν σειρά: βασική έρευνα - εφηρμοσμένη έρευνα - πειραματική ανά
πτυξη - αρχική παραγωγή - διάδοση/
διάχυση. Αυτές οι δραστηριότητες συμ
βαίνουν σε συγκεκριμένους χώρους (αει,
ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, εργο
στάσια, αγορές) που προσδιορίζουν και
τους σχετικούς ρόλους πανεπιστημίουε.π. στη διαδικασία παραγωγής. Οι συγ
γραφείς κάνουν λεπτομερή κριτική του
γραμμικού μοντέλου, που μπορεί να συνοψισθεί στα ακόλουθα σημεία:
α. Ο δρόμος από την έρευνα στην εμ
πορική αξιοποίηση δεν είναι μοναδικός
για την ανάπτυξη καινοτομιών, αφού νέες
ιδέες αναπτύσσονται σε όλα τα στάδια
της παραγωγής, ούτε η βασική έρευνα α
ποτελεί το μοναδικό σημείο εκκίνησης.
β. Η σχέση βασικής έρευνας - εμπορι
κής αξιοποίησης είναι πολυσύνθετη και
τα όρια μεταξύ των φάσεων δεν είναι α
πόλυτα.
γ. Το γραμμικό μοντέλο απαξιώνει τη
συνεισφορά των περισσοτέρων ανθρώ
πων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας
καινοτομίας, πέρα από το αρχικό «εύρη
κα».
Μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη στη
Μ. Βρετανία είναι ότι τα ΑΕΙ -και οι πανε
πιστημιακοί- είναι αποτελεσματικοί στη
«βασική» επιστήμη, αλλά αναποτελεσμα
τικοί στην εμπορική αξιοποίηση των
προϊόντων της έρευνας. Τα ε.π. προω
θούνται, λοιπόν, ως ένα μέσο προσανα
τολισμού του ακαδημαϊκού περιβάλλον
τος στις ανάγκες της βιομηχανίας, με δύο
τρόπους: με το στήσιμο επιχειρήσεων
από πανεπιστημιακούς και με τη χρήση
της υποδομής, εμπειρίας, τεχνολογίας,

γνώσης του πανεπιστημίου από τις επι
χειρήσεις του ε.π.
Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς
του βιβλίου, οι επιχειρήσεις που έχουν
στηθεί από πανεπιστημιακούς είναι ελά
χιστες (μία στις έξι στο δείγμα τους) και
σίγουρα δεν τεκμηριώνουν την εικόνα
του νέου, δυναμικού πανεπιστημιακού
που αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα
του. Αντίθετα, πρέπει να εκτιμηθούν στα
πλαίσια των περικοπών του κρατικού
προϋπολογισμού για την ανώτατη παι
δεία, που εξωθεί πολλούς πανεπιστημια
κούς να αναζητούν διαφορετικά οχήματα
για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έ
καναν πάντα. Σ’ ό,τι αφορά στη χρήση της
υποδομής των ΑΕΙ, αναφέρονται «άτυπες
επαφές με πανεπιστημιακούς» και χρήση
των κομπιούτερ, των βιβλιοθηκών και των
εστιατορίων των ΑΕΙ, ιδιαίτερα όταν το
ε.π. είναι έξω από αστική περιοχή.
Η συντριπτική πλειονότητα των επι
χειρήσεων δεν έχουν ερευνητική επαφή
με το πανεπιστήμιο, όπως το θέλει η ει
κόνα των ε.π., ούτε άλλωστε αυτό είναι
τόσο απλό όσο παρουσιάζεται. Η πανεπι
στημιακή έρευνα είναι πολύ γενική ή πο
λύ βασική για να έχει άμεση δυνατότητα
χρησιμοποίησης από τη βιομηχανία.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις καινοτομούν σε
περιοχές όπου έχουν συσσωρεύσει εξαι
ρετικά εξειδικευμένη γνώση. Έτσι, το πα
νεπιστήμιο αποτελεί τράπεζα γνώσης,
που είναι απαραίτητη αλλά όχι ικανή συν
θήκη για την ανάπτυξη καινοτομιών στην
παραγωγή.

2.

Ο μύθος θέλει τις επιχειρήσεις που εγκα
θίστανται στα ε.π. να είναι μικρές, ανε
ξάρτητες και ευέλικτες. Αυτό συνδέεται
με το πρότυπο του «οραματιστή, ριψοκίν
δυνου,' ανταγωνιστικού επιχειρηματία»,
που αποτελεί μέρος του ίδιου μύθου και
αντιπαρατίθεται στην ακαμψία των πο
λυεθνικών και των μεγάλων μονάδων, οι
οποίες σηματοδοτούν τη βιομηχανική α
νάπτυξη του παρελθόντος.
Σύμφωνα με την έρευνα στην οποία
στηρίζεται το βιβλίο, μόνο το 1/4 των επι
χειρήσεων του δείγματος είναι νέες και
ανεξάρτητες, ενώ σχεδόν οι μισές αποτε
λούν μετεγκαταστάσεις ήδη υφισταμέ
νων επιχειρήσεων, στην ίδια ή σε άλλη
περιοχή. Ταυτόχρονα, είναι αυξημένη η
παρουσία μονάδων που είναι θυγατρικές
μεγάλων εθνικών ή πολυεθνικών επιχει
ρήσεων, ενώ πολλές από τις αρχικά ανε
ξάρτητες επιχειρήσεις σταδιακά εξαγο
ράζονται από πολυεθνικές. Σ' ό,τι αφορά
στο μέγεθος των μονάδων, περισσότεροι
από τους μισούς ειδικευμένους επιστή
μονες εργάζονται σε επιχειρήσεις με πε
ρισσότερους από 1000 εργαζόμενους και
μόνο 7% από αυτούς σε επιχειρήσεις με
λιγότερους από 100. Έτσι, δύσκολα μπο
ρεί να ισχυριστεί κανείς ότι έχει να κάνει

με μικρές επιχειρήσεις.
Ο μύθος θέλει ακόμη τις επιχειρήσεις
εντός ε.π. να είναι υψηλής τεχνολογίας
και μάλιστα στην πρωτοπορία της ανά
πτυξής της. Οι επιχειρήσεις των ε.π.
πραγματικά χρησιμοποιούν προηγμένη
τεχνολογία, συνήθως την εφαρμόζουν σε
νέες αγορές, σπάνια όμως την παράγουν.
Ένας μεγάλος αριθμός από αυτές δίνει
έμφαση κυρίως στις πωλήσεις, τη συντή
ρηση και τις επισκευές. Λειτουργούν με
πολύ βραχυπρόθεσμες πιέσεις της αγο
ράς και μειώνουν τις δυνατότητές τους
για (μακροπρόθεσμη) έρευνα και ανά
πτυξη καινοτομιών. Έτσι, μόνο μια μειο
νότητα επιχειρήσεων ταυτίζεται με το
μύθο.
