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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
  
Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη πηπρέο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζπλζήθε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνλ 
ζηφρν ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. Όπσο θαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε έλλνηα ηεο 
αζηηθήο βησζηκφηεηαο ζηνηρεηνζεηήζεθε, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, σο κία πξαγκαηηζηηθή 
έλλνηα δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ ζην πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ αλάπηπμεο 
θαη φρη σο ελαιιαθηηθή, θνηλσληθά κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε.  Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα,  ε 
βησζηκφηεηα ζπξξηθλψλεηαη ζηε „πξάζηλή‟ ηεο ζπληζηψζα θαη ελζσκαηψλεηαη ζηε θπξίαξρε 
λενθηιειεχζεξε ξεηνξηθή σο κία δηάζηαζε ηεο αζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Η „πξάζηλε‟ 
ζηξαηεγηθή ησλ πφιεσλ, παξνπζηάδεηαη σο κία ζεηξά ηερληθψλ επηινγψλ, πνπ δελ ζπλδένληαη κε 
ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ, αλαπαξάγνπλ θαη εκπεξηέρνληαη ζην 
αζηηθφ πεξηβάιινλ.  
ηελ Διιάδα, ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηίζεηαη κε φξνπο αληηθαηηθνχο 
θαη απνθιίλνληεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα: αθ‟ ελφο παξνπζηάδεηαη σο εκπφδην ζηνλ ζηφρν ηεο 
αλάπηπμεο, αθ‟ εηέξνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ξεηνξηθή ηεο „πξάζηλεο αλάπηπμεο‟, σο ζηνηρείν 
πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ αζηηθή 
βησζηκφηεηα πινπνηείηαη ζε πνιιαπιέο ρσξηθέο θιίκαθεο. Δζληθέο πνιηηηθέο πνπ λνκηκνπνηνχληαη 
ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Μλεκνλίσλ, φπσο ν λφκνο γηα ηηο fast track επελδχζεηο, ε 
πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε, ε „αμηνπνίεζε‟ ηεο δεκφζηαο γεο ππνλνκεχνπλ βαζηθέο δηαζηάζεηο 
ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο βηψζηκήο πφιεο.  Σνπηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πφιε, φπσο νη ήπηεο 
παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην δεκφζην ρψξν θαη  ε δηεθδίθεζε ηνπ ηίηινπ ηεο 
European Green Capital 2014, επελδχνπλ ζηελ ξεηνξηθή ηεο  „πξάζηλεο πφιεο‟. Σαπηφρξνλα, 
παξαρσξήζεηο εδάθνπο θαη επζχλεο ζε ηδηψηεο, ε επηθείκελε ηδησηηθνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ, 
φπσο ην λεξφ, ππνλνκεχνπλ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο θαη απνγπκλψλνπλ 
ηελ πφιε απφ ην πνιηηηθφ ηεο πεξηερφκελν.  
  
Λέξεις Κλειδιά: αζηική βιωζιμόηηηα, περιβαλλονηική προζηαζία, οικονομική κρίζη 
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Η εηζήγεζε εζηηάδεη ζηελ θιίκαθα ηεο πφιεο θαη επηρεηξεί λα θσηίζεη πηπρέο ηεο 
ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζπλζήθε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνλ ζηφρν ηεο αζηηθήο 
βησζηκφηεηαο. Η ζρέζε δηεξεπλάηαη ζην επίπεδν ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ηεο 
ξεηνξηθήο ηνπο, θαη φρη ησλ παξάπιεπξσλ επηπηψζεσλ ηεο κείσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ  πνιηηψλ, πνπ είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο.   
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2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1970, φηαλ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ΟΗΔ ζηε ηνθρφικε,  ε πξψηε δηάζθεςε θνξπθήο κε 
ζέκα ηελ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη ηελ αλάγθε παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζή ηεο1. Οη εγέηεο ησλ θησρψλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ εκθαλίζηεθαλ ηφηε 
δχζπηζηνη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ απεηινχζε λα ππνλνκεχζεη 
ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε, ζην φλνκα ηεο πιαλεηηθήο ηζνξξνπίαο. Η 
επίθιεζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπ θνηλνχ 
πιαλεηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο θνηλήο επζχλεο γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ έγηλε αληηιεπηή σο κία αθφκε πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζήο 
ησλ θησρψλ ρσξψλ απφ ηηο πινχζηεο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Γχζεο – απφ εθείλεο 
δειαδή πνπ ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε. Κακία ζπκθσλία δελ 
επεηεχρζε θαη ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο αλαδείρζεθε ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο.  «Γελ 
είλαη ε θηψρεηα θαη ε αλάγθε  νη ρεηξφηεξεο αηηίεο ξχπαλζεο;» έιεγε ε πξσζππνπξγφο ηεο 
Ιλδίαο Ίληηξα Γθάληη ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο. Η αληίδξαζε εθείλε ησλ θησρψλ κπνξεί 
λα εληαρζεί ζηελ παξαδνζηαθή άπνςε πνπ ζεσξεί ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία έλα 
«κεηα-πιηζηηθφ» δεηνχκελν, πνπ δηαηππψλεηαη ζε θνηλσλίεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί 
επαξθψο ψζηε λα έρνπλ ιχζεη ηα πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη λα αλεζπρνχλ πιένλ γηα 
δεηήκαηα πνηφηεηαο δσήο.  Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη αληηιεπηή σο εκπφδην 
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ην αληίπνδα ηεο παξαδνζηαθήο απηή πξνζέγγηζεο, νη 
Martinez-Alier θαη Guha (1997) ζεσξνχλ φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη 
ην πεξηβάιινλ είλαη ζπρλά κέξνο ηεο ίδηαο ηεο ζηξαηεγηθήο επηβίσζεο ησλ θνηλσληψλ θαη 
επνκέλσο φρη «κεηα-πιηζηηθφ» δεηνχκελν, αιιά αλαγθαία ζπλζήθε. Σεθκεξηψλνπλ ηελ 
άπνςή ηνπο παξνπζηάδνληαο πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα πνπ εθδειψζεθαλ ζε θησρέο 
ρψξεο, φρη κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε 
παξαδνζηαθψλ θνηλνηήησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο ηνπηθά δηαζέζηκνπο θπζηθνχο 
πφξνπο θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δηαηππψζεθαλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ 
πεξηβάιινληνο πνπ πξνψζεζαλ ηελ ηδέα φηη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, φρη κφλν δελ 
είλαη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε αιιά κπνξεί θαη λα απνηειέζεη εθαιηήξην.  Οη ζεσξεηηθνί 
ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλνπλ ηελ έληαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο 
πξνζηαζίαο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη φρη ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο.  Με ηελ 
απφδνζε ρξεκαηηθήο αμίαο ζηα κέρξη ηψξα „θνηλά‟ πεξηβαιινληηθά αγαζά, φπσο ην 
θαζαξφ λεξφ, ε πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ή ε ζέα ελφο φκνξθνπ ηνπίνπ (Pearce, 
Markandya, Barbier, 1989) ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε κπνξεί λα γίλεη αζχκθνξε θαη 
λα πξνσζήζεη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ξπζκηζηηθή 
παξέκβαζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θξάηνπο.  Σα νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πξνεηνίκαζαλ 
ην έδαθνο γηα ηελ κεηέπεηηα θπξηαξρία ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  Η βηψζηκε 
αλάπηπμε, απαληψληαο ζην αδηέμνδν ηεο ηνθρφικεο, θαη αθήλνληαο πίζσ ηελ θνηλσληθά 
κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηνπ ‟70, δελ αζθεί θξηηηθή ζην ηζρχνλ πξφηππν αλάπηπμεο.  
Απελνρνπνηεί ηελ αλάπηπμε θαη ζεσξεί φηη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή 
αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ θησρψλ ηνπ θφζκνπ. Έηζη 
κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζην φλνκα ηνπ πιαλήηε. Υσξίο 
απνθιίζεηο απφ ην ηζρχνλ θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλδπάδεηαη κε 
                                                           
1 United Nations Sustainable Development Knowledge Platform 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1373 
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ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο.  Η 
βηψζηκε αλάπηπμε είλαη έλαο αζαθψο νξηζκέλνο φξνο θαη, σο ηέηνηνο, έγηλε θνηλά 
απνδεθηφο. Κπξηάξρεζε ζηε ζπδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη 
κεηά, ελψ γηα θάπνηνπο θξηηηθνχο δελ πεξηείρε θακία κεηαξξπζκηζηηθή δπλακηθή. 
Αληηζέησο ιεηηνχξγεζε σο πξνπέηαζκα θαπλνχ, αθνχ πξφζθεξε λνκηκνπνίεζε ζε κία 
business as usual πξαθηηθή γηα ην πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990, αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ (Hajer 
1995, Spaargaren, 1997 θ.α.) πνπ ππνζηήξημε φηη ε νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε 
απνηεινχλ δηέμνδν απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε, πηνζέηεζαλ ηνλ ξφιν ηεο αγνξάο θαη 
ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο, θαη δεκηνχξγεζαλ ηε βάζε γηα ηελ δηαηχπσζε 
ηεο „πξάζηλεο αλάπηπμεο‟. ηε θπξίαξρε ζπδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ, ε πεξηβαιινληηθή 
πξνζηαζία θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ζεσξνχληαη πιένλ αληηθαηηθνί ζηφρνη, αιιά 
αιιεινηξνθνδνηνχκελνη.  

 
2.1 ΑΠΟ ΣΖ ‘ΒΗΧΗΜΖ ΠΟΛΖ’ ΣΖ ΠΌΛΖ ΠΟΤ ΑΝΣΔΥΔΗ ΚΑΗ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗΕΔΣΑΗ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αζηηθνπνίεζε είρε γίλεη πιένλ πιαλεηηθφ 
θαηλφκελν θαη νη πφιεηο αλαγλσξίζηεθαλ σο κέξνο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο αιιά 
θαη, γηα πξψηε θνξά σο κέξνο ηεο ιχζεο. Απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992 θαη έπεηηα, ε 
αζηηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο ππάξρεη ζε φιεο ηηο δηαθεξχμεηο θαη 
ζπκθσλίεο γηα ην πεξηβάιινλ. Όπσο θαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία 
ζπλδέεηαη ελλνηνινγηθά, ε έλλνηα ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο ζηνηρεηνζεηήζεθε ζηηο αξρέο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, σο κία πξαγκαηηζηηθή έλλνηα δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ 
πφιεσλ ζην πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ αλάπηπμεο θαη φρη σο ελαιιαθηηθή, 
θνηλσληθά κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε.  Η αξρηθή ηεο  ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε εκπεξηείρε 
ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 
σο ηξεηο αιιειέλδεηεο δηαζηάζεηο ηεο βηψζηκεο πφιεο.  

Ο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο έρεη πιένλ ελζσκαησζεί ζηα εζληθά 
πιαίζηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη είλαη θπξίαξρνο ζην 
ζθεπηηθφ αζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, δηαγσληζκψλ, κεκνλσκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ 
ξεηνξηθή ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηηο πφιεηο.  Η αζηηθή βησζηκφηεηα, 
κε κία ζπξξηθλσκέλε θαη κνλνδηάζηαηε έθθαλζή ηεο απηή ησλ θαινζρεδηαζκέλσλ 
πάξθσλ, ησλ πεδνδξνκεκέλσλ θέληξσλ κε ηα ππαίζξηα θαθέ, ηεο θαζαξήο αηκφζθαηξαο 
θαη ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο,  κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνβνιή κίαο αλαλεσκέλεο 
θαη ειθπζηηθήο εηθφλαο ηεο πφιεο ζηνλ θφζκν ησλ επελδπηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
ηνπξηζηψλ.   Πεξηζσξηνπνηείηαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, ζπξξηθλψλεηαη ζε κηα ηερληθή 
θαη επηθαλεηαθή „πξάζηλε‟ ζπληζηψζα θαη ελζσκαηψλεηαη ζηε λενθηιειεχζεξε αζηηθή 
πνιηηηθή σο κία δηάζηαζε ηνπ θπξίαξρνπ δφγκαηνο ηεο αζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Απφ 
ην 2010, θάζε ρξφλν ε Δπξσπατθή Έλσζε απνλέκεη ηνλ ηίηιν ηεο „Δπξσπατθήο Πξάζηλεο 
Πξσηεχνπζαο‟2 ελψ ην Economist Intelligence Unit ηνπ πεξηνδηθνχ Economist, πνπ έρεη 
σο αληηθείκελν λα βνεζά ηνπο επελδπηέο λα αλαγλσξίδνπλ επελδπηηθέο επθαηξίεο, 
αμηνινγεί θαη θαηαηάζζεη ηηο πφιεηο ηνπ θφζκνπ σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο 
βησζηκφηεηα3. Σν πξφγξακκα απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Siemens. Η βηψζηκε πφιε 
γίλεηαη „πξάζηλε‟ θαη αληαγσληζηηθή. 

Η πην πξφζθαηε έλλνηα ηεο αζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο (urban resilience) κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο κία κεηεμέιημε ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. Αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 
3http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm 
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πφιεσλ λα αληηκεησπίζνπλ κία θξίζε πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ θπζηθά αίηηα 
παξαδείγκαηνο ράξηλ έλαλ ζεηζκφ ή κία πιεκκχξα είηε απφ αλζξσπνγελή αίηηα 
παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ή αθφκε θαη κία κεγάιε νηθνλνκηθή 
θξίζε (Vale θαη Campanella 2005). Κεληξηθή ζηε λέα ζπδήηεζε είλαη ε  δπλαηφηεηα 
αλάθακςεο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (OECD, 2010).  Η αζηηθή 
αλζεθηηθφηεηα αμηνινγψληαο ζεζκνχο θαη ππνδνκέο πεξηζσξηνπνηεί ηηο ζεκαληηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ κέζα ζηελ ίδηα πφιε, ζε δηαθνξεηηθέο 
θνηλφηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη απνδίδεη ηερληθφ, κε πνιηηηθφ ραξαθηήξα 
επείγνληνο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ δεηεκάησλ. Γξήγνξα, θαη ε αλζεθηηθφηεηα 
ζπλδέζεθε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαζψο κία αλζεθηηθή πφιε πξνεηνηκαζκέλε γηα 
ηελ νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνζθέξεη ζηαζεξφ πεξηβάιινλ γηα επελδχζεηο. Η αλζεθηηθή 
πφιε, κηα πφιε ηερληθά πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή, είλαη κία 
αληαγσληζηηθή πφιε. 

πλνιηθά, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ «πξάζηλε» αλάπηπμε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ 
πφιεσλ παξνπζηάδνληαη σο κία ζεηξά ηερληθψλ, κε πνιηηηθψλ επηινγψλ, πνπ επηβάιινληαη 
απφ κία επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, θαη αδηακθηζβήηεηε επείγνπζα αλαγθαηφηεηα 
θπζηθήο – θαη άξα αλψηεξεο - πξνέιεπζεο (βι. Swyngedouw, 2009).  Η αλαγθαηφηεηα 
ησλ πφιεσλ λα απνθξηζνχλ ζηα δεηλά ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη λα 
πξνιάβνπλ ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, απνζπλδέεη ηηο πφιεηο 
απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ, αλαπαξάγνπλ θαη 
εκπεξηέρνληαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. ε ζπλδπαζκφ κε ην, 
επίζεο αδηακθηζβήηεην, δεηνχκελν ηεο αζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε παγθφζκηα 
νηθνλνκία, ε αζηηθή πνιηηηθή γίλεηαη δήηεκα ηερληθήο δηαρείξηζεο.  

