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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

ε κηα πξνζπάζεηα εμεξεύλεζεο κηαο λέαο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο πνπ αλαδείρζεθε κε 
ην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, αλαδύνληαη κηα ζεηξά από 
εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ρσξηθή θπξίσο δηάζηαζε απηνύ ηνπ θνηλσληθνύ 
θαηλνκέλνπ: Πνηα ξήμε πξαγκαηνπνίεζε ζην ρώξν ην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ; Ση 
είδνπο λέν δεκόζην ρώξν απηή ε ξήμε όξηζε; Πνηό ήηαλ ην πνιηηηθό ππνθείκελν 
“πιήζνο”; Πώο θηλήζεθε ζην ρώξν θαη ηη ξνηθόηεηεο θαη ρσξηθόηεηεο δεκηνύξγεζε; Πξνο 
απηή ηελ θαηεύζπλζε πξνηείλεηαη ν ηζρπξηζκόο γεηηλίαζεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο πιαηείαο κε 
έλλνηεο ζπιινγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηεο ζύγρξνλεο θηινζνθίαο, όπσο απηέο ηνπ ζκήλνπο 
θαη ηνπ πιήζνπο, θαζώο θαη κηα πξνζπάζεηα παξάιιειεο ραξηνγξάθεζήο ηνπ. Θα 
δηαθαλεί πσο ην ξίδσκα απηήο ηεο θίλεζεο ζε έλαλ ηόπν κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή θαη 
πνιηηηθά ζπκβνιηθή ζεκαζία, όπσο απηόλ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, δεκηνύξγεζε 
εμαξρήο, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηεο, ηελ δπλαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ 
κηαο απιήο δηακαξηπξίαο ζε θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν: ζηελ επαλνηθεηνπνίεζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ σο θνηλό αγαζό, κέζα από δηαδηθαζίεο 
ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ρεηξαθέηεζεο. Πξνηείλεηαη ελ ηέιεη έλαο λένο ηξόπνο αληίιεςεο 
ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, σο έλα πεδίν ζρεζηαθό, πεδίν ζύγθξνπζεο, ζπλύπαξμεο, 
ακθηζβήηεζεο, πνιιαπιόηεηαο γεγνλόησλ θαη ζπκβάλησλ· έλα απνηέιεζκα 
αιιεινζρεηηζκώλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλνηρηέο δηαπξαγκαηεύζεηο 
θαη ηελ δηάδξαζε.  

 
Λέξειρ κλειδιά: πλήθορ, ζμήνορ, μοναδικόηηηα, αγανακηιζμένοι 
 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ  
 

Σηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο έρεη δεκηνπξγεζεί ζε παγθόζκην επίπεδν έλαο λένο ηύπνο 
πνιηηηθήο δηεθδίθεζεο· από ηελ Αξγεληηλή θαη ηελ αγνξά Σrueke, ηηο εμεγέξζεηο ζηελ 
Σπλεζία, ηελ Αίγππην, ηε Ληβύε, ην Μπαρξέηλ θαη ηελ Τεκέλε,  κέρξη ηνπο 
αγαλαθηηζκέλνπο ηεο Plaza del Sol ηεο Μαδξίηεο, ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο ηεο Αζήλαο, 
ηελ θαηάιεςε ηεο Liberty Plaza θαη ηώξα ηεο πιαηείαο Σαμίκ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 
ην πιήζνο έρεη έξζεη ζηελ πιαηεία θαη ζην θέληξν ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ. Η 
δηακαξηπξία δελ έρεη ηελ κνξθή πνπ είρε παιαηόηεξα, αιιά κηα πνιύ πην δηεπξπκέλε 
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξάμε. Έρεη σο θεληξηθό άμνλα ηε δεκηνπξγία ελόο δηαθνξεηηθνύ 
ηξόπνπ αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο ρσξίο αληηπξνζσπεύζεηο, κέζα ζε έλαλ 
δεκόζην ρώξν πνπ αλήθεη ζε απηνύο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ. Οη “πιαηείεο” πιένλ είλαη 
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κηα εηδηθήο κνξθήο δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ ζπλόισλ θαη ζπιινγηθήο 
ζπγθξόηεζεο ηνπο ζε πνιηηηθά ππνθείκελα πνπ θνκίδνπλ ηζηνξηθέο αιιαγέο.  

ε κηα πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο κηαο λέαο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο πνπ δηακνξθώζεθε κε 
ην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ, δηαθαίλεηαη πσο ην ξίδσκα απηήο ηεο θίλεζεο ζε έλαλ 
ηόπν κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή ζπκβνιηθή ζεκαζία, δεκηνύξγεζε εμαξρήο, θαηά 
ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηεο, ηελ δπλαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ κηαο απιήο 
δηακαξηπξίαο ζε θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν: ζηελ επαλνηθεηνπνίεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη 
ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ σο θνηλό αγαζό, κέζα από δηαδηθαζίεο ζπιινγηθήο δξάζεο 
θαη ρεηξαθέηεζεο. Δλ ηέιεη πξνηείλεηαη έλαο λένο ηξόπνο αληίιεςεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, 
σο έλα πεδίν ζρεζηαθό, πεδίν ζύγθξνπζεο, ζπλύπαξμεο, ακθηζβήηεζεο, πνιιαπιόηεηαο 
γεγνλόησλ θαη ζπκβάλησλ. Έλα απνηέιεζκα αιιεινζρεηηζκώλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ, 
πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλνηρηέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηελ δηάδξαζε.  

 
2. ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Ω ΠΛΗΘΟ 

ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΩΝ 
 

Η πιαηεία πληάγκαηνο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα είρε θαηαιήμεη λα είλαη έλαο 
δηάδξνκνο από ην κεηξό πξνο ηελ Δξκνύ θαη αληίζηξνθα1, ζε ηίπνηα δελ παξέπεκπε ζηελ 
“πιαηεία- απιή” ηεο πόιεο, όπσο απηή πεξηγξάθεθε από ηνλ Raul Zibechi (Zibechi, 
2010). Οη ζπλερείο αλαπιάζεηο ηόζν ηεο πιαηείαο ηεο ίδηαο, όζν θαη ν εμεπγεληζκόο πνπ 
ππέζηε όιν ην θέληξν ηεο Αζήλαο, από ηελ πιαηεία θαη θάησ, ε ζπλερήο αζηπλόκεπζε 
ηεο Βνπιήο θαη ησλ ππνπξγείσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ριηδή ησλ θεληξηθώλ μελνδνρείσλ 
θαη ηηο θάκεξεο παξαθνινύζεζεο, κεηέηξεςαλ ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ζε έλαλ “κε- 
ηόπν” (M. Auge, 1995). Έλα κε- ηόπν κε ειάρηζηε θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, κε πξνθαζνξηζκέλεο ρξήζεηο ή πξναπνθαζηζκέλεο θηλήζεηο θαη κε 
κεδακηλή θνηλσληθή εκπινθή.  

ε κηα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ηεο θίλεζεο- ξνήο ησλ αηόκσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζαλ  ηελ πιαηεία πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ, 
αληηιακβάλεηαη θαλείο κηα έληνλε πξνδηαγεγξακκέλε θίλεζε,  κε ζαθή θαηεύζπλζε, αξρή 
θαη ηέινο (ρήκα 1). Πξόθεηηαη γηα κηα ζπκπεξηθνξά ζκήλνπο, πνπ από ηνλ Thacker, 
πεξηγξάθεηαη σο έλα νκαδηθό θαηλόκελν, πνπ απαξηίδεηαη από εηεξόθιεηεο κνλάδεο 
(individuals) θαη ζπλδηαιέγεηαη κε όξνπο δηαζπλδεζηκόηεηαο θαη επηξξνήο ηνπ ελόο 
αηόκνπ ζην άιιν ζηελ θίλεζή ηνπ ζην ρώξν (Thacker, 2004). Η ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη 
κεηαμύ ησλ κνλάδσλ είλαη πξάγκαηη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, όκσο είλαη ζρέζε πνπ 
πεξηνξίδεηαη ζε κηα ελζηηθηώδε αθνινπζία θηλήζεσλ ησλ κνλάδσλ κεηαμύ ηνπο, θαη όρη 
ζηελ ελδερόκελε αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε δηαπξνζσπηθήο εκπινθήο, πνπ απνπζηάδεη 
εληειώο, αθνύ ν ζηόρνο είλαη απζηεξά αηνκηθόο. πγρξόλσο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν 
παξαιιειηζκόο ηεο αλζξώπηλεο ξνήο, έγηλε ζε πξώην επίπεδν κε βάζε ηελ κνξθή. 
Οθείινπκε όκσο λα αλαγλσξίζνπκε πσο ε εμέηαζε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ελόο 
θνηλσληθνύ θηλήκαηνο, όπσο απηό ησλ αγαλαθηηζκέλσλ, κόλν κε όξνπο κνξθνινγηθνύο, 
δελ είλαη αξθεηό. Οη κνξθηθέο παξαηεξήζεηο θαη νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε δίθηπα, ζκήλε 

                                                           
1 αθήο παξέλζεζε ζηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηαλ ηελ πόιε σο ηόηε ππήξμε ε εκπεηξία ηνπ Γεθέκβξε 
ηνπ 2008. Σν θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο γηα πνιινύο ήηαλ ε ινγηθή ζπλέρεηα 
ηνπ ειιεληθνύ Γεθέκβξε, πνπ αληηκεηώπηζε ηελ πόιε όρη απιώο θαη κόλν σο πεδίν εθδήισζεο θαη δξάζεο 
ηνπ θηλήκαηνο, αιιά εμειηθηηθά σο ην επίδηθν αληηθείκελό ηνπ. (βι. ηαπξίδεο, 2010)  
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ηεξκηηώλ θαη πνπιηώλ παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε γελεαινγηθή θπξίσο 
βάζε ηεο νξγάλσζεο ή ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπο από άιιεο 
πεξηπηώζεηο δηθηπαθώλ δξάζεσλ, δελ είλαη όκσο νη κνλαδηθέο θαη νη ζεκαληηθόηεξεο. 

Γηαθαίλεηαη έηζη πσο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θηλήκαηνο ησλ 
αγαλαθηηζκέλσλ, απαηηείηαη κηα κεηαθύιεζε από ηνλ βην-ηερληθό όξν ηνπ ζκήλνπο 
(swarm) , ζηελ πνιηηηθή πιένλ έλλνηα ηνπ πιήζνπο ή πνιιαπιόηεηαο (multitude), θαζώο 
θαη από ηελ έλλνηα ηεο κνλάδαο ή αηνκηθόηεηαο (individual), ζε απηήλ ηεο κνλαδηθόηεηαο 
(singularity), όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη θπξίσο από ηνπο Negri θαη Hardt (Hardt, 2004). 

ηελ πεξίπησζε ησλ αγαλαθηηζκέλσλ ηνπ πληάγκαηνο, έλα ζύλνιν αλζξώπσλ 
δηαθνξεηηθώλ θαη ζσκάησλ αλεμάξηεησλ, βξίζθνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζηνλ ίδην ρώξν. 
Από ηε ζηηγκή πνπ νη αγαλαθηηζκέλνη αξρίδνπλ λα δξνπλ, λα δηαδξνύλ, λα θηλνύληαη ζην 
ρώξν, λα απαηηνύλ, ηόηε κεηαηξέπνληαη από άηνκα ζε κνλαδηθόηεηεο, από κάδα ζε 
πιήζνο, ζε πνιηηηθό ππνθείκελν.  

Πνην είλαη όκσο ην ππνθείκελν ηνπ πιήζνπο ζηελ πιαηεία; Πξνζεγγίδνληαο ζε πξώην 
επίπεδν ην πνιιαπιό ππνθείκελν ηνπ πιήζνπο, ζα ιέγακε όηη απνδίδεηαη κηα ζπιινγηθή 
ηαπηόηεηα ππό ηνλ γεληθό, αόξηζην, ίζσο θαη ελ κέξεη άηνπν ηίηιν “αγαλαθηηζκέλνη”. Η 
ζπιινγηθή απηή ηαπηόηεηα, λόκηδε θαλείο πσο θαζώο ζα ζηέγαδε όια απηά ηα εηεξόθιεηα 
ζηνηρεία πνπ απάξηηδαλ ην πιήζνο, ελ ηέιεη ίζσο θαη λα ηα θνπθνύισλε, λα ηα μεζώξηαδε. 
Από ηηο πξώηεο θηόιαο ζπλαληήζεηο, ε ιατθή ζπλέιεπζε έζπεπζε λα απαληήζεη: “Δίκαζηε 
εξγαδόκελνη, άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη, λενιαίνη, πνπ έρνπκε έξζεη ζην ύληαγκα γηα λα 
παιέςνπκε θαη λα αγσληζηνύκε γηα ηηο δσέο καο θαη ην κέιινλ καο.”, ελώ ίζσο αθόκε πην 
εύζηνρα θάπνηα παλό έγξαθαλ: “Δίκαζηε όινη εκείο” ή “είκαζηε ην 99%”ή “είκαζηε ν 
θαλέλαο”. 

Σν πιήζνο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ (εδώ ε κεηάθξαζε ηνπ multitude σο πνιιαπιόηεηα ζα 
ήηαλ πην θαηάιιειε) ακθηζβεηεί έκπξαθηα όιεο ηηο παιηέο ηαπηνπνηήζεηο ησλ 
θνηλσληθώλ ππνθεηκέλσλ. Οη αγαλαθηηζκέλνη είλαη άλεξγνη θαη εξγαδόκελνη, αξηζηεξνί 
θαη παηξηώηεο, λένη θαη ειηθησκέλνη, ηδενιόγνη θαη “απνιίηηθνη”, όινη καδί ζε έλα 
ελσκέλν “είκαζηε ν θαλέλαο”.  

Απηόο ν “θαλέλαο” δελ κπνξνύζε λα βξεη θαιύηεξν ζύκβνιν από ηε κάζθα ηνπ 
Anonymous. Σν ρακνγειαζηό πξόζσπν ηνπ Guy Fawkes κε ην ιεπηό κνπζηάθη, είλαη ε 
εηθόλα πνπ ρξεηαδόηαλ ην θίλεκα ησλ πιαηεηώλ γηα λα ζπκβνιίδεη απηό πνπ 
αληηπξνζσπεύεη ηελ αηνκηθόηεηα θαη ηελ κνλαδηθόηεηα. Δίλαη ην ζύκβνιν πνπ 
εηθνλνπνηεί κηα παγθόζκηα θνηλή θαηάζηαζε· είλαη νη απαληαρνύ αγαλαθηηζκέλνη θαη 
εμεγεξκέλνη, σο πιήζνο κνλαδηθνηήησλ. Ο Anonymous ζπκβνινπνηεί ην ππνθείκελν ηεο 
ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο, κέζσ ηεο αλσλπκίαο. Μηα αλσλπκία πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα 
ηνπ θόβνπ, ηεο απόθξπςεο θαη ηεο παζεηηθήο αληίζηαζεο, αιιά κηαο ελεξγνύο πνιηηηθήο 
πξάμεο. 

Η πξόθιεζε πνπ ζέηεη ην πιήζνο είλαη ην πώο κπνξεί κηα θνηλσληθή πνιιαπιόηεηα λα 
επηθνηλσλεί θαη λα δξα από θνηλνύ, παξακέλνληαο εζσηεξηθά δηαθνξνπνηεκέλε. Ο ηξόπνο 
κε ηνλ νπνίν νξγαλώζεθε θαη εμειηθηηθά ιεηηνύξγεζε ε ιατθή ζπλέιεπζε πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε βξάδπ, νδεγεί ζε κηα αλάγλσζε κε όξνπο κνλαδηθόηεηαο- 
πιήζνπο. Η ηπραηόηεηα πνπ δηαθαηείρε ηελ δηαδηθαζία γηα λα πάξεη θαλείο ηνλ ιόγν θαη λα 
αλαθεξζεί ζηε ζεκαηηθή πνπ πιεηνςεθηθά είρε απνθαζηζηεί πξνεγνπκέλσο από όια ηα 
κέιε ηεο ζπλέιεπζεο, είλαη έλα ηζρπξό ζηνηρείν πνπ απνδεηθλύεη όηη όιεο νη 
κνλαδηθόηεηεο κε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο κπνξνύζαλ κέζσ ηεο έθθξαζεο ηεο 
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γλώκεο ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξόλν. Η ζπλέιεπζε από ηε 
θύζε ηεο απέηξεπε ηελ εθπξνζώπεζε θαη αληηηηζόηαλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
ηαπηνπνίεζε, ελώ παξάιιεια πξνσζνύζε ηελ έλλνηα ηεο κνλαδηθόηεηαο. 

Η δηαδξνκή ηεο ζπλέιεπζεο έηζη, απνθάιππηε έλα λέν πεδίν ζην ρσξνρξόλν πνπ 
γελληόηαλ θαζεκεξηλά, κέζσ ηεο ελαιιαγήο ζε έλα κεγάιν βαζκό, ηόζν ηνπ όγθνπ ηνπ 
πιήζνπο, όζν θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ κνλαδηθνηήησλ, θαη θαη’ επέθηαζε 
ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζην ρώξν (ρήκα 2). ηελ πην ζπλήζε εθδνρή ηεο ζπλέιεπζεο, όηαλ 
απηή εμειηζζόηαλ κε θέληξν ηελ κηθξνθσληθή, ην πιήζνο αλαπηπζζόηαλ αθηηλσηά ζρεδόλ 
γύξσ ηνπ, δεκηνπξγώληαο ρσξηθόηεηεο κε ππθλώκαηα, αξαηώκαηα θαη δηαδξόκνπο 
θίλεζεο. Σν πιήζνο, ζε αληίζεζε κε ην ζκήλνο, αλά πάζα ζηηγκή ζρεδίαδε ηνλ εαπηό ηνπ, 
δελ θηλνύληαλ ελζηηθησδώο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ήηαλ ζε άκπλα. Σν 
πιήζνο δελ ήηαλ ζηαηηθό, ήηαλ κηα νληόηεηα ζε θίλεζε. 

