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ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Βαρβαρέσος, Σπράος, τρόϊκα: Επεμβάσεις Διεθνούς Τράπεζας και Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στην ελληνική οικονομία: Οι πολεοδομικές επιπτώσεις
τους.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ίδρυση, στο Μπρέτον Γουντς, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Διεθνούς Τράπεζας, με επίσημο σκοπό «την
υποβοήθηση της ανασυγκρότησης των περιφερειακών οικονομικά κατεστραμμένων
χωρών» –αλλά στην πράξη τον έλεγχο της οικονομίας τους προς όφελος των
κυρίαρχων κρατών–, υπήρξαν τρεις μεγάλες επεμβάσεις τους στην ελληνική
οικονομία με βασικές επιπτώσεις στον αστικό χώρο και την πολεοδομία:
Η πρώτη, από τον Κυριάκο Βαρβαρέσο το 1952 που σε αντίθεση με το ΚΚΕ (Δημ.
Μπάτσης) αλλά και αστούς οικονομολόγους (Ζολώτας, Κούλης, Ζίγδης,
Αγγελόπουλος κ.ά) έστρεψε την ελληνική οικονομία σε μη παραγωγικούς τομείς,
στην κατοικία, τη ναυτιλία και το εμπόριο. Πολεοδομικό αποτέλεσμα ήταν η έντονη
αστυφιλία και η «πολυκατοικιοποίηση» των μεγάλων αστικών κέντρων.
Η δεύτερη από τον Ιωάννη Σπράο (το 1985 για το ασφαλιστικό και το 1997 για το
σύνολο της οικονομίας) που έθεσε τις απαρχές εκποίησης της δημόσιας περιουσίας
με «ατμομηχανή» το αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Η τρίτη, η «τρόικα» με την (ανάμεσα στα άλλα) εκποίηση της δημόσιας περιουσίας
και τη σειρά των πολεοδομικών νομοθετημάτων fast track (που δεν πέρασαν από τη
Βουλή).
Κυβερνήσεις κάθε αστικής πολιτικής απόχρωσης εφαρμόζουν πειθήνια τις εντολές
της ΔΤ και του ΔΝΤ και οι επιπτώσεις, όχι μόνο στον οικονομικό και κοινωνικό αλλά
και στον πολεοδομικό τομέα, είναι τεράστιες και καθοριστικές για το μέλλον της
χώρας. Η μεταλλαγή των πόλεων, και ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών κέντρων, τα
τελευταία 60-70 χρόνια είναι ιδιαίτερα δραματική με συνεχές άνοιγμα της ψαλίδας
ανάμεσα σε περιοχές χαμηλών και υψηλών εισοδημάτων, ενώ από την υποβάθμιση
δεν έμειναν αλώβητες και οι μεγάλες μάζες μικροαστικής κοινωνικής προέλευσης
που εγκλωβίστηκαν στην εμπορευματοποιημένη κατοικία, αρχικά κερδοσκοπώντας
και οι ίδιοι, αλλά τελικά μετατρεπόμενοι και αυτοί σε θύματα με το σημερινό τέλος
της «οικονομίας της οικοδομής».
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