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Κσλζηαληηλνχπνιε  2013. Ζ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα θφςεη έλα ζχλνιν δέλδξσλ 
ζε κία εμέρνπζαο ζεκαζίαο πιαηεία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο αθφκε εκπνξηθνχ 
θέληξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ. Πέξα απφ φπνηεο 
απιντθέο θαη ζπλσκνζηνινγηθέο αλαγλψζεηο, ε θιηκαθνχκελε δηακαξηπξία πεγάδεη απφ 
ηελ αγαλάθηεζε ηνπ πιήζνπο γηα ηελ γεληθφηεξε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θαη ηελ 
θαηαπάηεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Ο ρψξνο ηεο πιαηείαο αλαδεηθλχεηαη ζε έλαπζκα 
αιιά θαη θνξέα (ππνδνρέα) ηεο αζηηθήο νξγήο θαη ηεο βίαηεο πξνζπάζεηαο εμφλησζήο ηεο. 
Αλαδεηθλχεηαη ε χπαξμε κίαο ηζρπξήο δξάζεο πνπ εγείξεη κία αθφκε πην ηζρπξή 
αληίδξαζε. Ζ απζφξκεηε  δηακφξθσζε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ σο κέινπο 
ελφο ζπλφινπ, κε ηελ ζπλάζξνηζε ζην δεκφζην ρψξν ζε κία πξνζπάζεηα πξνάζπηζεο 
αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ βξίζθεη απέλαληί ηεο κία ζπληνληζκέλε επηρείξεζε 
θαηαζηξνθήο ηνπ “θνηλσληθνχ αηφκνπ” θαη λνεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ σο 
επηθίλδπλνπ θαη παξαβαηηθνχ.  

Ζ ζεκαζία ηεο επέλδπζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο κε ην ζπκβνιηθφ 
λφεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο έγθεηηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 
πξνζθέξεη γηα θιηκάθσζε απφ απιή αληίδξαζε ζε δηαηχπσζε θαη νηθνδφκεζε 
πξαγκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ. Ζ θηλεηνπνίεζε κεηαηξέπεηαη ζε ζπκβνιηθή  παξάζηαζε 
ζπκπαξάζηαζεο θαζψο ηειηθά φιεο νη πιαηείεο – πάξθα αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 
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1. ΣO “ΤΜΒΑΝ”  
 
Κσλζηαληηλνχπνιε, Μάηνο 2013. Ζ επηρείξεζε θαηαζηνιήο ηεο αζηπλνκίαο ελαληίνλ 

δηαδεισηψλ πνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηε ζρεδηαδφκελε αλάπιαζε ηνπ πάξθνπ Γθεδί, ζηελ 
πιαηεία Σαμίκ, νδεγεί ζε έλα αλεμέιεγθην μέζπαζκα βίαο, πνπ γξήγνξα επεθηείλεηαη ζε 
πνιιέο πφιεηο ηεο ρψξαο. Σα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα εθηεηακέλεο επεκβάζεηο ζε 
πιήζνο ρψξσλ ηεο πξσηεχνπζαο, κε επίθεληξν ηελ πιαηεία Σαμίκ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 
λένπ εκπνξηθνχ θέληξνπ, βξίζθνπλ αληίζεηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Ζ αξρή έρεη 
γίλεη. Οη αξρηθέο πνιχσξεο ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο, εμειίζζνληαη ζε καδηθέο 
αληηθπβεξλεηηθέο δηαδειψζεηο. Γηα ηξεηο πεξίπνπ εβδνκάδεο κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνηθίαο 
Beyoğlu κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν κάρεο. 

Ζ θιηκαθνχκελε δηακαξηπξία πεγάδεη νπζηαζηηθά απφ ηελ αγαλάθηεζε ηνπ πιήζνπο 
γηα ηελ γεληθφηεξε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θαη ηελ θαηαπάηεζε ζεκειησδψλ 
δηθαησκάησλ. Ζ δηεθδίθεζε ελφο πάξθνπ κεηαηξέπεηαη ζπκβνιηθά ζε έλα θίλεκα 
ελαληίσζεο ζηελ πνιηηηθή αζπδνζία θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο.  

Ζ θαηάιεςε ηνπ πάξθνπ Γθεδί, αθνινπζείηαη απφ ηελ θαηάιεςε πιήζνπο άιισλ 
δεκφζησλ πιαηεηψλ θαη πάξθσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αιιά θαη αιινχ. Σν απνηέιεζκα 
είλαη έλα γεληθεπκέλν θίλεκα δηεθδίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, κε θαηαιήςεηο 
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δεκφζησλ ρψξσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη κία ηδηφηππε 
απηννξγάλσζε. Ζ λέα δηνίθεζε ησλ πάξθσλ απνθηά νξγαλσκέλε δνκή πεξηιακβάλνληαο 
πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, θνηλσληθή νκάδα ζπληνληζκνχ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 
ζπληνληζηή, δεκνζηνγξάθν θαη νκάδεο εξγαζίαο. Δκθαλίδνληαη δνκεκέλα θφξνπκ πνπ 
νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ησλ δηαδεισηψλ ζε κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 
ραξαθηεξηζηηθψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο. Ζ θνηλσληθή απηνλνκία επηηάζζεη ηε δηαξθή 
θνηλσληθή απηνζέζκηζε θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ σο πξνο ηηο κνξθέο νξγάλσζεο 
θαη ζηελ επειημία ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ψζηε απηέο λα εμειίζζνληαη κέζα ζηνλ ρξφλν 
ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Η απηνζέζκηζε δελ 
είλαη θαηάζηαζε, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ εθθξάδεηαη ζαλ δξαζηεξηόηεηα κεηαβνιήο ησλ 
«βαζηθώλ», «θαηαζηαηηθώλ», «ζπληαγκαηηθώλ» λόκσλ (ηεο πνιηηείαο δειαδή) θαη άιισλ 
ζεζκώλ, όρη όισλ ζπιιήβδελ θαη ηαπηόρξνλα, αιιά ζηαδηαθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη 
ηηο πεξηζηάζεηο (Καζηνξηάδεο, 1999, ζει. 22).  

Παξ φιε ηελ εμάπισζε θαη ηε δηεχξπλζε (ρσξηθή θαη ρξνληθή) ησλ δηαδειψζεσλ, 
θαηαιήςεσλ θαη εθδειψζεσλ, ε νπζία θάζε δηαιφγνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ηνλ θφζκν πνπ 
ζπκκεηείρε. Σν πιήζνο, νη δηαδεισηέο, δηεθδηθνχλ έλαλ θνηλφ ζηφρν. Γελ πξφθεηηαη γηα 
έλα ζχλνιν θνηλψλ, παξφκνησλ ηαπηνηήησλ, δελ πξφθεηηαη γηα έλα λέν πνιηηηθφ θίλεκα, 
αιιά γηα κία ζπλεηδεηή ζχδεπμε δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ κπξνζηά ζηε δηεθδίθεζε ελφο 
θνηλνχ ζηφρνπ. Δελ απνηεινύκε κία πνιηηηθή δύλακε. Θέινπκε απιά λα καο ζέβνληαη σο 
αλζξώπνπο (Bedir, 2013).   

Μηα πξνβιεκαηηθή αλαπηχζζεηαη ζε ζρέζε κε δχν βαζηθά εξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη, 
πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πιήζνπο θαη πσο θαζνξίδνπλ ηηο δηεθδηθήζεηο 
ηνπ, ελψ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία  ηεο πιαηείαο, σο 
δεκφζηνπ ρψξνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο ρσξηθφ θίιηξν αιιά θαη σο ηφπνο 
έθθξαζεο ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ. 

 
2. ΣΟ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Δπηρεηξψληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ-δηαδεισηή, γίλεηαη θαλεξή κία 

ζπληνληζκέλε επηθνηλσληαθή πξνζπάζεηα απνδφκεζεο ηεο χπαξμήο ηνπ σο πνιηηηθνχ 
ππνθεηκέλνπ.  
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Ζ θπξίαξρε ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ σο πνιίηε ηνπ θξάηνπο, θαιχπηεηαη επηκειψο πίζσ 
απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβάιινπλ ηζρπξά αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε, κε 
ζθνπφ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ θαη λα δηαζπάζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πιήζνπο πνπ δηεθδηθεί. 
Δπί κέξνπο ζηνηρεία νκάδσλ αλαδεηθλχνληαη ζην ιφγν ησλ θπξίαξρσλ Μ.Μ.Δ σο πην 
ηζρπξά απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ιανχ λα ειέγμεη θαη λα επεξεάζεη απνθάζεηο πνπ ηνλ 
αθνξνχλ. Ζ πξνζπάζεηα απνζπαζκαηνπνίεζεο ηνπ πιήζνπο, επηηπγράλεηαη κε ηελ 
αλαγσγή ηνπ ζε νκάδεο επί κέξνπο ηαπηνηήησλ, κε θνηλά ειηθηαθά, εζλνινγηθά, 
επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά, ηδενινγηθά θ.α. ραξαθηεξηζηηθά. Νεαξνί, 
κεηαλάζηεο, θαζεγεηέο, αλαξρηθά ζηνηρεία, θ.α. απνηεινχλ ηνπο εθάζηνηε δηαδεισηέο, 
θαη φρη έλα πιήζνο πνιηηψλ πνπ δηεθδηθεί κε πνιηηηθή βνχιεζε.  

Μέζσ ησλ θχξησλ εθθξαζηψλ θαη ππνζηεξηθηψλ ηνπ ηζρχνληνο πνιηηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε ράλεη ηελ νπζία ηεο, απνδνκείηαη, θαη κεηαηξέπεηαη ζε 
κία κνξθή πνπ κεηαιιάζζεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. Η άξλεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 
δελ απέρεη παξά έλα βήκα από απηήλ ηελ αληίιεςε αθνύ, κεηαηξέπνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 
πνιίηε ζε ζρεηηθή, θαηαξγεί ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνύ ζπκθέξνληνο θαη ην λόεκα ηεο πνιηηηθήο 
(Καξαπηδάθεο, 2005).  

Ο ιφγνο πνπ αξζξψλεηαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ αθ’ ελφο 
έληνλα επηθεληξσκέλνο ζε κία πξνζπάζεηα απνζεσηηθήο πξνβνιήο κηαο εμαηνκηθεπηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, αθ’ εηέξνπ πνιιαπιά απνηξεπηηθφο πξνο θάζε πξνζπάζεηα κφξθσζεο 
ζπιινγηθψλ αλαθνξψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Δπηρεηξεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα πξνβάιεη 
κηα εηθνληθή θαλνληθφηεηα πνπ ζα απνθξχπηεη ηελ θιηκάθσζε ησλ αζξνηδφκελσλ 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ επηκνλή ζηελ πξνβνιή ελφο αηνκηθηζηηθνύ θαηαλαισηηθνύ 
εδνληζκνύ απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ ηαχηηζε ηεο δεκνθξαηίαο κε ην βαζίιεην ηνπ 
λάξθηζζνπ θαηαλαισηή (Ραλζηέξ, 2008, ζει. 45). Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο ζηελ πιαηεία 
Σαμίκ ελφο αθφκε εκπνξηθνχ θέληξνπ δε κπνξεί λα εηδσζεί σο ηπραία. Ζ παξάδνζε ηνπ 
δεκφζηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πξνο κέγηζηε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, (βιέπε θαη 
πεξίπησζε Mall ζηελ Αζήλα), άξξεθηα ζπλδπαδφκελε κε ηελ πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ 
πξφηππσλ ζπκπεξηθνξάο ζπληειεί θαίξηα ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 
θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, απνπξνζαλαηνιίδνληαο απφ θάζε πξνζπάζεηα δεκφζηνπ 
δηαιφγνπ θαη ειεχζεξεο αληαιιαγήο ηδεψλ. 

Σαπηφρξνλα, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλαπηχζζεηαη κία ακθηιεγφκελε 
επηρεηξεκαηνινγία κε ζθνπφ ηελ αλαραίηηζε νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο ζπιινγηθήο 
δξάζεο. Έλαο ιφγνο ηζνπεδσηηθφο σο πξνο ηελ αλάιπζε πνιηηηθήο ζθέςεο, πνπ 
αγσλίδεηαη λα απνηξέςεη θάζε πνιίηε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, παξνπζηάδνληαο κε ηε 
ζπλερή πξνβνιή αιιεπάιιεισλ επεηζνδίσλ βίαο ην δεκφζην ρψξν σο επηθίλδπλν. Σφζν 
ζε πξνζπάζεηεο αληίδξαζεο ζε απνθάζεηο πνπ πιήηηνπλ δηθαηψκαηα θαη θεθηεκέλα 
πνιηηψλ, φπνπ ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε επηθεληξψλεηαη ζε επεηζφδηα βίαο κεηαμχ 
δηαδεισηψλ θαη αζηπλνκίαο, φζν θαη κε ηελ πξνβνιή κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ βίαο πνπ 
απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ςπρνινγίαο πνπ ζα πεξηνξίζεη θάζε πνιίηε ζην ζπίηη 
ηνπ. Οη αιιεπάιιειεο καδηθέο ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 
ππνβαζκίδνληαη ζπζηεκαηηθά πίζσ απφ απξφζσπα επεηζφδηα βίαο, βαλδαιηζκνχο θαη 
δηαπιεθηηζκνχο ηεο αζηπλνκίαο κε νκάδεο αληη-εμνπζηαζηψλ. Ο θνηλφο αγψλαο ρηιηάδσλ 
αλζξψπσλ παξεξκελεχεηαη ζπλεηδεηά σο αληίδξαζε κίαο νκάδαο αλνκίαο πνπ πξέπεη λα 
πεξηνξηζηεί. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε πξνζπάζεηα ησλ θεληξηθψλ δειηίσλ εηδήζεσλ 
λα θαιιηεξγήζνπλ θιίκα θφβνπ θαη κίζνπο πξνο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο 
(κεηαλάζηεο θ.α.) θαηαδεηθλχνληάο ηεο σο ππαίηηεο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ, ζε κία πξνζπάζεηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηελ πξαγκαηηθή αιιεινπρία 
αηηίνπ θαη αηηηαηνχ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Οη άλζξσπνη πνπ, παξά ηελ πξνζπάζεηα επηθνηλσληαθήο θαηαζηνιήο, ζπγθξνηνχλ έλα 
δπλακηθφ πιήζνο πνπ βγαίλεη ζην δξφκν θαη δηακαξηχξεηαη, δελ έρνπλ απαξαίηεηα θνηλά 
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ηαμηθά, νηθνλνκηθά, επαγγεικαηηθά ή κνξθσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζηνηρείν πνπ ηνπο 
ελψλεη είλαη ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο πνπ ζπλαληνχλ κε ξαγδαία θιηκαθνχκελε έληαζε 
απέλαληί ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έλα αίζζεκα ηνπ «κε παξέθεη» πνπ αλαγθάδεη φιν θαη 
πεξηζζφηεξνπο λα αληηδξάζνπλ, αλαδεηψληαο ηε ζέζε ηνπο ζηηο ζπιινγηθφηεηεο πνπ 
αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ αγαλάθηεζε 
θαη ε ακθηζβήηεζε πξνο ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή νδεγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ 
πνιηηηθώλ ππνθεηκεληθνηήησλ πνπ πεξηγξάθεη ν Rancière. Σα πνιηηηθά απηά ππνθείκελα 
δηακνξθψλνληαη κέζα ζε ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο (Rancière, 2001). Ζ ίδηα ε 
νπζία ηεο πνιηηηθήο θαηά ηνλ Rancière είλαη ζπγθξνπζηαθήο θχζεο, είλαη ην αληίζεην ηεο 
ζπλαίλεζεο. Άηνκα πνπ δε ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηα θνηλά, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο 
εμεγείξνληαη, επαλα-ελεξγνπνηνχληαη πνιηηηθά θαη επηδεηνχλ ηελ έληαμή ηνπο κέζα ζε 
πεδία ζχγθξνπζεο θαη αληίδξαζεο.  

    Ζ δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ησλ λέσλ ζπιινγηθνηήησλ δε ρξεζηκνπνηεί κία a 
priori γλσζηή αθνινπζία ζεκείσλ, αιιά εθεπξίζθεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε 
δεκηνπξγία ηεο. Ζ ζχδεπμε ησλ πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ θαζψο θαη ην ρσξηθφ απνηχπσκα 
απηήο ηεο δηακνξθνχκελεο θνηλσληθήο δηεξγαζίαο ζπληζηνχλ κία δηαδηθαζία ελ εμειίμεη, 
αλνηρηή ζην ρξφλν.  

Οη Hardt θαη Negri (Hardt, Negri, 2009) κηινχλ γηα κηα αλαδπφκελε ζπιινγηθή 
λνεκνζχλε ηνπ πιήζνπο θαη ζεσξνχλ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ πιήζνπο είλαη κηα δηαδηθαζία 
πνπ δελ εμαιείθεη ηηο δηαθνξέο αιιά εγθαζηζηά θνηλφ έδαθνο αλάκεζα ζε κνλαδηθφηεηεο. 
Ο Rancière επηκέλεη ζηελ έλλνηα ηεο απηνρεηξαθέηηζεο, ζηε δπλαηφηεηα ησλ 
θαηαπηεζκέλσλ λα είλαη νη ίδηνη ηα ππνθείκελα ηεο απειεπζέξσζήο ηνπο (Rancière, 2008, 
ζει. 150), θαζψο ζεσξεί φηη ε ζπιινγηθή λνεκνζχλε πνπ παξάγεηαη απφ έλα ζχζηεκα 
θπξηαξρίαο νπδέπνηε είλαη θάηη άιιν απφ ηε λνεκνζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο (Rancière, 2008, 
ζει. 133).  

Μηα αμηνζεκείσηε παξάκεηξνο ηνπ θηλήκαηνο ησλ πιαηεηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 
νξγαλψλεηαη ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ζαθήο θνκκαηηθή ζθξαγίδα πνπ λα δηεθδηθεί ην 
ξφιν ηνπ νξγαλσηή. Απνηειεί έλα θάιεζκα πνπ απεπζχλεηαη πξνο φινπο, έλα θίλεκα πνπ 
αλήθεη ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ ζπκκεηέρεη, κία πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ 
απέλαληη ζηελ θνηλσληθή απάζεηα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νηθνδνκνχληαη νη λέεο 
ζπιινγηθέο κνξθέο, ε δηέμνδνο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ θαη ν δξφκνο πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα είλαη θάηη πνπ ζα κπνξέζνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε 
παξάιιεια κε ηελ πνξεία ζα αθνινπζήζνπλ.   
 
3. Ο ΣΟΠΟ 

 
Ο Γηνχξγθελ Υάκπεξκαο1 ζεκεηψλεη πσο ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάζε 

δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν ιαφο σο θνξέαο ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο, ην θξάηνο σο 
νξγαληζκφο πνπ δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα δξνπλ ζπιινγηθά, θαη ε λφκηκα 
ζπγθξνηεκέλε θνηλφηεηα ησλ πνιηηψλ σο εζεινληηθή έλσζε ειεχζεξσλ θαη ίζσλ αηφκσλ.  

Ζ καδηθή πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ ζηηο πιαηείεο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ θέξεη 
ραξαθηεξηζηηθά κηαο απζφξκεηα δεκνθξαηηθήο αλαδήηεζεο. Πάλσ ζηελ αγαλάθηεζε θαη 
ηελ νξγή ηεο θνηλήο αληίδξαζεο εθεπξίζθεηαη ν θνηλφο ηφπνο, απνθηάεη ε θνηλσληθή 
δξάζε ηε ρσξηθή ηεο δηάζηαζε. Σν πιήζνο, σο άζξνηζκα πνιιαπιψλ κνλαδηθνηήησλ,  
εθεπξίζθεη λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ζπγθξνηείηαη ζε έλα εληαίν ζψκα, 
δηεθδηθψληαο ηαπηφρξνλα λα νξίζεη ηνλ θνηλφ ρψξν δξάζεο ηνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ν 
                                                           
1 Σε ομιλία του, ςτο πλαίςιο του 23ου Παγκόςμιου Συνζδριου Φιλοςοφίασ που πραγματοποιήθηκε ςτο 
αμφιθζατρο τησ Φιλοςοφικήσ Σχολήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνών, ςτισ 6.8.2013 
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Κσηζάθεο, «ν θνηλφο ρψξνο ζηε δπλακηθή ηνπ είλαη ν ρψξνο δηαζθάιηζεο ηεο ειεπζεξίαο 
ηνπ πξνζψπνπ, ν ρψξνο φισλ πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν, ηνλ ρψξν ειεπζεξίαο 
ηνπ θαζελφο. Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο δπλακηθήο απηήο είλαη φηη ε ειεπζεξία ηνπ 
πξνζψπνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγηθφηεηα. Δμ νπ θαη ην φηη, ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ν 
θνηλφο ρψξνο είλαη ε κεηαζρεκαηηδφκελε ελφηεηα ηνπ ζπιινγηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ ρψξνπ 
ησλ πνιηηψλ» (Κσηζάθεο, 2013). 

 Ζ πιαηεία απνηειεί θαηεμνρήλ δεκφζην ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη φζκσζε ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πφιε. Πεδίν δηάδξαζεο ηεο εηεξφηεηαο, 
αληαιιαγήο ηδεψλ, έθθξαζεο απφςεσλ, ζέαζεο εηθφλσλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, 
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ιεηηνπξγεί σο ρσξηθφ θίιηξν ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ.  

Ο ρψξνο ηεο πιαηείαο αλαδεηθλχεηαη ζε έλαπζκα (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηελ πιαηείαο 
Σαμίκ, φπνπ ν ρψξνο ηεο πιαηείαο απνηέιεζε ηαπηφρξνλα αθνξκή θαη πξαγκαηηθφ ηφπν 
έθθξαζεο δηακαξηπξίαο) αιιά θαη θνξέα - ππνδνρέα ηεο αζηηθήο νξγήο θαζψο θαη ηεο 
αληηζηηθηηθά ηαπηφρξνλεο βίαηεο πξνζπάζεηαο εμφλησζήο ηεο. Απφ ηελ εθθιεζία ηνπ 
Γήκνπ ηεο αξραίαο Αζήλαο φπνπ ή παξνπζία ησλ πνιηηψλ φρη απιά παξνηξπλφηαλ, αιιά 
ήηαλ ππνρξεσηηθή, νδεγνχκαζηε ζηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε ζπλζήθε ηεο θαηαζηνιήο 
ησλ ζπλαζξνίζεσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο.  

Παξαθξάδνληαο ηελ έθθξαζε ησλ Hardt θαη Negri φηη «ε κεηξφπνιε κπνξεί λα 
εηδσζεί σο ην εξγνζηάζην γηα ηελ παξαγσγή ησλ θνηλψλ» (Hardt, Negri, 2009), νη ηξφπνη 
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλαληνχκε ζηα θηλήκαηα ησλ πιαηεηψλ ηηο θαζηζηνχλ 
ζχγρξνλνπο ηφπνπο παξαγσγήο ησλ θνηλψλ. Ζ απζφξκεηε αιιειεγγχε ηνπ πιήζνπο ζηηο 
δηακνξθνχκελεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ, ε επαλεθεχξεζε ηξφπσλ 
επηθνηλσλίαο θαη δξάζεο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηηο πιαηείεο, απνηεινχλ 
δηαδηθαζίεο πνπ δελ έρνπλ άκεζν πξνεγνχκελν, θαη κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο κνξθέο 
ππέξβαζεο ησλ πξφηεξα παγησκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη δηαδεισηέο απηφ-
νξγαλψλνληαη ζπγθξνηψληαο νκάδεο πνπ θαιχπηνπλ έλα εχξνο αλαγθψλ, φπσο 
πεξηθξνχξεζε ηνπ ρψξνπ, νξγάλσζε δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο, ζηαζκφ 
πξψησλ βνεζεηψλ,  θαζαξηφηεηα θ.α. Οη νκάδεο νξγαλψλνληαη κε βαζηθφ ιεμηιφγην ηελ 
αιιειεγγχε θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ, κε ραξαθηεξηζηηθή απνπζία θάπνηαο νξγαλσηηθήο 
ηεξαξρίαο. ηνλ θνηλφ ηφπν πνπ επηλνείηαη ζε απηή ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ αλαδεηθλχνληαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκίδνπλ ηε ζέζε ηνπ 
Rancière φηη ε ηζφηεηα απνηειεί αθεηεξία θαη φρη θαηάιεμε ζην αίηεκα γηα θνηλσληθή 
ρεηξαθέηεζε (Rancière, 2008α).  

Έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν πξνο αλάιπζε είλαη ν ξφινο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο 
ζηε δηάρπζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο πξνζπάζεηαο πνπ ζπληειεί ζηελ αμηνζεκείσηε 
δηεχξπλζή ηεο. ηελ επνρή ηεο επηδησθφκελεο εμαηνκίθεπζεο θάζε πηπρήο ηνπ αηνκηθνχ 
βίνπ, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιείν πνπ βνεζάεη 
απνθαζηζηηθά ηφζν ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δξάζεηο ησλ θηλεκάησλ ησλ 
πιαηεηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, φζν θαη ζηνλ εληνπηζκφ ελ 
δπλάκεη λέσλ ηαπηνηήησλ πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζηελ εηεξφθιεηε ζπιινγηθφηεηα.   

ε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ηερλνινγία θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο σζνχλ 
ζε κία ηδηψηεπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη επλννχλ ηελ 
εμαηνκίθεπζε, νη λένη ζπιινγηθνί ηφπνη αλάγνληαη ζε βαζηθφ παξάγνληα 
θνηλσληθνπνίεζεο.  

Σε κία παξάμελε αλαηξνπή ηεο άπνςεο πνπ ζέιεη ηα κέζα επηθνηλσλίαο λα 
«απεδαθνπνηνύλ», ε «επαλεδαθνπνίεζε» ζπκβαίλεη κε ηελ ελεξγό κεζνιάβεζε εθείλσλ 
αθξηβώο ησλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο πνπ ζεσξνύληαη απεδαθνπνηεηηθέο (ηαπξίδεο 
2001). 
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Ζ αλάδπζε θνηλσληθψλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ παξαηεξήζακε λα ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα 
ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, ζέηεη πνιιαπιά εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλνχλ ηε δπλαηφηεηα 
ζπγθξφηεζεο λέσλ ηφπσλ κέζα απφ λέεο δηακνξθνχκελεο ζπιινγηθέο εκπεηξίεο. Ζ 
ζπληεινχκελε θνηλσληθή δηεξγαζία κνηάδεη λα απνηειεί κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ 
ζπζηαηηθψλ θαη κεζφδσλ δεκηνπξγίαο ελφο άιινπ, λένπ θφζκνπ. πληζηά κία απφπεηξα 
βίαηεο δηάξξεμεο ησλ νξίσλ θαη νξηνζεηήζεσλ ηνπ ηζρχνληνο νηθνλνκηθν-πνιηηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο σζηφζν ζαλ εξγαιεία εηξεληθά κέζα.  

Σν αίηεκα γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε κνηάδεη λα ηξνθνδνηεί ην πνιχκνξθν πιήζνο πνπ 
ζπληίζεηαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θάπνηαο θαηεπζπληήξηαο αξρήο, κε ραξαθηεξηζηηθή 
απνπζία θνκκαηηθψλ ηαπηνηήησλ, δειψλνληαο αθξηβψο ηελ άξλεζε θαη απνζηξνθή ηνπ 
πξνο ην ζεκεξηλφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αγσλία γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο 
δηαθνξεηηθνχ, θαιχηεξνπ κέιινληνο.   

Ο δεκφζηνο ρψξνο αλαδεηθλχεηαη ζε θαηαιπηηθφ πεδίν δηεθδίθεζεο ηνπ λένπ θνηλνχ 
ηφπνπ, πεδίν ζην νπνίν νη ζπιινγηθφηεηεο ησλ πνιηηψλ αλαδεηνχλ κέζα απφ 
πξσηφγλσξεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ηε κεηάβαζε ζε έλα λέν θφζκν. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
ύκθσλα κε ηηο επηινγέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ε ζύγρξνλε ιεγόκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί κε ζπαζκσδηθέο γεληθέο 
πεξηθνπέο θαη ζπγρσλεύζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ‘κεηαξξπζκίζεηο’, κε θύξην ζηόρν 
ηνλ άκεζν θαη δξαζηηθό πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ. Μηα από ηηο πξνζπάζεηεο απηέο 
ζρεηίδεηαη κε ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο πγείαο θαη αθνξά ζηελ ‘πγεηνλνκηθή 
κεηαξξύζκηζε’. ην επίπεδν ησλ δεκόζησλ πγεηνλνκηθώλ ππνδνκώλ ε ‘κεηαξξύζκηζε’ 
απηή αλαθέξεηαη ζηε ζπγρώλεπζε δηνηθεηηθώλ δνκώλ λνζνθνκείσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκό 
ησλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα (ΓΤΠε). 

Παξά ηηο εμαγγειίεο όηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεηαξξύζκηζεο απηήο είλαη ε 
απνηειεζκαηηθή θαη ηζόηηκε θάιπςε ηεο πξόζβαζεο ζε νινθιεξσκέλεο θαη πνηνηηθέο 
ππεξεζίεο πγείαο πξνο ηνλ πνιίηε/αζζελή κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, ε 
παξνύζα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, εθ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, δελ θαίλεηαη λα ππεξεηεί 
ηνπο εμαγγειζέληεο ζηόρνπο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ζύγθιηζε. Αληίζεηα ε πνιηηηθή ηεο 
πγεηνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο, κε βηαζηηθέο πξνζπάζεηεο νξηδόληησλ δξαζηηθώλ 
πεξηθνπώλ, πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ηα αδύλακα  νηθνλνκηθά ζηξώκαηα ηεο 
Διιεληθήο θνηλσλίαο, θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη κόλν γηα πεξηθνπή δαπαλώλ κε θάζε 
ζπζία. Χο απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ε πεξαηηέξσ πηώζε ηνπ δείθηε λνζνθνκεηαθώλ 
θιηλώλ/1000θαηνίθνπο θαη ε ελίζρπζε ησλ ήδε κεγάισλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
θαηαλνκήο λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο Η εηθόλα απηή θαίλεηαη 
λα επηδεηλώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν κε ηελ ‘ηδησηηθνπνίεζε’ κέξνπο ησλ θιηλώλ απηώλ. 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη ε αλππαξμία ελόο επξύηεξνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ 
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κε απνηέιεζκα ε ‘πγεηνλνκηθή 
κεηαξξύζκηζε’ λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζόξξνπε πεξηθεξεηαθή 
αλάπηπμε ηεο ρώξαο, εληείλνληαο ηηο ππάξρνπζεο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο, αληί λα ηηο 
εμνκαιύλεη, ζε αληίζεζε κε ηηο αξρηθά δεισκέλεο πξνζέζεηο ηεο. 

 
Λέμεηο θιεηδηά: Διιάδα, θξίζε, πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε, πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Αλαθέξεηαη όηη βξηζθόκαζηε ζε επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηε „…βαζύηεξε 
παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε εδώ θαη γεληέο‟ (Schwab, 2009). Η ιεγόκελε ρξεκαην-
πηζησηηθή θξίζε πνπ παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζην Ηλσκέλν 
Βαζίιεην γξήγνξα κεηαηξάπεθε ζηε κεγαιύηεξε παγθόζκηα ύθεζε ησλ ηειεπηαίσλ 
δεθαεηηώλ θαη επεξέαζε  ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ρσξώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Η θεληξηθή 
θηινδνμία θαη επηδίσμε ησλ δπλάκεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα γηα 
αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηηο νηθνλνκίεο θξαηώλ, παξνπζηάδεηαη λα κεηέηξεςε απηή ηελ 
νηθνλνκηθή ύθεζε ζε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 

Η Διιάδα κεηά από κηα νηθνλνκηθή άλζεζε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 
εηζήιζε ζε ύθεζε ην 2009. Σν γεγνλόο απηό επήιζε σο απνηέιεζκα ηεο παγθόζκηαο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ απζηεξόηεξσλ όξσλ δαλεηζκνύ. Η θξίζε άξρηζε λα 
εμαπιώλεηαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
(Υαηδεθνθόιε 2012α, β, γ). 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν θαη νη θπβεξλήζεηο ηεο Δπξσδώλεο, ην Μάην ηνπ 
2010, πξνκήζεπζαλ ηελ Διιάδα κε δάλεηα έθηαθηεο αλάγθεο, έηζη ώζηε ε ρώξα λα κπνξεί 
λα απνπιεξώλεη ην ρξένο ηεο πξνο ηνπο πηζησηέο. ε αληάιιαγκα, ε θπβέξλεζε ηεο 
Διιάδνο αλαθνίλσζε πεξηθνπέο δαπαλώλ θαη απμήζεηο θόξσλ ζε δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ, 
πνπ πξνζηέζεθαλ ζηα κέηξα ιηηόηεηαο πνπ είραλ ήδε ιεθζεί θάησ από έληνλε πίεζε ηεο 
ΔΔ θαη ησλ ζπληειεζηώλ ησλ δηεζλώλ αγνξώλ. Έηζη, ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα 
πξόγξακκα πνπ πεξηειάκβαλε ηε κείσζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ, ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο 
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 
κέζσ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ 
ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 
(ΔΤ) (Hellenic Republic Ministry of Finance,  2010). 

 
2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 
 

Η νηθνλνκηθή θξίζε παξνπζηάδεηαη από ζεκαληηθό αξηζκό κειεηώλ σο ππεύζπλε γηα 
ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ. Ιδηαίηεξα ε θηώρεηα, σο απνηέιεζκα ηεο 
νηθνλνκηθήο ύθεζεο, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε δηαθόξσλ αζζελεηώλ από ηε 
ζηηγκή πνπ ν πιεζπζκόο αλαγθάδεηαη λα δεη ζε ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ, λα 
δηαηξέθεηαη αλεπαξθώο θαη αλζπγηεηλά θαη λα αλαγθάδεηαη λα εξγάδεηαη κε ρακειό κηζζό, 
ρσξίο αζθάιηζε, ζε αλζπγηεηλό θαη επηθίλδπλν πεξηβάιινλ. Παξάιιεια ε αλεξγία θαη ε 
θηώρεηα θαηαιήγνπλ λα απμάλνπλ ηηο αληζόηεηεο ζην εζσηεξηθό ησλ ρσξώλ, λα γελλνύλ 
αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο, λα εληζρύνπλ αθξαίεο ηδενινγηθέο ζέζεηο θαη ην 
ξαηζηζκό, ελώ όηη έρεη ζρέζε κε ην ‘δεκόζην’, ρώξν ή ππεξεζίεο, παξνπζηάδεηαη λα 
ππνβαζκίδεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν (Mackenbach, 2005, Wagstaff, 2002). 

Η Διιάδα επεξεάζηεθε από ηελ παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε πεξηζζόηεξν από θάζε 
άιιε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μειέηεο δείρλνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο ζπλερηδόκελεο 
νηθνλνκηθήο απηήο θξίζεο ζηελ θαηάζηαζε ηεο γεληθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ. 
Καηαγξάθεηαη κηα γεληθή αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ηεο ηάμεο ηνπ 
24% ην 2010 ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηνπ 2009. Παξαηεξείηαη κηα ηαπηόρξνλε αύμεζε 
ησλ κεηαδηδόκελσλ κνιπζκαηηθώλ λνζεκάησλ (πρ. αύμεζε ησλ αζζελώλ κε HIV θαηά 
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52% αλάκεζα ζην 2010 θαη 2011) θαη αύμεζε ηεο βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαζώο 
ηα πνζνζηά αλζξσπνθηνληώλ θαη ιεζηεηώλ ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθαλ αλάκεζα ζην 2007 
θαη 2009.  Παξάιιεια αλαθέξεηαη κηα δξακαηηθή αύμεζε ζηηο απηνθηνλίεο ηεο ηάμεο ηνπ 
17%  ην 2009 ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ 2007, κηα αύμεζή ηνπο θαηά 25% ην 2010 ζε 
ζρέζε κε εθείλεο ηνπ 2009 ελώ ππνινγίδεηαη κηα θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 40% 
ζην πξώην κηζό ηνπ 2011 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010. εκαληηθόο 
παξάγνληαο ησλ απμήζεσλ απηώλ ππνινγίδεηαη όηη είλαη ε επηβάξπλζε ηεο ςπρνινγηθήο 
πγείαο από ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αδηέμνδα ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο 
πξνζσπηθώλ νθεηιώλ (Kentikelenis et al, 2011).  

Πξόζζεηεο έξεπλεο δίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία πάλσ ζηε ζρέζε νηθνλνκηθήο 
θξίζεο – απαζρόιεζεο – ςπρηθήο πγείαο (Υαηδεθνθόιε 2012α, β, γ, Economou et all, 
2013). Πξόζθαηε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
Φπρηθήο Τγηεηλήο, πνπ δηελεξγήζεθε ην Μάην ηνπ 2013 θαη δεκνζηεύηεθε κε δειηίν ηύπνπ 
ζηηο 3/10/2013, απνθαιύπηεη όηη πεξίπνπ 12 ζηνπο 100 θαηνίθνπο ηεο ρώξαο βξέζεθαλ λα 
πιεξνύλ θιηληθά θξηηήξηα κείδνλνο θαηάζιηςεο, κηαο θιηληθήο νληόηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη 
άκεζα ζεξαπεία. Ιδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαιεί θαη ε δπλακηθά απμεηηθή πνξεία ηεο 
θιηληθήο απηήο νληόηεηαο ζηνλ Διιεληθό πιεζπζκό θαζώο, ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 
πνζνζηό ηνπ 2011 (8,2%), ην πνζνζηό ηνπ 2013 (12,3%) παξνπζηάδεη πνζνζηηαία αύμεζε 
ηεο ηάμεο ηνπ 50%, ππνδεηθλύνληαο όηη „ε θιηληθή κείδσλ θαηάζιηςε ζεκεηώλεη αλνδηθή 
πνξεία ζηε ρώξα καο παξάιιεια κε ηελ εληεηλόκελε νηθνλνκηθή θξίζε‟ (ΔΠΙΦΤ, 2013). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζηνηρεηνζεηνύλ γηα κηα αθόκε θνξά ηε ζύλδεζε 
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ κε ηελ θαηάζιηςε. Δηδηθόηεξα παξνπζηάδεηαη όηη άηνκα 
πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θάησ ησλ 400 επξώ, νη ππναπαζρνινύκελνη θαη νη 
άλεξγνη απνηεινύλ ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ πιήηηνληαη πνην ζνβαξά από ηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειόηεξα πνζνζηά κείδνλνο 
θαηάζιηςεο πνπ ρξεηάδεηαη άκεζα ζεξαπεία. 

 
3. ΑΝΔΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ  
 

Γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα ηνπ ΔΠΙΦΤ ε Διιεληθή 
ηαηηζηηθή Αξρή κε  δειηίν ηύπνπ παξνπζηάδεη ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ πνπ 
αλαθέξεηαη ζην Β Σξίκελν ηνπ 2013 (ΔΛΣΑΣ, 2013). ύκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ην 
πνζνζηό αλεξγίαο αλήιζε ζην Β Σξίκελν ηνπ 2013 ζην 27,1% θαη ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ 
απμήζεθε θαηά 15,5% ζε ζρέζε κε ην Β Σξίκελν ηνπ 2012.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία θαηά Γηνηθεηηθή 
Πεξηθέξεηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα απηό, ζε επίπεδν 
Πεξηθέξεηαο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 
(32,9%) θαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (30,1%) ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη κηα 
από ηεο δπζκελέζηεξεο κεηαβνιέο, κε αύμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά 5 κνλάδεο από ην 
αληίζηνηρν πνζνζηό ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ηνπ 2012, πνπ αληηπξνζσπεύεη πνζνζηό αύμεζεο 
ηεο αλεξγίαο θαηά 19,9%  (Πίλαθαο 1).  

Η πςειή αλεξγία αιιά θαη ε πςειή δπλακηθή αύμεζή ηεο ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο, 
όπσο είλαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε Γπηηθή Μαθεδνλία, ε Ήπεηξνο, θ.α. θαίλεηαη λα 
δεκηνπξγνύλ πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο πνπ απαηηνύλ πςειή επαγξύπλεζε θαη πξνζνρή.  
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Πεξηθέξεηεο Β΄Σξίµελν 2012 Β΄Σξίµελν  2013 Αξ. Μεηαβ. % Μεηαβ. 
 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε   24,0    26,9   2,9 12,1 
 Κεληξηθή Μαθεδνλία   25,1    30,1   5 19,9 
 Γπηηθή Μαθεδνλία   30,0    32,9   2,9 9,7 
 Ήπεηξνο   22,1    27,7   5,6 25,3 
 Θεζζαιία   21,9    25,6   3,7 16,9 
 Ιόληνη Νήζνη   14,3    16,6   2,3 16,1 
 Γπηηθή Διιάδα   24,6    28,5   3,9 15,9 
 ηεξεά Διιάδα   28,4    26,7   -1,7 -6,0 
 Αηηηθή   23,8    28,1   4,3 18,1 
 Πεινπόλλεζνο   19,9    22,2   2,3 11,6 
 Βόξεην Αηγαίν   21,7    21,6   -0,1 -0,5 
 Νόηην Αηγαίν   15,3    19,3   4 26,1 
 Κξήηε   22,6    23,7   1,1 4,9 

Πίλαθαο 1. Αλεξγία (%) θαηά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ζην Β Σξίκελν ηνπ 2012 θαη ζην 
αληίζηνηρν ηνπ 2013. Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2013, http//www.statistics.gr, ίδηα επεμεξγαζία 
ζρεηηθά κε ηελ αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή. 
 
5. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ 

 
Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ΔΤ, όπσο αλαθέξακε, βξηζθόηαλ κέζα ζηηο βαζηθέο 

κλεκνληαθέο ππνρξεώζεηο ηεο ρώξαο. Η κεηαξξύζκηζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκώλ πγείαο 
θαη ηδηαίηεξα ε πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ βαζίζηεθε θύξηα 
ζηελ θνηλή ‘Πξόηαζε Λεηηνπξγηθώλ Αλαδηαηάμεσλ Μνλάδσλ Υγείαο ΔΣΥ‟ (ΤΤΚΑ, 2011) 
ησλ Γηνηθεηώλ Τγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, ηνπ Τπνπξγνύ θαη 
Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ε νπνία εγθξίζεθε 
ζην Κεληξηθό πκβνύιην Τγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ (ΚΔΤΠΔ)  (29/06/2011). Η 
κεηαξξύζκηζε απηή ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Τ4α/ΟΙΚ84627 (2) ηνπ 
Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (YA, 2011). 

ην επίπεδν ησλ δεκόζησλ πγεηνλνκηθώλ ππνδνκώλ ε κεηαξξύζκηζε απηή αλαθέξεηαη 
ζηε ζπγρώλεπζε δηνηθεηηθώλ δνκώλ λνζνθνκείσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ 
λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ αλά Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΓΤΠε). ηηο βαζηθέο 
αξρέο αλαθέξνληαη ε απνηειεζκαηηθή θαη ηζόηηκε θάιπςε ηεο πξόζβαζεο ζε 
νινθιεξσκέλεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο πξνο ηνλ πνιίηε/αζζελή θαη ε λέα  
ιεηηνπξγηθή θαη βηώζηκε αξρηηεθηνληθή ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΤ κε ζηόρν ‘…ηε κείσζε 
ησλ αληζνηήησλ‟ (ΤΤΚΑ, 2011). 

Σειηθόο ζθνπόο ηεο αλσηέξσ αλαδηάηαμεο θαη δηαζύλδεζεο ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ν 
πεξηνξηζκόο ησλ 138 λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ ζε 82 εληαία ζπγθξνηήκαηα ΝΠΓΓ 
(κείσζε θαηά 40,6%), ν πεξηνξηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ νξγαληθώλ θιηλώλ ησλ 
Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ,  ν νπνίνο δηακνξθώλεηαη ζπλνιηθά ζε 36.035 θιίλεο (από 
46.873) (κείσζε θαηά 23,1%), κε ηελ ‘ηδησηηθνπνίεζε’ κέξνπο ησλ θιηλώλ απηώλ θαη ηνλ 
ραξαθηεξηζκό ηνπο σο ‘εηδηθέο ζέζεηο’, κε ζηόρν λα δηαηεζνύλ ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο, Διιεληθέο ή μέλεο. (YA, 2011) (Πίλαθαο 2). 
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ΓΤΠε 
Πιεζπ-
ζκόο 

Τπάξρνπζεο 
νξγαληθέο 
θιίλεο 

Πξόζθαηα 
ζεζκνζεηεκέλεο 
νξγαληθέο θιίλεο 

Δηδη-
θέο 
ζέζεηο 

1ε ΓΤΠε Αηηηθήο  3.068.694 12039 9830 136 
2ε ΓΤΠε Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ 1.359.244 10250 6200 86 
3ε ΓΤΠε Μαθεδνλίαο (ηκήκα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθή Μαθεδνλία) 1.972.123 5168 3970 44 
4ε ΓΤΠε Μαθεδνλίαο (ππόινηπν ηκήκα 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθή 
Μαθεδνλία) θαη Θξάθε 811.983 5940 4880 54 
5ε ΓΤΠε Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο 1.359.217 3463 3000 40 
6ε ΓΤΠε Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, 
Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο 1.791.628 6998 5820 108 
7ε ΓΤΠε Κξήηεο 601.131 3015 2335 88 
ΔΛΛΑΓΑ 10.964.020 46.873 36.035 556 
Πίλαθαο 2. Τπάξρνπζεο νξγαληθέο θιίλεο θαη πξνηεηλόκελεο, πξόζθαηα ζεζκνζεηεκέλεο 
νξγαληθέο θιίλεο, ζύκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε, θαη νη εηδηθέο ζέζεηο αλά 
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα (ΓΤΠε) κε ηνλ πιεζπζκό  αλαθνξάο ηνπο. Πεγέο : Γεδνκέλα από 
Ν3527/2007, ΔΤΔ (απνγξαθή 2001),  Πξόηαζε Λεηηνπξγηθώλ Αλαδηαηάμεσλ Μνλάδσλ 
Υγείαο ΔΣΥ (ΤΤΚΑ, 2011), Τπνπξγηθή Απόθαζε Τ4α/ΟΙΚ84627 (2) (ΤΑ, 2011), 
Υαηδεθνθόιε, 2012α, β, Υαηδεθνθόιε, Αλαζηαζηάδεο, 2012.  

Από ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 
κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε, ηελ αλαγσγή ησλ νξγαληθώλ θιηλώλ ζηνπο 1000 θαηνίθνπο, 
ην πνζνζηό (%) ηεο κείσζεο ησλ θιηλώλ θαζώο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ΓΤΠε θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά ηνπ πνζνζηνύ θιηλώλ, πξηλ θαη κεηά ηελ πξόηαζε ηεο πγεηνλνκηθήο 
κεηαξξύζκηζεο, αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα (Πίλαθαο 3).  

 

ΓΤΠε 

Πξόζθαηα  ζεζκνζεηεκέλεο        
 θιίλεο/1000θαη.       θαηάηαμε (%κεηαβνιή)        
                             

Τπάξρνπζεο  
θιίλεο/1000θαη. θαηάηαμε   

4ε ΓΤΠε  5,28 1 (-27,85 %) 7,32 2 
2ε ΓΤΠε  4,76 2 (-36,87 %) 7,54 1 
7ε ΓΤΠε  3,78 3 (-24,54 %) 5,02 3 
6ε ΓΤΠε  2,88 4 (-26,15 %) 3,91 5 
1ε ΓΤΠε  2,86 5 (-27,03 %) 3,92 4 
3ε ΓΤΠε  1,82 6 (-30,51 %) 2,62 6 
5ε ΓΤΠε 1,78 7 (-30,29 %) 2,55 7 

Πίλαθαο 3. Καηάηαμε ησλ ΓΤΠε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, κε βάζε ην δείθηε πξόζθαηα 
ζεζκνζεηεκέλσλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ ηνπ ΔΤ αλά 1000 θαηνίθνπο,  κε θαηαγξαθή 
ηνπ πνζνζηνύ % κεηαβνιήο (κείσζεο) ζε ζύγθξηζε κε εθείλν ησλ ππαξρνπζώλ θιηλώλ. 
Πεγέο : Γεδνκέλα από Ν3527/2007, ΔΤΔ (απνγξαθή 2001),  Πξόηαζε Λεηηνπξγηθώλ 
Αλαδηαηάμεσλ Μνλάδσλ Υγείαο ΔΣΥ (ΤΤΚΑ, 2011), Τπνπξγηθή Απόθαζε 
Τ4α/ΟΙΚ84627 (2) (ΤΑ, 2011), Υαηδεθνθόιε, 2012α. 
 

