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α. εισαγωγή

περιφερειακές σχέσεις 
καί τάσεις έξέλιξης 

τού δικτύου άστικών 
κέντρων τής Ελλάδας

του
Παύλου Λουκάκη

’Αρχιτέκτονα, 
Αρα Πολεοδομίας-Χωηοταξίας

Μιλώντας για οικιστική δομή ένός χώρου, έν- 
νοούμε τή δυναμική είκόνα του πλέγματος των οικι
σμών πού τον αποτελούν, σέ κάποια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Ή εικόνα αυτή, άποτέλεσμα μιας 
χρονικής εξελικτικής πορείας (δηλ. οικονομικής, 
κοινωνικής, πολιτικής, ιδεολογικής), δεν εϊναι δυ
νατό νά έρμηνευτεΐ αποσπασματικά (άναλύοντας 
δηλ. μια από τις πλευρές αυτές), άφοΰ τό ίδιο της 
τό περιεχόμενο προειδοποιεί γιά τις πολυσύνθετες 
διαδικασίες πού τό καθόρισαν. Επομένως, ή ερευνά 
τής οικιστικής δομής ενός χώρου απαιτεί τή θεώ
ρηση σέ βάθος όλων έκείνων των παραμέτρων, πού, 
μέχρι τή χρονική στιγμή τής διερεύνησης, έχουν 
έπιδράσει καί επηρεάσει τή λειτουργία του καί προ
διαγράφουν τις δυνατότητες μελλοντικών έξελί- 
ξεων.

Τό πρόβλημα ξεκινάει κατ’ αρχήν άπό τόν προσ
διορισμό καί τή φύση τού συγκεκριμένου χώρου. 
’Ανάλογα μέ τόν τρόπο θεώρησης (γεωγραφικό, 
ίστορικό, οικονομικό, κοινωνικό), τά όρια ένός 
χώρου διαφοροποιούνται.

Μια συνθετική όμως προσέγγιση εϊναι δυνατό, 
παρ’ όλα αύτά, νά μας όδηγήσει στον προσδιορισμό 
ορίων χώρων, μέσα στούς όποιους ό τρόπος έξέ
λιξης καί δράσης τών παραγωγικών δυνάμεων καί οί 
παραγωγικές σχέσεις τις όποιες καθορίζουν, εϊναι 
δυνατό νά εκφράζουν μια χωρική ενότητα γιά διε- 
ρεύνηση.

Τό δίκτυο τών οικισμών, ακριβώς επειδή άποτελεΐ 
τόν καμβά πάνω στον όποιο αναπτύσσονται οί 
παραγωγικές σχέσεις καί οί έν γένει κοινωνικές 
σχέσεις καί άπό τόν όποιο επηρεάζονται, έκφράζει 
καί αντικατοπτρίζει (στήν όποια κλίμακα) τις αντι
θέσεις καί άντιφάσεις ένός δοσμένου κοινωνικοοικο
νομικού σχηματισμού. ’'Ετσι π.χ. ή σχέση καί ή 
αντίθεση πόλης-χωριοΰ, ή σχέση καί ή άντίθεση με
ταποίησης καί τριτογενή τομέα κλπ., διαμορφώνουν 
ενα εϊδος οργάνωσης χώρου, μιά μορφή οικιστικού 
δικτύου, μιά λειτουργική σχέση άνάμεσα στα στοι
χεία πού τό συνθέτουν. Σύγχρονα όμως, όλα αύτά 
διαμορφώνουν τήν παραγωγή μέ τήν τεχνική καί 
κοινωνική μορφή της, τούς τρόπους έξαγωγής τής 
υπεραξίας καί τό μέγεθος της, τόν τεχνικό καί κοι
νωνικό καταμερισμό τής έργασίας, τή διανομή τού 
κοινωνικού προϊόντος, τόσο άνάμεσα στό κεφάλαιο 
καί τήν έργασία, όσο καί άνάμεσα στις διάφορες 
μορφές τού κεφαλαίου.

Ή θεώρηση, άπό αύτή τήν οπτική γωνία, προσ
διορίζει μιά δυναμική στήν έξέλιξη ένός χώρου καί 
άποκλείει τήν όποιαδήποτε διερεύνηση στατικού 
χαρακτήρα. Διευκρινίζει έπίσης ότι ή «ισορροπία», 
πού μπορεί νά έμφανίζεται κάποια χρονική στιγμή 
σ’ ενα συγκεκριμένο χώρο, εϊναι σχετική καί εκ
φράζει τό βαθμό σχέσης άνάμεσα σέ άντιτιθέμενες
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δυνάμεις. Είναι δηλαδή δυναμική καί 0χι στατική 
ισορροπία.

Σκοπός αύτοΟ τοδ άρθρου είναι νά διερευνήσει, 
μέ βάση τή συλλογιστική πού πιο πάνω άναπτύ- 
χθηκε. τήν εξέλιξη τοΰ δικτύου οίκισμων στήν 
'Ελλάδα (creò βαθμό φυσικά πού ή Εκταση ένός τέ
τοιου κειμένου τό Επιτρέπει), άποκαλύπτοντας τούς 
παράγοντες καί τίς διαδικασίες πού τήν Εχουν Επη
ρεάσει, Ή αποκάλυψ η αυτή οδηγεί αυτόματα στ ή 
δόμηση μιάς συνθετικής εικόνας μελλοντικών Εξε
λίξεων καί διαγράφει τίς δυνατότητες κατευθυντη
ρίων παρεμβάσεων για τήν πραγματοποίηση Επιθυ
μητών στόχων. Έτσι προσδιορισμένο τό πλαίσιο 
τής Ερευνας, ύποβάλλει μια συγκεκριμένη μεθοδο
λογική θεώρηση, που απαιτεί:

Α) Ιστορική ανάλυση τής Εξέλιξης τών οικονομικόν 
καί κοινωνικών σχέσεων πού Επιδράσανε μέχρι τή 
στιγμή τής Ερευνας: 

α:Ι : στην οικονομική δομή τού χώρου 
«s : στήν κοινωνική του δομή 
α» : στις καθοριστικές πολιτικές σχέσεις και απο

φάσεις
α* : στή χωροταξική διάρθρωση.

Β) Προσδιορισμό τής χρονικής αναφοράς τής με
λέτης, πού περιγράφεται σάν «σημερινή» καί πού 
προκύπτει βασικά άπό τά προηγούμενα σημεία.

Γ) Προσδιορισμό των διαφαινομένων μελλοντικών 
άναφορών πού προκύπτουν: 

yt άπό τά συμπεράσματα τών προηγουμένων φά
σεων τής μελέτης

γ* άπό τίς κατευθύνσεις άνάπτυξης, τίς Επιλογές 
δη λ, τής πολιτείας πού υποδηλώνουν άμεσα 
ή Εμμεσα Επιδιωκόμενες διαρθρωτικές άλλαγές.

Ή κάλυψη τού συνόλου τών σημείων πού ή μεθο
δολογική αύτή άντιμετώπιση Επιδιώκει, άπαιτεΐ 
τή συνεργασία πολλών τομέων έρευνας. Of μελέτες 
όμως, πού μέχρι· σήμερα Εχουν πραγματευτεί τό 
πρόβλημα τών περιφερειακών σχέσεων καί τής χω
ροταξικής διάρθρωσης τών οικισμών στήν ‘Ελλάδα 
μέσα άπό μιά πλήρη ιστορική άνάλυση, είναι Ελά- 
χιστβς(Ι). Ή Ελλειψη αύτών τών βασικών άφετη- 
ριακών στοιχείων, πού αιτιολογούν τή σημερινή 
χωροθετική διάρθρωση του δικτύου οικισμών καί 
τήν Εσωτερική δομή τους, κάνει πολύ δυσκολότερη 
τήν Ερευνα. Αυτό τό άρθρο βασίζεται στό Ιστορικό 
του μέρος, σέ συμπεράσματα προσωπικής μελέτης, 
στήν όποια οί Επί μέρους Ερευνες Εδωσαν τίς απα
ραίτητες πληροφορίες γιά τον Εντοπισμό τών Ιστο
ρικών παραγόντων πού οδήγησαν στή σημερινή 
διάρθρωση τού δικτύου τών οικισμών στήν Ελ
λάδα (2).

β. ιστορικές περίοδοι πού προδιαγράφουν τή σημε
ρινή χωροθετική διάρθρωση τοΰ δικτύου οίκισμων

Σέ μιά προσπάθεια περιοδολόγησης τών χρονικών 
φάσεων πού Επέδρασαν στή διάρθρωση τοΟ οίκιστι- 
κοΟ πλέγματος τής χώρας, μπορούμε νά Εντοπίσουμε 
(μέ διάφορες Ενδιάμεσες φάσεις) τίς παρακάτω 
περιόδους(3).

α) 1830- 1863 
β) 1864-1912 
γ) 1913-1922 
δ) 1923-1947 
6) 1948- 1960 

στ) 1961-μέχρι σήμερα

Από τίς περιόδους αύτές, ή άφετηρία τής πρώτης 
(δηλ. ή σύσταση τοΟ Νεοελληνικού Κράτους) δεν 
είναι απόλυτη. Οί παραγωγικές σχέσεις δηλαδή πού 
τή χαρακτηρίζουν δέν ήσαν ούσιαστικά διαφορο
ποιημένες άπό τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, 
καί σημαντικότατες περιοχές τού σημερινού Ελ
ληνικού Κράτους γιά Εναν αιώνα ακόμη δέν ανήκαν 
σ’ αύτό. Παρ' όλα αύτά, ή δημιουργία τού Νεοελ
ληνικού Κράτους καί οί νέες πολιτικές συνθήκες 
εϊ\ m γεγονότα πού μπορούν γιά τή θεώρηση τοΰ οι
κιστικού πλέγματος τής χώρας νά όριοθετήσουν μιά 
ουσιαστική άφετηρία. “Από τίς ύπόλοιπες περιό
δους, οί δυό τελευταίες συνθέτουν τή «σημερινή» 
περίοδο, μέ χαρακτηριστικές όμως μεταξύ τους δια
φοροποιήσεις. Μέσα δηλαδή άπό τή θεώρηση τών 
Ιστορικών φάσεων, διαπιστώνεται πώς ή σημερινή 
δομή τού Ελληνικού χώρου, πού βασικά Εκφράζεται 
καί χαρακτηρίζεται άπό τήν ανισομερή σχέση κέν
τρου καί περιφέρειας καί τήν υδροκεφαλική ανά
πτυξη τής πρωτεύουσας, Εχει τίς ρίζες της στήν 
πρώτη μέρα πού ιδρύθηκε τό Ελληνικό Κράτος.