Η ζπλέιεπζε αιιά θαη νη ππόινηπεο δξάζεηο ησλ κνλαδηθνηήησλ, απνθάιπςαλ πσο ην 
πιήζνο δελ επηδεηνύζε κηα αιιαγή κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν θπβεξλεηηθό ζρήκα, αιιά 
πξόηεηλε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζην ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο γεληθά, κηα δηαθνξεηηθή 
αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο, ζε κηα “βην-πνιηηηθή” (Hardt, Negri, 2004) 
δηάζηαζε αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ πξαγκάησλ. Ο Foucault είρε εθθξάζεη πσο 
είλαη πνιύ πην νπζηαζηηθό λα αλαθεξόκαζηε ζε κηα “βην-πνιηηηθή” , σο ην πεδίν εθείλν 
κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγνύληαη παξαγσγηθά ππνθείκελα, πνπ γλσξίδνπλ πώο λα κελ 
πξνζαξκόδνληαη ζηηο θπξίαξρεο ζπκπεξηθνξέο, όπσο  γηα παξάδεηγκα ηνπ θαηαλαισηή 
πνπ ςσλίδεη, ηνπ πνιίηε πνπ ςεθίδεη, ή ηνπ ηειεζεαηή πνπ αιιάδεη θαλάιηα (Foucault, 
1997). πλεπώο, ε ζπλύπαξμε απηή ζηνλ θαηξό ηεο βηνπνιηηηθήο ηείλεη λα  εγθνιπώζεη 
όιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πιήζνπο ζηελ πιαηεία θαη αλαδεηθλύεηαη σο πην ζεκαληηθή από ην 
απνηέιεζκά ηεο. Αλαθέξεηαη ηόζν ζε όζνπο θηλνύληαλ ζηελ ίδηα ηελ πιαηεία –ηνπο 
“θάησ”- όζν θαη ζε όζνπο θηλνύληαλ ζηελ Βαζηιίζζεο νθίαο – ηνπο “πάλσ”. 
Πξνζεγγίζεηο πνπ δηαθνξνπνηνύλ ην πιήζνο, πεξλώληαο ζε κηα ζεηξά δηαθξίζεσλ κε 
θξηηήξην ηελ ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ζηε ζπλέιεπζε ή όρη, θαη ζπλεπώο ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε νκάδσλ ηνπ πιήζνπο ζε δηαλννύκελε ειίη θαη απνιίηηζηε κάδα, 
εμαθνινπζνύλ  λα ζπλδηαιέγνληαη κε όξνπο πνιηηηθήο πνπ δελ πθίζηαληαη πηα.  

Οη πάλσ- απζόξκεηνη θαη νη θάησ-ζπλεηδεηνί είλαη κηα δηπνιηθή δηάθξηζε πνπ 
δηαπέξαζε όιν ην πιήζνο. Ο Mitchell, ππνζηεξίδεη πσο ε δηάθξηζε κεηαμύ “απζόξκεηνπ”, 
σο ίδηνλ ηεο ςπρήο ή ηνπ θνξκηνύ, θαη ηνπ “ζπλεηδεηνύ”, σο απνηέιεζκα ηεο ινγηθήο ή 
ηνπ λνπ, είλαη από κόλε ηεο απνηέιεζκα ηεο βηνπνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε λεσηεξηθή ηεο 
κνξθή (Mitchell, 1990). Ωο εθ ηνύηνπ, θάζε πξνζπάζεηα δηάθξηζεο αλάκεζα ζηνπο πάλσ 
θαη ζηνπο θάησ αλαπαξάγεη ηηο πνιηηηθέο κνξθέο ηεο βηνπνιηηηθήο εμνπζίαο, κε βάζε ηελ 
νπνία ην ζώκα θαη ε ινγηθή πξέπεη λα θξαηηνύληαη ρσξηζηά γηα λα κπνξέζνπλ λα 
θαιιηεξγεζνύλ θαιύηεξα.  

Η ζπλέιεπζε αιιά θαη νη ππόινηπεο δξάζεηο ησλ κνλαδηθνηήησλ, απνθάιπςαλ πσο ην 
πιήζνο πξόηεηλε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο. 
Παξάιιεια, κέζα από ηνλ ηξόπν πνπ απηέο αλαπηύρζεθαλ ρσξηθά, δεκηνπξγνύζαλ θάζε 
θνξά έλα ζεκείν αλαθνξάο- θέληξν, ζην νπνίν ην πιήζνο αλαθεξόηαλ. Σν ζεκαληηθό 
είλαη πσο ηα θέληξα απηά, σο ζεκεία αλαθνξάο, άιινηε ζηαζεξά, άιινηε ρσξνρξνληθά 
κεηαβαιιόκελα ή αθόκε θαη άπια,  δελ αλέπηπζζαλ κηα ζρέζε κνλνζήκαληε κε ην 
πιήζνο, αιιά κηα επαθή ακθίδξνκε, κηα δηαδξαζηηθή επαθή όπνπ πνκπόο θαη δέθηεο 
άιιαδαλ ζπλερώο ξόινπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πσο νη δηαδξάζεηο απηέο παξήγαγαλ 
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κηθξνύο ε κεγαιύηεξνπο θνηλνύο ηόπνπο, πνπ ζην ζύλνιό ηνπο ελ ηέιεη δεκηνπξγήζεθε ν 
θνηλόο ηόπνο ηνπ πιήζνπο ηεο πιαηείαο. Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ θέληξσλ απηώλ, 
ήηαλ ε “ζπεηξνεηδήο- ζπκβησηηθή ζρέζε”, όπσο πεξηέγξαςαλ νη Hardt θαη Negri, πνπ 
αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηηο αλαδπόκελεο ππνθεηκεληθόηεηεο ηνπ πιήζνπο θαη ζηα 
επηκέξνπο απηά θέληξα- θνηλνύο ηόπνπο (Hardt, Negri, 2004). Η ππνθεηκεληθόηεηα 
παξάγεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ελώ παξάιιεια απηή ε 
παξαγόκελε ππνθεηκεληθόηεηα παξάγεη κε ηε ζεηξά ηεο  λέεο ζρεζηαθέο κνξθέο 
επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο παξάγνπλ πάιη λέεο ππνθεηκεληθόηεηεο θαη νύησ θαζεμήο. Απηή ε 
ζπεηξνεηδήο δηαδηθαζία παξαγσγήο ππνθεηκεληθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ παξαγσγήο 
θνηλνύ ηόπνπ θαη αληίζηξνθα αλαθαιύπηεη ην κεγαιείν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ 
πιήζνπο. Πνιιέο θνξέο, νη θνηλνί απηνί ηόπνη ηνπ πιήζνπο είραλ απξνζδηόξηζηα όξηα θαη 
άπια ραξαθηεξηζηηθά· παξάγνληαλ από ηηο ζπδεηήζεηο ζηηο δηάζπαξηεο παξέεο, από έλα 
απζόξκεην δξώκελν, από ην μέπιπκα ηεο πιαηείαο από ηα ρεκηθά, ή από ηηο άπιεο 
δηαζπλδέζεηο κέζσ ηνπ internet. 

Όπσο ζε θάζε δίθηπσζε, έηζη θη εδώ δεκηνπξγείηαη έλα πιήζνο από δηαθνξεηηθά 
θέληξα, εθ ησλ νπνίσλ θαλέλα δελ βξίζθεηαη ζην “θέληξν”. Γαλεηδόκελε ηελ έθθξαζε 
ηνπ Guillermo Kaejane, είλαη θέληξα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο κεηαγσγείο (switches), πνπ 
παξαιακβάλνπλ θαη απνζηέιινπλ πξνηάζεηο θαη λνήκαηα (Kaejane, 2011). Η νπζία είλαη 
ε παξαγσγή ηνπ θνηλνύ σο απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ πιήζνπο. Ο θνηλόο 
ηόπνο πνπ παξάγεηαη θάζε θνξά είλαη έλα δηαθνξεηηθό ρσξηθό αληηθείκελν.  

ηελ πεξίπησζε ησλ αγαλαθηηζκέλσλ, ην πιήζνο δελ δηέζρηζε ηελ πιαηεία. Σελ 
θαηέιαβε. Σελ θαηνίθεζε. Απηό απνδείρζεθε θαη από ηελ εγθαηάζηαζε πνιιώλ ζθελώλ 
ζηα παξηέξηα ηεο πιαηείαο. Αθόκε θαη ν ηξόπνο πνπ νξγαλώζεθαλ θαη θαηαλεκήζεθαλ 
ζην ρώξν νη ζθελέο, ππνδεηθλύεη ηηο κνλαδηθόηεηεο σο ππνθείκελα ηνπ θηλήκαηνο. Με 
απηννξγαλσηηθή δηάζεζε θαη ρσξίο θαλέλα θεληξηθό έιεγρν, απέδσζαλ ηδηαίηεξεο 
ρσξεηηθόηεηεο, κε έληνλα δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμύ ηνπο. Η εγθαηάζηαζε 
ησλ ζθελώλ, αθελόο επαλαδηαπξαγκαηεύηεθε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεζκνζεηεκέλε ρξήζε 
ηνπ εμνπιηζκνύ, ελ πξνθεηκέλσ ηα παξηέξηα, αθεηέξνπ δηέξξεμε ηηο παγησκέλεο θαη 
εληειώο δηαρσξηζκέλεο έλλνηεο ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ.  

Έηζη, ελώ ηα πξσηλά εμειηζζόληνπζαλ ζηελ πιαηεία αθξηβώο όπσο πξηλ ηνπο 
αγαλαθηηζκέλνπο κε ηα αλζξώπηλα ζκήλε λα θαηεπζύλνληαη ζηνπο εθάζηνηε 
εμαηνκηθεπκέλνπο ζηόρνπο ηνπο, ηώξα θάηη είρε αιιάμεη (ρήκα 3). Σα ίρλε ηνπ πιήζνπο 
ήηαλ απηά πνπ ππνδήισλαλ πσο νη κνλαδηθόηεηεο κπνξεί λα κελ ήηαλ εθείλε ηελ ίδηα 
ζηηγκή εθεί (κε ην ζώκα ηνπο), όκσο ζα επαλεξρόληνπζαλ γηα λα αλαζπλζέζνπλ ην 
πιήζνο ζηελ κνξθή πνπ ην γλσξίζακε. Σν πιήζνο αθόκε θαη ηόηε ήηαλ παξόλ, αθόκε θη 
αλ ήηαλ αόξαην. Γηλόηαλ αληηιεπηό, όρη κόλν κέζσ ησλ ηρλώλ ηνπ, αιιά θαη κέζσ ηνπ 
δηθηύνπ πνπ αλέπηπζζε όηαλ δελ ήηαλ εθεί.  

Αθόκε θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν όκσο επηηπγραλόηαλ απηό πνπ επηζπκνύζε ην πιήζνο, ε 
ζπλέρεηα. Ο Guillermo Kaejane, ζην θείκελό ηνπ Επηά λέξειρ κλειδιά για ηην εμπειπία ηηρ 
Μαδπίηηρ, αλαθεξόκελνο ζηελ εμέγεξζε ησλ Ιζπαλώλ ζηελ πιαηεία Sol, γξάθεη 
ραξαθηεξηζηηθά: “Η εκπεηξία θξαηηέηαη δσληαλή αθόκε θη όηαλ δελ είκαζηε παξόληεο. Γηα 
ην ιόγν απηό ε θαηαζθήλσζε ζηελ πιαηεία Sol δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ρσξίο ηελ 
ύπαξμε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Η ζπλέρεηα ηεο εκπεηξίαο επηηπγράλεηαη κε ηελ από-
εδαθνπνίεζε. Βξίζθνκαη ζηελ Sol, παξόιν πνπ είκαη ζην ζπίηη. Δίκαη ζηε Sol, γηαηί 
ζπλέρεηα κηιάσ γη’ απηό, γηαηί δελ κπνξώ λα ζπγθεληξσζώ ζηε δνπιεηά κνπ, γηαηί δελ 



99

 

κπνξώ λα ην βγάισ από ην θεθάιη κνπ. Κη όηαλ κπνξώ πάσ εθεί. Πεγαίλσ ηξέρνληαο λα 
ζπλδεζώ κε ηνλ “θνηλσληθό ππνδνρέα”, έηζη ώζηε νη άιινη λα κπνξέζνπλ λα 
αλαπαπζνύλ.”(Kaejane, 2011). 

Με βάζε απηήλ ηελ θνηλσληθή αιιά θαη δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε, ηηο Κπξηαθέο 
νξγαλσλόληνπζαλ ηα παλεπξσπαηθά θαιέζκαηα (ρήκα 4). Η πιαηεία πηα δελ 
πεξηνξηδόηαλ ζηα ζηελά γεσκεηξηθά ηεο όξηα, αιιά δηεπξπλόηαλ ζε κηα πνιύ κεγαιύηεξε 
πεξηνρή· κπνξεί λα ήκνπλ ζηελ Δξκνύ, ζηελ Καξαγεώξγε εξβίαο ή ζηελ Πηλδάξνπ αιιά 
ήκνπλ ζηελ πιαηεία. Σν ζεκαληηθό ζηελ πεξίπησζε απηή, ήηαλ πσο κέζα από ηελ λνεηή 
δηαζύλδεζε ηνπ πιήζνπο ζην ύληαγκα, κε απηό ηεο πιαηείαο Sol ηεο Μαδξίηεο, 
δεκηνπξγνύληαλ έλα “ππεξ- πιήζνο”. Σν “ππεξ- πιήζνο” απηό, ζπλέδεε κε έλαλ αόξαην 
ηύπν δηθηύσζεο, ηνπηθά απνζπαζκέλεο, αιιά “ςεθηαθά θαη λνεηά δηαζπλδεδεκέλεο 
ηνπηθόηεηεο” (Παπαιεμόπνπινο, 2010). Μπνξνύκε κε βεβαηόηεηα πηα λα πνύκε πσο ην 
θίλεκα ησλ πιαηεηώλ, αλά ηηο πιαηείεο όινπ ηνπ θόζκνπ, ήηαλ “έλα”. Ήηαλ θαη είλαη ην 
θίλεκα ησλ πιαηεηώλ, πνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, αιιά θαη κέζσ ελόο αόξαηνπ δηθηύνπ 
αιιειεγγύεο θαηάθεξε λα είλαη “έλα”. Οη πιαηείεο ηεο Μεζνγείνπ θαη νιόθιεξνπ ηνπ 
θόζκνπ ζπλδηαιέγνληαη κε έλα λέν ιεμηιόγην. Αλαξηώληαο παλό θαη ζηέιλνληαο 
κελύκαηα αιιειεγγύεο ή επηθνηλσλώληαο κέζσ δηαδηθηύνπ, νη λέεο ζπιινγηθόηεηεο 
δεκηνπξγνύλ δηθηπώζεηο, αιιάδνπλ ζπζρεηηζκνύο θαη δεκηνπξγνύλ λένπο όξνπο 
δηαζπλδεζηκόηεηαο. Δθθξάδνπλ ην αίηεκα γηα κηα θαιύηεξε δσή θαη κηα ζπιινγηθή 
ρεηξαθέηεζε. 

 

σήμα 1. Υάξηεο 1 σήμα 3. Υάξηεο 3 

σήμα 4. Υάξηεο 4 σήμα 5. Υάξηεο 5 

σήμα 2. Υάξηεο 2 
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Μηα αληίζηνηρε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ πιήζνπο ζα πεξίκελε θαλείο ηηο 
εκέξεο ησλ θαιεζκάησλ γηα παλειιαδηθή απεξγία. Η ύπαξμε όκσο ηόζν ησλ κεηαιιηθώλ 
ηεηρώλ θαη ησλ δηκνηξηώλ γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηνπ πιήζνπο 
ζηνπο γύξσ δξόκνπο, όζν θαη ε ζθιεξή θαη βίαηε θαηαζηνιή πνπ ππέζηε ην θίλεκα θαη ε 
πιαηεία, θαζόξηζαλ κηα άιινπ είδνπο θίλεζε (ρήκα 5). Σηο εκέξεο απηέο, θαη εηδηθά ηηο 
ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ην θίλεκα δερόηαλ ζθιεξή επίζεζε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιήζνπο 
θαζνξηδόηαλ θπξίσο κε όξνπο ζκήλνπο· ελζηηθηώδεηο αιιαγέο πνξείαο, αθνινπζία ησλ 
πνιιώλ ή θαη δηάζπαζε όηαλ θάπνηνο απεηιείηαη άκεζα από εμσηεξηθή επίζεζε. Παξόια 
απηά, ππήξραλ ζηηγκέο, πνπ ελώ γύξσ από ηελ πιαηεία εμειηζζόηαλ έλα ζθεληθό 
πνιέκνπ, κέζα ζηελ πιαηεία, νη κνλαδηθόηεηεο ηνπ πιήζνπο πνπ είραλ παξακείλεη, 
έζηελαλ απηνζρεδηαζηηθά ρνξό κε κνπζηθά όξγαλα θαη ρεηξνθξνηήκαηα θαη σο άιια 
“θέληξα- κεηαγσγείο” ζπγθέληξσλαλ ην πιήζνο γύξσ ηνπο. Με ηελ απνρώξεζε ησλ 
δπλάκεσλ θαηαζηνιήο όκσο απνθαιύθζεθε ε ηζρπξόηεξε απόδεημε ηεο ππόζηαζεο ηνπ 
πιήζνπο· νη κνλαδηθόηεηεο θηηάρλνληαο αλζξώπηλεο αιπζίδεο θηλνύζαλ κπνπθάιηα λεξνύ 
από ρέξη ζε ρέξη γηα λα μεπιπζεί ε πιαηεία από ηα ρεκηθά. Σν μέπιπκα θαη ν θαζαξηζκόο 
ηεο πιαηείαο όπσο πξαγκαηνπνηήζεθε, ήηαλ ζαθώο κηα αθόκε πξαθηηθή κνλαδηθόηεηαο 
κέζα ζην πιήζνο· εμαηνκηθεπκέλεο ελέξγεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ απηννξγαλσηηθά θαη 
παξάγνπλ θνηλέο αλαθνξέο, ελ ηέιεη θνηλό ηόπν.  
 

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σειηθά, ε πιαηεία πληάγκαηνο, από κε-ηόπνο, ρώξνο  βηαζηηθώλ θαη αθεξεκέλσλ 
δηαδξνκώλ, γίλεηαη ζπίηη καο, αθνύ θηινμελεί όρη κόλν ηελ αγαλάθηεζε αιιά θαη ηηο 
ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα όλεηξά καο. Η πιαηεία κεηαηξέπεηαη ζε ζεκείν 
αλαθνξάο ηεο επαηζζεζίαο καο. Σν θίλεκα ηεο πιαηείαο, δεκηνπξγεί κηα ζπλερή 
κεηακόξθσζε ησλ έσο ζήκεξα θαηεζηεκέλσλ ηξόπσλ ζπιινγηθήο δσήο θαη δξάζεο. 
Αιιάδεη ηελ ζρέζε καο κε ηελ πόιε θαη ηνλ δεκόζην αζηηθό ρώξν. Αλαθαηαιακβάλεη ηνλ 
ρξόλν θαη ηνλ ρώξν ζηελ πόιε θαη ηνπο αλαδηνξγαλώλεη. Οη ηεξαξρίεο αλαηξέπνληαη θαη 
λέεο θνηλέο κνξθέο δσήο αλαθαιύπηνληαη ζπλερώο.  Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν είλαη ε 
δηεύξπλζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ αληίιεςεο θαη βίσζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ εθδνρώλ ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ, νη δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ησλ ίδησλ πξαγκάησλ κέζσ ηνπ 
δηαθνξεηηθνύ ιεμηινγίνπ.  

