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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 
Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίαο παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηεο Γεσγξαθίαο έλα εληεηλφκελν 
ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά ηνπο ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο. Η 
πξνζέγγηζε ησλ «πνηθίισλ νηθνλνκηψλ» (diverse economies) ηεο Gibson-Graham 
απνηειεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε βάζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο. Η πξνζέγγηζε απηή δελ 
ζηνρεχεη κφλν ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ κνξθψλ ησλ ζχγρξνλσλ ελαιιαθηηθψλ 
ρψξσλ, αιιά ζηελ ελεξγεηηθή ηνπο ππνζηήξημε απφ ηα κέιε ηεο αθαδεκίαο κέζα απφ 
πξνγξάκκαηα έξεπλαο δξάζεο (action research). 
ηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ θξηηηθά ε κεζνδνινγία θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο 
πξφηαζεο γηα έξεπλα δξάζεο ηεο Gibson-Graham θαζψο θαη νη θξηηηθέο πνπ ηνπο έρνπλ 
αζθεζεί. ηφρνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε 
ην ξφιν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αθαδεκίαο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο 
πνιιαπιαζκηαζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ εγρεηξεκάησλ εμαηηίαο ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο, 
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: Ελαιιαθηηθνί ρψξνη, πνηθίιεο νηθνλνκίεο, αθαδεκία, επηηειεζηηθφηεηα 
 
 
1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Ελαιιαθηηθνί νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί ρψξνη, φπσο παξαγσγηθνί θαη θαηαλαισηηθνί 
ζπλεηαηξηζκνί, , ελαιιαθηηθά ηνπηθά λνκίζκαηα, ελαιιαθηηθνί ρξεκαηνδνηηθνί ζεζκνί 
θιπ. ππήξραλ πάληα ζηε δηάξθεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Καηά ην 19ν αηψλα θαη κέρξη ηηο 
αξρέο ηνπ 20νπ, ε ζρεηηθή ζεσξεηηθή ζπδήηεζε δηακνξθψζεθε απφ ηε δηακάρε κεηαμχ 
ησλ Μάξμ θαη Έλγθειο θαη ηνπ Πξνπληφλ. Επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ νη 
ζπλεηαηξηζκνί θαη θεληξηθφ εξψηεκα ην θαηά πφζν ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο θαη 
ζπκπεξηθνξέο είλαη ζε ζέζε λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη 
Μαξμ θαη Έλγθειο απάληεζαλ αξλεηηθά, ελψ ν Πξνπληφλ ζεηηθά. Η ζχγρξνλε ζπδήηεζε 
ζρεηηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ρψξνπο, φπσο απηνί 
δηακνξθψζεθαλ αθελφο σο κηα ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αιιαγήο απφ ηα 
Νέα Κνηλσληθά Κηλήκαηα  θαη αθεηέξνπ απφ ηηο ζπλζήθεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 
θνηλσληθνχ θξάηνπο, θπξηαξρήζεθε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 απφ 
πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηνλ ηξίην ηνκέα. ηηο πξνζεγγίζεηο 
απηέο ην δήηεκα ηεο ξηδηθήο θνηλσληθήο αιιαγήο δελ έιαβε ζε θακία πεξίπησζε 
θεληξηθφ ραξαθηήξα, ελψ θπξηάξρεζαλ νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην θχξηαξρν ζχζηεκα.  
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Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 εκθαλίζηεθαλ λέεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο 
παξνπζίαζαλ κεγάιε αλάπηπμε ζηελ πξψηε δεθαηία ηνπ 21νπ αηψλα δηακνξθψλνληαο ηελ 
απνθαινχκελε θνηλφηεηα φζσλ εξεπλνχλ ηηο πνηθίιεο νηθνλνκίεο (diverse economies 
research community). Μία απφ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζηεξίρζεθε 
ζηε ζεσξεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ Katherine Gibson θαη Julie Graham (νη νπνίεο ζηε 
βηβιηνγξαθία εκθαλίδνληαη κε ην ςεπδψλπκν J.K. Gibson-Graham), δελ ζηνρεχεη κφλν 
ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ κνξθψλ ησλ ζχγρξνλσλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ, αιιά 
ζηελ ελεξγεηηθή ηνπο ππνζηήξημε απφ ηα κέιε ηεο αθαδεκίαο. Κεληξηθή ζέζε ηεο 
πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη ν θαπηηαιηζκφο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 
θπξίαξρνο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε θπξηαξρία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θάζε ζηηγκή 
δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε εθ ησλ πξνηέξσλ απνδνρή ζηνλ 
ηξφπν ζθέςεο θαη ηνλ ιφγν απηήο ηεο θπξηαξρίαο. Αληίζηνηρα νη ελαιιαθηηθνί ρψξνη δελ 
πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα ζεσξεζνχλ σο πεξηζσξηαθά θαηλφκελα, ηα νπνία είλαη 
θαηαδηθαζκέλα ζε ελζσκάησζε, αιιά σο ην απνηέιεζκα αιιαγήο αθελφο ηνπ ιφγνπ γηα 
ηελ εζηθή αμία δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ (πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ήδε 
ππάξρνπλ) θαη αθεηέξνπ ησλ ίδησλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ. ε απηή ηε δηαδηθαζία 
αιιαγήο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε ίδηα ε δξάζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ εξεπλεηψλ 
κέζα απφ πξνγξάκκαηα έξεπλαο δξάζεο (action research). 

ηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ θξηηηθά ε κεζνδνινγία θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο 
πξφηαζεο γηα έξεπλα δξάζεο ηεο Gibson-Graham θαζψο θαη νη θξηηηθέο πνπ ηνπο έρνπλ 
αζθεζεί.  

 
2. H ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΣΗ GIBSON-GRAHAM 
 

Η έξεπλα δξάζεο πνπ πξνηείλεη ε Gibson – Graham θαη ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε 
αξθεηέο έξεπλεο πεξίπησζεο ζηηο ΗΠΑ, ηελ Απζηξαιία, ηηο Φηιηππίλεο θαη ηελ Ιλδνλεζία 
ζηεξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά ζε  κηα «πνιηηηθή ηεο γιψζζαο», ε 
νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο πινπζηφηεξεο ηνπηθήο γιψζζαο γηα ηελ 
νηθνλνκία θαη γηα ηελ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. Σν δεχηεξν αθνξά ζε κηα πξνζπάζεηα 
δηακφξθσζεο ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα αλαπηχμεη κηα κε θαπηηαιηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Σν ηξίην αθνξά ζε κηα «πνιηηηθή ζπιινγηθήο δξάζεο» ή κε άιια ιφγηα 
ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ, 
εγρεηξεκάησλ θαη ρψξσλ (Gibson-Graham 2006b).  

Αο δνχκε φκσο πην αλαιπηηθά θάζε έλα απφ ηα ηξία ζεκεία. 
- H πνιηηηθή ηεο γιψζζαο 
Η Gibson-Graham (2006a) ζέινληαο λα αλαδείμεη ηελ πνιχ κεγάιε πνηθηιία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νηθνλνκίαο πνπ ππάξρνπλ πέξαλ απηψλ κε ηνπο νπνίνπο πινπνηείηαη 
ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία (θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε, κηζζσηή εξγαζία, ζπλαιιαγέο 
ζηελ αγνξά) παξαζέηεη ηνλ Πίλαθα 1. ε απηφλ, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη νηθνλνκίαο (εθηφο 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο) ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη 
ησλ κε θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ. Εηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο 
δηαπηζηψλεηαη, εθηφο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ε χπαξμε ελαιιαθηηθψλ αγνξψλ (πρ δίθαηνπ 
εκπνξίνπ, δηθηχσλ αληαιιαγψλ ρσξίο επίζεκν λφκηζκα, αληηπξαγκαηηζκνχ, ¨καχξεο» 
αγνξάο θνθ) αιιά θαη νηθνλνκηψλ εθηφο αγνξάο (πρ ηα δψξα, ηα θνηλσληθά παληνπσιεία, 
ε ζπιινγή ηξνθήο, ε θινπή θνθ). ρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο, αλαδεηθλχνληαη 
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πιεξσκήο πιελ ηνπ κηζζνχ (πρ ε απηναπαζρφιεζε, ε ακνηβή πξνο 
ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ακνηβαία παξνρή εξγαζίαο, ε ακνηβή ζε είδνο θνθ), αιιά 
θαη εξγαζίεο πνπ δελ ακείβνληαη (πρ  ε εξγαζία ζην ζπίηη, ε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ν 
εζεινληηζκφο, ε δνπιεία θνθ). Σέινο, ζε φηη αθνξά ην είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο ηεο 
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θαπηηαιηζηηθήο, αλαδεηθλχεηαη ε χπαξμε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (πρ ε θξαηηθή επηρείξεζε, ε θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε, ε κε 
θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε θνθ), αιιά θαη κε θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (πρ ε θνηλνηηθή 
επηρείξεζε, ε θενπδαξρηθή επηρείξεζε, ε δνπινθηεηηθή επηρείξεζε θνθ). Όινη απηνί νη 
δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλππάξρνπλ, δνκψληαο έλα κσζατθφ ζην νπνίν ν θαπηηαιηζκφο 
απνηειεί κφλν κία εθδνρή νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ.  Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ 
πίλαθα απηφ θάζε ηχπνο δελ είλαη απαξαίηεηα δηαθξηηφο απφ ηνπο άιινπο, γηαηί ν ζηφρνο 
δελ είλαη ε θαηάηαμε πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ζε απζηεξέο πξνυπάξρνπζεο 
θαηεγνξίεο. Η Gibson-Graham (2006b) ρξεζηκνπνηεί ηε «κεηαθνξά ηνπ παγφβνπλνπ» 
γηα λα δείμεη φηη ν θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο είλαη έλα νξαηφ, σζηφζν κηθξφ θνκκάηη ηεο 
νηθνλνκηθήο δσήο, ελψ θάησ απφ ην λεξφ ππάξρεη έλα κεγάιν ζχλνιν αφξαησλ 
νηθνλνκηψλ.  

Πίνακαρ 1: Οη πνηθίιεο νηθνλνκίεο (diverse economies) 

πλαιιαγέο Εξγαζία Επηρείξεζε 
ΑΓΟΡΑ ΜΙΘΟ ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ 

Πώληζη δημόζιφν αγαθών 
Αγορές δίκαιοσ εμπορίοσ 

Σοπικά ζσζηήμαηα 
ανηαλλαγών 

Εναλλακηικά νομίζμαηα 
Μαύρη αγορά 

σνεηαιριζηική ανηαλλαγή 
Ανηιπραγμαηιζμός 

Άησπη αγορά 
 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ασηό-απαζτόληζη 
σνεηαιριζμός 

ύμβαζη 
Αμοιβαία εργαζία 

ε είδος 
Εργαζία ζηην πρόνοια 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 
ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ 
Κραηική επιτείρηζη, 

Πράζινη 
επιτειρημαηικόηηηα 

Κοινφνικά σπεύθσνη 
επιτείρηζη 

Μη κερδοζκοπική 
επιτείρηζη 

ΔΚΣΟ ΑΓΟΡΑ 
Ροές ενηός ηοσ 
νοικοκσριού 

Προζθορά δώρφν 
Κραηικά κονδύλια και 

πιζηώζεις 
Κοινφνικά πανηοπφλεία 

(gleaning) 
Κσνήγι, υάρεμα, ζσλλογή 

ηροθής 
Κλοπή, λαθροθηρία 

ΜΗ ΑΜΟΙΒΟΜΔΝΗ 
Εργαζία ζηο ζπίηι 

Φρονηίδα οικογένειας 
Εργαζία για ηην γειηονιά 

Εθελονηιζμός 
Εργαζία κάποιοσ προς 

όθελος ηοσ ίδιοσ 
Δοσλεία 

ΜΗ ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ 
Κοινοηική 
Ασηόνομη 

Φεοσδαρτική 
Δοσλοκηηηική 

Πεγή: Gibson-Graham (2006:71) 
 

ηε βάζε ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηηο πνηθίιεο νηθνλνκίεο βξίζθεηαη ε πηνζέηεζε ηεο 
έλλνηαο ηεο επηηειεζηηθφηεηαο (performativity) απφ ην έξγν ηεο Judith Butler (1993). 
χκθσλα κε ηνλ Healy (2009) σο επηηειεζηηθφηεηα κπνξνχκε λα νξίζνπκε «κηα ζεσξία 
θαηά ηελ νπνία ν ιφγνο ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηελ ζηνρεχεη 
λα παξνπζηάζεη». χκθσλα ινηπφλ κε ηε Gibson-Graham (2006a) ε ζέαζε ηεο 
νηθνλνκίαο σο πνηθίιεο καο επηηξέπεη λα κελ βιέπνπκε ηελ νηθνλνκία σο έλα ρψξν ζηνλ 
νπνίν ε θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε. Μηα ηέηνηα 
νπηηθή ζα απνηεινχζε αληηθίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ εγρεηξεκάησλ, 
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θαζψο ζα δεκηνπξγνχζε απνγνήηεπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηά. Αληί ινηπφλ λα 
αλαδεηνχκε ηνπο λφκνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο αλζξψπνπο, φπσο 
ζπλήζσο θάλνπλ νη ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε Gibson-Graham (2008) καο 
θαινχλ λα βιέπνπκε ηελ νηθνλνκία σο πνηθηιία, φπνπ ε θπξηαξρία δελ είλαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ δεδνκέλε, αιιά απνηέιεζκα κηαο κάρεο πνπ δίλεηαη δηαξθψο θαη ην 
απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη πάληα αλνηρηφ.  

- Η θαιιηέξγεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ 
Η ινγηθή ηεο αηνκηθήο αιιαγήο είλαη φηη αιιάδνληαο ηνλ εαπηφ καο αιιάδνπκε θαη 

ηνπο θφζκνπο πνπ καο πεξηβάιινπλ. Με απηή ηελ έλλνηα ε αιιαγή, ε κεγάιε ηζηνξηθή 
αιιαγή, δελ είλαη θάηη ην καθξηλφ, αιιά θάηη ην πνιχ θνληηλφ, πνπ αθνξά ηελ 
θαζεκεξηλφηεηά καο. Ση καο θαιεί φκσο ε Gibson-Graham λα αιιάμνπκε; Πξψηα πξέπεη 
λα αιιάμνπκε φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ηα έρνπκε κάζεη απφ ηελ θαζεκεξηλή καο 
θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζηνλ θαπηηαιηζκφ (Gibson-Graham 2006b). Ωζηφζν, ε αιιαγή 
αθνξά θαη έλα αθφκα επίπεδν. Αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «είκαζηε 
αληηθαπηηαιηζηέο». χκθσλα κε ηε Gibson- Graham (2006b) δελ κπνξνχκε λα 
παξακέλνπκε αληηθαπηηαιηζηέο ζε κηα ινγηθή λα πνιεκνχκε ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαη λα 
πεξηκέλνπκε φηη κέζα απφ ηνλ αγψλα καο θάπνηα ζηηγκή ζα θαηαιάβνπκε ηελ εμνπζία 
θαη κέζα ζε κηα λχρηα ζα ηα αιιάμνπκε φια. Γηα λα αιιάμνπλ φια πξέπεη πξψηα λα 
αιιάμνπκε εκείο. Με αλζξψπνπο πνπ είλαη καζεκέλνη απνθιεηζηηθά ζηηο ινγηθέο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ ζα έξζεη πνηέ έλα άιιν ζχζηεκα. Καη πσο ζα γίλεη 
λα αιιάμνπκε ινγηθέο θαη ζπλαηζζήκαηα; Ξεθεχγνληαο απφ κηα ινγηθή θξηηηθήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη επηρεηξψληαο εδψ θαη ηψξα λα ρηίζνπκε ην δηαθνξεηηθφ, ην κε 
θαπηηαιηζηηθφ. 