 
3. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ηελ Διιάδα, ηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 
αλαπξνζαξκνγήο ν ζηφρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο γεληθά ηίζεηαη κε φξνπο 
αληηθαηηθνχο θαη απνθιίλνληεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα: παξνπζηάδεηαη αθ‟ ελφο σο εκπφδην 
ζηνλ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επαλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο αθ‟ εηέξνπ 
ελζσκαηψλεηαη  ζηελ ξεηνξηθή ηεο „πξάζηλεο αλάπηπμεο‟ ηεο ρψξαο σο ζηνηρείν 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.    

Η ξεηνξηθή ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 
πξνζηαζία αλαπηχρζεθε ξεηψο ζηηο αξρέο ηνπ 2011, ηελ πεξίνδν πνπ ε ηφηε ππνπξγφο 
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνσζνχζε ην Ννκνζρέδην γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο πνπ ηειηθά ςεθίζηεθε κε ηξνπνπνηήζεηο.  Μέζα απφ ην 
λφκν απηφ, αλάκεζα ζε άιια, επηρεηξήζεθε ε αχμεζε ηεο αξηηφηεηαο ησλ εθηφο ζρεδίνπ 
νηθνπέδσλ κφλν ζε πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη κέζα ζην επξσπατθφ δίθηπν 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000. Η αληηδξάζεηο ήξζαλ απφ φια ηα θφκκαηα θαη 
εζηίαζαλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο αιιά θπξίσο ζην επηρείξεκα φηη κία 
ηέηνηα θίλεζε ζα πεξηφξηδε πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε πνπ είρε ήδε πιεγεί απφ ηελ θξίζε4.  

Τπφξξεηα, εηδηθνί λφκνη θαη δηαηάμεηο ζε «πνιπλνκνζρέδηα» ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 
επηρεηξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πνιππφζεηε αλάπηπμε παξαθάκπησληαο ή πεξηνξίδνληαο 
ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ο λφκνο 3894/2010 γηα ηελ Δπηηάρπλζε θαη Γηαθάλεηα 
Τινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, γλσζηφο θαη σο fast track, είλαη ν θεληξηθφο 
λφκνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε 
                                                           
4 Πιεζαξάο Α.  «Δθηφο ζρεδίνπ δφκεζε: κηα πξάμε ηνπ πνιέκνπ γηα ην πεξηβάιινλ» Εθημερίδα 
Αυγή Φχιιν 6-2-2011. 
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ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ.  ‟ απηή ηε θαηεχζπλζε θαη κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο 
γξαθεηνθξαηίαο ν λνκφο επηηξέπεη, αλάκεζα ζη‟ άιια, ηελ ηξνπνπνίεζε φξσλ δφκεζεο 
ζηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαζψο θαη άιισλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 
ζεζκνζεηεκέλα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ηηο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο. ηηο εθηφο 
ζρεδίνπ πεξηνρέο επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε ηεο γξακκήο ηνπ αηγηαινχ γηα ηελ 
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο παξαιίαο ζηνπο επελδπηέο θαη ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ ζηε 
δψλε ηνπ αηγηαινχ, κε ηνλ φξν φηη ε ηδηνθηεζία ηνπο ζα παξαρσξεζεί ζην ειιεληθφ 
δεκφζην απφ ην νπνίν ν επελδπηήο ζα ηα λνηθηάδεη.  ηε πξάμε, ε θεληξηθή πνιηηηθή 
πηνζεηεί κε ηξφπν ζαθή ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζεσξεί ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
εκπφδην ζηελ αλάπηπμε, φπσο απηή είρε δηαηππσζεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη 
θπξηάξρεζε ζηε ζπδήηεζε ηεο πξψηεο δηάζθεςεο ηνπ ΟΗΔ γηα ην πεξηβάιινλ.  Η άξζε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζπλδέεηαη κε ηελ δεκηνπξγία επλντθνχ 
επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  Η πεξηβαιινληηθή 
πξνζηαζία γίλεηαη πνιπηέιεηα ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

Σαπηφρξνλα, ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ελεξγνπνηείηαη γηα λα λνκηκνπνηήζεη 
πνιηηηθέο θαη έξγα απνδίδνληάο ηνπο «πξάζηλε» ρξνηά.  Γηαηππψλεηαη εδψ κία 
απνθιίλνπζα ξεηνξηθή πνπ δελ βιέπεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ πεξηβαιινληηθή 
πξνζηαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αληηζέησο ζεσξεί φηη ηα δχν κπνξνχλ λα 
ζπλδπαζηνχλ θαη λα αιιεινυπνζηεξηρηνχλ.  ην πλεχκα ηεο ζεσξίαο ηνπ νηθνινγηθνχ 
εθζπγρξνληζκνχ θαη  ηεο πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκίαο, ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ, ε κεηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία ελφο επαίζζεηνπ νηθνζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ηξνθνθνδνηήζνπλ 
κία „πξάζηλε‟ αλάπηπμε. ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε, κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο γηα 
εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο, θαη λένπ ηχπνπ 
ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λφκνπ γηα ηηο fast track 
επελδχζεηο, επελδχνληαη κε πξάζηλν καλδχα. Με πεξηνξηζκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 
ειέγρνπο, ακθηζβεηνχκελα νηθνλνκηθά νθέιε, θαηαλάισζε γεο, αηζζεηηθή θαη 
ιεηηνπξγηθή ππνβάζκηζε επαίζζεησλ ηνπίσλ, εμάληιεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη κε ηελ 
αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ5, ν πεξηβαιινληηθφο ραξαθηήξαο ηέηνησλ έξγσλ 
παξακέλεη κφλν σο κέζν λνκηκνπνίεζε ηεο επέλδπζεο.   

 
3.1 ΒΗΧΗΜΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 
 

Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα πινπνηείηαη ζε πνιιαπιέο 
ρσξηθέο θιίκαθεο πνπ θαιχπηνπλ φιν ηα θάζκα αλάκεζα ζηε δηεζλή ζθελή ησλ 
ζπκθσληψλ γηα ηα πιαλεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κέρξη ηηο ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο 
πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Παξαηεξείηαη επηζηξνθή ζηελ πηνζέηεζε 
κίαο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηηθή 
βησζηκφηεηα ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ, είηε απηέο αθνξνχλ άκεζα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ 
είηε έκκεζα. Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνσζείηαη κία ξεηνξηθή ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ 
«πξάζηλε» αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηηθή αληαγσληζηηθφηεηα, θπξίσο φζνλ αθνξά 
ηνπηθέο αζηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε. 

                                                           

5 Βι., παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηηο αληηδξάζεηο γηα ηε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Κξήηε 
ζην Ινο,  «Φαξασληθά έξγα κε fast track θαη πξάζηλν καλδχα: Οη εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθψλ 
ΑΠΔ κεηαβάιινπλ ην λεζί ζε πεγή ελέξγεηαο γηα φιε ηελ Δπξψπε, αιιά κε βαξχ θφζηνο γηα ην 
πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ» Εθημερίδα ηων Συνηακηών, Φχιιν 10/2/2013. Γηαζέζηκν ζην 
http://www.efsyn.gr/?p=22550 (ηειεπηαία πξφζβαζε 10/10/2013) 
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Δζληθέο πνιηηηθέο πνπ λνκηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 
Μλεκνλίσλ φπσο ν λφκνο γηα ηηο fast track επελδχζεηο, ε «αμηνπνίεζε» δεκφζηαο γεο απφ 
ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη απαλσηέο 
«ηαθηνπνηήζεηο» απζαηξέησλ ζπλζέηνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, 
ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο βηψζηκήο πφιεο θαη 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο επηπηψζεηο ζε δηαθνξεηηθά αζηηθά 
πεξηβάιινληα. Αληηκεησπίδνπλ ην θηηζκέλν ρψξν σο αλεμάληιεην πεδίν παξαγσγήο 
εηζνδήκαηνο, ελψ αθπξψλνπλ θάζε πξνεγνχκελε ζεζκηθή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο 
αζηηθήο δηάρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ. Σν κνληέιν ηεο ζπκπαγνχο πφιεο πνπ απφ 
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πηνζεηήζεθε απφ πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη ξπζκηζηηθά 
ζρέδηα σο βηψζηκε αζηηθή κνξθή θαη γηα ηελ ειιεληθή πφιε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο αζηηθήο δηάρπζεο θαη ηελ αλάκημε ησλ ρξήζεσλ γεο, εγθαηαιείπεηαη ζηελ 
πξάμε κέζα απφ πνιιαπιέο πνιηηηθέο πνπ επηρεηξνχλ λα εμάγνπλ αμία απφ ην ηνπίν θαη λα 
κεηαηξέςνπλ ηε γε ζε επέιηθην ππνδνρέα ηεο αλάπηπμεο. 

Η δξνκνινγεκέλε πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ πξνέθπςε σο ππνρξέσζε ηεο 
θπβέξλεζεο απφ ην δεχηεξν Μλεκφλην θαη έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί ην ηξίην ηξίκελν 
ηνπ 2012, αθνξά εηδηθφηεξα ηηο πφιεηο θαη ην πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο6. 
χκθσλα κε ην Μλεκφλην, ε πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 
«Λνηπά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο», ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίζεη «κεγαιχηεξε επειημία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη λα 
απινπνηήζεη θαη λα επηηαρχλεη ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα». Οη ζεζκνί, ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα 
θαη ηα ζρέδηα φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 κέρξη 
ζήκεξα, παξνπζηάδνληαη σο εκπφδην ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, σο 
πνιχπινθνο κεραληζκφο θαζπζηέξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη 
άξα σο πεξηνξηζηηθφ πιαίζην ζηελ αλάπηπμε.  ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθήο 
αλάθακςεο ηεο ρψξαο, ε ινγηθή ην δεχηεξνπ Μλεκνλίνπ ππαγνξεχεη ηελ κεηάιιαμε ησλ 
ζηφρσλ ηεο πνιενδνκίαο: απφ ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ηεο 
πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο κέζα απφ ηελ ξχζκηζε ηεο laissez faire αζηηθήο αλάπηπμεο, 
ζηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο αλάπηπμεο ηεο  ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηελ επειημία 
ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηελ κείσζε ησλ 
ειέγρσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο.  Γελ είλαη βέβαηα ε κεηάιιαμε απηή ειιεληθή 
ηδηαηηεξφηεηα, φπσο δελ είλαη ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ λενθηιειεχζεξσλ 
πνιηηηθψλ  πνπ δνθηκάδνληαη κέζσ ηνπ Μλεκνλίνπ ζηελ Διιάδα, φπσο έρνπλ δνθηκαζηεί 
ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο.  

ην επίπεδν ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ έκκεζα ή άκεζα ηελ αζηηθή 
αλάπηπμε πηνζεηείηαη ελεξγά ε ξεηνξηθή ηεο ζχγθξνπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 
αλάπηπμεο κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 
εκθαλίδνληαη σο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη νη ζηφρνη ηνπ, σο πεξηηηή πνιπηέιεηα.  
Αληίζεηα, ζην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζπρλά επηιέγεηαη ε ξεηνξηθή ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιεινυπνζηήξημεο ησλ δχν ζηφρσλ.  Σνπηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ 
πφιε θαη ηνλ δεκφζην ρψξν, επελδχνπλ ζηελ ξεηνξηθή ηεο  „πξάζηλεο πφιεο‟ θαη ηεο 
βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο σο ζηξαηεγηθέο πνπ βειηηψλνπλ, φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη άξα ηελ 
ειθπζηηθφηεηα ηεο ζηηο επελδχζεηο. Ωο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ν δηαγσληζκφο 
Re-think Athens γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ην 
Ίδξπκα Ωλάζε.  Ο δηαγσληζκφο είρε σο ζηφρν, αθ‟ ελφο ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ 
                                                           
6 Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Παξάξηεκα 
V_2, Κεθάιαην 4.2, (Φεβξνπάξηνο 2012) δηαζέζηκν ζην http://www.hellenicparliament.gr 
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«πξνψζεζε κίαο πγηνχο κειινληηθήο εηθφλαο κηαο δσληαλήο κεηξφπνιεο πνπ ζπλερίδεη λα 
εμειίζζεηαη» αθ‟ εηέξνπ ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ.  Δίλαη ζαθέο φηη 
νη δχν ζηφρνη ζεσξνχληαη αιιειέλδεηνη. πγθεθξηκέλα, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ επηδηψθεηαη «ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε κε 
ηε δηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, ηε βειηίσζε ηνπ 
κηθξνθιίκαηνο κε θπηεχζεηο θαη ζηέγαζηξα, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κε 
νηθνινγηθά κέζα καδηθήο κεηαθίλεζεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο θαη 
ζα είλαη θηιηθά ζηνλ πεδφ θαη ηνπο πνδειάηεο. Όια απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε επξχηεξα 
θίλεηξα, ζα νδεγήζνπλ ζηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
ππνβάζκηζεο, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ, θαη ζην 
δσληάλεκα ησλ πην θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο».7 Όπσο δηαηππψλεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Re-think Athens, ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ πξνσζείηαη είλαη 
„ην πξσί γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην βξάδπ γηα ηελ 
ςπραγσγία θαη ην δεκηνπξγηθφ ειεχζεξν ρξφλν‟. ηελ αληαγσληζηηθή πφιε ηεο 
λενθηιειεχζεξεο ζπλζήθεο, ν δεκφζηνο ρψξνο κεηαηξέπεηαη ζε πξνλνκηαθφ „πξάζηλν‟ θαη 
θαινζρεδηαζκέλν ππνδνρέα κνλαδηθψλ εκπεηξηψλ θαηαλάισζεο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 
Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ, ζηε πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ ηεο 
Αζήλαο, ν θνξέαο πνπ πξνσζεί θαη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ ειθπζηηθή 
εηθφλα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ δελ είλαη ην θξάηνο θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά έλαο 
ηδησηηθφο νξγαληζκφο. 

Σελ ίδηα ινγηθή ζπλεξγαζίαο θαη αιιειινυπνζηήξημεο αλάκεζα ζηελ αζηηθή 
βησζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πηνζεηεί θαη ην δηακνξθνχκελν λέν πξφηππν 
παξεκβάζεσλ ζην δεκφζην ρψξν ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.  Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα 
θαηαγξάθεηαη έλα αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ δεκφζην ρψξν. Έρνπλ πξνθεξπρζεί 
ηέζζεξηο δηαγσληζκνί γηα δηακφξθσζε λέσλ πιαηεηψλ ζηελ πφιε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ 
ησλ ππαξρφλησλ ρψξσλ ελψ νινθιεξψλεηαη θαη ε δεχηεξε θάζε ηεο αλάπιαζεο ηεο Νέαο 
Παξαιίαο. ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ, ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ζπλζεθψλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνηειεί 
θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Δπηπιένλ, έρεη πινπνηεζεί έλαο αξηζκφο κηθξήο 
θιίκαθαο παξεκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζην δεκφζην ρψξν κε ζαθή θαη δηαηππσκέλε 
θαηεχζπλζε ηελ αλάθηεζε ρψξνπ απφ ην ηδησηηθφ απηνθίλεην πξνο φθεινο ησλ πεδψλ θαη 
ησλ πνδειαηψλ, θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε. Σέινο,  ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο 
ζε κηα πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, επέλδπζε ζηε πξνσζνχκελε 
πξάζηλε εηθφλα ηεο θαη δηεθδίθεζε ηνλ ηίηιν ηεο European Green Capital 2014, ηνλ 
νπνίνλ φκσο δελ θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη.  Δίλαη ζαθέο φηη ζην επίπεδν ησλ αζηηθψλ 
παξεκβάζεσλ ε βησζηκφηεηα, κε ηελ πεξηνξηζκέλε έθθαλζή ηεο, ηεο αχμεζεο ηνπ 
πξαζίλνπ θαη ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο απνηειεί θπξίαξρε ξεηνξηθή.   