Έλαο δείθηεο πνζνηηθνύ ππνινγηζκνύ αληζνηήησλ είλαη θαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο 
ηεο κέγηζηεο ηηκήο πξνο ηελ ειάρηζηε. Όζν πςειόηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ πειίθνπ ηόζν 
κεγαιύηεξε παξνπζηάδεηαη ε αληζόηεηα. ηνλ Πίλαθα 3 Παξαηεξείηαη όηη ν ιόγνο ησλ 
δεηθηώλ κέγηζηεο ηηκήο πξνο ηελ ειάρηζηε ζηηο ππάξρνπζεο λνζνθνκεηαθέο θιίλεο ηνπ 
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ΔΤ αλά 1000 θαηνίθνπο είλαη 2,96 (2ε ΓΤΠε= 7,54/ 5ε ΓΤΠε= 2,55). Ο αληίζηνηρνο 
ιόγνο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πξνηάζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο 
παξνπζηάδεηαη ειαθξηά πεξηζζόηεξν επηβαξπκέλνο έρνληαο ηελ ηηκή 2,97 (4ε ΓΤΠε= 
5,28/ 5ε ΓΤΠε= 1,78).  

Δπνκέλσο ε πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε, ζηελ εθαξκνγή ηεο, θαίλεηαη λα δηεπξύλεη 
κάιινλ παξά λα κεηώλεη ηηο αληζόηεηεο, παξά ηηο αληίζεηεο δεισκέλεο πξνζέζεηο ηεο. 

 
5. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η ζύγρξνλε ιεγόκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη κλεκνληαθέο ππνρξεώζεηο ηεο 
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο είραλ σο απνηέιεζκα, εθηόο ησλ άιισλ, μαθληθέο δξαζηηθέο 
πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ, ησλ ζπληάμεσλ, ηαπηόρξνλε κεγάιε αύμεζε ηεο έκκεζεο θαη 
άκεζεο θνξνινγίαο θαζώο θαη πςειά πνζνζηά ππναπαζρόιεζεο, εξγαζηαθήο 
αλαζθάιεηαο, θηώρηαο θαη αλεξγίαο πνπ παξνπζηάδεηαη λα εθζέηνπλ ηνλ πιεζπζκό ζε 
πςειό θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ (ΔΠΙΦΤ, 2013).   

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε κλεκνληαθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη ζηε ιεγόκελε ‘πγεηνλνκηθή 
κεηαξξύζκηζε’ πνπ πεξηιακβάλεη, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ πγεηνλνκηθώλ 
ππνδνκώλ πνπ έρνπλ άκεζεο ρσξηθέο επηπηώζεηο, ηε ζπγρώλεπζε δηνηθεηηθώλ δνκώλ 
λνζνθνκείσλ (κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο θαηά 40,6%) θαη ην γεληθό πεξηνξηζκό ησλ 
λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ (θαηά 23,1%) (Υαηδεθνθόιε, 2012α).  

Η ζπγρώλεπζε δηνηθεηηθώλ δνκώλ λνζνθνκείσλ παξνπζηάδεηαη λα ζρεηίδεηαη αξρηθά 
κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ, θαζώο αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκίεο 
θιίκαθαο, απινπνίεζε, εμνξζνινγηζκό θαη πεξηνξηζκό εμόδσλ ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο, 
θιπ. Αληίζεηα, ν πεξηνξηζκόο ησλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ αλά ΓΤΠε, θαίλεηαη λα 
ζρεηίδεηαη εληνλόηεξα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ πνιηηώλ, θαζώο αλαθέξεηαη άκεζα ζηε 
δπλαηόηεηα πγεηνλνκηθήο ηνπο εμππεξέηεζεο, αληηπξνζσπεύνληαο πξόζζεηα θαη έλα επξύ 
θάζκα ππνζηεξηθηηθώλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πξνζσπηθό, ηνλ 
εμνπιηζκό, ηελ νξγάλσζε, ηηο δηαδηθαζίεο, θιπ. Παξάιιεια ν αξηζκόο ησλ 
λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ αλαθέξεηαη άκεζα ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη 
ππνδνκώλ, ζπκβάιιεη ζηηο πξνζπάζεηεο επίηεπμεο πεξηθεξεηαθήο ζύγθιηζεο θαη κπνξεί 
λα πξνζθέξεη αληηθεηκεληθόηεξα κηα βάζε αμηνιόγεζεο πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 
(WHO, 2000, Syrakos, Chatzicocoli, 2004, Υαηδεθνθόιε, 2009, 2012α). 

ηηο, θαηά δήισζε, πξνζέζεηο ηεο ‘πγεηνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο’ πεξηιακβάλεηαη ε 
ηζόηηκε θάιπςε ηεο πξόζβαζεο ζε νινθιεξσκέλεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο πξνο 
ηνλ πνιίηε/αζζελή, κε ζηόρν ‘…ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ‟, (ΤΤΚΑ, 2011:6). 

Όκσο, ηνπιάρηζηνλ από ηα δεδνκέλα πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ε παξνύζα εξγαζία, δελ 
πξνθύπηεη όηη ε ‘πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε’ εμππεξεηεί ηηο δεισκέλεο πξνζέζεηο ηεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ζύγθιηζε θαη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ δηόηη:    

α) Σν πξόβιεκα ηεο επξσπατθήο ζύγθιηζεο έρεη πεξαηηέξσ εληαζεί θαζώο, ζύκθσλα 
κε ηε Eurostat (2012) ην 2009, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ησλ 27 ρσξώλ 
θαηαγξάθνληαη, θαηά κέζν όξν, 5,5 λνζνθνκεηαθέο θιίλεο αλά  1000 θαηνίθνπο. ηηο 
ρώξεο κε ηνπο κεγαιύηεξνπο δείθηεο λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ ζηελ ΔΈ πεξηιακβάλνληαη  ε 
Γεξκαλία (8,23), ε Απζηξία (7,65), ε Οπγγαξία (7,15), ε Σζερία (7,10),  ε Γαιιία (6,60), 
θ.α. Η Διιάδα παξνπζηάδεηαη από ηε Eurostat  (2012) κε 4,86 λνζνθνκεηαθέο θιίλεο αλά 
1000 θαηνίθνπο, δείθηεο πνπ είλαη ρακειόηεξνο από ην κέζν όξν ηεο Δπξσπατθή Έλσζε 
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ησλ 27 ρσξώλ. Ο δείθηεο απηόο ηεο Διιάδνο είλαη ρακειόηεξνο αθόκε θαη από εθείλν 
ησλ ρσξώλ κε ηηο νπνίεο ζπγθξίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ κηζζνινγηθώλ πεξηθνπώλ όπσο 
είλαη ε Βνπιγαξία κε δείθηε 6,62 θαη ε Ρνπκαλία κε δείθηε 6,63 λνζνθνκεηαθέο θιίλεο 
αλά 1000 θαηνίθνπο. ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3 ν κέζνο όξνο λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ ζηηο 
Διιεληθέο πεξηθέξεηεο παξνπζηάδεηαη  λα είλαη 4,7 αλά 1000 θαηνίθνπο πξηλ θαη 3,3 αλά 
1000 θαηνίθνπο κεηά ηελ πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε. Ο ρακειόο απηόο δείθηεο 
απνδπλακώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο πξνζπάζεηεο γηα Δπξσπατθή ζύγθιηζε.   

Πξόζζεηα, ε κεγάιε κείσζε λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ ηνπ ΔΤ αλακέλεηαη λα πιήμεη 
θύξηα ηηο δπλαηόηεηεο πεξίζαιςεο ησλ απμαλόκελα πεξηζζόηεξν αδύλακσλ, νηθνλνκηθά 
ζηξσκάησλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπ ΔΤ σο κνλαδηθή ηνπο 
επηινγή. Η εηθόλα απηή θαίλεηαη λα επηδεηλώλεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ ‘ηδησηηθνπνίεζε’ 
κέξνπο ησλ θιηλώλ απηώλ, κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο σο ‘εηδηθέο ζέζεηο’, κε ζηόρν λα 
δηαηεζνύλ ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, Διιεληθέο ή μέλεο (ΤΤΚΑ, 2011). 

β) Σν πξόβιεκα ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ εληόο ηεο Διιάδνο, όζν αθνξά ζηελ 
θαηαλνκή ησλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ αλά πεξηθέξεηα θαίλεηαη λα επηβαξύλεηαη θαζώο ν 
ιόγνο ησλ δεηθηώλ κέγηζηεο ηηκήο πξνο ηελ ειάρηζηε ζηηο ππάξρνπζεο λνζνθνκεηαθέο 
θιίλεο ηνπ ΔΤ αλά 1000 θαηνίθνπο παξνπζηάδεηαη πεξηζζόηεξν δηεπξπκέλνο κεηά ηελ 
‘πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε’ (Chatzicocoli, Anastassiadis, 2010, Υαηδεθνθόιε 2012α, β).  

γ) Οη αληζόηεηεο ζηα πνζνζηά θαη ζηνπο ξπζκνύο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο αλά 
Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ηόζν κε εθαξκνγέο πνιηηηθώλ 
ειέγρνπ ηεο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο, όζν θαη, παξάιιεια, κε αλάινγε ελίζρπζε ησλ 
πγεηνλνκηθώλ ππνδνκώλ πξνο αληηκεηώπηζε  ησλ πεξηζζόηεξν επηβαξπκέλσλ παξαγόλησλ 
γηα ηελ πγεία. Παξαηεξνύκε όκσο κε έθπιεμε όηη ε ‘πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε’ 
παξνπζηάδεηαη λα πεξηθόπηεη κεγαιύηεξα πνζνζηά λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ ζε πεξηθέξεηεο 
πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά θαη πςειή δπλακηθή αύμεζεο ηεο αλεξγίαο, όπσο 
είλαη νη πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Υαηδεθνθόιε, 2012β).  

πλνςίδνληαο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε όηη παξαηεξείηαη γεληθά ε αλππαξμία ελόο 
επξύηεξνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ο 
ζρεδηαζκόο ηεο ‘πγεηνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο’ θαίλεηαη λα έγηλε θύξηα ζην θεληξηθό 
επίπεδν, κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ κέζσ νξηδόληησλ πεξηθνπώλ 
ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζρέδην πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Χο απνηέιεζκα 
παξνπζηάδεηαη λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ε ‘πγεηνλνκηθή κεηαξξύζκηζε’ ζρεηηθά κε 
κηα ηζόξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ΔΔ θαη ηεο ρώξαο, εληείλνληαο ηηο ππάξρνπζεο 
πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο αληί λα ηηο εμνκαιύλεη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρηθά δεισκέλεο 
πξνζέζεηο ηεο. Θα ήηαλ ίζσο πεξηηηό, δηόηη είλαη γεληθώο γλσζηό, λα επηζεκάλνπκε 
πξόζζεηα όηη ζρεηηθέο ηνκεαθέο ρσξνηαμηθέο κειέηεο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 
σο πεξηηηό θαη ρξνλνβόξν θόζηνο αιιά σο ηε κόλε επθαηξία γηα ηελ νξζνινγηθή δπλαηή 
αληηκεηώπηζε κηαο θξίζεο, αλ ζέζνπκε σο ζηόρν έλα αλαπηπμηαθό όξακα θαη ειπίδα. 
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ΚΑΣΟΙΚΙΑ: TΟ μικπο α ΣΗ ΑΡΧΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 
 
 

Γήμηηρα Υαηζηζάββα 
 

Λέθηνξαο ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Πνιπηερλείν Κξήηεο, dicha@otenet.gr 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
Η εηζήγεζε ζα εμεηάζεη ηε ζρέζε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ηελ θαηνηθία 

σο έλα ρσξηθό ζύκπησκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θξίζεο. Θα δαλεηζηεί ηνλ όξν, μικπό α 
(objet petit α) ηνπ Lacan θαζώο ζα ζπλδέζεη ηελ θαηνηθία κε ην θαηεμνρήλ ρσξηθό 
αληηθείκελν ππεξαπόιαπζεο θαη βαζηθό αίηην επηζπκίαο γηα ηε ρσξηθή εκπεηξία θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή παξαγσγή. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη απηήλ ηε ζρέζε ζα εζηηάζεη ζηνπο 
εμήο ζεκαηηθνύο άμνλεο: 

1 Η θαηνηθία σο αληηθείκελν απόιαπζεο 
Θα εμεηαζζεί ε θαηνηθία σο πιηθή ρσξηθή έθθξαζε ησλ πξνζδνθηώλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο, κηα πξνβνιηθή επέλδπζε θαη ηαπηόρξνλα κεηαβίβαζε ησλ θαληαζησηηθώλ 
ηαπηίζεσλ κε ην γνλετθό Άιιν, ηε γνλετθή επηηαγή. Η ζρέζε θαζεισηηθήο ηαύηηζεο ή 
απν-ρσξηζκνύ από απηήλ ηελ απόιαπζε, ε νηθνλνκηθή θξίζε σο ηξαπκαηηθή επαλάιεςε 
ηεο πξσηαξρηθήο απώιεηαο. 

2 Έρσ ρώξν - θαηνηθώ ηνλ ρώξν 
Θα δηεξεπλεζνύλ νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ηδηόκνξθεο ζρέζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

κε ηελ θαηνηθία γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ρώξν. Η 
ζρέζε κε ηα ρσξηθά  εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ηεο κόλσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ην 
δήηεκα ηεο ρσξηθήο ζπλ- θαηνίθεζεο θαη ησλ ρσξηθώλ θνηλσληθώλ δεζκώλ. Η ρξήζε ηεο 
θαηνηθίαο σο όξην ελόο κέζα (νηθεηόηεηα) ζε αληίζεζε κε έλα έμσ (δηαθνξά). 

3 Η θξίζε σο κε δηάθξηζε 
Θα εμεηαζζεί ε θξίζε ζπζρεηηζκέλε κε ηελ θαηνηθία σο έλα εξγαιείν λα 

μαλαζθεθηνύκε ηε ζρέζε καο κε ηνλ ρώξν θαη ηηο ζρέζεηο καο κε ηνλ εαπηό θαη ηνλ άιιν. 
Η θαηνηθία σο αλζξσπνινγηθή θαηεγνξία ηνπ εζσηεξηθνύ, κηα ηζρπξή κεηαθνξά 
απώιεηαο όζν θαη νηθεηόηεηαο γηα ηνλ ρώξν, σο ην αίηην ηεο αξρηηεθηνληθήο επηζπκίαο. Η 
δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ νηθν-λνκία ηεο επηζπκίαο  θαη ηελ επηζπκία ηεο νηθνλνκίαο. Η 
ζρέζε καο κε ηελ θξίζε σο πέλζνο ή κειαγρνιία.  

 
Λέξεις κλειδιά: ρώξνο, θαηνηθία, απόιαπζε, Lacan, δηα-θξίζε 
 
 

1. Η ΚΑΣΟΙΚΙΑ Χ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΠΟΛΑΤΗ  
 

Η θαηνηθία ζπληζηά ην θαηεμνρήλ ρσξηθό αξρέηππν ηεο ζσκαηηθήο καο ζρέζεο κε ηνλ 
ρώξν, εθεί εθδηπιώλνληαη νη πην νηθείεο ζσκαηηθέο ηειεηέο (μεθνύξαζε, πγηεηλή, 
δηαηξνθή, ζθέςε, πόζνο, πόλνο, νλεηξνπόιεζε). πρλά είλαη ην θαηαθύγην πξνζηαζίαο 
από ηηο απαηηήζεηο έθζεζεο ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν, ην πην θνληηλό θέιπθνο πξνο ην 
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κεηξηθό ζώκα, εθεί πνπ εζπράδεη θαλείο από ηηο επζύλεο ηνπ θόζκνπ. Μνηάδεη δειαδή ε 
ίδηα ε πιηθή ζύζηαζε ηεο θαηνηθίαο λα ππνθαζηζηά ην πξώην ζώκα πνπ καο θηινμέλεζε 
θαη λα ζπκβνιίδεη ηελ πξσηαξρηθή απώιεηα από απηό. Δηδηθά ν ρώξνο θαηνίθεζεο ηεο 
παηδηθήο ειηθίαο είλαη δηαπνηηζκέλνο από κλήκεο, δπζθνιίεο, ζρέζεηο κε ηνλ εαπηό θαη 
ηνπο άιινπο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ πξνζσπηθή καο βηνγξαθία. Ση ζεκαίλνπλ όκσο όια 
απηά γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο θαηνηθίαο; Ση πξνζδνθίεο αλαιακβάλεη ε θαηνηθία ζηε δσή 
ηνπ λενέιιελα; Πώο ζπλδέεηαη απηή ε ηδηόκνξθε ζρέζε καο κε ηελ θαηνηθία κε ηελ 
πξόζθαηε θξίζε; Γηαηί ε ελδερόκελε απώιεηα ηεο θαηνηθίαο απεηιεί ηόζν ξηδηθά ηελ 
ύπαξμε; Απηά είλαη κεξηθά από ηα εξσηήκαηα πνπ ζα επηρεηξήζεη λα εμεηάζεη ε εηζήγεζε. 

  Η θαηνηθία κάο ηνπνζεηεί ινηπόλ ζηνλ θόζκν, ζπληζηά ηελ πξσηαξρηθή ρσξηθή ζθελή 
δηακόξθσζεο ηεο ύπαξμεο, ππεηζέξρεηαη δνκηθά ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. ηα 
λεώηεξα ρξόληα κάιηζηα ε ππξεληθή νηθνγέλεηα ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο θαηνηθίαο ζα 
κεηαηξαπεί ζε έλα εξγαιείν παξέκβαζεο γηα ηε κεηάβαζε από ηελ αηνκηθή ζηελ 
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Η αλζξσπνινγηθή πνιηηηθή γηα ηελ θαηνηθία ζα ζπγθξνηήζεη 
ηόηε έλαλ ηξόπν πεξηνξηζκνύ, εμεκέξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο.  

ύκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ Jacques Donzelot, La police des familles ε αζηηθή 
νηθνγέλεηα ζηε γαιιία ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ 18ν θαη κεηά, σο έλα βηνπνιηηηθό 
εξγαιείν ξύζκηζεο ησλ ππνθεηκεληθώλ ζρέζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ. To 
αλαδπόκελν θξάηνο πξόλνηαο ζα δηεηζδύζεη ζηνλ νηθνγελεηαθό ππξήλα ηεο αζηηθήο πιένλ 
θνηλσλίαο, κέζσ θηιαλζξσπηθώλ  παξεκβάζεσλ πνπ ζα ππνθαηαζηήζνπλ ζηαδηαθά ηελ 
παηξηαξρηθή θηγνύξα ηεο θενπδαξρηθήο νηθνγέλεηαο απνδίδνληαο ζηε κεηέξα ηνλ ξόιν 
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο. Η δηαδεδνκέλε γηα ηνλ 19ν αηώλα 
θηιαλζξσπία ζα πιεζηάζεη ηελ νηθνγέλεηα, όρη ηόζν γηα λα ηε βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηεο αιιά γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κεραληζκόο παξαγσγήο, ειέγρνπ θαη 
ξύζκηζεο ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Μέζσ ηεο δηαζύλδεζήο ηεο κε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζα 
εγθαζηδξπζεί ηόηε ε ζύλδεζε αλάκεζα ζηελ εζηθή νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ 
πγηεηλή ησλ ζσκάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Η ππξεληθή νηθνγέλεηα εγγπάηαη κε ηνλ ηξόπν 
απηόλ ηε δεκόζηα πγηεηλή θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο. Ο ρσξηθόο δηαρσξηζκόο 
ζηελ ηδησηηθή πιένλ θαηνηθία αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο, αλάκεζα ζηνπο 
νηθείνπο θαη ηνπο μέλνπο ζα ζπληνληζηεί κε ηελ έμνδν ηεο εξγαζίαο ζην δεκόζην ρώξν θαη 
ηνλ εληνπηζκό ηεο νηθηαθήο ζθαίξαο ζηνλ ηδησηηθό.  

 ην ίδην πλεύκα ν Terence Riley ζα ππνζηεξίμεη όηη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο ηδησηηθόηεηαο 
είλαη απηή πνπ αλαδεηθλύεηαη ηνλ 17ν αηώλα θαη πνπ ζα  δώζεη έλα ηέινο ζηε δηεπξπκέλε 
θαηνηθία όπνπ ζπλππήξραλ ε εξγαζία κε ηελ θαηνηθία θαη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο κε 
απηά ησλ επξύηεξσλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγώλ. Η πξόηεξε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηελ 
ηδησηηθή θαη δεκόζηα δσή ζηαδηαθά ππνθαζίζηαηαη ινηπόλ από ρξήζεηο πνπ 
ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ηδησηηθό πιένλ ρώξν ηεο θαηνηθίαο (ρώξνη κειέηεο, πγηεηλήο θ.ιπ.). 
Θα εγθαηληαζζεί δειαδή κηα απζηεξή δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθό θαη ηνλ δεκόζην 
ηνκέα θαη ε πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνύ κε ηε λέα έλλνηα ηεο 
νηθηαθόηεηαο. Σόηε είλαη πνπ ζα δηακνξθσζεί θαη ε βαζηθή ηππνινγία ηεο ηδησηηθήο 
θαηνηθίαο ε δηάθξηζε δώλεο εκέξαο, λύρηαο, ν δηαβαζκηζκέλνο ρσξηθόο δηαρσξηζκόο πνπ 
ζε γεληθέο γξακκέο ζα δηαηεξεζνύλ απαξάιιαθηα σο ηηο εκέξεο καο (Riley 1999). Η 
ρσξηθή νξγάλσζε ηεο θαηνηθίαο ζα ζπλδεζεί δειαδή κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσληθήο 
δηεπζέηεζεο δεκηνπξγώληαο όκσο παξάιιεια έλα όξην πνπ ζα αθήζεη έμσ ηε δεκόζηα 
δσή.  
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Μειεηεηέο ηεο αλαδπόκελεο αζηηθήο λεσηεξηθόηεηαο όπσο νη Benjamin, Sennett, 
Arendt ζα εζηηάζνπλ θξηηηθά ζηε ζύγθξνπζε θαη ζηελ πξόηαμε ηεο ηδησηηθήο έλαληη ηεο 
ζπιινγηθήο δσήο. Γηα ηνλ Sennett : «Η πξόηαμε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηδησηηθνύ ζηνηρείνπ, 
ζπρλά ππό ην πξόζρεκα ηεο ακεζόηεηαο, γθξεκίδεη αθξηβώο ηηο ιεπηέο εθείλεο απνζηάζεηο 
θαη ζπκβάζεηο, νη νπνίεο θαζηζηνύλ δπλαηή ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο. Δλώ 
θαίλεηαη λα γθξεκίδνληαη ηείρε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εγθαζηδξύεηαη ε ‘ηπξαλλία ηεο 
νηθεηόηεηαο’, ε αλειέεηε πάιε ησλ λαξθηζζηζκώλ» (έλεη 1999: 16). ην ίδην πλεύκα, νη 
ζηνέο ζην έξγν ηνπ Benjamin δελ ζα είλαη παξά κηα κεηάβαζε ελόο εζσηεξηθνύ ζην 
δεκόζην ρώξν, έλα δεκόζην εζσηεξηθό πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ πιάλεηα ηεο λεσηεξηθήο 
πόιεο. Δλώ ζύκθσλα κε ηελ Ηannah Αrendt «Σν λα δεηο κηα εληειώο ηδησηηθή δσή 
ζεκαίλεη [...] λα ζηεξείζαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε νπνία πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη 
βιέπεζαη θαη αθνύγεζαη από ηνπο άιινπο [...] Η έλλνηα ηεο ηδησηηθόηεηαο έγθεηηαη ζηελ 
απνπζία ησλ άιισλ...» (Άξελη 1986 :86).  