Σημαντικό στοιχείο του μύθου είναι α
κόμη η ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχει
ρηματικότητα, που συνδέεται με τη συνο
λικότερη επίθεση στον δημόσιο τομέα και
τις επιδόσεις του. Όμως, το κράτος επι
δοτεί την ανάπτυξη των ε.π. ή και κατα
σκευάζει την υποδομή γι' αυτά, δίνει δά
νεια και επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις,
χρηματοδοτεί τις νέες πρωτοβουλίες και
την έρευνα, κινεί σημαντικές συμβάσεις
με επιχειρήσεις, δίνει προνομιακή πρόσ
βαση σε χρηματοδότηση - ο κατάλογος
και τα ποσά της κρατικής συμβολής είναι
ιδιαίτερα σημαντικά. Επίσης, σημαντικές
είναι οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις
στη σύνθεση ιδιωτικού και δημόσιου το
μέα. Έτσι, στερούνται σοβαρής βάσης
τόσο η ιδέα του τολμηρού, ριψοκίνδυνου
επιχειρηματία και των επιχειρήσεων που
αδιαφορούν για την κρατική βοήθεια, όσο
και η εικόνα των «επιτυχημένων περιο
χών» που είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

3.
Η συμβολή των ε.π. στην τοπική ανάπτυ
ξη -και μάλιστα σε μια διαφορετικού
τύπου ανάπτυξη, στηριγμένη στην υψηλή
τεχνολογία και το υψηλής ποιότητας πε
ριβάλλον- είναι ένα από τα θεμέλια του
μύθου και σημαντικό στοιχείο νομιμο
ποίησής του. Αυτό εξετάζεται διεξοδικά
μέσα από τη μελέτη δύο ε.π.: του Κέιμπριτζ, που προβάλλεται στη βιβλιογραφία
ως το κατ’ εξοχήν ε.π., και του Αστόν
στην περιοχή του Μπίρμινγκχαμ. Μέσα
από τα δύο παραδείγματα, που είναι ι
στορικά και γεωγραφικά προσδιορισμέ
να, είναι δυνατό να εξεταστεί ο ρόλος των
ε.π., ως τμήμα ενός νέου κύκλου επένδυ
σης, ο οποίος έρχεται να «εγγράφει» σε
μια τοπική ιδιαιτερότητα διαμορφωμένη
από την αλληλεπίθεση προηγούμενων
τέτοιων κύκλων. Οι τελευταίοι έχουν
προσδιορίσει τη διαφορετική θέση των
δύο περιοχών στον ευρύτερο καταμερι
σμό εργασίας, στον οποίο έρχεται να εν
σωματωθεί η νέα επένδυση στο ε.π.
Η συμβολή των ε.π. στην τοπική ανά
πτυξη εξετάζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε
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σχέση με τη δημιουργία θέσεων απασχό
λησης, πράγμα αναμενόμενο σε μια χώρα
όπως η Μ. Βρετανία, όπου τα ποσοστά
και οι αριθμοί των ανέργων έχουν αυξη
θεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Ό 
πως υποστηρίζουν οι συγγραφείς του βι
βλίου, η αύξηση της απασχόλησης στα
ε.π. οφείλεται, κυρίως, σε εγκατάσταση
νέων επιχειρήσεων και όχι στην αύξηση
των θέσεων απασχόλησης στις ήδη υπάρχουσες, πράγμα που έχει να κάνει και με
το γεγονός ότι η έναρξη της λειτουργίας
τους είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των
ε.π. αναφέρονται, κυρίως, στα εισοδήμα
τα, είναι δηλαδή «ψίχουλα από το μεγάλο
τραπέζι».
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία,
πέρα από τους αριθμούς, είναι το είδος
των θέσεων εργασίας και των ατόμων στα
οποία αυτές απευθύνονται: τα ε.π. απο
τελούν πηγή απασχόλησης, κυρίως για
άτομα με υψηλούς ακαδημαϊκούς τίτ
λους, περισσότερο για άνδρες παρά για
γυναίκες και όχι για χειρώνακτες (ειδι
κευμένους ή όχι) ή για άτομα που ανή
κουν σε μειονότητες. Έτσι, συμβάλλουν
σε μια αυξανόμενη πόλωση των τοπικών
αγορών εργασίας. Καθώς η χωροθέτηση
επιχειρήσεων σε ε.π. ταυτίζεται με την
προσέλκυση εργατικού δυναμικού υψη
λής στάθμης, συμβαδίζει και με μια αύξη
ση των τιμών κατοικίας και του κόστους
καθημερινής ζωής που αποκλείει ακόμη
περισσότερο τους χαμηλά αμειβόμενους.
Τα ε.π. στηρίζονται σε ένα μοντέλο
καινοτομίας που είναι από τη φύση του
ιεραρχικό και υπογραμμίζει τον κοινωνι
κό και χωρικό διαχωρισμό της σκέψης/
σύλληψης από την εκτέλεση. Έχουν σχε
διαστεί ως τόποι για προνομιακές ελίτ και δεν μπορεί να υπάρξει ελίτ χωρίς ε
κείνους που είναι έξω από αυτήν. Η ανι
σότητα προϋποτίθεται και ενισχύεται.
4.
Το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο του
μύθου γύρω από τα ε.π. είναι εκείνο που
αναφέρεται στην οργάνωση και το περιε
χόμενο της εργασίας, τόσο από την άπο
ψη καταμερισμών εργασίας και χαρακτη
ριστικών των τοπικών αγορών, όσο και
από την άποψη της οργάνωσης του χώ
ρου στον οποίο αυτή συντελείται. Κατά
την άποψή μου, η ανασκευή αυτών των
στοιχείων του μύθου αποτελεί τη σημαν
τικότερη συμβολή του βιβλίου αυτού στη
συζήτηση. Γιατί είναι ακριβώς τα στοιχεία
αυτά που σπάνια εμφανίζονται σε όλη την
πολύ εκτεταμένη πια βιβλιογραφία για τα
ε.π., την ανάπτυξη της τεχνολογίας και
τα πρότυπα του μέλλοντος για τη βιομη
χανική παραγωγή.
Ο μύθος παρουσιάζει την εργασία στα
ε.π. ως εργασία υψηλού status, σχετικά
αυτόνομη και δημιουργική, που συντελείται σε χώρους, οι οποίοι μοιάζουν πε·

ρισσότερο με πανεπιστημιακά εργαστή
ρια παρά με εργοστάσια. Οι εργαζόμενοι
έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους, ταυτίζουν
την επιτυχία τους με την επιτυχία της ε
πιχείρησης και συχνά δουλεύουν υπερωριακά και σε άβολες ώρες. Έτσι, οι επι
χειρήσεις είναι επιτυχημένες και πληρώ
νουν καλά. Για τόσο «υπεύθυνους εργα
ζόμενους» και τόσο «καλό εργασιακό πε
ριβάλλον» τα συνδικάτα δεν έχουν θέση και πράγματι παρατηρούνται πολύ χαμη
λά ποσοστά συλλογικής οργάνωσης.
Αυτή η εικόνα αντιπαρατίθεται και
προβάλλει την ανωτερότητά της, σε σχέ
ση με το υπόλοιπο της οικονομίας, ιδιαί
τερα της βιομηχανίας που βρίσκεται σε
κρίση. Κεντρικό στοιχείο στην αντίθεση
είναι ο τόπος και ο συμβολισμός του πε
ριβάλλοντος. «Σχετικό με το πανεπιστή
μιο», «σαν εργαστήριο» είναι προσδιορι
σμοί που προσδίδουν status και έχουν
στόχο να προσελκύσουν συγκεκριμένο
είδος επιχειρήσεων και «σωστό προσωπι
κό». Αποτελούν στοιχείο του σχεδιασμού
των ε.π. που τονίζει την απόσταση της
σύλληψης/σκέψης από τη φυσική παρα
γωγή (και τους εργαζόμενους σ' αυτή).