Η «πξάζηλε» απηή ζηξνθή επελδχεη ζε κία δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο, ηελ 
πεξηβαιινληηθή κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ θαη επηθαλεηαθφ.  Η ζεκαληηθή απνζάξξπλζε 
ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ε κηθξή αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ 
πεξηνξίδνληαη ζηα θεληξηθά θαη πεξηζζφηεξν νξαηά ζεκεία ηεο πφιεο θαη δελ αθνξνχλ 
ηνπο αζέαηνπο ρψξνπο ησλ γεηηνληψλ πνπ αζθπθηηνχλ απφ ηελ ππθλή δφκεζε, ηελ 
απνπζία αλνηθηψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. Γελ αθνξνχλ δειαδή, 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα, ηνπο πην επηβαξπκέλνπο πεξηβαιινληηθά ρψξνπο, φπνπ 
μεηπιίγνληαη νη θαζεκεξηλέο δσέο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, αιιά ηελ εηθφλα ηεο. Οη 
παξεκβάζεηο επίζεο, πεξηνξίδνληαη ζηε απνζάξξπλζε ηνπ ΙΥ θαη ηελ δελδξνθχηεπζε ελψ  
δελ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ησλ πιηθψλ, απνθαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ 
                                                           
7 http://www.rethinkathens.org/ 
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πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. Σα ζεκεηαθά πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ παξεκβάζεσλ 
εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο εθθάλζεηο ησλ 
εζληθψλ πνιηηηθψλ, φπσο νη πξφζθαηεο εθρσξήζεηο δχν ζηξαηνπέδσλ ηεο Γπηηθήο 
Θεζζαινλίθεο ζην ΣΑΙΠΔΓ θαη ε δξνκνινγνχκελε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο 
Ύδξεπζεο Θεζζαινλίθεο (ΔΤΑΘ) πνπ έρεη επίζεο πεξηιεθζεί ζηελ πξνο αμηνπνίεζε 
δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ ΣΑΙΠΔΓ.   

Η «πξάζηλε» ζηξνθή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη λα εηδσζεί  ζην πιαίζην 
άιισλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. 
Πξσηνβνπιίεο, πνπ λνκηκνπνηνχληαη ζην φλνκα ηεο θξίζεο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ δήκνπ, ππνλνκεχνπλ ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ δεκφζηνπ 
ρψξνπ θαη ακθηζβεηνχλ θαζνξηζηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Σέηνηεο πξαθηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηψλ ρξφλσλ είλαη ε εθρψξεζε επζχλεο γηα ηε ζπληήξεζε δεκφζησλ ρψξσλ ζε ηδηψηεο, 
νη ρνξεγίεο δεκφζησλ ρψξσλ, νη εληεηλφκελεο εθθαζαξίζεηο δεκφζησλ ρψξσλ απφ 
αλεπηζχκεηνπο ρξήζηεο φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο-κηθξνπσιεηέο θαη νη ρξήζηεο 
λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε πνιηηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε θεληξηθέο πιαηείεο 
ζην φλνκα ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο (Athanassiou, 2013).   

πκπεξαζκαηηθά, ε αζηηθή βησζηκφηεηα φπσο θαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 
ηίζεληαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα, αθ‟ ελφο σο εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε πνπ πξέπεη λα 
παξαθακθζνχλ, αθ‟ εηέξνπ ελεξγνπνηνχληαη επηιεθηηθά σο πξνσζεηηθή δχλακε ηεο 
αλάπηπμεο, ζπλήζσο γηα λα παξέρνπλ λνκηκνπνίεζε ζε κεγάιεο επελδχζεηο 
ακθηζβεηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο ηαπηφηεηαο. Η παξαπάλσ αληηθαηηθή ελεξγνπνίεζε 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο έρεη αλαδεηρζεί κε 
ηξφπν έληνλν ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Έρεη φκσο ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ ίδηα 
ηελ θπξίαξρε ξεηνξηθή γηα ην πεξηβάιινλ πνπ παξαδνζηαθά εκθνξείηαη απφ 
ηερλνθξαηηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη πίζηε ζε κία παξσρεκέλε αληίιεςε ηεο επηζηήκεο. Η 
έλλνηα ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο εθθηλψληαο απφ κία ηέηνηα βάζε, απνρσξίδεηαη ηελ 
θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, απνγπκλψλεη ηελ πφιε απφ ηελ πνιηηηθή ηεο θχζε θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λνκηκνπνίεζε αζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην 
ηνπ θπξίαξρνπ δφγκαηνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο .  
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Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηαηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 
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αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ.  Σν εξγαζηήξην πξνέθπςε από ηελ ζύλζεζε 
ησλ δηδαθηηθώλ νκάδσλ ελόο εξγαζηεξίνπ πνιενδνκηθνύ θαη αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 
ελόο εξγαζηεξίνπ αξρηηεθηνληθήο ζύλζεζεο. 
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ζρεδηαζκόο ζηελ θξίζε 
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Οη ρσξηθέο εθθάλζεηο ηεο θξίζεο είλαη πνιιαπιέο θαη αλαδεηθλύνπλ ηνλ δπλακηθό 
πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο πόιεο. Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο, 
πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλζέηνπλ, κε ηξόπν ζπλερή θαη απξόβιεπην, ηε δηαθνξνπνηεκέλε 
θαζεκεξηλόηεηα ηεο ζύγρξνλεο αζηηθήο ζπλζήθεο, κεηαζρεκαηίδνληαο ξαγδαία όρη κόλν 
ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζρεδηαζκνύ αιιά θαη ην ίδην ηνπ ην πεξηερόκελν.  
 
2. Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
 
Μεηαηοπίζειρ  
 

Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηα-ηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 
πνιενδνκίαο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, ζηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο.  Αθεηεξία είλαη ην 
εξγαζηήξην δηπιώκαηνο «Αζηικός ζτεδιαζμός ζηα όρια  ηης πόλης – μεηαβαηικοί ηόποι» 
ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εληαίνπ 
ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ, όπνπ ηίζεληαη ηαπηόρξνλα νη θιίκαθεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ, ηνπ 
αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ.  Σν εξγαζηήξην πξνέθπςε από ηελ ζύλζεζε 
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ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΣΙΚΟΤ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΚΡΙΗ:  ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Δύη Αθαναζίος, Αλέκα Αλεξοπούλος, άζα Λαδά, Υάπιρ Υπιζηοδούλος 

 
Γηδαθηηθή νκάδα, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. 

  
evieath@arch.auth.gr, alekalex@arch.auth.gr,  

lada@arch.auth.gr, christodoulou@arch.auth.gr  
 
 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηαηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

πνιενδνκίαο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, ζηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο.  Αθεηεξία είλαη ην 
εξγαζηήξην δηπιώκαηνο «Αζηηθόο ζρεδηαζκόο ζηα όξηα  ηεο πόιεο – κεηαβαηηθνί ηόπνη» 
ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εληαίνπ 
ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ, όπνπ ηίζεληαη ηαπηόρξνλα νη θιίκαθεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ, ηνπ 
αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ.  Σν εξγαζηήξην πξνέθπςε από ηελ ζύλζεζε 
ησλ δηδαθηηθώλ νκάδσλ ελόο εξγαζηεξίνπ πνιενδνκηθνύ θαη αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 
ελόο εξγαζηεξίνπ αξρηηεθηνληθήο ζύλζεζεο. 

 
Λέξειρ κλειδιά: αζηηθόο ζρεδηαζκόο, πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο, αξρηηεθηνληθέο ζπνπδέο, 
ζρεδηαζκόο ζηελ θξίζε 
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Οη ρσξηθέο εθθάλζεηο ηεο θξίζεο είλαη πνιιαπιέο θαη αλαδεηθλύνπλ ηνλ δπλακηθό 
πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο πόιεο. Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο, 
πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλζέηνπλ, κε ηξόπν ζπλερή θαη απξόβιεπην, ηε δηαθνξνπνηεκέλε 
θαζεκεξηλόηεηα ηεο ζύγρξνλεο αζηηθήο ζπλζήθεο, κεηαζρεκαηίδνληαο ξαγδαία όρη κόλν 
ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζρεδηαζκνύ αιιά θαη ην ίδην ηνπ ην πεξηερόκελν.  
 
2. Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
 
Μεηαηοπίζειρ  
 

Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηα-ηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 
πνιενδνκίαο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, ζηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο.  Αθεηεξία είλαη ην 
εξγαζηήξην δηπιώκαηνο «Αζηικός ζτεδιαζμός ζηα όρια  ηης πόλης – μεηαβαηικοί ηόποι» 
ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εληαίνπ 
ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ, όπνπ ηίζεληαη ηαπηόρξνλα νη θιίκαθεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ, ηνπ 
αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ.  Σν εξγαζηήξην πξνέθπςε από ηελ ζύλζεζε 
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ησλ δηδαθηηθώλ νκάδσλ ελόο εξγαζηεξίνπ πνιενδνκηθνύ θαη αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 
ελόο εξγαζηεξίνπ αξρηηεθηνληθήο ζύλζεζεο. 

Η πόιε αλαγλσξίδεηαη σο έλα αλνκνηνγελέο θαη κεηαβαιιόκελν πεδίν κε θνηλσληθέο, 
πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο.  Οη δπλάκεηο πνπ ηελ κεηαζρεκαηίδνπλ 
δξνπλ δηαιεθηηθά ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, από ηελ θιίκαθα ηνπ δξόκνπ θαη ηεο 
γεηηνληάο έσο απηήλ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Καηάιιειν πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
εληαίαο απηήο πξνβιεκαηηθήο, είλαη δηαθνξεηηθνί ηόπνη κέζα ζηα αζηηθά ζπκθξαδόκελα, 
ζηελ πνιπεπίπεδε πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ «α-ζπλέρεηεο», 
«ξήμεηο», «εθ-ηνπίζεηο» θαη «α-λσκαιίεο».  ε ηέηνηνπο κεηαβαηηθνύο ηόπνπο δηεξεπλάηαη 
θαη ηίζεηαη ππό δηαπξαγκάηεπζε ην δήηεκα ησλ νξίσλ, εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ, 
θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ, πιηθώλ θαη άπισλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ. 
 
Σα όπια 
 

Η πεξηνρή κειέηεο, «νη Λαραλόθεπνη», εληνπίδεηαη εθηόο ηνπ νξίνπ ηνπ ζρεδίνπ 
πόιεο. Γηαηξέρεηαη από ζεκαληηθνύο άμνλεο θπθινθνξίαο θαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. 
 Η πξόζθαηε δηάλνημε ηεο δπηηθήο εηζόδνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, όξην ζθιεξό θαη 
αδηαπέξαζην, άιιαμε ηε ζέζε ηεο πεξηνρήο ζηελ πόιε, αθελόο θαζηζηώληαο πξνζβάζηκεο, 
θαηνηθήζηκεο θαη εκθαλείο εθηάζεηο πξνεγνπκέλσο δπζπξόζηηεο ή παξαγλσξηζκέλεο, 
αθεηέξνπ απνθαιύπηνληαο ηκήκαηα ελόο ηζηνύ κε ακθίξξνπα εζσηεξηθά όξηα, αζπλέρεηεο 
θαη πνηθίιεο ηαπηόηεηεο (ρήκα 1).  
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σήμα 1. «Λαραλόθεπνη» Θεζζαινλίθεο. Φσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (θση.: 
Κ.Βαζηιείνπ, Δ.Κππηξηίδνπ, Μ.ηακκάο, Δ.ηακαηνπνύινπ, .Ρσζηθνπνύινπ-Παππά, 
Β.Φξαγθηά) 
 
Σα εζσηεξηθά όξηα ηεο πεξηνρήο, θάπνηεο θνξέο πξνθαλή, άιιεο δπζδηάθξηηα, ρσξίδνπλ 
θαη ελώλνπλ, δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο, ζπζηήκαηα δόκεζεο, δηαθνξεηηθά είδε αγνξάο, 
αζύκβαηεο (ζύκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή δενληνινγία) ρξήζεηο γεο, θνηλσληθέο νκάδεο, 
ζπκπεξηθνξέο. 
 
3. ΑΡΥΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ / ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ / ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 
 

Η επηινγή ηεο δηεξεύλεζεο ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο, ηα κεζνδνινγηθά θαη 
ελλνηνινγηθά εξγαιεία ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαζώο θαη ην λέν θνηλσληθό, ζεζκηθό, νηθνλνκηθό 
πιαίζην άζθεζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ δηαθνξνπνηνύλ θαζνξηζηηθά ηε δηαηύπσζε ηνπ αξρηθνύ 
εξσηήκαηνο.  Απνζπάζκαηα από ην δηαθνξνπνηεκέλν θαη κεηαβαιιόκελν ηνπίν ηεο 
πόιεο, πεξηνρέο κε ιαλζάλνπζεο ηαπηόηεηεο, γεηηνληθέο, πνπ πινπνηνύλ εύγισηηα ζην 
ρώξν ηε λέα ζπλζήθε, γίλνληαη ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζρεδηαζκνύ.  Σν πιέγκα ησλ 
δπλάκεσλ, πνπ ζπλδηακνξθώλνπλ δηαιεθηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλόηεηεο ησλ 
γεηηνληώλ θαη ησλ αλζξώπσλ, αλαδεηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, από ηελ θιίκαθα ηνπ 
δξόκνπ θαη ηεο γεηηνληάο έσο απηήλ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, θαη δηεξεπλάηαη κε 
ελλνηνινγηθέο εηζξνέο από δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο, πξνζεγγίζεηο θαη επηζηεκνληθά πεδία. 
Οιόθιεξν ην εγρείξεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ από ηελ θάζε ηεο αλαγλώξηζεο, όπνπ λέα 
δεηήκαηα θαη λέα πεδία αλαδεηθλύνληαη σο ζεκαληηθά, έσο ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο, όπνπ 
αλνηθηά πιαίζηα, ζηαδηαθέο δηεξεπλεηηθέο παξεκβάζεηο θαη δηαδηθαζίεο κε πνιιαπινύο 
ζπκκέηνρνπο παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ παγησκέλσλ ζρεδίσλ, επαλαπξνζδηνξίδεηαη από ηε 
λέα πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο. 
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Σν θύξην δεηνύκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ είλαη νύηε έλα πξόγξακκα, νύηε έλα νξηζηηθό 
αξρηηεθηνληθό αληηθείκελν, αιιά έλα ζρεδηαζηηθό ζρόιην ή ε απαξρή ελόο λένπ 
αξρηηεθηνληθνύ γίγλεζζαη ην νπνίν πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε θαηά ηνλ ελδερόκελν 
επξύηεξν πνιενδνκηθό κεηαζρεκαηηζκό ή θαηά ηε δηαηύπσζε κηαο ππόζεζεο 
πνιενδνκηθήο αλάπιαζεο.  Η ρεηξνλνκία απηή ζα κεηαθξάδεη ηηο κεηαβαιιόκελεο 
ηππνινγηθέο, κνξθνινγηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο, ιεηηνπξγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο ή άιιεο 
πιεπξέο πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ ξεπζηή ρσξηθή ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  Απηό πνπ 
είλαη ππό δηαπξαγκάηεπζε δελ είλαη νύηε ην πξόγξακκα νύηε ν ηόπνο, αιιά έλαο ζύλζεηνο 
κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ έλα αξρηηεθηνληθό αληηθείκελν κε ζπκπαγή πιηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ε έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηόπνο κε δεδνκέλα όξηα θαη θπζηθή γεσγξαθία 
δεκηνπξγνύλ ε γίλνληαη αζηηθά γεγνλόηα κε λόεκα, ηα νπνία κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ 
θαηαιύηεο ή γελλήηξηεο κίαο λέαο αζηηθήο ζπλζήθεο.  Η πξόηαζε γηα ην κειινληηθό 
ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηα  πιηθά, θαη κε, όξηα ηεο, λα 
«νξγαλώζεη ηελ ειπίδα» γηα ην κέιινλ … λα «δηακεζνιαβήζεη ηηο κλήκεο» πνπ 
ελζσκαηώλεη ν αζηηθόο ηζηόο. 
 