 Απηόο ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ θαηνηθία σο όξην δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζην 
δεκόζην θαη ηδησηηθό θόζκν ηεο λεσηεξηθόηεηαο, ε ζπλεγνξία ππέξ ηεο ζηελήο ζύλδεζεο 
κεηαμύ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη αζηηθήο ζπλείδεζεο δελ ζα είλαη ην ίδην γόληκνο ζηελ 
ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. ηνλ ειιεληθό ρώξν πξάγκαηη ηα πξάγκαηα εμειίρζεθαλ 
δηαθνξεηηθά, επαλεηιεκκέλα ν ηέιηνο Ράκθνο ζα εληνπίζεη ζηα θείκελά ηνπ σο ξίδα ηεο 
θξίζεο ζηελ Διιάδα ηελ αηειή αζηηθή ζύζηαζε ηνπ λεσηεξηθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο 
δειαδή όηη νη λόκνη πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζηλαθηνύ, ηεο 
ηνπηθόηεηνο ππεξηζρύνπλ ησλ λόκσλ ηνπ θξάηνπο. ύκθσλα κε ηνλ Ράκθν απηό 
απνδίδεηαη ζην ηδηόκνξθν θνηλνηηθό δηνηθεηηθό καο ζύζηεκα από ην Βπδάληην κέρξη πνιύ 
αξγόηεξα ηελ Σνπξθνθξαηία θαη ηα λεόηεξα ρξόληα, πνπ ζηεξηδόηαλ ζηελ 
ηνπηθννηθνγελεηαθή ηεξαξρία θαη όρη ζε κηα θνηλσλία πνιηηώλ κε δηθαηώκαηα θαη 
ππνρξεώζεηο. Οη άλζξσπνη ζηελ Διιάδα θαηέρνληαη από ζπκβνιηζκνύο πνπ έρνπλ σο 
βαζηθέο ζηαζεξέο γηα ηελ θνηλσλία: ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εληνπηόηεηα, ηε ζπληερλία, ζα 
επηζεκάλεη. Η δηαξθήο αλαδήηεζε νηθνγελεηαθώλ δεζκώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο 
αηνκηθήο ζπλνρήο δηεπθνιύλεη θαη’ επέθηαζε ηελ εγθαζίδξπζε ελόο παηεξλαιηζηηθνύ 
θξαηηθηζκνύ πνπ απνθεύγεη ζηαζεξά ηελ έληαμε ζε έλα ζπκβνιηθό λόκν, ηελ επζύλε γηα 
ηα θνηλά. ε απηό ην πιαίζην, ε ζπγρσλεπηηθή παηδηθόηεηα, ε έιιεηςε απνζηάζεσλ από 
ηνλ εαπηό θαη ηνπο άιινπο επλνεί ηε ζύγρπζε ησλ νξίσλ πνπ αλαθνπθίδεηαη κε 
δηαιεθηηθέο πνιώζεηο νξηνζέηεζεο αλάκεζα ζηνπο νηθείνπο θαη ηνπο μέλνπο, ηνπο δηθνύο 
θαη ηνπο άιινπο. 

Η θαζήισζε ινηπόλ ζηελ παηδηθόηεηα αλαβάιιεη ζπλερώο ηε ζρέζε κε ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα δίλνληαο ρώξν ζηε ζύλδεζε ηεο θαηνηθίαο κε έλα πιήζνο θαληαζησηηθώλ 
ηαπηίζεσλ. ε απηό ην πιαίζην, ε θαηνηθία ζα αλαιάβεη λα θαιύςεη θαληαζησηηθά ηελ 
έιιεηςε απόζηαζεο, δηαρσξηζκνύ από ηελ νηθνγέλεηα. Θα πξνηάμεη ηνλ νηθηαθό ρώξν σο 
εγγπεηή ηεο ρσξηθήο ζύζθημεο ζπγγεληθώλ ζρέζεσλ θαη σο θξάγκα ζην δηαθνξεηηθό. Η 
θαηνηθία ζπληζηά δειαδή κηα κεησλπκία, κηα κεηαθνξά ζρεδόλ ζσκαηηθή ηεο 
πξσηαξρηθήο απώιεηαο από ην κεηξηθό ζώκα, ην ζεκαληηθό γνλετθό Άιιν. Δπελδύεηαη 
ζπλεπώο κε θαληαζησηηθέο πξνβνιέο  πνπ  αλαιακβάλνπλ λα ππνθαηαζηήζνπλ απηή ηελ 
έιιεηςε.1 Η θαηνηθία ηίζεηαη δειαδή ζηε ζέζε ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ ιείπεη. Σν 
                       
1 «Η θαληαζίσζε είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ δηεγείξεη ή πξνθαιεί ηελ επηζπκία επεηδή ππόζρεηαη 
λα θαιύςεη ηελ έιιεηςε πνπ δεκηνπξγεί ε απώιεηα ηεο jouisssance  κε έλα ππνθαηάζηαην, έλα 
ζαπκαηνπξγό αληηθείκελν, ην objet petit α» (ηαπξαθάθεο 2012 :280). 
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αληηθείκελν πνπ αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ειιείκκαηνο επελδύεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 
Lacan κε έληνλε απόιαπζε. Πξόθεηηαη γηα ην αληηθείκελν πνπ ξπζκίδεη ηε ζρέζε ηνπ 
ππνθεηκέλνπ κε ηελ απόιαπζε θαη πνπ ν Lacan νλνκάδεη ανηικείμενο α. 

 ηε ζθέςε ηνπ Lacan ν όξνο ανηικείμενο α κπνξεί λα ελλνεζεί σο ην ρακέλν πιένλ 
αληηθείκελν πνπ πξνζθέξεη κηα απόιαπζε σο έλα είδνο ππόκλεζεο, θαηάινηπνπ κηαο 
ρακέλεο πξσηαξρηθήο απόιαπζεο. Γηα ηνλ Lacan ην objet petit α είλαη ηο «αληηθείκελν-
αίηην ηεο επηζπκίαο : θάηη πνπ ελζαξθώλεη ηελ έιιεηςε θαη, ζπγρξόλσο, εκπεξηέρεη κηα 
ππόζρεζε όηη ζα ηελ αληηκεησπίζεη (ηαπξαθάθεο 2012:277)». 2  

  Ση ζεκαίλεη ινηπόλ ην γεγνλόο όηη ε θαηνηθία είλαη γηα ηνπο λενέιιελεο ε πξνλνκηαθή 
ρσξηθή ηππνινγία πνπ θηλεηνπνηεί απηνύ ηνπ ηύπνπ ηελ απόιαπζε; 

 
2. ΈΥΧ ΥΧΡΟ- ΚΑΣΟΙΚΧ ΣΟΝ ΥΧΡΟ  
 
ύκθσλα κε ηνλ Jacques Lacan ε επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε επηζπκία από ηε 

ζθνπηά ελόο άιινπ, ε επηζπκία παξάγεηαη θνηλσληθά δελ είλαη ηδησηηθή ππόζεζε. Ση 
ζεκαίλεη ινηπόλ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή  ζηελ Eιιάδα λα είλαη ε θαηνηθία αληηθείκελν 
απόιαπζεο ηνπ ζεκαληηθνύ Άιινπ;  

Γελληόκαζηε πξάγκαηη κέζα ζηελ επηζπκία θάπνησλ άιισλ θαη κεγαιώλνπκε ζηνλ 
ρώξν πνπ επέηξεςε ε δηθή ηνπο απόιαπζε. Σαπηηδόκαζηε άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηξόπν, 
ηηο ζπλήζεηεο, ηηο ηειεηέο πνπ εθηπιίζζνληαλ ζηνλ νηθηαθό ρώξν αθόκε θαη όηαλ 
αληηδξνύκε ζε απηέο. Γηλόκαζηε γηα έλα αόξηζην δηάζηεκα ην αληηθείκελν ηεο γνλετθήο 
επηζπκίαο, δηακνξθώλνληαο ζηαδηαθά ηελ ππνθεηκεληθόηεηά καο ζηα εζσηεξηθά δσκάηηα, 
ζηα ζπξηάξηα, ζηα ρσξηθά θαηώθιηα ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο. Οη κλήκεο από ηηο 
κπξσδηέο, νη ζπλαληήζεηο κε ην βιέκκα αγαπεκέλσλ αλζξώπσλ κάο αθνινπζνύλ 
αλεμίηεια καδί κε ηνπο ρώξνπο ηνπο. Όκσο απηό πνπ κνηάδεη ηδηαίηεξν είλαη όηη ζηνλ 
ειιεληθό ρώξν ε θαηνηθία δελ είλαη απιά ην ζθεληθό, ν νηθείνο πεξίγπξνο εθηύιημεο ηεο 
δσήο καο. Η θαηνηθία αλαιακβάλεη λα καο θαζηζηά πξνζδεδεκέλνπο κε ηνλ νηθνγελεηαθό 
ηζηό. 

Παξαηεξείηαη ινηπόλ κηα ηδηόκνξθε θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ ζπληζηά 
έλα επαλαιεπηηθό θνηλσληθό ζύκπησκα, ε θαηνηθία δηακνξθώλεη ηελ θαλνληζηηθή ηεο 
θαληαζίσζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν ρσξηθήο απόιαπζεο απηήο ηεο θνηλσλίαο. 
Αλαγλσξίδεηαη δειαδή κηα δηαδηθαζία πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ρσξηθήο απόιαπζεο ζε 
έλα επξύ θνηλσληθό θάζκα ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Η αθίλεηε πεξηνπζία, ε θαηνηθία 
απνηειεί ην πξνλνκηαθό επελδπηηθό αληηθείκελν ησλ ειιήλσλ επελδπκέλν κε κηα 
θαληαζησηηθή ππεξαμία απόιαπζεο. 

Η θαηνηθία δελ ζπλδέεηαη δειαδή κόλν κε έλα θέιπθνο δσήο ή κε κηα νηθνλνκηθή 
επέλδπζε αιιά ζπληζηά κηα ρεηξνλνκία πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζηέγαζε ησλ νηθνγελεηαθώλ 
πξνζδνθηώλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ηνπο κπνπθέδεο θαη ηα ζθξίληα ηα γεκάηα 
θσηνγξαθίεο εγγξάθνληαη αμερώξηζηα ραξέο θαη εληνιέο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 
ζπληζηνύλ θαηά θύξην ιόγν εμαξηήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ νηθνγελεηαθνύ εγώ, ζπρλά 
κάιηζηα ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο πνπ εθθξάδεηαη ζην πξόζσπν ηεο παηξηθήο θηγνύξαο. Σα 

                       
2 Σν ανηικείμενο μικπό α δελ απνηειεί, ην αληηθείκελν πξνο ην νπνίν ηείλεη ε επηζπκία, αιιά ην 
αίηην ηεο επηζπκίαο. Η επηζπκία δελ απνηειεί ζρέζε πξνο έλα αληηθείκελν αιιά ζρέζε πξνο κηα 
έιιεηςε (ηαπξαθάθεο 2012:277). 
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πξνηθώα, νη γνληθέο παξνρέο, νη θιεξνδνηήζεηο, κεηαβηβάδνπλ ηνπο ηξόπνπο θαηνίθεζεο, 
ηηο παξαθαηαζήθεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέρεηαο θαη ζπλνρήο.  

Δληνπίδεηαη δειαδή κε ηελ θαηνηθία κηα δπζαλεμία ζηελ θνηλσληθή δηαθνξεηηθόηεηα 
πνπ επλνεί αλάκεζα ζε άιια κηα καδηθνπνίεζε ηεο ρσξηθήο αηζζεηηθήο πνπ είλαη 
κπνιηαζκέλε από ην πεδίν ηνπ θιεηζηνύ εζσηεξηθνύ. Δθεί έγθεηηαη θαη ε επηηπρήο 
δηάδνζε ηεο αληηπαξνρήο θαη ε αλνρή ζηελ απζαίξεηε δόκεζε πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ 
ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Σα θαηλόκελα απηά αθελόο έδσζαλ κηα δηέμνδν θαη 
ππνθαηέζηεζαλ ηελ έιιεηςε θξαηηθήο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο, αθεηέξνπ θνύκπσζαλ κε 
έλα ηδηόκνξθν αίηεκα γηα ηε ρσξηθή παξαγσγή θαηνηθίαο. Σελ ελίζρπζε δειαδή ηεο 
ζύζθημεο ησλ νηθνγελεηαθώλ δεζκώλ θαη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ απν-ρσξηζκνύ, θαζώο ηα 
ζπζηήκαηα απηά δηεπθνιύλνπλ ηε ρσξηθή εμάξηεζε θαη ηε ρσξηθή εγγύηεηα. Η 
νηθνγελεηαθή αιιειεγγύε ππνθαζηζηά ζπλεπώο ηελ έιιεηςε ζπγθξνηεκέλσλ δεκόζησλ 
παξνρώλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη δηακνξθώλνπλ 
αληίζηνηρα ηελ αζηηθή ηνπ ζπλείδεζε.3 Η θαηνηθία κεηαηξέπεηαη έηζη ζε έλαλ 
θιεξνδνηνύκελν ρεηξηζηηθό κεραληζκό πνπ εμππεξεηεί ηελ νηθνγελεηαθή νηθνλνκία θαη ηε 
ρσξηθή ζηξαηεγηθή πνιιώλ γελεώλ.  

 ηνπο λεν-έιιελεο ε αληίδξαζε ζε απηή ηε ζηεξενηππηθή ζπλζήθε θηλείηαη θαηά θύξην 
ιόγν αλάκεζα ζε δύν αθξαίεο ζέζεηο ή ηελ πιήξε παξάδνζε ζηηο ρσξηθέο γνλετθέο 
παξνρέο κε ηηο όπνηεο ακνηβαίεο αληαπνδώζεηο, ή ηελ πιήξε απνκάθξπλζε από απηέο. 
ηελ πξώηε πεξίπησζε ε παξέκβαζε ζηελ πξνζσπηθή νηθηαθή ζθαίξα είλαη άκεζε, ελώ 
ζηε δεύηεξε έκκεζε. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε αηνκηθή θαηνηθία ζεσξείηαη πξνέθηαζε 
ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε επηρεηξείηαη κηα βίαηε απνκάθξπλζε από 
ηνπο νηθείνπο δεζκνύο κέζα από ηελ επέλδπζε ζε κηα λέα πιένλ θνηλσληθή θαληαζίσζε, 
απηή ηεο έληαμεο ζην life-style. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο σζηόζν, ε απόιαπζε 
κεηαηίζεηαη, ζηνλ Άιιν, θαη ε κεηαθνξά ηεο νηθνγελεηαθήο επηξξνήο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ 
νπνίνλ νηθεηνπνηείηαη θαλείο ηνλ  πξνζσπηθό ηνπ ρώξν είλαη ζεκειηαθή. Σν ηίκεκα είλαη ε 
παξαίηεζε από ην δηθαίσκα ηνύ λα ππάξρεηο θαη λα θαηνηθείο ηνλ ρώξν κε ηελ 
ηδηαηηεξόηεηά ζνπ . Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο δειαδή ηθαλνπνίεζεο ή αληίζηαζεο ζηελ 
επηζπκία ηνπ ζεκαληηθνύ Άιινπ κεηαηξέπεζαη ζε αληηθείκελό ηεο.  

Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ινηπόλ ε ηδηόηππε ζηάζε ησλ λενειιήλσλ νη νπνίνη ελώ 
αξλνύληαη λα ππνηαρζνύλ ζηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο (ζην θύξην ζεκαίλνλ)  -θαζώο ην 
ζεσξνύλ αλαμηόπηζην- κε κεγάιε πξνζπκία ππνηάζζνληαη ζηνλ γνλετθό λόκν. Μέζα ζε 
απηό ην πιαίζην, ν θνηλσληθόο δεζκόο κεηαηξέπεηαη ζε νηθνγελεηαθό θαη ε θαηνηθία ζηνλ 
βαζηθό ρσξηθό κεραληζκό ηεο εθθνξάο ηνπ. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπλζήθεο είλαη 
γλσζηέο κε θύξηα ηελ απαμίσζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, εθεί ηνπνζεηνύληαη ηα απόβιεηα 
ό,ηη κέλεη εθηόο ησλ αμηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ρώξνπ.  

Η θαηνηθία ζθελνζεηεί θπξηνιεθηηθά θαη θαληαζηαθά έλα όξην ζπζηαηηθνύ 
απνθιεηζκνύ ελόο κέζα ζε αληίζεζε κε έλα έμσ. Σν κέζα θαηνηθεί θαη θαηνηθείηαη κε ό,ηη 
δεκηνπξγεί αζθάιεηα (νηθεηόηεηα, ζπλήζεηα) θαη ην έμσ κε ό,ηη απσζείηαη (ζπλύπαξμε κε 
ην δηαθνξεηηθό). Απηή ε κνλνκεξήο ρξήζε ηεο θαηνηθίαο ζηεξεί ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο 
ησλ θαηάιιεισλ απνζηάζεσλ από ηνλ εαπηό θαη ηνπο άιινπο, άξα ησλ απαξαίηεησλ 
νξίσλ γηα ηελ έμνδν θαη ζπκκεηνρή ζε έλαλ θνηλό θόζκν.  
                       
3 Ο άζηεγνο ζην βιέκκα ησλ λενειιήλσλ δελ είλαη κόλνλ απηόο πνπ δελ έρεη ρξήκαηα, είλαη ν 
απόθιεξνο, απηόο πνπ έρεη απνθνπεί όρη κόλνλ από ηνπο θνηλσληθνύο αιιά θαη θπξίσο από ηνπο 
νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο. Έλα νξαηό ζηίγκα ζην δεκόζην βιέκκα, δηπιό θαη ξηδηθό. 
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πλέπεηα απηήο ηεο ζπλζήθεο είλαη λα κελ ζπλαληώληαη ζην δεκόζην ρώξν, νηθείεο 
ηαπηίζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θξνληίδαο, ηα ζπλήζε ηνπ ηδησηηθνύ θαη αλάζηξνθα ζπάληα 
λα ζπλαληώληαη ζηνηρεία ζπγθαηνίθεζεο ζηνλ ηδησηηθό ρώξν πνπ λα ζέβνληαη ηε 
δηαβάζκηζε ηεο κόλσζεο θαη ηεο ζπλάληεζεο. Η ζπλήζεο πξνγξακκαηηθή θαηαλνκή ζηελ 
θαηνηθία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο κηαο δσήο κε εζσηεξηθόηεηα. 

Παξάιιεια, ν ρσξηθόο εηεξνθαζνξηζκόο πνπ πξνζδηνξίδεη ε θαηνηθία, δηαπνηίδεη θαη 
όιεο ηηο άιιεο ρσξηθέο ηππνινγίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Η αδηαθνξία γηα ηνλ θνηλό ρώξν, ε 
δηακόξθσζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ σο έλα απξόζσπν πεξηβάιινλ ρσξίο ραξαθηήξα θαη 
δεζηαζηά, ε εκβιεκαηηθή δηακόξθσζε ησλ δεκόζησλ θηεξίσλ πνπ ζπληζηνύλ ρώξνπο πνπ 
ππελζπκίδνπλ ην γεγνλόο όηη είζαη έμσ κε μέλνπο, άιινπο γηα λα ζε δνπλ θαη όρη ρώξνπο 
γηα ζπιινγηθή επαθή, είλαη κεξηθέο από ηηο ζπλέπεηεο απηή ηεο ζηξεβιήο ζρέζεο κε ηελ 
θαηνηθία.                                                                                                                                                             
Η θαηνηθία σζηόζν σο αλζξσπνινγηθή θαηεγνξία ηνπ εζσηεξηθνύ κπνξεί λα κπνιηάζεη 
κε νηθεηόηεηα θάζε ζρέζε κε ηνλ ρώξν. Σόηε ν ξόινο ηεο θαηνηθίαο δελ είλαη ε 
πεξηραξάθσζε από ην δηαθνξεηηθό αιιά ν ρώξνο πνπ ζνπ επηηξέπεη λα αλαγλσξηζζείο ζε 
κηα ξηδηθή νηθεηόηεηα. Σν λα είζαη  ζηνλ θόζκν, καο ζπκίδεη ν Peter Sloterdijk, είλαη λα 
δεηο ζε πεξηνρέο, ρώξνπο ζρέζεο, θιίκαηα ή αηκόζθαηξεο, κηθξν πεξηβάιινληα πνπ 
παίξλνπλ πνιιέο κνξθέο ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε δειώλεη πεξηζζόηεξα γηα ηελ αλζξώπηλε 
δσή από ηελ εμέηαζε ηνπ απηόλνκνπ αηόκνπ. ηε ζθέςε ηνπ ν δσηηθόο ρώξνο κπνξεί λα 
εμεγεζεί κόλν κε όξνπο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ, κηα νληνινγία ηεο νηθεηόηεηαο 
σο θάηη πνπ ζπληζηά ρώξν. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Έλα ζπίηη είλαη κηα ηξηζδηάζηαηε 
απάληεζε ζην εξώηεκα πώο κπνξεί θάπνηνο λα είλαη καδί κε θάπνηνλ θαη κε θάηη ζε θάηη. 
Με ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν νη αξρηηέθηνλεο εξκελεύνπλ απηήλ ηελ πην αηληγκαηηθή όισλ ησλ 
ρσξηθώλ πξν-ζέζεσλ, δειαδή ην "κέζα ζε" (Sloterdijk 2009) 

Ο Γεκήηξεο Αλησλαθάθεο καο ππελζπκίδεη ηη ζεκαίλεη απηό ην κέζα ζε: «Γηαηί ην 
ζπίηη, ν ρώξνο ν ηδησηηθόο, ν δηθόο καο ρώξνο, καο επηηξέπεη λα ραξνύκε ηελ παξνπζία 
ηνπ άιινπ, ηεο άιιεο, ησλ άιισλ, καο επηηξέπεη λα λνηώζνπκε όηη είκαζηε απαξαίηεηνη, 
όηη καο πεξηκέλνπλ πίζσ από κηα πόξηα θιεηζηή. Όηη όηαλ δηεηζδύζνπκε ζ΄απηό ηνλ ρώξν 
ζα ζπκκεηάζρνπκε ζε θάηη πνπ θπνθνξείηαη εθεί κέζα, θάηη ζην νπνίν ε ζπκκεηνρή καο 
ζα δώζεη λόεκα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο» (Aλησλαθάθεο 2001:6).  

Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο όηη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, ηεο ρσξηθήο νηθεηόηεηαο ζπληζηνύλ 
βαζηθά αλζξσπνινγηθά αηηήκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα θηηάρλνπλ 
ηόπνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ κηα ζρεηηθή έγλνηα θαη πνπ ηνπο αληαπνδίδνπλ κηα 
αίζζεζε αλαγλώξηζεο. Σν δήηεκα είλαη κε πνηνπο όξνπο θαη ζε ηη πιαίζην ζπκβαίλνπλ 
απηέο νη δηαδηθαζίεο. Ση παξαρσξήζεηο απαηηνύλ ε ζηνξγηθή θξνληίδα θαη ηα 
ππνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα από ην πιέγκα ησλ επηζπκηώλ ηεο θάζε ύπαξμεο. 

 
3.    Η ΚΡΙΗ Χ ΜΗ ΓΙΑΚΡΙΗ    

Πώο λα δηαρσξηζηείο ινηπόλ από απηό πνπ ζε ηνπνζεηεί ζηνλ ρώξν, από ηελ 
πξσηαξρηθή ζθελή ηεο βηνγξαθίαο ζνπ, πώο λα αιιάμεηο ζέζε ζε ζρέζε κε ηε 
θαληαζίσζε όηαλ είλαη απηή πνπ ζε πξνζδηνξίδεη;  

Η θαηνηθία, απηή ε πην νηθεία- αλνίθεηα ρσξηθή ηππνινγία ζπληζηά ην αίηην, ην μικπό α 
ηεο αξρηηεθηνληθήο επηζπκίαο. ην κέηξν πνπ θάζε ρσξηθή ηππνινγία είλαη κηα κνξθή 
θαηνίθεζεο, ε θαηνηθία κεηαθέξεη θάηη από ηνλ κύρην ρώξν ηεο πξσηαξρηθήο ζθελήο ηεο 
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ύπαξμήο καο, κεηαθέξεη δειαδή κηα έιιεηςε, κηα απώιεηα. Η θαηνηθία εγγξάθεη ζπλεπώο 
έλα κόληκν ρσξηθό έιιεηκκα, κηα ηξύπα ζην πεδίν ηεο αξρηηεθηνληθήο. Δίλαη ε κεηαθνξά 
γηα ην πάληνηε απόλ, αδύλαην ηεο απόιαπζεο. Η θαηνηθία είλαη ην πξαγκαηηθό ηεο 
αξρηηεθηνληθήο, ην έξυ ηεο αθξηβώο γηαηί είλαη λνεκαηνδνηεκέλε από ην κέζα. Έλα 
αξρεηππηθό εζσηεξηθό πνπ ζπλαληά ην έμσ ηεο αξρηηεθηνληθήο γηα λα ηελ αλνίμεη ζε θάζε 
κε ελεξγνπνηεκέλε ρσξηθή δπλεηηθόηεηα. 

Η άξλεζε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ απν-ρσξηζκό από ηελ απόιαπζε ηνπ ζεκαληηθνύ 
Άιινπ θαη λα ππνηαρζνύκε ζην ζπκβνιηθό λόκν ζπκπίπηεη ινηπόλ κε ηελ ρσξηθή άξλεζε 
λα εγθαηαιείςνπκε ηε θαληαζηαθή πξόζδεζε ζηνλ πξσηαξρηθό νίθν.  

Απηό δελ ζεκαίλεη ηπρνδησθηηζκό θαη απάξλεζε ηεο ξίδαο καο, νύηε ηεο νηθνγελεηαθήο 
γιπθύηεηαο. Κάζε άιιν, ε κεηαηόπηζε από ηελ θαζήισζε νδεγεί ζηε λνεκαηνδόηεζε ηνπ 
βηώκαηνο, ζηελ αλαθάιπςε θαη απνδνρή όηη δελ είρα πνηέ ηε ζέζε πνπ λόκηδα δηθή κνπ, 
ζεκαίλεη όηη αθήλσ ρώξν θαη γηα ηελ απόιαπζε ηνπ άιινπ, ζέησ δειαδή ηελ απόιαπζή 
κνπ ζε ζρέζε νξηνζέηεζεο κε ηνλ θνηλσληθό δεζκό. 