Μέχρι τό 1922, ο! οικονομικές, κοινωνικές καί 
πολιτικές συνθήκες ήσαν τέτοιες, πού, αν καί δέν 
όδήγησαν σέ μιά υπέρμετρη διόγκωση τής 'Α
θήνας καί υπήρχε μιά σχετική χωροθετική ισορ
ροπία. Εν τοότοις Εμπέδωσαν τόν κυρίαρχο ρόλο της 
στό συνολικό χώρο. Συγκεκριμένα:
1. Ή κατά μεγάλες χρονικές φάσεις σταδιακή επέκ

ταση τού Ελληνικού Κράτους, καί μέ τόν τρόπο 
πού γινόταν, έδινε στήν πρωτεύουσα μιά κυρίαρχη 
θέση στό χώρο.

2. Επίσης, λόγω αύτής τής σταδιακής Επέκτασης, 
οί διάφορες νέες περιφέρειες Επαιξαν τό ρόλο 
«άκριτικών» περιοχών μέ συνακόλουθα τήν οικο
νομική «άνασφάλετα» σ’ αύτές καί τήν πληθυ- 
σμιακή τροφοδότηση τής πρωτεύουσας ή τήν 
Εξωτερική μετανάστευση.

3. Τό ύπερσυγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης άπό 
τήν πρωτεύουσα. Εκτός άπό τίς Επιπτώσεις στό 
όποιοδήποτε Επίπεδο πρωτόβουλης λήψης απο
φάσεων στήν περιφέρεια, είχε άντίκτυπο στή

m



ΛεριφερεΙακές σχίσεις καί τάσεις εξέλιξης τον δικτύου αστικών κέντρων της 'Ελλάδας

λειτουργική διάρθρωση δλου τού πλέγματος 
παροχής υπηρεσιών (τράπεζες-έμποριο-κοινωνι
κές παροχές κλπ.)

4. Ή σύνθεση του έλληνικοΰ κεφαλαίου καί οί 
σχέσεις του με τό έξωτερικό, έπηρέασαν διπλά 
τήν άνάπτυξη των οικισμών: ισχυροποίησαν τό 
ρόλο τής πρωτεύουσας καί καταδίκασαν σέ άτρο- 
φία τά υπόλοιπα άστικά κέντρα. Συγκεκριμένα:
4.1. 'Ο βασικά φεουδαρχικός αγροτικός χαρα
κτήρας τής ελληνικής οικονομίας διατήρησε, 
αν όχι πολλαπλασίασε, τόν αριθμό τών μικρών 
οίκισμών, ενώ οί μεγαλύτεροι άγροτικοί οικι
σμοί παράμειναν κέντρα τοπικού διαμετακομιστι- 
κού προς τήν πρωτεύουσα εμπορίου περιορισμέ
νης άκτινοβολίας.
4.2. Ή ελληνική βιοτεχνία, καταναλωτικού βασι
κά τύπου, έλάχιστα μπόρεσε νά επηρεάσει στήν 
άνάπτυξη Ισχυρών βιομηχανικών κέντρων, άφού 
βασικός της τόπος έγκατάστασης ήταν ή πρω
τεύουσα. Γύρω άπ’ αυτήν άλλωστε έγκαταστά- 
θηκαν καί οί ξένες έταιρίες πού άρχισαν νά έκ- 
μεταλλεύονται τόν ορυκτό πλούτο (Λαύριο).
4.3. Τό μεγάλο έλληνικό κεφάλαιο, εφοπλιστικό 
καί μεταπρατικό, συνδεμένο άρρηκτα με τό ξένο 
συγκεντρωνόταν στό έξωτερικό, στις τράπεζες, 
τΙς πρωτεύουσες καί σιγά-σιγά στά μηχανουρ
γεία Πειραιά καί λιγότερο στήν Καλαμάτα καί 
τή Σύρο.

5. Τό σύστημα μεταφορών άναπτύχθηκε μέ κέντρο 
τήν πρωτεύουσα σέ κάθε φάση έπέκτασης τού Ελ
ληνικού Κράτους. Τούτο έγινε έμφανέστερο μέ τήν 
έκτέλεση τών πρώτων μεγάλων έργων υποδομής 
στήν Ηπειρωτική Ελλάδα μεταξύ 1880-1890 
(δρόμοι, ισθμός Κόρινθου, σιδηροδρομικές συν
δέσεις) καί τήν ύποβάθμιση βασικών λιμανιών- 
σταθμών, όπως ή Σύρος, τό Γαλαξείδι κ.ά., μέ τήν 
έφαρμογή τής άτμοκίνησης στά πλοία καί τής 
άνάπτυξης τών χερσαίων μεταφορών. Είναι ή 
έποχή πού ή άστική τάξη ισχυροποιείται καί έπι- 
διώκει νά αντιμετωπίσει τά καινούργια προβλή
ματα καί νά καλύψει τις καινούργιες ανάγκες, 
άπαλλαγμένη άπό τά κατάλοιπα τής φεουδαρχίας.

6. Τέλος, ή μόνιμη έξάρτηση τής χώρας άπό τις 
ξένες δυνάμεις (λόγω τής στρατηγικής γεωπολιτικά 
θέσης της στά Βαλκάνια, τά όποια στό σύνολό τους 
εϊχαντέτοιεςέπιδράσεις),πέραάπότήν άπομόνωση 
τών Βαλκανικών χωρών μεταξύ τους καί τών παρα
μεθορίων περιοχών άπό τήν ίστορική γεωγραφική 
γειτονία τους,προσέδωσε στήν πρωτεύουσα τόν κυ
ρίαρχο ρόλο έλέγχου όλου τού έλληνικοΰ χώρου.
Ή περίοδος τού μεσοπολέμου (1923-1940) υπήρξε

άποφασιστική γιά τή μετέπειτα έξέλιξη τής διάρ
θρωσης τού έλληνικοΰ χώρου, καί κατά συνέπεια
τού οικιστικού του πλέγματος,

Ή τελική όροθέτηση τού μεγίστου τμήματος τού
σημερινού Ελληνικού Κράτους (πλήν τής Δωδεκα-

νήσου πού προσαρτήθηκε άμέσως μετά τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο), οί συνέπειες πού προέκυψαν 
άπό όσα είχαν συντελεστεϊ πριν άπό τήν περίοδο 
αύτή καί οί νέες ιστορικές συνθήκες σέ έθνικό καί 
διεθνές έπίπεδο πού έπακολούθησαν μετά τό 1923, 
δημιούργησαν τό πλαίσιο μέσα στό όποιο άρχισαν 
νά μορφοποιοΰνται οί μέχρι τότε σέ λανθάνουσα 
κατάσταση συνθήκες περιφερειακής διάρθρωσης 
τού έλληνικοΰ χώρου.

Μέσα στό πλαίσιο αύτό διαπιστώνονται ώς ου
σιαστικοί παράγοντες έπιρροής στή διάρθρωση τών 
περιφερειακών σχέσεων: 

α. έντονες δημογραφικές άνακατατάξεις 
β. νέες προοπτικές στή διάρθρωση τών παραγωγι

κών σχέσεων
γ. έντονες έσωτερικές κοινωνικές άντιθέσεις καί 

άνάγκες
δ. άνταγωνιστικές πολιτικές σχέσεις μεταξύ τών 

οριστικά πιά όροθετημένων Βαλκανικών χωρών 
ε. πολυδιάστατες οίκονομικοπολιτικές έξαρτήσεις 

τής χώρας στά πλαίσια τού άνταγωνισμοΰ τών 
μεγάλων δυνάμεων στό χώρο τών Βαλκανίων καί 
τής Άνατ. Μεσογείου

στ. όξυμμένες ανταγωνιστικές κατευθύνσεις τών πο
λιτικών δυνάμεων πού άσκοΰσαν τήν έξουσία. 

Έξειδικεύοντας τούς παραπάνω παράγοντες σέ 
έκεϊνα τά στοιχεία πού έπιτρέπουν νά γίνουν άντι- 
ληπτές οί έπιδράσεις στήν περιφερειακή δομή τού 
έλληνικοΰ χώρου, διαπιστώνουμε ότι:

1. Ή άπότομη εισροή ένός πληθυσμού 1.000.000 
άτόμων άπό τή Μικρά ’Ασία έπηρέασε ποσοτικά 
καί ποιοτικά τή σύνθεση τού συνολικού πληθυσμού. 
Ώς προς τήν κατανομή τού πληθυσμού στό χώρο, 
παρατηρούμε πώς:
■—Ό μεγαλύτερος άριθμός τών νέων κατοίκων έγκα- 

ταστάθηκε στό τόξο πού ορίζεται άπό τό ανατο
λικό ήπειρωτικό τμήμα τής χώρας. Ή έγκα- 
τάσταση αυτή δέν συντελέστηκε άμέσως, άλλά 
μέσα σέ 5 χρόνια, έτσι ώστε πρακτικά τό έτος 
1928 νά θεωρείται χρόνος οριστικής έγκατάστασης 
τού νέου πληθυσμού στά διάφορα διαμερίσματα 
καί τά άστικά κέντρα.

— Οί πόλεις μέ πάνω άπό 10.000 κατοίκους (μέ 
ένα άριθμό άπό 447-184 άτομα καί μιά αύξηση 
37,6% τού πληθυσμού τους) απορρόφησαν σχε
δόν τό μισό νέο πληθυσμό.