- Η πνιηηηθή ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο 
Εδψ ν μεθάζαξνο ζηφρνο είλαη λα κπνξέζνπκε λα δξάζνπκε ζπιινγηθά ψζηε λα 

νηθνδνκήζνπκε κηα λέα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ πξέπεη 
λα απαληήζνπκε ζε κηα ζεηξά απφ πνιχ ζεκαληηθά εξσηήκαηα. Σα εξσηήκαηα απηά 
αθνξνχλ ηηο αλάγθεο, ην πιεφλαζκα, ηνπο πφξνπο, ηελ θαηαλάισζε θαη ηα θνηλά αγαζά. 
Πην αλαιπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο νθείινπκε λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηα φπσο: Πνηεο είλαη νη 
αλάγθεο καο θαη κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα ηηο θαιχςνπκε; Ση ζα θάλνπκε κε ην 
πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο; Πσο θαη πνπ ζα ην 
ζπγθεληξψλνπκε θαη πσο ζα ην κνηξάδνπκε ή γεληθφηεξα ζα ην δηαζέηνπκε; Πνηνπο 
πφξνπο δηαζέηνπκε; Πσο ζέινπκε λα ηνπο θαηαλαιψλνπκε; Πνηα είλαη ηα θνηλά καο 
αγαζά; Πσο πξέπεη λα ηα αλαλεψλνπκε, λα ζπληεξνχκε θαη λα ηα επεθηείλνπκε; 

Γηα ηελ Gibson-Graham (2006b, 2013) νη απαληήζεηο ζε φια απηά ηα εξσηήκαηα δελ 
είλαη δεδνκέλεο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζή ηεο δελ ππάξρεη έλα έηνηκν ζρέδην ην 
νπνίν νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε. Σα πξάγκαηα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ πνιηηψλ νη 
νπνίνη κέζα απφ κηα δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ.  
 
3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
 

Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο δξάζεο πνπ εθάξκνζε θαη πξνηείλεη ε Gibson-Graham 
έρεη θσδηθνπνηεζεί απφ ηηο ίδηεο θαη απνηππψλεηαη κε πνιχ θαζαξφ ηξφπν ζε έμη βήκαηα 
(2006α).  

Σν πξψην βήκα ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ πξαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ φισλ 
ησλ βαζηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Η αλάδεημε απηή γίλεηαη κέζα απφ ηε ζχγθιεζε 
νκάδσλ εζηίαζεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, ηνπηθά 
θπβεξλεηηθά ζηειέρε, εγέηεο ησλ ηνπηθψλ ζπλδηθάησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 
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νξγαλψζεσλ, ΜΚΟ, ππάιιεινη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζξεζθεπηηθνί θαη θνηλνηηθνί 
εγέηεο.  

Σν δεχηεξν βήκα αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο φπσο απηά αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο 
ππάξρνπζεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Εηδηθφηεξα επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ 
ζηεξεφηππσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ κε δηαθνξεηηθή 
«ζέζε» κέζα ζε απηήλ. Η παξνπζίαζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βνήζεηα 
επνπηηθψλ κέζσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ε βάζε γηα ηελ έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο πνπ ζα 
αλαδεηθλχεη δχν δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο δξάζεο: δειαδή είηε απηή ησλ αλαγθψλ θαη 
κίαο αίζζεζεο ηνπ ζχκαηνο, είηε απηή ησλ πφξσλ θαηκίαο αίζζεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 
αηφκνπ λα δηαδξακαηίζεη έλαλ δεκηνπξγηθφ ξφιν. Μάιηζηα νη δχν πξνεγνχκελεο ζηάζεηο 
παξνκνηάδνληαη κε ηελ αίζζεζε ηνπ κηζνάδεηνπ θαη κηζνγεκάηνπ πνηεξηνχ αληίζηνηρα. 

Σν ηξίην βήκα αθνξά ζηελ παξαγσγή λέσλ αλαπαξαζηάζεσλ κέζσ ελφο «θνηλνηηθνχ 
νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ» πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
δελ αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε αλαπαξάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη κπνξεί λα είλαη 
παξαδνζηαθέο ή απιά ππνηηκεκέλεο. Απηφ ην ζηάδην έρεη θεληξηθφ ραξαθηήξα. Μεγάιε 
ζεκαζία έρεη εδψ ε ζπκκεηνρή αηφκσλ απφ ην ρψξν ησλ ελαιιαθηηθψλ εγρεηξεκάησλ, 
θαζψο θαη απφ ππνηηκεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο είλαη νη άλεξγνη ,νη  λνηθνθπξέο, νη 
κεηαλάζηεο, νη  απνδέθηεο επηδνκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο , νη ζπληαμηνχρνη θιπ. Ο 
έιεγρνο απηφο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εμαληιεηηθφο , αιιά πξέπεη λα δείρλεη θαζαξά φηη 
νη ηνπηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνηθίιεο θαη λα παξέρεη έλα πιαίζην ζην 
νπνίν λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ηαπηφηεηεο ζε κηα ινγηθή 
αλαγλψξηζεο ηεο ζπκβνιήο φισλ ησλ αλζξψπσλ ζε κηα πνηθίιε νηθνλνκία.  

ην ηέηαξην βήκα επηρεηξείηαη ε πξνβνιή επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ θνηλνηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ή νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο πξνβνιήο είλαη 
αθελφο λα εκπλεχζνπλ ηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη αθεηέξνπ λα αλαδείμνπλ ηελ 
πνηθηιία ησλ δπλαηνηήησλ. Θέκαηα πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη αθνξνχλ ζηνπο 
ηξφπνπο νηθνδφκεζεο κηαο δηαθνξεηηθήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ελψ πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 
εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ ρψξσλ. Οη 
κνξθέο θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 
ζπλεηαηξηζκνχο, νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, πξννδεπηηθέο ή ελαιιαθηηθέο 
θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά, απηναπαζρνινχκελνπο θνηλφηεηεο αγξνηψλ, 
ελαιιαθηηθά λνκίζκαηα, ηξάπεδεο ρξφλνπ, δίθηπα αληηπξαγκαηηζκνχ, εζεινληηθέο 
νξγαλψζεηο θιπ.  

Σν πέκπην βήκα ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ρψξσλ πξνζδηνξηζκνχ ξφισλ. 
Εηδηθφηεξα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ηεο θνηλφηεηαο πξνζπαζνχλ λα 
θαληαζζνχλ ην ξφιν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ θνηλνηηθή νηθνλνκία 
(πρ ζπλεηαηξηζηήο, δσξεηήο θηι). Οη ρψξνη γηα κία ηέηνηα δηαδηθαζία ζα κπνξνχζαλ λα 
πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ηαμίδηα ζην πεδίν, εξγαζηήξηα θαηαηγηζκνχ 
ηδεψλ, δεκφζηεο παξνπζηάζεηο, θνηλνηηθά ζπλέδξηα θνθ 

Σέινο, ην έθην βήκα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία εγρεηξεκάησλ, νξγαληζκψλ θαη 
θνηλνηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ κε βάζε ηνπο ξφινπο πνπ αλαδείρζεθαλ ζην 
πξνεγνχκελν βήκα.  

 
4. ΚΡΙΣΙΚΔ 
 

Οη θπξηφηεξεο θξηηηθέο δελ απεπζχλνληαη ζηε ινγηθή θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 
δξάζεο, αιιά ζηελ έλλνηα ησλ πνηθίισλ νηθνλνκηψλ πνπ απνηειεί ηε βάζε φινπ ηνπ 
έξγνπ ηεο Gibson-Graham. Η πξνζέγγηζε ησλ πνηθίισλ νηθνλνκηψλ έρεη γίλεη 
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αληηθείκελν δηαθνξεηηθψλ θξηηηθψλ. Οη θξηηηθέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν βαζηθέο 
θαηεγνξίεο: ηηο απνξξηπηηθέο θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο (Fickey 2011). 

Η θπξηφηεξε απνξξηπηηθή θξηηηθή θάλεη ιφγν γηα επηζηεκνινγηθή πιάλε ζεσξψληαο 
παξαπιαλεηηθή ηελ εζηίαζε ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα. Οη θξηηηθέο απηέο ηνλίδνπλ φηη ε 
νηθνλνκία είλαη κηα πιηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξφζιεςε θαη 
ηε βνχιεζε ησλ αηφκσλ (Castree 1999). Σέηνηεο θξηηηθέο απνδίδνπλ ζηελ πξνζέγγηζε 
ησλ πνηθίισλ νηθνλνκηψλ άιινηε έλαλ νπηνπηθφ θαη άιινηε έλαλ βνινληαξηζηηθφ 
ραξαθηήξα. 

Η εηεξνγέλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνξθψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο πνηθίιεο 
νηθνλνκίεο έρεη πξνμελήζεη ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο θξηηηθέο. Ο Sammers (2005) 
ζεσξεί φηη ε πξνζέγγηζε ησλ πνηθίισλ νηθνλνκηψλ θηλδπλεχεη λα ραξαθηεξηζηεί αθειήο, 
θαζψο δελ θαηαθέξλεη λα μερσξίζεη πνηεο νηθνλνκηθέο κνξθέο είλαη πεξηζζφηεξν θαη 
πνηεο ιηγφηεξν εθκεηαιιεπηηθέο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ. ε κηα παξφκνηα θξηηηθή ν Jonas 
(2010) αλαξσηηέηαη αλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα κειεηάκε ηηο πνηθίιεο νηθνλνκίεο 
αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ. Γηα ηελ επίιπζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ νη Fuller θαη Jonas (2003) πξφηεηλαλ κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθνχο 
βαζκνχο δηαθνξνπνίεζεο απφ ην θπξίαξρν νηθνλνκηθφ κνληέιν. Ο Lee (2010) 
εξγαδφκελνο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπκπιεξψλεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ Fuller θαη Jonas, 
αλαδεηψληαο κηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ηζρχνο κεηαζρεκαηηζκνχ θάζε ελαιιαθηηθνχ 
ρψξνπ. 

Ο Amin θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2003) αζθνχλ κηα επξχηεξε θξηηηθή ζηελ πξνζέγγηζε 
ησλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ. Αλαξσηηνχληαη πφζν πξαγκαηηθά ελαιιαθηηθνί είλαη, 
βάδνληαο ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ 
ρψξσλ κε ην θξάηνο θαη ηελ αγνξά. 

Σέινο, ε απνπζία αλαθνξψλ ζην θξάηνο θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα ζην έξγν ηεο 
Gibson–Graham απνηειεί έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζεκείν θξηηηθήο (Emmerson 1998, 
Aitken 1998, Jonas 2010, , 2013, North 2007, 2010).  
 
5. ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

Η ζπδήηεζε γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ρψξνπο έρεη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα αλαπηπρζεί ξαγδαία. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπδήηεζεο αθνξά 
ζηε ζηάζε θαη ζην ξφιν ηεο αθαδεκίαο απέλαληη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο. Η 
Gibson-Graham (2008) ζε κηα εμαηξεηηθά αηζηφδνμε ζεψξεζε ζρεηηθά κε ηε 
ζπνπδαηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο είρε 
ππνζηεξίμεη φηη ελαιιαθηηθνί ρψξνη ππήξραλ πάληα, αιιά απηφ πνπ έρεη αιιάμεη ηα 
δεδνκέλα ηεο ζεκαζίαο ησλ ρψξσλ απηψλ είλαη ν λένο ελεξγφο ξφινο ηεο αθαδεκίαο. Η 
παξνχζα εηζήγεζε είρε σο ζηφρν ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ην 
ξφιν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αθαδεκίαο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο 
πνιιαπιαζκηαζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ εγρεηξεκάησλ εμαηηίαο ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο, 
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο. Η έθβαζε ηφζν ηεο ζπδήηεζεο φζν θαη ηνπ ξφινπ ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ δελ πξέπεη απφ θακηά κεξηά λα ζεσξεζεί σο βέβαηε.  
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 
ηελ έξεπλα απηή εμεηάζζεθαλ ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαξδηά ηνπ 
εκπνξηθνύ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζε άμνλεο κε ηελ κεγαιύηεξε δξάζε 
ζην ιηαληθό εκπόξην έλδπζεο θαη ππόδεζεο . ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 
επηρεηξεκαηίεο πνπ αληέρνπλ νηθνλνκηθά, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα «θξαηήζνπλ» ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπο, ηηο κεηαθέξνπλ ζε πην πξνβεβιεκέλεο ζέζεηο όπνπ ηα ελνίθηα 
αθνινπζνύλ πησηηθή πνξεία ελώ θάπνηνη άιινη ηηο ιήγνπλ. ηα άδεηα θειύθε πνιιώλ από 
απηέο, παξαηεξείηαη έλαξμε κηαο λέαο επηρείξεζεο, κε ηελ ίδηα ή άιιε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηόηεηα θαη θπξίσο εζηίαζε. Παξαδνζηαθά ζεκαληηθνί ζύιαθεο ζε έλα ηόπν θαη 
θπξίσο ζε έλα ιηκάλη όπσο ην εκπνξηθό θέληξν ηνπ Πεηξαηά ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 
ππεξηνπηθό ξόιν ηνπο, ηελ εκπνξηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ηελ νληόηεηά ηνπο έρνληαο 
εκπηζηνζύλε ζηελ ραξηζκαηηθή γεσγξαθία ηεο πόιεο πνπ ηελ νθείιεη ζηελ ζάιαζζα. Η 
ηνπηθή αγνξά πξνζπαζεί λα πεηύρεη κηα νινθιήξσζε κε δηαθνξεηηθά πνιηηηθά , ρσξηθά 
θαη νηθνλνκηθά πιαίζηα κέζα ζε κηα παγθόζκηα νηθνλνκηθή ύθεζε πνπ είλαη ην 
απνηέιεζκα ηνπ Καπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο  
 
Λέξειρ κλειδιά: Λιανικό εμπόριο ένδσζης –σπόδηζης, ηοπικές αγορές, οικονομική κρίζη, 
εμπορικό κένηρο. 
 
 
1.ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Η παγθόζκηα θνηλόηεηα αληηκεησπίδεη κηα κεγάιεο έληαζεο νηθνλνκηθή θξίζε, ε 
νπνία, αλ θαη εθδειώζεθε αξρηθά ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο κε επίθεληξν ηηο ηξαπεδηθέο 
επηζθάιεηεο θαη εηδηθόηεξα ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, 
ζύληνκα έιαβε δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεθηάζεθε ηαρύηαηα 
ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, κε δξακαηηθέο 
επηπηώζεηο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ύκθσλα κε ην Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθό Σακείν, ε θξίζε κεηαθέξεηαη κε ζθνδξόηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, 
κε απνηέιεζκα ηελ ύθεζε θαη ηελ πηώζε ηεο απαζρόιεζεο (Birdsall, 2009).  

Η νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ 
όηη ε κείσζε ή θαη ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απώιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί 
κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ ζηε θηώρεηα. Σν δηεζλέο εκπόξην, ν ξπζκόο ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε απαζρόιεζε αληαλαθινύλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηάζηαζε 
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία (Marmot θαη Bell, 2009). 

Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ ΔΤΔ, ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009 ράζεθαλ 70.000 ζέζεηο 
εξγαζίαο, ελώ, παξά ηα 28 δηζ. επξώ πνπ δόζεθαλ ζηηο ηξάπεδεο, ε ξεπζηόηεηα δελ 
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πέξαζε ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη ζθξαγηζκέλεο επηηαγέο έρνπλ μεπεξάζεη ηα 1,7 δηζ. επξώ 
(Μπαθαηζίαθνο, 2010). 

 
1.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ηεο έξεπλαο απηήο, απνηεινύλ νη ρσξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 
παξαηεξνύληαη ζην παξαδνζηαθά εκπνξηθό θέληξν ηνπ Πεηξαηά, κε θιεηδί πξνζέγγηζεο 
ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ έλδπζεο ππόδεζεο λα επηβηώζνπλ 
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο .Οη ρξνληθέο ηνκέο επηιέρζεθαλ είλαη 1990-
2000 , 2000-2010 ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δύν ηειεπηαίσλ ρξόλσλ Δίλαη 
πεξίνδνη κε κεγάιε αλάπηπμε ησλ θαηαζηεκάησλ έλδπζεο ππόδεζεο ζηελ πεξηνρή θαη 
κάιηζηα δεκηνπξγήζεθαλ «πηάηζεο» ππεξηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

 
σήμα 1. Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γήκνπ Πεηξαηά.  Με θόθθηλν ρξώκα ν ζύιαθαο 
κειέηεο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ζε άκεζε επαθή κε ην εκπνξηθό ιηκάλη. 

 
Σν πεδίν ηεο έξεπλαο ,πεξηνξίζζεθε ζην Θύιαθα ηεο θαξδηάο ηνπ παξαδνζηαθνύ 

εκπνξηθνύ θέληξνπ (ρήκα 1) δηόηη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ ζηε εμέιημε ηνπ, 
από εκπνξηθό λαπηηιηαθό θέληξν ζε ακηγώο εκπνξηθό ιηκάλη κε ηξηηνγελείο 
δξαζηεξηόηεηεο. Σν θέληξν ηνπ Πεηξαηά πνπ γεηηληάδεη κε ην επηβαηηθό ιηκάλη ηνπ, 
απνηειεί κηα δηαρξνληθή θεληξηθόηεηα κε κεγάιε εκπνξηθή αμία. Απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο κηα αγνξά ζπληηζέκελε θπξίσο από κηθξέο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο.  