Δεν είναι τυχαία η ονομασία «πάρκα».
Η έρευνα επιβεβαιώνει τα σχετικά με
την κατάρτιση και τους τίτλους των εργα
ζομένων. Όμως, δείχνει επιπλέον και την
παράλληλη ύπαρξη ενός μεγάλου και αυ
ξανόμενου αριθμού θέσεων μερικής απα
σχόλησης και περιοδικής ή μικρής διάρ
κειας εργασίας, την ένταση των διαφο
ρών στις αμοιβές, την καθήλωση της ισό
τητας ευκαιριών για γυναίκες, μειονότη
τες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Πλάι
στους εργαζόμενους που καλύπτονται
από την περιγραφή του μύθου (τους
«κεντρικούς»), συνυπάρχει ένα ευρύ
στρώμα εργαζομένων («περιφερειακών»)
που βρίσκονται έξω από το όραμα.
Η προνομιακή ευελιξία και οι υψηλές
αμοιβές των ανωτέρων στελεχών απο
σιωπούν την ανασφάλεια και την έλλειψη
ευελιξίας άλλων εργαζομένων, ενισχύοντας έτσι μια νέα ιεραρχία. Όμως και για
τα ίδια αυτά στελέχη, ή τουλάχιστον τα
περισσότερα από αυτά, η εργασία γίνεται
ιδιαίτερα πιεστική μέσα στον έντονο αν
ταγωνισμό. Η «εθελοντική» υπερωριακή
εργασία, το «ευέλικτο» αλλά πάντα μα
κρύ και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
παραγωγής ωράριο και η αποδοχή «ευέ
λικτων» αμοιβών ανά πρόγραμμα αποτε
λούν όρο για την επιβίωσή τους μέσα
στην επιχείρηση. Τελικά, η εικόνα στην ο
ποία παραπέμπει ο μύθος αναφέρεται σε
ελάχιστους και στηρίζεται στην υποβάθμιση, σε διαφορετικούς βαθμούς, της ερ
γασίας των πολλών.
Στην ιεραρχία που διαμορφώνεται, οι
θέσεις εργασίας έχουν φύλο και φυλή κάπ που σπάνια βρίσκεται στο προσκήνιο
του ερευνητικού ενδιαφέροντος περί τα

ε.π. Οι εργασίες υψηλού status γίνονται
σχεδόν αποκλειστικά από λευκούς άνδρες. Μόνο το 4-5% των θέσεων καλύ
πτονται από γυναίκες, ενώ ο αριθμός των
μη λευκών είναι δύσκολο να προσδιορι
στεί. Η ευελιξία στα ωράρια εργασίας,
που διαθέτουν τα ανώτερα στελέχη, στη
ρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στην εξασφά
λιση υπηρεσιών για όλες τις φροντίδες
της καθημερινής ζωής από τις συζύγους
τους. Η εργασία, όσο χρόνο χρειάζεται
για να τελειώσει ένα πρόγραμμα, η «κα
τάργηση του ορίου ανάμεσα στην εργα
σία και τη σχολή» επιβάλλει σοβαρές α
καμψίες στη ζωή άλλων.
Η σημασία ενός τέτοιου καταμερισμού
εργασίας δεν βρίσκεται απλώς στην αριθ
μητική υπεροχή των ανδρών στις ανώτε
ρες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Δεν
είναι ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό, αλλά
ένα χαρακτηριστικό που πλησιάζει τη
δύναμη της αναγκαιότητας, καθώς απο
τελεί τμήμα του ορισμού της ίδιας της ε
πιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και
της ανδρικότητας, στο δυτικό κόσμο. Η
εικόνα του μέλλοντος που παρουσιάζουν
τα ε.π. στηρίζεται σε αντιλήψεις διαφο
ράς και ανισότητας.
Τελικά, παρά τη μικρή τους κλίμακα,
τα ε.π. συνοψίζουν ένα σύνολο διακρί
σεων μέσα από τις εικόνες που προβάλ
λουν: αντιπροσωπεύουν την «ανατολή»,
σε αντιπαράθεση με τη «δύση», τμημά
των της οικονομίας. Προβάλλουν τις μι
κρές επιχειρήσεις και την ατομική ιδιο
φυία σε αντιπαράθεση με τις δυσκίνητες
μεγάλες μονάδες - και μάλιστα την ατο
μική ιδιοφυία που αξιοποιείται εμπορικά,
αντί να μένει κλεισμένη σε κάποιο πανε
πιστημιακό εργαστήριο. Υπογραμμίζουν
την επιτυχία υπαλλήλων και μικροεπιχειρηματιών, χάρη στην αφοσίωσή τους στη
δουλειά. Αποτελούν παράδειγμα δυνατο
τήτων για νέες μορφές οργάνωσης της
εργασίας. Συνοψίζουν πόσο καλύτερα
μπορούν να είναι όλα χωρίς συνδικάτα.
Είναι όλα όσα δεν υπήρξε η βιομηχανία
του 19ου και του 20ου αιώνα.
Το βιβλίο των Massey, Quintas, Wield,
εξετάζοντας διεξοδικά τις πολλαπλές
πλευρές του μύθου, επισημαίνει τις κοι
νωνικές και γεωγραφικές ανισότητες και
διακρίσεις, που αποτελούν προϋπόθεση
της ύπαρξής του. Από αυτή την άποψη,
είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή στη
συζήτηση, όχι μόνο στη Μ. Βρετανία,
στην οποία αναφέρεται η εμπειρική έρευ
να, αλλά και στη χώρα μας, όπου η συζή
τηση και οι εφαρμογές ενσωματώνουν και
αναπαράγουν το μύθο στο σύνολό του και
χωρίς ερωτηματικά για τις αθέατες πλευ
ρές του. Ο πλούσιος προβληματισμός και
το υλικό που παρουσιάζει το βιβλίο ανα
τρέπουν πολλές βεβαιότητες και θέτουν
σε αμφισβήτηση πολλές προτάσεις, που
διατυπώνονται εδώ, όπως και αλλού, τό
σ ύ γ χ ρο ν α
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σο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και στο
επίπεδο των μέτρων πολιτικής γύρω από
τα επιστημονικά πάρκα.
■

Ι ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ εξελίξεις, που
συντελούνται με ραγδαίο ρυθμό
στην Ανατολική Ευρώπη και τη βαλκανική
χερσόνησο, οδηγούν, χωρίς αμφιβολία,
σε ριζικές και μη αντιστρέψιμες οικονομι
κές και πολιτικές ανακατατάξεις στην ευ
ρωπαϊκή ήπειρο, οι οποίες δημιουργούν
νέους όρους ανταγωνισμού και οικονομι
κής συνεργασίας για την ελληνική οικο
νομία. Όμως, η αξιοποίηση των καινούρ
γιων δυνατοτήτων για την αύξηση των ελ
ληνικών εξαγωγών, τη διείσδυση των ελ
ληνικών επιχειρήσεων στις ανατολικοευρωπάίκές αγορές και, γενικότερα, για την
ανάπτυξη μιας πολύπλευρης συνεργα
σίας της χώρας μας, με τα κράτη της Ανα
τολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα με τους
Βαλκάνιους γείνονές μας, προϋποθέτει,
μεταξύ άλλων, και τη γνώση της ιστορι
κής εξέλιξης των οικονομικών και πολιτι
κών σχέσεών μας μ’ αυτά τα κράτη.