Η εηζήγεζε πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ζεκάησλ, από ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 
θνηηήηξηεο. 
 
4. ΦΟΗΣΖΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ: 
 
D.Η.Τ. Urbanism 
Γξεγνξηάδεο πκεώλ-Υαξάιακπνο, Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο, ηώθεο Γεκήηξεο, 
θαξηάδνπ Γεσξγία 

 
Η πξόηαζε δηεξεπλά ηηο έλλνηεο ηεο ζπκβίσζεο, ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, ηνπ 

ζρεδηαζκνύ από ηα θάησ (bottom-up) θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ ζε θάζεηο. Σν δεηνύκελν ήηαλ 
κηα  απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ηόζν ε ζεκεξηλή ζπλζήθε ηεο θξίζεο 
(νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο θ.ιπ.) όζν θαη ε ίδηα ε πεξηνρή πνπ κνηάδεη λα αληηκεησπίδεη 
από θαηξό δεηήκαηα κεηάβαζεο, αιιαγήο, «ρσξηθήο» θξίζεο. Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο 
εληνπίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ tactical ή do-it-yourself (D.I.Y.) urbanism, ηνπ crowd-
sourcing θαη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ζρεδηαζκνύ κε βάζε ηε ζπλεξγαζία. Η 
πξόηαζε αξζξώλεηαη από ζεκεηαθέο επεκβάζεηο, πξνζπαζώληαο λα απνθύγεη ηνλ 
νινθιεξσηηθό ζρεδηαζκό, θαη εμειίζζεηαη ρξνληθά ζε θάζεηο πινπνίεζεο, πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρεδίνπ. 
 
Green Fact Factory 
Κσλζηαληηλίδεο Αιέμαλδξνο, Σδηνύηδηνπ Αλαζηαζία, Υξπζηθνπνύινπ ηεθαλία 

 
Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δελ εγγξάθεηαη ζε κία επηθάλεηα ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, αιιά 

παξεηζθξέεη ζηελ ρσξνθνηλσληθή ππνδνκή, ζην ζύζηεκα νξγάλσζεο θαη  ζην ζύζηεκα 
ζπληήξεζεο θαη θζνξάο ηεο πεξηνρήο. Ο ρξόλνο δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξόιν θαζώο 
αλάγεη ηελ θάζε παξέκβαζε ζε κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία ρσξίο όκσο θάπνην ζίγνπξν 
απνηέιεζκα. Σν θπηηθό θύηηαξν γίλεηαη επίθεληξν κειέηεο θαη δνκηθό ζύζηεκα θαζώο 
από απηό μεθηλάεη ν ξόινο ηνλ νπνίν ζέινπκε λα απνδώζνπκε ζηελ πεξηνρή, απηόλ 
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δειαδή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο «ζύγρξνλεο» θαιιηέξγεηαο πνπ έρεη ηελ 
δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη λέα κέζα θαη κεζόδνπο. 

 
Λασανόκοινοι:  Ζ Kοινόηηηα ηων Eηεποηήηων 
Κεραγηά Μαξηάλζε, Κππηξηίδνπ Διηζάβεη, Οξθαλίδνπ ηεθαλία, Σζηξνγηάλλε Υατδή 

 
ε κηα πεξίνδν έληνλσλ κεηαιιάμεσλ ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο δνκήο ηεο πόιεο, ν 

ρώξνο θαη ε ίδηα ε πόιε απνηεινύλ θνκβηθά πεδία όπνπ νη ζρέζεηο ηαπηόηεηαο θαη 
εηεξόηεηαο όρη κόλν παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη αιιά ηίζεληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε. Ο 
ηζηόο ηεο ζύγρξνλεο πόιεο ζπγθξνηείηαη από θνηλσληθέο νκάδεο κε εηεξνγελή θνηλσληθά 
θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ησλ νπνίσλ νη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο έθθξαζεο, 
εγγξάθνπλ θάζε θνξά ηηο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο ζε ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν 
ηππνπνηεκέλα κνληέια θαηνίθεζεο ηεο πόιεο. ηελ πξόηαζή κεηαζρεκαηηζκνύ νη έλλνηεο 
ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη ηεο θνηλόηεηαο, άξξεθηα δεκέλεο κε ηε δεκόζηα δσή, ζπλζέηνπλ 
έλαλ ηόπν πνπ ζπλερώο κεηαβάιιεηαη θαη ακθηζβεηείηαη. 

 
Από ηο Mη-ηόπο ζηον Tόπο 
Βαζηιείνπ Καηεξίλα, Ρσζζηθνπνύινπ-Παππά ηπιηαλή, ηακκάο Μηράιεο, Φξαγθηά 
Βάιηα 
 

ηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο, ε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε θηηξίσλ, βηνκεραληθνύ άιινηε 
ραξαθηήξα, δηακνξθώλεη έξεκα ηνπία από «ζύγρξνλα» εξείπηα ρώξνπο ρσξίο κλήκε, 
ηαπηόηεηα ή ηζηνξηθόηεηα, πνπ δελ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ από έλα ζύλνιν ζρέζεσλ, μη 
ηόποσς. Ακθηζβεηώληαο ηελ νινθιεξσηηθή πξνζέγγηζε ελόο παγησκέλνπ ζρεδίνπ, 
απνζθνπνύκε ζηελ αλαηξνπή ηεο ζπλζήθεο απηήο κέζσ ζεκεηαθώλ επεκβάζεσλ κηθξήο 
θιίκαθαο πνπ ζα ππξνδνηήζνπλ κηα ζεηξά από πξσηνθαλή γεγνλόηα. Γηαρεηξηδόκαζηε ην 
«πεξηζζεύκαηα» απηά, κέζσ κηαο δεκηνπξγηθήο παξακόξθσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
θηηξηαθνύ απνζέκαηνο. Σαπηόρξνλα, ζέηνπκε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ηεο 
πνιενδνκίαο ηελ επνρή ηεο θξίζεο θαη επαλαδηαπξαγκαηεπόκαζηε ηελ ηεηξηκκέλε έλλνηα 
ηεο επαλάρξεζεο κε όξνπο ζπιινγηθόηεηαο θαη απηννξγάλσζεο, ηόζν αηνκηθήο όζν θαη 
ζπιινγηθήο πξσηνβνπιίαο θαη.  
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Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΠΟΛΗ Δ ΔΚΦΑΝΔΙ ΣΗ ΚΡΙΗ: 
Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 

 

Νίκος Αναζηαζόπουλος 

Λέθησξ, ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ, aqua@hol.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Οη πφιεηο καο δελ είλαη παξά αληαλαθιάζεηο ησλ θνηλσληψλ ζηνλ πιηθφ ρψξν. Θα 
κπνξνχζε λα ππνζηεξίμνπκε φηη απνηεινχλ απνθξπζηαιισκέλεο κνξθέο ηεο ηζηνξίαο 
ηνπο θαη ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπο. (Lefebvre, 1974, Harvey, 2000, Espinoza & Walker, 
2010, θιπ). Δάλ εζηηάζνπκε κφλν ζε θνηλσληθά ή ζε ρσξηθά δεδνκέλα θηλδπλεχνπκε λα 
αγλνήζνπκε πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζην λα νδεγεζνχκε ζην 
εμαηξεηηθά θξίζηκν ζεκείν πνπ βξίζθνληαη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη νη ειιεληθέο πφιεηο 
ζήκεξα. Αμηνπνηψληαο γλψζεηο απφ ηε ζεσξία ζπζηεκάησλ βνεζά λα αληηιεθζνχκε ηελ 
θνηλσλία σο ‘ζχζηεκα’ φπνπ ν ρψξνο εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη θαη ηνλ νπνίν παξάγεη, 
δελ είλαη παξά έλα ππνζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα 
ππνζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλσλία. Οξηζκέλα ηέηνηα ππνζπζηήκαηα ζε ζπλερή 
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο είλαη ε νηθνλνκία, ν πνιηηηζκφο, ε πνιηηηθή δσή θαη ε 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Με κία ηέηνηα πξνζέγγηζε εθθάλζεηο ηεο θξίζεο γίλνληαη 
θαηαλνεηέο σο ζπκπηψκαηα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σν παξφλ 
θείκελν εζηηάδεη ζε εθθάλζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ ρψξν πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα, σζηφζν 
έκκεζα ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζεσξεί δεδνκέλν φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 
απνηειεί κία απφ ηηο θαηεγνξίεο θξίζεο πνπ βηψλνπκε. Δπίζεο δελ απνηειεί αλαδξνκή 
ησλ ηζηνξηθψλ αηηίσλ θαη παξαγφλησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ πφιε, αιιά εζηηάδεη ζην 
ηψξα.  

Λέξεις κλειδιά: ζεσξία ζπζηεκάησλ, θύθινη αλάδξαζεο, βησζηκόηεηα, αλζεθηηθόηεηα, 
θνηλόο θνηλσληθόο ρώξνο | Systems theory, feedback loops,sustainability, resilience, 
common social space 

1. ΥΔΔΙ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 
 

Εκείο δηακνξθώλνπκε ην ζπίηη καο θαη ην ζπίηη δηακνξθώλεη εκάο (‘We make the house 
and the house makes us’)1 

Ο Robert Park, πνπ απνηειεί ηδξπηηθή θπζηνγλσκία ηεο αζηηθήο θνηλσληνινγίαο, (urban 
sociology) πηζηεχεη φηη «ε πόιε θαη ην αζηηθό πεξηβάιινλ απνηεινύλ ηελ πην ζπλεπή θαη ελ 
γέλεη ηελ πην επηηπρεκέλε αλζξώπηλε πξνζπάζεηα κίαο θνηλσλίαο ηνπ επαλαζρεδηαζκνύ ηνπ 
θόζκνπ, έηζη ώζηε λα δεη ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηεο. Ωζηόζν, εάλ ε πόιε απνηειεί ηνλ 
θόζκν όπνπ ν άλζξσπνο δεκηνύξγεζε, ηαπηόρξνλα ε πόιε απνηειεί θαη ηνλ θόζκν ζηνλ 
                                                 
1 (Harvey, 2000, ζ. 158) 
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νπνίν ν άλζξσπνο είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα δεη. Έηζη, εκκέζσο, θαη ρσξίο μεθάζαξε 
αίζζεζε ηεο θύζεο ηνπ ζηόρνπ, κε ην λα δεκηνπξγεί ηελ πόιε, ό άλζξσπνο επαλεθεπξίζθεη 
ηνλ εαπηό ηνπ».2 Ο David Harvey ζεσξεί επίζεο φηη «ελώ κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα έρνπκε 
ηε δπλαηόηεηα λα παξέκβνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο επαλεθεύξεζεο ηνπ εαπηνύ καο…σζηόζν 
δελ κπνξνύκε λα βγνύκε έμσ από απηή ηε δηαιεθηηθή ζρέζε θαη λα θαληαζηνύκε όηη δελ 
είκαζηε ελζσκαησκέλνη θαη (θαη’ επέθηαζε) πεξηνξηζκέλνη από ηνπο ηδξπκαηνπνηεκέλνπο 
θόζκνπο θαη ηα πεξηβάιινληα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη»3.  

Ο ηζρπξηζκφο δειαδή ηνπ Park, φπσο θαη ε επεμήγεζε ηνπ Harvey αλαδεηθλχνπλ ην 
θαηλφκελν ηεο αιιεινηξνθνδνηνχκελεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ πφιε θαη ηελ θνηλσλία θαη 
εληζρχνπλ ηελ άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πφιε απνηειεί έλα παλίζρπξν πιαίζην 
δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο θαη αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 
ζπκπεξηθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαζηάζεηο, επηινγέο, πεξηνξηζκνχο θαη δπλαηφηεηεο 
πνπ καο παξέρεη. Δίλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπκε κία πφιε σο έλα θείκελν, κέζα απφ 
ην νπνίν είκαζηε ζε ζέζε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο, γηα 
ηηο ζπλήζεηεο, ηηο επηινγέο ηεο θαη ηα πξφηππά ηεο. Παξαθάησ δαλείδνκαη νξηζκέλεο 
έλλνηεο απφ ηε ζεσξία ζπζηεκάησλ θαη ηελ ζπζηεκηθή ζθέςε (systems thinking) γηα λα 
ππνζηεξίμσ ηελ άπνςε θαη λα θάλσ θαηαλνεηή ηελ θξίζε φρη σο θάηη εμσγελέο,  αιιά σο 
έλα ελδνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ε θνηλσλία.4  

Χο ζύζηεκα αληηιακβαλφκαζηε έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ είλαη νξγαλσκέλν θαηά ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα εθπιεξψλεη έλα ζθνπφ. Έλα ζχζηεκα δηαζέηεη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο 
ηδηφηεηεο: ηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ, ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 
ζηνηρείσλ θαη έλα ζθνπφ χπαξμεο. Δπεηδή ε πφιε είλαη έλα ππνζχζηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνπ νλνκάζακε θνηλσλία, θαη επεηδή ζηα ζπζηήκαηα παξαηεξνχκε κία  θνηλή ηδηφηεηα, 
απηή ησλ θχθισλ αλάδξαζεο, ηζρπξίδνκαη φηη ε θξίζε δελ αληαλαθιάηαη απιά ζηελ πφιε, 
αιιά θαη φηη ε ίδηα ε πφιε είλαη ζπλππεχζπλε γηα ηελ θξίζε, ηελ αλαπαξάγεη θαη ηελ 
αλαηξνθνδνηεί. χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζθέςε ζε θάζε ζχζηεκα έρνπκε έλα «ζηνθ», 
ην αληηθείκελν εθείλν απφ ην νπνίν απνηειείηαη ην ζχζηεκα.  Έρνπκε επίζεο εηζξνέο θαη 
εθξνέο (inflow/ outflow) πνπ ζε ζρέζε κε ην ζηνθ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζδηνξίδνπλ κία δπλακηθή ηζνξξνπία θαη έρνπκε επίζεο έλα ζχλνιν απφ ζεηηθνχο ή 
αξλεηηθνχο θύθινπο αλάδξαζεο (feedback loops) πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ απην-νξγάλσζε θαη δηαθφξσλ εηδψλ 
ζρέζεηο, ηεξαξρηθέο θαη κε, γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο. Η βησζηκόηεηα (sustainability) 
ελφο ζπζηήκαηνο ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί ηελ χπαξμή ηνπ ρσξίο δηαθνπή ή 
ππνβάζκηζε. Σα πγηή ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ αλζεθηηθόηεηα (resilience) 
ηελ ηδηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρεη δηαηαξαρέο ελψ ζπλερίδεη λα 
δηαηεξεί ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα επαλαθνξάο ηνπ 
ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε κεηά ηελ πάξνδν ησλ δηαηαξαρψλ ή πξνζαξκνγήο ζε λέα 
δεδνκέλα, κέζσ αλαδηάηαμεο ηεο δνκήο ηνπ. (Birkeland, 2002; Edwards, 2010; Fiksel, 

                                                 
2 (Park, 1967, ζ. 3)  
3 (Harvey, 2000) ibid. 
4 Η ζεσξία ζπζηεκάησλ απνηειεί κία δηεπηζηεκνληθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζε 
δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε θπζηθή, βηνινγία, γεσγξαθία, θνηλσληνινγία, νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, 
αλζξσπνινγία, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ελψ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο καδί κε ζεσξίεο πνιππινθφηεηαο 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθά εξγαιεία πξνζέγγηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ θαηλνκέλνπ.  
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2006; Hopkins, 2008; Norton, 2005). Αλ αληηιεθζνχκε ηελ θνηλσλία σο έλα ζχζηεκα, 
ηφηε ν πιεζπζκφο ηεο είλαη ην «ζηνθ». Δηζξνέο είλαη νη γελλήζεηο, θαζψο θαη νη λένη ηεο 
θάηνηθνη (εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο, θνηηεηέο απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη 
εξγαδφκελνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο απφ άιιεο ρψξεο). Δθξνέο ηνπ 
πιεζπζκνχ είλαη αληίζηνηρα νη κεηαλαζηεχνληεο ζε άιιεο ρψξεο γηα ζπνπδέο θαη εξγαζία, 
ηα πνζνζηά απηψλ πνπ επηιέγνπλ λα επηζηξέςνπλ ζε άιιεο πφιεηο ή ηελ χπαηζξν θαη νη 
ζάλαηνη.   