— Τό μεγαλύτερο μέρος αύτοΰ τού πληθυσμού έγκα- 
ταστάθηκε στήν ’Αθήνα, τόν Πειραιά καί τή 
Θεσσαλονίκη. Οί διαφοροποιήσεις όμως μεταξύ 
τών τριών αύτών πόλεων υπήρξαν στήν περίοδο 
αύτή σημαντικότατες γιατί (4): ένώ ή Θεσσα
λονίκη άπό ένα πληθυσμό 174.400 κατ. τό 1920 
έφτασε μέ τήν περιφέρειά της (agglomeration) 
τούς 251.250 τό 1928, καί τούς 278.145 κατ. τό 
1940, ή ’Αθήνα καί ό Πειραιάς, άντίστοιχα, έμφά-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ’Εξέλιξη τής σύνθεσης τον πληθυσμόν κατά ηλικία καί φίλο

Έτη Πληθυσμός 'Ομάδες ηλικιών

0-14 15-24 25-44 45-64 65 καί πάνω

1928 6.148.000 32,3 20,1 25,9 16,0 5,8
1940 7.334.900 33,0 16,8 28,2 15,7 6,3
1951 7.632.800 28,3 19,9 27,7 17,2 6,9
1961 8.388.600 26,4 16,1 28,6 20,6 8,3
1971 8.768.600 24,8 συν. 64,0 (X) 11,2

Π η γ έ ς: 1. Μέχρι τό 1961 : Δ η μογραφικές τ άσεις καί πληθι) σ μ ι α κή έξέλιξις τής Ελλάδος 1960-1985, ‘Αθήνα 1966,
πίνακας 3.

2. Γιά τό 1971: Σ χ έ δ ιον προτύπου μακροχρόνιοι) iva πτύξεως τής Ελλάδος, ‘Αθήνα 1972, πίν. Ιϊ. 2.
(X) Στοιχεία λείπουν.

νισαν ένα πληθυσμό τό 1920: 317.200 καί 135.830, 
τό 1928: 395.900 καί 192.800 καί τό 1940: 
481.225 καί 186.540 κατ. Τελικά οί εύρύτερες 
περιοχές 5Α0ήνας-ΓΙειραια κοί Θεσσαλονίκης 
παρουσίασαν τό 1940 μια σημαντικότατη δια
φορά, δηλαδή 1.124.100 κατ. καί 278.145 κατ. 
άντίστοιχα. ’Αξίζει να σημειωθεί πώς οί πόλεις 
τής Θεσσαλονίκης καί τοΰ Πειραιά παρουσίασαν 
στήν περίοδο 1928-1940 μείωση πληθυσμού, 
ένώ παράλληλα οί νέοι συνοικισμοί των προσφύ
γων μιά έκπληκτική αύξηση.

- 'Ένας μεγάλος αριθμός του νέου πληθυσμού έγκα- 
ταστάθηκε στους οικισμούς μεταξύ 2.000 καί 
10.000 κατ. (5). ’Αποτέλεσμα αύτού ήταν ότι ό 
πληθυσμός τους από 9,7% τό 1920 (στό συνολικό 
πληθυσμό τό 1920), εφθασε τό 14,5% καί 14,8% 
τό 1928 καί 1940 άντίστοιχα.

— Παρατηρούμε πώς ή κατηγορία των οικισμών 
10.000-20.000 κατοίκων τής χώρας, στον άριθμό 
πού καί σήμερα εμφανίζονται, δημιουργήθηκε 
τότε. Ή έλάχιστη αύξηση μεταξύ 1928-1940 
δείχνει τήν έλάχιστη πολλαπλασιαστική έλκτι- 
κότητα πού είχαν οί μικρές αυτές πόλεις. 
Συμπερασματικά, εξετάζοντας αυτή την περίοδο 

διαπιστώνουμε πώς η συνολική ανιση κατανομή τοΰ 
πληθυσμού της χώρας άνάμεσα στο ανατολικό και 
δυτικό τμήμα της και ή άφύσικη ποσοτική καί χωρική 
κλιμάκωση των μεγεθών τών πόλεων συντελέστηκαν 
στήν περίοδο αυτή.

"Οσον αφορά στή σύνθεση τού πληθυσμού, παρα
τηρούμε δτι ό νέος πληθυσμός, παραγωγικός στό 
μεγαλύτερο μέρος του, έπηρέασε θετικά τή συνο
λική διάρθρωση τοΰ πληθυσμού κατά ήλικίες (πίν. 
1) καί έδωσε μιά νέα διάσταση στή σύνθεση τής απα
σχόλησης. Ή αναζήτηση απασχόλησης άπό τό 
νέο πληθυσμό δέν μπορούσε νά καλυφθεί άπό τή 
γεωργία. Θά έπρεπε λοιπόν νά καλυφθεί άπό άλ
λους τομείς απασχόλησης στις πόλεις καί βασικά 
στις μεγαλύτερες, πράγμα τό όποιο καί έγινε, άλλά 
μέ συνθήκες έργασίας πού δημιούργησαν μεγάλα 
κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, υποαπασχόληση,
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χαμηλά μεροκάματα, έμφάνιση παρασιτικών έπαγ 
γελμάτων κλπ.). Ή εισροή τοΰ νέου πληθυσμού, 
οί συνθήκες άνάπτυξης τοΰ καπιταλιστικού τρό
που παραγωγής (βλ. πιό κάτω) καί τά κοινωνικά προ
βλήματα πού δημιουργήθηκαν στήν περίοδο αυτή, 
ένίσχυσαν τήν υπερπόντια μετανάστευση, πού ήδη 
άπό τά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα άποτελοΰσε 
μόνιμο παθογενές φαινόμενο τοΰ έλληνικοΰ χώρου.

2. Ή χώρα έμφανίζει στήν περίοδο αυτή, γιά πρώτη 
φορά στήν νεοελληνική ιστορία της, σαφείς προϋ
ποθέσεις καπιταλιστικής δομής τής οικονομίας της. 
Μιάς δομής όμως πού καθορίστηκε καί έκφράστηκε 
άπό τίς γενικότερες πολιτικοοικονομικές έξαρτή- 
σεις τής χώρας οί όποιες καί τής καθόρισαν άντί- 
στοιχα τόν περιθωριακό της ρόλο. Οί νέες αυτές 
συνθήκες έκφράστηκαν σέ όλους τούς τομείς τής 
οικονομίας:

Στή γεωργία, ή έκμετάλλευση τής γής άπό τό 
φεουδαρχικό χαρακτήρα που έχει τήν περίοδο 
μέχρι τό 1910-12, περνάει, μέ τίς γεωργικές 
άπαλλοτριώσεις, τά θεσμικά γενικά μέτρα, τή 
συνεταιριστική όργάνωση τών άγροτών κ.λπ., 
σ’ ένα χαρακτήρα καπιταλιστικό. Ή πιστοδό- 
τηση καί όχι ή παραγωγική λειτουργία όμως 
τών συνεταιρισμών, ή έξάρτηση τής χρηματο
δότησης άπό τίς τράπεζες, βασικά κατευθυνόμε- 
νες άπό τό μεγάλο κεφάλαιο, καί ό τρόπος πού άρ
χισε νά αναπτύσσεται ή έμπορία τών προϊόντων, 
άφησαν σαφή τά ίχνη τους σέ μιά γεωργία πού 
ποτέ δέν μπόρεσε νά περάσει στά χέρια τών 
άγροτών. Ή λεγάμενη «ύπαιθρος» παρέμεινε, μέ 
τά μικρά ή μεγαλύτερα άγροτικά της κέντρα, 
έξαρτημένη καί έλεγχόμενη άπό τά άστικά 
κέντρα κατανάλωσης καί βασικά άπό τήν πρω
τεύουσα.

Άπό τήν άλλη μεριά μπορούμε τήν περίοδο αύτή 
καί γιά πρώτη φορά νά μιλήσουμε γιά άνάπτυξη 
τοΰ βιομηχανικού τομέα στή χώρα (6). "Ομως κι 
έδώ διαπιστώνουμε πώς ή προσπάθεια έξέλιξης τοΰ 
καπιταλιστικού χαρακτήρα τής μεταποίησης παρέ-



Περιφερειακές σχέσεις και τάσεις εξέλιξης τον δικτνον αστικέϋν κέντρων της 'Ελλάδας

μείνε ημιτελής. ’Ασφαλώς αναπτύχθηκαν μεγάλες 
βιομηχανικές μονάδες στήν υφαντουργία, στά είδη 
διατροφής, στά χημικά προϊόντα (λιπάσματα, σα
πούνια, έκρηκτικές ύλες), στά δέρματα καί τήν έπε- 
ξεργασία καπνού. "Ομως, μεγάλης κλίμακας βιο
μηχανίες υπήρξαν λίγες, ένώ οί περισσότερες 
παρέμειναν μικρές βιομηχανικές ή καλύτερα βιο
τεχνικές ή οικογενειακές μονάδες καταναλωτικών 
ειδών. ’Αλλά καί ό γενικότερος χαρακτήρας τής 
βιομηχανίας παρέμεινε καταναλωτικός. Οί μεγάλες 
βιομηχανίες, μεταξύ των όποιων καί οί έκμεταλλευό- 
μενες τόν όρυκτό πλούτο, διατήρησαν τις συνδέσεις 
τού κεφαλαίου τους μέ τό έξωτερικό κάτω άπό συν
θήκες πού δέν έπέτρεψαν τήν ανάπτυξη τής βα
ρείας βιομηχανίας στήν Ελλάδα.