Η διερεύνηση της σημασίας και των ε
πιπτώσεων της οικονομικής και βιομηχα
νικής συνεργασίας, καθώς και των εμπο
ρικών συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας
και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης,
αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης, που
περιλαμβάνει πολιτικές και κοινωνικές
διαστάσεις, εκτός βέβαια από τις αντί
στοιχες οικονομικές. Η ύπαρξη των πολι
τικών και κοινωνικών αυτών διαστάσεων,
συντελεί αφενός μεν στη δυσκολία σα
φούς προσδιορισμού και αξιολόγησης
των επιπτώσεων της οικονομικής συνερ
γασίας, οι οποίες δεν είναι εφικτό να εκτιμηθούν με τη χρησιμοποίηση ποσοτι
κών μόνο δεικτών -όπως η χρηματική α
ξία των εισαγωγών και των εξαγωγών, η
«εμπορική ασυμμετρία», το ισοζύγιο ε
ξωτερικών πληρωμών κ.λπ - αφετέρου δε
στην ανεπαρκέστατη ερευνητική, επί του
θέματος, ενασχόληση, εξαιτίας ακριβώς
της πολυπλοκότητας και του διεπιστημο
νικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου γνω
στικού αντικειμένου. Αρα, η απόπειρα
και μόνο διεξοδικής ανάλυσης των οικο
νομικών και πολιτικών σχέσεων της Ελ
λάδας με τις ανατολικοευρωπαίκές χώ
ρες, κατά την περίοδο 1950—1967 -όπου
η ιδεολογική φόρτιση των σχέσεων αυτών
βρισκόταν στο απόγειό τη ς- συνιστά κατ'
αρχάς ένα θετικό βήμα για την κάλυψη ε
νός ερευνητκού πεδίου, με το οποίο ελά
χιστα έχει ασχοληθεί η ελληνική επιστη
μονική κοινότητα, όπως προκύπτει από
τις εμφανέστατες βιβλιογραφικές ελλεί
ψεις επί του θέματος. Το αντικείμενο με
λέτης του βιβλίου του Σ. Βαλντέν δεν πε
ριορίζεται, λοιπόν, μόνο στην αυστηρή
περιγραφή και στην ανάλυση των οικονο
μικών σχέσεων, αλλά, ανπθέτως, επεκτείνεται στην προσέγγιση και ερμηνεία
των πολιτικών διαστάσεων των σχέσεων
αυτών, είτε αυτές οι διαστάσεις αναφέρονται στο διεθνές πλαίσιο και στον «αν
ταγωνισμό των δύο συστημάτων», είτε
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αυτές αναφέρονται στην ελληνική πολιτι
κή σκηνή και στη διαμάχη μεταξύ των
συντηρητικών κυβερνήσεων και του ευ
ρύτερου φάσματος των προοδευτικών
πολιτικών δυνάμεων.
Η κατάρρευση, κατά τη διάρκεια της
τριετίας 1989-1991, της πλειονότητας
των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλι
σμού -και όχι βέβαια των κομμουνιστικών
καθεστώτων ή «σοσιαλιστικών χωρών»,
όπως χαρακτηρίζει τα καθεστώτα αυτά ο
συγγραφέας-’ προσδίδει έναν ιστορικό
χαρακτήρα στη μελέτη των οικονομικών
σχέσεων της Ελλάδας με τα κράτη της Α
νατολικής Ευρώπης, καθώς σταδιακά υ
ποβαθμίζεται η σημασία των διαφορών
συστημικού χαρακτήρα και, κυρίως, κα
θώς επιδρά εμφανώς στην ερμηνεία και
στην αξιολόγηση των γεγονότων, των α
πόψεων και των στρατηγικών της εξετα
ζόμενης χρονικής περιόδου, όπως άλλω
στε παραδέχεται και ο ίδιος ο συγγρα
φέας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι τα
πρόσφατα γεγονότα επηρέασαν αισθητά
τις κρίσεις μου εις βάρος της "σοβιετικής
πλευράς" του ψυχρού πολέμου και αυτό
ισχύει τόσο στις διακρατικές σχέσεις, όσο
και στην αξιολόγηση των στρατηγικών
της ελληνικής αριστερός κατά την περίο
δο εκείνη», (σελ. 31, βλέπε επίσης. Β’
τόμος, σελ. 252 και 262).
Το βιβλίο του Σ. Βαλντέν περιλαμβάνει
δύο τόμους, πέντε μέρη και 24 κεφάλαια.
Η πολύπλευρη γνώση του συγγραφέα για
τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της
Ελλάδας με τα ανατολικοευρωπάίκά
κράτη, η συγκέντρωση ενός πλήθους α
ναφορών, στατιστικών, δεδομένων και
γενικότερων πληροφοριών για θέματα
που σχετίζονται με την ανάλυσή τους, κα
θώς και η θεμιτή φιλοδοξία του Σ. Βαλ
ντέν να αποτελέσει το βιβλίο του ένα «έργο-βάσης» ή ένα «κλασικό έργο», είχαν
ως συνέπεια την εκπόνηση μιας ογκώ
δους μονογραφίας, όπου συχνά το ση
μαίνον καθίσταται ασήμαντο ή δυσδιά
κριτο, ανάμεσα σ’ ένα πλήθος δευτερεύουσας σημασίας λεπτομερειών και επιση
μάνσεων. Κατά συνέπεια, η ανάγνωση
του βιβλίου δυσχεραίνεται και η προσπέ
λασή του γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, α
κόμη και για τον ειδήμονα αναγνώστη,
χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το
συγκεντρωθέν πληροφοριακό και ερευ
νητικό υλικό δεν έχει μια ιδιαίτερη χρησι
μότητα, για μια πιο εξειδικευμένη γνώση
και έρευνα ορισμένων πτυχών του εξετα
ζόμενου θέματος.