Αληηκεησπίδνληαο κία θνηλσλία σο ζχζηεκα καο επηηξέπεη, δηαηεξψληαο κία απφζηαζε 
πνπ επλνεί ηελ νπδεηεξφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, λα παξαηεξήζνπκε ηνπο 
κεραληζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θχθινη αλάδξαζεο ζηα πιαίζηα θνηλσλίαο θαη πφιεο 
είλαη δηάθνξα κνηίβα ζπκπεξηθνξψλ ή ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο θηλείηαη ην θνηλσληθφ 
ζψκα. Οξηζκέλνη θχθινη αλάδξαζεο αλάκεζα ζηελ πφιε, ηελ θνηλσλία θαη ηελ θξίζε 
είλαη φηη ιακβάλνληαη κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη αθνινπζνχληαη απφ απεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο. Οη θηλεηνπνηήζεηο αγλννχληαη ή αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηε 
θπβέξλεζε, ε νπνία πξνρσξά ζε λέα κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχληαη 
απφ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, θνθ. 

 

χήμα 1 Γηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη θνηλσλίεο σο βηψζηκα ζπζηήκαηα: ‘Δ’=Πεξηβάιινλ 
(Environment), ‘O’=Λεηηνπξγίεο (Operations), ‘M’=Μεηαζπζηήκαηα (Meta-systems). 
(Espinosa and Walker, 2011)  

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα ππνδεηθλχεη ηνπο αιιεινζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζε 
πεξξηβάιινλ, ιεηηνπξγίεο θαη κεηαζπζηήκαηα ζε έλα βηψζηκν ζχζηεκα. Χο «Πεξηβάιινλ» 
κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηέο νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ έλα 
ζχζηεκα. «Λεηηνπξγίεο» είλαη ην ζχλνιν ησλ νπνησλδήπνηε ιεηηνπξγηψλ πξαγκαηνπνηεί 
έλα ζχζηεκα. «Μεηαζπζηήκαηα» είλαη νη κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην «Πεξηβάιινλ» θαη πνπ δίλνπλ εληνιέο ζηηο 
«Λεηηνπξγίεο» γηα αλάινγεο ξπζκίζεηο, έηζη ψζηε λα ζπλερίδεη ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί 
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απξφζθνπηα δηαηεξψληαο έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αλεμάξηεηα απφ 
ηηο ηπρφλ εμσηεξηθέο αιιαγέο.  Οη θχθινη αλάδξαζεο ρξεζηκεχνπλ σο δείθηεο πνπ 
ηξνθνδνηνχλ κεραληζκνχο αλάιπζεο πιεξνθνξίαο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζηα δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε εμσηεξηθέο θαη 
εζσηεξηθέο αιιαγέο.  
 
2. Η ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ Χ ΤΣΗΜΑΣΑ  
 
Η Donella Meadows, εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηεο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ, ηζρπξίδεηαη φηη  
«έλα ζύλνιν πεδώλ πνπ πεγαηλνέξρεηαη θαη θηλείηαη γεληθώο ζηνλ δξόκν κηαο πόιεο δελ 
απνηειεί ζύζηεκα, όπσο δελ απνηειεί ζύζηεκα κηα ρνύθηα άκκνπ. Σηνπο θόθθνπο κίαο 
ρνύθηαο άκκνπ κπνξείο λα πξνζζέζεηο ή λα αθαηξέζεηο κεξηθνύο θαη ε θαηάζηαζε δελ έρεη 
αιιάμεη: παξακέλεη κία ρνύθηα άκκνπ… κία παιηά γεηηνληά όπνπ νη άλζξσπνη γλσξίδνληαη 
κεηαμύ ηνπο θαη επηθνηλσλνύλ ηαθηηθά είλαη έλα ζύζηεκα, ελώ κία πνιπθαηνηθία γεκάηε από 
αγλώζηνπο δελ είλαη, ηνπιάρηζηνλ έσο όηνπ ππάξμεη δπλαηόηεηα λα αλαδπζνύλ λέεο ζρέζεηο 
θαη έσο όηνπ ζρεκαηηζηεί έλα ζύζηεκα».5 Απηή ε δηαπίζησζε επηζεκαίλεη κία εηδνπνηφ 
δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα άζξνηζκα αηφκσλ πνπ απνηειεί πιήζνο θαη ζην άζξνηζκα 
αηφκσλ πνπ απνηεινχλ θνηλφηεηα, νκάδα θαη θνηλσλία, κία κνξθή δειαδή ζπζηήκαηνο. 
Γη’ απηφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πιήζνπο ζε ζχζηεκα κεξίδην επζχλεο έρνπλ ν ρψξνο 
θαη ε αξρηηεθηνληθή, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο.6  Τπάξρεη ε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία πφιε δελ επηηξέπεη, επλνεί, ή απνηπγράλεη ζην λα 
κεηαζρεκαηίζεη ην πιήζνο ζε θνηλσληθφ ζχζηεκα.  Σφηε έρνπκε κία πφιε κε θαηνίθνπο 
πνπ ζπλππάξρνπλ σο θφθθνη άκκνπ. Η ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη ε ειιεληθή πφιε, κε 
ηελ Αζήλα σο ηνλ θχξην εθπξφζσπν, ππνζάιπεη θαη αλαπαξάγεη ηελ θξίζε. Αθελφο  δηφηη 
εθηφο ησλ άιισλ, ην πιήζνο ησλ θαηνίθσλ ηεο δελ απνηειεί ζχζηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη 
δηφηη ε Αζήλα σο πφιε δελ ην επηηξέπεη.  

 

  
  

 χήμα 2  (α)ρεδηάγξακκα θχθινπ αλάδξαζεο (Capra, Web of life, ζ57). (β)ρεκαηηθφ 
δηάγξακκα θχθινπ αλάδξαζεο θνηλσλίαο θαη πφιεο  (γ) ρεκαηηθφ δηάγξακκα αξλεηηθνχ θχθινπ 
αλάδξαζεο θνηλσλίαο→πφιεο→θξίζεο→ θνηλσλίαο→πφιεο→θξίζεο, θνθ. 

Σν 3ν δηάγξακκα νπηηθνπνηεί ηελ ππφζεζε εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζε έλα 
πνζνζηφ ε πφιε επζχλεηαη γηα ηελ θξίζε θαη ηελ αλαπαξάγεη. Η αζπλαξηεζία, ην ράνο, ε 
ακεηξνέπεηα θαη ιαλζάλνπζα θαηαζηνιή πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πφιε αληαλαθινχλ ηελ 
θνηλσλία. Φαηλφκελα βίαο, θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη άιισλ κνξθψλ αληίδξαζεο ελδέρεηαη 
λα ζπλδένληαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο πφιεο.  Δάλ δνχκε ηελ πφιε σο ζχζηεκα, 
ην «ζηνθ» ηεο είλαη θηίξηα, δξφκνη, δίθηπα, ππνδνκέο. Απφ ηη ελδείμεηο ζα ήηαλ δπλαηφλ 
                                                 
5 (Donella H Meadows, 2008)  
6 Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο πιήζνο φπσο ηνλ ελλννχλ νη A. Negri &M.Hardt. 
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λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ειιεληθή πφιε, κε ηελ Αζήλα σο ηνλ θχξην εθπξφζσπν, 
ππνζάιπεη θαη αλαπαξάγεη ηελ θξίζε;  ε επίπεδν πφιεο ε Αζήλα εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ λα έρεη θαηαζθεπαζηεί επάλσ ζε πξνβιεκαηηθέο αξρέο θαη ζε κία ζπζηεκαηηθή 
ζπζζψξεπζε ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ ή ιαζψλ.  Σα ιάζε απηά θαη ηα πξνβιήκαηα 
δεκηνπξγνχλ ζηε δσή ηεο πφιεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα πξνβιεκαηηθέο ζπιινγηθέο 
ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο: 

 Oη δεκφζηνη ρψξνη ηεο ζχγρξνλεο Αζήλαο, κίαο κεζνγεηαθήο πφιεο, είλαη 
ειάρηζηνη.7  πλήζσο είλαη νξγαλσκέλνη έηζη ψζηε λα απνζαξξχλνπλ ηελ 
επηθνηλσλία θαη ηελ παξακνλή ζε απηνχο. Η παξνχζα αζηηθή θαηάζηαζε έρεη 
δηακνξθσζεί έηζη ψζηε πξαγκαηηθά λα απνζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, 
νπνηνδήπνηε απξφνπην, ακθηζβήηεζε θαη απζφξκεηε παξέκβαζε ή αιιαγή.8  

 Οη δξφκνη σο αγσγνί θίλεζεο αγλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ θαη κεξίδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ πξνθαιψληαο έληαζε, εθλεπξηζκφ θαη θαζεκεξηλέο δπζιεηηνπξγίεο ζε 
ζέκαηα κεηαθίλεζεο, θνηλσληθφηεηαο, αλάπαπζεο, θαη απνηειεζκαηηθήο 
δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ. Οη θάηνηθνη ηεο πφιεο είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα δνπλ 
θαη λα θηλνχληαη σο  επηζθαιείο κνλάδεο, ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ γηα ην 
αληίζεην. 

 Η ηππνινγία ηεο θπηηαξηθήο κνλάδαο ηεο πφιεο, ε πνιπθαηνηθία, έρεη πξνθχςεη 
απφ ηελ επηδίσμε κεγηζηνπνίεζεο θέξδνπο κε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ 
ρψξσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θνηλφρξεζησλ. Ο δηνγθσκέλνο ηδησηηθφο 
ρψξνο εμνζηξαθίδεη ηνλ θνηλφ θνηλσληθφ ρψξν θαη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή 
ιεηηνπξγία, (αθφκε θαη απαξαίηεηε φπσο νη ζπλειεχζεηο θαηνίθσλ).9 Οη άλζξσπνη 
εθπαηδεχνληαη (θαη αλαγθάδνληαη ζχκθσλα κε Park/Harvey) λα ιεηηνπξγνχλ σο 
κνλάδεο. Οη ζπλζήθεο απηέο επλννχλ θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξάγνπλ θαη 
αλαπαξάγνπλ ηελ θξίζε.  

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πξνβάιινπλ έλα πνιπδηάζηαην πξφβιεκα πνπ είλαη ηφζν 
θηηξηαθήο φζν θαη αζηηθήο θιίκαθαο. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δηαθξηηψλ 
αξλεηηθψλ θχθισλ αλάδξαζεο  φπνπ ζπρλά παξαηεξείηαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο θαη 
εληνπίδνληαη παζνγέλεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θξίζε ησλ δνκψλ ηεο πφιεο: 

 Διιηπήο ζπληήξεζε θαη βξσκηά ελζαξξχλεη ηελ πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε 
απνξξηκκάησλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαηαιήγεη ζε εγθαηάιεηςε νπνηαζδήπνηε 
πξνζπάζεηαο απφ κεγάιε κεξίδα ησλ θαηνίθσλ θαη αθφκε ειιηπέζηεξε 
ζπληήξεζε.  

 Φζαξηά ή θζαξκέλα δνκηθά ζηνηρεία ελζαξξχλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ σο ‘νξπρείν’ πξσηνγελψλ πιηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε εθηεηακέλεο 
θαηαζηξνθέο ζηελ πφιε ζε πεξηφδνπο εμεγέξζεσλ θαη αληηκεηψπηζε ηνπ δεκφζηνπ 
σο ξππαξνχ ππνιείκκαηνο.  

                                                 
7 2,55 m2/θαη. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 1994.  
8 (Anastasopoulos, 2012, ζ. 91)  
9Έλαο θνηλόο θνηλσληθόο ρώξνο απεπζχλεηαη ζηελ εθπιήξσζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο αδηακεζνιάβεηεο 
(ρσξίο εκπνξηθφ, ραξαθηεξηζκέλν ή θαηεπζπλφκελν ραξαθηήξα) αλζξψπηλεο θνηλσληθήο αλάγθεο.  Δίλαη 
δπλαηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζε κία θαζεκεξηλά επαλαιακβαλφκελε ιεηηνπξγία, (γεχκα, ζπλάληεζε) ή 
πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε ιεηηνπξγία, (επέηεηνη, ζπιινγηθέο δηαβνπιεχζεηο) ή ζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο 
θαη απξφβιεπηεο εηδηθέο εθδειψζεηο φπσο ππαίζξηεο γηνξηέο, θαιιηηερληθέο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 
ράπεληλγθ, θιπ.  (Αλαζηαζφπνπινο, 2013, ζ.231-4) 
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 Δππαζείο νκάδεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαη άζηεγσλ πξνηηκνχλ ζπρλά ηηο πεξηνρέο 
φπνπ έρεη ππάξμεη εγθαηάιεηςε θαη ην πξφβιεκα εληείλεηαη θαη δηαησλίδεηαη κε 
νινέλα απμαλφκελε θαηάξξεπζε κεξίδσλ πιεζπζκνχ θαη ππνβάζκηζε πεξηνρψλ.  