Η αλαγλώξηζε απηήο ηεο ζπλζήθεο δελ ζεκαίλεη βέβαηα όηη πξέπεη λα απνδερηνύκε ηε 
βίαηε επέιαζε ηνπ λεν-θηιειεπζεξηζκνύ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέρνπζα θξίζε θαη νδεγεί 
ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηελ εθζεκειίσζή ηεο θαη ζπρλά ζε απώιεηεο θαηνηθίαο. Η δνθεξή 
ζπλζήθε ησλ ππνζεθεπκέλσλ θαηνηθηώλ, ησλ πιεηζηεξηαζκώλ πνπ είλαη απόξξνηα ηεο 
ηπρνδησθηηθήο δαλεηαθήο πνιηηηθήο νδεγεί πέξα από θάζε ακθηβνιία ζηνλ ξηδηθό παληθό 
απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή αλαηξνπή ησλ αλζξώπηλσλ ηζνξξνπηώλ. Απηή ε αηθλίδηα 
ζηέξεζε θαηαιήγεη ζπρλά ζε αθξαίεο θξίζεηο ςπρηθήο θαηάξξεπζεο θαη απνδηνξγάλσζεο. 
Η πξσηαξρηθή κειαγρνιία, ην ηξαπκαηηθό πέλζνο απνρσξηζκνύ από ην πξσηαξρηθό 
αληηθείκελν, έξρνληαη λα επαλαιεθζνύλ πιένλ ακείιηθηα. Πέξα από ηελ αλαληίξξεηε 
νηθνλνκηθή εμαζιίσζε πξνζηίζεηαη θαη κηα θαληαζηαθή θαηαζηξνθηθή απόιαπζε. Απηή ε  
βίαηε απνεπέλδπζε νδεγεί ζπρλά ζηνλ αθαληζκό ηνπ εγώ.  

ε απηέο ηηο θξίζηκεο ζπλζήθεο ν αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο απόιαπζεο ρσξίο 
θαληαζίσζε είλαη αθόκε πην επηηαθηηθόο. Η δηάξξεμε ηεο θαληαζίσζεο αλνίγεη 
πξννπηηθέο γηα κηα λέα ζρέζε κε απηό ην αληηθείκελν μικπό α ηεο θαηνηθίαο. Γεγνλόο πνπ 
δελ ζεκαίλεη ζπκθηιίσζε κε ηελ ελδερόκελε απώιεηα θαηνηθίαο θάζε άιιν, ζεκαίλεη ηνλ 
δηαρσξηζκό από ηηο πξνζδέζεηο ηεο θαηνηθίαο κε κηα πξσηαξρηθή θαληαζίσζε κε ηελ 
νπνία ζζελαξά είλαη δεζκεπκέλε. 

Η πηώζε ηεο θαληαζίσζεο αλ ζπλδεζεί κε κηα δηεξγαζία ηεο απώιεηαο , κε έλα 
παξαγσγηθό πέλζνο πνπ επηηξέπεη ηε κεηαηόπηζε ζέζεο από ηελ ππεξ -απόιαπζε, κπνξεί 
λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα δπλαην́ηεηα δεκηνπξγηθνύ αλαζηνραζκνπ́ θ αη πεξηζπιινγέ ο. Η 
θξίζε ζπζρεηηζκέλε κε ηελ θαηνηθία κπνξεί ηόηε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξγαιείν λα 
μαλαζθεθηνύκε ηε ζρέζε καο κε ηνλ ρώξν θαη ηηο ζρέζεηο καο κε ηνλ εαπηό θαη ηνλ άιιν. 

ύκθσλα κε ηελ Butler ην πέλζνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κηα αλαγλώξηζε ηεο 
απώιεηαο, επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα απνρσξηζηεί ην αληηθείκελν αγάπεο, ελώ ε 
κειαγρνιία ραξαθηεξίδεη θάπνηνπ είδνπο άξλεζε ηεο απώιεηαο θάλεη ην ππνθείκελν λα 
ηαπηίδεηαη κε απηό ην αληηθείκελν από ην νπνίν αξλείηαη λα παξαηηεζεί. ε ζπλζήθεο 
κειαγρνιίαο ην ρακέλν αληηθείκελν δηαηεξείηαη θαηά έλα καγηθό ηξόπν σο κέξνο ηεο 
ςπρηθήο δσήο, ν θνηλσληθόο θόζκνο κνηάδεη ηόηε λα εθιείπεη (Butler 2009:195-6). 

Η νηθνλνκηθή θξίζε ζπλδέεηαη ζπλεπώο κε κηα βαζύηεξε θξίζε λνήκαηνο θαη 
εκπηζηνζύλεο. H θξίζε απαηηεί πεξηζζόηεξν από πνηέ κηα ηθαλόηεηα δηάθξηζεο, 
δηαθνξνπνίεζεο από ηνλ γεληθό ιόγν πνπ κόλν ε ειεύζεξε θαη αδηάθνπα αλαηξεπηηθή 
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ζθέςε κπνξεί λα θαηαθέξεη. Σόηε ε ζθέςε δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα από ηελ πξάμε γηαηί 
ηόηε είλαη ηθαλή λα κεηαηξέςεη ηε δσή θαη ηελ ύπαξμε. 

Γελ πξόθεηηαη ινηπόλ γηα ηελ πξνηξνπή ζηελ επηζηξνθή ζε κηα αξρέγνλε εμεκεξσηηθή  
θαηνίθεζε ζηα ρατληεγθεξηαλά πξόηππα απέλαληη ζηελ απώιεηα θαη ηελ θαηαζηξνθή. 
Κάζε άιιν, απηό πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε πξνηξνπή γηα κηα λνκαδηθή θαηνίθεζε, ή κάιινλ 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηνηθίαο σο κηαο πνιεκηθήο θαη όρη πηα ιεηηνπξγηθήο κεραλήο. ε 
απηή ηελ πξννπηηθή ηνπ Gilles Deleuze δελ ππάξρεη ππνδεηθηηθό κνληέιν θαηνίθεζεο 
θαιείηαη θαλείο λα αλαιάβεη ηελ εληθόηεηα ηεο δηαδξνκήο, ηηο πεξηπέηεηεο πνπ 
ραξηνγξαθνύλ ηα ππαξμηαθά ηνπ εδάθε, ην ππνθεηκεληθό ηνπ καζηόξεκα. 

Πξόθεηηαη γηα ηε κεηαηόπηζε από ηελ θαζήισζε θαη ηε ζιίςε, ζηελ εμέγεξζε πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε ηεο επηζπκίαο θαη όρη πηα ηεο απόιαπζεο. Μηαο επηζπκίαο πνπ δελ ζεκαίλεη 
αηνκηθό επδαηκνληζκό αιιά αλάιεςε ηεο επζύλεο γηα ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηό θαη ηνπο 
άιινπο, κήπσο άιισζηε είλαη θάηη δηαθνξεηηθό ε αγάπε; 4 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Η εηζήγεζε ζα επηρεηξήζεη λα αλαγλψζεη ηνπο άγισζζνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ 
ζπλαληψληαη ζην αζηηθφ ηνπίν ηεο Αζήλαο, κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαηηθήο 
ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εηθαζηηθνχ κέζνπ, ελ κέζσ ηεο 
πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο χθεζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα. 

Η πφιε γίλεηαη ε πιαηθφξκα ελφο δηθηχνπ φπνπ ν λένπ ηχπνπ γισζζνινγηθφο 
εηθαζηηθφο θψδηθαο παξάγεηαη απφ ην αληίζηνηρν είδνο θαιιηηέρλε–ζρνιηαζηή σο κία 
πνιηηηθή πξάμε/δήισζή ηνπ (political action) θαη απνζθνπεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 
θξηηηθήο ζθέςεο ησλ ζεαηψλ ηεο. Πξνηείλεη έηζη, κηα λέα νπηηθή γηα θξηηηθή σο πξνο ην ηη 
ζεσξείηαη πνιηηηθά θαη εζηθά ζσζηφ θαη απνδεθηφ απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία 
(police order). 

Ζεηνχκελν ηεο εηζήγεζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε 
λέα γεληά δεκηνπξγψλ, κε εξγαιείν ην πνιηηηθφ stencil, κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ αζηηθή πιαηθφξκα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, 
δεκηνπξγψληαο έλα δίθηπν παξεκβάζεσλ εμάπισζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο «θξηηηθήο 
πξνπαγάλδαο», πξνζβάζηκν ζηνπο ρξήζηεο ηεο πφιεο. 

Η πιεξνθνξία -ε νπνία θσδηθνπνηεκέλε κέζα απφ εηθφλεο θαη ιέμεηο αλαξηάηαη ζηνλ 
αζηηθφ ρψξν- κεηαηξέπεηαη απφ «ηέρλε ηνπ δξφκνπ» ζε θξηηηθή ηέρλε θαη αλαδεηά ηνλ 
ζεαηή πνπ ζα νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ηεο επηθνηλσλίαο. Τν ίδην ην θνηλσληθφ ζχλνιν ην 
νπνίν γελλά ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ λένπ θψδηθα, γελλά θαη ηελ αλάγθε 
αλαδήηεζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ. 
 
Λέξειρ κλειδιά: Κώδικας, δίκτσο, πολιτικό stencil, κριτική τέτνη, κριτική προπαγάνδα. 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
Η εηζήγεζε απηή ζθνπφ έρεη ηελ έξεπλα ησλ άγισζζσλ εηθαζηηθψλ θσδίθσλ 

επηθνηλσλίαο ζην αζηηθφ ηνπίν ηεο Αζήλαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Παξαηεξήζεθε φηη ν 
ρψξνο ηεο πφιεο κεηαηξέπεηαη ζε κηα πιαηθφξκα ελφο δηθηχνπ, φπνπ ηα κέιε ηνπ 
βξίζθνπλ έλαλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη ιήςεο ηεο πιεξνθνξίαο παξφκνην κε απηφλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην δηαδίθηπν.  

Μηα λέα αζηηθή θνπιηνχξα δεκηνπξγείηαη θαη εμειίζζεηαη βαζηζκέλε ζε 
πξνυπάξρνληεο άγισζζνπο θψδηθεο ησλ graffiti θαη ησλ ζπλζεκάησλ, απηνχο πνπ ζα 
νλνκάδακε «ηέρλε ηνπ δξφκνπ». Εληνπίδνπκε φκσο κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ 
αλαπαξάζηαζε θαη κηα ηξνπνπνίεζε ζηε ρξήζε ηνπ εηθαζηηθνχ κέζνπ, νη νπνίεο 
ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή χθεζε.  

Μηα απφ ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο ησλ επίηνηρσλ εηθαζηηθψλ, θαη φρη κφλν, παξεκβάζεσλ 
ήηαλ, απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπο, ν θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο ζρνιηαζκφο. Πξηλ ην 
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2010 φκσο, ζηελ Αζήλα ηνλ ζπλαληνχζακε ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ, κε ζπλζήκαηα, 
ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο stencil. Σήκεξα, κφιηο ηξία ρξφληα 
κεηά, ε πιεηνλφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηνλ ζρνιηαζκφ ηεο 
θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ αληίθηππνπ απηήο. Γηα ζρεδφλ θάζε λέα πνιηηηθή 
εμέιημε/παξέκβαζε/πξάμε ή δήισζε ε νπνία γίλεηαη απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία 
ηεο ρψξαο, δειαδή ηελ ειιεληθή θπβεξλεηηθή αξρή, ππάξρεη κηα αληίδξαζε κέζσ ελφο 
ζρνιίνπ, κηαο θξηηηθήο ηνπνζέηεζεο θάπνηνπ αλψλπκνπ ή κε δεκηνπξγνχ. 

 
2. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ  

 
Πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπκε ην λέν θψδηθα πνπ ζπληάζζεηαη απφ θάζε κία απφ 

απηέο ηηο εηθαζηηθέο (θαη φρη κφλν) παξεκβάζεηο αλαδεηνχκε ην πεδίν κέζα ζην νπνίν 
αλαπηχζζεηαη ε λέα κνξθή ηεο “ηέρλεο ηνπ δξφκνπ”. Δηαπηζηψλνπκε φηη φιεο νη 
αλαιχζεηο ηνπνζεηνχληαη θαη πξνζπαζνχλ  λα ηζνξξνπήζνπλ ζην φξην αλάκεζα ζηε ηέρλε 
θαη ηε κε ηέρλε. Σε απηφ αθξηβψο ην κεηαίρκην βξίζθεηαη ε βάζε ηεο θξηηηθήο ηέρλεο, ε 
νπνία νξίδεη ην πεδίν ην νπνίν ζέινπκε λα αλαιχζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε. Ο Ranciere 
νξίδεη ηελ θξηηηθή ηέρλε ή αιιηψο πνιηηηθή ηέρλε, θαη σο ηνλ “ηξίην δξφκν” (Ranciere, 
2008) αλάκεζα ζηηο δχν θαηαζηαηηθέο πνιηηηθέο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 20νπ αηψλα, ηελ 
θαζαξή θαη ηελ ζηξαηεπκέλε ηέρλε (Σρήκα 1). 

 

 
σήμα 1. Σηξαηεπκέλε, Καζαξή θαη Κξηηηθή Τέρλε. (ζρέδην Μ. Φαηδνπνχινπ) 
 
Μειεηψληαο ηελ πνιηηηθή ηέρλε δηαπηζηψλνπκε φηη δαλείδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο δσήο ηηο ζπλδέζεηο πνπ επηθέξνπλ ηελ πνιηηηθή λνεηφηεηα θαη απφ ηα 
έξγα ηέρλεο ηελ αλνίθεηα αίζζεζε ηνπ αηζζεηνχ πνπ απμάλεη ηηο πνιηηηθέο ελέξγεηεο 
(Σρήκα 1) (Ranciere, 2008). Απηή ε κνξθή ηέρλεο oθείιεη λα είλαη έλα θνιάδ αληηζέζεσλ 
ην νπνίν επηηπγράλεηαη φηαλ δαλείδνληαη ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο ηεο εκπεηξίαο 
θαη κνξθέο κνληάδ απφ δηαθνξεηηθέο ηέρλεο θαη ηερληθέο. Σθνπφο ηεο είλαη ε πξφθιεζε 
ξήμεο ζηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ, κηα θαλέξσζε κηαο κπζηηθήο ζχλδεζεο πξαγκάησλ πνπ 
θξχβνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα (Ranciere, 2008). Με ηνλ ηξφπν απηφ ην 
θνηλφ νμχλνληαο ηελ ζθέςε ηνπ, απμάλεη ηελ πνιηηηθή ελεξγεηηθφηεηά ηνπ.  

Η θξηηηθή ηέρλε απνηειεί έλα αλνηθηφ πεδίν, ην νπνίν κπνξεί λα δερζεί θαη 
θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο έμσ απφ ηα «νξηζκέλα» πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηέρλεο (stencil, 
απηνθφιιεηα, ζπλζήκαηα θ.ιπ.). Τέηνηεο εθθξάζεηο ζην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο 
εκπεξηέρνπλ ηελ ίδηα πνιηηηθή έληαζε πνπ εκπεξηέρεη έλα έξγν ηέρλεο ην νπνίν εθηίζεηαη 
κέζα ζε απηφλ. Η δηαθνξά φκσο πνπ ην έξγν ηέρλεο έρεη απφ ηε κνξθή ηέρλεο πνπ 
ζπδεηάκε είλαη ε επθνιία ζηε δηακεζνιάβεζε ηνπ λνήκαηνο. Ο θψδηθαο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη –ρξήζε θπξίσο γισζζηθνχ θαη εηθνληθνχ θψδηθα ζε stencil/ηνηρνγξαθίεο 
θ.ιπ.- είλαη πην δηαδεδνκέλνο θαη γηα ην ιφγν απηφ πην νηθείνο. Μηα ηέηνηα παξαδνρή δελ 
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ζηεξεί απφ ηα έξγα ηέρλεο θάηη απφ ηελ αίγιε ηνπο, αιιά αληίζεηα δειψλεη ην πσο ηέηνηεο 
δξάζεηο ζπλαληψληαη, ζπλππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα θέξνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά λνήκαηα 
γηα ην πξαγκαηηθφ θαη ην αηζζεηφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε φπνηα θαιιηηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη, λα ζρνιηάζεη, λα αληηπαξαηεζεί θαη έηζη ηειηθά 
λα απνηειέζεη θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο ηεο (Φαηδνπνχινπ, 
2011).  

Ο ρψξνο, ε ζθαίξα ζηελ νπνία δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζχλνιν, ζεσξείηαη έλα 
αηζζεηηθφ πεδίν, κέζα απφ ην νπνίν ηα έξγα ηέρλεο απνθηνχλ ηελ απηνλνκία πνπ 
απαηηείηαη ψζηε λα παξάγνπλ πνιηηηθή απφ κφλα ηνπο (Σρήκα 1). Τέρλε θαη πνιηηηθή 
αλαδηακνξθψλνπλ ζρέζεηο κέζα ζην ρψξν ζηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη, θαζψο 
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ππνθείκελα θαη ηα αληηθείκελα πνπ 
δξνπλ ζην ρψξν απηφ. Έηζη, ε ηέρλε αζθψληαο πνιηηηθή ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη 
θνηλσληθνχο δεζκνχο κέζα απφ ζπιινγηθέο εκπεηξίεο. Η αηζζεηηθή απειεπζέξσζε ε 
νπνία δηέξρεηαη κέζα απφ κία πνιηηηθή δξάζε, δίλεη ζηελ ηέρλε ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη ε 
ίδηα απειεπζεξσηηθή κέζα απφ ηελ δνκηθή ηθαλφηεηα ηεο λα παξαθηλεί ηφζν ζε αηνκηθφ 
φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν (Φαηδνπνχινπ, 2011). 
 
4. ΣΟ STENCIL Χ ΜΔΟ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ 

 
Σεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θψδηθα πνπ θέξεη ε λέα «ηέρλε ηνπ δξφκνπ» είλαη 

ην ίδην ην κέζν πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί. Τν stencil (ζηέλζηι) είλαη ε ζηάκπα. Μηα 
ραξαγκέλε ή θνκκέλε «κήηξα» απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιαπιά αληίηππα 
ηεο ίδηαο ραξαγκέλεο επηθάλεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ιέμεηο, 
ζρήκαηα, εηθφλεο ζε φπνηα επηθάλεηα (ηνίρν, ραξηί θ.ιπ.) επηιέμεη ν δεκηνπξγφο. Σηε 
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα καο ελδηαθέξεη ην πνιηηηθφ stencil, ζηνλ φξν απηφ εκπεξηέρνπκε 
δειαδή φιεο εθείλεο ηηο παξεκβάζεηο (ζηνπο ηνίρνπο ηεο πφιεο), νη νπνίεο αλαγξάθνπλ, 
ππνλννχλ, ζρνιηάδνπλ, κεηαζρεκαηίδνπλ θάπνην γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή 
δηαθπβέξλεζε θαη ηελ θπβεξλεηηθή εμνπζία ηεο ρψξαο (Εηθφλεο 1,2). 

 

  
Δικόνα 1, 2. Stencil ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο ηελ πεξίνδν 2011-12. 
(θσηνγξαθίεο Μ.Φαηδνπνχινπ) 

 
Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κέζνπ είλαη ε επθνιία πνπ παξέρεη ζηνλ 

δεκηνπξγφ. Καζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν 
απφ απηφλ ηεο εθαξκνγήο, ε ηερληθή απηή παξέρεη ηαρχηεηα, αζθάιεηα, φπσο θαη ηε 
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δπλαηφηεηα πνιιαπιήο εθαξκνγήο ηνπ stencil ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Δίλεηαη έηζη, ε 
δπλαηφηεηα εμάπισζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ ζεκείσλ ηεο ίδηαο παξέκβαζεο 
κέζα ζηελ πφιε.  

Η πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεη ε παξέκβαζεο θσδηθνπνηεκέλε -κέζα απφ εηθφλεο θαη 
ιέμεηο- αλαξηάηαη ζε απηφ ην δίθηπν ζεκείσλ κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη δεκηνπξγεί έλα 
δίθηπν αλάγλσζεο ηνπ ζρνιίνπ-κελχκαηνο πνπ ν δεκηνπξγφο ζέιεη λα κεηαδψζεη. Τν 
κήλπκα απηφ αλαδεηά ην ζεαηή ηνπ, ν νπνίνο ζα ην δεη θαη ζα ην εξκελεχζεη θαη έηζη ζα 
νινθιεξψζεη απηφ ηνλ θχθιν ηεο επηθνηλσλίαο. Τν ίδην θνηλσληθφ ζχλνιν ην νπνίν γελλά 
ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ λένπ θψδηθα, γελλά θαη ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο 
θαη θαηαλφεζεο ηνπ. Απφ ηε κία ε δεκηνπξγία απηήο ηεο λέαο εηθαζηηθήο γιψζζαο 
νθείιεηαη ζε έλα λέν είδνο θαιιηηέρλε–ζρνιηαζηή ν νπνίνο θάλεη κία πνιηηηθή 
πξάμε/δήισζε (political action), κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ 
ζεαηή. Απφ ηελ άιιε, αλαδεηείηαη απφ ηνπο ζεαηέο-παξαηεξεηέο-απνδέθηεο κηα λέα 
νπηηθή ζθέςεο, ε θξηηηθή ζθέςε σο ζπιινγηθή εκπεηξία κέζα ζηελ πφιε, κηα λέα νπηηθή 
γηα θξηηηθή ζην φ,ηη ζεσξείηαη πνιηηηθά θαη εζηθά ζσζηφ θαη απνδεθηφ απφ ηελ θεληξηθή 
πνιηηηθή εμνπζία (police order) (Ranciere, 2008). 

 
5. Ο ΥΡΗΣΗ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ ΣΗ ΠΟΛΗ  
 

Σηε πιαηθφξκα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηαδίδεηαη 
κεγάιν κέξνο πιεξνθνξηψλ θαη αλαπηχζζεηαη πιήζνο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Κάζε κέινο 
απηήο ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα θνηλνπνηήζεη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη 
παξάιιεια λα εθθξάζεη, λα κεηαδψζεη, λα ζρνιηάζεη, λα επηβεβαηψζεη, λα απνξξίςεη, λα 
θαηαδηθάζεη θ.ιπ. φπνηα πιεξνθνξία «θηλείηαη» κέζα ζην δίθηπν ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο. 
Τν δίθηπν απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πεξηνξηζκέλν ή θαη φρη, απηφ εμαξηάηαη απφ 
ην ρξήζηε ηνπ, φκσο ε πιεξνθνξία ηνπ κπνξεί λα θηλεζεί/κεηαδνζεί αλεμάξηεηα θαη 
ειέπζεξα κέζα ζ’ελα αραλέο πεδίν ηνπ νπνίν ν ρξήζηεο δελ έρεη ηνλ έιεγρν. Αληίζηνηρα 
θαη έλα πνιηηηθφ stencil ην νπνίν απνηππψλεηαη ζε έλα ηνίρν ηεο πφιεο είλαη ειεχζεξα 
πξνζπειάζηκν/πξνζβάζηκν ζε έλα θνηλφ ην νπνίν ν δεκηνπξγφο-ρξήζηεο δελ κπνξεί λα 
πξνβιέςεη. 

Με ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 
θσδηθνπνηεκέλεο, ή θαη φρη, επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Σήκεξα, αξθεηά 
ρξφληα κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπο δηαλχνπκε ηελ πεξίνδν εδξαίσζεο, εμνηθείσζεο, 
θαηαλφεζεο θαη δηεπξπκέλεο ρξήζεο ηνπο. Η αιιαγή ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηεο 
πιεηνλφηεηαο ησλ αηφκσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κέζα ζε έλα εηθνληθφ δίθηπν, κπνξεί 
λα επηθέξεη δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζην ηξφπν επηθνηλσλίαο κέζα ζην θπζηθφ-πξαγκαηηθφ 
δίθηπν. 

Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα απηά ην εληνπίδνπκε ζηελ αλάπηπμε, ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 
θαη ηειηθά ζηελ έμαξζε πνηθηιφκνξθσλ παξεκβάζεσλ ζηνπο ηνίρνπο ηεο πφιεο. Δειαδή 
ζηνλ ειεχζεξν, αλνηθηφ θαη πξνζπειάζηκν δεκφζην ρψξν ηεο. Τα stencil θαη ηα 
ζπλζήκαηα-ηζηηάηα δελ απνηεινχλ πιένλ κφλν έθθξαζε πνιηηηθψλ-πνδνζθαηξηθψλ-
ζξεζθεπηηθψλ θ.α. νκάδσλ άιια έθθξαζε αηνκηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ.  