Απηό είλαη ην λέν πνπ έθεξε ε πιαηεία· νη κνλαδηθόηεηεο ηνπ πιήζνπο αλέδεημαλ 
αθξηβώο απηήλ ηελ δηαθνξεηηθή αληίιεςε δεκηνπξγίαο ρώξνπ, κέζσ ηεο 
επαλαλνεκαηνδόηεζεο. Σν πιήζνο κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηελ δξάζε ηνπ, έθεξε ηελ 
κνλαδηθόηεηα σο ππνθείκελν- ρξήζηε ηεο πιαηείαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο- ρξήζηεο –θαηαλαισηέο. Από ηελ άιιε αλέηξεςε ηνλ ηξόπν ρξήζεο, 
ιεηηνπξγίαο ή δξαζηεξηόηεηαο ζε κηα θεληξηθή πιαηεία πνπ παξαπέκπεη ζην ύληαγκα. Η 
ξήμε ησλ θαηεζηεκέλσλ θαη απνζαθεληζκέλσλ από πξηλ δξάζεσλ ζηελ πιαηεία ήηαλ κηα 
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξάμε. ηελ πιαηεία, ηα θαζίζκαηα έγηλαλ βάζε γηα ηα εθζέκαηα 
ησλ θαιιηηερλώλ, ηα παξηέξηα γέκηζαλ ππλόζαθνπο, ηα δέληξα ζηήξημαλ ηα παλό θαη ηηο 
κηθξνθσληθέο, ην πιαθόζηξσην κεηαηξάπεθε ζε έλα κεγάιν θαζηζηηθό, ην ζηληξηβάλη 
έγηλε ε πεγή γηα λα μεπιπζεί ε πιαηεία. 

πλεπώο ν θνηλόο ρώξνο, σο ζηόρνο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαζπλδεζηκόηεηαο κηαο 
θνηλσλίαο ζε θίλεζε, πνπ αλά πάζα ζηηγκή εμεξεπλά ηνλ δεκόζην ρώξν, αλαθαιύπηεη ηηο 
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αξεηέο ηνπ, αθπξώλεη ηνπο απνθιεηζκνύο ηνπ, επαλαλνεκαηνδνηεί ηηο ειεπζεξίεο ηνπ, 
δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο εξκελείεο ηνπ, δεκηνπξγεί ην θνηλό. Σν πιήζνο ζηελ πιαηεία 
ζεκαηνδόηεζε κηα ερεξή επηζηξνθή ηεο πνιηηηθήο σο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη έζεζε ην 
ζέκα ηεο αλάθηεζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ σο θπζηθνύ ρώξνπ ησλ πόιεσλ. ε κηα πιαηεία 
πληάγκαηνο πνπ απνηθηνπνηήζεθε από ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη δηέζεζε έλα 
πξόζθνξν πεδίν γηα λα γξαθηεί έλα λέν θεθάιαην ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ· λένη 
δεζκνί θνηλσληθόηεηαο θαη αιιειεγγύεο αλαπηύρζεθαλ, λέα πνιηηηθή ζπλείδεζε 
δηακνξθώζεθε.   

Σν θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο κπνξεί θαηλνκεληθά λα 
εμαθαλίζηεθε- κε βίαηε εμαθάληζε- όκσο απηά πνπ γέλλεζε δελ πεζαίλνπλ. Σν πιήζνο 
ζηελ πιαηεία έρεη θάλεη ηελ αξρή γηα ηελ αιιαγή. Η πιαηεία πληάγκαηνο, απέλαληη από 
ηε Βνπιή θαη πεξηηξηγπξηζκέλε από θπβεξλεηηθά θηίξηα, ζπκβνιίδεη όιεο ηηο δνκέο ηεο 
θεληξηθήο εμνπζίαο. Η θαηάιεςε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, όπσο πξαγκαηνπνηήζεθε, 
είλαη κηα ζαθήο θίλεζε ακθηζβήηεζεο νιόθιεξεο ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθελήο. 
Η ηαπηόρξνλε θαηάιεςε όκσο ησλ πιαηεηώλ όιεο ηεο ρώξαο, αιιά θαη ηεο πιαηείαο 
Σαρξίξ, ηεο Plaza Del Sol θαη ηεο Liberty Plaza, καο επηηξέπεη λα κηιάκε γηα ην θίλεκα 
ησλ πιαηεηώλ θαη όρη γηα κηα (αθόκε) δηακαξηπξία έμσ από ηε Βνπιή. ηηο πιαηείεο ηνπ 
θόζκνπ γξάθεηαη έλα λέν θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ε παγθόζκηα δηάζηαζε ησλ 
πιαηεηώλ ηνπ ζήκεξα. 

 
 

Δςσαπιζηώ θεπμά ηον καθηγηηή μος,  κ. ηαύπο ηαςπίδη, για ηην ειλικπινή ενθάππςνζη, 
ςποζηήπιξη και εμπιζηοζύνη πος μος δείσνει ηα ηελεςηαία σπόνια.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ηα ρξόληα ηεο ζύγρξνλεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο νη ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο 
ζπιινγηθόηεηεο, όπσο  είλαη  νη Σξάπεδεο ρξόλνπ αιιά θαη ηα δίθηπα LETS (Local 
Exchange Trading Systems), έρνπλ πάξεη εθηεηακέλεο κεληηαθέο δηαζηάζεηο. Μηα ηέηνηα 
πεξίπησζε είλαη θαη ην Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο, πνπ ηδξύζεθε 
ην 2009,  έρεη έδξα ηνλ Βόιν θαη ζήκεξα αξηζκεί 1300 κέιε.  Σν δίθηπν απηό εθαξκόδεη 
ηελ αληαιιαγή   πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, έρνληαο δεκηνπξγήζεη σο κέζν ζπλαιιαγώλ 
ηε δηθή ηνπ Σνπηθή Δλαιιαθηηθή  Μνλάδα (ΣΔΜ), κηα ειεθηξνληθήο κνξθήο θαη όρη απηή 
κνλάδα. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο επηδηώθνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα λνήκαηα θαη ην 
πεξηερόκελν ηόζν ησλ νηθνλνκηθώλ όζν θαη ησλ θνηλσληθώλ ηνπο πξαθηηθώλ κέζα από 
ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο. 

  Γεθάδεο είλαη ηα δεκνζηεύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιόγσ δίθηπν ζην Βόιν σο κηα 
πόιε πνπ ‘εγθαηέιεηςε ην επξώ’, πνπ βξήθε ‘κηα ιύζε ζηελ θξίζε’ θαη ην θσηνγξαθίδνπλ 
σο κηα όαζε ειπίδαο θαη έκπξαθηεο βνήζεηαο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
από ηελ νηθνλνκηθή ύθεζε, ηελ αλεξγία θαη ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ωζηόζν, 
κεηαμύ ηνπ  απηνπξνζδηνξηζκνύ  θαη  ηεο κεληηαθήο αλαπαξάζηαζεο  ππάξρεη ζεκαληηθή 
απόθιηζε, θαζώο νη ηδξπηέο κηινύλ γηα έλα εγρείξεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ ηα 
ζεκάδηα ηεο θξίζεο γίλνπλ εκθαλή ζηελ Διιάδα θαη επελδύζεθε κε κηα ζεηξά από 
θνηλσληθέο θαη εζηθέο αμίεο. Καζώο, όκσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ άθεζε αλέπαθε θακία 
πηπρή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, έηζη θαη ζην δίθηπν απηό κε ηελ εκθάληζε ηεο απμήζεθαλ 
θαηαθόξπθα ηα κέιε ηνπ αιιά θαη ε δεκνζηόηεηά ηνπ. Η αλαθνίλσζε απηή, πνπ 
πξνθύπηεη από εζλνγξαθηθή επηηόπηα έξεπλα γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζην ηκήκα ΙΑΚΑ 
ηνπ ΠΘ, ζα επηθεληξσζεί ζηελ νπηηθή κειώλ ηνπ δηθηύνπ όηη ην Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη 
Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο  κάιινλ πξνζαξκόζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, παξά 
δεκηνπξγήζεθε γηα λα ηηο θαιύςεη. 

 
Λέξεις κλειδιά: lets, οικονομική κρίση, αστικός χώρος  
 
 
1.ΤΣΗΜΑΣΑ LETS 

 
Σα ζπζηήκαηα LETS (Local Exchange Trading Systems) είλαη ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο 

νξγάλσζεο ηνπηθνύ επηπέδνπ1.. Αθνξνύλ νκάδεο κε θνηλό ηόπν αλαθνξάο κηα γεσγξαθηθή 
πεξηνρή, θαζώο ε δηαδηθαζία αληαιιαγήο βαζίδεηαη ζηε  ζπλάληεζε ησλ 

                                                 
1. Γίθηπα απηνύ ηνπ ηύπνπ ζπλαληάκε ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ζε πνιιέο πόιεηο αλα ηνλ 
θόζκν. Δλδεηθηηθά ππάξρεη ην Lagos LETS ζηελ Νηγεξία ηεο Αθξηθήο, ην δίθηπν Barterworks ζην Σνξόλην 
ηνπ Καλαδά, αιιά θαη ην ΔΜΡΟ ( Δλαιιαθηηθή Μνλάδα Ρνδόπεο) ζηελ Κνκνηελή  Ρνδόπεο θαη ην 
ηαθξαέιη , ζηελ Πάηξα. ηνπ λνκνύ Αραΐαο.  
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ζπλαιιαζζόκελσλ πξνζώπσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη σο βάζε γηα ηελ 
δεκηνπξγία ζπιινγηθνηήησλ πνπ αληαιιάζζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο πξντόληα θαη 
ππεξεζίεο, από ηα νπνία ηα κελ πξντόληα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεηαρεηξηζκέλα ή 
θαηλνύξγηα αληηθείκελα θαη ηξόθηκα, θαη νη δε ππεξεζίεο ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο 
ηνπ θάζε κέινπο. Σν κέζν ζπλαιιαγώλ, σζηόζν, δελ είλαη ην εθάζηνηε εζληθό λόκηζκα, 
αιιά έλα λέν κέζν, κηα άπιε, άηνθε θαη εηθνληθή κνλάδα2. Οη κνλάδεο απηέο 
ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό / εηθνληθό ινγαξηαζκό πνπ απνθηά θάζε κέινο, νη 
νπνίεο θαη απμνκεηώλνληαη αλάινγα κε ηηο ζπλαιιαγέο. Η ιεηηνπξγία ελόο ηέηνηνπ 
ζπζηήκαηνο απαηηεί ηελ ζηαζεξή ζπκκεηνρή αηόκσλ, ηελ ύπαξμε ελόο ρώξνπ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη, όπσο ζα θαλεί, 
δηακνξθώλεη κηα κνξθή ηνπηθόηεηαο. Οη ζπιινγηθόηεηεο πνπ πηνζεηνύλ απηόλ ηνλ ηξόπν 
νξγάλσζεο δελ ζηνρεύνπλ ζηελ απόθηεζε θέξδνπο, αιιά ζηελ αλαζθόπεζε θαη 
αλαδηάξζξσζε  ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο πξαθηηθώλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη νκάδεο πνπ 
ζπγθξνηήζεθαλ κε ζθνπό ηελ θάιπςε ησλ πξνο ην δελ ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
θαη δύζθνισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. Ωζηόζν ν δηαρσξηζκόο απηόο δελ απνηειεί θαλόλα, 
θαζώο νη ιόγνη δεκηνπξγίαο ελόο δηθηύνπ πνηθίινπλ θαη ζπλίζηαηαη ε κειέηε θαηά 
πεξίπησζε. Η θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ ελ ιόγσ νκάδσλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ 
νξηδόληηα, πεξηιακβάλεη δειαδή ηαθηέο ζπλειεύζεηο όπνπ ηα κέιε απνθαζίδνπλ θαη 
δξνπλ νκαδηθά. Γελ ππάξρνπλ ηεξαξρηθέο ηαμηλνκήζεηο, παξά κόλν θάπνηνη ξόινη πνπ 
απνδίδνληαη ζηα κέιε κε ζθνπό ηελ εύξπζκε  ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγηθόηεηαο. 
 
 
2.ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΧΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΜΑΓΝΗΙΑ 

 
Μηα ηέηνηα ζπιινγηθόηεηα είλαη ην Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο. 

Η επίζεκε3 ίδξπζή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζην 2009, ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ. Η δηαδηθαζία ηεο 
ίδξπζεο είρε ηελ κνξθή ηεο ζπλέιεπζεο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξεπξέζεζαλ ζε κηα 
ζπλάληεζε γηα λα ζπκβάινπλ ζην λέν απηό εγρείξεκα θαη λα ζπλδηακνξθώζνπλ ην 
δνκηθό θαη ηδενινγηθό ηνπ ππόβαζξν. Ωο πξνο ην πξώην ζθέινο, ε  γεληθή ζπλέιεπζε 
νξίζηεθε σο  αλώηαην  όξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα ιόγνπο πξαθηηθνύο, 
δεκηνπξγήζεθε κηα αθόκα εβδνκαδηαία ζπλέιεπζε ζπληνληζκνύ, ε νπνία 
εμνπζηνδνηήζεθε λα επηιύεη ηα θαζεκεξηλά  δεηήκαηα.4 Σν δνκηθό κέξνο πεξηιακβάλεη 
επηπιένλ ηηο νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο αζρνινύληαη κε ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ5 θαη ησλ κειώλ θαζώο θαη ηελ επηηέιεζε  ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ6 .Σν δεύηεξν ζθέινο, απηό ηνπ ηδενινγηθνύ ππόβαζξνπ, βξίζθεηαη ππό  

                                                 
2. Οη κνλάδεο απηέο ζπλήζσο θαηακεηξώληαη κε έλα, ηδηαίηεξεο κνξθήο, ινγηζκηθό, πνπ εγθαζίζηαηαη ζε 
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Σν ινγηζκηθό απηό ζπληζηά θαη ην βαζηθό εξγαιείν ηεο εθάζηνηε νκάδαο 
θαζώο πεξηιακβάλεη ηόζν ηνπο εηθνληθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ κειώλ, όζν θαη ηα πξνο αληαιιαγήο πξντόληα 
θαη ηηο ππεξεζίεο. 
3. Δπίζεκε κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο 
4. Οη ζπλειεύζεηο, εθηόο από όξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ, απνηεινύλ θαη εθαιηήξην γηα ζπδήηεζε. πρλά ηα 
κέιε ζπγθεληξώλνληαη κε ζθνπό λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ ζπιινγηθόηεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαη, λα 
επηιύζνπλ ηηο όπνηεο δηαθνξέο έρνπλ ηα κέιε κεηαμύ ηνπο, ή αθόκα θαη λα ζπδεηήζνπλ θάπνην επίθαηξν 
δήηεκα ηεο θνηλσλίαο ηνπ Βόινπ. 
5. Σν δίθηπν έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ έλα θηήξην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί σο ρώξν  αληαιιαγώλ θαη 
ζπλειεύζεσλ. Σα κέιε ην απνθαινύλ 'αγνξά' .Σν θηήξην απηό αλήθεη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη έρεη 
ηεζεί ζηελ δηάζεζε ηνπ Γ.Α.Α.Μ κε ζπκθσλεηηθό ρξεζηδαλείνπ.   Δπηπιένλ δηαζέηεη έλαλ αθόκα ρώξν, 
όπνπ εξγάδεηαη ε Οκάδα Τπνζηήξημεο Μειώλ. Ο  ρώξνο απηόο απνηειεί κέξνο ηεο ηδησηηθήο θαηνηθίαο ελόο 
από ηα κέιε. 
6. Δλδεηθηηθά, ππάξρεη ε Οκάδα Τπνζηήξημεο Μειώλ, κε  ππνρξεώζεηο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ζηελ 
νπνία εξγάζηεθα θαη εγώ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηηόπηαο έξεπλαο. 
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ζπλερή δηακόξθσζε7, κε θάπνηεο αξρέο, σζηόζν, πνπ ζεσξνύληαη ζεκειηαθέο: ηελ 
ηζόηεηα, ηελ ηζνηηκία, ηελ  αλνηρηή δηαδηθαζία θαη ηε δηαθάλεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 
αιιειεγγύε. ήκεξα ην δίθηπν αξηζκεί 1300 εγγεγξακκέλα κέιε, σζηόζν από απηά κόλν 
πεξίπνπ 500 ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ζπλαιιαγέο, ζηηο ζπλειεύζεηο θαη ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Γ.Α.Α.Μ. ύκθσλα κε ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν από ην 
μεθίλεκά ηνπ, ηα κέιε απμήζεθαλ θαηαθόξπθα από ην 2010 ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
πνπ έπιεμε ηελ ρώξα, αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο κεγάιεο δεκνζηόηεηαο πνπ πήξε ην δίθηπν. 
 
 
3.ΔΡΔΤΝΑ 
 

Η κειέηε ηεο ελ ιόγσ ζπιινγηθόηεηαο θαη ε δηεξεύλεζε ησλ ζεσξεηηθώλ δεηεκάησλ 
πνπ ζα ηεζνύλ ζηελ ζπλέρεηα, έγηλε κε επηηόπηα εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ δηήξθεζε από 
ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαη είλαη κέξνο πηπρηαθήο 
εξγαζίαο γηα ην ηκήκα ΙΑΚΑ ηνπ Π.Θ.. ε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα, πξαγκαηνπνίεζα 
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εληάρζεθα ζην δίθηπν αξρηθά σο 
κέινο, θαη έπεηηα ζπκβάιινληαο ζηελ Οκάδα  Τπνζηήξημεο Μειώλ. Η έξεπλα επίζεο 
ζπκπεξηιακβάλεη ζπλεληεύμεηο κε κέιε από ηελ ηδξπηηθή νκάδα πνπ είραλ καθξόρξνλε 
ζπκκεηνρή ζην δίθηπν, αιιά θαη κε κέιε πνπ εληάρζεθαλ πξόζθαηα. Σέινο, ην ζθέινο ηεο 
παξαηήξεζεο θαιύπηεηαη από ηελ παξνπζία  κνπ ζε όιεο ηηο  ζπλειεύζεηο ηεο 
ζπιινγηθόηεηαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ζηηο  θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ  ρώξνπ ζπλαιιαγώλ, ηελ απνθαινύκελε 
'αγνξά'.  Δπηπιένλ, ε έξεπλα απηή ζπληζηά κηα ' αλζξσπνινγία νίθνη' , θαζώο ην Γ.Α.Α.Μ. 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ, όπνπ θαηνηθώ θαη επνκέλσο εληάζζεηαη ζε  έλα 
νηθείν κνπ πνιηηηζκηθά ζύζηεκα. 
 