Δδώ ινηπόλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίεο ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα γεγνλόο πνπ 
αλαδεηθλύεη έλα έληνλα δπλακηθό θέληξν πόιεο πνπ θαιύπηεη θαη ηηο ηξηηνγελείο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ ιηκέλα. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζπνπδαίν 
ξόιν παίδεη ην ιηαληθό εκπόξην κε κηθξέο θπξίσο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο έλδπζεο, 
ππόδεζεο  ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο.  

 
1.2 ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΔΙΣΑΙ 
 

Η παξαγσγηθή βάζε ηνπ Πεηξαηά ήηαλ νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κε ηα πινία , ε 
βηνκεραλία ,ε βηνηερλία θαη ην εκπόξην. Με ηελ απνβηνκεράληζε ηνπ , θαη ηελ κεηαηξνπή 
ηνπ ζε ακηγώο επηβαηηθό ιηκάλη, νδεγήζεθε ζηελ ηξηηνγελνπνίεζε ηνπ, κε θιάδν ηεο ηελ 
αύμεζε ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ. Κάηη πνπ έρεη αθήζεη ζεκαληηθό απνηύπσκα ζην ρώξν 
θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ην ιηαληθό εκπόξην έλδπζεο- ππόδεζεο, όπνπ εζηηάδεηαη ε εξγαζία, νη ηνπηθέο 
βηνηερλίεο, πνπ θάπνηε ήηαλ αξθεηέο, ηξνθνδνηνύζαλ ηα καγαδηά ιηαληθήο, κε ζπλέπεηα 
κηα αιιεινεμαξηνύκελε ηνπηθή παξαγσγηθή βάζε. Σηο δεθαεηίεο 1990-2000 θαη 2000-
2010,ην θέληξν έζθπδε από ηελ εκπνξηθή θίλεζε κε αγνξαζηηθό θνηλό όρη κόλν ηνπο 
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ληόπηνπο αιιά θαη από γεηηνληθνύο δήκνπο θαη ηα λεζηά. Ο εύθνινο δαλεηζκόο ησλ 
λνηθνθπξηώλ, ην πιαζηηθό ρξήκα, ε αύμεζε ζηνπο κηζζνύο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη 
ςεύηηθεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην ζύζηεκα ζηνπο αλζξώπνπο 
γέκηζαλ ην θέληξν ηεο πόιεο όρη κόλν ζηνπο βαζηθνύο νδηθνύο άμνλεο αιιά θαη ηνπο 
κηθξόηεξνπο ,κε ιηαληθό εκπόξην.  

Μέζα ζηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ ζύιαθα πνπ 
έγηλε ε έξεπλα θαη αθνξά ηα θαηαζηήκαηα έλδπζεο ππόδεζεο παξαηεξείηαη κηα αιιαγή 
ηεο εηθόλαο, κε ζεκαληηθό απνηύπσκα ζην ρώξν ,δηόηη εθηόο ηνπ όηη πνιινί, μη 
ανηέσονηαρ πποθανώρ οικονομικά, κλείνοςν ηην επισείπηζη ηοςρ, κάποιοι άλλοι ηην 
μεηαθέποςν ζε άλλο ζημείο με καλύηεπη εμποπική πποβολή με ηην εςκαιπία ηηρ 
πηώζηρ ηων ενοικίων Δπίζηρ ζε πολλά κελύθη ηων κλειζηών καηαζηημάηων 
ανοίγοςν καηαζηήμαηα εζηίαζηρ ή πεπιποίηζηρ ζώμαηορ. Έρεη γεκίζεη ε πεξηνρή 
νβειηζηήξηα ,νπδεξί ,γξήγνξν θαγεηό θαη θνύξλνπο.  

Σν θαηλόκελν απηό αθόκα θαη ηώξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Δπίζεο παξαηεξείηε 
αύμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο. ηελ δηαδηθαζία θαηαλόεζεο ησλ αιιαγώλ πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ζπληείλεη έλα ζύλνιν αιιεινζρεηηδόκελσλ παξαγόλησλ θαη 
εηδηθόηεξα: 

 Η νηθνλνκηθή θξίζε. 
 Η επαλαηνπνζέηεζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ αγνξώλ ζηα 

δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο. 
  Η κείσζε ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ, ληόπηνπ , γεηηνληθώλ δήκσλ θαη λεζηώλ ιόγσ 

ύθεζεο  
 Η δεκηνπξγία θαζαξώλ ρσξώλ απνθιεηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λένπ εκπνξηθνύ 

ππνδείγκαηνο (Mall, εκπνξηθά ρσξηά, πνιπθαηαζηήκαηα).  
 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην. 
 Οη πηέζεηο απέλαληη ζηελ κηθξή εκπνξηθή επηρείξεζε πνπ απαηηνύζαλ απμεκέλα 

θεθάιαηα πνπ πξνζπκνπνηήζεθαλ λα παξαρσξήζνπλ νη ηξάπεδεο κέζσ δαλεηζκνύ. Έηζη 
δεκηνύξγεζαλ έλα αθόκα πην εμαξηεκέλν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
εληάζεθε αθόκα πην βίαηα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

Σν ζπκπέξαζκα είλαη όηη, κε ηελ θιηκάθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη παξαγόλησλ 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ιακβάλνπλ ρώξα ηνπηθά θαηλόκελα πνπ πξνθαινύλ ρσξηθνύο 
κεηαζρεκαηηζκνύο κε άκεζε επίπησζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πεξηνρήο θαη όρη κόλν. 

Γίλεηαη δειαδή κηα πξνζπάζεηα επηβίσζεο ηεο εκπνξηθήο απηήο πεξηνρήο θαη αιιάδεη 
ε θπζηνγλσκία ηεο, κε αιιαγή ζηξαηεγηθώλ από ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Δθηόο όκσο από ηηο 
ρσξηθέο κεηαβνιέο, ππάξρνπλ θαη νη θνηλσληθέο κε ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο. Κάζε 
επηρείξεζε πνπ θιείλεη αθήλεη πίζσ ηεο ρσξίο δνπιεηά θαη ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνπο 
ππαιιήινπο. Η εξγαζία αλαπηύρζεθε γύξσ από ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθνρσξηθήο 
δηαιεθηηθήο , ε νπνία εθιακβάλεηαη σο κία δηαρξνληθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ 
θνηλσληθώλ ,νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ κε ην ρώξν. 

 
2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ –ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ 

 
O Πεηξαηάο ππήξμε ην θαη’ εμνρήλ λαπηηιηαθό θέληξν ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ . Δπίζεο 

είλαη ε κόλε πεξίπησζε βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ 19νπ αηώλα κε πιάηνο, βάζνο 
θαη δηάξθεηα: Η βηνκεραλία θάιπςε όινπο ηνπο βαζηθνύο θιάδνπο θαη δηαηεξήζεθε κέρξη 
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θαη ηνλ εηθνζηό αηώλα βαζηθό ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο θαη ηεο ηαπηόηεηαο ηεο 
πόιεο.  

Η παξαγσγηθή βάζε ηνπ Πεηξαηά ήηαλ ε βηνκεραλία, νη βηνηερλίεο θαη ην εκπόξην. Ο 
Πεηξαηάο κε ηελ δπλακηθή πνπ ηνλ θαζηέξσζε ζην παξειζόλ, σο κεγάιν βηνκεραληθό 
θέληξν δελ ππάξρεη πηα. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, κε ζεκαληηθόηεξε ηε ζπλύπαξμε 
παξαδνζηαθώλ θαη ζπγρξόλσλ δξαζηεξηνηήησλ ,θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο ηεο ζεκεξηλήο 
θπζηνγλσκίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ. 

Σε δεθαεηία 1990-2000 ,ζην εκπνξηθό θέληξν, δεύηεξν δηακέξηζκα(όπνπ έγηλε ε 
έξεπλα αιιά θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο), νη ζύιαθεο θαηνηθίαο κεηώζεθαλ, ελώ νη ζύιαθεο νη 
νπνίνη αληηπξνζώπεπαλ ην εκπόξην ή θαη ηηο ππεξεζίεο αλαδείρηεθαλ σο ε θπξίαξρε 
ρξήζε κε αύμεζε 27% ζην ζύλνιν ηνπ δηακεξίζκαηνο, (ρήκα 2,3)ελώ ηα θηήξηα κε 
ρξήζε βηνηερλίαο- βηνκεραλίαο κεηώζεθαλ θαηά 14% ζην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο (από ηηο 
απνγξαθέο 1990 θαη 2000 ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο)  

Δθηνμεύηεθε ζηα ύςε ε εκπνξηθή θίλεζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ 
ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, ζηελ νπνία ε πιεηνςεθία ησλ ηζνγείσλ είλαη θαηαζηήκαηα, κε 
ζπλέπεηα ηελ κεγάιε αύμεζε ησλ ελνηθίσλ θαη ηνπ «αέξα» πνπ έπξεπε λα πιεξώζεη έλαο 
λένο ηδηνθηήηεο. Σα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο έλδπζεο ππόδεζεο πιεκκύξηζαλ όρη κόλν 
κεγάιεο εκπνξηθέο νδνύο αιιά θαη ηνπο κηθξόηεξνπο δξόκνπο κέρξη πνπ μεθίλεζε ε 
θξίζε.  

 

2. 3. 
σήμα 2,3. Κίηξηλν ρξώκα, ζύιαθεο εκπνξίνπ ππεξεζηώλ ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο. Ρνδ-κσβ 
ρξώκα, ζύιαθαο δηείζδπζεο εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ ζε δώλεο θαηνηθίαο. Μσβ ρξώκα, 
βηνηερλία βηνκεραλία. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛΣΑΣ θαη ράξηεο από ην εξεπλεηηθό 
έξγν «ΠΑΡΑΣΗΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΠΔΙΡΑΙΑ Ι & ΙΙ» ηνπ εξγαζηήξηνπ «ρεδηαζηηθήο 
Μεζνδνινγίαο θαη Ρύζκηζεο Υώξνπ» Δ.Μ.Π. επηζηεκνληθά ππεύζπλε Δ.Παλαγησηάηνπ. 

 
Ο Πεηξαηάο γέκηζε από κηθξέο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ππνθαηαζηήκαηα ειιεληθώλ 

επώλπκσλ αιπζίδσλ θαη δηεζλώλ έλδπζεο–ππόδεζεο. Όια έδεηρλαλ ηελ πνξεία κηαο 
δπλακηθήο, αλαπηπζζόκελεο πεξηνρήο Σα εκπνξεύκαηα είραλ θηάζεη ζε πνιύ πςειέο 
ηηκέο αιιά νη θαηαλαισηέο κε ην πιαζηηθό ρξήκα θάιππηαλ ηηο «δήζελ» αλάγθεο ηνπο πνπ 
ηνπο πξόβαιε ην Καπηηαιηζηηθό ζύζηεκα. 

Η παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2009 πήξε ζηελ Διιάδα ηελ κνξθή 
δεκόζηνπ ρξένπο θαη έθνςε απόηνκα ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ έλδπζεο 
ππόδεζεο .Πνιιά καγαδηά έθιεηζαλ κε απνηέιεζκα ηελ εξήκσζε θάπνησλ ζεκείσλ ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Δπηρεηξεκαηίεο κεηέθεξαλ ηελ επηρείξεζε ηνπο ζε εκπνξηθόηεξεο 
πξνβνιήο ζέζε, αθνύ ηα ελνίθηα «έπεζαλ» αθόκα θαη ζην κηζό .Άξρηζαλ ηελ ιεηηνπξγία 
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ηνπο πνιιά θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ή πεξηπνίεζεο ζώκαηνο εθεί πνπ ζηακάηεζαλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπο πνιιά από ηα εκπνξηθά κε έλδπζε–ππόδεζε. 

Γηα ηελ εκβάζπλζε ζην θαηλόκελν κειεηήζεθαλ δεπηεξνγελή ζηνηρεία (ΔΛ.ΣΑΣ, 
Γήκνο, Δκπνξηθό επηκειεηήξην Πεηξαηά, Δξγαζηήξην«ρεδηαζηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη 
Ρύζκηζεο Υώξνπ» Δ.Μ.Π),έγηλε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ,επί ηόπνπ έξεπλα πεδίνπ θαη 
αθνινπζήζεθε κηα δηαδηθαζία πξνθαζνξηζκέλσλ ηύπσλ ζπλεληεύμεσλ κε επηρεηξεκαηίεο 
ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ εκπνξηθνύ επηκειεηεξίνπ ,γηα ηελ ζθαηξηθή αληίιεςε 
ησλ ρσξηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ . 

 
3.EΠΙ ΣΟΠΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ- ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΟΙΥΔΙΑ. 
 

Από ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ από ηελ 
επί ηόπνπ έξεπλα πεδίνπ ζπληάρζεθε 
πίλαθαο θαηαγξαθήο ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο από όπνπ πξνέθπςε ην 
γξάθεκα, ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη όηη έλα 
αξθεηά κεγάιν πνζνζηό θαηαζηεκάησλ 

(έλδπζεο-ππόδεζεο) έθιεηζαλ (23%) θαη ζεκαληηθό πνζνζηό κεηαθέξζεθε (5%) ζε άιιν 
ζεκείν ,αξθεηέο είλαη θαη νη ελάξμεηο (13%) λέσλ επηρεηξήζεσλ κε έλδπζε θαη ππόδεζε ή 
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο εζηίαζεο, πεξηπνίεζεο ζώκαηνο, θνκκσηήξηα, θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ,θαξκαθεία, αιπζίδεο θνύξλσλ θ.ά. θαη ην ππόινηπν (59%) παξακέλεη  

Από ην ηκήκα θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά 
βξέζεθαλ ζηνηρεία από όπνπ βιέπνπκε ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κηα ηάζε 
έλαξμεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, εηδηθά εζηίαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζύιαθα. Δίλαη ινγηθό αλ ζθεθηεί θαλείο όηη ε ηξνθή είλαη βαζηθή αλζξώπηλε αλάγθε πνπ 
ζπλδπάδεη θαη αλαςπρή γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζπγρξόλσο είλαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
δελ απαηηνύλ κεγάια δάλεηα θαη δελ έρνπλ ζηνθ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ,απμάλνπλ δε ηελ 
επηζθεςηκόηεηα ζηελ πόιε. 

Από ηελ επί ηόπνπ έξεπλα θαη ηα ζηνηρεία από ην επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην 
βιέπνπκε όηη από ην 1990 κέρξη ζήκεξα θιείλνπλ θαη αλνίγνπλ θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ 
εκπνξίνπ έλδπζεο ππόδεζεο θαη ηειηθά πάιη έρνπκε έλα πνζνζηό αύμεζεο επηρεηξήζεσλ. 

Σν όηη ε πεξηνρή απηή «αθνπκπά» ζηνλ κεγαιύηεξν επηβαηηθό ιηκάλη ηεο ρώξαο , κε 
ηέηνηα ηζηνξία ,δίλεη πνιιά πξνλόκηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην κέιινλ ηεο 
νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. 

 
4. ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ . 
 

      
σήμα 4. Γείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ 
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σήμα 5. Γείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ έιεμαλ  
 

      
σήμα 6. Γείγκα επηρεηξήζεσλ κε δξαζηεξηόηεηα έλδπζεο ή ππόδεζεο πνπ 
κεηαθέξζεθαλ ζε θεληξηθόηεξα ζεκεία ιόγσ πηώζεο ελνηθίσλ 
 

               
σήμα 7. Γείγκα θαηαζηεκάησλ κε δξαζηεξηόηεηεο ,εζηίαζεο –πεξηπνίεζεο-ππεξεζηώλ, 
ζε θειύθε όπνπ ιεηηνπξγνύζαλ θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ έλδπζεο ππόδεζεο 

 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

Η εθδήισζε ηεο κεγάιεο θξίζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
βάζπλε ηελ ύθεζε πνπ είρε μεθηλήζεη από ην 2010. Απηό έρεη σο αληίθηππν, ηελ ύθεζε 
ζηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ζηηο επελδύζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ, ζηα απνζέκαηα θαη ζηελ 
απαζρόιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ. Από δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 
ηεο ΔΔΔ ε επηδείλσζε έπιεμε κε πνιύ κεγαιύηεξε έληαζε ηηο κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο 
(www.esee.gr) 

Η έξεπλα απηή είρε σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ ρσξηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ πνπ 
παξαηεξνύληαη ζην θέληξν ηεο παξαδνζηαθά εκπνξηθήο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά, ζηα 
θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ έλδπζεο ππόδεζεο ζηελ πξνζπάζεηα επηβίσζήο ηνπο.  