Απφ ηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ηα άηνκα έρνπλ κάζεη φηη ε δηαθίλεζε ηεο φπνηαο 
πιεξνθνξίαο κπνξεί λα γίλεη θσδηθνπνηεκέλε κέζσ κηαο θξάζεο ή ιέμεο πνπ δελ μεπεξλά 
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ραξαθηήξσλ (π.ρ. θάζε λέν tweet κπνξεί λα εκπεξηέρεη έσο 
140ραξαθηήξεο) ζπλδπαζκέλε αθφκα θαη κε κηα εηθφλα-θσηνγξαθία. Η εγγξαθή απηή ζα 
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είλαη έσο θαη ππνζπλείδεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θαζεκεξηλή 
ζπκκεηνρή ζε κέζα φπσο facebook, twitter θ.ιπ. είλαη πιένλ έλαο δεδνκέλνο θαη νηθείνο -
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γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ- ηξφπνο επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη 
έθθξαζεο. 

Παξφιν πνπ ν δεκφζηνο ρψξνο κηαο πφιεο ππάγεηαη ζε θαλφλεο θαη λφκνπο (π.ρ. 
παξάλνκε αθηζνθφιιεζε/graffiti θ.ιπ.) είλαη ηαπηφρξνλα έλαο ρψξνο πνπ κπνξεί λα 
παξαιιειηζηεί (γηα ηνπο ρξήζηεο) κε ηνλ δηαδηθηπαθφ θνηλσληθφ ρψξν. Απηή ε γεληά 
δεκηνπξγψλ θαηαλνεί θαιχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε ειηθηαθή νκάδα ηελ ιεηηνπξγία 
απηνχ ηνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηνδφηεζεο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ.  

Οη δεκηνπξγνί ηνπ λένπ θψδηθα ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεαηέο-παξαηεξεηέο ηνπ, αλήθνπλ 
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε κία ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. Αθφκα θαη ζε παιαηφηεξεο 
κνξθέο «ηέρλεο ηνπ δξφκνπ», νη ειηθία ησλ αηφκσλ-θαιιηηερλψλ θαηά θαλφλα δελ 
μεπεξλνχζε ζε κέζν φξν ειηθίαο ηα 25 έηε. Σήκεξα παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο 
ειηθίαο έρεη αλέβεη πεξίπνπ ζηα 30 έηε. Απηή ε ιεπηνκέξεηα κπνξεί λα καο δψζεη 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κεηάβαζε ζηε λέα κνξθή ηνπ εηθαζηηθνχ θψδηθα πνπ εξεπλνχκε. 
Επηπιένλ, κειεηψληαο ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε φηη εθηφο ηεο 
αλαδήηεζεο κηαο θξηηηθήο επί ησλ γεγνλφησλ ηεο επηθαηξφηεηαο έρνπκε θαη ηε 
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο είδνπο πξνπαγάλδαο γηα ηελ «απνθάιπςε» ηεο πξαγκαηηθήο 
πξφζεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο (Εηθφλεο 3,4). Απηφ ην πξνπαγαλδηζηηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιηηηθψλ stencil ελψ έρεη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιιεο 
κνξθέο πξνπαγάλδαο δηαθέξεη ζηε βάζε ηνπ. Ωο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα πάξνπκε ηε 
ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ σο ηφπνπ κεηάδνζεο θξπθψλ ή κε κελπκάησλ θαη ηε ρξήζε 
ηεο ζπλερνχο επαλάιεςεο θξάζεσλ-ηζηηάησλ απφ ηε δηαθεκηζηηθή βηνκεραλία (ρξήζε 
ηερληθψλ θαη ηερλαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηαθήκηζε). Όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
εξεπλνχκε δηαθέξεη ν ζθνπφο. Σηφρνο δελ είλαη έλα πξντφλ, είλαη ε λνεηηθή επαγξχπλεζε 
κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ (δηα)λνεηηθή 
απειεπζέξσζε. Γηα απηφ ην ιφγν ηελ λέα κνξθή πξνπαγάλδαο πνπ πξνηείλεηαη ηελ 
νλνκάδνπκε θξηηηθή πξνπαγάλδα. Η φμπλζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ είλαη 
απηή πνπ ζα ηνπ δψζεη ηειηθά ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, λα 
ζηνηρεηνζεηεί, λα επηρεηξεκαηνινγεί θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα απέλαληη ζηελ police 
order.  

  
Δικόνα 3,4. Stencil ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο ηελ πεξίνδν 2012-13. 
(θσηνγξαθίεο Μ.Φαηδνπνχινπ) 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σπκπεξαζκαηηθά ν θψδηθαο ησλ πνιηηηθψλ stencil ζηελ Αζήλα, κπνξεί λα είλαη έλα 
εξγαιείν ην νπνίν καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκεξηλή θνηλσληθή ζπλζήθε. Η ίδηα 
ε επηινγή ηεο ρξήζεο ηνπ ζπληειεί κηα πνιηηηθή πξάμε, είηε ηνπ δεκηνπξγνχ είηε ηνπ 
ζεαηή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρψξνο ηεο πφιεο αλαζεκαζηνδνηείηαη σο ηφπνο 
ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο θαη έθθξαζεο θαη σο ηφπνο ζρνιηαζκνχ θαη θξηηηθήο 
ζθέςεο. Έηζη γίλεηαη ν ρψξνο κηαο λνεηηθήο πνιηηηθήο δξάζεο. 

Αλεμάξηεηα αλ απηέο νη παξεκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη ή θάπνηα ζηηγκή 
ραξαθηεξηζηνχλ ηέρλε, θέξνπλ έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, σζνχλ ηνπο ζεαηέο λα 
ζθεθηνχλ. Η νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε ε νπνία εμειίζζεηαη θαη ε νπνία 
καο πεξλάεη ζε κηα επφκελε δνκή, πξνβάιιεηαη θαη ζπληάζζεη ην λέν θψδηθα πνπ απηέο νη 
εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θέξνπλ. Εμάιινπ απνκνλσκέλεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
θαη ρσξηθφ πεξηβάιινλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ θαη ζα ήηαλ θελέο λνήκαηνο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπηθήο 
δηαθπβέξλεζεο, φπσο εμειίζζνληαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο απφ ην 2011 ζηε Θεζζαινλίθε. 
Έκθαζε δίλεηαη ζην παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο αλαδσνγφλεζεο ηνπ (θεληξηθνχ) Γήκνπ 
Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ζηελ πξαγκάησζή ηνπ αληαλαθιά ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν θάζκα 
απφ δηαθνξεηηθέο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο θαη πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθέο 
αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη πξψηεο, έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάθηεζε ηνπ δεκφζηνπ 
ρψξνπ, ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο θαη ηηο αιιαγέο ζηηο 
δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Οη δεχηεξεο, αληινχλ ηδέεο θαη 
αληηιήςεηο απφ ην πξφηππν ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο θαη ηνπ marketing ησλ ηφπσλ 
κέρξη ην επηθνηλσληαθά ή ζπιινγηθά δηακνξθσκέλν ζρέδην γηα «αλζξψπηλεο πφιεηο» απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο. Με ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο 
ζηε ξεηνξηθή ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ ρψξν, αλαδεηθλχνληαη αθελφο 
ε εχζξαπζηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο «θαινήζεηο» πξνζέζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο θαη ηηο 
ζπρλά αληηθαηηθέο πινπνηήζεηο ηνπο ζην πιηθφ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, 
αθεηέξνπ ηα φξηα ηεο εκβέιεηαο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ φπσο 
δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Κχξηα 
δεηήκαηα δηεξεχλεζεο απνηεινχλ αθελφο ε απνηίκεζε ησλ πξνζπάζεηψλ αιιαγήο 
αληίιεςεο ηνπ αζηηθνχ γίγλεζζαη θαη ησλ πξαθηηθψλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 
πηνζεηνχληαη, αθεηέξνπ ε εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ ίδηα ηελ πφιε κε 
«θνζκνπνιίηηθν» ηξφπν ζην παγθφζκην πιαίζην, λα αλακεηξάηαη κε ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο 
θαη αδπλακίεο, θαη κε απηέο ηνπ επξχηεξνπ δηνηθεηηθν-πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: αζηηθφο ζρεδηαζκφο, αζηηθή δηαθπβέξλεζε, Θεζζαινλίθε, πνιηηηθέο γηα 
ηνλ αζηηθφ ρψξν, αζηηθά θηλήκαηα 
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, φπσο εμειίζζνληαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο απφ ην 2011 ζηε Θεζζαινλίθε. 
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Απνηειεί κία δηεξεχλεζε ηεο παξαιιειίαο ησλ ζπλήζσλ πξαθηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο 
πεξηφδνπ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ θξίζε, εκπξφζεηεο απφ ηνπο θνξείο θαη 
απζφξκεηεο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο. Βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία 
δηαζέζηκα ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Γήκσλ ηνπ ΠΘ (πξνθεξχμεηο, απνινγηζκνί θ.ιπ), ζηνλ 
θαζεκεξηλφ ηχπν, θαζψο θαη ζε εκπεηξηθή έξεπλα ζε εμέιημε. Έκθαζε δίλεηαη ζην 
παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο αλαδσνγφλεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ θεληξηθφ Γήκν 
Θεζζαινλίθεο (ΓΘ) ην νπνίν ζηελ πξαγκάησζή ηνπ αληαλαθιά ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν 
θάζκα απφ δηαθνξεηηθέο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο θαη πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά 
θαη πνιηηηθέο αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Πξέπεη εμ‟ αξρήο λα επηζεκαλζεί φηη νη ζπλζήθεο 
θαη δπλακηθέο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη ζηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο, δηαθέξνπλ απφ 
απηέο ηεο Αζήλαο, θαζψο επαλέξρνληαη δηαξθψο ζην πξνζθήλην νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
πφιεσλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην θπζηθφ ρψξν, ηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηζηφ, ηε 
ζέζε ηνπο ζηελ νηθηζηηθή ηεξάξρεζε, ηελ πνιηηηθή ζπγθξφηεζε θαη ηηο θαζεκεξηλέο 
εκπεηξίεο. 

Οη Γήκνη ζην ΠΘ – φπσο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη Γήκνη ζε φιε ηε ρψξα, 
πξνζπαζνχλ κε ηελ ππνζηήξημε εηδηθψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, λα δηεθδηθήζνπλ  
εθπιεξψλνληαο ηππηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα ρξεκαηνδφηεζε, δηαζέζηκνπο πφξνπο 
θαη δηθηπψζεηο ζε έλαλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ γηα ηκήκαηα ησλ ξνψλ εζληθψλ θαη 
επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (ι.ρ. ηνκεαθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, 
αιιά θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο φπσο energy cities θιπ). Ζ δηεθδίθεζε πφξσλ γίλεηαη 
κεηά απφ δηνηθεηηθφ-ηερληθή σξίκαλζε δηαθεθξηκέλσλ έξγσλ κε πεξηνξηζκέλεο, αλ φρη 
αλχπαξθηεο επξείεο δπκψζεηο ζε ηνπηθή θιίκαθα ή αλαδξάζεηο απφ ηνπηθέο 
ζπιινγηθφηεηεο, θαη ζπλήζσο αθνξνχλ κνλνηνκεαθά έξγα. Σν απνηέιεζκα ζην 
Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο είλαη κία δηαζπνξά κηθξψλ έξγσλ ζπκβαηηθήο 
αλάπιαζεο δεκφζησλ ρψξσλ θαη νινθιήξσζεο ζεκεηαθψλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 
(ζρνιεία, πνιηηηζηηθά θέληξα θιπ) (πεγή: ΔΓΑ ΠΚΜ) πνπ ιεηηνπξγνχλ κάιινλ αζχλδεηα 
κεηαμχ ηνπο, θαη πνιχ ιηγφηεξν σο κείδνλνο ζεκαζίαο κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ αζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο (ι.ρ. ε δηεθδίθεζε ησλ ρψξσλ ησλ ζηξαηνπέδσλ σο κεηξνπνιηηηθψλ 
ρψξσλ πξαζίλνπ, βι. ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηνπ πξψελ ζηξαηνπέδνπ Παχινπ Μειά).  

ην ΓΘ απφ ην 2011 ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην αζηηθφ ηνπίν επηρεηξείηαη λα 
αληηκεησπηζηεί παξάιιεια ηφζν σο αληηθείκελν πξνο ζρεδηαζκφ αιιά θαη σο πεδίν 
ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο. Με απηήλ ηελ έλλνηα θαη ιφγσ ηεο θεληξνβαξηθήο ηνπ ζεκαζίαο 
ζην ΠΘ μερσξίδεη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ. Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο 
πξνζπάζεηεο αιιαγήο αληίιεςεο ηνπ γίγλεζζαη ηεο πφιεο, θαη ηηο πξαθηηθέο αζηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ πνπ πηνζεηνχληαη, αθεηέξνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ζρεδίσλ θαη 
πξνηάζεσλ ζην επξχηεξν πιέγκα ηεο αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηρεηξείηαη κία απνηίκεζε 
φρη κφλν κέζα απφ κία ζρεκαηηθή – θνξκαιηζηηθή εθηχιημε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά 
πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε λέσλ θνηλψλ λνεκάησλ πνπ έρνπλ ζεκαζία θαη‟ 
αξρήλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο ζην πιαίζην ηεο αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Οη εμειίμεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξνκαη ζηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα εηδσζνχλ θαη ππφ ην 
πξίζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο αθελφο αιιαγήο Γηνίθεζεο ζην Γήκν κε ηηο 
εθινγέο ηνπ 2010, αιιά θαη ηεο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ „Καιιηθξάηε‟ (αλαθαηαλνκή 
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αξκνδηνηήησλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηαδηαθή κεηαβίβαζε πνιιψλ 
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο), αθεηέξνπ ηνπ ηέινπο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013 φπνπ νη  επθαηξίεο λέσλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο ήηαλ πιένλ 
πεξηνξηζκέλεο. 

 
2. ΑΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΔ 

 
ην ηέινο ηνπ 2010 ε Θεζζαινλίθε βίσλε ηε δηθή ηεο θξίζε ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  Σα κεγάια έξγα (λέα 
παξαιία, κεηξφ, λέν δεκαξρείν) δελ επαξθνχζαλ γηα λα δψζνπλ κία λέα πλνή ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα πνπ έβαηλε επηδεηλνχκελε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο (βι. 
ζρεηηθή θακπάληα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηηο αζηηθέο νριήζεηο ην 2006). Σν κνληέιν 
αζηηθήο δηαρείξηζεο παξνπζίαδε ζαθείο ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα, πνπ νδήγεζαλ θαη 
ζηηο γλσζηέο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο. Τπήξρε γεληθεπκέλε 
απνκάθξπλζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: ζηαζηκφηεηα, ππεξνπηηθή θαη ιατθίζηηθε 
εγεκνλία απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ. Γίλνληαλ ζεηξά απφ πεξηνδηθέο 
εληππσζηαθέο αλαγγειίεο λέσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ηα νπνία πνηέ δελ έθηαζαλ ην 
επίπεδν ηεο πινπνίεζεο (ι.ρ. κεηεγθαηάζηαζε ΓΔΘ, ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία, πξφγξακκα 
„Θεζζαινλίθε 2012‟). Δπίζεο, δηαδνρηθέο ήηαλ νη απνηπρίεο πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ 
ζηφρσλ θαη ζπκκαρηψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ  θνξέσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 
ρψξν (ι.ρ. ε εκπεηξία απνηπρίαο πξνψζεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηεο δεθαεηίαο΄90 
θαη ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο 2000, ε αδπλακία ζέζπηζεο ησλ 
ΕΟΔ ην 2003, θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ ην 2011, κεηαμχ ησλ 
ηππηθφηεξσλ ζεκάησλ). Ζ πιεζπζκηαθή δηαξξνή, απνηέιεζκα ηεο πξναζηηνπνίεζεο 
ζπλερίδνληαλ. Σν 2011 ε απνγξαθή έδεημε φηη ν πιεζπζκφο ζηνλ θεληξηθφ Γήκν είρε 
θηάζεη ζε επίπεδν θαηψηεξν απηνχ ηνπ 1971. Όκσο, ζηηο ζπλεθηηθέο πεξηνρέο, θεληξηθέο 
θαη κε, ε θαηνηθία δηαηεξνχληαλ θαη δηαηεξείηαη αθφκε σο ζζελαξή ρξήζε. Μάιηζηα 
ραξαθηεξίδεηαη απφ αλάκεημε θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη εζλνηηθψλ ραξαθηήξσλ, αθφκε θαη 
ζε πεξηνρέο πςειήο αμίαο, πνπ δηακνξθψλνπλ ελ γέλεη δσληαλνχο θαη πνιχκνξθνπο 
δεκφζηνπο ρψξνπο, αλ θαη ππνβαζκηζκέλνπο ζηηο πιηθέο ηνπο δηαζηάζεηο.  

Δπίζεο, κέρξη ην 2011 είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο 
θαηνίθσλ, δηαθνξεηηθέο ζπιινγηθφηεηεο κε δηάθνξνπο ζηφρνπο, πνιηηηθνχο θαη κε. Δίρε 
δηακνξθσζεί κία δπλακηθή πνιππνίθηισλ δηεθδηθήζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξνβνιψλ ζην 
δεκφζην ρψξν πνπ εθδειψλνληαλ κε δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο θαη δελ ζρεηίδνληαλ 
απαξαίηεηα κε ηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο: „Κίλεζε Πνιηηψλ‟, „Πνιίηεο θαηά ηεο 
Τπνζαιάζζηαο‟, „Urban Festival‟, „Θεζζαινλίθε Αιιηψο‟, „Παηδί ζηελ Πφιε‟, „Έλσζε 
γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Πεδψλ‟, „Πνδειάηεο Θεζζαινλίθεο‟, ζπλειεχζεηο γεηηνληψλ, 
‟thessalonistas‟ θ.ά. Απηέο νη ελεξγέο ζπιινγηθφηεηεο ππνζηήξημαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη 
ηελ ππεξθνκκαηηθή παξάηαμε „Πξσηνβνπιία γηα ηε Θεζζαινλίθε‟ ην 2010 ζηελ πνξεία 
ηεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ ΓΘ. Μάιηζηα, κεξηθνί εθπξφζσπνί ηνπο ζηειέρσζαλ ηνπηθέο ή 
ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηνπ ΓΘ απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο. 
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σήμα 1. Θεζζαινλίθε 2010. Ζ δηεθδίθεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. 
 
 
3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 
Ηδέεο θαη αληηιήςεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ηε λέα Γηνίθεζε ζην ΓΘ (βι. απνινγηζκνχο 2011, 2012) αληινχληαη απφ ην κνληέιν 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο, ηνπ marketing ή branding ησλ ηφπσλ (Harvey 1989, Kearns, 
Philo 1993, King ed 1996, Landry 2000, Florida 2004), θπξίσο κέζα απφ ηελ ηνπξηζηηθή 
πξνψζεζε ηεο πφιεο πνπ βάδεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηνπο ελ δπλάκεη επηζθέπηεο ηεο πφιεο 
αληί ηνπο θαηνίθνπο ηεο (Υέικεο, Νηθνινπνχινπ 2012), ηελ πξνζπάζεηα αλάιεςεο 
εθδειψζεσλ δηεζλνχο απήρεζεο (ι.ρ. Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νέσλ 2014), αιιά θαη ηελ 
πξνβνιή ηεο ηδηαίηεξα δπλακηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ Γεκάξρνπ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν κέζα απφ αληίζηνηρα δεκνζηεχκαηα ζηα κέζα ελεκέξσζεο (ελδεηθηηθά: the NY 
Times 2012, der Spiegel 2012, the Telegraph 2013). ε απηφ ην πιαίζην ζα κπνξνχζε λα 
εληαρζεί, κε δεδνκέλν ην δίθαην ησλ επηρεηξεκάησλ, θαη ε ζπκβνιηθή αλαθίλεζε ηεο 
κλήκεο γηα ην πνιππνιηηηζκηθφ παξειζφλ ηεο πφιεο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πνιπάξηζκσλ 
ζχγρξνλσλ ηαπηνηήησλ ηεο (ι.ρ. ε ππνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη πνξείαο 
κλήκεο γηα ηνπο ρακέλνπο Δβξαίνπο ηεο πφιεο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο 
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Κεληξηθήο Δπξψπεο, ην άλνηγκα ηνπ κνπζνπικαληθνχ κλεκείνπ „Γελί Σδακί‟ γηα 
ιεηηνπξγία πξνζεπρήο, ε δηαξθήο επίθιεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηεο πφιεο).  

Οιφθιεξε απηή ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα ηδσζεί αθνξηζηηθά σο ‘ζρέδην ηεο κεζαίαο 
ηάμεο ή ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ’. Όκσο ην επηρείξεκα αλ θαη θαηαλνεηφ καθξνζθνπηθά, 
ζπληζηά κάιινλ επηθαλεηαθή κεηαθνξά ζρεκάησλ απφ ηε δηεζλή εκπεηξία ζην δηθφ καο 
δσηηθφ αζηηθφ ρψξν. Αληίζεηα, κπνξνχκε ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην 
παξάδεηγκα ηεο Θεζζαινλίθεο ζπληζηά δπλακηθή αλαπιήξσζε ηνπ γλσζηνχ ζπκβαηηθνχ 
πξνβιεκαηηθνχ πξνηχπνπ θπβέξλεζεο-ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θπξίαξρνπ ζηε ρψξαο καο 
φζνλ αθνξά ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αζηηθή δηαρείξηζε, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 
απφ έλα αδηέμνδν πιέγκα δξάζεσλ εγεκνληθψλ θνξέσλ ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο (ηα 
ππνπξγεία θαη νη ππνπξγνί, ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε θαη νη πεξηθεξεηάξρεο, νη Γήκνη 
θαη νη Γήκαξρνη, νη δηάθνξεο ηνπηθέο θαη κε ζπληερλίεο). Ζ αλαπιήξσζε απηή 
πεξηιακβάλεη πξνζπάζεηεο δηακφξθσζεο λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζεζκηθψλ ππεξβάζεσλ ζε 
επίπεδν δηνηθεηηθφ θαη ζπκκεηνρήο, ηφζν ζηηο πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζηηο 
δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ. πληζηά ίζσο έλα λέν 
πξφηππν αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ επηρεηξεί λα ππεξβεί ηηο αδπλακίεο θαη αζηνρίεο ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο (βι. Βαζελρφβελ θ.ά. 2010: 72-74). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη 
ζπλερείο αλαθνξέο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο φηη γίλεηαη κία δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα «by-
pass ζην ζύζηεκα» πνπ πεξηιακβάλεη θαη δηεθδίθεζε αλάιεςεο λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην 
πιαίζην ηνπ „Καιιηθξάηε‟ (ι.ρ. αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ ιεσθνξεηνισξίδσλ ζην 
δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν).  