 
4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΑ 
 

 Γηα ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, ε  νηθνλνκία είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 
επξύηεξνπ θνηλσληθνύ κνξθώκαηνο. Έηζη ε κειέηε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ8 σο 
ζύλζεηνπ θνηλσληθνύ θαηλόκελνπ θαηαδεηθλύεη πνιιέο πηπρέο ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο 
πξαγκαηηθόηεηαο. ηηο δπηηθνύ ηύπνπ θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ην θπξίαξρν 
αληαιιαθηηθό κέζν ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ην ρξήκα γεληθνύ ζθνπνύ 9 ( 
Bohannan, 1959) θαη ν ζηόρνο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ειεύζεξεο αγνξάο  είλαη ην 
νηθνλνκηθό θέξδνο. 

Οη κειέηεο πάλσ ζην ρξήκα θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη 
πνιιέο. Καη ν Simmel θαη ν Marx θαη ν Weber αληίζηνηρα, ηνλίδνπλ πσο ηα ζύγρξνλα 
ρξήκαηα παξέρνπλ έλα παγθόζκην κέηξν ζύγθξηζεο γηα αληηθείκελα, ζρέζεηο, ππεξεζίεο 

                                                 
7. Σν Γ.Α.Α.Μ. Υαξαθηεξίδεηαη από θηλεηηθόηεηα. Νέα κέιε πξνζηίζεληαη ή παιαηόηεξα απνρσξνύλ. 
Δμαηηίαο απηνύ, ην ηδενινγηθό πιαίζην  αιιά θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη βξίζθνληαη ζπλερώο ππό 
ζπδήηεζε, θξηηηθή θαη αλαδηακόξθσζε  εθ ησλ έζσ. 
8. Η Sussana Narotzky πεξηγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο σο ηελ πξνζπάζεηα ησλ αλζξώπσλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα πξνο ην δελ ζε πιηθό επίπεδν. ( Narotzky 1997,2007) 
9. Σελ έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο γεληθνύ θαη εηδηθνύ ζθνπνύ ηελ εηζήγαγε ν Bohannan. To ρξήκα γεληθνύ 
ζθνπνύ ιεηηνπξγεί σο κέζν ζπλαιιαγήο, ηξόπνο πιεξσκήο, ζηαζεξό ηεο αμίαο, σο κέζν απνζήθεπζεο 
πινύηνπ, σο κνλάδα κέηξεζεο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη δπλαηή ζε όιεο ηηο ζθαίξεο αληαιιαγήο. 
Υαξαθηεξίδεηαη επηπιένλ από δηαηξεηόηεηα, εύθνιε κεηαθνξά, αλζεθηηθόηεηα θαη εγγελή αμία. Σν ρξήκα 
εηδηθνύ ζθνπνύ έρεη κόλν θάπνηεο από ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη δπλαηή κόλν ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζθαίξεο αληαιιαγήο. ( Bohannan 1959 ζην  Bloch & Parry,1989). 
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θαη πξόζσπα. Δπηπιένλ, κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ν θαζέλαο, ηα ζπλδένπλ κε ηελ 
πξνώζεζε ηνπ αηνκηθηζκνύ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ αιιειέγγπσλ θνηλσληώλ. ηηο 
λεόηεξεο πξνζεγγίζεηο, ν Appadurai (1986) κίιεζε γηα ηηο απάλζξσπεο θαη 
νκνγελνπνηεηηθέο επηδξάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο εηζβνιήο ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 
θαζεκεξηλόηεηαο. Αληίζηνηρα ν Bill Maurer (2006) αλαθέξζεθε ζηελ ανξηζηία ηνπ 
ρξήκαηνο θαη νη Parry & Bloch (1989) επεζήκαλαλ ηηο απξόζσπεο θαη αζήκαληεο ζρέζεηο 
πνπ δεκηνπξγεί ε αλσλπκόηεηα ησλ ρξεκάησλ. 

 Παίξλνληαο, ινηπόλ, ππόςε ην θπξίαξρν, ζήκεξα, νηθνλνκηθό ζύζηεκα, κπνξνύκε λα 
πξνζδηνξίζνπκε  ζπγθξηηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο θνηλόηεηεο πνπ έρνπλ 
εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη λα αλαιύζνπκε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηδενινγία πνπ 
ηηο δηαπλέεη. Δλαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο θνηλόηεηεο ζεσξνύληαη νη νκάδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ κηα δηαθνξεηηθή, από ηελ εζληθή, κνλάδα10 ζπλαιιαγώλ θαη πνπ 
πξνζπαζνύλ κέζα από ηελ αληαιιαγή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ 
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη κέζσ απηώλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Ο 
Bill Maurer (2006) ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη ηπραίν πνπ ηα ελαιιαθηηθά λνκίζκαηα θαη 
ηα ηνπηθά αληαιιαθηηθά ζπζηήκαηα (LETS) έρνπλ αλαδπζεί θαη έρνπλ ππξνδνηήζεη ην 
ελδηαθέξνλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηελ ίδηα ηζηνξηθή ζηηγκή κε ηελ αλάδπζε ηεο 
κεγάιεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ. Ο 
Barnes (1972) ζεσξεί όηη ηα δίθηπα εθιακβάλνληαη σο κηα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε 
νπνία πξνέξρεηαη από πνίθηιιεο θνηλσληθέο πηέζεηο πξνο ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο. Ωο 
απόξξνηα απηώλ ησλ πνιιαπιώλ πηέζεσλ, είλαη ηα άηνκα, εθόζνλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα, 
λα επηιέγνπλ ελαιιαθηηθέο πνξείεο δξάζεο.  Σα κέιε ελόο δηθηύνπ επηδηώθνπλ ηελ 
αλάπηπμε θνηλσληθώλ επαθώλ θαη ηελ επηθνηλσλία θαη θαζώο κεηά από θάζε ζπλαιιαγή 
παξακέλνπλ ζην δίθηπν, νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο ελδπλακώλνληαη θαζώο κνηξάδνληαη 
ζπλαηζζήκαηα, εκπεηξίεο θαη επζύλεο κε ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ειεύζεξεο 
απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ ζηηο πξώηεο ζπλαιιαγέο, κεηαηξέπνληαη ζε δεζκεύεηο κε ηα 
άιια κέιε, θαζώο θνηλσληθά έξρνληαη πην θνληά (Sabaté Muriel, 2009). 

Έηζη νη ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ελόο δηθηύνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πξνζσπηθή 
επαθή ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ, θάηη πνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ ειεύζεξε αγνξά, δελ 
πεξηιακβάλεη αληηθείκελα απνμελσκέλα από ηνλ δεκηνπξγό ή ηνλ αξρηθό θάηνρό ηνπο.  
Αληίζεηα, θάζε ζπλαιιαγή εγθαηληάδεη  κηα λέα ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ.  
Βέβαηα, παξόιν πνπ ηα αληηθείκελα δηαηεξνύλ  ην, θαηά ηνλ Mauss (1979), 'ράνπ'11, ην 
'πλεύκα' πνπ δηαηεξνύλ ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα θαηά ηελ αληαιιαγή θαη ηα κέιε ελόο 
δηθηύνπ αλαπηύζζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, σζηόζν ε νηθνλνκία ηνπ δώξνπ δελ γλσξίδεη 
ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζε κηα ηέηνηα ζθαίξα αληαιιαγήο, θαζώο επηδηώθεηαη ε ηζόηεηα θαη 
δελ γίλεηαη δεθηό ην πεξηζηαζηαθά αλώηεξν γόεηξν ηνπ δσξεηή.   
 
 
5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ. ΟΠΣΙΚΔ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ.Α.Α.Μ. 
 

Σν 2009 ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Δμ αξρήο 
απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί, έλα θιέγνλ δήηεκα θαζώο ζηαδηαθά νη 
νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ πιεζπζκνύ άξρηζαλ λα κεηώλνληαη, ε αλεξγία θαη ε 
αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηαδηαθά απμήζεθαλ θαη ην θξάηνο άξρηζε λα δαλείδεηαη ππέξνγθα 
                                                 
10. Η ιέμε κνλάδα πξνηηκήζεθε έλαληη ηεο ιέμεο λόκηζκα ή ρξήκα, θαζώο νη ελαιιαθηηθέο κνλάδεο δελ 

έρνπλ ηελ κνξθή ή όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη έλα εζληθό λόκηζκα. Δπηπιένλ, απνηειεί πνηληθό 
αδίθεκα λα  εθδίδεη θάπνηνο ( ηδησηηθά ή ζπιινγηθά) έλα λόκηζκα, θαζώο ζεσξείηαη παξαράξαμε. 

11. Ο Mauss κηιώληαο γηα  αληαιιαγέο ησλ Μανξί, ρξεζηκνπνίεζε  ηελ ιέμε 'ράνπ', ε νπνία δειώλεη ην 
'πλεύκα' πνπ δηαηεξνύλ ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα θαηά ηελ αληαιιαγή. Σν 'πλεύκα' ζεσξείηαη θνκκάηη 
ηνπ αξρηθνύ  ηδηνθηήηε θαη κεηαθέξεηαη καδί κε ην αληηθείκελν. 
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πνζά από ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο 
ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη ππνρξεώζεηο. Οη αηηίεο, νη επηπηώζεηο θαη νη ιύζεηο ζε απηή ηελ 
δπζρεξή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρώξα ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηόζν  ησλ 
θαζεκεξηλώλ ζπδεηήζεσλ ησλ αλζξώπσλ, όζν θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Άξζξα, 
νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο, ζπκβνπιέο θαη απόςεηο πνιηηηθώλ θαη άιισλ επηθαλώλ 
πξνζώπσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξσηαγσλίζηεζαλ θαη πξσηαγσληζηνύλ ζηα 
ηειενπηηθά παξάζπξα, ζηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη ζηνλ ηύπν. Από απηήλ δηαδηθαζία 
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ παξέκεηλε ακέηνρν θαη αλέπηπμε κηα έιιεηςε ζεβαζκνύ γηα 
ηελ ειίη,  εθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηα ηνπ γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέζα από 
άιινπο ηξόπνπο (θίλεκα αγαλαθηηζκέλσλ ζηελ Διιάδα, indignados ζηελ Ιζπαλία) ( 
Narotzky 2012). 

Ιδηαίηεξε δεκνζηόηεηα κέζα ζην θιίκα απηό πήξαλ θαη ηα λέν-εκθαληδόκελα δίθηπα 
αληαιιαγήο12, ηα νπνία πξνβιήζεθαλ σο έλαο ηξόπνο  αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο  κέζα 
από ηελ αληαιιαγή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζε ηνπηθό επίπεδν θαη πξνζέιθπζαλ 
πνιινύο πνιίηεο. Όζνλ αθνξά ην Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο, ηα 
δεκνζηεύκαηα ήηαλ πνιππιεζή θαη πξνέξρνληαλ ηόζν από ηνλ εγρώξην, όζν θαη από ηνλ 
μέλν ηύπν13. Σν πεξηερόκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ θπκαηλόηαλ  ζηελ ίδηα πεξίπνπ 
ζεκαηηθή, δειαδή ζηελ ύπαξμε ηεο ηνπηθήο κνλάδαο,  ζηελ αλάπηπμε κηαο αγνξάο πνπ 
δελ απαηηεί ηε ρξήζε επξώ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ σο ‘κηα απάληεζε ζηελ θξίζε 
κέζα από ηηο ζπλαιιαγέο’.  ηε δηάξθεηα, όκσο, ηεο επηηόπηαο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο14 
πνπ πξαγκαηνπνίεζα ζην δίθηπν απηό δηαπίζησζα όηη ηα κέιε είραλ κηα έληνλε δηαθσλία 
σο πξνο απηήλ ηελ πξνβνιή ηνπ δηθηύνπ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Μηα εθ ησλ 
πιεξνθνξεηώλ, αλαθεξόκελε ζηελ κεληηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηύνπ, αλέθεξε: '...σο 
κέινο  δελ ζα ήζεια λα πξνβάιιεηαη ην δίθηπν ζαλ κηα ιύζε ζηελ θξίζε, γηαηί κπνξεί λα 
ηζρύεη θαη απηό, όκσο δελ είλαη ην κόλν. ίγνπξα ην ζέκα είλαη πνιύ ζεκαληηθό, όκσο ηα 
κέζα δελ ελδηαθέξνληαη λα ην θαιύςνπλ από όιεο ηηο πιεπξέο'.  Μηα αθόκα 
πιεξνθνξήηξηα, εθ ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ ππνζηεξίδεη: '...μεθηλήζακε απηήλ ηελ 
ελαιιαθηηθή θνηλσληθή νηθνλνκία κε θάπνηεο αξρέο, ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, δειαδή, λα 
γίλνπκε δηαθνξεηηθνί θαη όια απηά έγηλαλ πξηλ ηελ θξίζε. Όηαλ ήξζε ε θξίζε, ήξζαλ  
πνιινί άλζξσπνη εδώ ζην δίθηπν. Όκσο ν ζηόρνο καο δελ ήηαλ απηόο'.  Σέινο, έλαο αθόκα 
πιεξνθνξεηήο,  επίζεο εθ ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ, αλαθέξεη: ' ίγνπξα θάπνηνη ην έρνπλ δεη 
σο έλα ηξόπν λα θαιύςνπλ θάπνηεο αλάγθεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, όζνη δελ έρνπλ 
δνπιεηά, κπνξνύλ εδώ λα πξνζθέξνπλ εξγαζία θαη λα αγνξάζνπλ ξνύρα θαη ηξόθηκα. 
θνπόο καο όκσο ήηαλ λα θηηάμνπκε γεληθόηεξα κηα θνηλσληθή δνκή, γη’ απηό θαη ζέζακε 
ζην επίθεληξν ηελ αιιειεγγύε'. Βέβαηα είλαη θαη εθείλα ηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζην 
δίθηπν ζέηνληαο ηνλ ζηόρν ηεο θάιπςεο ησλ βηνπνξηζηηθώλ ηνπο αλαγθώλ ζε 
πξνηεξαηόηεηα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηα ιόγηα κηαο αθόκα πιεξνθνξήηξηαο: ‘... 
απηόο ήηαλ ν αξρηθόο ζθνπόο ηνπ δηθηύνπ. Να βνεζεζνύλ άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, λα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ όια όζα ρξεηάδεηαη έλαο 
άλζξσπνο γηα λα δήζεη. Έλδπζε, ππόδεζε, ηξόθηκα…’ θαη ζπλερίδεη ζε κηα εξώηεζε 
ζρεηηθά κε ηελ ελδερόκελε κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ: ‘Από ηελ κηα πιεπξά 
ειπίδσ πσο δελ ζα ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ, από ηελ άιιε πιεπξά, ζα ήζεια 
λα ζηακαηήζεη όηαλ πηα νη άλζξσπνη δελ ζα έρνπλ αλάγθε από ηέηνηνπ είδνπο δίθηπα’.  

 ηα πιαίζηα ελόο αζηηθνύ ρώξνπ, ινηπόλ, κηα νκάδα αλζξώπσλ απνθάζηζε λα θηηάμεη 
                                                 
12. ηελ Διιάδα ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο αληαιιαθηηθώλ δηθηύσλ. Δλδεηθηηθά, είλαη ην δίθηπν 

Φαζνύιη ζηελ Αηηηθή, ην LETS NET ζην Ηξάθιεην, ην Μπνηζνύλη ζηελ Κέξθπξα, ην ΣΔΜ Φζηώηηδαο 
θ.α. 

13. Τπάξρνπλ άξζξα γηα ην ελ ιόγσ δίθηπν κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ εθεκεξίδα ‘New York Times’, ζην 
‘BBC news’, ζηελ εθεκεξίδα ‘the guardian’. 

14. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο , γηα ην ηκήκα ΙΑΚΑ. 
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κηα δνκή θαη κέζα από απηή επηρείξεζε λα επαλαλνεκαηνδνηήζεη ηόζν ηηο νηθνλνκηθέο 
όζν θαη ηηο θνηλσληθέο ηεο πξαθηηθέο. Απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κνλάδα, πνπ δελ 
έρεη αγνξαζηηθή αμία ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδώζεη λέν 
πεξηερόκελν ζηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλαιιαγώλ αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο αμίαο. 
Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ηα κέιε επεδίσμαλ λα ηηο 
δηακνξθώζνπλ εθ λένπ, δίλνληαο έκθαζε ζηε κεηαμύ ηνπο αιιειεγγύε θαη 
αιιεινβνήζεηα. Σα κέιε κνηξάζηεθαλ βηώκαηα θαη εκπεηξίεο θαη αλέπηπμαλ δεζκνύο 
κέζα  από ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ ίδηα νκάδα. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη 
θαη κηα κνξθή δξάζεο απέλαληη ζηηο απξόζσπεο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε θαπηηαιηζηηθή 
αγνξά, κηα ζηάζε πξνο ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο θαλόλεο  ηεο εμνπζίαο. 
 
 
6.Ο ΑΣΙΚΟ ΥΧΡΟ, ΠΔΓΙΟ ΤΝΔΥΟΤ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ. 
 