Εντούτοις, θα πρέπει να επισημανθεί
ότι ο περιορισμός της έκτασης της μελέ
της και η μείωση των κεφαλαίων της (κα
τά τέσσερα ή πέντε κεφάλαια, όπως τα
κεφάλαια 6, 10. 12, 17). μέσω της ανα
διάρθρωσής της, θα συντελούσε, όχι μό
νο στην ευκολότερη προσέγγιση του θέ
ματος, αλλά, κυρίως, στην αποφυγή της

πολυδιάσπασης των διαφόρων θεματικών
ενοτήτων, όπως, για παράδειγμα, της α
νάλυσης του διεθνούς πλαισίου των οικο
νομικών και πολιτικών σχέσεων της πε
ριόδου 1950-1967. Επίσης, σε μια μελέ
τη ιστορικού χαρακτήρα, όπως η παρού
σα, η περιγραφή και η ανάλυση των εισα
γωγών και των εξαγωγών κατά προϊόντα,
θα ήταν δυνατό να έχει περιοριστεί ση
μαντικότατα, διότι είναι μάλλον προφα
νές ότι η εξέλιξη των εισαγωγών ζάχαρης,
βαμβακερών υφασμάτων, λιπασμάτων,
κλπ. ή η αντίστοιχη εξέλιξη των εξαγω
γών σταφίδας, λεμονιών και ελαιόλαδου,
παρουσιάζουν ελάχιστο ενδιαφέρον, κα
θώς μάλιστα δεν συσχετίζονται με την
πολιτική εισαγωγών-εξαγωγών των αντα
γωνιστικών προς την Ελλάδα μεσογεια
κών κρατών στις ανατολικοευρωπάίκές α
γορές. Τέλος, η «τεχνική» ανάλυση του
εμπορίου της Ελλάδας με τις ανατολικές
χώρες, που περιλαμβάνεται στο πέμπτο
μέρος, το οποίο αποτελείται από τέσσερα
κεφάλαια, (κεφ. 20 έως κεφ. 23), θα μπο
ρούσε να ήταν συνοπτικότερη και πιο ου
σιαστική, εάν ο συγγραφέας είχε επιλέξει
μια από τις διαθέσιμες τεχνικές που χρη
σιμοποιούνται για τη διερεύνηση των ε
ξελίξεων του διεθνούς ανταγωνισμού και
των διακυμάνσεων στα μερίδια της αγο
ράς.2
Όμως, εκτός από τις κριτικές παρατη
ρήσεις, σχετικά με τη διάρθρωση του βι
βλίου και τη μεθοδολογική προσέγγιση
του συγγραφέα, αρκετές παρατηρήσεις
είναι δυνατό να διατυπωθούν αναφορικά
με ορισμένες απόψεις ή θέσεις του Σ.
Βαλντέν. Αναφέρω ενδεικτικά τις ακό
λουθες:
α. Η άποψη σύμφωνα με την οποία,
«... η Γ!ουγκοσλαβία είναι απόλυτα απο
μονωμένη από τις γειτονικές “λαϊκές δη
μοκρατίες”, και ώς το 1953 απειλείται α
κόμη και με στρατιωτική εισβολή», (σελ.
52, Α' τόμος), δεν φαίνεται να ευσταθεί,
διότι η γεωπολιτική θέση της Γιουγκοσλαβίας, οι διεθνείς συσχετισμοί και, κυ
ρίως, η σταθεροποίηση του καθεστώτος,
που επέβαλε ο Τίτο, καθιστούσαν μηδα
μινή, μετά το 1950, την πιθανότητα μιας
σοβιετικής στρατιωτικής εισβολής.3
β. Η καθαίρεση του Rankovic και οι οι
κονομικές μεταρρυθμίσεις του 1965 δεν
αποτελούν δύο ξεχωριστές εσωτερικές ε
ξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία, όπως ισχυ
ρίζεται ο συγγραφέας (σελ. 245, Α' τό
μος), αλλά ήταν απλώς οι διαδοχικές συ
νέπειες της επικράτησης, στην εσωκομ
ματική διαμάχη, των Vladimir Bakaric και
Edvard Kardelj. μετά το 1963.4
γ. Στο τμήμα 24.2, «Η Ελλάδα στα
Βαλκάνια και ο "ανταγωνισμός των δύο
συστημάτων”», (σελ. 251-254, Β'τόμος),
επιχειρείται μια σύγκριση του βιοτικού ε
πιπέδου της Ελλάδας και των γειτόνων
της στα Βαλκάνια, με απώτερο σκοπό να

καταστεί εμφανές το γεγονός ότι «η πάλη
των δύο συστημάτων διεξάγεται στήθος
με στήθος στα Βαλκάνια», το οποίο, σύμ
φωνα με το συγγραφέα «διαψεύδει την
προπαγανδιστική εικόνα της αριστερός»,
(σελ. 254). Αν και το συμπέρασμα αυτό
αντικατοπτρίζει mutatis mutandis την εμ
πειρική πραγματικότητα και, παρά τις ε 
πιφυλάξεις που ο συγγραφέας διατυπώ
νει (σελ. 254, σημείωση 12), οι συγκρίσεις
αυτής της μορφής δεν έχουν αποδεικτικό
αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα5 και σκόπιμο
θα ήταν να παραλείπονται, εάν η χρησιμότητά τους σε μια συγκεκριμένη επιχει
ρηματολογία είναι μηδαμινή, όπως στην
προκειμένη περίπτωση, πολύ δε περισ
σότερο να μην εμφανίζονται ξαφνικά στα
συμπεράσματα μιας μελέτης. Σύμφωνα
με τον Ρ. Wiles οι συγκρίσεις αυτού του
είδους δεν περιλαμβάνουν κρίσιμα στοι
χεία, όπως η πολιτική και η οικονομική ε
λευθερία.6 ενώ σύμφωνα με τον Μ.
Ellman οι συγκρίσεις αυτής της μορφής
περιέχουν μια έντονη ιδεολογική φόρτι
ση.7 Επίσης, όπως επισημαίνει ο Β. Ward,
οι συγκρίσεις αυτές είναι επιπλέον επι
σφαλείς. καθώς, για παράδειγμα, η Ελ
λάδα, μέχρι το 1964, ελάμβανε από τις Η
νωμένες Πολιτείες διπλάσια οικονομική
βοήθεια κατά κεφαλή, σε σχέση με τη
Γιουγκοσλαβία.8
δ. Στο τμήμα 24.3, «Ανακεφαλαίωση
και συμπεράσματα», ο Σ. Βαλντέν υπο
στηρίζει ότι «η στάση της αριστερός στο
ζήτημα του εμπορίου με τις ανατολικές
χώρες» προσδιορίστηκε, εκτός των άλ
λων κινήτρων, και από «... συμφέροντα
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση
του κομμουνιστικού κόμματος δια μέσου
του εμπορίου αυτού», (σελ. 260, Β' τό
μος). Η άποψη αυτή του συγγραφέα, αν
και αρκετά διαδεδομένη προσφάτως,
θεωρώ ότι δεν είναι επιστημονικά έγκυρο
να προβάλλεται, χωρίς να συνοδεύεται
από καμιά απολύτως προηγούμενη τεκ
μηρίωση.
ε. Η ενίσχυση των διπλωματικών σχέ
σεων της Ελλάδας με τα κράτη του υπαρ
κτού σοσιαλισμού, κατά την περίοδο της
στρατιωτικής δικτατορίας,9 δημιουργεί
πιθανόν την αναγκαιότητα επανεξέτασης
ή πληρέστερης τεκμηρίωσης της άποψης
του συγγραφέα ότι «το αίτια αυτού του
"υπερβάλλοντος” ψυχροπολεμικού ζή
λου στη βαλκανική οικονομική πολιτική
της Ελλάδας πρέπει να αναζητηθούν, πι
στεύω, σε ολόκληρο το ιδεολογικοπολιτι
κό οικοδόμημα στο οποίο στηρίζεται η
μετεμφυλιοπολεμική (και προδικτατορική) “εθνικόφρων παράταξη" και η ελλη
νική διπλωματία, τόσο στο σκέλος της
αντίληψης για τον κομμουνιστικό κίνδυ
νο, όσο και στο σκέλος των εθνικών ζητη
μάτων», (σελ. 258, Β' τόμος). Επίσης, η
συσχέτιση του «υπερβάλλοντος» ψυχρο
πολεμικού ζήλου κυρίως με το ιδεολογικό
Π Π Μ ΙΜ
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οικοδόμημα της «εθνικόφρονης παράτα
ξης», υποβαθμίζει, κατά τη γνώμη μου, α
φενός μεν, τον παράγοντα της μειωμένης
ικανότητας των προδικτατορικών ελληνι
κών κυβερνήσεων να εκμεταλλευτούν ε
πωφελώς τις προτάσεις των κρατών του
υπαρκτού σοσιαλισμού για οικονομική
και βιομηχανική συνεργασία (αν, επί πα
ραδείγματα συγκριθεί με την ικανότητα
εκμετάλλευσης τέτοιων προτάσεων της
γειτονικής Τουρκίας’0), αφετέρου δε, τον
παράγοντα των εξωτερικών πολιτικών
πιέσεων από τους δυτικούς συμμάχους
μας.