Για τήν άνάπτυξη τού τομέα τής βιομηχανίας, 
βασικοί συντελεστές ήσαν άπό τή μια μεριά ή 
εισροή τού νέου πληθυσμού καί άπό τήν άλλη ή 
τάση τού έλληνικοΰ εφοπλιστικού καί χρηματιστη
ριακού κεφαλαίου, μέσω τών τραπεζών, να έγκατα- 
σταθεΐ στήν Ελλάδα. Ή σημασία τού νέου πληθυ
σμού ήταν διπλή: άπό τή μια μεριά πρόσφερε ένα 
νέο έπιχειρηματικό πνεύμα πού κατευθύνθηκε στο 
έμπόριο καί τή βιομηχανία, άπό τήν άλλη δέ, 
ένα μεγάλο έργατικό δυναμικό πού άναγκασμένο 
νά έπιβιώσει ήταν έτοιμο νά προσφέρει τήν έργα- 
τική του δύναμη σέ ιδιαίτερα χαμηλή «τιμή».

'Ο καταναλωτικός χαρακτήρας λοιπόν τής έλλη- 
νικής βιομηχανίας, τα συγκεντρωμένα φτηνά-έρ- 
γατικά χέρια στά αστικά κέντρα, βασικά στήν ’Α
θήνα, οί σχέσεις τού μεγάλου κεφαλαίου μέ τίς τρά
πεζες καί ή συγκέντρωση των υπηρεσιών στήν πρω
τεύουσα, ήσαν τα βασικά κριτήρια έπιλογής τού 
τόπου έγκατάστασης τών ελληνικών βιομηχανιών. 
Καί τά κριτήρια αύτά συνέκλιναν προς τήν πρω
τεύουσα.

’Ανάλογα μέ τίς νέες αύτές τάσεις στή διάρθρωση 
τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, άναπτύχθηκε 
καί τό μεταπρατικό έμπόριο στή χώρα. Ή διακίνηση 
τών εσωτερικών προϊόντων, άγροτικών καί βιομη
χανικών, ή διόγκωση τών εισαγωγικών προϊόν
των πού δέν παρήγαγε ή χώρα, καί ή άνάπτυξη ορι
σμένων έξαγωγών, ήσαν οί κύριοι συντελεστές πού 
έδωσαν σημαντική ώθηση στήν άνάπτυξη τού έμπο- 
ρίου, πού κύριος χώρος δράσης του ήσαν τά άστικά 
κέντρα καί λιμάνια, βασικά δέ ή ’Αθήνα καί ό Πει
ραιάς. Σ’ αυτή τήν προτίμηση έγκατάστασης τών 
έμπορικών έπιχειρήσεων στά νότια τής χώρας ασφα
λώς έπαιξαν ρόλο καί οί ίστορικές σχέσεις τού έμπο- 
ρομεσιτικού κεφαλαίου μέ τό παροικιακό κεφάλαιο 
τής Μέσης ’Ανατολής καί τής Αίγύπτου.

Μέ βάση λοιπόν αύτά τά κριτήρια ή ’Αθήνα ήδη 
άπό τήν περίοδο αύτή, μέ τήν τεχνητή διόγκωσή της 
καί τά ιστορικά πλεονεκτήματά της, κυριάρχησε 
στό σύνολο τού έλληνικοΰ χώρου. Μιά κυριαρχία 
πού δημιούργησε δυνάμεις έλξης καί αδράνειας

προς διάφορες περιοχές· έλξης προς τό χώρο 
τής παλαιάς Ελλάδας καί τά νησιά τών Κυκλάδων 
καί άδράνειας προς τό Βορειοελλαδίτικο χώρο καί τά 
νησιά προς τή Μ. ’Ασία.
3. Οί δυνάμεις άδράνειας όμως πού άναπτύχθηκαν 
στις πιό πάνω περιοχές σέ όφελος τής πρωτεύουσας 
οφείλονται καί σέ άλλους παράγοντες. Αυτοί θά 
πρέπει ν’ άναζητηθοΰν στή νέα κατάσταση ισορρο
πίας στό Βαλκανικό χώρο καί στήν ’Ανατολική 
Μεσόγειο. Οί συνεχείς έντάσεις μεταξύ τών Βαλκα
νικών χωρών, πού τίς πηγές τους θά τίς βρούμε σχε
δόν γιά όλες τις χώρες έξω άπ’ αύτές, έλαχιστοποίη- 
σαν τίς κοινωνικές, οικονομικές, ίστορικές δια
συνδέσεις μεταξύ τών γειτονικών περιοχών πού πριν 
υπήρχαν σέ σημαντικό βαθμό άναπτυγμένες. Ή 
άνακοπή μιας προηγούμενης ιστορικής συνέχειας 
καί ή δημιουργία νέων συνθηκών ήταν φυσικό γιά 
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα νά προκαλέσει 
αύτές τίς δυνάμεις άδράνειας καί νά δημιουργήσει, 
θά λέγαμε, συνθήκες μιας φαινομενικής «αυτάρκους 
λειτουργίας» πού μ’ άλλα λόγια δέν ήταν παρά μιά 
επικίνδυνη μακροχρόνια στασιμότητα, πού μεγά
λωνε τό χάσμα βαθμού άνάπτυξης ώς προς τήν πρω
τεύουσα. Τούτο έξηγεϊ γιατί μέσα στις νέες συν
θήκες έξέλιξης τής Ελληνικής Οικονομίας, καί 
παρά τό γεγονός τής εισροής μεγάλου τμήματος τού 
νέου πληθυσμού, ή Θεσσαλονίκη παρέμεινε στό 
τέλος τής περιόδου αυτής στάσιμη σέ σχέση μέ τήν 
εξέλιξη τής περιοχής Άθήνας-Πειραιά.

Κλείνοντας τή συνοπτική αύτή ιστορική θεώ
ρηση τής έξέλιξης τού δικτύου τών οικισμών, δια
πιστώνουμε πώς τά βασικά φαινόμενα τής σημερι
νής δομής τού ελληνικού χώρου, δηλ. ή άνισόμερη 
σχέση κέντρου καί περιφέρειας, ή άφύσικη κλιμά
κωση τών μεγεθών τών οικισμών, μέ κορυφή καί σέ 
μεγάλη άπόσταση τήν υδροκέφαλη ’Αθήνα, οί 
ελλείψεις οργανικών διαπεριφερειακών συνδέσεων, 
τό ύπερσυγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, ή άκτι- 
νωτή άνάπτυξη τών μεταφορών κλπ., άρχισαν νά 
μορφοποιοΰνται έχοντας τις ρίζες τους στήν ίδρυση 
τού Ελληνικού Κράτους, στήν περίοδο 1923-40, 
καί άποτελοΰν συνέπεια τής άνάπτυξης τού τότε 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Ενός τρό
που παραγωγής ό όποιος λόγω τών έξωτερικών 
καταβολών του καί τής έσωτερικής του διάρθρωσης 
(μεταπρατικό έμπόριο, μικρές βιομηχανίες, βιοτε
χνίες, υπηρεσίες διογκωμένες άπό παρασιτικά έπαγ- 
γέλματα, έντονος άγροτικός χαρακτήρας, μειωμένο 
αγροτικό δυναμικό) όδήγησε στήν άνάπτυξη μιας 
μικροαστικής στήν πλειοψηφίατης κοινωνίας.

γ. χαρακτηριστικές σχέσεις καί τάσεις έξέλιξης 
στή σημερινή δομή τού δικτύου αστικών οίκισμών

Σάν σημερινή περίοδο γιά τήν έξέταση τής δομής 
τού δικτύου τών οίκισμών, δεχόμαστε τήν περίοδο
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άπό τό 1948 μέχρι σήμερα. Ή παραδοχή αύτή γί
νεται :
— γ'ά λόγους ιστορικής συνέχειας στό σύνολο αυτής 

τής περιόδου
— έπειδή οί ειδικές συνθήκες του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου kuì στή συνέχεια του εμφύλιου (διά
στημα 1940-1948) άποτέλεσαν ουσιαστική τομή 
ιός προς τήν προηγούμενη περίοδο (1923-1940) 
καί σύγχρονα αφετηρία για τήν περίοδο πού εξε
τάζουμε (καταστροφές καί απώλειες, επιλογές 
για τόν τρόπο καί τή μορφή τής ανασυγκρότη
σης).
Μέσα όμως στήν περίοδο 1948-1976 πού έξετά- 

ζουμε, θά πρέπει νά διακρίνουμε τίς έντονες διαφο
ροποιήσεις στή διάρθρωση του έλληνικού χώρου μετά 
τό 1960. Οί διαφοροποιήσεις αύτές είναι τόσο ση
μαντικές, ώστε θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε σαν 
σύγχρονη περίοδο αναφοράς τό χρονικό διάστημα 
από τό 1960 μέχρι σήμερα. Τό γεγονός όμως ότι ή 
βασική σχέση τής ανισομερής περιφερειακής δο
μής ώς προς τό κέντρο, έστω καί μέ τις νέες συν
θήκες, διατηρείται, επιβάλλει τήν παράλληλη εξέ
ταση τής περιόδου 1948-1960. Μπορούμε νά πούμε 
ότι είναι αναγκαίο νά εξεταστούν συγκριτικά οί 
δυό αύτές περίοδοι, γιατί έτσι γίνεται σαφέστερο 
τό κρίσιμο σημείο στό όποιο βρίσκεται ή ανισο
μερή περιφερειακή δομή τού ελληνικού χώρου καί 
κατά συνέπεια ή διάρθριοση τού οικιστικού δικτύου 
του.

Ή πρώτη περίοδος 1948-1960 μπορεί νά χαρα
κτηριστεί σαν φάση ανασυγκρότησης τής χώρας 
από τίς καταστροφές τής περιόδου 1940-1948 
καί προσπάθεια για «ανάπτυξη». Ή ανασυγκρό
τηση αύτή, πού προγραμματίστηκε καί μέ βάση τίς 
νέες ανάγκες, στηρίχτηκε στή διάρθρωση τής ελ
ληνικής κοινωνίας τού μεσοπολέμου καί ακολού
θησε τίς ίδιες ουσιαστικά κατευθύνσεις. Τά μέτρα 
πού πάρθηκαν, ή έπιλογή πού έγινε, οί στόχοι πού 
τέθηκαν καί τά έργα πού υλοποιήθηκαν, δεν ήσαν 
προσανατολισμένα πρός ουσιαστικές διαρθρωτικές 
αλλαγές πού θά εξασφάλιζαν, πέρα από τήν οικονο
μική Ισορροπία καί εξέλιξη, τή συνολική ανάπτυξη 
τής χώρας.