Ο αζηηθόο ρώξνο απνηειεί έλα πεδίν όπνπ αλαπηύζζνληαη θαη εθδειώλνληαη 
θνηλσληθέο ζρέζεηο, είηε ζπγθξνπζηαθέο, είηε ζπλαηλεηηθέο. Η παξνύζα εξγαζία ζα 
παξέκελε εκηηειήο αλ δελ ηνπνζεηνύληαλ ζηα ρσξηθά πιαίζηα πνπ ηεο αλαινγνύλ.  Σν 
Γ.Α.Α.Μ  σο ζπιινγηθόηεηα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ, ζε έλα ρώξν πνπ 
αλήθεη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην νπνίν ηνπ  παξαρσξήζεθε  κε ζπκθσλεηηθό 
ρξεζηδαλείνπ15. Ο ρώξνο απηόο παιαηόηεξα αλήθε ζην δήκν θαη ιεηηνπξγνύζε σο 
κεραλνπξγείν. Μέζα από ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη κε ηελ αιιαγή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
δξνπλ ζε απηό ην θηήξην, ηνπ πξνζδόζεθαλ λέα λνήκαηα. Σν θηήξην πνπ θάπνηε 
απνηεινύζε έλα  θνκκάηη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο , ηώξα πηα ρξεζηκνπνηείηαη από κηα 
ζπιινγηθόηεηα πνπ πξνζπαζεί λα απηννξγαλσζεί θαη λα πξνζδώζεη αμίεο θαη λνήκαηα 
ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο κέζα από ηηο αληαιιαγέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Οη 
πξαθηηθέο ηεο αληαιιαγήο, κάιηζηα, θαζώο γίλνληαη κόλν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή, θαηαζθεπάδνπλ έλα λέν ρώξν, έλα λνεηό ρώξν όπνπ νη άπιεο κνλάδεο 
ιακβάλνπλ αληαιιαθηηθή αμία θαη όπνπ νη αληαιιαγέο ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ 'επξώ' είλαη 
δπλαηέο.   
     Σν θηήξην όκσο απηό εληάζζεηαη θαη ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην, απηό ηνπ επξύηεξνπ 
αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Καζώο ν ρώξνο είλαη έλα πεδίν άζθεζεο ζρέζεσλ εμνπζίαο, ε 
αλάιπζε ηνπ αλαδεηθλύεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαζηαπξώλνληαη πνιιαπιέο 
ζρέζεηο κεηαμύ δξαζηώλ κε δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο θαη πξνέιεπζε (Γηαλλαθόπνπινο θαη 
Γηαλληηζηώηεο, 2010). Γηάθνξεο νκάδεο ή άηνκα δηεθδηθνύλ ρώξνπο, επηθξαηνύλ ζε 
θάπνηνπο, ζπλδένληαη κε απηνύο ή πεξηζσξηνπνηνύληαη από θάπνηνπο άιινπο σο έλα 
απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθώλ δπκώζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο 
δηάθνξνπο  ρώξνπο κηαο πόιεο. Η θεληξηθή εμνπζία θαηά ηνλ Φνπθώ, επηδηώθεη  λα θάλεη 
αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο. Πξνζπαζεί κέζα από ηνπο 
ζεζκνύο θαη ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο ή πνιηηηθέο λα ειέγμεη ηνπο 
πιεζπζκνύο θαη λα εμαιείςεη όζν είλαη δπλαηό ηηο δηαθσλίεο, ηελ δηαθνξεηηθόηεηα. Έηζη, 
νη δηάθνξεο νκάδεο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθέο ρσξηθόηεηεο από απηέο 
πνπ ειέγρεη ε εμνπζία (Pile 1997). Καη κέζα  ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζηνιήο από ηελ πιεπξά 
ηεο  εμνπζίαο, αλαπηύζζεηαη ε αληίζηαζε από δηάθνξεο νκάδεο, ε νπνία εθδειώλεηαη κε 
νκαδνπνηήζεηο θαη δξάζεηο πνπ επηηεινύληαη ζε δηάθνξνπο ρώξνπο θαη ηνπο γεκίδνπλ κε 
λνήκαηα. Οη Γηαλλαθόπνπινο θαη Γηαλληηζηώηεο (2010), θάλνπλ ηελ δηάθξηζε αλάκεζα 
ζηελ εμνπζία ηεο θπξηαξρίαο θαη ζηελ εμνπζία ηεο αληίζηαζεο, θαη αλαθέξνπλ πσο ε 

                                                 
15. Σν ζπκθσλεηηθό ρξεζηδαλείνπ απνηειεί ηελ παξαρώξεζε θάπνηνπ ρώξνπ από έλαλ θνξέα ή ηδηώηε πξνο 

θάπνηνλ άιινλ ρσξίο ρξεκαηηθό αληίηηκν θαη κε ηελ ππνγξαθή έγγξαθνπ ζπκβνιαίνπ. Ο ρώξνο 
παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε γηα δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν ηδηνθηήηεο. 
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δεύηεξε, κέζα από ηελ δπζαξέζθεηα πνπ δεκηνπξγεί ε πξώηε, επηρεηξεί ζε νκαδνπνηήζεηο 
θαη δξάζεηο θαη κπνξεί αθόκα λα πάξεη θαη ηελ κνξθή ελόο νξγαληζκνύ, λα ζπληνλίζεη 
αλζξώπνπο θαη λα επηδηώμεη αιιαγέο, ρσξίο απαξαίηεηα λα έξρεηαη ζε  αλνηρηή 
ζύγθξνπζε κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία. Ίζσο, ινηπόλ, θαη ην Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη 
Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο κέζα από ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδεη λα απνηειεί κηα ηέηνηα 
κνξθή αληίζηαζεο.  
 
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θπξία Γέιηζνπ Διεπζεξία, Δπίθνπξν θαζεγήηξηα 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ζην ηκήκα Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ 
πξνζέθεξε ηόζν ζηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο αλαθνίλσζεο, όζν θαη ζηελ εθπόλεζε ηεο 
πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ηεο νπνίαο απνηειεί κέξνο.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο θξίζεο, έλαο από ηνπο ηνκείο πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά 
είλαη ην κηθξνκεζαίν ηνπηθό εκπόξην ζε πνιιέο πεξηθεξεηαθέο θαη θεληξηθέο γεηηνληέο ησλ 
πόιεσλ. ηνλ θπξίαξρν δεκόζην ιόγν, νη εκπνξηθέο δώλεο ησλ θεληξηθώλ πεξηνρώλ ηεο 
Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά παξνπζηάδνληαη σο «θαηεζηξακκέλεο δώλεο», όπνπ θπξηαξρεί ε 
εηθόλα ησλ θιεηζηώλ ηζόγεησλ θαηαζηεκάησλ. Η απνπζία πνιύπιεπξσλ αλαιύζεσλ ηνπ 
θαηλνκέλνπ θαη ηα ηδενινγηθά ζηεξεόηππα πνπ αλαπαξάγνληαη νδεγνύλ ζε κνλνζήκαληεο 
εξκελείεο.  

Η παξαπάλσ εληαία θαη απινπζηεπηηθή εηθόλα «θαηαζηξνθήο» ηίζεηαη ππό δηεξεύλεζε, 
κέζα από ηε κειέηε θαη ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θιεηζηώλ 
θαηαζηεκάησλ ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. πγθεθξηκέλα, ε 
κειέηε εζηηάδεη ζηηο πεξηνρέο ησλ Εμαξρείσλ, ηεο Κπςέιεο θαη ηνπ Μεηαμνπξγείνπ ζηελ 
Αζήλα, θαζώο επίζεο ζηελ θεληξηθή εκπνξηθή δώλε ηνπ Πεηξαηά, πεξηνρέο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζπρλά κε όξνπο απόιπηεο «θαηαζηξνθήο» ηεο εκπνξηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο. θνπόο ηεο κειέηεο δελ είλαη ε ακθηζβήηεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο 
θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ αιιά, θαηαξράο, κία αλαιπηηθή θαη ζύλζεηε πεξηγξαθή 
ησλ ηάζεσλ ζπξξίθλσζήο ηνπ, αληίζηνηρε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη 
ε αλάδεημε θξίζηκσλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο εκπνξηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο, ηε γεσγξαθία θαη ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σέινο, ε κειέηε εζηηάδεη 
ζηνλ εληνπηζκό, θαη ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο, εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληνρήο ηνπ 
εκπνξίνπ, παξά ηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: κρίζη, εμπορική δραζηηριόηηηα, κλειζηά καηαζηήμαηα, κένηρο Αθήνας, 
κένηρο Πειραιά 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
Από ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο κέρξη ζήκεξα, παξαθνινπζνύκε κέζα από κειέηεο ησλ 

εκπνξηθώλ θνξέσλ, αλαθνηλώζεηο ηεο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη δεκνζηεύκαηα ζηνλ Σύπν 
κία απμαλόκελε ύθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά, κε 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηε βαζκηαία αύμεζε ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ θαη ηε δηαξθή 
πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο. 

Πξόζθαηε κειέηε ηνπ Θλζηηηνύηνπ Εκπνξίνπ θαη Τπεξεζηώλ (ΘΝΕΜΤ-ΕΕΕ, 2012), 
γηα ηα «ινπθέηα» ζην εκπνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο, θαηαγξάθεη σο θιεηζηέο ην 31% ησλ 
επηρεηξήζεσλ θεληξηθώλ εκπνξηθώλ νδώλ ην 2012 έλαληη 18% ην 2010. Πιήηηνληαη 
πεξηζζόηεξν νη θεληξηθνί εκπνξηθνί άμνλεο, όπσο νη νδνί ηαδίνπ, Εκκαλνπήι Μπελάθε, 
Παλεπηζηεκίνπ θαη Αθαδεκίαο, αιιά θαη ιηγόηεξν εκπνξηθέο νδνί, όπσο νη Υαξηιάνπ 
Σξηθνύπε θαη όισλνο, κε πνζνζηά θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ από 22% έσο 42% ην 2012 
έλαληη 15% έσο 25% ην 2010. Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ παξακέλνπλ αλνηθηά, ε 
ΕΛ.ΣΑΣ. (ΕΛ.ΣΑΣ., 2013) αλαθέξεη πηώζε ηνπ δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ θαηά 14,4% 
ην 2013 ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ην 2012. Όζν γηα ηνλ Πεηξαηά, ζύκθσλα κε 
εηήζηεο κειέηεο ηνπ Εκπνξηθνύ πιιόγνπ (ΕΠ, 2007-2011), ηα θιεηζηά θαηαζηήκαηα 
αλέξρνληαη ζε 440 ην 2011 έλαληη 104 ην 2009, ελώ ν θύθινο εξγαζηώλ ζεκεηώλεη κείσζε 
πάλσ από 40% ζηηο εθπησηηθέο πεξηόδνπο ηνπ 2011 έλαληη 20% έσο 40% ην 2009.  

ηηο ίδηεο κειέηεο (ΕΠ, 2007-2011) δηεξεπλώληαη επίζεο ηα αίηηα ηεο πηώζεο ηνπ 
θύθινπ εξγαζηώλ ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, κε βάζε εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ 
θαηαζηεκαηαξρώλ. Ωο ζνβαξόηεξν αίηην εθηηκάηαη ε επηζεηηθή εμάπισζε ησλ κεγάισλ 
εκπνξηθώλ θέληξσλ ζην Λεθαλνπέδην, θαζώο επίζεο ε δηάδνζε ηνπ παξαεκπνξίνπ. Είλαη 
ραξαθηεξηζηηθό πσο ην 2009 εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά θαη αλαδεηθλύεηαη σο αίηην ε 
νηθνλνκηθή θξίζε, θπξίσο ιόγσ ηεο κεησκέλεο ξεπζηόηεηαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα απζηεξόηεξα θξηηήξηα δαλεηζκνύ από ηηο ηξάπεδεο. ηε 
ζπλέρεηα, ζε κηθξόηεξν πνζνζηό, αλαθέξνληαη ε έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ηα 
ζπγθνηλσληαθά θαη θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα, ην δήηεκα ηεο θαζαξηόηεηαο θαη άιια 
δεκνηηθά ζέκαηα, θαη ε θαθή ζρέζε κεηαμύ ηεο αγνξάο θαη ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ. 

Σελ παξαπάλσ εηθόλα επηβεβαηώλνπλ θαη δεκνζηεύκαηα ζηνλ Σύπν, πνιιέο θνξέο 
πιεηνδνηώληαο ζε αξηζκνύο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα ησλ 
δύν πόιεσλ σο «θαηεζηξακκέλεο δώλεο». Όζν γηα ηα αίηηα ησλ θαηλνκέλσλ, ηνλίδνληαη 
δεηήκαηα όπσο ε αύμεζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο, ε παξνπζία ησλ 
κεηαλαζηώλ πιαλόδησλ εκπόξσλ αθόκε θαη νη δηαδειώζεηο, κε ηξόπν 
απνπξνζαλαηνιηζηηθό σο πξνο κία πην πξαγκαηηθή θαη ζύλζεηε εξκελεία. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηελ ύθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά παξνπζηάδνπλ δύν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα. Πξώηνλ, 
αθνξνύλ κόλν ην εκπνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο ή έλαλ κέζν όξν γηα ην ζύλνιν ηνπ 
Πεηξαηά, πξνζθέξνληαο κελ κία ελδεηθηηθή εηθόλα, παξαγλσξίδνληαο δε ηπρόλ 
ηδηαηηεξόηεηεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο γεηηνληέο ησλ πόιεσλ. Ωο 
απνηέιεζκα, δίλεηαη ε εληύπσζε κίαο εληαίαο θαη απόιπηεο «εκπνξηθήο θαηαζηξνθήο». 
Δεύηεξνλ, ειιείςεη πνιύπιεπξσλ θαη βαζύηεξσλ εξεπλώλ, πξνζθέξνπλ γόληκν έδαθνο 
γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηδενινγηθώλ ζηεξενηύπσλ ηα νπνία νδεγνύλ ζε κνλνζήκαληεο 
εξκελείεο. 
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ηελ παξνύζα εηζήγεζε, ε κνλνζήκαληε θαη απινπζηεπηηθή εηθόλα «εκπνξηθήο 
θαηαζηξνθήο» ηίζεηαη ππό δηεξεύλεζε, κέζα από ηε κειέηε θαη ηε ζπζηεκαηηθή 
θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ ζε δηάθνξεο θεληξηθέο πεξηνρέο 
ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. θνπόο ηεο κειέηεο δελ είλαη ε ακθηζβήηεζε ησλ 
επηπηώζεσλ ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ αιιά, θαηαξράο, κία αλαιπηηθή θαη 
ζύλζεηε πεξηγξαθή ησλ ηάζεσλ ζπξξίθλσζήο ηνπ, αληίζηνηρε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 
πγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε θξίζηκσλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάινγα κε ην είδνο 
ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηε γεσγξαθία θαη ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σέινο, ε 
κειέηε εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκό, θαη ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο, εηδηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ αληνρήο ηνπ εκπνξίνπ, παξά ηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο. 
 
2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
 

Η κειέηε ησλ παξαπάλσ ηάζεσλ θαη δπλακηθώλ ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Πξόθεηηαη γηα 
ηηο πεξηνρέο ηεο Κπςέιεο, ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, ησλ Εμαξρείσλ, θαζώο θαη γηα ην 
εκπνξηθό θέληξν Πεηξαηά. Η επηινγή απηή βαζίδεηαη ζηελ εμνηθείσζε θαη εκπεηξία ησλ 
ζπγγξαθέσλ γηα ηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο, ζην πιαίζην εξεπλεηηθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ 
εξγαζηώλ ηνπο. Επηπιένλ, ε επηινγή απηή επηηξέπεη ηελ εηο βάζνο δηεξεύλεζε ηεο θξίζεο 
ηνπ εκπνξίνπ, θαζώο θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηα ρσξν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ηεζζάξσλ πεξηνρώλ. Η Κπςέιε, ην Μεηαμνπξγείν θαη ηα Εμάξρεηα είλαη θεληξηθέο 
ζπλνηθίεο κε κεηθηέο ρξήζεηο θαηνηθίαο θαη εκπνξίνπ θαη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά. Δηαθνξνπνηνύληαη όκσο ζεκαληηθά, ηόζν ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 
εκπνξίνπ, άιινηε ηνπηθνύ θαη άιινηε ππεξηνπηθνύ, όζν θαη ιόγσ ζπγθεθξηκέλσλ 
εκπνξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ. Σν θέληξν ηνπ Πεηξαηά ππεξβαίλεη ηελ θιίκαθα ηεο γεηηνληάο 
θαη δείρλεη πώο ε παξαδνζηαθή αγνξά αληέρεη, άιιεο εδξαησκέλεο εκπνξηθέο «πηάηζεο» 
κεηαιιάζζνληαη αιιά θαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο θαηαζηεκάησλ θιείλεη.   

Παξόιν πνπ ε θαηαγξαθή δελ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ πεξηνρώλ, δίλεη κία ελδεηθηηθή 
εηθόλα ησλ ηνπηθώλ ηάζεσλ θαη εκπνξηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζπζρεηίδνληαο ηελ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο. Έηζη, δίλεηαη ζεκαζία ζε επηκέξνπο ηδηαηηεξόηεηεο, όπσο 
ε παξνπζία θαηαζηεκάησλ κεηαλαζηώλ, θαηαζηεκάησλ εμεηδηθεπκέλνπ εκπνξίνπ ή ε 
εκθάληζε λέσλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη επηηόπηα θαηαγξαθή ησλ αλνηρηώλ θαη 
θιεηζηώλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, ηνπ είδνπο θαη ηεο γεσγξαθίαο ηνπο ζε ηξεηο 
ραξαθηεξηζηηθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο θάζε πεξηνρήο. Πξόθεηηαη γηα ηηο νδνύο 
Δξνζνπνύινπ, Αγίαο Ζώλεο θαη Κύπξνπ ζηελ Κπςέιε, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, 
Αγεζηιάνπ θαη Κνινθπλζνύο ζην Μεηαμνπξγείν, ηνπξλάξε, Εξεζνύ θαη Εκκ. Μπελάθε 
ζηα Εμάξρεηα θαη, ηέινο, ηηο νδνύο σηήξνο, Πξαμηηέινπο θαη Σζακαδνύ ζην θέληξν ηνπ 
Πεηξαηά. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ραξηνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 
θαηαγξαθώλ, ην ζύλνιν ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νκαδνπνηήζεθε ζε νθηώ 
επηκέξνπο θαηεγνξίεο.1  

                       
1 Έλδπζε-ππόδεζε-είδε ζπηηηνύ ιηαληθή, Έλδπζε-ππόδεζε-είδε ζπηηηνύ ρνλδξηθή, Είδε 
δηαηξνθήο, Εζηίαζε-αλαςπρή-πνιηηηζκόο (θαθέ-κπαξ, κεδεδνπσιείν, εζηηαηόξην, πνιηηηζηηθνί 
ρώξνη θαη ζύιινγνη), Τπεξεζίεο-γξαθεία-βηβιηνπσιεία (ινγηζηηθό, κεζηηηθό, ηερληθό, 
αξρηηεθηνληθό θαη γξαθηζηηθό γξαθείν, θσηνγξαθείν, ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, γξαθείν 
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3. ΚΤΦΔΛΗ 
 

Η Κπςέιε είλαη κία ηζηνξηθή γεηηνληά, θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη κε θαιή 
ζπγθνηλσληαθή ζύλδεζε, ηδηαηηέξσο ππθλνθαηνηθεκέλε, θνηλσληθά κεηθηή γηα δεθαεηίεο 
θαη εζλνηηθά πνιπζπιιεθηηθή πην πξόζθαηα. Η θαηαγξαθή ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ 
θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο αθνξά ηξεηο βαζηθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο: ηελ 
νδό Δξνζνπνύινπ, παξάιιειε ζηε ιεσθόξν Παηεζίσλ, ηελ νδό Αγίαο Ζώλεο, ζηελ 
θαξδηά ηεο γεηηνληάο θαη πεδνδξνκεκέλε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο, θαη ηελ νδό Κύπξνπ, 
πνπ ηέκλεη ηηο δύν πξνεγνύκελεο, από ηε ιεσθόξν Παηεζίσλ κέρξη ηελ θεληξηθή πιαηεία 
Κπςέιεο. 