Οι προαναφερθείσες ενδεικτικές κρι
τικές παρατηρήσεις, σχετικά με τη διάρ
θρωση, τη μεθοδολογία και ορισμένες
από τις απόψεις που περιέχονται στο βι
βλίο του Σ. Βαλντέν, ασφαλώς δεν αναι
ρούν την ουσιαστική συνεισφορά του
στην έρευνα του γνωστικού πεδίου με το
οποίο ασχολείται. Ο συγγραφέας δεν πε
ριορίζεται στην ανάλυση των στατιστικών
στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου και
των διμερών συμφωνιών, αλλά επιχειρεί,
κυρίως, μια κριτική παρουσίαση και διερεύνηση της ελληνικής «ανατολικής» και
βαλκανικής πολιτικής, στα πλαίσια της
διεθνούς και της εσωτερικής οικονομικοπολιτικής κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα
παρέχει καινούργιες και ουσιώδεις επί
του θέματος πληροφορίες. Ιδιαίτερα χα
ρακτηριστική, επί του προκειμένου, είναι
η περίπτωση του κεφαλαίου 18: «Η εμπο
ρική ναυτιλία και οι ανατολικές χώρες»,
(σελ. 40-70, Β' τόμος), όπου, παρά την
παντελή έλλειψη βιβλιογραφίας, η προ
σεκτική αποδελτίωση των Ναυτικών Χρο
νικών, καθώς και του ημερήσιου τύπου
της εποχής, παρείχε στο συγγραφέα τη
δυνατότητα να μας παρουσιάσει ένα πο
λύτιμο πληροφοριακό υλικό και να διερευνήσει μια σχεδόν τελείως άγνωστη
πτυχή των οικονομικών σχέσεων της Ελ
λάδας με τα κράτη της Ανατολικής Ευ
ρώπης. Ειρήσθω εν παρόδω ότι «οι συμ
φωνίες Φραγκίστα και Βερνίκου», (τμήμα
15.3.2.), θα ήταν δυνατό να είχαν εντα
χθεί σ’ αυτό το κεφάλαιο, ούτως ώστε να
περιορισθεί η θεματική πολυδιάσπαση
που αναφέραμε ανωτέρω.
Η παρουσίαση, λοιπόν, καινούργιου
πληροφοριακού υλικού, η κριτική παρά
θεση του ήδη υπάρχοντος, με προσωπι
κούς υπολογισμούς του συγγραφέα ή λο
γικές υποθέσεις του, (βλέπε, ενδεικτικά,
σελ. 155 κ.ε., Α' τόμος, διορθωμένους
πίνακες της ΕΣΥΕ, κ,λπ.) και η διάνθιση
του κειμένου με χαρακτηριστικά γεγονό
τα της εξετασθείσης περιόδου, όπως η
«υπόθεση Τερζάκη» ή η υπόθεση του
φορτηγού πλοίου «Μάρθα», θεωρώ ότι
καλύπτουν, κατά τον καλύτερο τρόπο, το
κενό που υπάρχει στην επί του θέματος
βιβλιογραφία. Ανεξάρτητα από τις δια
φωνίες, τις παρατηρήσεις ή τις κριτικές

που πιθανώς θα διατυπωθούν για το βι
βλίο του Σ. Βαλντέν, θα πρέπει αναμφί
βολα να υπογραμμιστεί η σημαντική συ
νεισφορά του, καθώς θα απστελέσει, όχι
μόνο ένα χρήσιμο βοήθημα για όλους ό
σοι ενδιαφέρονται για τις οικονομικοπολιτικές σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη
του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά,
κυρίως, το υπόβαθρο για συναφείς μελ
λοντικές έρευνες.
■
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1. Ο όρος «κομμουνιστικό καθεστώς» είναι
μεν δόκιμος, συνήθως όμως χρησιμοποιεί
ται από νεοφιλελεύθερους θεωρητικούς, οι
οποίοι με το χαρακτηρισμό των καθεστώ
των αυτών ως κομμουνιστικών, επιδιώκουν
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του καπιταλιστικού συστήματος, σε σχέση
με κάθε είδους μορφή σχεδιοποιημένης οι
κονομίας. Όσον αφορά στον όρο «σοσιαλι
στική χώρα» είναι σαφώς αδόκιμος, εκτός
εάν χρησιμοποιείται χωρίς εισαγωγικά, ό
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Ο ΒΙΒΛΙΟ αυτό του Π.Κ. Ιωακειμίδη
αποτελείται από μια σειρά άρθρων
που δημοσιεύθηκαν το 1990, το 1991 και
στις αρχές του 1992 σε εφημερίδες και
περιοδικά (Οικονομικός Ταχυδρόμος,
Αντί, Καθημερινή, Βήμα, Επιθεώρηση
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτω\ή. Καλύπτει
πλήθος θεμάτων που δεσπόζουν στις ευ
ρωπαϊκές πολιτικές διεργασίες των αρ
χών της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα
μας: νομισματική, πολιτική, αμυντική ε
νοποίηση της Ευρώπης, σχέση της Ευρω
παϊκής Κοινότητας με τις άλλες ευρω
παϊκές χώρες, πόλεμος στον Περσικό
Κόλπο, κρίση του διπολικού συστήματος
λόγω των εξελίξεων στην πρώην εςςδ,
πολιτική της Ε.Κ. στα Βαλκάνια και ειδι
κότερα στη Γιουγκοσλαβία. Τα θέματα
που θίγονται είναι, λοιπόν, πολλά και
στην παρακάτω παρουσίαση του βιβλίου
θα περιοριστώ σε ορισμένες επισημάν
σεις των κυριοτέρων «μοτίβων» που έρ
χονται και επανέρχονται.
1. Ως πρώτη παρατήρηση, θα έλεγα
ότι ο υπότιτλος του βιβλίου είναι μάλλον
πιο ενδεικτικός του περιεχομένου του
απ’ ό,τι ο τίτλος του. Πράγματι, το μεγα
λύτερο μέρος του βιβλίου καταπιάνεται
με τις διεργασίες που οδήγησαν στη συν
θήκη του Μάαστριχτ καθώς και με το πε
ριεχόμενό της. Τα προβλήματα που θέτει
η πολιτική ένωση και η νομισματική ενο
ποίηση δεσπόζουν συχνά μάλιστα μετε
ξελίσσονται καθώς προχωρούμε στην α
νάγνωση του κειμένου. Οι ενότητες του
βιβλίου είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικές:
μέρος πρώτο, η πορεία προς το Μάαστριχτ, μέρος δεύτερο η συνθήκη και οι συνέπειές της, μέρος τρίτο -κατά πολύ μι
κρότερο-η Ε.Κ. στο διεθνές σύστημα.