Ζ Θεζζαινλίθε είλαη κία πεξηθεξεηαθή ζην παγθφζκην θαη εζληθφ νηθνλνκηθφ θαη 
πνιηηηθφ ζχζηεκα πφιε, θαη γη‟ απηφ κπνξεί λα δνκήζεη επθνιφηεξα κία θνζκνπνιίηηθε 
εμσζηξεθή θαη πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 
δηαρείξηζεο κε δηαξθείο αλαδξάζεηο «απφ ηα θάησ» θαη πηέζεηο «πξνο ηα πάλσ». Ζ 
πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο εδξάδεηαη επηπιένλ ζε έλαλ λέν 
πξαγκαηηζκφ πνιιαπιψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δνθηκάδεη πξαθηηθέο ζην πεδίν ηνπ 
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε θαηεπζχλζεηο πνπ έσο ηψξα ήηαλ έμσ απφ ηελ αληίιεςή καο. Οη 
επηινγέο branding εμηζνξξνπνχληαη απφ έλα πιέγκα δξάζεσλ πνπ εκπλέεηαη θαη 
πξνσζείηαη απφ ηε ζεηηθή έληαμε ηεο δπλακηθήο ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο, ησλ θαηνίθσλ, 
ησλ ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη θνηλνηήησλ, ζε έλα ζπλεξγαηηθφ θαη ζπιινγηθφ ζρέδην 
(αλάινγσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε απηφ πνπ πξνηείλεη ε Healy, 2010). Δίλαη απηή ε 
θαηεχζπλζε ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελζάξξπλζή ηεο 
θηλεηνπνίεζεο, κηθξήο ή κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο, ε νπνία βάδεη κε θνζκνπνιίηηθν ηξφπν 
ηε Θεζζαινλίθε ζην ράξηε θαη ζηελ πξσηνπνξία ησλ Γήκσλ.  
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σήμα 2. Θεζζαινλίθε 2013. Πεδφδξνκνο Αγίαο νθίαο  

 
Πνιιέο απφ ηηο πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο απνηεινχλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο απφ 

κεκνλσκέλνπο πνιίηεο θαη θνηλφηεηεο ή ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 
θαη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο. Αξθεηέο πξνθαινχλ ζπδεηήζεηο θαη δεκφζην 
δηάινγν γηα ηνλ ίδην ην ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 
ησλ θαηνίθσλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο δσληαλήο θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο: νη 
αλνηρηέο ζπλειεχζεηο γεηηνληάο ζε επίπεδν Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην 
Γήκν, νη ζεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίεο κε ηε ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ, κηθξφηεξεο 
ζηφρεπζεο θηλήζεηο φπσο νη εζεινληέο-ηξηεο πνπ ρσξνζέηεζαλ ζηελ νδφ Σζηκηζθή ηα 
ζπκβαηηθά θαηά ηα άιια θαζηζηηθά πνπ αλαζχξζεθαλ απφ ηα άρξεζηα ησλ απνζεθψλ, ε 
νκάδα εζεινληηζκνχ „Θεζζαινλίθε 2012‟ πνπ αλέιαβε ηε δεκηνπξγηθή ζπληήξεζε ησλ 
ζηάζεσλ ησλ ιεσθνξείσλ, ε πξνθήξπμε εχζηνρα δηαηππσκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ 
δηαγσληζκψλ, ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κέζα απφ εξγαζηήξηα 
θνηηεηψλ-ηξηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΠΘ (Αζαλαζίνπ θ.ά. 2012, Καινγήξνπ, πξξάθνπ 
2012) αιιά θαη ε πεηξακαηηθή θαη δηεθδηθεηηθή απφ πιεπξάο Γήκνπ έλαληη ηεο 
Πεξηθέξεηαο πεδνδξφκεζε ηνπ άμνλα Αγίαο νθίαο σο κείδνλα δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, 
ε ελίζρπζε γεγνλφησλ ζχγρξνλεο δεκηνπξγηθήο αζηηθφηεηαο, ε ελεξγή ππνζηήξημε ηεο 
πιαηθφξκαο γηα ηε κε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ ηεο πφιεο, ε πξνζθπγή θαηά ηε 
κεηαθνξάο ησλ αξραίσλ ηεο νδνχ Βεληδέινπ απφ ην Μεηξφ …  

Αλ ηα αζηηθά θνηλσληθά θηλήκαηα δηθαηνχληαη ην φλνκά ηνπο αλάινγα κε ην «αλ 
βνεζνύλ ζηε ζπγθξόηεζε λνήκαηνο θαη ηαπηόηεηαο πνπ νδεγεί ζε πνιηηηζκηθνύο 
κεηαζρεκαηηζκνύο» (Leontidou 2008: 1182) ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ζηε 
Θεζζαινλίθε δηαηεξείηαη κε ηηο επηινγέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΓΘ θαη φρη κφλν, ζε 
εγξήγνξζε έλα πνιχκνξθν αζηηθφ θίλεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ 
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δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο σο «δπλακηθήο πνιιαπιόηεηαο» (Madanipour ed 2010, 13). Ζ 
ππφζεζε απηή απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. ε κία πξψηε εθηίκεζε πξφθεηηαη γηα έλα 
άηππν θίλεκα ην νπνίν εμππεξεηεί θαη ζπγρξφλσο λνεκαηνδνηεί ζηελ πξάμε ηηο 
δηαδηθαζίεο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζηε ζχγρξνλε ζπλζήθε ηεο θξίζεο, πξνβάιεη 
απζφξκεηεο αληηζηάζεηο ζην ιεγφκελν «θαζάξηζκα ηεο εηθόλαο» (Υέικεο,  Νηθνινπνχινπ 
2012) ζην πιαίζην ηνπ branding ηεο πφιεο θαη ηζρπξνπνηεί έλα επίπεδν πξνζδνθηψλ θαη 
αληίιεςεο ηεο πφιεο πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο. 
 
4. ΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΧΝ ΔΛΑΥΗΣΧΝ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΜΔΧΝ 

 
Οη πηνζεηνχκελεο απφ ην ΓΘ πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζέηνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα 

ηα πξνθαλή δεηήκαηα γηα κηα ζχγρξνλε «αλζξψπηλε πφιε» (Gehl 2013), ηελ αλάθηεζε 
ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο. 
εκαηνδνηνχλ φκσο θαη αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 
πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο «πνιενδνκίαο ηαθηηθήο» (tactical urbanism, 
Lydon ed 2011, 2012) (πνπ πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθέο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε νλνκαζίεο 
ακεηάθξαζηεο αθφκε ζηα ειιεληθά „guerilla‟, „pop-up‟, „do-it-yourself‟ θ.ά.) ε νπνία 
ππεξβαίλεη ηελ παξάιπζε πνπ πξνθχπηεη απφ εθηελείο αλαιχζεηο θαη πξνηείλεη 
βξαρππξφζεζκεο κηθξήο θιίκαθαο δξάζεηο κε ζηφρν καθξππξφζεζκεο αιιαγέο ζην αζηηθφ 
πεξηβάιινλ. Οη εμειίμεηο απηέο ζηε ζθέςε γηα ηελ πφιε αλαδχζεθαλ σο ζπλέρεηα ηεο 
κεηα-λεσηεξηθήο ζηξνθήο ζην ζρεδηαζκφ ζην πιαίζην ηεο Νέαο Πνιενδνκίαο πνιχ πξηλ 
ηελ θξίζε. Όκσο επεηδή αθξηβψο αλαθέξνληαη ζε άκεζεο δξάζεηο ρακεινχ θφζηνπο 
πηνζεηήζεθαλ ηαρχηαηα ζε πιήζνο πφιεσλ, αθνχ ζηε ζπλζήθε ηεο ηξέρνπζαο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο νη ζπκβνιηθέο θαη ζηηιηζηηθέο πξνζέζεηο κεγάισλ ζρεδίσλ αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο ή παξεκβάζεσλ νιηθνχ ζρεδηαζκνχ ππνρσξνχλ. Αλαγλσξίδεηαη εθ λένπ 
ε ζπκβνιή ελφο ‘αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηωλ ειάρηζηωλ αλαγθαίωλ κέζωλ’ ζηε δηακφξθσζε 
ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο δεκφζηαο δσήο ζηηο πφιεηο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκαξρνο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο θπξηαξρίαο ηνπο απηνθηλήηνπ: «δελ ζα πεξηκέλνπκε ην Μεηξό» 
(Μπνπηάξεο 2013), θαη αληίζηνηρα ν Αληηδήκαξρνο Αζηηθψλ Αλαπιάζεσλ θαη Γηθηχσλ 
αλαθέξεη : «έρω αζρνιεζεί ζην παξειζόλ κε κεγάια ζρέδηα, ζέιω λα αξρίζνπκε λα θάλνπκε 
θάηη, έζηω θαη κηθξά … ρξεηάδεηαη απνθαζηζηηθόηεηα, ελεξγεηηθόηεηα!... ηα νινθιεξωκέλα 
ζρέδηα δελ εθαξκόδνληαη απαξαίηεηα» (Κνπξάθεο 2013). Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη 
επηρεηξνχλ κία «αλακόριεπζε ηωλ θιηκάθωλ» (φ.π.) πέξα απφ ηε γξαθεηνθξαηία ησλ 
έξγσλ θαη ρσξίο λα ζεξαπεχνληαη πξνβιήκαηα ή αζηνρίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην 
γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. ηφρνο είλαη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Πξάγκαηη, πνιπάξηζκα κηθξά έξγα ιεηηνπξγηθνχ 
εμσξατζκνχ, επέιηθηα ζρεδηαζκέλα, πηνζεηνχλ κία αξρηηεθηνληθή ησλ ειάρηζησλ 
ρεηξηζκψλ ζε δηαηάμεηο θαη πιηθά πνπ ειεπζεξψλνπλ ηνλ αζηηθφ ρψξν άκεζα πξνο φθεινο 
ησλ πεδψλ. Οη πεδνδξνκήζεηο θαη ε κεηαηξνπή άζεκσλ ππθλν-παξθαξηζκέλσλ νδψλ ζε 
δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο κε απνκάθξπλζε ηεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο, ε επέθηαζε ηνπ 
δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ, αιιά θαη ε ζπζηεκαηηθή αθαίξεζε δηαθεκηζηηθψλ-
ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ απφ ηηο πξνζφςεηο θαη εγθαηαιεηκκέλσλ πεξηπηέξσλ απφ ηα 
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πεδνδξφκηα αμηνπνηνχλ ζθνπίκσο παξαγλσξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο απφ ηελ πιεηνςεθία 
ησλ ΟΣΑ. Γηα ηε Θεζζαινλίθε, κε ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θαη θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή δνκή, φια απηά έρνπλ ζεκαζία γηα ηε ζπλνρή ηεο θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο ή 
ηελ ππνθεηκεληθή «επηπρία» ησλ θαηνίθσλ ηεο, ζήκεξα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα. 
Αλαθνπθίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην ηζηνξηθφ-εκπνξηθφ θέληξν θαη ζεκεηαθά ζηηο 
πεξηθεξεηαθέο ζπλνηθίεο.  

Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιά αθφκε πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 
επηηπρή έθβαζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο: ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο έξπνπζαο 
θεξδνζθνπίαο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ πιαηεηψλ – αθφκε θαη ζε ζπκβνιηθά θνξηηζκέλα 
ζεκεία φπσο ε πιαηεία Αξηζηνηέινπο θαη νη ηζηνξηθέο αγνξέο, ν πηζαλφο επηθείκελνο 
αλεμέιεγθηνο εμεπγεληζκφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ πνπ δηαηεξεί ζήκεξα αθφκε έλαλ πγηή 
ραξαθηήξα ιεηηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο αλάκεημεο, ε ππέξβαζε ησλ ζηνηρεησδψλ 
δηακνξθψζεσλ ήπηαο θπθινθνξίαο ππέξ απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ 
δηαηάμεσλ, ε ελεξγνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ άπισλ εξγαιείσλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο ε 
εηζαγσγή ξπζκίζεσλ εμππεξέηεζεο ηεο θαηνηθίαο ζηε ζηάζκεπζε θαη ν ιεπηνκεξήο 
έιεγρνο ησλ εληφο ζρεδίνπ ρξήζεσλ γεο, ε δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηηο γεηηνληέο 
θαη ε άξζε ηεο ππνβάζκηζεο ζε πεξηνρέο κε απαμησκέλν θηηξηαθφ απφζεκα, ε 
καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ (βι. επηθπιάμεηο γηα ηνπο ρψξνπο 
πξαζίλνπ ζην Αζαλαζίνπ 2012) θ.ά. πνπ απαηηνχλ ζηαζεξά νινθιεξσκέλεο θαη πνιχ-
επίπεδεο παξεκβάζεηο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ κφλν λα μεθηλήζνπλ κπνξνχλ ελ κέζσ 
θξίζεο, ίζσο δεκηνπξγψληαο απφ ζήκεξα θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

 
5. ΔΠΗΛΟΓΟ 

 
Ζ εξγαζία αλαδεηθλχεη ηελ πεξίπησζε ηνπ ΓΘ σο παξάδεηγκα, κνλαδηθφ γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα ιφγσ ηνπ νιηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ 
αιιειέλδεησλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζην 
επίπεδν ηεο αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεηαη λα εθπιεξψλεη 
θξηηήξηα γηα έλαλ επηηπρή ζρεδηαζκφ γηα ην κειινληηθφ ραξαθηήξα θαη επίπεδν δηαβίσζεο 
ηεο πφιεο, καο παξαθηλεί λα ζθεθηνχκε ηελ εχζξαπζηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αξρηθέο 
πξνζέζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηά ηνπο ζηνλ 
πιηθφ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Οη πηνζεηνχκελεο πξαθηηθέο ηνπνζεηνχλ 
ηελ ίδηα ηελ πφιε σο «ζπλήζε», θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, κε «θνζκνπνιίηηθν» ηξφπν ζην 
παγθφζκην πιαίζην (Robinson 2002, 2006), λα αλακεηξάηαη κε ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη 
αδπλακίεο, θαη κε απηέο ηνπ επξχηεξνπ δηνηθεηηθφ-πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
 
* Θέζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία δηαηππώζεθαλ ελ 
ζπληνκία ζε άξζξν ζηελ πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ ΣΑΓΑΣ-ΠΔΑ ‘Αξρηηέθηνλεο’, η.6, Οθη. 2013. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, ε νπνία πιήηηεη θαη 

ηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, νη καηεπηηθέο ππεξεζίεο θαη νη ρψξνη ηνπο βξίζθνληαη ζε 
κηα δηαδηθαζία κεηαβνιψλ θαη επαλαζεκαζηνδνηήζεσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο πξφζθαηεο 
εμειίμεηο ζηηο καηεπηηθέο θιηληθέο ηνπ Βφινπ θαη απφ ηε λνκηθή δίσμε ηνπ ηνθεηνχ ζην 
ζπίηη ζηε Θεζζαινλίθε. 

Η θαζνιηθή ηαηξηθνπνίεζε εμαθνινπζεί λα θαζνξίδεη ηε καηεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηνπο 
ρψξνπο ηεο. κσο, ε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ε ζπλεπαγφκελε ππνβάζκηζε ηεο 
θαηαδεηθλχνπλ ηα εγγελή ηεο πξνβιήκαηα θαη κεηψλνπλ ην ζπκβνιηθφ θαη θνηλσληθφ ηεο 
θχξνο. Σαπηφρξνλα, εληείλεηαη θαη ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαη ε αλαδήηεζε λέσλ 
ηξφπσλ θξνληίδαο θαη λέσλ ρψξσλ γηα ηε γέλλα πην θνληά ζην κνληέιν ηνπ «θπζηθνχ» 
ηνθεηνχ. 

Παξάιιεια, ε πξαθηηθή ηνπ ηνθεηνχ ζην ζπίηη γίλεηαη αληηθείκελν κηαο δηακάρεο ζηελ 
νπνία δηαθπβεχνληαη ζηνηρεηψδεηο ειεπζεξίεο θαη ζεκαζίεο ηαπηηζκέλεο κε ηνλ νηθηαθφ 
ρψξν. Η δίσμε επαλελεξγνπνηεί ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ σο επηθίλδπλνπ ηφπνπ, ελψ ε 
ηδησηηθφηεηα αθπξψλεηαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ; παξάιιεια, καίεο θαη 
γηαηξνί ηνπ λνζνθνκείνπ επηδηψθνπλ λα ηδηνπνηεζνχλ ηε θξνληίδα ησλ ηνθεηψλ ζην ζπίηη. 
Ωζηφζν, παξά ηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα, έρεη αλνίμεη κία δεκφζηα ζπδήηεζε ε νπνία 
ηείλεη λα επαλαζεκαζηνδνηήζεη ην ζπίηη σο θαηάιιειν ηφπν γηα ηε γέλλα. 

Οη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ καηεπηεξίνπ θαη ν ηνθεηφο ζην ζπίηη δείρλνπλ φηη νη 
επαλαπξνζδηνξηζκνί πξαθηηθψλ γηα ηνλ ηνθεηφ πνπ επηβάιιεη ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί 
λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα κηα ιηγφηεξν ηαηξηθνπνηεκέλε, αληίιεςε γηα ηε γέλλα θαη ηε 
θξνληίδα ηεο, θαη λα γίλνπλ ην φρεκα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο αξκνδηφηεηαο, ηνπ ειέγρνπ 
θαη ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηε θξνληίδα ηεο πγείαο γεληθφηεξα. 

 
Λέξειρ κλειδιά: ιαηπικοποίηζη ηηρ γένναρ, ςποβάθμιζη, ηοκεηόρ ζηο ζπίηι, δίωξη,  

πποζωπική εςθύνη 
 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Ήδε πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, ζηελ Διιάδα είρε αξρίζεη λα 

παξαηεξείηαη κηα δηαδηθαζία κεηαβνιψλ θαη επαλαζεκαζηνδνηήζεσλ ηφζν ησλ 
καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνθεηνχ. Παξαθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο 
αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ είραλ ζπκβεί ζε άιιεο ρψξεο, θπξίσο ζηηο ΗΠΑ θαη ζηελ 
Αγγιία, ε θαζνιηθή ηαηξηθνπνίεζε ηνπ ηνθεηνχ, δειαδή ε αληηκεηψπηζε ηνπ σο 
παζνινγηθφ θαηλφκελν θαη ε έληνλε παξεκβαηηθφηεηα ηεο καηεπηηθήο, είρε αξρίζεη λα 
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ακθηζβεηείηαη απφ λέεο κεηέξεο θαη απφ κέιε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη άιινπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο. Ο «θπζηθφο», ρσξίο θάξκαθα θαη επεκβάζεηο, ηνθεηφο ζην 
καηεπηήξην είρε αξρίζεη αλ θεξδίδεη έδαθνο, θαη ν ηνθεηφο ζην ζπίηη έθαλε δεηιά-δεηιά ηελ 
επαλεκθάληζε ηνπ. κσο νη ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 
επηηάρπλαλ απηέο ηηο αιιαγέο, ηφζν ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 
απφ ην χζηελα Τγείαο καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαθάιπςεο λέσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ πεδίσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο γέλλαο, φζν θαη ηεο αληίζηξνθεο 
αλάγθεο πεξηθξνχξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ ησλ καηεπηήξσλ θαη λνζνθνκεηαθψλ 
καηψλ απφ ελαιιαθηηθνχο ζεξαπεπηέο φπσο νη αλεμάξηεηεο καίεο. Σν πεξηζσξηαθφ 
ζήκεξα, αιιά σζηφζν εληεηλφκελν ξεχκα παξάθακςεο ηνπ θαζηεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
πεξίζαιςεο ηνπ ηνθεηνχ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ κεηέξεο θαη αλεμάξηεηεο 
καίεο απνηεινχλ έλαλ δπλεηηθφ θίλδπλν γηα ην κνλνπψιην ηεο ζπκβαηηθήο καηεπηηθήο. Η 
εδαθνθπξηαξρία ζε απηφ ην πεδίν είλαη αληηθείκελν δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ 
θαίλνληαη αξρηθά λα πιήηηνπλ ηηο κεηέξεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο, ελδέρεηαη φκσο ηειηθά λα 
απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ θαη κεγαιχηεξεο 
ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν θαη ζηνλ ηφπν ηεο γέλλαο, απφ ηνλ «θπζηθφ» ηνθεηφ ζην 
καηεπηήξην κέρξη ηε γέλλα ζηελ ηδησηηθή θαηνηθία. 

 
2. ΣΑ ΔΡΔΙΠΙΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 
ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ν ηνκέαο ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο πιήηηεηαη βαζχηαηα. Οη γηαηξνί 
κέλνπλ απιήξσηνη, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κεηψλεηαη, ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζηα πιηθά 
ησλ λνζνθνκείσλ ππάξρνπλ βαζηθέο ειιείςεηο, ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ν Δληαίνο 
Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) δελ θαηαβάιιεη ηα ζπκβεβιεκέλα, ηα 
έμνδα κεηαθέξνληαη ζηνπο λνζειεπφκελνπο θαη νη αζζελείο δελ βξίζθνπλ ηελ πεξίζαιςε 
πνπ ρξεηάδνληαη. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ επηπηψζεσλ απηήο ηεο θξίζεο θαη ηεο κείσζεο 
ησλ παξνρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο είλαη ε λέα ππνγελλεηηθφηεηα. Οη γελλήζεηο έρνπλ 
κεησζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ηφζν ιφγσ ηεο απαηζηνδνμίαο ησλ 
πηζαλψλ γνλέσλ γηα ην κέιινλ ελφο παηδηνχ φζν θαη ηεο εληεηλφκελεο ππνβάζκηζεο 
γεληθφηεξα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ κεγάισλ εμφδσλ ηεο γέλλαο εηδηθά. ην λέν 
πεξηγελλεηηθφ ηνπίν ηεο θξίζεο ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο ελφο παηδηνχ θαίλεηαη ζπρλά 
απαγνξεπηηθφ. Παξά ηε ζεκεξηλή θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 
πνιηηψλ, νη ακνηβέο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ θιηληθψλ πνπ παξέρνπλ καηεπηηθή πεξίζαιςε 
δελ θαίλεηαη λα έρνπλ κεησζεί ηδηαίηεξα. Σν ηαηξηθφ κνλνπψιην θαη ην νιηγνπψιην ησλ 
θιηληθψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε καηεπηηθή πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη 
ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ακνηβέο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ καηεπηεξίσλ.  

κσο ε ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ην 
ππνβαζκίδεη ζπλερψο, θαηαδεηθλχεη ηα εγγελή πξνβιήκαηα ηνπ θαη εληείλεη ηα αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα ηεο ππεξηαηξηθνπνίεζεο ηνπ ηνθεηνχ, φπσο ηελ εμάξηεζε απφ ηελ 
ηερλνινγία, ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ίδηα ηε γέλλα θαη ζην ζειαζκφ θαη ηε 
κεηαηξνπή ηεο γέλλεζεο ζε κηα ειεγρφκελε κεραληθή δηαδηθαζία. Αλ θαη αξρηθά ε θξίζε 
δελ είρε κεηψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εγθχσλ θαη κεηέξσλ ζηε καηεπηηθή πεξίζαιςε, 
ζήκεξα ε θξηηηθή πνπ ηεο αζθείηαη κνηάδεη λα έρεη φιν θαη κεγαιχηεξε απήρεζε. Σα 
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πςειά πνζνζηά επεκβάζεσλ φπσο ε θαηζαξηθή ηνκή θαη ε πεξηλενηνκή δελ είλαη πηα ζην 
αππξφβιεην, αληίζεηα πνιιέο κεηέξεο πιένλ αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 
θξνληίδα ηνπ ηνθεηνχ. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη επαγγεικαηίεο ηεο καηεπηηθήο 
αληηιακβαλφκελνη ην αδηέμνδν ηεο ζπλέρηζεο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο κεξηθέο θνξέο 
πηνζεηνχλ ιχζεηο πην θνληά ζην κνληέιν ηνπ επνλνκαδφκελνπ «θπζηθνχ» ηνθεηνχ, 
ιηγφηεξν επεκβαηηθέο θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο.  

Η αξρηηεθηνληθή θαη ν ρψξνο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 
λνεκαηνδνηήζεηο ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαιήο 
εθαξκνγήο ηεο ηππηθήο καηεπηηθήο πεξίζαιςεο φζν θαη ζηε ζεκεξηλή ακθηζβήηεζε θαη 
ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο. Η δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε 
δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ ηεο γέλλαο σο ελφο γεγνλφηνο εθηφο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 
Σνπνζεηνχκελνο ζην καηεπηήξην, ν ηνθεηφο νξίδεηαη σο ηαηξηθφ πξφβιεκα πνπ ειέγρεηαη 
απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο πεξίζαιςεο. Αληίζηνηρα, ε απνταηξηθνπνίεζε ηεο γέλλαο πεξλά 
κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ φπσο ηα θέληξα θπζηθνχ ηνθεηνχ, ή ηε ρξήζε 
ππαξρφλησλ φπσο ηνπ ζπηηηνχ σο ηφπνπ ηνθεηνχ.  

Μέρξη πξφηηλνο, νη ρψξνη ηνπ ηνθεηνχ ζην καηεπηήξην ήηαλ νξγαλσκέλνη βάζεη ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ηππηθήο επεκβαηηθήο καηεπηηθήο, δηεπθφιπλαλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη ππνζηήξηδαλ ηελ ηειεηνπξγηθή ηνπο 
ζθνπηκφηεηα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ηερλνταηξηθφ κνληέιν ηνπ ηνθεηνχ λα ζπλερίδεη 
ηελ πξαθηηθή θαη ζπκβνιηθή ηνπ θπξηαξρία ζηελ Διιάδα.  