ηνπο παξαπάλσ εκπνξηθνύο δξόκνπο, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο εμππεξεηνύληαη από 
251 αλνηθηά θαηαζηήκαηα, πνπ πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 
Κπξηαξρνύλ ηα θαηαζηήκαηα κε είδε δηαηξνθήο, ην ιηαληθό εκπόξην εηδώλ έλδπζεο, 
ππόδεζεο θαη ζπηηηνύ θαη ηα ζπλεξγεία, ελώ αθνινπζνύλ, ζε ζεκαληηθνύο αξηζκνύο, 
ππεξεζίεο νκνξθηάο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη άιιεο ππεξεζίεο, όπσο γξαθεία, 
ηειεθσληθά θέληξα θαη αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο. Πξόθεηηαη, δειαδή, γηα 
θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο «ηνπηθνύ ραξαθηήξα», πνπ εμππεξεηνύλ ηηο θαζεκεξηλέο 
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, ελώ γεσγξαθηθά θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ εκπνξηθή ζεκαζία 
ηνπ εθάζηνηε δξόκνπ. 

Σα θιεηζηά θαηαζηήκαηα αλέξρνληαη ζε 161, δειαδή ζην 40% ηνπ ζπλόινπ, 
αγγίδνληαο ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά «ινπθέησλ» πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ην εκπνξηθό 
θέληξν ηεο Αζήλαο. Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ πιήηηνληαη εμίζνπ, ελώ 
γεσγξαθηθά ηα «ινπθέηα» είλαη ιηγόηεξα ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν ηεο Αγίαο Ζώλεο θαη 
ζην βαζηθό εκπνξηθό άμνλα ηεο Δξνζνπνύινπ από εθείλα ζηελ δεπηεξεύνπζαο εκπνξηθήο 
ζεκαζίαο νδό Κύπξνπ. 

Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Κπςέιε απνηειεί ε ζπκβνιή 
ησλ κεηαλαζηώλ, ε νπνία θπκαίλεηαη από 10% ζηελ Αγίαο Ζώλεο κέρξη 25% ζηε 
Δξνζνπνύινπ. Οη κεηαλάζηεο θαηαζηεκαηάξρεο επελδύνπλ θπξίσο ζε κίλη κάξθεη, 
θνκκσηήξηα, θαηαζηήκαηα ξνύρσλ, θαθέ, ηειεθσληθά θέληξα θαη αληαιιαθηήξηα 
ζπλαιιάγκαηνο, θαηαζηήκαηα ηα νπνία απεπζύλνληαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζε κεηθηή 
πειαηεία. Μεηαμύ ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ «ληόπησλ» θαη κεηαλαζηώλ πιήηηνληαη 
όια εμίζνπ, ζε πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη από 25% έσο 35%, αλάινγα κε ην δξόκν ζηνλ 
νπνίν βξίζθνληαη. 
 
4. ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ 
 

                                                                    
ηειεηώλ, κεηαθνξέο-κεηαθνκίζεηο, ζρνιή νδεγώλ, θηεληαηξείν, ΟΠΑΠ, δηαρείξηζε νηθνδνκώλ, 
ραξηηθά θαη βηβιηνπσιείν), Τπεξεζίεο νκνξθηάο (θνκκσηήξην, ηλζηηηνύην νκνξθηάο, θαξκαθείν, 
νξζνπεδηθά είδε, νπηηθά, θαιιπληηθά, νίθνη αλνρήο), Σειεθσληθέο-ζπλαιιαγκαηηθέο ππεξεζίεο, 
Οηθνδνκηθά είδε-ζπλεξγεία-επηζθεπέο-επηδηνξζώζεηο (πδξαπιηθά, ειεθηξνινγηθά, νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο, αλαθαηλίζεηο, θνπθώκαηα, ρξώκαηα, ζπλεξγείν απηνθηλήησλ, parking, θαλνβαθέο, 
επηζθεπέο πνδειάησλ, θιεηδαξάο, μπινπξγείν, απνζήθεο, ςπθηηθόο, απνιπκάλζεηο ρώξσλ, δνκηθά 
κεραλήκαηα, αληαιιαθηηθά-εξγαιεία, θαζαξηζηήξην ξνύρσλ, ηζαγθάξεο, ξαθείν). 
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Σν Μεηαμνπξγείν βξίζθεηαη ζην δπηηθό θέληξν πόιεο, ζε γεηηλίαζε κε ηελ πιαηεία 
Οκόλνηαο θαη ηελ νδό Πεηξαηώο. Ο παξαδνζηαθόο βηνηερληθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, 
δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηηο ρξήζεηο εκπνξίνπ θαη ππεξεζηώλ, ζε ζρέζε κε ηελ Κπςέιε 
θαη ηα Εμάξρεηα. πλνπηηθά, νη ηξεηο θύξηεο θαηεγνξίεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζηελ πεξηνρή είλαη νη εμήο: έλδπζε-ππόδεζε ρνλδξηθήο πώιεζεο, 
ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, νηθνδνκηθά είδε θαη ζπλεξγεία.  

Η θαηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ επηθεληξώζεθε ζηελ νδό Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ε 
νπνία δηαζρίδεη θάζεηα ην Μεηαμνπξγείν θαη θαηαιήγεη ζηελ πιαηεία Καξατζθάθε, ζηελ 
νδό Αγεζηιάνπ, ε νπνία είλαη παξάιιειε ηεο νδνύ Πεηξαηώο θαη θαηαιήγεη ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ηεο Οκόλνηαο θαη ζηελ νδό Κνινθπλζνύο, ε νπνία ηέκλεη θάζεηα ηηο 
δύν πξνεγνύκελεο. ηνπο παξαπάλσ δξόκνπο θαηαγξάθεθαλ 183 αλνηρηέο θαη 54 
θιεηζηέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο. Ελώ ε νδόο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 
ζπγθεληξώλεη εκπόξην ηνπηθνύ ραξαθηήξα, θπξίσο θαηαζηήκαηα εηδώλ δηαηξνθήο θαη 
ππεξεζίεο, ε νδόο Αγεζηιάνπ παξνπζηάδεη έληνλε εκπνξηθή νκνηνγέλεηα, θπξίσο κε 
θαηαζηήκαηα έλδπζεο ρνλδξηθήο πώιεζεο. ε ζύλνιν 59 αλνηρηώλ θαηαζηεκάησλ ηεο 
νδνύ, 41 αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία.  

πλνιηθά, ην πνζνζηό ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ είλαη ρακειόηεξν από ηνλ κέζν 
όξν πνπ θαηαγξάθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (ΘΝΕΜΤ-ΕΕΕ, 2012) θαη ππνινγίδεηαη 
ζε 23%. Εηδηθόηεξα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ θαηαγξάθεηαη ζηελ 
νδό Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ε νπνία ζπγθεληξώλεη εκπόξην ηνπηθνύ ραξαθηήξα, ελώ ην 
κηθξόηεξν πνζνζηό ζηελ νδό Αγεζηιάνπ, ε νπνία ζπγθεληξώλεη ηνλ θύξην όγθν ηνπ 
ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ. Πξνθύπηεη, ινηπόλ, πσο ην ρνλδξηθό εκπόξην παξνπζηάδεη 
κεγαιύηεξε «αλζεθηηθόηεηα», παξόιν πνπ πξόθεηηαη γηα κία «λέα» εκπνξηθή 
δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη κεηά ην 2000 ζηελ πεξηνρή. Αθόκα, πξνθύπηεη πσο 
ην εκπόξην θαη νη ππεξεζίεο ηνπηθνύ ραξαθηήξα εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πην 
πεξηνξηζκέλεο: κόλν 16 θαηαζηήκαηα εηδώλ δηαηξνθήο ζην Μεηαμνπξγείν, έλαληη 80 ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Κπςέιεο.  

Η ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηώλ είλαη θαη εδώ θαζνξηζηηθή, αλ θαη δηαθνξνπνηείηαη 
γεσγξαθηθά: ελώ ζηελ νδό Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαηαγξάθνληαη κόλν 6 θαηαζηήκαηα 
κεηαλαζηώλ ζε ζύλνιν 79, θπξίσο θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη ηειεθσληθά θέληξα, ζηελ 
νδό Κνινθπλζνύο ηα θαηαζηήκαηα κεηαλαζηώλ είλαη ζρεδόλ ηα κηζά θαη ζηελ νδό 
Αγεζηιάνπ ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά. Καη ζηνπο δύν απηνύο δξόκνπο, νη Κηλέδνη 
θαηαζηεκαηάξρεο επελδύνπλ θπξίσο ζηελ ρνλδξηθή πώιεζε, ζπκπαξαζύξνληαο κεηά ην 
2009 άιιεο 40 ίδηεο επηρεηξήζεηο Ειιήλσλ θαηαζηεκαηαξρώλ.   
 
5. ΔΞΑΡΥΔΙΑ 
 

ηελ πεξηνρή ησλ Εμαξρείσλ, γεηηνληά θαηνηθίαο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ηδηαίηεξε 
ζεκαζία έρεη ε ύπαξμε δύν ζεκαληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο, 
ηνπ Εζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. 
Η έληνλε παξνπζία κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, δηαλννπκέλσλ θαη θαιιηηερλώλ 
έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κίαο αγνξάο εηδηθνύ εκπνξίνπ (βηβιίν, 
εθδόζεηο, κνπζηθή, είδε ζρεδίνπ, είδε ππνινγηζηώλ) ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα.  

ύκθσλα κε θαηαγξαθέο ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ ΕΜΠ, ζηελ πεξηνρή εληνπίδνληαη, 
γηα ην 2012, 453 θιεηζηά ηζόγεηα θαηαζηήκαηα, 86 θελά θηίξηα, θπξίσο κνλώξνθα θαη 
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δηώξνθα, θαη 21 θελά νηθόπεδα. Σα θιεηζηά ή εξεηπσκέλα θηίξηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 
λενθιαζζηθέο θαηνηθίεο, είλαη ζεκάδηα πξνεγνύκελεο θξίζεο θαη άιισλ αηηηώλ, θαη δε 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεκεξηλή θξίζε. Η επηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο, γηα ην 2013, 
εληνπίδεη 467 θιεηζηά θαηαζηήκαηα, θπξίσο ζηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο Υαξηιάνπ 
Σξηθνύπε θαη Ζσνδόρνπ Πεγήο θαη ζηηο θάζεηέο ηνπο, Εξεζνύ θαη Μεζώλεο. 

ηελ παξνύζα κειέηε, επηιέγνληαη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθνί εκπνξηθνί δξόκνη (νδνί 
ηνπξλάξε, Εκκ. Μπελάθε θαη Εξεζνύ), πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ 
εηδηθνύ εκπνξίνπ ηεο πεξηνρήο, ην είδνο ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηείηαη θαη αλά δξόκν. 
πγθεθξηκέλα, ζηελ νδό ηνπξλάξε ζπγθεληξώλνληαη θαηαζηήκαηα εκπνξίνπ θπξίσο 
ειεθηξνληθώλ εηδώλ θαη εηδώλ ππνινγηζηώλ θαζώο θαη θαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ην βηβιίν 
θαη ηηο εθηππώζεηο. Εηδηθά ζην ηκήκα ηεο πξνο ηελ πιαηεία Εμαξρείσλ, ζπγθεληξώλνληαη 
θαη θαηαζηήκαηα εζηίαζεο-αλαςπρήο. ηελ νδό Εκκ. Μπελάθε ζπγθεληξώλεηαη 
ζεκαληηθόο αξηζκόο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο-αλαςπρήο αιιά θαη ππεξεζηώλ (επηζθεπώλ) 
θαη εκπνξίνπ ηνπηθνύ ραξαθηήξα. Επίζεο εληνπίδνληαη θαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ην εηδηθό 
εκπόξην (βηβιίν, κνπζηθή). Σέινο, ε νδόο Εξεζνύ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δξόκν κε 
θαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ην βηβιίν θαη ηηο εθηππώζεηο. 

Από ηελ θαηαγξαθή ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ ζηνπο ηξεηο παξαπάλσ δξόκνπο, 
πξνθύπηεη όηη ηα θαηαζηήκαηα ππεξηνπηθνύ θαη εηδηθνύ εκπνξίνπ (βηβιίν, εθδόζεηο, 
κνπζηθή, είδε ζρεδίνπ), πνπ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηνρήο, ζπξξηθλώλνληαη 
αιιά εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ζεκαληηθή παξνπζία. ην ζύλνιν ησλ 64 θαηαζηεκάησλ 
ηεο νδνύ ηνπξλάξε, είλαη θιεηζηά ηα 20 (πνζνζηό 31%). Πξόθεηηαη θπξίσο γηα 
θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθώλ εηδώλ θαη εηδώλ ππνινγηζηώλ. ην ζύλνιν ησλ 77 
θαηαζηεκάησλ ηεο νδνύ Εκκ. Μπελάθε, είλαη θιεηζηά ηα 28 (πνζνζηό 36%). Πξόθεηηαη 
θπξίσο γηα θαηαζηήκαηα αλαςπρήο, ελώ ζε ζεκαληηθό αξηζκό θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ 
δελ είλαη εκθαλήο ε πξνεγνύκελε ρξήζε ηνπο. ηελ νδό Εξεζνύ, από ηα 26 θαηαζηήκαηα 
είλαη θιεηζηά ηα 16 (πνζνζηό 62%). ηελ πιεηνςεθία ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ δελ 
είλαη εκθαλήο ε πξνεγνύκελε ρξήζε ηνπο, σζηόζν ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο νδνύ, 
θαίλεηαη λα ήηαλ θαηαζηήκαηα βηβιίνπ θαη εθηππώζεσλ. 
 
6. ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

ηελ πόιε ηνπ Πεηξαηά, κηα πόιε-ιηκάλη, ην εκπόξην κε ππεξηνπηθό ραξαθηήξα 
ζπγθεληξώλεηαη εληόο ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο θέληξνπ. Η «παξαδνζηαθή» αγνξά  
(παξαδνζηαθά πξντόληα, θαθεθνπηεία, θξεαηαγνξά, ςαξαγνξά, βόηαλα θ.ά.) εμαθνινπζεί 
λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ επηβαηηθνύ ιηκέλα θαη ζε γεηηλίαζε κε ηνλ ζηαζκό ηνπ 
ΗΑΠ, ελώ ην «ζύγρξνλν» εκπόξην ηνπηθνύ ραξαθηήξα (θπξίσο έλδπζε θαη ππόδεζε) 
εληνπίδεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή γύξσ από ην Δεκνηηθό Θέαηξν θαη ηελ πιαηεία 
Κνξαή. 

ύκθσλα κε ηνλ Εκπνξηθό ύιινγν Πεηξαηά, γηα ην 2012, εληνπίδνληαη 315 θιεηζηά 
θαηαζηήκαηα ζην θέληξν ηεο πόιεο. ηελ παξνύζα κειέηε, ε θαηαγξαθή ησλ αλνηρηώλ 
θαη θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο εμεηδηθεύεηαη ζε 
ηξεηο θεληξηθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο: ηελ νδό Σζακαδνύ, ραξαθηεξηζηηθό δξόκν ηεο 
«παξαδνζηαθήο» εκπνξηθήο αγνξάο, ηελ νδό σηήξνο, θεληξηθό εκπνξηθό πεδόδξνκν ηεο 
πόιεο, θαη ηελ νδό Πξαμηηέινπο, ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ηεο εηθόλαο ησλ εκπνξηθώλ 
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δξόκσλ πνπ ηέκλνπλ ηελ νδό σηήξνο θαη απνηεινύλ καδί κε ηελ ηειεπηαία  θέληξν ηεο 
«ζύγρξνλεο» αγνξάο ηεο πόιεο. 

ηνπο παξαπάλσ εκπνξηθνύο δξόκνπο, θαηαγξάθνληαη 206 αλνηθηά θαηαζηήκαηα ζε 
ζύλνιν 246, δειαδή ην 83,7% ηνπ ζπλόινπ,  ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πνηθηιία ζε 
πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Κπξηαξρνύλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη θπξίσο 
εηδώλ έλδπζεο, αμεζνπάξ θαη εηδώλ ζπηηηνύ, ελώ αθνινπζνύλ, ζε ζεκαληηθνύο αξηζκνύο, 
ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, νη ππεξεζίεο νκνξθηάο θαη ηα θαηαζηήκαηα εηδώλ δηαηξνθήο. 
Όια ηα παξαπάλσ αθνξνύλ θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ 
θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά αλάινγα κε ηελ εκπνξηθή ζεκαζία ηνπ εθάζηνηε δξόκνπ. ηελ 
νδό σηήξνο, θπξηαξρεί ην ιηαληθό εκπόξην (θπξίσο έλδπζεο), ελώ παξαηεξείηαη  όηη  
πιεζαίλνπλ ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο-αλαςπρήο, γεγνλόο πνπ κεηαβάιιεη ζηαδηαθά ηνλ 
παξαδνζηαθό ηεο ραξαθηήξα. ηελ νδό Σζακαδνύ, θπξηαξρνύλ ηα θαηαζηήκαηα εηδώλ 
έλδπζεο, αμεζνπάξ θαη εηδώλ ζπηηηνύ, ελώ ζην ηκήκα ηεο νδνύ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ 
ΗΑΠ, εκθαλίδνληαη θαηαζηήκαηα κε παξαδνζηαθά πξντόληα. Σέινο, ζηελ νδό 
Πξαμηηέινπο, θπξηαξρεί ην ιηαληθό εκπόξην, αιιά θαη νη ππεξεζίεο νκνξθηάο.  