2.
Συνέπεια της διάρθρωσης και της
αρθρογραφικής φύσης του βιβλίου είναι
ότι τα κείμενα έπονται το ένα του άλλου,
παρακολουθώντας από κοντά τις εξελί
ξεις, αλλά όχι υπό τη μορφή του ιστορι
κού δοκιμίου που, γνωρίζοντας την κα
τάληξη, περιγράφει τις διεργασίες που ο
δηγούν σε αυτή. Ενδεικτικά αναφέρω το
άρθρο (σσ. 76-84) που δημοσιεύεται ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου στο Μάαστριχτ, αλλά ακόμα πιο
χαρακτηριστική είναι η ίδια η γλώσσα που
χρησιμοποιείται στις αναφορές στην ανα
τολική Ευρώπη (αρχικά, εν έτει 19901991, γίνεται πάντα λόγος για την ΕΣΣΔ ή
αναφέρεται η πιθανή κρίση στη Γιουγ
κοσλαβία). Το δημοσιογραφικό αυτό
στοιχείο της παρακολούθησης των εξε
λίξεων που τρέχουν, και μάλιστα κατά ρα
γδαίο τρόπο, δεν αφαιρεί από το βιβλίο:
τουναντίον του δίνει μια ζωντάνια, καθι
στώντας το ίδιο μέρος της ιστορίας - αρ
κεί βέβαια ο αναγνώστης να προσέχει,
στην αρχή κάθε κεφαλαίου, πότε έχει
γραφτεί.
3. Βασική και επαναλαμβανόμενη δια
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πίστωση του Π. Ιωακειμίδη είναι ότι η Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα, αν και προϊόν της
ψυχροπολεμικής τάξης πραγμάτων μετά
τον πόλεμο, επέδειξε, μέχρι τώρα, μια ε
ξαιρετική ικανότητα προσαρμογής και α
πορρόφησης των νέων συνθηκών. Πράγ
ματι, επιβίωσε της ύφεσης και ευρωαπαισιοδοξίας που χαρακτήρισε τη δεκαετία
του 1970 (εν πολλοίς ως επακόλουθο των
πετρελαϊκών κρίσεων), αναπτύχθηκε οι
κονομικά όσο και θεσμικά κατά τη δεκαε
τία του 1980 (όπου πέρα από τις διευρύν
σεις προς τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, υ
πήρξε ορόσημο η Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη) και βρέθηκε, στις αρχές της δε
καετίας του 1990, να αποτελεί πόλο έλ
ξης (οικονομικό αλλά και πολιτικό - ιδεο
λογικό) για τις χώρες (νέες ή παλιές) που
προέκυψαν με την κατάρρευση του υπαρ
κτού σοσιαλισμού.
4. Το θέμα που ανακύπτει από την πα
ραπάνω διαπίστωση είναι πως η Κοινότη
τα πρέπει να πάψει να είναι ένας «οικο
νομικός γίγας αλλά πολιτικός νάνος» στις
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Με
άλλα λόγια, τίθεται επί τάπητος το πρό
βλημα της κοινής εξωτερικής πολιτικής
και, γενικότερα, της πολιτικής ενοποίη
σης, βάσει νέων προτύπων οργάνωσης.
Επ’ αυτού συνυπάρχουν και συγκρούον
ται, στους κόλπους της Ε.Κ. δύο αντιλή
ψεις: η ομοσπονδιακή προοπτική, όπου
ενισχύεται το υπερεθνικό στοιχείο και
«κοινοτικοποιούνται» τόσο η κοινή εξω
τερική πολιτική όσο και ο τομέας της ά
μυνας και η «εθνοσταθεροποιητική»
αντίληψη, που αντιστέκεται στην υπέρ
βαση του εθνικού κράτους και προτιμάει
λύσεις που βασίζονται περισσότερο στη
διακυβερνητική συνεργασία. Αν και οι τε
λικές συμφωνίες στους κόλπους της Ε.Κ.
είναι πάντα αποτέλεσμα συμβιβασμών, η
ομοσπονδιακή άποψη φαίνεται, τα τελευ
ταία χρόνια, να έχει κερδίσει έδαφος,
προωθούμενη από τον άξονα ΠαρισίωνΒόννης, αλλά και από τις μικρότερες ευ
ρωπαϊκές χώρες (όπως η Ισπανία, η Ελ
λάδα και το Βέλγιο). Όπως συνέβαινε για
πολλά χρόνια, αλλά φάνηκε και στο Μάα
στριχτ, κύριος πολέμιος μιας τέτοιας εμ
βάθυνσης ήταν και παραμένει η Βρετα
νία.
5. Από τα παραπάνω -που ο Π. Ιωακειμίδης περιγράφει αναλυτικά με πλήθος
αναφορές σε αποφάσεις που πάρθηκαν
σε διάφορες πολιτικές συναντήσεις, συν
διασκέψεις και συμβούλια- προκύπτουν
τα εξής ουσιώδη ερωτήματα: (Α) Ποία η
ακριβής σχέση του οικονομικού με το πο
λιτικό στοιχείο - όχι τόσο γενικά, όσο
στην παρούσα φάση της ευρωπαϊκής ο
λοκλήρωσης: συγκεκριμένα, κατά πόσον
η Ο.Ν.Ε. και η πολιτική ένωση, όχι μόνο
συζητιόνται από κοινού, αλλά έχουν μια
τέτοια σχέση αλληλεξάρτησης που η επι
τυχία της μιας συμπαρασύρει και την άλ-

λη και αντισφόφως; (Β) Κατά πόσον η ο
λοκλήρωση της διαδικασίας «1992», με
τη δημιουργία μιας πράγματι ενιαίας α
γοράς, ωθεί νομοτελειακά προς την κα
θιέρωση κοινής νομισματικής πολιτικής
με κατάληξη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμι
σμα; (Γ) Είναι ή όχι δυνατή η σταθερο
ποίηση, το «πάγωμα» της παρούσας κα
τάστασης των πραγμάτων μέσα στην Κοι
νότητα, χωρίς περαιτέρω πρόοδο, ή κάτι
τέτοιο οδηγεί αναγκαστικά σε οπισθο
δρόμηση και «ξήλωμα» των μέχρι τώρα επιτευγμάτών; Τα ερωτήματα αυτά, που,
κατά τη γνώμη μου, είναι καίρια, εν μέρει
μνημονεύονται ρητώς, εν μέρει αναφέρονται ακροθιγώς και εν πολλοίς πλανιόν
ται σαν φαντάσματα πάνω από το βιβλίο
αλλά και πάνω από την ίδια την πραγματι
κότητα στην οποία αναφέρεται και την ο
ποία ζούμε. Οι ερωτήσεις αυτές έγιναν α
κόμη πιο επίκαιρες με το δημοψήφισμα
για το Μάαστριχτ στη Δανία και τη Γαλλία
- γεγονότα στα οποία το βιβλίο δεν προ
φταίνει να αναφερθεί.