Παρά τά θεσμικά καί οργανωτικά μέτρα πού πάρ
θηκαν στή γεωργία, πραγματοποιήθηκαν έπουσιώ- 
δεις διαρθρωτικές άλλαγές, μέ αποτέλεσμα ό άγρο- 
τικός πληθυσμός νά φυτοζωεί, νά μεταναστεύει 
υπερπόντια ή νά αναζητεί καλύτερη τύχη στήν πρω
τεύουσα.

Η βιομηχανία, παρά τά προγράμματα εξηλεκτρι
σμού, τά θεσμικά μέτρα γιά τήν προσέλκυση ξένων 
κεφαλαίων, γιά τήν πιστοδότηση τών επαρχιακών 
βιομηχανιών, τήν αποκέντρωση τής βιομηχανίας, 
τήν προστασία τών εγχώριων προϊόντων, διατήρησε 
τά παλιά δομικά χαρακτηριστικά της: καταναλωτι
κός χαρακτήρας, μικρές μονάδες μέ χαμηλό έπεν-

οεδυμένο κεφάλαιο, ελλιπή οργάνωση καί τεχνο
λογικό εξοπλισμό. Ή βαρειά βιομηχανία ελάχιστα 
άναπτύχθηκε. Ό μόνος τομέας τής οικονομίας πού 
σημείωσε σημαντική άνοδο ήταν οί οικοδομικοί κλά
δοι, πού άπορρόφησαν τίς ιδιωτικές επενδύσεις καί 
άποταμιεύσεις καί έπέλεξαν σάν βασικό χώρο δρά
σης τους τήν πρωτεύουσα.

Τά σημαντικά δημόσια έργα οδοποιίας καί ύποδο- 
μής γενικότερα, ένώ βοήθησαν σέ κάποιο βαθμό τήν 
άνάπτυξη τής περιφέρειας, ουσιαστικά ένέτειναν 
τήν ελκτική δύναμη τής ’Αθήνας.

Μέσα από αύτές τίς συνθήκες ή πρωτεύουσα δια
τήρησε τήν αποκλειστικότητα στά κριτήρια επι
λογής τού τόπου εγκατάστασης τών βιομηχανιών (7) 
(κέντρο ύπηρεσιών κατανάλωσης προϊόντων, κεν
τρικός κόμβος συγκοινωνιών καί τουριστικών μετα
φορών, περιοχή οικοδομικής δραστηριότητας, άγο- 
ρά εργασίας). Ή ελκτική αύτή δύναμή της στον πλη
θυσμό δημιουργούσε όπως είναι φυσικό πολλα
πλασιαστικές ελκτικές δυνάμεις, τόσο γιά τή βιο
μηχανία, όσο καί γιά τό εμπόριο καί τίς υπηρεσίες. 
Τήν περίοδο αύτή, ύπήρξε σημαντική ένταση τού 
διαφορετικού ρυθμού εξέλιξης μεταξύ κέντρου καί 
περιφέρειας (σέ όφελος τού πρώτου), ένταση δηλ. 
τής άνισόμερης ανάπτυξης. Αυτό φυσικά δημιούργη
σε πιεστικές καταστάσεις πού σέ συνδυασμό μέ τά 
καινούργια δεδομένα τής ΙΟετίας 61-71 όλοκλή- 
ρωσαν τήν κρίσιμη διάρθρωση τών περιφερειακών 
σχέσεων τής χώρας.

Τήν ίδια περίοδο 1948-60, οί χώρες τής Δ. 
Εύρώπης, ακριβέστερα τής Κεντρικής (Δ. Γερμα
νία, Βέλγιο, ’Ολλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο), 
έχοντας προωθήσει τήν άνασυγκρότηση τών έθνι- 
κών τους οικονομιών δημιουργούν τήν ΕΟΚ. Γιά 
τις χώρες αύτές, ή παραπέρα άνάπτυξη σήμαινε 
αύξηση τής παραγωγής τους στό διεθνές άνταγωνι- 
στικό επίπεδο, καί επομένως μεγάλες άνάγκες σέ 
φτηνό εργατικό δυναμικό (πού έν μέρει έλειπε λόγω 
τών απωλειών τού πολέμου).

Γιά τήν Ελλάδα, ή υπογραφή τής σύμβασης μέ 
τήν ΕΟΚ. τό 1961 (μέ πρόβλεψη εισδοχής της τό 
1980) καί ή ταυτόχρονη σχεδόν υπογραφή τών 
συμβάσεων εργασίας μέ τίς χώρες αύτές (1958 μέ 
τό Βέλγιο, 1961 μέ τή Δ. Γερμανία κλπ,), πέρα άπό 
τίς προθέσεις γιά μιά αναδιάρθρωση τής Ελληνικής 
Οικονομίας, έδωσαν μιά «προσωρινή λύση», όπως 
άποκαλέστηκε τότε, στό πρόβλημα τού πλεονάζον
τας αγροτικού δυναμικού τής χώρας.

Στά πλαίσια τής προσπάθειας καπιταλιστικοποίη- 
σης τής χώρας επιδιώκεται τήν περίοδο 1961-73 
έξασφάλιση δανείων, σύνδεση μέ διεθνείς οργανι
σμούς, εισαγωγή ξένων κεφαλαίων γιά επενδύσεις. 
Στό χώρο, οί εγγυήσεις γιά τήν έξασφάλιση τών 
ξένων κεφαλαίων εκφράζονται άπό τή μεριά τής 
πολιτείας μέ τήν εισαγωγή καί τήν προσπάθεια 
εφαρμογής τού οικονομικού προγραμματισμού καί
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ’Εξέλιξη τοΰ αριθμού τών πόλεων κατά κατηγορίες μεγεθών μεταξύ 1951, 1961 καί 1971

’Αριθμός πόλεων μέ αυξομείωση 
Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση 

1951 1961 1971 1951 - 1961 1951 -1961 1961 -1971 1961 -1971

10.000 - 19.999
20.000 - 29.999
30.000 - 39.999
40.000 - 49.999
50.000 - 59.999
60.000 - 69.999
70.000 - 79.999
80.000 - 89.999
90.000 - 99.999

100.000 -149.999
150.000 - 249.999
250.000 - 499.999
500.000 - 999.999

1.000. 000- 1.999.999
2.000. 000

28
12
6
4
1
1
1

25 23 21
12 12 10

8 10 7
3 5 3
2 1 2
1 — 1
1 2 1
1 1 1

4
2
1

12 11
10 2

8 2
2 2
1 —
1 —
2 —

1

1 1 
1 1

1

1
1

1
1

55 55 57

τοϋ χωροταξικοί) σχεόιασμοϋ πού έχουν ένταχθεϊ 
στις έπιλογές καί τούς στόχους ανάπτυξης.1

’Ασφαλώς, μέσα στά πλαίσια τής προοπτικής ανα
διάρθρωσης τής έλληνικής οικονομίας, το γεγονός 
αύτό άποτελοϋσε λογική συνέπεια. Θά πρέπει όμως 
νά τονιστεί, οτι συμπίπτει μέ τήν περίοδο έντασης τού 
διεθνούς καπιταλιστικού άνταγωνισμοΰ στο χώρο 
τής Μέσης ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής καί τήν 
άνάγκη των διεθνών μονοπωλίων καί πολυεθνικών 
έταιριών, πέρα άπό τον πολιτικοστρατιωτικό έλεγ
χο τής χώρας ν’ άποκτήσουν εγγυημένα οικονομικά 
έρείσματα, πού θά εξασφάλιζαν τις μελλοντικές τους 
έπιδιώξεις.

Έτσι, παρουσιάζεται τό επιφανειακό άντιφατικό 
φαινόμενο στήν περίοδο 1960-73, άπό τή μιά μεριά 
νά μεταναστεύει τό εργατικό δυναμικό τής χώρας

1. Π. Λουκάκης, βλ. (3) ύποσημ. 4, 5, τήν εποχή αύτή 
Ιδρύονται: τό σημερινό Κέντρο Οικονομικού Προγραμμα
τισμού καί Ερευνών (ΚΕΠΕ) μέ διευθυντή τον ’Ανδρέα 
Παπανδρέου, καί από τό 'Υπουργείο Συντονισμού οί Υπηρε
σίες Περιφερειακής ’Ανάπτυξης (ΥΠΑ) ύπαγόμενες σ’ αύτό. 
’Επίσης λειτουργεί τήν ίδια έποχή ό ’Οργανισμός Βιομη
χανικής ’Ανάπτυξης (ΟΒΑ) πού άργότερα θά μετατραπεϊ 
στήν 'Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Άναπτύξεως (ΕΤΒΑ). 
Παράλληλα στήν Έδρα Πολεοδομίας τού ΕΜΠ αρχίζει ή 
έπεξεργασία διπλωματικών έργασιών σέ θέματα περιφερειακής 
άνάπτυξης, καί άργότερα ιδρύεται άπό αύτήν τό Σπουδαστή
ριο Πολεοδομικών ’Ερευνών πού γιά λογαριασμό τοΰ κρά
τους έκπόνησε σχέδια περιφερειακής άνάπτυξης γιά τήν 
Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θεσσαλία. Βλ. Δ. Άθανασόπουλος, 
Ή \περιφερειακή ανάπτυξη - ”Εννοια καί προϋποθέσεις, Ε
στία, ’Αθήνα (1962) καί ΚΕΠΕ, Χωροταξική μελέτη εθνικού 
δικτύου άστικών οικισμών, ’Αθήνα, 1965, καί ΟΒΑ, Γενική 
επισκόπησις τής Έλληνικής Βιομηχανίας, ’Αθήνα, 1962 καί 
Α. Άραβαντινός -1. Πετρίδης, «Περιφερειακή άνάπτυξις - 
Μεθοδολογία άναλύσεως», εκδ. TEE, ’Αθήνα, 1965.