ηνπο παξαπάλσ ηξεηο δξόκνπο, ηα θιεηζηά θαηαζηήκαηα αλέξρνληαη ζε 40, δειαδή ζε 
πνζνζηό 16,3% ηνπ ζπλόινπ., πνιύ ρακειόηεξν από ηα πνζνζηά «ινπθέησλ» ζηηο 
θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Παξαηεξείηαη όηη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ 
πιήηηνληαη εμίζνπ, ελώ γεσγξαθηθά ηα «ινπθέηα» είλαη ιηγόηεξα ζηελ νδό σηήξνο ζε 
πνζνζηό 11,4%, έπεηαη ε νδόο Σζακαδνύ κε πνζνζηό 12%, θαη κε ζπγθξηηηθά πςειόηεξν 
πνζνζηό θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ, 28,8%, αθνινπζεί ε νδόο Πξαμηηέινπο.  

 

σήμα 1-4. Υαξηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ησλ θιεηζηώλ θαηαζηεκάησλ ζε Κπςέιε, 
Μεηαμνπξγείν, Εμάξρεηα θαη Πεηξαηά 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο γηα ηηο ηέζζεξηο κειέηεο πεξίπησζεο, 
πξνθύπηεη πσο νη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Αζήλα θαη 
ζηνλ Πεηξαηά δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηγξαθνύλ κέζα από κία εληαία θαη αδηαθνξνπνίεηε 
εηθόλα «εκπνξηθήο θαηαζηξνθήο». Ο αξηζκόο ησλ «ινπθέησλ», αδηακθηζβήηεηα κεγάινο 
θαη αλεζπρεηηθόο, παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ θεληξηθώλ πεξηνρώλ, 
αθόκε θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εκπνξηθώλ δξόκσλ. Παξάιιεια, δηαθέξνπλ ηα 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ θιείλνπλ, όζσλ θαηαθέξλνπλ λα 
παξακείλνπλ αλνηθηά θαη όζσλ λέσλ αλνίγνπλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εκπνξηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηε ζέζε ηνπο. Σέινο, ηδηαίηεξν ξόιν γηα ηα θαηλόκελα ύθεζεο ή 
αληνρήο ησλ θαηαζηεκάησλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ρσξν-θνηλσληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο αιιά θαη ηνπηθά εδξαησκέλεο ή λέεο εκπνξηθέο 
«πηάηζεο». 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Κπςέιε παξακέλνπλ αλνηθηά θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 
πιήζνο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, αληαπνθξηλόκελα θπξίσο ζηηο απαξαίηεηεο 
θαζεκεξηλέο αλάγθεο ελόο κεγάινπ αξηζκνύ θαηνίθσλ. ην Μεηαμνπξγείν, εκθαλίδεη 
εληππσζηαθή αλζεθηηθόηεηα κία λέα αγνξά ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ ελδπκάησλ, ππεξηνπηθνύ 
ραξαθηήξα, ράξε ζηνλ παξαδνζηαθό βηνηερληθό ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο 
θαηάιιεινπο δηαζέζηκνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο. Η ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηώλ 
θαηαζηεκαηαξρώλ απνδεηθλύεηαη θαζνξηζηηθή, ζηελ Κπςέιε γεληθώο θαη ζην 
Μεηαμνπξγείν εηδηθόηεξα, κε ην ρνλδξεκπόξην θπξίσο ησλ Κηλέδσλ κεηαλαζηώλ λα 
ζπκπαξαζύξεη ζηε δπλακηθή ηνπ αθόκε θαη Έιιελεο θαηαζηεκαηάξρεο. ηα Εμάξρεηα, νη 
εδξαησκέλεο «πηάηζεο» εηδηθνύ εκπνξίνπ (βηβιίνπ, κνπζηθήο, ππνινγηζηώλ θ.ά) 
ζπξξηθλώλνληαη, ρσξίο σζηόζν λα ράλνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπο. Καη, ηέινο, ζηνλ 
Πεηξαηά, κε ρακειό πνζνζηό «ινπθέησλ», ην «παξαδνζηαθό» θζελό εκπόξην αληέρεη, ελώ 
ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κεηαβάιιεηαη, κε ζρεηηθή ππνρώξεζε ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ 
(έλδπζεο) θαη παξάιιεια εμάπισζε ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

Σέινο, πξνθύπηεη όηη ε εζηηαζκέλε έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληέο θαη 
ζπγθεθξηκέλνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο αλαδεηθλύεη θξίζηκεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 
ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ δελ απνθαιύπηνληαη ζε άιιεο έξεπλεο γηα ην εκπνξηθό θέληξν ηεο 
Αζήλαο ή γηα ην ζύλνιν ηνπ Πεηξαηά. Η θαηαλόεζε ηεο ζπλζεηόηεηαο θαη ηεο 
πνηθηινκνξθίαο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ύθεζεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα 
απνδαηκνλνπνηεκέλεο εξκελείεο θαη, θπξίσο, γηα ηε δηαηύπσζε ζύλζεησλ ιύζεσλ ζε έλα 
ζύλζεην θαη πνιπζήκαλην πξόβιεκα. 
 
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΘΝΕΜΤ-ΕΕΕ (Θλζηηηνύην Εκπνξίνπ θαη Τπεξεζηώλ - Εζληθή πλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ 

Εκπνξίνπ), 2012 (20 επηεκβξίνπ). Απογραθή ηοσ εμπορικού κένηροσ ηης Αθήνας και 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Λακβάλνληαο σο αθεηεξία ην νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάδεηαη 
δηεζλψο γηα ηηο ρψξεο πνπ πιήηηεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα 
επαλεμεηάζεη έλλνηεο φπσο ε αζηηθή ππνβάζκηζε θαη ην εξείπην, κεηαζέηνληαο ην ζχλνιν 
ηεο πξνβιεκαηηθήο ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο ρσξηθήο ζπλζήθεο θαη ζην ξφιν ηεο 
αξρηηεθηνληθήο εληφο απηήο. Δζηηάδνληαο ζηε δνκή θαη ηα θειχθε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 
πφιεο, παξαηεξείηαη έπεηηα απφ ηζηνξηθέο κεηαβνιέο, φπσο απνβηνκεράληζε, αζηηθνπνίεζε 
θαη ζπλερείο πνιηηηθνννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ε κεηάβαζε πξνο έλα άιιν ρσξηθφ κνληέιν. 
Οη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά σο πξνο ηελ 
επηδείλσζε κηαο ζεηξάο θαηλνκέλσλ, απνζηαζεξνπνηψληαο ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή 
θαηάζηαζε ηεο πφιεο. Σν λέν αζηηθφ ηνπίν ζθηαγξαθείηαη πιένλ απφ αιφγηζηα 
εμαπισκέλνπο ηζηνχο, έλα ηεξάζηην θηηξηαθφ απφζεκα ζε αρξεζία θαη κηα λέα ζπλζήθε 
«έληαζεο» ζηα αζηηθά θέληξα. Ο ζχγρξνλνο ράξηεο ηεο πφιεο «ζε θξίζε» ζπληίζεηαη απφ 
ηα ζχγρξνλα εξείπηα, άδεηα θαηαζηήκαηα θαη δηακεξίζκαηα ή άιια βηαίσο εξεηπσκέλα 
θηίξηα, ιείςαλα ρακέλσλ ζπκβφισλ θαη αλεθπιήξσησλ ππνζρέζεσλ κηαο θνηλσληθήο 
νπηνπίαο. Έλα ζπλνλζχιεπκα κειαγρνιίαο, λνζηαιγίαο γηα ηελ επδαηκνλία ηνπ 
παξειζφληνο, θαη «πέλζνπο» γηα ηελ απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, 
έλλνηεο φπσο ε αζηενθηνλία θαη ε παξαθκή ηνπ αζηηθνχ ππνβάζξνπ, αιιά θαη ησλ δνκψλ 
ηνπ θξάηνπο, ζηνηρεηνζεηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ηνπ 
ρψξνπ ηεο πφιεο. Απηή ε λέα ρσξηθή ζπλζήθε γελλά θαηλνχξηα πεδία κειέηεο, ρσξηθψλ 
αιιά θαη ελλνηνινγηθψλ αλαδεηήζεσλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ εξεηπίνπ, ηεο 
θαηνίθεζεο, ηνπ βησκέλνπ ρψξνπ, αιιά θαη ησλ νξίσλ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Τπφ ην 
πιαίζην απηφ, αιιάδεη ζεκαληηθά θαη ν ξφινο ηεο αξρηηεθηνληθήο σο επηζηήκε, αιιά θαη 
ηνπ ίδηνπ ηνπ αξρηηέθηνλα-ζρεδηαζηή. Η αξρηηεθηνληθή, αλ θαη δηζηαθηηθή αθφκε ζηε 
δηαηχπσζε κηαο ηζρπξήο ζέζεο γηα ηα εξείπηα ηεο πφιεο, είηε ιφγσ ζεζκηθψλ πεξηνξηζκψλ 
θαη ζπληεξεηηζκνχ, είηε επεηδή πξνζαλαηνιίδεηαη ζην πλεχκα ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ζα 
πξέπεη λα ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, 
αληηκεησπίδνληαο ηα ηξαχκαηά ηεο. Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα δηακνξθψλεηαη 
θάησ απφ ην θαζεζηψο ησλ δηαξθψο αλαδπφκελσλ θηλεκάησλ θαη ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο 
ηεο ζρέζεο εμάξηεζεο κε ηελ θξαηηθή εμνπζία. ηε λέα απηή αξρηηεθηνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα, ε εκπινθή ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη ηφζν αλαπφθεπθηε φζν θαη απαξαίηεηε 
γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ δνκψλ νξγάλσζεο (απφ θάησ πξνο ηα πάλσ), εγθαζηδξχνληαο κηα 
λέαο κνξθήο ζπιινγηθφηεηα θαη εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, θαζψο θαη ηε ζρέζε 
ηνπ αξρηηέθηνλα κε ηελ θνηλσλία. 

 
Λέξειρ κλειδιά αζηηθή σποβάζκηζε, ζύγτρολα ερείπηα, βεβειώζεης 
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1. ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΧΡΟΤ 
 

Δπηρεηξψληαο θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηηο κεηαβνιέο 
ηνπ, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ηνπ ζήκεξα, αληηιακβάλεηαη φηη ζε 
θάζε επνρή αλαπηχζζνληαη πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηηο κεζφδνπο αληίιεςήο ηνπ. Απφ ηε κεζαησληθή πφιε ζηελ θαπηηαιηζηηθή κεηξφπνιε 
θαη απφ ηνλ flâneur ηνπ Baudelaire ζηνπο ζχγρξνλνπο αζηηθνχο εμεξεπλεηέο, γίλεηαη ζαθέο 
φηη ν αζηηθφο ρψξνο, θη επνκέλσο θαη ν δεκφζηνο εληφο απηνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 
δηαξθψο κεηαβαιιφκελε δηαδηθαζία εμέιημεο. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο 
κεηαβνιέο ηνλ θαζηζηνχλ πιένλ ζε έλα πνιπζχλζεην πεδίν δηαπινθήο ζρέζεσλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηνλ 19ν αηψλα εληείλεηαη παγθνζκίσο ην θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο, 
ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε βηνκεραλία εμ’ αηηίαο ηεο 
ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ησλ λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο. 
Όκσο, ιίγν αξγφηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, κεηά απφ ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο 
αιιά θαη επξχηαηε απνβηνκεράληζε, εληνπίδεη θαλείο ηηο ρσξηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπλεπεηψλ 
φισλ ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ ζε φια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα.  

ηελ ειιεληθή πφιε ζπγθεθξηκέλα, ε απνθέληξσζε ηεο βηνκεραλίαο ή ε εγθαηάιεηςή 
ηεο, θαζψο θαη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαηά ην κνληέιν ηεο «αλνηρηήο πφιεο» 
ηξνθνδφηεζαλ, κάιινλ αιφγηζηα, ηηο πεξηθέξεηεο ησλ πφιεσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ 
δηεζπαξκέλν κε ρξήζεηο πεξηαζηηθφ ρψξν, θαη απαμηψλνληαο ηαπηφρξνλα πεξηνρέο ζηα 
θέληξα. Καηά ζπλέπεηα, ν δεκφζηνο ρψξνο, έρνληαο ήδε απαμησζεί ζην πιαίζην ησλ 
παξαπάλσ πνιηηηθψλ, ππνβαζκίζηεθε θαηαιήγνληαο ηειηθψο λα ράζεη ην λφεκα θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ σο πφινο θνηλσληθήο ζπζπείξσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο εληφο ηνπ αζηηθνχ 
ρψξνπ. Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ 
επαλαπξνζδηνξίδεηαη, αθνχ εθεί εθθξάδνληαη, ζπρλά κε αθξαίν ηξφπν, νη ζπλέπεηεο ηεο 
πνιηηηθννηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηηο ζπλαθφινπζεο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. 
πλεηδεηνπνηεί ινηπφλ θαλείο πσο νη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζηε δνκή ηεο ζχγρξνλεο 
ειιεληθήο πφιεο, σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, δελ κπνξνχλ παξά λα αληαλαθιψληαη ρσξηθά 
ζηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. 

Δλ ηνχηνηο, ε ζπζηεκαηηθή ππνβάζκηζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 
απνηειεί αληηθείκελν εθηεηακέλεο κειέηεο θαη δηαρξνληθά ζπλδέεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο κε πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηινγέο ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο. Οη πξαθηηθέο 
απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο αζηενθηνλίαο ή αζηπθηνλίαο (urbicide, 
urbs+caedere), φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1963 απφ ηνλ Μichael 
Moorock θαη θαζηεξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ '90, ρσξίο σζηφζν λα έρεη πξνζδηνξηζηεί αθφκα 
κε ζαθήλεηα. Οπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ή 
ππνβάζκηζε ηνπ νηθνδνκηθνχ ππνβάζξνπ ελφο αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ελψ ζπρλά εζηηάδεη 
ζε επηιεγκέλα θηίξηα ή κλεκεία πςειήο ζπκβνιηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο κε έληνλν 
λνεκαηηθφ θνξηίν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε βία πνπ αζθείηαη απνζθνπεί αθελφο ζηελ 
εμάιεηςε ηνπ πιηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ππφβαζξνπ θαη αθεηέξνπ ζηε ρσξηθή εμνπδεηέξσζε 
ηεο φπνηαο πξνζιακβαλφκελεο εηεξφηεηαο, απφ ζεκεηνινγηθήο άπνςεο (Ι.Kσηνχιαο, 
2012). ηηο ειιεληθέο πφιεηο ζπλαληά θαλείο ην παξαπάλσ θαηλφκελν ζε δηαθνξεηηθή 
έληαζε θαη κε πνιιαπιέο ρσξηθέο εθθάλζεηο αλά πεξίπησζε. 
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Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη ξαγδαίεο θαη βίαηεο κεηαβνιέο ησλ πφιεσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ, είηε σο ζπλέπεηα ηζηνξηθψλ θάζεσλ είηε σο ζπλεηδεηή πνιηηηθή επηινγή κε ηε 
κνξθή νηθνλνκηθψλ κέηξσλ θησρνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή αθφκε θαη 
πνιεκηθήο επίζεζεο, νδεγνχλ αθελφο ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ θαη αθεηέξνπ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ «ζχγρξνλσλ» εξεηπίσλ, 
απξνζδηφξηζηνπ ραξαθηήξα, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αζηηθά θελά, εληφο ή πεξηθεξεηαθά ησλ 
πφιεσλ. Ωζηφζν, απηφ πνπ αλαδεηείηαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνζέγγηζεο, δελ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ή ηεο εμέιημεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ 
ζηελ ειιεληθή πφιε. Δπηρεηξείηαη νπζηαζηηθά ν εληνπηζκφο ησλ νξίσλ θαη ησλ 
«ππνιεηκκάησλ» ηνπ, αλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ έηζη αλελεξγνί ρψξνη, αζηηθά θελά 
θαη άδεηα θειχθε, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ 
κειινληηθήο αλαγλψξηζεο θαη επέκβαζεο ζε απηνχο. 

 
2. ΣΑ «ΝΔΑ» ΔΡΔΙΠΙΑ 
 

Η έλλνηα ηνπ εξεηπίνπ, φπσο θαη απηή ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, κεηαβάιιεηαη ηζηνξηθά, απφ 
ηελ Αλαγέλλεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, δεκηνπξγψληαο έλα πινχζην πεδίν 
ελλνηνινγηθψλ νξηζκψλ, θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ θαη αξρηηεθηνληθψλ πξνζεγγίζεσλ. ην 
ζεκείν απηφ, ζε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί έλα γεληθφ 
πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ ζχγρξνλσλ εξεηπίσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηδηαηηέξσο απηψλ ησλ ειιεληθψλ 
πφιεσλ.  

Απφ ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο, κε ηελ αλαθάιπςε ζεκαληηθψλ κλεκείσλ ηεο 
αξραηφηεηαο, ην εξείπην κεηακνξθψλεηαη ζε έλα ηεθκήξην ηνπ παξειζφληνο, έλα 
απφζπαζκα ηεο ηζηνξίαο ζην παξφλ, έλα «θείκελν» πξνο αλάγλσζε, φπνπ ζε απηφ 
εληνπίδνληαλ ε γλψζε, ε ζνθία θαη νη αμίεο ηεο θιαζζηθήο επνρήο. Αξγφηεξα, ηνλ 18ν 
αηψλα, επηηειείηαη κηα ηνκή κέζσ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο θηινζνθηθήο ζεσξεηηθνπνίεζεο 
ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο, ηξνθνδνηψληαο λέεο ζεσξίεο φπσο απηέο ηνπ Όκνξθνπ, ηνπ 
Ύςηζηνπ θαη ηνπ Γξαθηθνχ. Απηέο θαηά ζπλέπεηα νδεγνχλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ηεο 
αηζζεηηθήο αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ εξεηπίνπ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
19νπ αηψλα, πέξαλ ηνπ θαιιηηερληθνχ ξεχκαηνο ησλ Ρνκαληηθψλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ην 
εξείπην σο ζξαχζκα (Π.Κνχξνο, 1998), δηαηππψλεηαη γηα πξψηε θνξά κε ζεζκηθφ 
ραξαθηήξα ε αλάγθε ηεο απνθαηάζηαζεο, σο έλδεημε δηαηππσκέλεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο 
θαη βαζχηεξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην παξειζφλ ηνπ. 
Φηάλνληαο ζηνλ 20ν αηψλα, κέζα απφ ην δνθίκην «The Ruin», ηνπ Georg Simmel, 
δηαθαίλεηαη ε λέα ηδηαίηεξε ππφζηαζε ηνπ εξεηπίνπ κέζα απφ ηε ζρέζε θχζεο-θηίζκαηνο, 
αληνρήο-θζνξάο, αιιά θαη ηε κεηαμχ ηνπο ηζνξξνπία. Η αξρηηεθηνληθή εδψ είλαη ε κφλε 
ηέρλε ζηελ νπνία ε κεγάιε κάρε αλάκεζα ζηε ζέιεζε ηνπ πλεχκαηνο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 
ηεο θχζεο γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα, κηα κάρε ζηελ νπνία σζηφζν ε ςπρή θαη ε θχζε 
θξαηνχληαη ζε ηζνξξνπία (G.Simmel, 1911), ελψ ζχκβνιν απηήο ηεο εχζξαπζηεο ζρέζεο 
γίλεηαη ην ίδην ην εξείπην. 