Ο εδώ θαη δεθαεηίεο ζύιαθαο εκπνξίνπ απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο δέρεηαη αιιαγέο 
ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξεκαηηώλ λα θξαηεζνύλ. Ο Πεηξαηάο ζηεξίδεηαη ζηελ 
εκπνξηθή θίλεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ. Λόγσ ησλ κλεκνλίσλ, ηελ αζθπμία πνπ παξαηεξείηαη 
από ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο (απμεκέλε εθνξία θ.ι.π.)αληηκεησπίδεη πξόβιεκα.  

Σν αγνξαζηηθό θνηλό έρεη κεησζεί αηζζεηά όρη κόλν από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ,αιιά 
εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ε αλάπηπμε πεξηθεξεηαθώλ αγνξώλ έρεη απνξξνθήζεη αξθεηνύο 
πειάηεο. Αθόκα ε ύθεζε κείσζε ηνπο επηζθέπηεο από ηα λεζηά ,πνπ  ζπλερίδνπλ ,αιιά 
πνιύ κεησκέλα λα ζηεξίδνπλ ηελ πεηξατθή αγνξά(ζπλεληεύμεηο). 

Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ έλδπζεο ππόδεζεο απνιύνπλ εξγαδόκελνπο ή 
θιείλνπλ δηόηη αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ηα ελνίθηα ,ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην 
δεκόζην θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Τπάξρεη όκσο θαη κηα πξνζπάζεηα επηβίσζεο ,κηαο 
κεξίδαο επηρεηξεκαηηώλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε θηήξηα κε ρακειόηεξα ελνίθηα γηα λα 
κεηώζνπλ ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο ,θαη κάιηζηα πνιινί δηαζέηνπλ εηζαγόκελα 
εκπνξεύκαηα ρακειόηεξεο πνηόηεηαο ,άξα θηελόηεξα, γηα λα επηβηώζνπλ, ή αιιάδνπλ 
δξαζηεξηόηεηα. Κάπνηνη πξνζπαζνύλ λα αληέμνπλ δηόηη ηα ρξέε δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα 
θιείζνπλ(ζπλεληεύμεηο). 

Κάπνηνη επηιέγνπλ λα επελδύζνπλ ζην ηνκέα εζηίαζεο ν νπνίνο δείρλεη λα πεγαίλεη 
θαιά, «λα βγαίλεη ην κεξνθάκαην» όπσο καο είπε επηρεηξεκαηίαο. Αλνίγνπλ δηάζπαξηα 
θαθελεία ,γξήγνξν θαγεηό, εζηηαηόξηα, νβειηζηήξηα, θνύξλνη θ.ιπ κε κία απμεηηθή ηάζε 
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,πνπ κπνξεί θαη απηό «λα γίλεη θνύζθα θάπνηα ζηηγκή θαη λα ζθάζεη», δηόηη ε θαηάζηαζε 
δείρλεη όηη αξθεηνί ηδηνθηήηεο κεηώλνπλ ηα ελνίθηα ,εμ νπ θαη ηόζεο κεηαθηλήζεηο , άξα ε 
ππεξπξνζθνξά θηεξίσλ πξνο ελνηθίαζε ζα είλαη όιν θαη κεγαιύηεξε. Σα γξήγνξεο 
εζηίαζεο καγαδηά πνπ μεπεδνύλ εδώ θαη εθεί θαηαιακβάλνπλ ην δεκόζην ρώξν θαη 
κάιηζηα εηο βάξνο ηνπ θαηνίθνπ θαη ηνπ πεδνύ θαη δελ πξνζθέξνπλ έλα πγηέο θαη 
ζπλεθηηθό πνιενδνκηθό θέληξν ζην νπνίν ζα ζπλππάξρεη ην εκπόξην θαη νη δεκόζηνη 
ρώξνη αλαςπρήο πξαζίλνπ . Δίλαη ζέκα ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη ηεο πνιηηείαο λα πάξνπλ 
ηηο ζσζηέο απνθάζεηο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ αζπδνζία ησλ ηδησηώλ. 

Σα ινπθέηα ζηελ πεξηνρή είλαη αξθεηά θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία κνηάδεη εξεκσκέλε. 
Σα θιεηζηά καγαδηά σζνύλ ζην πεξηζώξην όρη κόλν ηνπο ηδηνθηήηεο αιιά θαη ηνπο 
εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύζαλ θαη έρνπλ κείλεη άλεξγνη. Οη ηδηνθηήηεο ησλ θηεξίσλ, 
πνπ άδεηαζαλ, ράλνπλ από ηα εηζνδήκαηά ηνπο γηαηί θάπνηνη αξλνύληαη λα ζπκβηβαζζνύλ 
ζε ρακειόηεξα κηζζώκαηα ελώ άιινη πνπ ηα ρακειώλνπλ δελ βξίζθνπλ εύθνια πηα 
ελνηθηαζηέο .Έρεη πέζεη ε αγνξαζηηθή θίλεζε ,δηόηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ πάςεη λα 
μνδεύνπλ όζν παιαηόηεξα ζηα είδε αηνκηθήο αλάγθεο θαη όηαλ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ 
θάηη, πνιιέο θνξέο πξνηηκνύλ ηα εκπνξηθά θέληξα, επεηδή βξίζθνπλ ζηάζκεπζε θαη 
ζπλδπάδνπλ θαη αλαςπρή. Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο, 
ιείπνπλ από ηελ πεξηνρή .Η ιύζε ζύκθσλα θαη κε ηνλ πξόεδξν ηνπ εκπνξηθνύ 
επηκειεηεξίνπ είλαη ην OPEN MALL, ε θαηαζθεπή ηνπ κεηξό, ηνπ ηξακ θαη ην κνλνξέηι 
πνπ ζα βνεζήζνπλ λα κελ ράζεη ε πεξηνρή ηνλ παξαδνζηαθά εκπνξηθό ηεο ξόιν. 
 
5.1 ΣΔΛΙΚΑ 
 

Η θεληξηθή αγνξά ηνπ Πεηξαηά πξνζπαζεί λα επηβηώζεη . Αλ θαη έρεη ζπξξηθλσζεί 
γεσγξαθηθά θαη έρνπλ ζξπκκαηηζζεί νη παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο «πηάηζεο» έλδπζεο, 
ππόδεζεο απηνύ ηνπ ζύιαθα , κε απνηέιεζκα ηελ ξήμε ηεο ρσξηθήο ζπλνρήο ,δείρλεη λα 
αληέρεη αθόκα ε θαξδηά ηεο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ νη επηρεηξεκαηίεο. .Απηό 
νθείιεηαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα αλαςπρήο θαη εζηίαζεο πνπ ππάξρνπλ γύξσ από ηελ 
θεληξηθόηεξε πιαηεία Κνξαή , θαη ηνλ εκπνξηθόηεξν πεδόδξνκν ηεο Καξαΐζθνπ , όζν 
άλαξρα θαη λα εμειίζζεηαη ε δεκηνπξγία ηνπο ,ηα νπνία απμάλνπλ ηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο 
πόιεο. Η ζάιαζζα επίζεο είλαη ζηνηρείν πνπ κεηξάεη ζηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο 
κηαο πόιεο δηόηη είλαη κηα δσξεάλ αλαςπρή θαη ν Πεηξαηάο έρεη απηό ην ράξηζκα ζην 
νπνίν νθείιεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ. Σελ αιιαγή .όκσο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θέληξνπ 
πξνθαιεί ε εμάπισζε ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο. Οδεγεί ζε αλαδηαξζξώζεηο θαη 
αλαθαηαηάμεηο πνπ αιινηώλνπλ ηνλ εκπνξηθό ραξαθηήξα ηνπ θέληξνπ. Απηή ε κεηαβνιή 
αλ θαη θαηλνκεληθά πξνθαιεί ηε ζπγθέληξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαηαλαισηώλ πιεζίνλ ηνπ 
εκπνξηθνύ θέληξνπ, δελ ππάξρεη θακία απνιύησο έλδεημε όηη ηνλώλεη ηελ αγνξαζηηθή 
θίλεζε. Αληίζεηα καθξνπξόζεζκα, ηέηνηεο εμειίμεηο πνπ δελ ππεξεηνύλ θαλέλα θεληξηθό 
ζρεδηαζκό αλάπηπμεο ζπληεινύλ ηαρύηαηα ζηελ παξαθκή ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ. 

Οη ρσξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ παξαηεξνύληαη έρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο 
ζπλέπεηεο. Απμάλεηαη ε αλεξγία όρη βέβαηα κόλν ζηνλ Πεηξαηά αιιά γεληθά ζηε ρώξα .Η 
πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε αλεξγία θαη λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ξήμεο ηεο θνηλσληθήο 
ζπλνρήο πξέπεη λα νδεγήζεη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο . 

Η «θνηλσληθή ζπλνρή» είλαη κηα ζύλζεηε θαηάζηαζε θαη εθθξάδεη ηνλ βαζκό θαη ηελ 
πνηόηεηα ηεο έληαζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ κηαο θνηλσλίαο. ε 
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κεγάιν βαζκό, ην επίπεδν ηεο ζπλνρήο κηαο θνηλσλίαο ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο επθαηξίεο ζηελ απαζρόιεζε. Απηό ζεκαίλεη όηη βξίζθεηαη ζε 
άκεζε εμάξηεζε θαη επεξεάδεηαη ηζρπξά από ηελ επεμεξγαζία θαη νξζή εθαξκνγή 
κεηαξξπζκηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απαζρόιεζε θαη δεκηνπξγνύλ λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, επηδηώθνπλ ηελ ζρεηηθά ηζνδύλακε αύμεζε ηνπ ελεξγνύ δπλακηθνύ ζηηο 
δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, ζηνρεύνπλ ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 
απαζρόιεζεο κεηαμύ δηαθόξσλ ειηθηαθώλ θαη άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ  

Η ηνπηθή θνηλσλία έρεη δερηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ  παγθόζκηα νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. 
Ο επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο ηνπ Πεηξαηά αληηδξά κε δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο, ζύκθσλα κε ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκπνξηθνύ ζύιαθα πνπ εξεπλήζεθε . Οη ηνπηθέο αξρέο 
πξέπεη λα αθνπγθξάδνληαη ην ηη ζπκβαίλεη παγθόζκηα θαη θπξίσο λα βξνπλ ηα εξγαιεία 
γηα λα αθνπγθξαζηνύλ ηνλ ηόπν θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνπ δίλνπλ νληόηεηα, ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηηο παξαγσγηθέο δπλακηθέο ηνπ. Θα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ ηη ζπκβαίλεη 
ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή , κε ηελ επηξξνή ησλ γεληθόηεξσλ ζπλζεθώλ θαη λα 
ζρεδηαζηεί ε ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζήο ,πνπ ζα ζηεξίμεη ηηο παξαγσγηθέο 
δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο θαη θαη΄επέθηαζε ηελ θνηλσληθή ηεο ζπλνρή. 

«Οη αιιαγέο ζε ηνπηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν δελ είλαη απιώο θαη κόλν νη απόερνη 
ησλ γεληθόηεξσλ ηάζεσλ. Οη πεξηθέξεηεο ή νη κηθξόηεξεο πεξηνρέο δελ είλαη δέθηεο 
αιιαγώλ πνπ κεηαβηβάδνληαη πξνο ηα ρακειόηεξα επίπεδα από έλα πςειόηεξν. Η 
ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ ζπλζεθώλ ,πνπ ηζηνξηθά ήδε ππάξρεη ζε ηνπηθό επίπεδν ,επεξεάδεη 
κε ηελ ζεηξά ηεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη ίδηεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνύλ 
δεκηνπξγώληαο κηα ζρέζε δηαιεθηηθή θαη κηα ζπλερή αλάδξαζε. Η θαηαλόεζε ησλ 
γεληθώλ ηάζεσλ είλαη αλαγθαία, αιιά δελ αξθεί ρσξίο ηελ αλαγλώξηζε ησλ πνιιαπιώλ 
δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ζε ηνπηθό επίπεδν. ε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 
δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζπληεινύληαη –ζε δηαθνξεηηθά ρσξηθά πεδία-κε απνηέιεζκα λα 
θάλνπλ εμαηξεηηθά δύζθνιν ην γεσγξαθηθό εληνπηζκό ηνπο ,ηελ ηαπηόρξνλε ηεξάξρεζή 
ηνπο θαη ηελ δηαηύπσζε ζαθώλ αλακεηαμύ ηνπο ζπζρεηηζκώλ……Οη ζπλερείο αιιαγέο 
ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ρσξηθέο δνκέο ακθηζβεηνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 
ζπκβαηηθώλ γεσγξαθηθώλ ελλνηώλ θαη ηε ζεκαζία ηεο θαζνιηθήο εθείλεο ζρεδηαζηηθήο 
πξνζπάζεηαο , ε νπνία πξνζβιέπεη ηαπηόρξνλα ζ’ όια ηα επίπεδα.» (Δ.Παλαγησηάηνπ)  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων ενδυνάμωσε την τάση επιστροφής 
ημιμόνιμων «κατοίκων» στα απομακρυσμένα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας και τη 
δραστηριοποίησή τους σε άτυπες1 αγροτικές δραστηριότητες. Σαν αποτέλεσμα αυτών των 
πρακτικών το συνεχές αγροτικού - αστικού χώρου αποκτά νέες νοηματοδοτήσεις και στην 
καθημερινή πρακτική αλλά και στη συνείδηση των ανθρώπων που συνδέονται με αυτό, 
προσφέροντας πρακτικές αντιμετώπισης της κρίσης και των συνεπειών της και 
εισάγοντας διαφορετικούς τρόπους ζωής. Η ύπαιθρος, από τόπος αναψυχής μετατρέπεται 
σε τόπο επίλυσης προβλημάτων επιβίωσης, οι παραθεριστές γίνονται ολοένα και 
περισσότερο «παραγωγοί», η αξία του χωριού στις συνειδήσεις μεταβάλλεται. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Άτυπες αγροτικές δραστηριότητες, Κρίση, Ορεινός χώρος 
 
 
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Η έρευνα εστίασε στην Ζηλίστα2 ορεινής Ναυπακτίας, υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι 
αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται και σε γειτονικούς οικισμούς. Η επιλογή αυτή, 
επέτρεψε τη λεπτομερή μελέτη σε μια μικρή περιοχή του χώρου με συγκεκριμένο 
πληθυσμό και ανέδειξε μηχανισμούς, πρακτικές και σημασιολογικές μεταβολές που 
συνδέονται με την κρίση. Έγινε έρευνα πεδίου με συμμετοχική παρατήρηση και 
συνεντεύξεις με άτομα δραστηριοποιούμενα στο χωριό και με πρόσωπα κλειδιά μέσω 
δομημένων ερωτηματολογίων με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Μελετήθηκαν 
ακόμα τα αρχεία της κοινότητας.  
 
2. Ο ΤΟΠΟΣ 

Η Ζηλίστα, ανήκει διοικητικά στον Καλλικρατικό δήμο Ναυπακτίας (τέως δήμο 
Αποδοτίας) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της οροσειράς 
της Πίνδου, έχει υψόμετρο 880m και έκταση 9,8Km2.  

                                                 
1 Για την χρήση του όρου άτυπες βλέπε παρακάτω 
2 Επιλέγεται η χρήση του παλαιού ονόματος Ζηλίστα, αντί του επισήμου Κυδωνιά, καθώς αυτό 
χρησιμοποιείται στο τοπικό ιδίωμα. 
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Ο οικισμός της Ζηλίστας, όπως και η ευρύτερη περιοχή, είναι ιδιαίτερα 
απομονωμένος. Η πρόσβαση γίνεται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο και δασικούς 
δρόμους, η κατάσταση των οποίων είναι ιδιαίτερα προβληματική (χωματόδρομοι, συχνές 
κατολισθήσεις, έλλειψη γεφυριών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απόσταση από την 
Ναύπακτο είναι περίπου 95Km και η χρονοαπόσταση 2,5 ώρες το καλοκαίρι.  

Η χλωρίδα, η πανίδα και το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πλούσια και το 
ανάγλυφο έντονο (Καραγιαννόπουλος, 2004). Η κατοικημένη περιοχή, έκτασης 0,3Km2, 
έχει σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτόπιας έρευνας 58 κατοικίες, 2 εκκλησίες, 1 
ξωκλήσι, 1 παλαιό σχολείο, 1 πνευματικό κέντρο με ξενώνα, ένα κατάστημα, 4 
βρύσες/πηγές, και περιφερειακά του οικισμού το νεκροταφείο, το υδραγωγείο, το γήπεδο, 
ένα βουστάσιο, 3 μαντριά αιγοπροβάτων και μερικά ερειπωμένα καλύβια (Σχήμα 1).  