καί άπό τήν άλλη νά δημιουργοΰνται προϋποθέσεις 
έγκατάστασης στήν Ελλάδα μεγάλων διεθνών βιο
μηχανικών συγκροτημάτων. ’Ακριβώς όμως αυτές 
οί άντιφάσεις κι όσα πιό πάνω άναφέρθηκαν, έδω
σαν τήν «προσωρινή διέξοδο» στήν προηγούμενη 
κρίσιμη κατάσταση καί δημιούργησαν προϋποθέ
σεις γιά διαρθρωτικές άλλαγές στό χαρακτήρα τοϋ 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Προκάλεσαν 
όμως έντονες μεταβολές στήν περιφερειακή συγκρό
τηση τής χώρας, γιατί τό εργατικό δυναμικό έφευγε 
άπό τήν περιφέρεια ενώ οί ξένες καί έλληνικές 
ξένες έταιρίες άναζήτησαν τόν τόπο εγκατάστασής 
τους εκεί πού ύπήρχε φτηνό εργατικό δυναμικό, 
δηλαδή τήν ’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη.

Ή συλλογιστική πού άναπτύχθηκε πιό πάνω μας 
οδηγεί στή διαπίστωση πώς οί επιπτώσεις τής άνισό- 
μερης άνάπτυξης, σέ περιφερειακό επίπεδο, παράλ
ληλα μέ τήν υπερτροφική διόγκωση τής πρωτεύου
σας δημιούργησαν διαλυτικά φαινόμενα, τόσο στήν 
εσωτερική δομή τών περιφερειών, οσο καί στις 
μεταξύ τών περιφερειών διασυνδέσεις, μέ άμεσες 
έπιδράσεις στήν έσωτερική συνοχή τοΰ ελληνικού 
χώρου καί τή διάρθρωση τοΰ δικτύου τών οικισμών 
του.

α. 'II εξέλιξη τών άστικών κέντρων κατά μέγεθος

Στήν πορεία τής μεταπολεμικής εξέλιξης τών 
άστικών κέντρων παρατηρούμε πώς ό συνολικός 
τους άριθμός δεν μεταβλήθηκε (πίν. 2). Οί δύο νέο; 
οικισμοί πού εμφανίζονται στά άστικά κέντρα με
ταξύ 1961-1971, δηλ. τά Άνω Λιόσια κι ό Άσπρό- 
πυργος, εντάσσονται ούσιαστικά στό πολεοδομικό
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ’Εξέλιξη τον αστικού πληθυσμόν κατά κατηγορίες μεγεθών πόλεων

Μεγέθη πόλεων Αριθμός
πόλεων

1961
Συνολικός
πληθυσμός

0//ο Αριθμός
πόλεων

197 1 
Συνολικός 
πληθυσμός

%

10.000 - 19.999 25 372.962 10,3 23 330.176 7,1
20.000 - 29.000 12 301.396 8,3 12 281.548 6,0
30.000 - 39.000 8 259.872 7,1 10 331.702 7,1
40.000 - 49.999 3 127.938 3,5 5 210.304 4,5
50.000 - 59.999 2 106.799 2,8 1 53.026 1,1
60.000 - 69.999 1 69.983 1,9 — __70.000 - 79.999 — — 1 72.760 1,6
80.000 - 89.999 1 80.846 2,2 2 172.806 3,8
90.000 - 99.000 — — — — ___ ___

100.000 - 149.999 — 103.985 2,8 1 120.847 2,6
150.000 - 249.999 — — — ___ ___

__ _250.000 - 499.999 1 380.648 10,4 —
__ _ ___

500.000 - 999.999 — — .---- 1 567.360 11,9
1.000.000-1 .999.999 «— — ---- - — ___ ____
2.000.000 1 1.852.709 50,7 1 2.540.241 54,3

55 3.657.709 100,0 57 4.670.270 100,0
Σύμφωνα μέ στοιχεία τής ΕΣΥΕ. Άπογραφή 1971.

συγκρότημα τής ’Αθήνας.1 ’Από τήν έξέταση των 
ελληνικών πόλεων κατά κατηγορίες μεγεθών προ
κύπτει, ότι ό μεγαλύτερος αριθμός πόλεων κυμαί
νεται μεταξύ 10.000 - 40.000 κατ. μ’ ενα ιδιαίτερα 
ύψηλό ποσοστό οικισμών αρνητικής πληθυσμιακής 
μεταβολής (κυρίως στήν κατηγορία 10.000-19.999 
κατ.). Τούτο έπαληθεύεται κι από τόν πίνακα 3 
στον όποιο τά ποσοστά τού αστικού πληθυσμού 
τών παραπάνω κατηγοριών, σε αντίθεση μέ τήν 
έντονώτατη αύξηση τού συνόλου, παρουσιάζουν 
χαρακτηριστική μείωση. ’Από τόν πίνακα 2 προ
κύπτει, ότι ή ανώμαλη κλιμάκωση τών έλληνικών 
πόλεων κατά μέγεθος, παρ’ όλες τις αυξητικές τά
σεις τών μεσαίου μεγέθους αστικών κέντρων, έντά- 
θηκε λόγω τής διόγκωσης τής ’Αθήνας καί τής από
τομης αύξησης τού πληθυσμού τής Θεσσαλονίκης. 
Ή διεύρυνση αυτή τής απόστασης μεταξύ τών μι
κρών αστικών κέντρων καί τών μεγαλύτερων, επα
ληθεύεται άπό τά στοιχεία τού πίνακα 3.

β. Γενικά χαρακτηριστικά τής εξέλιξης και κατα
νομής τών αστικών οικισμών στο χώρο
’Εξετάζοντας τήν κατανομή τών οικισμών πάνω 

άπό 2.000 κατ., διαπιστώνουμε πώς ό μεγαλύτερος 
αριθμός τους, πού συγκεντρώνει καί τό σημαντικό
τερο ποσοστό τού πληθυσμού τής χώρας, εΐναι συγ
κεντρωμένος στό ανατολικό τόξο τής ήπειρωτικής 
Ελλάδας (χάρτης I).2 Τό μεγαλύτερο καί πολυπλη-

1. Άπό τό σύνολο τών οικισμών ή Ζάκυνθος μειώθηκε 
κάτω άπό τό όριο τών 10.000 κατ. μεταξύ 1951-1961, ένώ 
άντίστοιχα προστέθηκε ή Πτολεμαΐδα.

2. Οί χάρτες πού άκολουθοϋν άποτελοΰν τμήμα σειράς 
χαρτών άπό τή διδακτορική διατριβή τού γράφοντος (βλ. 
(2)).
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θέστερο έπίσης ποσοστό οικισμών συγκεντρώνεται 
στις πεδινές περιοχές, καί κυρίως στήν περιοχή 
κάτω άπό τήν υψομετρική καμπύλη τών 100 μ. 
Ήδη τό 1961 (πίν. 4), τό 54,84% τού πληθυσμού ήταν 
συγκεντρωμένο στούς 3.073 άπό τούς 11.615 οικι
σμούς τής χώρας μέσα στήν καμπύλη τών 100 μ., 
ενώ μέχρι τά 400 μ. ήταν κατανεμημένο τό 83,23% 
τού πληθυσμού, σέ 6.522 οικισμούς. Έπισημαίνεται 
τό γεγονός, δτι άπό τά μεγαλύτερα αστικά κέντρα 
(πάνω άπό 50.000 κατ.) τά περισσότερα εΐναι παρα
θαλάσσια (πλήν Λάρισας, Ίωαννίνων, Σερρών καί 
’Αγρίνιου). Τά περισσότερα έπίσης είναι σύνθετοι 
κυκλοφοριακοί κόμβοι μέ δύο τουλάχιστον άπό τά 
3 είδη μεταφορικών δικτύων (χερσαίων, θαλασσίων, 
έναερίων).

Στην πορεία τής εξέλιξης τού πληθυσμού τών 
αστικών κέντρων, αλλά καί τών διαφόρων περι
φερειών γενικότερα, διαπιστώνουμε ούσιαστικές 
μεταβολές μεταξύ 1951-1961 καί 1961-1971.
1. Ένώ στή χρονική περίοδο 1951-61 τό σύνολο 
σχεδόν τών περιφερειών καί αστικών κέντρων τής 
χώρας παρουσίαζε αύξηση πληθυσμού (μέ έξαί- 
ρεση τήν Κεντρική-Νότια Πελοπόννησο καί τά 
αίγαιοπελαγίτικα νησιά), στή χρονική περίοδο 
1961-71 παρουσιάζεται εντελώς αντίθετη εικόνα. 
Περιοχές έντονης πληθυσμιακής αύξησης, οπώς ή 
Θεσσαλία κι ή Μακεδονία, παρουσιάζουν στήν τε
λευταία χρονική πέρίοδο έντονώτατη μείωση, καί 
μάλιστα ή Μακεδονία στό μεγαλύτερο ποσοστό καί 
στα άστικά κέντρα της (χάρτες 2 καί 3).
2. Παρ’ όλα αυτά, τά μεγαλύτερα αστικά κέντρα τής 
ήπειρωτικής Ελλάδας (μ’ εξαίρεση τά παραπάνω 
πού άναφέρθηκαν), σ’ αντίθεση μέ τούς χώρους 
άμεσης έπιρροής τους (τούς νομούς), συνέχισαν ν’
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Κατανομή πληθυσμού και οικισμών κατά υψομετρικές καμπύλες

'Υψομετρικές Κατανομή οικισμών Κατανομή πληθυσμού
καμπύλες Απόλυτοι αριθμοί % Απόλυτοι άριθμοί %

Σύνολο 11.615 100,00 8.388.553 100,00
0- 99 3.073 26,46 4.660.077 54,84

100- 199 1.906 16,41 1.364.062 16,26
200- 299 1.309 11,28 577.221 6,88
300 - 399 1.131 9,74 440.017 5,25
400- 499 938 8,07 331.957 3,96
500- 599 836 7,20 267.066 3,15
600- 699 745 6,41 294.125 3,51
700- 799 586 5,05 220.762 2,63
800- 899 449 3,86 133.439 1,59
900- 999 313 2,69 85.507 1,02

1000- 1099 170 1,46 45.507 0,53
1100- 1199 103 0,89 23.231 0,28
1200- 1299 33 0,28 3.375 0,04
1300- 1399 11 0,09 853 0,01
1400- 1499 9 0,08 529 0,01
1500- 3 0,03 1.004 0,01

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Άπογραφή Πληθυσμού — Κατοικιών 1961, τόμος Al, πίν. IV.