6.
Ως προς το ζήτημα της νέας ευρω
παϊκής αρχιτεκτονικής, το βιβλίο αναφέρεται αφενός στη θεσμική-πολιτική ορ
γάνωση της συλλογικής άμυνας της γυραιάς ηπείρου (οι προοπτικές του ΝΑΤΟ,
της ΔΑΣΕ και της ΔΕΕ), αφετέρου στην πο
λιτικοοικονομική συγκρότηση ομόκεν
τρων κύκλων με κέντρο την Ε.Κ. Τα δι
λήμματα, εν προκειμένω, είναι όντως με
γάλα: σε τι ρυθμό πρέπει να συντελεστεί
η διεύρυνση της Κοινότητας με τις χώρες
της (πρώην;) ΕΖΕΣ, αλλά και με τις χώρες
της κεντρικής Ευρώπης και κατά πόσον
αυτό θα γίνει εις βάρος της εμβάθυνσης
και «συνοχής» της Ε.Κ. των δώδεκα; Με
την πρώτη ομάδα χωρών υπάρχει ήδη η
δημιουργία του ευρωπαϊκού οικονομικού
χώρου, που αντανακλά στενότατους ι
στορικούς οικονομικούς-πολιτικούς- πο
λιτισμικούς δεσμούς και συγγένειες που
διευκολύνουν τη διεύρυνση. Αλλά οι χώ
ρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώ
πης, με τις οποίες η Κοινότητα προωθεί
νέες βαθύτερες μορφές σύνδεσης, απέ
χουν πολύ -πολιτικά όσο και οικονομικάαπό το να πληρούν τις προϋποθέσεις για
πλήρη ένταξη. Η «αρχιτεκτονική», που
στην πράξη θα διαμορφωθεί, μπορεί, επι
πλέον, στην ιεράρχηση που θα κάνει, να
δημιουργήσει προστριβές: για παράδειγ
μα, κατά πόσον η βοήθεια προς τις χώρες
της Α. Ευρώπης -συμπεριλαμβανομένης
της πρώην ΕΣΣΔ- θα σημάνει περιορισμό
των κονδυλίων που διατίθενται στο εσω
τερικό της Ε.Κ. με στόχο τη «συνοχή», ενόψει μάλιστα και της ΟΝΕ. Επίσης, κατά
πόσον το άνοιγμα της Κοινότητας προς
«ανατολάς» θα υποβαθμίσει ή θα ανα
βαθμίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία,
με την οποία ήδη από τη δεκαετία του
1960 διατηρεί στενούς δεσμούς, βάσει
της συμφωνίας σύνδεσης; Τέλος, πόσο οι

ενδοκοινοτικές συνθήκες ύφεσης και α
νεργίας επιτρέπουν το άνοιγμα της κοι
νοτικής αγοράς στα προϊόντα των χωρών
αυτών; - που, προς το παρόν, ευρισκόμε
νες σε συνθήκες μετάβασης και αναστά
τωσης, εξάγουν ελάχιστα. Τέλος, πώς η
νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα αντιμε
τωπίσει το πρόβλημα της τεράστιας με
τακίνησης πληθυσμών που σημειώνεται
από ανατολάς προς δυσμάς -πλήττοντας
κυρίως τη Γερμανία- και μπροστά στο ο
ποίο οι συζητήσεις περί ελεύθερης κυ
κλοφορίας εργαζομένων στους κόλπους
της Ε.Κ. μοιάζουν μάλλον αστείες; Ορι
σμένα από τα ερωτήματα αυτά θίγονται
στο βιβλίο, αλλά τα περισσότερα ναι μεν
δεν αναφέρονται αλλά αβίαστα προκύ
πτουν διαβάζοντάς το.
7.
Οσον αφορά ειδικότερα στη θέση
της Ελλάδας στην Κοινότητα, οι επιση
μάνσεις του Π. Ιωακειμίδη είναι σαφείς
και ιδιαίτερα χρήσιμες. Δεν γίνεται καν α
ναφορά στο ευρύτατα πλέον αποδεκτό
γεγονός ότι η χώρα μας ωφελείται από
την πλήρη συμμετοχή της στην Ε.Κ. Το
νίζεται, ωστόσο, ότι η Ελλάδα, ούσα μικρή
χώρα, έχει κάθε συμφέρον στην προώθη
ση ομοσπονδιακού τύπου λύσεων στη θε
σμική οργάνωση της Ε.Κ. - διότι έτσι διαφυλάσσεται αποτελεσματικότερα από
την τυχόν ηγεμονία των μεγάλων κρατών
μελών. Υπογραμμίζεται επίσης το ελληνι
κό συμφέρον στην κοινή ευρωπαϊκή άμυ
να- που προοπτικά θα μπορούσε να ανα
κουφίσει κάπως την Ελλάδα από το τερά
στιο πολιτικό όσο και οικονομικό κόστος
της ασφάλειάς της. Τέλος, σαν μοτίβο
που επαναλαμβάνεται, θίγεται το ζήτημα
του εκσυγχρονισμού της ελληνικής πολι
τικής και οικονομικής ζωής και, μάλιστα,
η σχέση αυτού με τον «εξευρωπαϊσμό».
Πράγματι, στην κοινή γνώμη, τα δύο αυτά
αιτήματα συνυπάρχουν, συμβαδίζουν και
συνδέονται: ως αποτέλεσμα, μέτρα που
είναι απαραίτητα-αλλά, από στενά πολι
τικής πλευράς, επιβλαβή- δύνανται να
γίνουν ευκολότερα αποδεκτά όταν συν
δέονται με τη συμμετοχή της χώρας στην
Ενωμένη Ευρώπη. Διαβάζοντας τις παρα
τηρήσεις αυτές του Π. Ιωακειμίδη, τα πα
ραδείγματα που μου έρχονται στο νου
είναι πάμπολλα: λόγου χάρη, η ούτως ή
άλλως επιβεβλημένη εξυγίανση των δη
μοσιονομικών μας πραγμάτων εντάσσε
ται πλέον στην προοπτική της ΟΝΕ ή η α
παραίτητη διαφάνεια στις κρατικές προ
μήθειες επιβάλλεται πλέον από τους κα
νόνες της εσωτερικής αγοράς κ.ο.κ. Πα
ράλληλα, τίθεται επιτακτικά το θέμα της
διαμόρφωσης μιας συνολικής εθνικής
στρατηγικής ως προς την Ε.Κ., που να
μην περιορίζεται στο «άρμεγμα» κονδυ
λίων. Πάνω στο τελευταίο, η κατάληξη
του βιβλίου είναι εύγλωττη και εύστοχη,
ιδίως δεδομένου του Μακεδονικού προ
βλήματος που εν τω μεταξύ μας ανέκυψε.·

«. .. η κρίση που διέρχεται ο ευρύτερος
γεωγραφικός χώρος, στον οποίο βρισκό
μαστε, η προοπτική της νέας παγκόσμιας
τάξης και κυρίως η βαθύτερη ευρωπαϊκή
ενοποίηση επιβάλλουν, πρώτα απ' όλα,
μια διαφορετική συγκρότηση της ελληνι
κής κοινωνίας και πολιτικής της έκφρα
σης. Επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό·. ■