 

 
Σχήμα 1. Ο οικισμός και τα κήπια του, πηγή: Google earth 
 
3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
Οι μόνιμοι κάτοικοι μειώνονται σταθερά από την δεκαετία του ’40 και μετά 

(http://www.kidonia.gr/diafora_files/diafora.html), όπως και σε άλλες μειονεκτικές 
ορεινές περιοχές (Καρανικόλας κ.ά., 2003). Σήμερα στον οικισμό, καθ΄όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, διαμένει μόνο ένας Πακιστανός μετανάστης, επιφορτισμένος με την φύλαξη 
των βοοειδών. 

Παρατηρείται, όμως, έντονη εποχιακή διακύμανση του πληθυσμού, σημαντική για τον 
ορεινό χώρο. Αυξητική τάση του εποχικού πληθυσμού υπήρχε από τις δεκαετίες του ’80-
’90, οφειλόμενη στον ορεινό παραθερισμό, στην κοινοτική πολιτική, στην έλευση των 
οικονομικών μεταναστών και στη βελτίωση του οδικού δικτύου (Λουλούδης, 2003/ 
Κάτου, 2006). Σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, όπως προέκυψε από την επιτόπια έρευνα, ο 
αριθμός των ημιμόνιμων κατοίκων του οικισμού αυξάνεται, όπως και ο χρόνος της 
παραμονής τους σε αυτόν. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τις συνθήκες της κρίσης και 
την ανάγκη για διασφάλιση πόρων απαραίτητων για την διαβίωση, την μείωση του 
κόστους ζωής στην πόλη και την εξασφάλιση ποιοτικότερων συνθηκών ζωής. 
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Στους παλαιούς μόνιμους κατοίκους του οικισμού, κυρίως υπερήλικες που 
κατεβαίνουν στα πεδινά 2-3 μήνες το χειμώνα, προστίθενται νέες «κατηγορίες»:  

Εντόπιοι επαγγελματίες (εκτατική κτηνοτροφία μοσχαριών και αιγοπροβάτων, 
παραδοσιακό μαγαζί). Ζουν στο χωριό το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου ή 
μετακινούνται διαρκώς μεταξύ χωριού – πόλης. 

Άνεργοι, που έχασαν τη δουλειά τους στο άστυ λόγω κρίσης και κάνουν ευκαιριακές 
δουλειές μεροκάματου στο χωριό. 

Μετανάστες (Αλβανία, Πακιστάν), που δουλεύουν ευκαιριακά/μόνιμα στο χωριό. 
Συνταξιούχοι που ξεκίνησαν ως επισκέπτες, συνέχισαν ως πιο μακροχρόνιοι 

παραθεριστές, διαμένοντας στον οικισμό από Πάσχα έως Αγίου Δημητρίου, και 
εμπλέκονται όλο και περισσότερο με παραγωγικές δραστηριότητες. 

Ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας, άτομα ‘ευπαθών ομάδων’ και παιδιά που 
βρίσκουν εκεί συνθήκες ιδανικές για ξεκαλοκαίριασμα. 

Νεότεροι εργαζόμενοι στην πόλη που διαθέτουν τις άδειές τους στο χωριό, 
εμπλεκόμενοι βοηθητικά σε παραγωγικές δραστηριότητες της προηγούμενης γενιάς. 

Κυνηγοί που έρχονται ανελλιπώς τα σαββατοκύριακα της κυνηγετικής (και κάποιες 
φορές απαγορευμένης περιόδου). 

Νέοι που έρχονται τον Αύγουστο –συνήθως- για αναψυχή. 
Υπάρχουν περίπου 260 άτομα που σημειώνουν παρουσία/δράση στο χωριό 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τα τελευταία 4 χρόνια (Πίνακας 2). 
 

Πίνακας 2. Διάρκεια παραμονής στο χωριό  
Διάρκεια παραμονής Πλήθος κατοίκων 
Ολόκληρος ο χρόνος 1-2 
Πάσχα – 28η Οκτώβρη 55 
Επαναλαμβανόμενες σύντομες επισκέψεις (διακεκομμένη 
παρουσία στο χωριό για μικρά διαστήματα) 

23 

Έως 10 ημέρες τον χρόνο 180 
 

Ο πληθυσμός αυτός κατανέμεται ισότιμα ως προς το φύλο, ανήκει κυρίως στα 
χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και ως προς την ηλικία αποτελείται από 70 
ηλικιωμένους, 110 παραγωγικής ηλικίας και 80 παιδιά/εφήβους.  

Η αύξηση της διάρκειας της παραμονής στο χωριό και οι επιλογές των κατάλληλων 
χρονικών περιόδων, καθορίζονται από ατομικούς παράγοντες (ηλικία, υποχρεώσεις / 
δραστηριότητες στον τόπο «κύριας» διαμονής) αλλά και από τα σημαντικά τοπικά 
γεγονότα και συνθήκες: τον καιρό, τις κορυφώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις 
συλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τις 
ημερολογιακές εθιμικές γιορτές και τις δραστηριότητες του δημόσιου βίου.  

Υπάρχουν ακόμα περίπου 200 άτομα που επισκέπτονται τον οικισμό σπανιότερα είτε 
για κάποια εκδήλωση, είτε ως εργαζόμενοι (του δήμου, αξιωματούχοι, έμποροι κ.ά.).  
 
4. ΑΤΥΠΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
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Οι κάτοικοι, τον χρόνο παραμονής τους στον οικισμό έχουν ποικίλες δραστηριότητες. 
Εκτός από τους σταθερούς επαγγελματίες (κτηνοτρόφοι, έμπορος), οι υπόλοιποι 
ασχολούνται με την άτυπη αγροτική παραγωγή ολοένα και περισσότερο. 

Οι κύριες άτυπες αγροτικές δραστηριότητες στη Ζηλίστα είναι οι εξής: Γεωργικές 
(κήπια και δέντρα), οικόσιτη κτηνοτροφία (κατσίκες, πουλερικά), δασοπονικές, κυνήγι, 
ψάρεμα στο ποτάμι, τροφοσυλλεκτικές (συλλογή καρπών και βοτάνων) καθώς και η 
μεταποιητική οικοτεχνία γεωργικών προϊόντων. Οι δραστηριότητες αυτές 
οργανώνονται με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο, διαφοροποιούμενες από τον 
κατακερματισμένο τρόπο της σύγχρονης καπιταλιστικής παραγωγής και σε μεγάλο βαθμό 
με σεβασμό στην φύση και τους πόρους της. Οι συμμετέχοντες σε αυτές είναι 
πολυαπασχολούμενοι και στις συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν πολλαπλούς ρόλους. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο «άτυπες» για τις παραπάνω δραστηριότητες καθώς δεν 
εμπίπτουν στην σφαίρα της τυπικής εργασίας. Θεωρούμε ότι όλες οι δραστηριότητες που 
συμβαίνουν εντός/εκτός της οικίας, εφόσον στοχεύουν/εξυπηρετούν την κοινωνική 
αναπαραγωγή εντάσσονται στη σφαίρα της εργασίας κι ας μην αποτιμώνται πάντα ως 
τέτοιες από τον επίσημο λόγο (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άτυπες 
δραστηριότητες βλέπε Βαΐου, Χαζημιχάλης 2007, σελ. 29-41, 50-53).  

Επιπλέον τα παραγόμενα αγαθά, εκτός από την αξία που έχουν για τους ίδιους τους 
παραγωγούς τους, έχουν και εμπορευματική/οικονομική αξία, καθώς τμήμα τους 
προορίζεται για την άτυπη αγορά, για ανταλλαγές ή για προσφορές/μπαξίσια/φιλέματα, 
συμπληρώνοντας έτσι τα εισοδήματα από δραστηριότητες στην πόλη ή τις συντάξεις 
(αγροτικές κ.ά.). Από την άποψη αυτή μπορούν να θεωρηθούν και παράνομες, όμως 
αποτελούν συνέχεια παραδοσιακών πρακτικών εναρμονισμένων με την ηθική της τοπικής 
κοινότητας. Τέλος οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν για τους άνεργους την μοναδική 
πηγή εισοδήματος, αλλά και την αποκλειστική διέξοδο από την περιχαρακωμένη ζωή του 
ανέργου στην πόλη. Επισημαίνεται ότι σε περιόδους οικονομικών κρίσεων εντείνονται οι 
μορφές άτυπης παραγωγής, αναδυόμενες ως οικείο και άμεσης αποτελεσματικότητας 
εργαλείο επιβίωσης των πληττόμενων (Albu, Nicolae, 2003). 

Οι δραστηριότητες αυτές καθορίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων του 
οικισμού, απαιτώντας τουλάχιστον 2-10 ώρες καθημερινή, επίπονη, ενασχόληση ανάλογα 
με την περίοδο, ενώ αναδιαμορφώνουν και το φυσικό περιβάλλον καθώς οι παρατημένοι 
κήποι καθαρίζονται, οι ζαγάδες (πεζούλες) ξαναστήνονται, τα ρέματα προστατεύονται. 

Η παραγωγή σχεδιάζεται και υλοποιείται με βάση την προσεκτική μελέτη και 
πρόβλεψη των οικογενειακών, κοινοτικών και εξωκοινοτικών αναγκών, αλλά και τους 
διαθέσιμους πόρους. Η χρήση και η κατανάλωση επίσης προσαρμόζονται στην παραγωγή. 

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται είναι δύσκολο να μετρηθούν/αποτιμηθούν 
καθώς εντάσσονται μόνο εν μέρει στον εμπορευματικό τρόπο παραγωγής και χρήσης 
(Papandropoulos, 2003).  

Αυτό που επισημαίνεται εδώ είναι ότι τα παραγόμενα προϊόντα, υψηλής ποιοτικής 
αξίας, επαρκούν για να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις επισιτιστικές ανάγκες των 
παραγωγών και της τοπικής κοινότητας, στην οποία προσφέρονται, ανταλλάσσονται ή 
πωλούνται μέσω ενός άτυπου δικτύου. Απευθύνονται επίσης σε μια ευρύτερη ομάδα 
ανθρώπων στην πόλη (παιδιά, συγγενείς, φίλοι) στους οποίους τα προϊόντα (ντομάτες, 
πατάτες, κολοκύθες, φασόλια, κάστανα, καρύδια, ρίγανη, τσάι, τσίπουρο, τραχανάς, τυρί 
κ.ά.) φθάνουν ως προσφορά ή ως εμπόρευμα. Ειδοποιός διαφορά των πρόσφατων ετών 
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της κρίσης είναι ότι ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων αγαθών 
προγραμματίζεται και παράγεται με στόχο να καλυφθούν βιοτικές ανάγκες της 
εκτεταμένης οικογένειας και ευρύτερων δικτύων στις δυσχέρειες του αστικού βίου. 

Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια αυτορυθμιζόμενη σε αρκετά μεγάλο βαθμό 
τοπική οικονομία σε όλα τα στάδια από την παραγωγή έως την κατανάλωση των 
προϊόντων, η οποία υποστηρίζεται από στρατηγικές συνεργασίας και αλληλεγγύης.  

 

 
Σχήμα 2. Στα κήπια 
 
5. Η ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΗ ΖΩΗ  
 

Οι «κάτοικοι» του οικισμού, οργανώνουν τη ζωή τους μεταξύ του χωριού και της 
πόλης (κυρίως Αθήνα, Πάτρα, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Θεσσαλονίκη), έχοντας διπλές -
ενίοτε και τριπλές- εστίες. Οι κοινότητες της περιοχής διαθέτουν παράδοση χιλιετιών 
στην ημινομαδική ζωή, μετακινούμενοι από την ορεινή κατοικία προς τις 
παραθαλάσσιες/πεδινές/αστικές περιοχές. Αυτός ο τρόπος ζωής μεταλλάσσεται σε νέες 
μορφές στις τωρινές συνθήκες.  

Οι δυο εστίες είναι συμπληρωματικές, όσον αφορά στην οργάνωση χρόνου, χώρου, 
δραστηριοτήτων: ένα νοικοκυριό, δυο κατοικίες. Αντίστοιχα οι δραστηριότητες δεν είναι 
αυτοτελείς αλλά κινούνται σε ένα συνεχές, μεταξύ χωριού και πόλης, το μεγαλύτερο 
μέρος του οποίου είναι αναπόσπαστα διαπλεκόμενο. Το συνεχές αυτό ανακτά τη 
συνεκτικότητα που είχε διαταραχθεί κατά τις περιόδους της εσωτερικής μετανάστευσης 
και αναδύεται με νέες λειτουργικότητες και νοηματοδοτήσεις. 

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι ότι οι εστίες τον καιρό της κρίσης ισχυροποιούν με 
νέες μορφές τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νοικοκυριού, ως παραγωγικής μονάδας. 
Αυτή η τάση ακολουθεί και στην πόλη τους κατοίκους. Πρακτικές επιβίωσης και 
αντίστοιχες αξίες του χωριού μεταφέρονται στην πόλη, σε αντίθεση με το πρόσφατο 
παρελθόν, κατά το οποίο αστικές πρακτικές έτειναν να μεταφέρονται στο χωριό.  

Από την άλλη η πόλη αποτελεί τόπο ‘προετοιμασίας’ για τη ζωή στο χωριό. 
Ετοιμάζονται τα φυτώρια, γίνονται τα ψώνια ή εξασφαλίζονται αγαθά που δεν μπορούν 
να βρεθούν στο χωριό. Οι καταγόμενοι από τη Ζηλίστα ασκούν επίσης σε μικρή έκταση 
γεωργικές δραστηριότητες και στις πόλεις, σε ιδιωτικούς κηπίσκους, ταράτσες και 
μπαλκόνια, σε συμπληρωματική σχέση ή σε σχέση συνέχειας με τις δραστηριότητες του 
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χωριού. Τα κίνητρα είναι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του οικογενειακού δικτύου 
διευρύνοντας τα όρια του χώρου και του χρόνου στο μέγιστο δυνατό.  

Σημαντικός στη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ χωριού και πόλης είναι ο ρόλος 
των γυναικών. Ο κατά φύλα καταμερισμός εργασίας και η ανθεκτικότητα των έμφυλων 
ρόλων επιβαρύνει τις γυναίκες με την κύρια ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των άτυπων παραγωγικών δραστηριοτήτων τόσο στο άστυ όσο και στο χωριό. Οι 
γυναίκες κρατούν το κύριο βάρος της γεωργίας, της τροφοσυλλογής, της οικοτεχνίας, του 
νοικοκυριού, της συντήρησης και της διοχέτευσης των παραγόμενων αγαθών καθώς και 
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Οι μετακινήσεις μεταξύ άστεως και χωριού για λόγους επιβίωσης και αναζήτησης 
ποιοτικότερης ζωής, οι ευκαιριακές ή σταθερές αλλαγές αντικειμένου και χώρου εργασίας 
και η άνεση των ανθρώπων να ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους πολλαπλές 
πολιτισμικές και κοινωνικές ταυτότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία για μια 
περισσότερο ισότιμη νομή των πόρων που εξασφαλίζει το φυσικό και ανθρώπινο 
περιβάλλον και η ανθρώπινη εργασία στο χωριό και την πόλη. Στην παρούσα φάση όμως 
η κατανομή είναι ετεροβαρής, καθώς το άστυ επιτυγχάνει μια νέα, διαφορετική μορφή 
απομύζησης του αγροτικού χώρου.  
 
6. Η ΑΝΑΣΗΜΑΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 
Οι ημιμόνιμοι κάτοικοι του οικισμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν απλώς 

παραθεριστές, όμως η ενασχόλησή τους με την αγροτική παραγωγή τούς καθιστά όλο και 
συχνότερα παραθεριστές – παραγωγούς. Τις πρόσφατες δεκαετίες πήγαιναν κυρίως ως 
καταναλωτικοί ή παρασιτικοί επισκέπτες, αν και τα ‘παραθεριστικά ήθη’ της 
‘κατανάλωσης του εξοχικού χώρου’ που αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες της ‘αφθονίας’ 
(Λαμπρόπουλος, 2009) εμφανίσθηκαν σε πιο ήπια μορφή στον συγκεκριμένο οικισμό.  

Οι συνθήκες της κρίσης και η ιστορική εμπειρία διαπλάθουν ένα νέο παραθεριστικό 
ήθος: Στην πράξη κανείς δεν μπορεί -ούτε είναι κοινωνικά αποδεκτό- να είναι άπρακτος ή 
παρασιτικός: «Αν δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι, να φτιάξεις κήπο, να φροντίσεις τα 
δέντρα σου, πρέπει τουλάχιστον να αφήσεις κάποια χρήματα (αγορά, κεράσματα κλπ) ή 
προσφορά στο χωριό».  