 Αχμεζε ηνπ γθξάθηηη ζε νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε επηθάλεηα, σο απηνζρέδην κέζν 
έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη απηνζθνπφο πνπ αλαπιεξψλεη ηελ έιιεηςε ρψξσλ θαη 
ηελ αλάγθε ακεζνιάβεηεο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ησλ θαηνίθσλ ή νκάδσλ 
ηνπ πιεζπζκνχ.  
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χήμα 3  Παξαδείγκαηα αιιεινηξνθνδνηνχκελσλ θχθισλ αξλεηηθήο αλάδξαζεο αλάκεζα ζηελ 
πφιε θαη θνηλσληθά θαηλφκελα:  (α) θακβά γηα γθξαθίηη Δγθαηαιειεηκκέλν θηίξην (Δμάξρεηα) | 
λεφδκεην θηίξην πνπ δελ θαηνηθήζεθε πνηέ (Λ. Μεζνγείσλ). (β) Δπαίηεο, Unicef θαη ΜΑΣ 
ηαδίνπ θαη Κνξαή | ακέξηκλε ζηηγκή, πσιεηήο, επαίηεο ζηα ζθαιηά ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο (γ) 
θζαξκέλε πιαθφζηξσζε, Πιαηεία πληάγκαηνο | ππνιείκκαηα βίαο ζηελ έμνδν ηνπ ΜΔΣΡΟ, 
Παλεπηζηήκην. (δ) Η νδφο Σνζίηζα | ρξήζηεο νπζηψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. (θσην Γ. Μπνχξαο) 
 
3. ΑΠΟΠΔΙΡΔ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΑΝΑΓΟΜΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
 

Πείλα, θηώρηα, πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, νηθνλνκηθή αζηάζεηα, αλεξγία, ρξόληεο 
αζζέλεηεο, εμάξηεζε από νπζίεο θαη πόιεκνο, γηα παξάδεηγκα, επηκέλνπλ παξά ηελ 
αλαιπηηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ ηερληθή ιακπξόηεηα επηζηεκνληθώλ κειεηώλ  πνπ έρνπλ 
επηζηξαηεπηεί κε ζθνπό ηελ εμάιεηςή ηνπο. Καλείο δελ δεκηνπξγεί απηά ηα πξνβιήκαηα 
ζπλεηδεηά θαη θαλείο δελ ζέιεη πξαγκαηηθά λα δηαησλίδνληαη, σζηόζν απηά επηκέλνπλ. Ο 
ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη απηό είλαη όηη είλαη ελδνγελή ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα, θαη 
αλεπηζύκεηεο εθδειώζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθέο ησλ δνκώλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ ηα παξάγεη. Θα ππνρσξήζνπλ κόλνλ εθόζνλ επαλαθηήζνπκε ηε 
δηαίζζεζε καο, πάςνπκε λα επηξξίπηνπκε επζύλεο θαη εθόζνλ δνύκε ην ζύζηεκα σο ηελ 
πεγή ησλ ίδησλ ησλ δηθώλ ηνπ πξνβιεκάησλ, θαη εθόζνλ βξνύκε ηελ δύλακε πνπ 
απαηηείηαη γηα λα ην αλαδνκήζνπκε.  Thinking in Systems, Donella Meadows.10 

Σν εξψηεκα πνπ αθνξά αξρηηέθηνλεο, θνηλσληνιφγνπο θαη άιινπο ζεσξεηηθνχο ή 
επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πφιε ζε θξίζε θαη ζε πεξίνδν κεηάβαζεο είλαη 
εξψηεκα θιίκαθαο θαη εξψηεκα ζπζηήκαηνο:  Χο εξψηεκα θιίκαθαο ζέηεη εθ λένπ ηε 
ζρέζε πφιεο θαη ρψξαο. Χο εξψηεκα ζπζηήκαηνο ζέηεη δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη 
αληαλαθιαζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο, ηεο πφιεο θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ ηελ δηέπνπλ. ην 
βαζκφ πνπ επηρεηξείηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή, απαηηείηαη λα «ζπάζεη» φπσο αλαπηχρζεθε ε 
αλαηξνθνδφηεζε αξλεηηθψλ θχθισλ αλάδξαζεο. Σν αδηέμνδν ησλ «θιεηζηψλ» 
αλαηξνθνδνηνχκελσλ θχθισλ αλάδξαζεο αληηκεησπίδεηαη απφ νκάδεο θαηνίθσλ κε 
εμσζπζηεκηθφ ηξφπν πνπ, πξνο ην παξφλ, θαίλεηαη λα είλαη ν κνλαδηθφο. Σέηνηα 
παξαδείγκαηα απνηεινχλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη έλα 
δηαθνξεηηθφ κνληέιν κέζα απφ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ, 
παξαγσγήο θαη πινπνίεζεο θαη ηέηνηα απνηεινχλ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζπρλά –
ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη απαξαίηεην- αλαπηχζζνληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαηάιεςεο 
ελφο ρψξνπ φπνπ, ρσξίο ηνπο ζπζηεκηθνχο πεξηνξηζκνχο, επηρεηξείηαη κία λέα πξνζέγγηζε 
δεκηνπξγίαο θνηλνύ θνηλσληθνύ ρώξνπ. ην Πάξθν Ναπαξίλνπ (2009-) επηρεηξείηαη κία 
δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη πξαζίλνπ ζηελ πφιε, ζε φηη αθνξά ηελ 
ίδηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απηφο εκπεξηέρεη. ηελ Αθαδεκία 
Πιάησλνο, (2009-δνθηκάδεηαη κία δηαθνξεηηθή δνκή νηθνλνκίαο, ιεηηνπξγίαο ελφο θαθέ 
θαη ζρέζεο κε ηνλ ππαίζξην ρψξν θαη ηελ θνηλφηεηα. Σν Θέαηξν Δκπξφο (2011-) 
πεηξακαηίδεηαη κε κία ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε θαιιηηερληθνχ ρψξνπ, κεζφδνπο 
θαιιηηερληθήο παξαγσγήο θαη ζρέζεσλ ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ 
γεηηνληά.11  

                                                 
10 (Donella H. Meadows, 2008, ζ6) 
11 (Anastasopoulos, 2013) 
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χήμα 4 (1) πιινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Πάξθνπ Ναπαξίλνπ, 3/2009 (2) 
ζπλέιεπζε ζην ζέαηξν Δκπξφο, 2011 θαη (3) εξγαζηήξην γηα ηνπο ζπφξνπο ζην Πάξθν ηεο 
Αθαδεκίαο Πιάησλνο, 2012. 
 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
Με ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ζπζηεκάησλ θαη 
νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο κε παξαδείγκαηα απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο επηρεηξήζεθε λα 
επηζεκαλζεί ε ζηελή ζρέζε θνηλσλίαο, θξίζεο θαη πφιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ξφινο ηεο 
ίδηαο ηεο πφιεο ζηελ παξνχζα θξίζε. Υσξίο λα ζεσξεζεί φηη φιεο νη πηπρέο ηεο είλαη 
ελδνγελείο, αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηεο ίδηαο ηεο πφιεο κε ηελ θξίζε θαη ην γεγνλφο φηη 
είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ίδηα ηελ πφιε νξηζκέλα γελεζηνπξγά αίηηα. Η 
ππθλφηεηα ηεο πφιεο θαη νη κεραληζκνί πνπ ηελ δηέπνπλ έρνπλ έσο ηψξα ιεηηνπξγήζεη 
κέζα απφ αιιεπάιιεινπο θχθινπο αλαηξνθνδφηεζεο έηζη ψζηε λα θηάζεη ηφζν ην αζηηθφ 
ζπγθξφηεκα σο ‘ζχζηεκα’, φζν θαη ε θνηλσλία σο ‘ζχζηεκα’ αληίζηνηρα ζε αδηέμνδν. Οη 
πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 
παξαηεξνχληαη εθεί πνπ ν ρψξνο παξέρεη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σέηνηεο πξνυπνζέζεηο 
θαη επθαηξίεο ζηνλ Αζελατθφ αζηηθφ ηζηφ είλαη ιίγεο θαη ην γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έλα 
αθφκε βαζκφ δπζθνιίαο γηα κία κειινληηθή ζεηηθή εμέιημε ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο, δχν ζπζηήκαηα πνπ φπσο αλαπηχρζεθε είλαη αιιεινηξνθνδνηνχκελα.  Οη 
αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηεο πφιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλσληθά αληαλαθιαζηηθά θαη 
ζπιινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνχλ κία δπζεπίιπηε ζπγθπξία. Απηφ καο νδεγεί λα 
ζπκπεξάλνπκε φηη νη δείθηεο βησζηκφηεηαο ηεο πφιεο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο 
είλαη ρακεινί, κε απνηέιεζκα νη πξννπηηθέο αλαζπγθξφηεζεο λα είλαη ηδηαίηεξα 
δπζρεξείο.  
Οπνηεζδήπνηε ζηξαηεγηθέο αλαζπγθξφηεζεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη νιηζηηθέο, 
ζηνρεχνληαο παξάιιεια ηφζν ζηνλ ρψξν φζν θαη ζηελ θνηλσλία, θαη φρη εξήκελ ηεο.  

ημειώζεις:  
1. Μεηάθξαζε απνζπαζκάησλ θεηκέλσλ απφ ηα αγγιηθά είλαη ηνπ γξάθνληα. 
2. Όπνπ δελ αλαθέξεηαη πεγή νη θσηνγξαθίεο είλαη ηνπ ζπγγξαθέα. 
3. Οη θσηνγξαθίεο κε παξαδείγκαηα αιιεινηξνθνδνηνχκελσλ θχθισλ αξλεηηθήο 

αλάδξαζεο (ρήκα 3) είλαη ηξαβεγκέλεο ηνλ επηέκβξην θαη Οθηψβξην 2013. 
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αλαθνξέο θαη νη 
πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηελ «θαηάζηαζε εμαίξεζεο». πρλά κειεηψληαη θαη νη ρσξηθέο 
κνξθέο ζηηο νπνίεο πινπνηείηαη, ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, ηα 
θέληξα θξάηεζεο θ.α. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα επηδηψμεη ηε δηεχξπλζε θαη 
αλαλνεκαηνδφηεζε ηνπ «εδάθνπο εμαίξεζεο» κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζε θνξνινγηθνχο 
παξαδείζνπο θαη Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο, θαηαζέηνληαο κηα εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα 
ηε ζεκαζία θαη ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ γεσγξαθηψλ 
ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ, ε έλλνηα ηεο «εμαίξεζεο». Τπφ απηφ ην πξίζκα ζα 
θαηαηεζνχλ ζθέςεηο γηα ηελ άληζε αλάπηπμε θαη ηελ θαηάηκεζε ζε δψλεο ζηελ επνρή ηεο 
θξίζεο, ζέηνληαο ππφ δηεξεχλεζε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα..    
 
Λέξειρ κλειδιά: καηάζηαζη εξαίπεζηρ, έδαθορ εξαίπεζηρ,offshore, ΕΟΖ, άνιζη ανάπηςξη   
 
 
1. ΔΗΑΓΩΓΖ.  Για ηη σπήζη ηος όπος «έδαθορ εξαίπεζηρ». 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαη εηδηθά κέζα ζηελ θξίζε, κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 
ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ «θαηάζηαζε εμαίξεζεο», ηελ «θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο». 
Καζνξηζηηθφ ζε απηή ηε ζπδήηεζε είλαη ην έξγν ηνπ Agamben (2007), πνπ κειεηά ηνλ 
φξν απφ ηε ξσκατθή κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή θαη εζηηάδεη ζηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ 
αληηπαξάζεζε ησλ Schmitt θαη Benjamin. Ζ βαζηθή ππφζεζε, είλαη φηη ε «εμαίξεζε» έρεη 
γίλεη θαλφλαο θαη «φρη κφλν εκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο ηερληθή δηαθπβέξλεζεο 
παξά σο έθηαθην κέηξν, αιιά θαη επηηξέπεη λα θαλεί ε θχζε ηεο σο ζπζηαηηθνχ 
παξαδείγκαηνο ηεο έλλνκεο ηάμεο». 

ηελ Διιάδα, ζεηξά κειεηεηψλ αλαθέξνληαη ζε απηή - ζεηηθά ή θαη θξηηηθά- 
πξνζπαζψληαο λα αλαιχζνπλ ηνπο ξαγδαίνπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηε δηαξθή αλαηξνπή 
ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν (ελδεηθηηθά, 
Αζαλαζίνπ 2012, πνπξδαιάθεο 2011,  σηήξεο, 2013). πρλά κειεηάηαη θαη ε ρσξηθή 
κνξθή, ν «ρψξνο εμαίξεζεο» ή ην «έδαθνο εμαίξεζεο». ηα πιαίζηα απηά, έρνπλ 
δεκνζηεπηεί ζεκαληηθέο έξεπλεο γηα εδάθε εμαίξεζεο, φπσο ηα ζηξαηφπεδα 
ζπγθέληξσζεο, ην Γθνπαληαλάκν, ηα θέληξα θξάηεζεο κεηαλαζηψλ, αθφκα θαη αζηηθέο 
δψλεο (ελδεηθηηθά, Gregory, 2006, Schinkel & Van den Berg, 2011).  
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Όκσο ηίζεηαη ην εξψηεκα: Αλ θξαηήζνπκε ηελ ελδηαθέξνπζα έλλνηα ηεο εμαίξεζεο, 
πξνζεγγίδνληαο ηελ εθηφο ηνπο ζαθνχο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο «θαηάζηαζεο 
εμαίξεζεο», κπνξεί ην «έδαθνο εμαίξεζεο» λα απνηειεί κηα ρσξηθή νληφηεηα πξνο 
έξεπλα, πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο νη νπνίνη δηέπνληαη απφ εηδηθά, 
«εμαηξεηηθά» θαζεζηψηα θαη θαλνληζκνχο, ζε εδάθε πνπ νξίδνληαη σο «έμσ» απφ θάπνην 
«κέζα»; Μπνξεί ε εμαίξεζε λα πεξάζεη θαη ζηελ νηθνλνκηθή γεσγξαθία, θη έηζη λα 
κηιάκε γηα «Δδάθε Οηθνλνκηθήο Δμαίξεζεο», γηα εδάθε «νηθνλνκηθψλ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ», γηα «εδάθε νηθνλνκηθήο αλνκίαο»; Πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη ηη ξφιν 
δηαδξακαηίδνπλ ζηηο παγθφζκηεο γεσγξαθίεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ; Θα πξνζπαζήζσ λα 
απαληήζσ ζην εξψηεκα απηφ, θαηαζέηνληαο κηα αλνινθιήξσηε αθφκα εξεπλεηηθή 
ππφζεζε γηα ην ρψξν ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ 
θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ησλ Δηδηθψλ Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ. 

 
2. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΔΗΟΗ. Ποςθενά δεν είναι ποςθενά.  
 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, νη εγέηεο ησλ G8, ν ζπλαληήζεθαλ ζηηο ιίκλεο Λνρ Έξλ ηεο 
Βφξεηαο Ηξιαλδίαο, ζε κηα ζχζθεςε πνπ ζπλνδεχηεθε κε κηα ζεκαληηθή δηαθήξπμε. 
Πξφθεηηαη γηα έλα δεθάινγν κέηξσλ πνπ ζηφρν έρνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνεδξεχνληα γηα 
ηε θεηηλή ρξνληά, Νηέηβηλη Κάκεξνλ λα ρηππήζνπλ ηε «κάζηηγα ηεο θνξνδηαθπγήο»1.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ην 
δήηεκα ηεο θνξνδηαθπγήο βξίζθεηαη δηαξθψο ζηελ επηθαηξφηεηα θαζψο, αθ’ ελφο 
ζπλδέεηαη κε φιν ην πιαίζην ηεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ππεξδηφγθσζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη αθ’ εηαίξνπ απνηειεί έλα ζθάλδαιν πνπ δελ κπνξεί λα 
θξπθηεί φηαλ, ηε ζηηγκή πνπ ζε φιν ηνλ θφζκν ηα θξάηε πηνζεηνχλ απζηεξά 
πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο, νη πνιπεζληθέο θαη νη βαζχπινπηνη ζπλερίδνπλ λα απνθεχγνπλ ηε 
θνξνιφγεζε. Έηζη πξνθαινχλ πάληνηε δεκνζηεχκαηα ζαλ απηά πνπ απνθάιπςαλ φηη ε 
Apple, κε θέξδε 70 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία2, δελ πιήξσζε γηα ην 
ίδην δηάζηεκα νχηε έλα απφ απηά γηα θφξν ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. 