αυξάνουν καί μάλιστα μέ έντονους ρυθμούς αύξη
σης (χάρτης 4).

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία για τΙς έσωτε- 
ρικές μετακινήσεις τού πληθυσμού τής χώρας. 
Μπορεί όμως κανείς να υποθέσει βάσιμα (σέ συν
δυασμό μέ τήν έξωτερική μετανάστευση, τήν υπέρ
μετρη διόγκωση τής ’Αθήνας καί Θεσσαλονίκης 
καί τήν έντονη αύξηση τού πληθυσμού των μεσαίων 
άστικών κέντρων), δτι αντικαθίσταται ό πληθυ
σμός στα μικρότερα αστικά κέντρα. Υπάρχει, θά 
λέγαμε, μιά πληθυσμιακή μετάγγιση άπό τούς άγρο- 
τικούς οικισμούς προς τήν Αθήνα μέσω των μικρό
τερων άστικών οικισμών. Φυσικά, τούτο παράλληλα 
μέ τήν κατ’ εύθεΐαν μετακίνηση προς τήν πρωτεύου
σα ή τή Θεσσαλονίκη.
3. Οί νέες συνθήκες πού διαμορφώθηκαν στήν περίο
δο 1961-1971 επηρέασαν κατά διαφορετικό τρόπο 
το χαρακτήρα τής μετανάστευσης στις διάφορες 
περιοχές τής χώρας. Ή μετανάστευση, άπό «ύπερ- 
πόντια» μέχρι τό 1960 (8), μετατράπηκε σέ «εύρω- 
παϊκή» (χάρτης 5) καί επηρέασε κυρίως περιφέρειες, 
δπως ή Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, πού κατ’ 
έξοχή είχαν πριν μικρό μεταναστευτικό ρεύμα, 
καί παρουσίαζαν τις μικρότερες εσωτερικές μετα
κινήσεις τού εργατικού δυναμικού πρός τήν πρω
τεύουσα (χάρτες 5 καί 6). Είναι πολύ χαρακτηριστι
κές οί διαφορές τών διαγραμμάτων μετανάστευσης, 
ποσοτικά καί σέ μορφή, μεταξύ τών περιφερειών 
τής Βόρειας καί Νότιας Ελλάδας, καθώς καί ό δια
φορετικός βαθμός έξέλιξής τους μετά τήν προσωρινή 
μείωση τής μετανάστευσης τό 1967, λόγω τής οικο
νομικής κρίσης στή Δ. Εύρώπη.

Έπισημαίνεται τέλος, ό ύψηλός (σ’ απόλυτους 
αριθμούς) βαθμός συμμετοχής τής ’Αθήνας στή

μετανάστευση, πού έξηγεί μέχρις ένός βαθμού τις 
δομικές αδυναμίες τής προσφοράς απασχόλησης 
ακόμα καί στήν πρωτεύουσα.
4. Τό παθογενές φαινόμενο τής μετανάστευσης, δπως 
συνεχίστηκε στήν περίοδο 1961-1971, καθώς καί 
ή έντονη εσωτερική μετακίνηση πρός τά μεσαία 
αστικά κέντρα καί βασικά τήν πρωτεύουσα καί 
τή Θεσσαλονίκη, είχαν άρνητικότατη επίδραση στή 
σύνθεση τού πληθυσμού τών περιφερειών (χάρτες 
7, 8).1 Σέ μεγάλα τμήματα τής χώρας (δπως οί νη- 
σιώτικοι χώροι, ή Κεντρική-Νότια Πελοπόννησος, 
ή Κεντρική-Δυτική Στερεά Ελλάδα), ό παραγωγι
κός πληθυσμός έχει μειωθεί σέ επικίνδυνο βαθμό. 
’Αλλά καί στις ύπόλοιπες περιοχές ή κατάσταση 
έμφανίζει επικίνδυνες μεταβολές, ακόμη καί σ’ 
εκείνες πού περιλαμβάνουν τά σημαντικότερα αστικά 
κέντρα τής Χώρας (τουλάχιστον σ’ δ,τι αφορά τον 
πληθυσμό τής περιοχής άμεσης έπιρροής τους).
5. Ή έπικίνδυνη μείωση τού παραγωγικού πληθυ
σμού τών διαφόρων περιφερειών κι οί έντονώτατες 
διαφοροποιήσεις στή σύνθεση τού πληθυσμού με
ταξύ τους διαπιστώνονται άπό τά έξής γεγονότα:
α. Άπό τή σέ μεγάλο βαθμό μείωση τού ένεργοΰ 

πληθυσμού τής χώρας, πού προέρχεται κατά βάση 
άπό τις άγροτικές περιοχές (πίν. 5). 

β. Άπό τή μεγάλη συγκέντρωση τού πληθυσμού στά 
άστικά κέντρα, μέ κυρίαρχους πόλους έλξης τήν 

’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη (πίν. 3 καί σχ. 9). 
γ. Άπό τή μικρή αύξηση (σ’ άντίθεση μέ τις πιο

1. Παρ’ όλο πού ή ένοποίηση τών ήλικιών 15-45 δέν 
παρέχει άπόλυτα άκριβή εικόνα γιά τίς έπί μέρους διαφορο
ποιήσεις τών ήλικιών αυτών, έν τούτοις ή συγκριτική πα
ρουσίαση παρέχει σαφή είκόνα τών διαρθρωτικών διαφορο
ποιήσεων στή σύνθεση τού πληθυσμού τών περιφερειών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Κατανομή ενεργού πληθυσμού κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

Ενεργός πληθυσμός
Οικονομικοί κλάδοι 1961

"Ατομα %
1971

Άτομα %

Γεωργία, Δάση 1.960.446 53,9 1.330.320 40,5
Μεταλλεία, ’Ορυχεία 21.510 0,69 20.980 0,6)
Βιομηχανία 488.577 13,4 19,3 539.880 16,4
Δημόσια Έργα 

’Ηλεκτρισμός, Φωταέριο,
167.364 4,6 255.020 7,8 ?

Ύδρευση
’Εμπόριο, Ξενοδοχεία

19.804 0,6 24.960 0,7'

Εστιατόρια 266.070 7,3] 350.420 10,7]
Μεταφορές, έπικοινωνίες 153.867 4,2 23,6 213.140 6,5
'Υπηρεσίες 439.471 12,1 J 487.360 14,91
δέν δηλώθηκε άκριβώς 121.492 3,3 61.800 1,9

Σύνολο 3.638.601 100,0 3.283.800 100,0

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ.

πάνω έντονες μεταβολές) του συνολικού πλη
θυσμού τής χώρας στήν περίοδο 1961-71 (4,1 %) 
σέ σχέση μέ τήν περίοδο 1951-1961 (9,9%).

6. Γιά τη διάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτή
των καί τή δομή τής άπασχόλησης στα αστικά κέν
τρα, δέν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία. Σέ μιά προσ
πάθεια διερεύνησης άπό σχετικά παλιότερα στοι
χεία, προκύπτουν τα έξης:
α. Στά περισσότερα άστικά κέντρα κυριαρχούν με 

σημαντική συμμετοχή ό δευτερογενής καί τριτο- 
γενής τομέας (χάρτης 10). Εξαίρεση αποτελούν 
ορισμένα μικρά άστικά κέντρα, όπως ή Άμα- 
λιάδα, ή Κατερίνη, ή Βέροια, ή Κομοτηνή, τό 
Διδυμότειχο, τά όποια παρουσιάζουν έντονη 
άπασχόληση στον πρωτογενή τομέα, 

β. Έκτος άπό τήν ’Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη καί τά 
μικρά άστικά κέντρα, πού διαγράφουν ενα τόξο 
άκτίνας 80 χμ. γύρω τους (π.χ. Χαλκίδα, Νάουσα, 

Έδεσσα κλπ.), άξιόλογες βιομηχανικές συγ
κεντρώσεις παρουσιάζουν κυρίως ή Πάτρα, ό 
Βόλος, τό Ηράκλειο καί λιγότερο ή Λάρισα, ή 
Καβάλα, ή Καλαμάτα, τό Αίγιο, ή Σύρος καί ή 
Ρόδος (χάρτες 11, 12). Τονίζεται όμως ότι (έκτος 
τής ’Αθήνας, τής Θεσσαλονίκης καί του Βόλου) 
ή βιομηχανία έντοπίζεται στους κλάδους ει
δών διατροφής καί καταναλωτικών ειδών ή σέ 
τελείως έξειδικευμένες βιομηχανίες (π.χ. κα
πνός, ύφαντουργεΐα).

γ. Σ’ ο,τι άφορα τά μεγέθη τών βιομηχανικών μο
νάδων, διαπιστώνουμε οτι εκτός άπό τήν ’Α
θήνα, τή Θεσσαλονίκη, τήν Πάτρα, τό Βόλο, 
τή Λάρισα καί τά άστικά κέντρα έξειδικευμένης 
βιομηχανικής άπασχόλησης, τά υπόλοιπα άστι
κά κέντρα περιλαμβάνουν μικρές μεταποιητικές 
μονάδες 1-5 άπασχολουμένων, πού βασικά σκο
πό έχουν νά καλύψουν τις τοπικές άνάγκδς τους 
(χάρτης 13). .