Για τους κατοίκους η παραμονή στο χωριό για όσο μεγαλύτερο διάστημα, συμφέρει 
από πολλές πλευρές: ευνοεί την ενασχόληση με τη γεωργία και εξασφαλίζει τρόπο ζωής 
χαμηλό από πλευράς κόστους και υψηλό από πλευράς ποιότητας. Στην πόλη η 
μακροχρόνια κρίση –και πολύ περισσότερο η παρούσα φάση όξυνσής της- αναιρεί κάθε 
ευκαιρία καλοκαιρινής απολαυστικής ζωής στους ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων 
(Σχίζας, 2009). Στο χωριό αντίθετα το χαμηλό κόστος ζωής είναι αντιστρόφως ανάλογο 
με την ποιότητά της. Όσο οι αγροτικές και οι άλλες χαμηλές συντάξεις περικόπτονται, 
όσο οι εργασιακές συνθήκες στο άστυ απανθρωποιούνται και οι υπηρεσίες του 
κοινωνικού κράτους ευτελίζονται, τόσο η μακρόχρονη παραμονή στο χωριό γίνεται 
ελκυστική. Έτσι, ενώ ως αφετηρία η επιλογή του χωριού αποτελεί μια λύση ανάγκης, 
στην πορεία, λόγω των πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει, αναδεικνύεται ως πολύτιμη 
επιλογή. Μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και συνειδητοποιείται η αξία του χωριού ως 
παραθεριστικού προορισμού, και μάλιστα νοηματοδοτημένου και ποιοτικού. Συμβάλλει 
δε σ’ αυτό και η ανθεκτικότητα της νοσταλγίας του ‘απολεσθέντος παραδείσου’ του 
χωριού που συνόδευσε την αστικοποίηση (Σχίζας, 2009). 
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7. «ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΒΑΡΑ» – Η ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 
Η επιστροφή στο χωριό συνοδεύεται και υποστηρίζεται ιδεολογικά από την 

επανεφεύρεση της αξίας του χωριού και της ‘ιδιαίτερης πατρίδας’. Η προσήλωση στο 
χωριό, τις αξίες του και τον τρόπο ζωής του, χαρακτηρίζει όχι μόνο τους παλιότερους, που 
δεν έχουν και άλλες επιλογές, αλλά και νεότερους που βρίσκονται εκεί.  

Η επιτόπια καθημερινότητα φέρνει τους κατοίκους σε άμεση επαφή με την υλική 
πραγματικότητα του τόπου (το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τους ανθρώπους, 
τις μνήμες, τις αφηγήσεις και τα έργα τους) και το βίωμα αυτό ενεργοποιεί συναισθήματα 
κατάφασης και την επιθυμία του ‘ανήκειν’. Αυτές οι συναντήσεις μπορεί να μετατρέψουν 
αυθόρμητα ή με τομές ‘συνειδητοποίησης’ τον σχεδόν μνημειοποιημένο χώρο και χρόνο 
σε κανονικό (Μπάδα, 2003) και δημιουργούν μια ισχυρή «εντόπια» ταυτότητα. 

Έτσι η παραμονή στο χωριό τα τελευταία χρόνια συνοδεύεται από εντυπωσιακή 
ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στόχο έχουν να 
ερευνήσουν και να αναδείξουν την αξία της ιδιαίτερης πατρίδας και να δώσουν ευκαιρίες 
ποιοτικού χρόνου στους κατοίκους του καλοκαιριού: έρευνα της τοπικής ιστορίας, 
λειτουργία θερινού σχολείου, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στους 
παλαιότερους, διάνοιξη παλαιών μονοπατιών, επισκέψεις σε σημαντικές τοποθεσίες, κ.ά. 
 
8. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 

Οι δραστηριότητες και οι πρακτικές που παρουσιάζονται, όπως και η κρίση άλλωστε, 
δεν είναι κάτι καινοφανές για τον συγκεκριμένο (ορεινό) χώρο. Η κρίση, αποτέλεσμα 
συστημικού αδιεξόδου της καπιταλιστικής ανάπτυξης (Λαμπρόπουλος Α. 2009), 
επανέφερε στην καθημερινότητα παλιότερες πρακτικές. Αυτές ενδυναμώνονται και 
εμπλουτίζονται από τον ενθουσιασμό ή τα αδιέξοδα των νεότερων και από τις γνώσεις 
που έχουν αποκομίσει από τη ζωή τους στο άστυ. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να 
αρθρώσουν σχήματα ζωής, ικανά πιθανώς να απαντήσουν στα αδιέξοδα της κρίσης, σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
αποτελούν συνολική λύση. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες 
μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά μόνο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή ανθρώπους 
που έχουν και άλλα εισοδήματα και ότι δεν εξασφαλίζουν την δυνατότητα πιο μόνιμης 
παραμονής στο χωριό για τους νεότερους. Με την σημερινή κατάσταση η παραμονή στο 
χωριό συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες (μειωμένη προσβασιμότητα, έλλειψη 
υπηρεσιών και υποστηρικτικού θεσμικού πλαισίου, κ.ά.) που το ξεπέρασμά τους είναι 
αναγκαίο για τους κατοίκους τους.  

Όμως, οι πρακτικές αυτές, αντιπροτείνουν απέναντι στην κρίση την στροφή όχι προς 
μια ‘σκληρή, παχύσαρκη οικονομία’ αλλά προς μια οικονομία ποιότητας ζωής (Σχίζας, 
2009) και έναν τρόπο ζωής διαφορετικό από τον καταναλωτικό των προηγούμενων 
χρόνων: αυτόν της λιτής αφθονίας (Λατούς, 2013). Η μεγαλύτερη δυσκολία για την 
κατανόηση της αξίας αυτού του μοντέλου είναι ότι οι δραστηριότητες αυτές και τα 
παραγόμενα αγαθά, κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν της λεγόμενης 
ανάπτυξης και ‘επανεκκίνησης της οικονομίας εν κρίσει’.  
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Είναι σημαντικό να διατυπωθούν και να υποστηριχτούν σχήματα εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν στη διατήρηση και ενεργητικότητα του πληθυσμού 
της περιοχής, μόνιμου και μετακινούμενου, και θα ενθαρρύνουν την δραστηριοποίησή 
τους στον αγροτικό τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω ο 
ρόλος των άτυπων αγροτικών δραστηριοτήτων, όχι ως μίας ακόμη μορφής ανομίας, αλλά 
ως μέσου αντιμετώπισης της κρίσης, ανάπτυξης ενός διαφορετικού τρόπου ζωής και 
μέσου ανασημασιοδότησης του εξωαστικού χώρου ως τόπου ποιοτική ζωής. 
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Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο ζηελ Αζήλα, ηνλ Απξίιε ηνπ 2012, δηνξγάλσζε κηα 
αηνκηθή έθζεζε ηνπ Γηάλλε Κνπλέιιε, ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ θαιιηηέρλε ηεο arte povera, ε 
νπνία ζπληζηά κηα «απάληεζε» ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βηώλεη ζήκεξα 
ε Διιάδα. Ο θαιιηηέρλεο  παξεκβαίλεη ζην ρώξν ηνπ κνπζείνπ έρνληαο σο κέζν 
αθαηέξγαζηα πιηθά θαη επηειή αληηθείκελα, αγνξαζκέλα από ηα παιηαηδίδηθα ηεο 
Αζήλαο, πνπ έρνπλ κηθξή ζρέζε κε απηό πνπ παξαδνζηαθά ζεσξνύκε έξγν ηέρλεο, 
απνπεηξώκελνο ηνλ ζρνιηαζκό ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ ζήκεξα. Ζ 
έθζεζε ηνπ Κνπλέιιε έρεη σο ππξήλα ηνλ θαζεκεξηλό άλζξσπν πνπ ζπλζιίβεηαη κέζα 
ζηε ζεκεξηλή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλαπαξηζηά ηνπο θόβνπο ηηο απώιεηεο 
αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

 
Λέξειρ κλειδιά: arte povera, κνπζείν, πνιηηηζηηθή αλαπαξάζηαζε, θνηλωληθή θξίζε 

 
 

1. ΕΙΑΓΧΓΗ 
 
Παξόιν πνπ ην κνπζείν σο ζεζκόο αλάγεηαη ζηνλ 18ν αηώλα, ε ζρέζε ησλ θαιιηηερλώλ 

ηεο αβάλ-γθαξλη κε ην κνπζείν σο ρώξν έθζεζεο ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο απνθηά ζηε 
δηάξθεηα ηνπ 20νπ κηα λέα δπλακηθή, γίλεηαη πην ζύλζεηε, πνιπζήκαληε θαη ακθίδξνκε, 
αληαλαθιά όρη κόλν ηηο αλαδεηήζεηο θαη ην δηάινγν πνπ αλαπηύζζνπλ νη θαιιηηέρλεο κε 
ην κνπζείν, αιιά θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ίδηνπ ηνπ κνπζείνπ, ην ξόιν ηνπ ζην 
ζύγρξνλν θαιιηηερληθό γίγλεζζαη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό βιέπεη ην κέιινλ ηνπ 
σο θνξέαο θαη κέζνλ παξαγσγήο γλώζεο.  

Σν κνπζείν, έλαο θαηεμνρήλ δεκόζηνο ρώξνο θαζώο είλαη θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά 
ηνπνζεηεκέλν, έρεη δηακνξθσηηθό αιιά θαη αλαθιαζηηθό ξόιν ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 
Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θαζξεπηίδνπλ ηελ αληίιεςε πεξί ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πνπ 
βξίζθεηαη ν επηζθέπηεο αιιά θαη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηκέλεη λα επηβεβαηώλνληαη νη 
αλαπαξαζηάζεηο ηνπ από ην κνπζείν. Έηζη ην κνπζείν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεπξύλεη 
ην θνηλό ηνπ, δηακνξθώλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ κε ηξόπν πνπ πξνζειθύεη επηζθέπηεο, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηνύο ζηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο αλαθέξεηαη θαη σο 
πξόζθαηα ήηαλ απνθιεηζκέλνη από ην κνπζείν γηα νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ιόγνπο. 
Καη όζν ζεκαληηθόηεξε είλαη ε αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ηόζν πεξηζζόηεξν 
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«αλνηθηέο» είλαη νη εθζέζεηο πνπ νξγαλώλνληαη από ην κνπζείν, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε 
αλάγθε λα αθνπγθξαζηεί ην κνπζείν ην θνηλό ηνπ θαη λα ζπλππάξμεη καδί ηνπ. Οη δε 
θαιιηηέρλεο, θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξν αλαδεηνύλ θάηη πέξα από ηελ εμηδαληθεπκέλε 
νπδεηεξόηεηα ηνπ ιεπθνύ εζσηεξηθνύ ρώξνπ, ηνπ ιεπθνύ θύβνπ, ζπλδηαιέγνληαη κε ην 
κνπζείν παξεκβαίλνληαο θαη κεηαβάιινληαο ηνλ εθζεζηαθό ηνπ ρώξν, εηζάγνληαο κε ηα 
ζέκαηά θαη ηελ ηερληθή ηνπο πνιιέο θνξέο επίθαηξα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ πινύην, 
ηα πξνλόκηα, θαη ηελ θνηλσληθή θξίζε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην έξγν ηέρλεο κεηαβάιιεηαη 
θαη απηό όπσο θαη ηα ππόινηπα εθζέκαηα ζε αληηθείκελν ηζηνξηθήο ηδηαηηεξόηεηαο θαη 
ακηγνύο εθζεζηαθήο αμίαο.  

Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο ζηελ Αζήλα, επηζπκώληαο λα νξγαλώζεη κηα πνιηηηθή 
έθζεζε πξνζθάιεζε ηνλ Γηάλλε Κνπλέιιε λα «ζπλνκηιήζεη» κε ην κνπζείν. Ο Γηάλλεο 
Κνπλέιιεο γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην 1936 θαη ην 1956 έθπγε γηα ηελ Ηηαιία. ηα ηέιε 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 πξνζρώξεζε ζην ηηαιηθό θαιιηηερληθό θίλεκα ηεο arte povera. 
Ξεθίλεζε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία θηινηερλώληαο πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο 
ρξεζηκνπνηνύζε βέιε, αξηζκνύο θαη ηππνγξαθηθά ζύκβνια, ελώ παξάιιεια 
πεηξακαηίζηεθε κε ηξηζδηάζηαηα πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο, δεκηνπξγώληαο έλα είδνο 
ζθελήο όπνπ νη ζεαηέο γίλνληαη αλαπόζπαζην θαη ελεξγό θνκκάηη ηνπ έξγνπ. Ζ πξώηε 
ηνπ επαλαζηαηηθή έθζεζε, κηα δσληαλή εγθαηάζηαζε κε άινγα, απνζθνπνύζε ζηε 
κεηαηξνπή ηνπ ρώξνπ ζε έλα ζέαηξν από ην νπνίν μεπεδάεη κηα έληαζε αλάκεζα ζηελ 
πξαγκαηηθή δσή θαη ζηελ θαιιηηερληθή θαληαζία. Ο πεηξακαηηζκόο ηνπ κε αλνξζόδνμνπο 
ζπλδπαζκνύο πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ ζπλερίδεηαη θαη εμειίζζεηαη κέρξη ζήκεξα όπσο 
ζα δνύκε παξαθάησ κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε.  

 
2. ΚΟΙΝΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΟΠΟΡΙΑΚΑ 
ΚΙΝΗΜΑΣΑ ΣΕΥΝΗ ΣΟΤ 20ος ΑΙΧΝΑ 

 
ύκθσλα κε ηνλ Adorno, ε κεηάβαζε ηεο θαιιηηερληθήο πξάμεο από ην πιηθό θαη ηε 

κνξθή ζηελ αηζζεηηθή έθθξαζε ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο ζεκαηνδνηεί ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκό ηεο ηέρλεο από πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ζε ζπλεηδηαζηαθό 
απηνπξνζδηνξηζκό ηεο θνηλσλίαο. Σα πξσηνπνξηαθά θαη πεηξακαηηθά θηλήκαηα ηεο 
κνληέξλαο ηέρλεο ηνπ 20νπ αηώλα έδεημαλ όηη ε ηέρλε δε κηκείηαη πιένλ ηε θύζε αιιά 
κέζσ ηεο αηζζεηηθήο πξόηαζεο «θαηαζθεπάδεη» κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Ο 
θόζκνο δελ είλαη πηα έλα ζπκπαγέο αληηιεπηηθό αληηθείκελν αιιά κηα δηαξθήο 
επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε γηα όια απηά πνπ βηώλνπκε ή δε κπνξνύκε λα πνύκε. Ζ δε 
ρξήζε ησλ θνηλώλ αληηθεηκέλσλ ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο πάληα ζπκβάδηδε κε θξίζεηο ηεο 
αζηηθήο αηζζεηηθήο θαη ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο γεληθόηεξα.  

Αξρηθά ήηαλ ν Marcel Duchamp κε ηα readymades. Σν Dada, ήηαλ ίζσο ην πην βίαην 
θαη αλαηξεπηηθό θίλεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε σο αληίδξαζε ζηνλ παξαινγηζκό ηνπ Α’ 
Παγθόζκηνπ πνιέκνπ θαη ήηαλ ην requiem κηαο άπιεζηεο θαη απόιπηα πιηζηηθήο 
θνηλσλίαο. Πξόηεηλε δξάζεηο πνπ απνζθνπνύζαλ λα ζηξέςνπλ ηελ θνηλσλία ελάληηα ζηηο 
δηθέο ηεο κεζόδνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξάγκαηα ζηα νπνία έδηλε αμία, κε ηξόπν 
παξάινγν θαη αληηθαηηθό (Argan, 1975:393). Ο ζνπξεαιηζκόο θιεξνλόκεζε από ην Dada 
ηελ ερζξόηεηα πξνο ηελ αζηηθή ηάμε δηαηππώλνληαο όκσο ζεσξίεο θαη αξρέο. Έηζη ζηελ 
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ίδηα θαηεγνξία κε ηα readymades είλαη ηα objets-trouvés ή αθόκα θαη ην Merzbau ηνπ 
Schwitters.  