Σν ζεκείν πνπ αμίδεη λα εζηηάζνπκε, ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ ηνπ ρψξνπ, δελ είλαη ε 
απιεζηία ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο γεσγξαθίαο ζην ζεκεξηλφ 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθά ζηνπο κεραληζκνχο ηεο θνξνδηαθπγήο. Απηφ πνπ 
δηαθαηέρεη ηε δηαθήξπμε ηνπ Λνρ Έξλ, φπσο θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπδεηήζεσλ ζηηο 
ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε, είλαη φηη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη είλαη εμσηηθά λεζηά θαη φιν 
ην ζχζηεκα ησλ offshore είλαη ζηα φξηα, ίζσο θαη έμσ απφ ην παγθφζκην ζχζηεκα. Απηφ 
πνπ απνθξχβνπλ, ν θπξίαξρνο πνιηηηθφο ιφγνο θαη νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο 
αλαιχζεηο, είλαη φηη είλαη εληειψο απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ιηκλάδνπλ ζήκεξα ηα 2/3 ηνπ παγθφζκην πινχηνπ. Ζ 
απνθπγή ησλ θφξσλ είλαη κηα κφλν απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηφπσλ απηψλ. Έλαο πην 
νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ζα ήηαλ φηη απνηεινχλ ηφπνπο πνπ «επηδηψθνπλ λα 
πξνζειθχζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνληαο πνιηηηθά ζηαζεξέο δηεπθνιχλζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα λα παξαθάκςνπλ ηνπο θαλφλεο, 
ηνπο λφκνπο, θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο επηθξάηεηεο» (Shaxson, 2011). 
Δίλαη δειαδή εμ νξηζκνχ «εδάθε εμαίξεζεο», θαζψο ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα εμαηξνχληαη 
                       
1 Οιφθιεξε ε δηαθήξπμε εδψ: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/18/lough-erne-declaration 
2 Βι. ελδεηθηηθά ην άξζξν ζην BBC: http://www.bbc.co.uk/news/business-22607349 
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απφ θαλνληζκνχο θαη ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ έμσ απφ απηνχο. Δθηφο απφ ηε ρακειή ή 
κεδακηλή θνξνινγία, παξέρνπλ πιήξε ερεκχζεηα θαη απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, 
δηαρσξηζκφ θαη εηδηθά πξνλφκηα ζηνπο κε κφληκνπο απφ ηνπ κφληκνπ θαηνίθνπο, έρνπλ 
ππεξκεγέζε θαη αλεμάξηεην απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη 
εγγπψληαη λνκηθά ηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ εληφο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Γηα ην ιφγν απηφ, κηα νξζφηεξε έλλνηα ζα ήηαλ «επηθξάηεηεο ερεκχζεηαο». Σα εδάθε 
νηθνλνκηθήο εμαίξεζεο ινηπφλ είλαη εδάθε πνπ δελ αθνχο, δε βιέπεηο θαη δε κηιάο. 

πλήζσο, νη επηθξάηεηεο ερεκχζεηαο, γίλνληαη αληηιεπηέο σο ηφπνη πνπ νπζηαζηηθά δελ 
ππάξρνπλ, ζαλ καχξεο ηξχπεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε, ή ζαλ ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί. Γηα 
ηνλ Shaxson είλαη ην «κάπος αλλού πνπ γίλεηαη ποςθενά». Όκσο, ποςθενά δελ είλαη 
ποςθενά. Αληηζέησο θάζε επηθξάηεηα, είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο, θαη κε ηελ απφιπηε 
δηάζηαζή ηνπ, φπνπ θαζφινπ ηπραίεο δελ είλαη ε ηνπνζεζία θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

ήκεξα, ππάξρνπλ πάλσ απφ 60 πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 
επηθξάηεηεο ερεκχζεηαο. Ζ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή αιιά θαη ε ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή 
έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία. Υσξίδνληαη ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο, πέξαλ κεκνλσκέλσλ 
θξαηψλ. ηελ πξψηε ζπγθαηαιέγνληαη επξσπατθά θξάηε φπσο ην Λνπμεκβνχξγν, ην 
Ληρηελζηάηλ, αιιά θαη ε Οιιαλδία, πην πξφζθαηα ε Μάιηα θ.α. εκαληηθφηεξε φισλ ε 
Διβεηία, «ν θεπάθνο κέζα ζηε καησκέλε έξεκν», πνπ «πνηίδεηαη κε ην αίκα καο πνπ 
ρχλεηαη θαηακεζήο ζηελ έξεκν», φπσο έγξαθε ν Hikmet (ζην Εηγθιέξ, 1976), κε έλα 
παλίζρπξν ηξαπεδηθφ  ζχζηεκα, πνπ απφ ην 17ν αηψλα απνηειεί ζεζαπξνθπιάθην ησλ 
Δπξσπατθψλ ειίη. Δθηηλάζζεηαη θαηά ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα, θαη εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα 
πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ (είλαη γλσζηή ε καχξε ηζηνξία ηεο πνπ μέπιελε ηνλ πινχην ηνπ 
Υίηιεξ, Ziegler, 2007).  Με ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε νπδεηεξφηεηα θαη θαζνξηζηηθή 
ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ θαηνρπξψλεη ην ηξαπεδηθφ απφξξεην.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην βξεηαληθφ δίθηπν, κε πάλσ απφ ην 60% ησλ 
θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη θέληξν ην ίηη ηνπ Λνλδίλνπ. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 70, ζε 
αληηπαξάζεζε κε ην θξάηνο – θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ θεπλζηαληζκνχ- θαη 
απφ ηφηε θαη κεηά ζε ζπλεξγαζία, νη ηξάπεδεο ηνπ ίηη ζπγθξφηεζαλ ην δίθηπν πνπ 
νπζηαζηηθά θαηνρχξσζε ην λέν ξφιν ηνπ Λνλδίλνπ ζηελ κεηααπνηθηαθή επνρή. 
Δπεθηείλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο. ηνλ πξψην πεξηιακβάλνληαη ηα θνληηλά λεζηά ησλ 
Δμαξηεκέλσλ Δδαθψλ ηνπ ηέκκαηνο, ζηνλ δεχηεξν, κηθξά λεζησηηθά θξάηε, πιήξσο 
ειεγρφκελα απφ ηελ Αγγιία αιιά κε ηππηθή πνιηηηθή αλεμαξηεζία θαη ζηνλ ηξίην, θξάηε 
κε ηζηνξηθέο ζρέζεηο αιιά έμσ απφ ηελ άκεζε επηξξνή, φπσο ην Υνλγθ Κφλγθ, ε 
ηγθαπνχξε θαη ε Κχπξνο. 

Σξίηε θαηεγνξία, ην δίθηπν δνξπθφξσλ ησλ ΖΠΑ, κε ηζηνξία πξηλ ηνλ Β Παγθφζκην 
Πφιεκν, θαη ραξαθηεξηζηηθφηεξν ηνλ Παλακά. Ωζηφζν, ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, ε 
πνιηηηθή ηνπ ακεξηθάληθνπ θξάηνπο ήηαλ πην ηζρπξή απέλαληη ζηνπο θνξνινγηθνχο 
παξαδείζνπο. Όηαλ εηζήιζε ελεξγά ζηηο offshore δξαζηεξηφηεηεο, απνθάζηζε λα 
εζσηεξηθνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία, κέζα απφ ξπζκίζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείεο. Έηζη, 
κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ηνπ θφζκνπ, βξίζθνληαη 
ζήκεξα ζην έδαθνο ησλ ΖΠΑ, ζηηο πνιηηείεο ηνπ Νηέιαγνπεξ, ηνπ Γνπατφκηλγθ, ηεο 
Νεβάδα, ηεο Φιφξηληα θ.α. Τπάξρνπλ θαη ππεξάθηηα εδάθε, φπσο νη Ακεξηθάληθεο 
Παξζέλνη λήζνη, νη λήζνη Μάξζαι, θαη παξακέλνπλ ζεκαληηθά ηα θέληξα ηεο Ληβεξίαο 
θαη θπξίσο ηνπ Παλακά. 



28

Σα δίθηπα αιιεινζπλδένληαη θαη αληαγσλίδνληαη. Ωζηφζν γηα λα πεξηνξηζηεί ν 
αληαγσληζκφο, κε ηξφπν παξφκνην κε ηνλ έιεγρν ησλ γεηηνληψλ απφ ζπκκνξίεο,  
ππάξρνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθνί ξφινη, κε δηαθνξεηηθέο επηθξάηεηεο λα «εηδηθεχνληαη» ζε 
ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο, άιιεο λα ιεηηνπξγνχλ σο αγσγνί θ.α. εκαληηθφ ξφιν, βέβαηα 
παίδεη θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε, κε ηελ Διβεηία λα εμππεξεηεί πξψηα ηνπο γείηνλεο 
Γεξκαλνχο, Γάιινπο θαη Ηηαινχο, ην Μαπξίθηνο ηελ Ηλδία θαη ηελ Αθξηθή, ην Υνλγθ 
Κφλγθ θαη ε ηγθαπνχξε ηελ Κίλα.  

 

 
σήμα 1: Ζ παγθφζκηα γεσγξαθία ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ 
 

 
σήμα 2: Οη 20 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε έμνδν θεθαιαίνπ 
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3. ΔΗΓΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΕΩΝΔ (Δ.Ο.Ε.) 
 

«Δίκαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα επηηξέςνπκε ζε θάπνηεο πεξηθέξεηεο, θάπνηεο 
επηρεηξήζεηο, θάπνηνπο εξγάηεο θαη αγξφηεο πνπ εμαηηίαο ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο πέηπραλ 
θαιά απνηειέζκαηα, λα επηβξαβεχνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο 
δσήο ηνπο.» Σα παξαπάλσ ιφγηα εθθσλήζεθαλ απφ ηνλ Den Xiaoping (ζην Yeung, 2009), 
εγέηε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Κίλαο, ην 1978 θαη ζπλδένληαλ κε ηελ έλαξμε 
ηεο δηαδηθαζίαο «αλνίγκαηνο» ηεο θηλέδηθεο νηθνλνκίαο ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Λίγνπο 
κήλεο αξγφηεξα, ζηηο παξαιηαθέο επαξρίεο Γθνπαληφλγθ θαη Φνπηδηάλ, ζηα ζχλνξα κε ην 
Υφλγθ Κφλγθ, ζα πηνζεηεζνχλ εηδηθνί θαλνληζκνί γηα ην δηεζλέο εκπφξην θαη κέζα ζην 
1980 ζα ζρεδηαζηνχλ ζε απηέο ηέζζεξηο ΔΟΕ. Γελ ήηαλ νη πξψηεο, σζηφζν ν ηαπηφρξνλνο 
ζρεδηαζκφο απφ ην θξάηνο θαη ε ηεξάζηηα έθηαζε θαη εμάπισζή ηνπο απνηέιεζαλ ηνκή. 
Οη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη εθθξάδνπλ εηδηθέο δψλεο πξννξηζκέλεο γηα ην ρξεκαηηζηηθφ 
θεθάιαην, νη ΔΟΕ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ.  

 Ηζηνξηθά, θάπνηνο ζα έπξεπε λα αλαηξέμεη αξθεηά πίζσ γηα λα βξεη ηελ πξντζηνξία 
ησλ ειεχζεξσλ δσλψλ, αξρηθά κε ηε κνξθή ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ζε πεξηπηψζεηο 
φπσο ηεο Σεξγέζηεο ή ηνπ Γηβξαιηάξ ηνλ 18ν αηψλα, θαη αξγφηεξα, ζηε ηγθαπνχξε θαη 
ην Υφλγθ Κφλγθ, ζην ιηκάλη ηνπ Ακβνχξγνπ, ζηελ Ηζπαλία, ζηε αλφλ ηεο Ηξιαλδίαο. 
Παξφια απηά, ε ξαγδαία εμάπισζε ησλ ΔΟΕ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε παγθφζκην 
πξφηππν αλάπηπμεο θαη εθηεηακέλεο παξαγσγήο, έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 70 
θαη ηνπ 80 θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή ζηξνθή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη πνιηηηθή. 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (FIAS, 2008) δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθέο κνξθέο,  
δψλεο εμαγσγψλ θαη ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ιηκάληα, αζηηθέο πεξηνρέο, κεκνλσκέλα 
εξγνζηάζηα. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζε έλα ηφκν – επίζεο ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΠΣ- (Farole, 
2011) κε ηε ιέμε ΔΟΕ θάπνηνο κπνξεί λα θαληάδεηαη έλα πεξίθξαρην βηνκεραληθφ θηίξην 
κηαο θνξνδηαθεχγνπζαο πνιπεζληθήο κε εξγάηεο λα δνπιεχνπλ ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο, 
θάπνηνο άιινο «ην ζαχκα ηεο ελδέλ», κηαο θνζκνπνιίηηθεο πφιεο πνπ απφ έλα κηθξφ 
παξαζαιάζζην ρσξίν έθηαζε ζηα 14 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη θάπνηνο ηξίηνο ηα 
ιηκάληα ηνπ Νηνπκπάη θαη ηεο ηγθαπνχξεο. Καη ηα ηξία ζα ήηαλ αθξηβείο πεξηγξαθέο.  

Οη πεξηγξαθέο απηέο δελ είλαη αληηθαηηθέο. Γηαηί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΔΟΕ 
δελ είλαη ε ηειηθή ηνπο κνξθή αιιά ε ινγηθή πνπ ηηο δηέπεη. Πξφθεηηαη γηα εδάθε 
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, εηδηθά πξνζδηνξηζκέλα γηα λα απνηεινχλ εμαίξεζε, γηα λα κελ 
ηζρχεη εληφο ηνπο φηη ηζρχεη έμσ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη κεγάιεο εθηάζεηο 
πνπ ηα εθάζηνηε θξάηε νπζηαζηηθά αθαηξνχλ απφ ην έδαθφο ηνπο θαη ηηο παξαρσξνχλ σο 
ηφπνπο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. πρλά αλαιακβάλνπλ ηα ίδηα θαη ην θφζηνο ησλ 
ππνδνκψλ, ελψ ζηα νθέιε γηα ηηο επελδχζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε απνθπγή ηεο 
θνξνιφγεζεο ηφζν ζηα έζνδα φζν θαη ζηα πξντφληα, ε εμαίξεζε απφ θάζε εξγαζηαθή 
λνκνζεζία, ε παξάθακςε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
επηρεηξήζεσλ, ε άκεζε πξφζβαζε ζε πφξνπο, ε ιεηηνπξγία offshore δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ζπλνιηθά ε πιήξεο ειεπζεξία. πλήζσο ζρεδηάδνληαη ζε ζεκεία πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 
αλάγθεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη ζχλδεζεο κε δηεζλή δηακεηαθνκηζηηθά δίθηπα.  

Δμαηηίαο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ήηαλ αλακελφκελν απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 
λα πξνζειθχζνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Μέζα ζε κηα ρξνληά απφ 
ηελ ίδξπζή ηνπο, ζπγθέληξσζαλ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Κίλα. 
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην παξάδεηγκα ηνπο επεθηάζεθε θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ζηε 
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ρψξα. Σν πξφηππν ηεο Κίλαο δελ είλαη ην κφλν. ηελ Ηλδία, ΔΟΕ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ 
πξηλ. ηε βάζε ελφο παξφκνηνπ κνληέινπ είραλ νξηζηεί κεγάιεο εθηάζεηο. Ωζηφζν, ε κε 
ηθαλνπνηεηηθή εμέιημή ηνπο, νδήγεζε ην 1981 ζηελ εθαξκνγή θάηη δηαθνξεηηθνχ. Πιένλ, 
δε ρξεηάδνληαλ λα είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε clusters, επηρεηξεκαηηθά ζπκπιέγκαηα 
κεγάισλ εθηάζεσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ νη Μνλάδεο Δμαγσγηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, κίλη- 
ΔΟΕ, πνπ πξνζέιθπζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ θαη ζήκεξα είλαη πάλσ 
απφ 2500. Ο βαζκφο ειεπζεξίαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη κπνξεί θάζε εξγνζηάζην, αθφκα 
θαη κηα κεζαία εγρψξηα επηρείξεζε λα αηηεζεί γηα ηε κεηαηξνπή ηεο. Έλα δηαθνξεηηθφ 
κνληέιν, εθαξκφδεηαη απφ ην 1980 ζηνλ Μαπξίθην. ε αληίζεζε κε ηηο γεσγξαθηθά 
θαζνξηζκέλεο δψλεο, νιφθιεξε ε ρψξα είλαη νπζηαζηηθά ΔΟΕ, θαζψο ε έλλνηα ησλ δσλψλ 
δελ πεξηιακβάλεη εδάθε αιιά ζρεδφλ φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ην κνληέιν ησλ ΔΟΕ επεθηάζεθε ζε φιν θαη κεγαιχηεξα 
θνκκάηηα ηεο Αζίαο, ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ηδηαίηεξα 
πξφζθνξν έδαθνο δεκηνχξγεζε ε πηψζε ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» θαη έηζη πνιιέο 
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, είδαλ ζην έδαθνο ηνπο ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ δσλψλ.  