ηηο αξρέο ηνπ 21ν αηψλα, ηα παξεθκαζκέλα βηνκεραληθά εξγνζηάζηα, θαη ηα πξφζθαηα 
εγθαηαιειεηκκέλα αζηηθά θέληξα, κε ην ηεξάζηην νηθηζηηθφ απφζεκα ζε αρξεζία, 
απεηθνλίδνπλ παγθφζκηεο ηζηνξηθέο κεηαβνιέο απνηειψληαο ζεκαληηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα. 
Σν πξφζθαηα ρξενθνπεκέλν Νηηηξφηη, ε Πξίπηαη, ην Σζέξλνκπηι, ε Νακίκπηα, ή αθφκα θαη 
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ε ειιεληθή Υαξαπγή, είλαη νξηζκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ 
«θαληαζκάησλ». Σα πξφζθαηα βηνκεραληθά εξείπηα, ηα βηαίσο εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά, 
γξαθεία, θαηαζηήκαηα θαη δηακεξίζκαηα, απνηέιεζκα κηαο θαη’ επίθαζε θξίζεο, κνηάδνπλ 
λα είλαη πιένλ ην ζχγρξνλν αληίζηνηρν ηεο γξαθηθήο ζέαο ελφο γθξεκηζκέλνπ ξσκατθνχ 
ακθηζεάηξνπ. Απηή ε ζπζζψξεπζε κεγάινπ απνζέκαηνο  εξεηπίσλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 
ηξνθνδφηεζε κάιηζηα κηα ηδηφκνξθε ηάζε, θαιιηηερληθήο θσηνγξάθηζεο θαη 
αλαδεκνζίεπζεο ζηνλ παγθφζκην δηαδηθηπαθφ ηζηφ, κε βαζηθφ ζέκα ηε θζνξά θαη ηελ 
αζηηθή παξαθκή, πνπ έγηλε γλσζηή σο «Ruin Porn» (ρήκα 1). Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ε βία, 
ε θαηαζηξνθή θαη ε εξείπσζε είλαη πιένλ κέξνο κηαο αηζζεηηθήο ηφζν γεληθεπκέλεο πνπ 
ηείλεη λα ράζεη ηελ νπνηαδήπνηε θφξηηζή ηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε κηα δηαδηθηπαθή θαξη 
πνζηάι, ελψ νη ζεαηέο ζηέθνληαη παζεηηθνί κέζσ ηεο νζφλεο, φπσο νη βνζθνί ζηελ Αξθαδία 
ηνπ Βηξγηιίνπ κπξνζηά ζηελ αλαπάληερε θαη αλαπφθεπθηε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ ζηνλ πίλαθα 
ηνπ Πνπζέλ (Et in Arcadia Ego).  

 

 
σήμα 1. Η αηζζεηηθή ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ «Ruin Porn» φπσο θαίλεηαη ζε δεθάδεο 
ηζηνζειίδεο κε ηελ ίδηα ζεκαηηθή. (Πεγή: www.nbm.org, www.haikyo.org) 
 

Ωζηφζν, ηα «λέα» εξείπηα είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ απηφ. Απνηεινχλ ηελ 
πξφθιεζε ζηελ ηζηνξηθή καο ακλεζία, αιιά θαη καηαηνδνμία, γηαηί είλαη ζχκβνια ησλ 
αλεθπιήξσησλ ππνζρέζεσλ κηαο ρακέλεο νπηνπίαο. Μεηά απφ ζρεδφλ έμη αηψλεο χπαξμεο 
ζηνλ πνιηηηζκφ, ην εξείπην ελλνηνινγηθά δε ζπκβνιίδεη πιένλ ηε ζνθία ή ηε ρακέλε γλψζε, 
νχηε ηελ αλαπφθεπθηε επηβνιή ηεο θχζεο ζηνλ πνιηηηζκφ. Απηφ πνπ απνπλέεη είλαη έλα 
ζπλνλζχιεπκα κειαγρνιίαο, ζπκβνιηζκψλ, λνζηαιγίαο γηα ηελ λεσηεξηθφηεηα θαη 
«πέλζνπο» γηα ηελ απψιεηα ησλ αμηψλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επδαηκνλίαο ηνπ παξειζφληνο. 

Σν θαηλφκελν ηεο ζπζζψξεπζεο «λέσλ» εξεηπίσλ, πνπ εληνπίδεηαη ρσξηθά θαη ζηνλ 
Διιαδηθφ ρψξν φπσο πξναλαθέξζεθε, αλαδεηθλχεη κηα ηδηαίηεξε πηπρή ηφζν ηνπ 
πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο φζν θαη ηεο κειινληηθήο ηνπο αληηκεηψπηζεο. ηα 
δηάζπαξηα βηνκεραληθά θνπθάξηα θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ νδψλ, αιιά θαη εληφο ησλ 
ΒΙ.ΠΔ ή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζηα εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά ηεο επαξρίαο, αιιά θαη ζηηο 
άδεηεο βηηξίλεο ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ δξφκσλ ή ηα άδεηα πνιπηειή δηακεξίζκαηα, 
πεξηγξάθεηαη πιένλ «ε Διιάδα ζε θξίζε». Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο ρσξηθέο εθθάλζεηο 
φρη κφλν ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο αιιά θαη ηεο βαζηάο καηαηνδνμίαο πνπ 
ραξαθηήξηζε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 

Απηφ ην ηεξάζηην απφζεκα ρψξσλ πξνβιεκαηίδεη θπζηθά, εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληνινγηθέο επηζηήκεο, θαη ηελ αξρηηεθηνληθή, ε νπνία θαίλεηαη εληνχηνηο δηζηαθηηθή 
ζην λα δηαηππψζεη κηα ηζρπξή ζέζε γηα ην κέιινλ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη είηε γηαηί δε 
δηεπθνιχλεηαη απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, είηε γηαηί ππάξρεη αθφκα κηα ζπγθίλεζε 
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπο ή ηειηθψο επεηδή απιά ζηξέθεηαη ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο θαη 
πξνβιεκαηηζκνχο, αθνινπζψληαο ην πλεχκα ηεο ςεθηαθήο επνρήο. 
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3. ΒΔΒΗΛΧΔΙ 
 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ, νη πφιεηο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, δείρλνπλ λα βηψλνπλ κηα 
πξσηνθαλή αχμεζε ηνπ θηηξηαθνχ ηνπο απνζέκαηνο, είηε κε ηε κνξθή λεφδκεησλ θηεξίσλ 
είηε κε ηε κνξθή «λέσλ» εξεηπίσλ. Απηφ, σζηφζν, αληηηίζεηαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη 
ηεο βησζηκφηεηαο, δεδνκέλσλ κάιηζηα θαη ησλ επηθξαηνπζψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Δπηπξνζζέησο, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ, εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, επηδείλσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ κηα ζεηξά 
θαηλνκέλσλ, απνζηαζεξνπνηψληαο ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ κεγαιχηεξσλ 
αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο. ε απηφ ην εμαηξεηηθά ηδηφκνξθν πεξηβάιινλ, ε αξρηηεθηνληθή 
θαιείηαη πιένλ λα αληηκεησπίζεη έλα αξθεηά πνιπζχλζεην δήηεκα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηεο 
απέλαληη ζηα «λέα» εξείπηα θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο πφιεο, ζπλππνινγίδνληαο 
εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο, θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επηδείλσζε. Θα 
ππνζηήξηδε θαλείο πσο ζην θίλεκα ηεο απνθαηάζηαζεο, φπνπ ε αξρηηεθηνληθή 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ θηηξίσλ κέζσ ηεο εμπγίαλζεο θαη αιιαγήο ηεο 
ρξήζεο ηνπο, εηζέξρεηαη πιένλ ε ζεκαζία ηεο αλαθχθισζεο νιφθιεξσλ θηηζκάησλ, πξνο 
κηα θαηεχζπλζε βηψζηκεο αλάπηπμεο, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ εξεηπίσλ κε 
φζν ην δπλαηφλ πην δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο.  

Σα θηλήκαηα δηεθδίθεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, αιιά θαη ηα εθηπιηζζφκελα 
θαιιηηερληθά ξεχκαηα ζηα νπνία εθθξάδεηαη νπζηαζηηθά ην εμσζεζκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην 
δήηεκα ησλ «λέσλ» εξεηπίσλ, απνηεινχλ κηα ελδηαθέξνπζα εμέιημε, φπσο απνδεηθλχνπλ ε 
παγθφζκηα δηάδνζε ηνπ Ruin Porn, νη αλαξίζκεηεο εηθαζηηθέο επεκβάζεηο, ζρεηηθέο κε απηή 
ηε ζεκαηηθή, αιιά θαη νη δξάζεηο ησλ πνιπάξηζκσλ νκάδσλ εζεινληψλ ζηελ πφιε. Όιεο νη 
παξαπάλσ εθθξάζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκε εκπεηξία ηφζν γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, θαζψο αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα κε 
κεγαιχηεξε ειεπζεξία, αγγίδνληαο ίζσο ηα φξηα ηεο απζαηξεζίαο, αιιά θαη αηζζαληηθφηεηα. 
Σα δηάθνξα θηλήκαηα δηεθδίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ αλαδχνληαη απζφξκεηα ζηελ 
πφιε δηεθδηθψληαο ην δεκφζην ρψξν ή επεκβαίλνληαο ζε αλελεξγνχο ηδησηηθνχο, απνηεινχλ 
κηα ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο θνηλσληθήο έθθξαζεο, ηξνθνδνηψληαο σζηφζν ηε ζπδήηεζε 
πεξί άηππεο-επίζεκεο πφιεο. Σελ πξνβιεκαηηθή απηή έζημε πξφζθαηα θαη ν Λφεο 
Παπαδφπνπινο ζε δηάιεμή ηνπ, γηα ηε δπλακηθή ηεο αλεπίζεκεο πφιεο, ππνγξακκίδνληαο 
ην εξψηεκα ηνπ αλ θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί ε αξρηηεθηνληθή λα εληαρζεί εληφο απηψλ ησλ 
πξσηνβνπιηψλ δηαηεξψληαο αθέξαην ην ραξαθηήξα θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεο ππφζηαζε. Οη 
δηαδηθαζίεο απηέο, «παξαγσγήο» ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ κηα 
«απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» νξγάλσζε θαη δξάζε (bottom up) θαηά ηελ νπνία έλα ζχλνιν 
αηφκσλ ιεηηνπξγεί σο ππθλσηήο θαη ζηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεη, πξνζδηνξίδεη θαη ηειηθψο 
επηηειεί κηα αλνηρηή ζπκκεηνρηθή δξάζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ «απφ 
θάησ πξνο ηα πάλσ» ζε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή, ζεζκνζεηεκέλε, ζρεδηαζκέλε πφιε κπνξεί 
ηειηθψο λα πξνθαιέζεη ηε ξήμε θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο κε ηελ ίδηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή, γη’ απηφ θαη ε δεχηεξε ζα πξέπεη ηάρηζηα λα αλαπηχμεη εθείλα ηα 
αληαλαθιαζηηθά θαη ηα εξγαιεία ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

Μηα άιιε, εμίζνπ ελδηαθέξνπζα πξαθηηθή δηεθδίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, πνπ 
εθθξάζηεθε πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο θαη εζηηάδεη ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν βίσζεο, θαη 
αληίιεςήο ηνπ, είλαη ε «αζηηθή εμεξεχλεζε» (Urban exploration/urbex/ UE).  
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Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε εθκεηαιιεχεηαη θαη εθηπιίζζεηαη ζηα «ππνιείκκαηα» ρψξσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εμέιημεο ηεο πφιεο, επηδεηψληαο νπζηαζηηθά λα ηα 
επαλαθέξεη ζηε δεκφζηα ρξήζε. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα πξαθηηθή ζσκαηνπνίεζεο ηνπ 
αζηηθνχ ρψξνπ κε έληνλν δηεθδηθεηηθφ ραξαθηήξα (. Βαξδαιάρνπ, 2011). Οη αζηηθνί 
εμεξεπλεηέο, παξαθηλνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ζηε βάζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 
πνπ αλαθέξζεθε, πξνβάιινληαο ην ζεσξεηηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ «βξψκηθσλ» θαη 
«θαζαξψλ» ρψξσλ, φπσο απηφο επηβιήζεθε απφ ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ζηηο δπηηθέο 
θνηλσλίεο. Δθεί, νηηδήπνηε βξψκηθν απνξξίπηεηαη, θαζψο ζε επίπεδν βησκέλνπ ρψξνπ ην 
βξψκηθν ηαπηίδεηαη κε αδπλακία ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θη επνκέλσο ν άλζξσπνο, κέζσ απηψλ 
ησλ απνθιεηζκψλ θαη νξηνζεηήζεσλ, εμαλαγθάδεηαη λα θηλεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ρσξηθή δηάηαμε εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ηνπ επηβάιιεηαη κέζσ ηεο θαζαξήο δνκήο 
(G.Agamben, 2006). Δπηιέγνληαη έηζη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 
«επαλνηθηνπνίεζε» ηνπο κέζα απφ ηε βησκαηηθή δηαδηθαζία ηεο αζηηθήο εμεξεχλεζεο θαη 
ηειηθψο ηελ δεκηνπξγία αξρείνπ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ παξνπζία ησλ εμεξεπλεηψλ ζην ρψξν 
(ρήκα 2). Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Agamben, «Βεβειψλσ ζεκαίλεη απνδίδσ εθ 
λένπ ζηελ θνηλνρξεζηία  φηη είρε δηαρσξηζηεί ζηε ζθαίξα ηνπ ηεξνχ», επνκέλσο πξφθεηηαη 
ηειηθά γηα κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, επηηπγράλεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε 
επαλέληαμή απηψλ ησλ ρψξσλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ αζηηθνχ, δεκφζηνπ βησκέλνπ 
ρψξνπ ηεο πφιεο. Απηή ε ηδηφηππε πξαθηηθή «αλαγλψξηζεο», βεβήισζεο θαη ηειηθά 
νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά σο κηα 
αξρηηεθηνληθή κεζνδνινγία, ππνδεηθλχνληαο έλα λέν πιαίζην ρσξψλ θαη επεκβάζεσλ.  

 

 
σήμα 2. Τιηθφ απφ αζηηθή εμεξεχλεζε ζε εγθαηαιειεηκκέλν εξγνζηάζην  θαπλνχ ζηε 
Θεζζαινλίθε.(Πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 
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ηελ ίδηα ινγηθή «επαλαθαηνίθεζεο» ησλ «λέσλ» εξεηπίσλ ή επνηθηζκνχ ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ αλαπηχζζνληαη πνιιέο επεκβάζεηο εηθαζηηθνχ θαη 
αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηήξα, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εγθαηάζηαζε πνπ 
παξνπζηάζηεθε ζηε θεηηλή 13ε Biennale ηεο Βελεηίαο, κε ηίηιν «13178 Moran Street». ηε 
ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε κηα νκάδα αξρηηεθηφλσλ εληφπηζε κηα εγθαηαιειεηκκέλε θαηνηθία 
ζην Νηηηξφηη θαη επηρείξεζε μερσξηζηέο επεκβάζεηο ζε θάζε ρψξν (ρήκα 3) ζέινληαο λα 
αλαδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο επαλάρξεζεο ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ 
νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο. Δλψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα άιιε παιηφηεξε θαη 
αξθεηά ξηδνζπαζηηθή πξφηαζε γηα ην Νηηηξφηη, απφ ηνλ C.J.Vergara, πνπ πξφηεηλε ηε 
δηαηήξεζε ησλ άδεησλ νπξαλνμπζηψλ, ζε έθηαζε 12 νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ εξεηπίσλ γηα ηε κειέηε θαη έξεπλα ησλ 
εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ, κε ηίηιν «An American Acropolis». 
 

 
σήμα 3. «13178 Moran Street», 13ε Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο.(Πεγή: www.archdaily.com) 

 
 Όια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ησλ bottom up θηλεκάησλ, ηεο αζηηθήο εμεξεχλεζεο 

αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα ην Νηηηξφηη, απνηεινχλ αλεπίζεκεο πξαθηηθέο έθθξαζεο ηεο 
κε ζεζκηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ πφιε, πξνυπνζέηνληαο φκσο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή πξαθηηθή. Η έλλνηα ηεο βεβήισζεο, είηε αθνξά ζε ρσξηθνχο ζπζρεηηζκνχο, 
φπσο ηελ νξίδεη ν Agamben, είηε αλαθέξεηαη ζε ζεζκνχο, απνηειεί ίζσο ην θιεηδί γηα ηε 
ζπλέρεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηα «λέα» εξείπηα. Η 
δεκηνπξγηθφηεηα απφ πιεπξάο αξρηηεθηνληθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ε ζεζκηθή 
ειαζηηθφηεηα παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο, 
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ζπγθξνηνχλ ηα ηδηαίηεξα εθείλα ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ ε αξρηηεθηνληθή κπνξεί λα 
απειεπζεξσζεί θαη λα εθθξαζηεί εχζηνρα ρσξηθά. Αλ κηιάκε, ινηπφλ, γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ζε κηα επνρή «λέσλ» εξεηπίσλ, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην 
ξφιν καο ζηελ πφιε, μεθηλψληαο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή παηδεία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 
κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, θαη ηειηθά ηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη 
ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ πιένλ 
αλαζεκαζηνδνηνχληαη. 

 
 

Δπραξηζηψ πνιχ ηελ θα. Πάθα Αιθκήλε γηα ηε ζπκβνιή ηεο.  
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