Σα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έθεξαλ ηελ 
άλζεζε ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ηέρλεο καδί κε ηνλ Φπρξό Πόιεκν θαη ην θόβν ηεο 
ππξεληθήο θαηαζηξνθήο, ηελ πξννπηηθή κηαο λέαο επνρήο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ, ηε 
ιηηόηεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ζηελ Αγγιία θαη ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ζε αληηδηαζηνιή κε 
ηελ ππόζρεζε ηεο αθζνλίαο πνπ αληηπξνζώπεπε ε καδηθή θνπιηνύξα ηεο Ακεξηθήο. Ο 
αθαδεκατθόο κνληεξληζκόο θαη ηδηαίηεξα ν αθεξεκέλνο εμπξεζηνληζκόο πνπ ήηαλ ε 
θπξίαξρε δσγξαθηθή ηάζε ηεο επνρήο, έγηλε ν ζηόρνο ησλ αβάλ-γθαξλη θηλεκάησλ ηεο 
επνρήο όπσο ηεο νκάδαο Independent Group θαη ηνπ θηλήκαηνο ηεο Pop Art.  Σα πξντόληα 
ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, ή κάιινλ ηα ππνιείκκαηά ηεο, ηα ζθνππίδηα, ήηαλ ην κέζν 
πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Nouveau Réalistes κε βαζηθό εθπξόζσπν ηνλ Arman, ν Claes 
Oldenburg, ε νκάδα Fluxus, o Joseph Beuys θ.α 

Ζ αλάγθε ησλ θαιιηηερλώλ λα είλαη κέξνο ησλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ γεγνλόησλ  
απεηέιεζε ζίγνπξα έλα από ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ θηλήκαηνο ην νπνίν ν Germano 
Celant νλόκαζε arte povera. Με θνηλέο ξίδεο κε ηα θηλήκαηα Fluxus, Minimal θαη 
Conceptual, ε γεληά ησλ θαιιηηερλώλ ηεο arte povera ελζσκαηώλνπλ ηελ ελλνηνινγηθή 
αλαδήηεζε ζηελ πιηθή παξνπζία. Ζ arte povera δηαιέγεηαη κε ην ζεαηή κέζα από 
ζξαύζκαηα πιηθώλ, ελλνηώλ, ιέμεσλ. Αθαηέξγαζηα, αζήκαληα θαη επηειή πιηθά 
κεηαιιάζζνληαη ζε αηζζεηηθά πξντόληα κε πλεπκαηηθή ελέξγεηα. Από πνιιέο απόςεηο ε 
arte povera ήηαλ έλα έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλν θίλεκα. Οη ζέζεηο ηεο θαη νη δξάζεηο ηεο δε 
δηέθεξαλ πνιύ από ηνπο ζπλνδνηπόξνπο ηεο ακεξηθάληθήο θαη επξσπατθήο ελλνηνινγηθήο 
ηέρλεο, ηεο ηέρλεο ηεο performance θαη ηεο land art όπσο ν Joseph Beuys ή ν Richard 
Long. ε αληίζεζε όκσο κε ηνλ Beuys ζηόρνο δελ είλαη ν πνιηηηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο 
θνηλσλίαο αιιά ε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ βίσζε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαιιηηερληθήο 
πξάμεο. Ο δε ζεαηήο θαιείηαη, ζπρλά κε απηνβηνγξαθηθή θόξηηζε, λα επαλαπξνζδηνξίζεη 
ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα έξγα ελεξγνπνηώληαο κλήκεο θαη εθκεηαιιεπόκελνο 
ζπλεηξκνύο.  

 
3. Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΤ ΚΑΛΛΙΣΕΥΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ 

 
Γηα ηνλ Κνπλέιιε ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηό κέζα από «ηελ απιή παξαβνιή αξηζκώλ θαη πνζνζηώλ». Απηό πνπ απαζρνιεί 
ηνλ Κνπλέιιε είλαη ν αληίρηππνο πνπ έρεη ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Με 
θέληξν ινηπόλ ηνλ άλζξσπν δεκηνπξγεί έλα έξγν in situ, κηα έθζεζε ζηελ νπνία αλ θαη 
θαίλεηαη λα απνπζηάδεη ην αλζξώπηλν ζώκα, είλαη απηά παξόλ ζε ζρεδόλ όιεο ηηο 
εηθνλνγξαθηθέο ζέζεηο. Δίλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο δνπιεηάο ηνπ Κνπλέιιε. Γξώληαο 
κέζα ζηνλ εηθνλνγξαθηθό ρώξν – πνπ ηνλ ζεσξεί σο δεκόζην ρώξν – ζέιεη λα ζπκκεηέρεη 
ζην ζέαηξν ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Όιν ηνπ ην έξγν είλαη κηα δηαδξνκή αλάκεζα ζηε 
κλήκε, ηελ ηζηνξία θαη ηε ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζήκεξα. Μηιάεη γηα ηζηνξίεο 
απιώλ, θαζεκεξηλώλ, κεξνθακαηηάξεδσλ αλζξώπσλ πνπ ληώζνπλ «ην θαξάβη λα 
βνπιηάδεη» θαη κάιηζηα ζπλδέεη ηελ απηνθηνλία ηνπ ζπληαμηνύρνπ ζην ύληαγκα ηε κέξα 
ησλ εγθαηλίσλ κε ην έξγν ηνπ ζην νπνίν έλα καραίξη αησξείηαη σο ζεκείν ζηίμεο ηεο 
έθζεζεο. 
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Ζ ηέρλε ηνπ Κνπλέιιε δέλεηαη απξόβιεπηα κε ηε δσή, κε ην ζήκεξα. «πλνκηιεί» κε 
ην κνπζείν αιιά θαη κε όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ καο κέζσ ηεο ηδηόηππεο πξνζσπηθήο 
γιώζζαο πνπ έρεη αλαπηύμεη, ρξεζηκνπνηώληαο εηεξόθιηηα αληηθείκελα, βηνκεραληθά θαη 
θπζηθά πξντόληα. Δθεκεξίδεο, θάξβνπλν, ζαθηά από ιηλάηζα, παιηά παπνύηζηα θαη 
ζθειεηνί γπαιηώλ νξάζεσο, παιηά, ρώκα θαη ζίδεξν είλαη νη πξώηεο ύιεο γηα ηηο 
ζπλζέζεηο ηνπ, πνπ απιώλεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ λενθιαζηθνύ θηεξίνπ ηνπ Μνπζείνπ 
Κπθιαδηθήο Σέρλεο. Τιηθά πνπ έςαμε ζηα παιηαηδίδηθα θαη ηηο αγνξέο ηεο Αζήλαο. Έηζη 
νη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη ε ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, ηεο Αζήλαο ηνπ ζήκεξα, απνθηνύλ ηελ 
ίδηα βαξύηεηα. Σα αληηθείκελα απηά θνπβαινύλ ηελ ηζηνξία κηαο πόιεο πνπ έρεη δήζεη 
αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο σο πξνο ηνλ πιεζπζκό, ηηο ηδενινγίεο θαη ηα επίπεδα επκάξεηαο 
αιιά θαη κεξηθέο αθξαίεο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξόληα. «Τέρλε ζθιεξή λαη, αιιά όρη 
πέλζηκε», επηκέλεη ν Γηάλλεο Κνπλέιιεο. Χζηόζν ηα καύξα παληά, ελδερόκελν ζύκβνιν 
πέλζνπο γηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηηο δύν παηξίδεο ηνπ, ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, ππάξρνπλ 
παληνύ θαη έλα κάξκαξν ζην κέγεζνο κηαο ηαθόπιαθαο πάλσ ζε έλα ζσξό από ζαθηά θαη 
ρώκα, βξίζθεηαη «ζηελ αξρή ηεο έθζεζεο ζαλ δηαπαζώλ».  

 

    
 
σήμα 1. Οη πξώηεο ύιεο γηα ηηο ζπλζέζεηο ηνπ Κνπλέιιε  
 

Ζ έθζεζε ήηαλ ην απόζηαγκα δηάθνξσλ ζεκαληηθώλ ζεκάησλ πνπ δηαπνηίδνπλ ηε 
δνπιεηά ηνπ Κνπλέιιε, ν νπνίνο ζπρλά ζπλδπάδεη πξνεγνύκελεο δνπιεηέο ηνπ ζε λέεο 
δηαηάμεηο πξνζζέηνληαο ζπγρξόλσο λέα έξγα. Σα πιηθά, νη θόξκεο θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο 
απνηεινύλ κηα εγθπθινπαηδηθή ζύλνςε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. ην 
ηζόγεην κεγάιε έληαζε απνπλένπλ νη εγθαηαζηάζεηο από ηα πεξίθεκα ζαθηά από ιηλάηζα 
γεκάηα κε θάξβνπλα ζην ξόιν ηνπ ηξαγηθνύ ρνξνύ, πνπ πεξηθιείνπλ απηή ηε θνξά, 
άιινηε κηα ζηνίβα από γπαιηά νξάζεσο, αλαθαιώληαο ηε καθάβξηα κλήκε ηνπ 
νινθαπηώκαηνο, θαη άιινηε ζξαύζκαηα από εθκαγεία κε ζύγρξνλα θύιια εθεκεξίδσλ. 
Σν θύξην έθζεκα, έλα ηεξάζηην ζηδεξέλην θαβαιέην κε ξακκέλα κεηαμύ ηνπο παιηά 
θέξλνπλ ζηε κλήκε ηε δσγξαθηθή επηθάλεηα ηνπ Κνπλέιιε πνπ απνηειείηαη πάληα από 
ηηο ζθνηεηλέο ιακαξίλεο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, πνπ ιόγσ ζρήκαηνο, κεγέζνπο θαη 
ρξσκαηηθώλ ηνληζκώλ αλαθέξεηαη ζην Μαύξν Τεηξάγωλν ηνπ Kazimir Malevich 
(Roelstraete, D. 2002:26). 
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σήμα 2. Σν ζηδεξέλην θαβαιέην θαη ην καύξν ύθαζκα πνπ θαιύπηεη ηνλ πνιπέιαην  
 

Ζ βίαηε ρεηξνλνκία κε ηελ νπνία ν Κνπλέιιεο θξεκά έλα καύξν ύθαζκα γηα λα θαιύςεη 
ηνλ πνιπέιαην ηνπ θεληξηθνύ ρώξνπ, κνηάδεη κε ην ζθξίγνο ηεο δσγξαθηθήο-δξάζεο ηνπ 
Jackson Pollock ζηνλ νπνίνλ ζπρλά αλαθέξεηαη ν θαιιηηέρλεο. Ζ απόθαζε ηνπ Pollock λα 
εγθαηαιείςεη ηνλ ηνίρν σο ππνζηεξηθηηθή επηθάλεηα ηνπ έξγνπ, άλνημε λένπο νξίδνληεο ζηνλ 
εηθνλνγξαθηθό ρώξν. Ζ δσγξαθηθή έγηλε ηώξα κέξνο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ε ίδηα κηα 
πξαγκαηηθόηεηα, αληί απιώο λα ηελ αλαπαξηζηά κέζα από ηε «θξηηηθή απόζηαζε» ηεο 
δσγξαθηθήο ηνπ θαβαιέηνπ. Ο ξεαιηζκόο ηνπ Κνπλέιιε είλαη όηη ε δσγξαθηθή ηνπ είλαη 
πξαγκαηηθόηεηα: κέζσ ηεο πινπνίεζεο απηνύ πνπ ν πίλαθαο παξνπζηάδεη, πξνζπαζεί λα 
δηαπεξάζεη ην παξάζπξν πνπ απνκνλώλεη ηελ ηέρλε από ηε δσή.  

Μέζα από κηα δηαδξνκή πνπ μεθηλά από ηα έξγα ηνπ ηζνγείνπ ζε κηα πην 
αλαπαξαζηαηηθή γιώζζα, νδεγνύκαζηε πξννδεπηηθά ζηνλ όξνθν όπνπ επηθξαηεί έλα πην 
δξακαηνπνηεκέλν εθθξαζηηθό ιεμηιόγην. Απηή ε πξνζσπηθή θαη ζπγρξόλσο βησκαηηθή 
γξαθή κεηαηξέπεηαη ζε έλα εηθαζηηθό αιθάβεην κε επξέσο αλαγλώζηκν ραξαθηήξα. 
Πάληα κε επηειή, θνηλά θαη ρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά είλαη ε κεηάγγηζε ηεο εηθόλαο ηεο 
θξίζεο ζην ρώξν ηνπ κνπζείνπ, ε ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε κηαο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα ζε 
κηα άιιε, κηαο λέαο αηζζεηηθήο ε νπνία έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ 
εθιεπηπζκέλνπ θηεξίνπ. Ο θαιιηηέρλεο κεηαηξέπεη ην ρώξν ηνπ κνπζείνπ ζε 
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ηειηθνύ έξγνπ, κηα ζθελή ζεάηξνπ όπνπ ρώξνο θαη επηζθέπηεο 
ζπκκεηέρνπλ ζε κηα παξάζηαζε.  

 

    
σήμα 3. Ο άδεηνο ρώξνο ηνπ νξόθνπ κε «παξαηεκέλα» παπνύηζηα, θαπέια θαη παιηά  
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Καη αλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηζνγείνπ βνεζνύλ λα ιπζεί «ην γιωζζηθό πξόβιεκα» 
όπσο ζεκεηώλεη ν ίδηνο, δειαδή ν ηξόπνο πνπ ζα «δηαβαζηεί» ην έξγν ηνπ από ηνλ 
επηζθέπηε ηεο έθζεζεο, ν άδεηνο ρώξνο ηνπ νξόθνπ κε παξαηεκέλα παπνύηζηα, παιηά θαη 
θαπέια, εκθαηηθά ζύκβνια κηαο αηζζεηηθήο ηεο εμαθάληζεο, κπνξεί ίζσο ζε κηα πξώηε 
επηθαλεηαθή αλάγλσζε λα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θαηαζηξνθηθή απώιεηα κηαο ρξπζήο 
επνρήο αιιά ζπγρξόλσο εθθξάδνπλ κηα ειπίδα γηα ηελ επηζηξνθή εθείλεο ηεο επνρήο. 

 
4. Η ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΚΟΤΝΕΛΛΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΠΙΚΕΠΣΗ 

 
Ζ Διιάδα βηώλεη ζήκεξα κηα θάζε κεγάιεο αλαηαξαρήο, κηα πεξίνδν ζθιεξήο 

νηθνλνκηθήο ύθεζεο, ε νπνία όκσο είλαη θαη βαζηά θνηλσληθή θαη πνιηηηθή. Μηα πεξίνδν 
πνπ έρεη ζέζεη ζε κηα λέα δηάζηαζε ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπκε ηνλ εαπηό καο θαη 
επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηελ ηαπηόηεηά καο, αηνκηθή ή εζληθή. Καη απηό εθθξάδεηαη ζηηο 
ζύγρξνλεο εθζέζεηο. Ζ έθζεζε απηή ηνπ Γηάλλε Κνπλέιιε θαζξεπηίδεη ην ζεκεξηλό 
πνιηηηζκό αιιά θαη ηελ θνηλσλία θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ. Απνηειεί, θαηά ηνλ Νηέλε 
Εαραξόπνπιν, έλα ζύγρξνλν «αλζξωπνινγηθό κνπζείν» έρνληαο σο ππξήλα ηνλ 
θαζεκεξηλό άλζξσπν, ηνλ εξγαδόκελν πνπ κνρζεί θαη ζπλζιίβεηαη. Ζ έθζεζε απνηππώλεη 
ηόζν άκεζα ηε ζύγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ίζσο πεξηζζόηεξν από ηα 
δεκνζηνγξαθηθά θείκελα ή ηα ηειενπηηθά πιάλα, θαζώο ν Κνπλέιιεο κε δηεηζδπηηθό 
βιέκκα πξνο ηελ θνηλσλία εηθνλνπνηεί ηηο αδπλακίεο, ηνπο θόβνπο, ηηο απώιεηεο αιιά θαη 
ηηο πξνζδνθίεο ηεο. Ο επηζθέπηεο αλαθαιύπηνληαο θνηλά ζεκεία επαθήο από ηελ 
θαζεκεξηλόηεηά ηνπ κε όζα βιέπεη ζην κνπζείν ηαπηίδεηαη κε ηα εθζέκαηα, ηα θζαξκέλα 
παιηά θαη παπνύηζηα, ηα ζαθηά, θαη ηα άδεηα κπνπθάιηα, ηα νπνία ηνλ αθππλίδνπλ θαη ηνπ 
δεκηνπξγνύλ αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα ακεραλίαο, δπζθνξίαο, ελόριεζεο. Κνηηάδνληαο ηα 
έξγα, ν ζεαηήο ζπζρεηίδεη ηα ίρλε ηεο αλζξώπηλεο παξνπζίαο κε ην πιηθό ησλ ηζνπβαιηώλ 
γηα θάξβνπλν ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ρξεζηηθό ύθαζκα, πνπ ηώξα είλαη παγηδεπκέλν ζηηο 
ζηδεξέληεο δνκέο, αδεηαλό θαη ζπλεπηπγκέλν ζην ζεκείν κεδέλ ηεο πξνεγνύκελεο ηνπ 
ύπαξμεο. πγθξνηείηαη έηζη κηα δνκεκέλε αθήγεζε θαη απηή ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 
θαζηζηά ηνλ επηζθέπηε εξκελεπηηθό ζπκκέηνρν.  