δ. Σχετικά μέ τή δομή τού τριτογενή τομέα, άν καί 
δέν υπάρχουν άναλυτικά στοιχεία, θά μπορούσε 
κανείς νά διαπιστώσει, χωρίς πιθανότητες με
γάλης άπόκλισης, πώς, έκτος τής ’Αθήνας καί 
τής Θεσσαλονίκης, τό σύνολο τών υπόλοιπων 
άστικών κέντρων περιλαμβάνει υπηρεσίες (δημό
σιες, τραπεζιτικές, μικρές ιδιωτικές), έμπόριο καί 
σέ ειδικές περιπτώσεις τουρισμό, πού καλύπτουν 
βασικά τοπικές άνάγκες σέ έπίπεδο νομού (έκτος 
άπό ορισμένες δικαστικές,, θρησκευτικές ή ειδι
κές υπηρεσίες περιφερειακού έπιπέδου).

7. "Αν θέλουμε νά διατυπώσουμε μιά υπόθεση γιά 
τή σημερινή περιφερειακή διάρθρωση τής άπασχό
λησης καί τών οικονομικών δραστηριοτήτων στά 
άστικά κέντρα, θά λέγαμε, δπως προκύπτει άπό τον 
χάρτη 14, ότι ή άνισόμερη κατανομή Άθήνας- 
Θεσσαλονίκης καί περιφερειακών άστικών κέντρων, 
εχει διευρυνθεί. Τούτο προκύπτει, σ’ ό,τι άφορα τήν 
’Αθήνα, κι άπό μερικούς χαρακτηριστικούς άριθ- 
μούς: (9)
— Τό 1963 ή πρωτεύουσα περιλάμβανε τό 27,5% 

τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων καί τό 46,5% 
τών άπασχολουμένων στή βιομηχανία.

— Τό 1969 άντίστοιχα 32,7% καί 45%.
— Τό 1971 συγκέντρωνε τό 64,0% τών άπασχολου

μένων στή βαρειά καί τό 56,5% τών άπασχολου
μένων στήν έλαφριά βιομηχανία.

— Τό 1971 συγκέντρωνε τό 46% τών καταστημά
των χονδρικού έμπορίου, τό 59,6% τών άπασχο
λουμένων σ’ αύτό καί τό 58,5% τών άπασχολου
μένων στό λιανικό έμπόριο.

— Τό 1971 συγκέντρωνε τό 69,5% τών άπασχολου
μένων στά γραφεία καί τό 50% στά γραφεία βιο
μηχανιών.

— Τό 1967 κατανάλωνε τό 41% τής συνολικής 
ήλεκτρικής ενέργειας τής χώρας καί τό 32,5% 
άντίστοιχα τού τομέα τής κατοικίας.
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— Τό 1963 ήδη συγκέντρωνε τό 64% τής καταναλω
τικής δύναμης τής χώρας καί συμμετέχει σήμερα 
μέ 65% τοϋ δηλωμένου εισοδήματος.

— Τό σύνολο των Τραπεζών έχουν τή βασική έδρα 
τους στήν ’Αθήνα.

— Ή ’Αθήνα συγκεντρώνει τό 50% των νοσοκομεια
κών κλινών, τό 60% τών γιατρών καί πάνω άπό 
50% τών εξειδικευμένων γιατρών.

Στή σημερινή εξέλιξη τοϋ καπιταλιστικοΰ τρό
που παραγωγής, μέ τή διεύρυνση τοϋ χάσματος 
τής ανισομερής άνάπτυξης μεταξύ κέντρου καί 
περιφερειών καί τών περιφερειών μεταξύ τους, 
διαπιστώνεται συνεχής εγκατάλειψη τών μικρών 
οικισμών, αρχικά τών ορεινών, βαθμιαία τών ήμιο- 
ρεινών καί σ’ ορισμένες περιπτώσεις καί τών πεδι
νών περιοχών. Πρέπει νά τονισθεΐ, ότι πολλοί άπό 
τούς οικισμούς αυτούς, δημιουργημένοι μέσα άπό 
συνθήκες προκαπιταλιστικοϋ τρόπου παραγωγής, 
έχουν εκπληρώσει σήμερα τόν ιστορικό τους ρόλο 
καί οί πιθανότητες διατήρησής τους είναι ελάχιστες. 
Σέ πολλές μάλιστα περιπτώσεις έπιβάλλεται ή 
έγκατάλειψή τους.Τό πρόβλημα βέβαια πού πα
ρουσιάζεται σήμερα είναι, οτι στις σχέσεις τής 
δομής τοϋ οίκιστικοΰ πλέγματος τής χώρας, 
όπως αύτές διαμορφώνονται, ή εγκατάλειψη τών 
μικρών οικισμών άποτελεϊ λιγότερο τήν άναγκαία 
συνέπεια τής εκπλήρωσης τοϋ ιστορικού τους ρό
λου καί περισσότερο ένα ανεξέλεγκτο σύνδρομο 
φαινόμενο τών διαλυτικών τάσεων πού άναπτύσ- 
σονται στήν περιφέρεια.

Ή βασική παράμετρος πού χαρακτηρίζει τό σύ
στημα τοϋ οίκιστικοΰ πλέγματος εκφράζεται μέ τή 
σχέση:
α) Πρωτεύουσα = εθνικό κέντρο υπηρεσιών καί 

συγκεντροποίησης τοϋ κεφαλαίου, 
β) Θεσσαλονίκη = διαπερκρερειακός πόλος συγ

κέντρωσης υπηρεσιών καί κεφαλαίου, 
γ) Υπόλοιπα αστικά κέντρα = κέντρα υπηρεσιών 

πού εξαρτιώνται άπό τό κέντρο καί ελέγχουν ένα 
χώρο άμεσης επιρροής (τάξης νομού), πού οί 
μικροί του οικισμοί διαλύονται καί έγκαταλεί- 
πονται σέ βαθμό ανάλογο μέ τήν απόσταση άπό 
τά αστικά αυτά κέντρα.

γ. Γενικές τάσεις εξέλιξης

Ή παραπέρα εξέλιξη τής διάρθρωσης τοϋ έλλη- 
νικοΰ οίκιστικοΰ δικτύου δέν μπορεί παρά νά ιδωθεί 
μέσα στήν εξέλιξη τών παραγωγικών σχέσεων τοϋ 
έλληνικοΰ κοινωνικού σχηματισμού. Ή προσπά

θεια έπομένως διερεύνησης αυτής τής μελλοντικής 
πορείας πρέπει άπαραίτητα νά λάβει ύπ’ όψη της 
ορισμένες νέες συνθήκες πού θά μεταβάλουν ένδε- 
χομένως σημαντικά τό σύνολο τών σχέσεων βάσης 
καί εποικοδομήματος. Οί συνθήκες αύτές άφοροΰν 
τις διαγραφόμενες τάσεις διαφοροποίησης τής συσχέ- 
τισης τών περιφερειακών καί μητροπολιτικών κέν
τρων, πού μεταφράζονται σέ:
— μετατόπιση τοϋ κεφαλαίου άπό τό κέντρο στήν 

περιφέρεια, ή όποια έπομένως εμφανίζει εντει- 
νόμενους ρυθμούς βιομηχανικής άνάπτυξης

— παράλληλη άνακοπή τοϋ μεταναστευτικοΰ ρεύ
ματος άπό τήν περιφέρεια στό κέντρο καίπαλιν- 
νόστηση τών ξένων εργατών στούς τόπους προέ
λευσής τους.

Γιά τήν Ελλάδα, οί μεταβολές αύτές θά σημάνουν 
μεταξύ άλλων οτι:
— θά πρέπει νά γίνουν ούσιαστικές επιλογές γιά 

τή χωροθέτηση τών βιομηχανικών συγκεντρώ
σεων

— θά υπάρξει άνάγκη αντιμετώπισης τοϋ προβλή
ματος απασχόλησης τών μεταναστών πού θά 
επιστρέφουν, καί κατά συνέπεια πρόβλεψης τοϋ 
τόπου πού θά εγκατασταθούν

— θά μετακινηθεί ενδεχομένως προς τήν Ελλάδα 
μεγάλος άριθμός έργατικοΰ δυναμικού άπό τό 
νότο, πού θά δημιουργήσει εκτός τών άλλων 
άνταγωνιστικές τάσεις στό έπίπεδο άμοιβής τής 
εργασίας

— θά αύξηθοΰν σημαντικά οί ανάγκες γιά κοινω
νικές παροχές, οί όποιες φυσικά δέν είναι δυνατό 
νά άρχίσουν νά άντιμετωπίζονται όταν τό πρό
βλημα πάρει εκρηκτική όξύτητα

— θά αύξηθεΐ υπερβολικά ό τομέας τών υπηρεσιών, 
πού ήδη στή χώρα παρουσιάζει δυσανάλογη 
ώς προς τούς άλλους κλάδους διόγκωση

— θά δημιουργηθοΰν έντονες εσωτερικές μετα
κινήσεις πληθυσμού προς μελλοντικούς πόλους 
έλξης.

Οί γενικές αύτές εκτιμήσεις, πού οδηγούν στήν 
παραδοχή ούσιαστικών διαφοροποιήσεων στή μελ
λοντική περιφερειακή διάρθρωση τής χώρας, θέτουν 
συγχρόνως ενα ερώτημα: "Αν, δηλαδή, οί στόχοι πού 
θά τεθούν καί ή έπιλογή πού θά γίνει γιά τόν προσα
νατολισμό τής πολιτικής τής περιφερειακής άνά
πτυξης, θά διαμορφώσουν μιά άλλη άντίληψη γιά 
τήν έξισορρόπηση τών άντιθέσεων στον έλληνικό 
χώρο, ή θά εντείνουν τήν άνισόμερη ανάπτυξη άνά- 
μεσα στούς τομείς, τούς κλάδους καί τις περιοχές καί, 
έπομένως, θά όλοκληρώσουν τά διαλυτικά φαινό
μενα πού εμφανίζει ή περιφέρεια.
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