κσο, νη πεξηζζφηεξεο ηππηθέο καηεπηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ππνζηεί θξηηηθή θαη ε 
θαζνιηθή ηνπο εθαξκνγή έρεη απνξξηθζεί εδψ θαη ρξφληα απφ δηεζλείο έγθξηηνπο θνξείο 
ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο.(WΗΟ 1996). Η 
έιιεηςε ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαηαδεηθλχεη ηνλ ζπκβνιηθφ ξφιν ησλ ηππηθψλ 
καηεπηηθψλ πξαθηηθψλ, απηφλ ηεο απφδεημεο ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο ηερλνεπηζηήκεο 
απέλαληη ζηηο θπζηθέο δπλάκεηο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ κσξνχ(Davis-Floyd 1992), ξφινο 
πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηππηθή δηαξξχζκηζε θαη ρξήζε ησλ ρψξσλ ηνπ καηεπηεξίνπ  

Ωζηφζν, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 
ε εθαξκνγή ηεο ηερλνκαηεπηηθήο γίλεηαη πξαθηηθά δπζθνιφηεξε, ην επηζηεκνληθφ ηεο 
θχξνο κεηψλεηαη, θαη ε βαζχηεξε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο αθπξψλεηαη. Υσξίο θάπνηα 
ηαηξηθή ρξεζηκφηεηα θαη απνγπκλσκέλεο απφ ηελ αίγιε πνπ ηηο πεξίβαιιε, απηέο νη 
δηαδηθαζίεο απνθαιχπηνληαη σο απηφ πνπ ήηαλ εμαξρήο, άζθνπεο θαη βιαβεξέο πξάμεηο 
πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ηνθεηνχ. 

Οη ρψξνη πνπ ηηο θηινμελνχλ ζηαδηαθά θζείξνληαη θαη ππνβαζκίδνληαη, κνηάδνπλ θελά 
θειχθε ησλ νπνίσλ νη έλνηθνη ηα έρνπλ εγθαηαιείςεη, κεηαηξέπνληαη ζε εξείπηα πνπ 
απνθαιχπηνπλ ηε δνκή κηαο παιηφηεξεο ηάμεο πξαγκάησλ. Η απνζάζξσζε ηνπ εππαζνχο 
ζπζηήκαηνο ηεο ηαηξηθνπνίεζεο, ε νπνία είρε αξρίζεη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, ηψξα 
επηηαρχλεηαη θαη γίλεηαη πην εκθαλήο. 

ε θάπνηεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή θξίζε αλαδεηθλχεη ηνλ πξαγκαηηθφ 
θνξέα ηεο εμνπζίαο ζηε καηεπηηθή, πνπ δελ είλαη ε κεηέξα, αιιά ην ίδξπκα θαη νη 
δηαρεηξηζηέο ηνπ. Γηα κηα αλαζθάιηζηε ιερψλα, ην καηεπηήξην κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 
πξαγκαηηθά επηθίλδπλν κέξνο, ζε εθηαιηηθφ ηφπν, φπνπ ην κσξφ «θξαηείηαη» ελψ ε 
κεηέξα «εθδηψρλεηαη» κέρξη λα πιεξσζνχλ ηα έμνδα ηνπ ηνθεηνχ. Απηή ε λέα ρξήζε ηνπ 
ρψξνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ή θαη αθπξψλεη ηε ζρέζε ηεο βηνινγηθήο ζπγγέλεηαο κε ηελ 
θνηλσληθή. Σαπηφρξνλα φκσο νινθιεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο απνρσξηζκνχ πνπ είλαη 
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εγγελέο ζηνηρείν ηεο ηππηθήο ηερλνκαηεπηηθήο, θαη ηαπηφρξνλα θάλεη ζαθέζηεξν ην 
κήλπκα ηνπ ζε πνηνλ αλήθεη ην κσξφ, ζηε κεηέξα ή ζην ίδξπκα;1,  

Δμίζνπ ελδηαθέξνλ, αιιά απφ κία άιιε ζθνπηά, είλαη ην γεγνλφο ηνπ πεξηζηαζηαθνχ 
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ καηεπηεξίσλ κε ηξφπνπο πνπ επηδηψθνπλ λα ππεξβνχλ ηα 
νηθνλνκηθά βάξε ηεο θξίζεο, ηφζν απφ θάπνηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φζν θαη απφ 
νξηζκέλεο κέιινπζεο κεηέξεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεξηθνί γηαηξνί θαη καίεο ηνπ 
δεκφζηνπ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ αξρίζεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία αηζνπζψλ ή θαη θέληξσλ ηνθεηνχ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηνλ «θπζηθφ» ηνθεηφ 
ρσξίο ηα αθξηβά θάξκαθα θαη ηηο πνιπέμνδεο επεκβάζεηο. ην δεκφζην λνζνθνκείν ηνπ 
Βφινπ κεξηθέο έγθπνη απνθεχγνπλ λα ηεξήζνπλ ην πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνχ γηα 
θαξκαθεπηηθή πξφθιεζε ηνθεηνχ θαη πεγαίλνπλ φηαλ ληψζνπλ φηη «ήξζε ε ψξα ηνπο», 
εκπηζηεχνληαη δειαδή ηηο θπζηθέο δπλάκεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην 
λνζνθνκείν φηαλ θξίλνπλ φηη ην ρξεηάδνληαη. ηελ ηδησηηθή θιηληθή νη ηππηθνί ρψξνη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, δειαδή κηα γπλαίθα λα 
γελλήζεη ζηελ αίζνπζα σδίλσλ, έλα ιηγφηεξν ηαηξηθνπνηεκέλν κέξνο, κε πην νηθεία 
επίπισζε θαη ιηγφηεξν ρεηξνπξγηθφ εμνπιηζκφ απφ ηελ αίζνπζα ηνθεηνχ.  

Μεξηθέο θνξέο αθφκε θαη νη καίεο θαη νη γηαηξνί κπνξεί λα είλαη πην αλνηρηνί απ’ φηη 
παιηφηεξα ζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Η επηκνλή ησλ κεηέξσλ, ππνζηεξηδφκελε απφ 
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, επαλαπξνζδηνξίδεη ηφζν ηνλ ίδην ηνλ ηνθεηφ, πνπ έηζη 
απνταηξηθνπνηείηαη ελ κέξεη, φζν θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ καηεπηεξίνπ, πνπ ράλνπλ κεγάιν 
κέξνο ηεο ζπκβνιηθήο ηνπο ηζρχνο.  

Σν ζεκεξηλφ κνλνπψιην καηεπηηθήο θξνληίδαο αξρίδεη λα παξνπζηάδεη ξσγκέο, θαη 
ελαιιαθηηθέο επηινγέο λα εκθαλίδνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Σα καηεπηήξηα δελ 
αιιάδνπλ κελ αθφκε κνξθή, αιιά νη ρξήζεηο θαη νη ζεκαζηνδνηήζεηο ηνπο 
κεηαβάιινληαη, ελ κέξεη θαη πεξηζηαζηαθά, ελ κέζσ λέσλ ζπγθξνχζεσλ, ζπκβηβαζκψλ 
θαη αληηθάζεσλ. ην ζθνηεηλφ ηνπίν ηεο καηεπηηθήο πεξίζαιςεο ζήκεξα δηαθαίλεηαη αρλά 
κία πξννπηηθή αιιαγήο θαη βειηίσζεο. 

Σν κεγαιχηεξν εκπφδην εδψ δελ είλαη νχηε ην νηθνλνκηθφ, νχηε θαη ν ρψξνο. Καηαξρήλ 
είλαη γλσζηφ φηη ν ηνθεηφο ρσξίο θάξκαθα θαη παξεκβάζεηο θνζηίδεη ιηγφηεξν ζην 
χζηεκα Τγείαο απφ φηη νη θαζηεξσκέλεο θαηζαξηθέο ηνκέο π.ρ. Οχηε θαη κία λέα ρσξηθή 
δηεπζέηεζε ζα κεηακνξθψζεη ελ κία λπθηί ηνλ ηξφπν παξνρήο καηεπηηθήο πεξίζαιςεο.. 
Γηαηί ν ρψξνο κπνξεί κελ λα ππνζηεξίμεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε κία ή ηελ άιιε πξαθηηθή, 
αιιά δελ πξνθαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε απηφλ, φπσο είρε δειψζεη θαη 
ν Μηζέι Φνπθψ2 παιαηφηεξα. Δίλαη ε απαηηνχκελε αιιαγή λννηξνπίαο απφ ην καηεπηηθφ 
πξνζσπηθφ πνπ είλαη δχζθνιε, αλαθέξεη ν δηεπζπληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ζην Βφιν. 

 
3. ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΔ ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΗΔΙ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ 

 
ηνλ αληίπνδα ηεο επεκβαηηθήο ηερλνκαηεπηηθήο βξίζθεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ηνθεηνχ ζην ζπίηη, ε νπνία κέρξη πξφηηλνο απνξξίπηνληαλ πξνθαηαβνιηθά σο ζέκα 
ηακπνχ. ήκεξα σζηφζν έξρεηαη ζην πξνζθήλην κε λέεο ζεκαζίεο.  

Ο ηνθεηφο ζην ζπίηη είρε εμαιεηθζεί ζρεδφλ πιήξσο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 50 
ρξφληα, σο κία επηθίλδπλε θαη νπηζζνδξνκηθή πξαθηηθή. Πην πξφζθαηα φκσο, πνπ ε 
θαζνιηθή ηαηξηθνπνίεζε ηνπ ηνθεηνχ ακθηζβεηείηαη απφ φιν θαη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο 
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θαη επαγγεικαηίεο, ε γέλλα θαη’ νίθνλ επαλεκθαλίδεηαη σο κία απνδεθηή θαη αζθαιήο 
ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ επηπιένλ έρεη θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, νη ηνθεηνί 
ζην ζπίηη απνηεινχλ πιένλ κία πξαθηηθή φρη απφιπηα απνδεθηή αιιά εθηθηή θαη ζρεδφλ 
λνκηκνπνηεκέλε ζε νξηζκέλνπο θχθινπο. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή αλέρεηα πνπ έρεη 
πξνθαιέζεη ε θξίζε κπνξεί λα έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο κέιινληεο γνλείο σο πξνο ην 
πνηνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο θαη ηφπνο γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ κσξνχ ηνπο ζηνλ 
θφζκν. Θέινληαο λα απνθχγνπλ ην ππέξνγθν θφζηνο ηεο γέλλαο ζε ηδησηηθφ καηεπηήξην ή 
ην «θαθειάθη» ζην δεκφζην λνζνθνκείν, νξηζκέλνη ίζσο λα πξνηηκνχλ ηελ κηθξή 
απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηε γέλλα ζην ζπίηη. κσο ε 
ειάρηζηε άλνδνο ηεο «δεκνηηθφηεηαο» απηήο ηεο επηινγήο θαίλεηαη φηη έρεη πξνμελήζεη 
λέεο αληηπαξαζέζεηο. Ήδε απφ ην 2010 έρεη μεθηλήζεη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ δίσμε ζηε 
Θεζζαινλίθε θαηά γνλέσλ θαη γηαηξψλ, θαη κάιηζηα απφ ην χιινγν Μαηψλ, έλαλ θνξέα 
γηα ηνλ νπνίν ν ηνθεηφο ζην ζπίηη απνηειεί κία ππνρξέσζε απφ ηελ παξνχζα λνκνζεζία. 
Παξάιιεια, νη ίδηεο καίεο, καδί κε νξηζκέλνπο γηαηξνχο επηδηψθνπλ λα ιάβνπλ  
ρξεκαηνδφηεζε απφ επξσπατθφ πξφγξακκα γηα λα παξάζρνπλ καηεπηηθή θξνληίδα ζην 
ζπίηη.  

ε απηέο ηηο αληηθξνπφκελεο δηαδηθαζίεο αλαδεηθλχνληαη νη κεηαβαιιφκελεο ρξήζεηο 
ηνπ ρψξνπ ηνπ ζπηηηνχ θαη ζπγθξνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο ηνπ, πάληνηε 
ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ εθάζηνηε θνξέσλ έγθπξεο γλψζεο θαη εμνπζίαο: 

ηελ αξρηθή εμάιεηςε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ηνθεηνχ θαη’ νίθνλ, ην ζπίηη νξίδεηαη 
σο έλαο ηφπνο επηθίλδπλνο γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ηνπ κσξνχ θαη ηεο κεηέξαο, ελψ ην 
ηερλνινγηθά εμνπιηζκέλν καηεπηήξην ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδεη ηελ βέιηηζηε έθβαζε ηνπ 
ηνθεηνχ. 

Αληίζεηα, νη ππνζηεξίθηξηεο ηνπ ηνθεηνχ ζην ζπίηη, κεηέξεο θαη καίεο, πηζηεχνπλ φηη 
είλαη έλα κέξνο νηθείν θαη αζθαιέο πνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία απφ παξεκβάζεηο θαη 
ινηκψμεηο, θαιχηεξεο εγγπήζεηο γηα ηελ εμέιημε θαη έθβαζε ηνπ ηνθεηνχ, κεγαιχηεξε 
ηδησηηθφηεηα θαη ειεπζεξία ζηε γπλαίθα πνπ γελλά, θαη έιεγρν ζην ηη ζα ζπκβεί ζηε 
γέλλα. Ο ηνθεηφο ζην ζπίηη ηνλ νξίδεη σο έλα θπζηθφ θπζηνινγηθφ γεγνλφο, σο έλα πάξηπ 
γελεζιίσλ. 

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία φκσο, νη έξεπλεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ, νη λνκηθέο δηψμεηο 
γηαηξψλ θαη γνλέσλ γηα ςεπδείο δειψζεηο ηνθεηνχ θαη νη ππφλνηεο γηα εκπινθή ηνπο ζε 
θχθισκα αγνξαπσιεζίαο βξεθψλ, φπσο θαη νη κελχζεηο γηα κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
απφ ηελ αθαηάιιειε απφξξηςε  ηνπ πιαθνχληα, κεηαηξέπνπλ ηελ θαηνηθία ζε έλα 
επηθίλδπλν θαη αλνίθεην κέξνο, ελψ ε αζθάιεηα θαη ε ηδησηηθφηεηα ηεο αθπξψλνληαη απφ 
απηφ ην είδνο νξγνπειηθνχ νινθιεξσηηζκνχ. Δίλαη παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ έλα είδνο βηαζκνχ, φπνπ ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε ηνπ ζψκαηνο 
ακθηζβεηείηαη, θαη νη γπλαίθεο πνπ επέιεμαλ λα γελλήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο κεηαηξέπνληαη 
ζπκβνιηθά ζε «άζηεγεο». Η δίσμε ηνπ ηνθεηνχ ζην ζπίηη απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα ηνπ πψο ε εμνπζία παξεκβαίλεη ζην ζεκείν φπνπ ζπγθξνηνχληαη νη επηζπκίεο 
θαη ε ίδηα ε αίζζεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα απηνθαζνξηζκφ, φπσο αλαθέξεη ν Μηζέι 
Φνπθψ θαη πάιη (ζην Hills 2003). 

Σαπηφρξνλα, λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί θαη καίεο ηνπ Ιππνθξάηεηνπ  Ννζνθνκείνπ 
Θεζζαινλίθεο επηδηψθνπλ λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηε θξνληίδα ηνπ ηνθεηνχ ζην ζπίηη, 
γεγνλφο πνπ γηα ηελ Διιάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί εμ νξηζκνχ έλα παξάδνμν. Οη 
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ελαιιαθηηθέο καίεο πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία γηαηξψλ θαη καηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζα 
αλαδηαηάμεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη καηεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην ζπίηη 
ζα κεηαηξαπεί ζε κία ππνδεέζηεξε εθδνρή ηνπ καηεπηεξίνπ, ε γέλλα ζα ηαηξηθνπνηεζεί 
θαη ε εδαθνθπξηαξρία ηεο θαζηεξσκέλεο καηεπηηθήο πεξίζαιςεο ζα επεθηαζεί ζηελ 
ηδησηηθή θαηνηθία.  

Απηή ε δίσμε θαη νη θαηεγνξίεο θαηά γνλέσλ θαη γηαηξψλ έρνπλ πξνθαιέζεη πνηθίιεο 
αληηδξάζεηο, φρη κφλν απφ ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα αιιά θαη απφ άιια άηνκα 
θαη θνξείο. Οη θαηεγνξνχκελνη έρνπλ πξνζθχγεη ήδε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη ζε άιιεο πφιεηο γίλνληαη 
εθδειψζεηο θαη νκηιίεο αθηηβηζηηθνχ αιιά θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ην 
δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα έρνπλ ηε γέλλα πνπ επηζπκνχλ θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα γηα επηινγέο 
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο. 

ε απηή ηελ αληηπαξάζεζε απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ ν ρψξνο απνηειεί ην ζεκείν 
ηξηβήο, ην ζεκείν ζχγθξνπζεο. Δπαγγεικαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, θνηλσληθέο 
αληηιήςεηο θαη δηαθνξεηηθέο θνζκνζεσξίεο απνθηνχλ πιηθή ππφζηαζε, γίλνληαη εκθαλή, 
ζπγθξνηνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη κέζσ ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπηηηνχ. Σν 
ζπίηη άιισζηε πάληα απνηεινχζε έλα πεδίν ζην νπνίν ζπλήζσο παξελέβαηλε ε εθάζηνηε 
εμνπζία θαη νη θπξίαξρεο θνηλσληθέο αμίεο έβξηζθαλ ην έδαθνο γηα λα επηβεβαησζνχλ θαη 
λα εδξαησζνχλ, φκσο ζπρλά ήηαλ θαη έλα κέξνο πνπ παξείρε ηε δπλαηφηεηα 
ακθηζβήηεζεο απηψλ ησλ ηδενινγηψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ. 
πσο θαη ζε άιιεο επνρέο θξίζεο θαη ζε άιια, νινθιεξσηηθά, θαζεζηψηα (αλ θαη ην 
ζεκεξηλφ εκθαλίδεη επίζεο δείγκαηα νινθιεξσηηζκνχ), έηζη θαη ζήκεξα ν ρψξνο ηνπ 
ζπηηηνχ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηδησηηθφηεηα, δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη πινπνίεζεο 
δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ. Γίλεηαη έλαο ηφπνο αληίζηαζεο πνπ ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ δεκφζην 
ρψξν.  

Ίζσο απηή ε επαθή κε ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη νη επηδξάζεηο ηεο λα είλαη ν πξαγκαηηθφο 
ζηφρνο ηεο ζεκεξηλήο επίζεζεο ζηε γέλλα θαη’ νίθνλ. Αλ ν ελαιιαθηηθφο ηνθεηφο ζην 
ζπίηη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηέξαο ζεσξεζεί λφκηκνο θαη γίλεη απνδεθηφο σο κία 
ξεαιηζηηθή θαη αζθαιήο πξαθηηθή, ηφηε θηλδπλεχεη φιν ην νηθνδφκεκα ηεο ζπκβαηηθήο 
καηεπηηθήο ζηηο θιηληθέο, γηαηί έηζη αλαηξέπεηαη ξηδηθά θαη ρσξίο ειπίδα επαλαθνξάο ε 
ελλνηνινγηθή ηνπ κνλνθξαηνξία, θαη θαηαξγνχληαη ηα ζπλαθφινπζα νηθνλνκηθά νθέιε 
γηα ηηο καηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ ηαηξηθφ θιάδν. 

Η δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο ελαιιαθηηθήο φπσο ν ηνθεηφο ζην ζπίηη, εθηφο απφ ηα 
αλαθεξφκελα σο πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πγεία θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία κεηέξσλ θαη 
κσξψλ, έρεη θαη κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηηο γπλαίθεο, ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ηελ 
θνηλσλία νιφθιεξε. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θπζηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 
γέλλαο ζε έλαλ νηθείν ηφπν φπσο ε ηδησηηθή θαηνηθία έρεη θαιχηεξε ζρέζε θφζηνπο-
νθέινπο απφ φηη ε ηαηξνθεληξηθή παξεκβαηηθή πεξίζαιςε ζηνπο ρψξνπο ησλ 
καηεπηεξίσλ. Απηή ε δηαθνξά είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί πνιχ ζνβαξά 
ππφςε απφ φζνπο αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.  

 
3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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Η παξαθκή ηνπ δεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ησλ παξνρψλ ηνπ έρεη κελ 
δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, σζηφζν απνηειεί θαη κία επθαηξία επαλαμηνιφγεζεο 
ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηε 
θξνληίδα ηνπ ηνθεηνχ, έρεη θαηαδεηρζεί επαλεηιεκκέλσο φηη ε θαζνιηθή ηαηξηθνπνίεζε 
ηνπ πξνθαιεί κεγάιεο δπζθνιίεο ηαηξηθήο θχζεο ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο γέλλαο. 
Ωζηφζν, ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ηνθεηνχ σο έλα παζνινγηθφ 
θαηλφκελν δελ είλαη αλαπφθεπθηε. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
κε κηθξφηεξν θφζηνο φπσο ν «θπζηθφο» ηνθεηφο ζην καηεπηήξην ή ε γέλλα θαη’ νίθνλ. 
Σέηνηεο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ δείρλνπλ φηη νη επαλαπξνζδηνξηζκνί πξαθηηθψλ 
γηα ηνλ ηνθεηφ πνπ επηβάιιεη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ είλαη πάληνηε ζπλψλπκεο ηεο 
θαηαζηξνθήο. Αληίζεηα, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ κεηέξεο, καίεο, νκάδεο γνλέσλ ή 
γηαηξψλ κπνξεί έκκεζα λα απνδεηρηεί επσθειέζηεξε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απφ ηελ 
απαίηεζε γηα επαλαθνξά ηεο ηδξπκαηηθήο θάιπςεο ησλ ηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
αλαγθψλ ζηε γέλλα. Ο θπζηθφο ηνθεηφο ζηα καηεπηήξηα ηνπ Βφινπ ή ε γέλλα ζην ζπίηη 
ζηε Θεζζαινλίθε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηξφπνη απηνθαζνξηζκνχ θαη θηλήζεηο 
αιιειεγγχεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο, νη νπνίεο ζήκεξα ππνθαζηζηνχλ ελ κέξεη θαη 
πεξηζηαζηαθά ηηο πξνβιεκαηηθέο θαη παξαθκάδνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δνκέο ηεο 
πεξίζαιςεο. Μπνξεί φκσο ηαπηφρξνλα λα απνηειέζνπλ έλα λέν πξφηππν γηα ηε θξνληίδα 
ηεο αλαπαξαγσγήο ζε λένπο ηφπνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ 
καηεπηήξην ή ζην ζπίηη, ζηα πιαίζηα κηαο κειινληηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ καηεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Ο ρψξνο ηνπ ηνθεηνχ αλαδεηθλχεηαη έηζη ζε φρεκα ή θίιηξν γηα ηε 
ζπδήηεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε γχξσ απφ ηαηξηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, αιιά θαη 
ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θχζεο. 
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1 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε πξαθηηθή νινθιεξψλεη, ή θάλεη εκθαλή ην ξφιν πνπ έπαηδαλ 
κέρξη πξφζθαηα άιιεο πεξηγελλεηηθέο πξαθηηθέο απνρσξηζκνχ ηεο κεηέξαο απφ ην κσξφ, απφ 
ηνπο πξνγελλεηηθνχο ππεξήρνπο κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κσξνχ ζηνλ ζάιακν λενγλψλ, καθξηά 
απφ ηε κεηέξα ηνπ. ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηνθεηνχ, αιιά θπξίσο ζηε ινρεία, είλαη ην ίδξπκα 
πνπ αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ κσξνχ, θαη ην παξαρσξεί ζηε κεηέξα φηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
θξίλεη φηη είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή. πσο έρεη δείμεη πνιχ πεηζηηθά ε αλζξσπνιφγνο Robbie 
Davis-Floyd (1992), ζην ηερλνθξαηηθφ καηεπηήξην ην κσξφ αλήθεη ζην ίδξπκα. Η πξφζθαηε 
ειιεληθή εθδνρή ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ κέρξη λα πιεξσζνχλ ηα έμνδα ηνπ ηνθεηνχ θάλεη απιψο 
πην έληνλε απηή ηελ ελλνηνιφγεζε. Σν κσξφ πξέπεη λα ην αγνξάζεη ε κεηέξα απφ ην ίδξπκα, γηαηί 
δελ ηεο αλήθεη… 
2 «Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά―απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε―απφιπηα 
απειεπζεξσηηθφ. Η ειεπζεξία είλαη κηα ππακηική. … Η ειεπζεξία ησλ αλζξψπσλ δελ 
δηαζθαιίδεηαη πνηέ απφ ηα ηδξχκαηα θαη ηνπο λφκνπο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ηελ εγγπεζνχλ. 
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζρεδφλ φινη απηνί νη λφκνη θαη ηα ηδξχκαηα είλαη αξθεηά ηθαλά λα 
κεηαηξαπνχλ ζην αληίζεην ηνπο. ρη επεηδή είλαη ακθηιεγφκελα, αιιά απιψο επεηδή ε 
«ειεπζεξία» είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα αζθείηαη» (Foucault 1982) 