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Γελ 
είλαη ην κνλαδηθφ, θαζψο θαη νη ΔΟΕ, είλαη ηδηαίηεξεο επηθξάηεηεο ερεκχζεηαο. Ωζηφζν ν 
βαζηθφο ζηφρνο πνπ επηηεινχλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο, 
αλεκπφδηζηεο απφζπαζεο ππεξαμίαο. Γηαξθή είλαη ηα δεκνζηεχκαηα γηα ηνπο πεληρξνχο 
κηζζνχο, ηα εμνλησηηθά σξάξηα, ηα θινπβηά πνπ θαηνηθνχλ νη ζπλήζσο γπλαίθεο θαη 
κεηαλάζηξηεο, ζε απηά ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο εξγαζίαο θαη ιφγσ ρψξνπ δε ζα 
επεθηαζνχκε. Απνηειεί βεβαίσο ζιηβεξή εμέιημε γηα ηελ αλζξσπφηεηα ε γεληθεπκέλε 
επηζηξνθή ζηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο Αγγιίαο ηνπ Έλγθειο (1974), θαζψο «νη 
Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο ηεο Γθνπαληφλγθ θαη ηεο αγθάεο ζπκίδνπλ αιιφθνηα ην 
Μάληζεζηεξ θαη ηε Γιαζθφβε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840». (ζην Eagleton, 2012). 

 
4. ΔΛΛΑΓΑ, ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΓΑΦΖ ΔΞΑΗΡΔΖ. 
 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο ΔΟΕ, αλαζεξκάλζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, θαζψο 
ππνζηεξίδεηαη ζπρλά φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα κνληέιν πξνζέιθπζεο 
επελδχζεσλ. Πξηλ πεξίπνπ ελάκηζε ρξφλν, ν Μάξηηλ νχιηο, ηέζεθε ππέξ ηεο 
δεκηνπξγίαο ΔΟΕ, θαζψο «νη πεξηθνπέο απφ κφλεο ηνπο δε θέξλνπλ αλάπηπμε». Λίγεο 
κέξεο αξγφηεξα, ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο Κ. Υαηδεδάθεο, επηζεκνπνίεζε ηε ζέζε ηεο 
ειιεληθήο θπβέξλεζεο θάλνληαο ιφγν γηα «Εψλεο κε εηδηθά θνξνινγηθά θαη δηνηθεηηθνχ 
ραξαθηήξα θίλεηξα». Νσξίηεξα, ν Πέηξνο Σαηνχιεο πξφηεηλε λα γίλεη νιφθιεξε ε 
Πεινπφλλεζνο, ηεο νπνίαο είλαη πεξηθεξεηάξρεο, κηα ΔΟΕ. Σν ηδησηηθφ 
«Υξεκαηννηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηεο Θξάθεο» πξνζπαζεί δηαξθψο λα πηέζεη ππέξ ηεο 
πηνζέηεζεο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο ζηελ πεξηνρή. Μάιηζηα, ν βνπιεπηήο Έβξνπ 
Γεξνληφπνπινο, δήισλε κε βεβαηφηεηα φηη νη ΔΟΕ ζα ιεηηνπξγνχλ κε «λφκνπο Διιάδαο, 
φρη Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο», πξάγκα πνπ βέβαηα αληηηίζεηαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπο.  

 Ζ ζπδήηεζε έρεη αηνλήζεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Πηζαλφηαηα, ιφγσ ηνπ δηεζλνχο 
αληαγσληζκνχ, λα απνκαθξχλεηαη απφ ην άκεζν κέιινλ ν ραξαθηεξηζκφο  ζπγθεθξηκέλσλ 
πεξηνρψλ σο ΔΟΕ, αλ θαη απηφ είλαη ακθίβνιν, κηαο θαη νη πξνηάζεηο δηαξθψο 
επαλέξρνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ έθζεζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2013 απφ ην 
Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ εξεπλψλ (DIW, 2013). Μνξθή ΔΟΕ, σζηφζν, είλαη νη 
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ειεχζεξεο δψλεο ζηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, ηνπ Ζξαθιείνπ θαζψο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, 
κε κηα ηζηνξία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 19203. Σα εδάθε απηά δηεπθνιχλνπλ θαηά θχξην ιφγν 
ηεισλεηαθά ηα εκπνξεχκαηα. Όπσο νξίδνληαη απφ ην λφκν γηα ηε «Βειηίσζε ηνπ 
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο» (Απξίιεο, 2012) «νη ειεχζεξεο δψλεο θαη νη ειεχζεξεο 
απνζήθεο απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ρψξαο, δηαθξηηά απφ ην 
ππφινηπν ηεισλεηαθφ έδαθνο, φπνπ εκπνξεχκαηα ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνηίζεληαη ζε απηέο 
ζεσξνχληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαη κέηξσλ 
εκπνξηθήο πνιηηηθήο σο κε επξηζθφκελα ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ρψξαο». 

Μηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ε Γηαζπλνξηαθή Διεχζεξε Βηνκεραληθή Εψλε 
Οηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ (Γ.Δ.Β.Ε.Ο..) ζην Οξκέλην ηνπ Έβξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα 
έθηαζε 600 ζηξεκκάησλ, θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία, ε νπνία 
θαζνξίζηεθε σο Βηνηερληθφ Πάξθν (ΒΗΟΠΑ) ην 2000 θαη ην 2003 σο Διεχζεξε Εψλε 
ηχπνπ Η, δειαδή κε βαζηθφ ζηφρν ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ. ηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γ.Δ.Β.Ε.Ο.., ππνζηεξίδεηαη φηη ν ζηφρνο είλαη ε εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε έλα πνιχ 
επξχηεξν θάζκα επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαπνίεζε, ηα logistics, ηελ εκπνξία  
θαη παξνρή ππεξεζηψλ.  Παξφια απηά, δελ έρεη πξνρσξήζεη θάπνην έξγν, θαη ην κφλν πνπ 
παξαηίζεηαη είλαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο θαη ηξηζδηάζηαηα κειινληηθά 
ζρέδηα. Δληχπσζε θαη ζρεηηθέο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ην γεγνλφο, φηη ελψ δέθα ρξφληα 
δελ ππήξραλ εμειίμεηο, ην 2012, ν ππνπξγφο ΠΔΚΑ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ν 
αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Αλάπηπμεο, . Ξπλίδεο, ππέγξαςαλ ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαη 
ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ πξννπηηθή ηεο ελ ιφγσ δψλεο 
είλαη αθφκα άγλσζηε. Ο πξφεδξφο ηεο, ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ππνζηήξημε φηη γηα 
ηελ θαζπζηέξεζε, ππεχζπλε είλαη ε γξαθεηνθξαηία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Παξφηη, επνκέλσο, ε χπαξμε ηέηνησλ εδαθψλ πξνεγείηαη ηεο θξίζεο, ηα ηειεπηαία 
ρξφληα δεκηνπξγείηαη κηα λέα θαηάζηαζε. Ζ ρψξα βηψλεη έλα θαζεζηψο «κφληκεο 
εμαίξεζεο», πνπ έρεη εθθάλζεηο θαη ζε πεξηπηψζεηο «εδαθψλ εμαίξεζεο» φπσο ηα 
ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηψλ, νη πιεζαίλνπζεο  αλά ηε ρψξα  Μαλσιάδεο, 
αιιά θαη πεξηπηψζεηο φπσο ε Cosco ζηνλ Πεηξαηά. Πην αλεζπρεηηθή είλαη ε ππφζεζε ηεο 
κεηαηξνπήο νιφθιεξεο ηεο ρψξαο ζε έλα έδαθνο εμαίξεζεο, φπνπ νη λνκηθέο θαη ζεζκηθέο 
εθηξνπέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θαλφλα θαη θάζε δεκνθξαηηθή θαηάθηεζε ηίζεηαη ππφ 
ακθηζβήηεζε. ε απηά ηα πιαίζηα, εθηφο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο, εληείλνληαη 
θαη νη δηαδηθαζίεο πθαξπαγήο ηεο γεο θαη ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ.   

Ο Αιαίλ Μπαληηνχ (2013), ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «zonage», θαηάηκεζε ζε δψλεο, γηα 
λα πεξηγξάςεη ηε λέα θάζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Δίλαη έλαο ηκπεξηαιηζκφο ηεο 
θαηαιήζηεπζεο θαη ηεο απνδηνξγάλσζεο παξά ηεο απνηθηνθξαηίαο. Απηφ πνπ επηρεηξείηαη 
ζηνλ Δπξσπατθφ Νφην θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα, είλαη κηα πξνζπάζεηα κε ιηγφηεξν βίαην 
ηξφπν κεηαθνξάο απηνχ ηνπ κνληέινπ ζηελ Δπξψπε, γηα ηηο «αλαγθαηφηεηεο πνπ 
επηβάιιεη ε θξίζε». «Υάξε ζε απηέο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο επηηπγράλεηαη ε αλεκπφδηζηε 
εμάπισζε ηεο ιεειαζίαο ζε ζπλζήθεο… πνπ νη ιανί δελ δηαζέηνπλ πηα θαλέλα κέζν γηα 
λα ζπγθξνηήζνπλ κηα δηθή ηνπο αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Οη παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο 
νξγάλσζεο, ηεο εθπξνζψπεζεο θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο … ζηγά ζηγά ππνζθάπηνληαη 
νινθιεξσηηθά ζε απηήλ ηε δηάηαμε.»  

 
                       
3 Βεβαίσο ζηελ Διιάδα, ππάξρεη κηα καθξά ηζηνξία δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εηδηθψλ δσλψλ, φπσο π.ρ. νη 
ηφπνη εμνξίαο, ε Δπηηεξνχκελε δψλε ζηε Βφξεηα Διιάδα απφ ην 1936, αθφκα θαη νη λνκνζεζίεο θηλήηξσλ 
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5. ΔΓΑΦΖ ΔΞΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΑΝΗΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Αθφκα θαη ζην παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο, αλαγλσξίδνπκε έλα κνηίβν. Ο ζπγθεθξηκέλνο 
ηφπνο πνπ ιεηηνπξγεί σο «εμαίξεζε», κεηαζρεκαηίδεη ηνλ «θαλφλα». Ζ «εμαίξεζε» ηεο 
Διιάδαο επεξεάδεη φιε ηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζεθαλ,  
ζην έδαθνο ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ηεο θξίζεο ηνπ 70 θαη ηνπ 80, επηιέρζεθαλ 
ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο, ζηηο νπνίεο νη παξαθάκςεηο ησλ ηζρπφλησλ 
λνκνζεζηψλ ζα ιεηηνπξγνχζαλ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ φρη κφλν ησλ ζπλζεθψλ «εληφο» 
ησλ εδαθψλ εμαίξεζεο, αιιά θπξίσο «εθηφο». Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά ησλ 
επηθξαηεηψλ ερεκχζεηαο ήηαλ ε ακθηζβήηεζε ησλ απζηεξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαλνληζκψλ ηεο θευλζηαλήο πεξηφδνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλνιηθήο απνξξχζκηζεο. 
Αληίζηνηρα, νη ΔΟΕ, δεκηνχξγεζαλ έλα ππφδεηγκα πνπ ηαρχηαηα ιεηηνχξγεζε ζα κνριφο 
πίεζεο γηα ηελ επξχηεξε ζπξξίθλσζε ησλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ. ηε δηαξθή θνχξζα 
ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο παξέρνπλ 
νινέλα θαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζην θεθάιαην. Έηζη, ίζσο ε Διιάδα ζήκεξα κε άιιεο 
ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ, είλαη φρη κφλν έλα εξγαζηήξη αθξαίσλ πνιηηηθψλ 
ιηηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ αιιαγή ζε παλεπξσπατθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα, αιιά θαη 
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εμαίξεζεο ζε θαλφλα.  

ηε κλεκεηψδε «Δπνρή ησλ Άθξσλ», ν Hobsbawm (2006) γξάθεη φηη «δεκηνπξγείηαη 
κηα “παγθφζκηα” νηθνλνκία, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή 
βάζε. Σξεηο πηπρέο ηεο δηεζλνπνίεζεο απηήο μερσξίδνπλ ηδηαίηεξα: νη δηεζληθέο εηαηξείεο 
(γλσζηέο σο “πνιπεζληθέο”), ν λένο δηεζλήο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, θαη ε εκθάληζε θαη 
άλνδνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ “εμσεδαθηθψλ παξαδείζσλ”». Καη νη ηξείο, ζρεηίδνληαη 
απφιπηα κε ηα εδάθε εμαίξεζεο, φκσο φπσο πξνζπάζεζα λα πεξηγξάςσ, φρη κφλν δελ 
είλαη α-ρσξηθά, αιιά έρνπλ πνιχ ηζρπξή εδαθηθή βάζε. Έηζη, νη «θαηαζηάζεηο 
νηθνλνκηθήο εμαίξεζεο», ρσξηθνπνηνχληαη ζε «εδάθε νηθνλνκηθήο εμαίξεζεο», πνπ 
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα άληζε αλάπηπμε. 

 
6. ΔΠΗΛΟΓΟ. Για μια εξαίπεζη ζηην εξαίπεζη. 

 
Μηα απφ ηηο θξηηηθέο ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε εμαίξεζεο, είλαη φηη δίλεη ιίγε 

πξνζνρή ζηηο αληηζηάζεηο. Φαληάδεη ζαλ ε απφιπηε εμνπζία ηνπ θπξίαξρνπ λα 
δηαησλίδεηαη αηαιάληεπηε θαη αππξφβιεηε. Πνιιέο θνξέο κέλεη ζηελ αθάλεηα, ε 
πξνζπάζεηα, ε εμαίξεζε λα ζηακαηήζεη, λα ληθεζεί, λα αληηζηξαθεί. Οη ΔΟΕ, εμ νξηζκνχ, 
νθείινπλ λα εμαιείθνπλ ην βαζηθφ ερζξφ, ηελ ηαμηθή πάιε. Όκσο απηή πνηέ δελ 
εμαιείθεηαη θη έηζη βιέπνπκε ηελ Κίλα θαη άιιεο ρψξεο λα θινλίδνληαη απφ απεξγίεο θαη 
ζπγθξνχζεηο  (Lee, 2007).  Καη ζηε ρψξα καο, ιίγα ζα έρνπκε πξνζθέξεη αλακέλνληαο ή 
θαη θαηαλνψληαο ηα κειινχκελα αλ απηφ δε ζπκβάιιεη γηα ηελ απνηξνπή ηνπο. Άιισζηε, 
ε 8ε ζέζε γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, ηνπ Benjamin (1983) , είλαη ζαθήο: 

«Ζ παξάδνζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ καο δηδάζθεη φηη ε «θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο» 
πνπ δνχκε απνηειεί ηνλ θαλφλα. Οθείινπκε λα πξνζεγγίζνπκε κηα αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, 
πνπ λα αληηζηνηρεί ζην παξαπάλσ. Θα αληηκεησπίζνπκε ηφηε ζαλ θαζήθνλ ηελ πξνψζεζε 
ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ζα βειηησζεί έηζη ε ζέζε καο ζηνλ 
αγψλα θαηά ηνπ θαζηζκνχ.» 
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