«Δε ζα κπνξνύζε λα γίλεη έξγν ηέρλεο ε δωή ηνπ θαζελόο καο;» ξσηάεη ν Foucault ζε 
κηα δηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Berkley. ηηο ζπλζέζεηο ηνπ Κνπλέιιε, όπσο θνηηάκε 
ηα ζθνππίδηα ελόο λνηθνθπξηνύ γηα λα θαηαιάβνπκε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ, κε ηνλ ίδην 
ηξόπν θνηηάκε ηα «ζθνππίδηα» ελόο πνιηηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο κηαο ρώξαο 
ζε θξίζε. Καη κπνξεί ν επηζθέπηεο λα θηλδπλεύεη λα ζπλζιηβεί από ην βάξνο ηεο ηξαγηθήο 
θαζεκεξηλόηεηαο πνπ δσληαλεύεη γύξσ ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή όκσο ζηνλ αλζξσπηζκό ηνπ 
Γηάλλε Κνπλέιιε αλαθαίλεηαη λα εκπεξηέρεηαη ειπίδα.  
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ΑΝΣΙΛΟΓΟ 
 

Ρένα Κλαμπαηζέα  
 

Λέθηνξαο Δ.Μ.Π., rklabatsea@arch.ntua.gr 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
Σελ πξφζθαηε πεξίνδν επηρεηξείηαη ζπζηεκαηηθά ε απνδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν δνκήζεθε θπξίσο θαηά ηηο δεθαεηίεο ’80 θαη 
’90. Η επίθιεζε ηεο θξίζεο θαη ηεο αλάγθεο αλαδφκεζεο ή απνδφκεζήο ηνπ απνηειεί ηε 
ζπλήζε αηηηνιφγεζε. εηξά λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε αμηνπξφζεθηε 
ηαρχηεηα θαη ζπρλφηεηα αληηθαζηζηνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, πξνυθηζηάκελεο ηεο 
θξίζεο ξπζκίζεηο γηα ην ρψξν, ζην πιαίζην ηεο δηεπθφιπλζεο κεγάισλ θαη ζηξαηεγηθψλ 
επελδχζεσλ, εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο γεο θιπ., ζηε ζθηά  φκσο ελφο  ζπζηήκαηνο 
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ δελ ζπλάδεη απαξαηηήησο ή θαη αληηπαξαβάιιεηαη επζέσο κε ηηο 
απνζπαζκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο. Η εηθφλα πνπ ζηαδηαθά ζρεκαηηδφηαλ απφ ηελ 
επεμεξγαζία ησλ θαηεπζχλζεσλ ή θαλνληζηηθψλ φξσλ ηνπ κσζατθνχ ησλ ζρεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ, πξντδέαδε γηα ηε ζηφρεπζε πηνζέηεζεο ελφο επέιηθηνπ θαη θαηά πεξίπησζε 
ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ, άμνλα αλάινγσλ ρσξηθψλ πνιηηηθψλ, απαιιαγκέλνπ απφ βαζηθέο 
θαη θαζνιηθήο ηζρχνο αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζηε 
ζπγθπξία ηεο θξίζεο.  

Η παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αμηνινγηθή αθήγεζε ησλ θχξησλ ζηαδίσλ ηεο 
επηρεηξνχκελεο απνδηάξζξσζεο/αθχξσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ πνπ 
αθνινπζήζεθαλ έσο ηελ πξναλαγγειζείζα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. Η ζρεηηθή ηεθκεξίσζε βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε θξηηεξίσλ πνπ εδξάδνληαη 
ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν θαη ζηε ζπκκεηνρή, απνηππψλνληαο 
ηελ αληίζηημε ιφγνπ θαη αληηιφγνπ γηα ηελ επηρεηξνχκελε πξφθξηζε ηνπ επέιηθηνπ θαη 
θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο, κέζσ ηεο αλαθνξάο ελδεηθηηθψλ 
πεξηπηψζεσλ ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ρσξηθψλ πνιηηηθψλ.     
 
Λέξειρ κλειδιά: ρσξηθόο ζρεδηαζκόο, κεηαξξύζκηζε, επειημία, θξίζε   
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
Σν ζχζηεκα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα δηαξζξψζεθε επί ζεηξά δεθαεηηψλ ζηε 

βάζε ηεο αλαγθαίαο ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ ππφ θξαηηθή κέξηκλα. Δηδηθφηεξα απφ ην 1975 
«ε ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ρώξαο, ε δηακόξθσζε, ε αλάπηπμε, ε πνιενδόκεζε θαη 
ε επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθώλ γεληθά πεξηνρώλ ππάγεηαη ζηε ξπζκηζηηθή 
αξκνδηόηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο, κε ζθνπό λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 
ε αλάπηπμε ησλ νηθηζκώλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη δηαβίσζεο» 
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(παξ. 2 άξζξν 24, χληαγκα ηεο Διιάδαο). Ο πνιενδνκηθφο θαη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 
θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ, ζπλερίδεη λ’ 
απνηειεί έσο ζήκεξα ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζπληαγκαηηθήο 
επηηαγήο.  

χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο   
αθνξά, σο ρσξηθφο, ηηο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο ζπληζηψζεο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηηο δηαθνξεηηθέο εδαθηθέο ελφηεηεο θαη σο ζρεδηαζκφο, αλαθέξεηαη ζηε 
δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε δξάζε ζεζκηθψλ ππνθεηκέλσλ φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ή δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη κηαο κειινληηθήο 
εηθφλαο θαη ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο 
(Αλδξθνπνχινπ, θ.ά., 2007). 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 «ζρεδηάδεηαη» θαη πινπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ε απνδηάξζξσζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν δνκήζεθε θπξίσο θαηά ηηο 
δεθαεηίεο ’80 θαη ’90. Τπφ ηε ζθηά ηεο θξίζεο, δηαπηζηψλνληαη πεξηνξηζκνί θαη αθακςία 
ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ παξεκπφδηζε ησλ 
επελδχζεσλ θαη ζπλεπψο «ηεο αλάπηπμεο». Σν δεκφζην ζπκθέξνλ αλαδχεηαη σο 
ηαπηφζεκν ηεο αλάγθεο απνξξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ, ή ηεο θαηά πεξίπησζεο ξχζκηζήο ηνπ 
ππφ θξαηηθή επνπηεία. εκαληηθφο αξηζκφο λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ  
αληηθαζηζηνχλ ζπλερψο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, πξνυθηζηάκελεο ηεο θξίζεο ξπζκίζεηο γηα 
ην ρψξν. Η δηεπθφιπλζε κεγάισλ θαη ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο 
γεο ζε ηδηψηεο – επελδπηέο  ζπρλά  επηθαιείηαη ηελ αλάγθε ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο 
απινχζηεπζεο ησλ απαηηνχκελσλ έσο ηφηε δηαδηθαζηψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ελφο  
ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ δελ ζπλάδεη απαξαηηήησο ή θαη αληηπαξαβάιιεηαη 
επζέσο κε ηηο απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο.  

Αλαηξέρνληαο ζηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο 
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, νθείιεη θαλείο λ’ αλαθεξζεί ζε πξνβιεκαηηθφηεηεο, θελά, 
πζηεξήζεηο, ζηνηρεία κηαο επίθηεηεο παζνγέλεηαο άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην 
θνηλσληθνπνιηηηθφ ππφβαζξν θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη ηηο θπξίαξρεο επηινγέο 
δηαρείξηζήο ηνπ.  Η επηρεηξνχκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρσξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ επηθαιείηαη αθξηβψο απηνχο ηνπο λόγοςρ γηα λα ζηεξηρζεί ε αλαγθαηφηεηα 
πξνψζεζήο ηεο.  ηνλ ανηίλογο πξνβάιιεηαη ε αλάγθε γηα ηελ κε απαιιαγή ηνπ λένπ 
ζπζηήκαηνο απφ θαζνιηθήο ηζρχνο αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 
θνηλσλίαο ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο. Η εμ αξρήο πηνζέηεζε  ελφο επέιηθηνπ θαη θαηά 
πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ζχζηαζεο ηεο επηρεηξνχκελεο 
κεηαξξχζκηζεο ζεκαηνδνηψληαο παξάιιεια ην πεδίν αληηπαξάζεζεο ιφγνπ-αληηιφγνπ 
ζην επηζηεκνληθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Οη αθφινπζεο αθεγήζεηο   επηρεηξνχλ 
λα ζπκβάινπλ ζην ζρεηηθφ δηάινγν κέζσ ηεο αλάδεημεο ελφο πιέγκαηνο 
θξηηεξίσλ/παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνθξίλεηαη ζηε ζπγθπξία ηεο 
θξίζεο.  

 
2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΙΥΤΟΝΣΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΧΡΙΚΟΤ 
ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Οη παζνγέλεηεο, ειιείςεηο, επηθαιχςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ 
Διιάδα απνηεινχλ πξνζθηιέο αληηθείκελν δηαιφγνπ, ζπλήζσο επηζηεκνληθψλ θαη 
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ζπλαθψλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ (βι. Δξγαζηήξην ΔΠΟΥ, Αζήλα 16/3//2012) θαη 
δεπηεξεπφλησο θνξέσλ δηνίθεζεο/απηνδηνίθεζεο ή θαη ΜΚΟ θαη ζπαληφηεξα ηνπηθψλ 
θνηλσληψλ. Η θαηάξηηζε ελφο Σνπηθνχ ρεδίνπ απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε αθνξκή γηα ηε 
γλσξηκία ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε ζέκαηα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ επηθπξψλνληαο ηελ 
ηδηνθηεζία σο βάζε   αληίιεςεο - ελδηαθέξνληνο ηεο ρσξηθήο ξχζκηζεο / νξγάλσζεο / 
αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ. Σν θείκελν πξφζθιεζεο θιεηζηνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ΤΠΔΚΑ θαη 
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ πξφηαζε «αλαγθαίαο» κεηαξξχζκηζεο ρσξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ην Ννέκβξην ηνπ 2012, πξνηάζζεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ 
ηνπ ηζρχνληνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ σο αθεηεξία ζηφρεπζεο ηεο κεηαξξχζκηζήο ηνπ. Ωο 
ηέηνηα αλαγλσξίδνληαη (ιφγνο) ε πνιπλνκία, νη αζάθεηεο θαη νη ζπγθξνύζεηο ησλ 
ξπζκίζεσλ, ν ειιηπήο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνύ θαη νη 
βξαδείεο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη αλαζεώξεζεο ή επηθαηξνπνίεζεο πνπ έρνπλ 
σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία νξζήο θαη έγθαηξεο νξγάλσζεο ηνπ ρώξνπ.  

ηνλ αληίινγν αλαγλσξίδνληαη δχν βαζηθνί λφκνη (2508/97 θαη 2742/99) πνπ 
απνηεινχλ ην πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζεηξά 
δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπο πνπ δελ ζηνηρεηνζεηνχλ απαξαηηήησο θαη απνθιεηζηηθψο ηελ 
αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο/πιαηζίνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Οη αλαθεξφκελεο 
βξαδείεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζρεδηαζκφ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε 
κηθξέο δηνξζσηηθέο αιιαγέο κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθφηεηάο 
ηνπο.   

ηε ζπλέρεηα παξάζεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ν ιφγνο γίλεηαη 
ζαθέζηεξνο θαζψο νη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο πνπ απνζαξξύλνπλ ή θαη καηαηώλνπλ ηελ 
πγηή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αθακςία ησλ ρσξνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ 
θαζηζηνύλ επηβεβιεκέλε ηε κεηαξξύζκηζε. 

Ο αληίινγνο ηεθκεξηψλεηαη ζηε βάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
δειαδή γηα πνηφλ ζρεδηάδνπκε ηειηθά (Κιακπαηζέα, 2011 & 2012), πνηφο είλαη ν ζηφρνο 
ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, αλεμαξηήησο δε ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο ηνπ.  Η ρξήζε ηνπ 
ραξαθηεξηζκνχ ηεο αθακςίαο ησλ ρσξνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ απνηππψλεη ην «πξφβιεκα» 
θαη πξννησλίδεη ηελ θεληξηθή ηδέα επίιπζήο ηνπ θαη θαηάξηηζεο ηεο πξφηαζεο 
κεηαξξχζκηζεο. 

Η αλαθνξά ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο ρώξαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο 
επελδύζεηο ζπκπιεξψλεηαη από ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηηο πόιεηο θαη ηνπο 
νηθηζκνύο ηεο ρώξαο κε ηελ παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζην 
πιαίζην ηνπ νξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο «επηβεβιεκέλεο κεηαξξχζκηζεο» (ιφγνο). 

ηνλ αληίινγν θαηαγξάθεηαη ε  έιιεηςε πεξηγξαθήο/ραξαθηεξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 
πξνηεξαηνηήησλ ησλ ινηπψλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ (πιελ ησλ αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ) 
ελψ ε αλαθνξά ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ηηο 
ιέμεηο-θιεηδηά ζην πθηζηάκελν  πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Αμηνζεκείσηε είλαη ε απνπζία ζην ιεμηιφγην, φξσλ φπσο θξίζε, χθεζε, ππνβάζκηζε, 
απαμίσζε, θησρνπνίεζε θ.ά. πνπ ζα φθεηιαλ λα απνηεινχλ ζηνηρεία πεξηγξαθήο ησλ 
ηξερνπζψλ αλαγθψλ πνιππιεζψλ νκάδσλ/ζηξσκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 
εληνπηζκέλα ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ηελ χπαηζξν. 
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3. ΣΑ ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΚΔΙΜΔΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ - Η 
ΑΠΟΓΟΜΗΗ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ 
 

Η ζηφρεπζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαηαδεηθλχεη ηφζν ηε βάζε εθθίλεζεο φζν θαη ηε λνεκαηνδφηεζε  ησλ 
αμφλσλ ηεο πξφηαζεο. ηνλ Πίλαθα 1 απνδειηηψλνληαη νη ιέμεηο-θιεηδηά ησλ ζηφρσλ ηεο 
κεηαξξχζκηζεο θαη επηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε λφκνπο πνπ ήδε ηζρχνπλ απφ ην 2010 
έσο ζήκεξα. 
Πίνακαρ 1. Αλαγλψξηζε-ζπζρέηηζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ κεηαξξχζκηζεο κε πθηζηάκελνπο 
λφκνπο  
Γομικά ζηοισεία 
μεηαππύθμιζηρ 

Νόμοι καηά ηη σπονική πεπίοδο 4/2010 έωρ 9/2013 

Απλούζηεςζη 
Γιεςκόλςνζη  
Δπιηάσςνζη 

Ν.3851/2010, Δπηηάρπλζε αλάπηπμεο ΑΠΔ  
Ν.3894/2010, Δπηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ  Δπελδχζεσλ 
Ν.4138/2013, Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

ςνοσή σωπικών, 
ηομεακών, 
πεπιβαλλονηικών 
πολιηικών 

Ν.3889/2010, Υξεκαηνδφηεζε πεξηβαιινληηθψλ παξεκβά-ζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε δαζηθψλ 
ραξηψλ θιπ  
Ν.3983/2011, Δζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο-
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία  2008/56/ΔΚ  ηνπ  Δ Κ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ινπλίνπ 2008 θ.ά. 

Ανάπηςξη 
Βεληίωζη 
επισειπημαηικού 
πεπιβάλλονηορ 
Απαλλαγή 
Αξιοπιζηία 

Ν.3986/2011, Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ  Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 
2012-15  
Ν.4002/2011, Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, 
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  (Σύλζεηα ηνπξηζηηθά 
θαηαιύκαηα)  
Ν.4046/2012, Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Σ.Υ.., 
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ Μλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο 
κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ.ά 
επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο    
Ν.4062/2012, Αμηνπνίεζε πξψελ αεξνδξνκίνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟ-Πξφγξακκα ΗΛΙΟ θιπ 
Ν.4072/2012, Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο-Νέα Δηαηξηθή κνξθή-ήκαηα-Μεζίηεο 
Αθηλήησλ-Ρχζκηζε ζεκάησλ Ναπηηιίαο, Ληκέλσλ θαη Αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο    
Ν.4083/2012, Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  Ν.3908/2011 θαη Π.Γ.33/2011 
Ν.4093/2012, Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016   - 
Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ   Ν. 4046/2012  θαη ηνπ  Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 
ηξαηεγηθήο 2013-2016    
Ν.4128/2013, Κχξσζε ηεο απφ 18 Γεθεκβξίνπ 2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
«Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο    
Ν.4141/2013,  Δπελδπηηθά εξγαιεία αλάπηπμεο, παξνρή πηζηψζεσλ  θαη άιιεο δηαηάμεηο    
Ν.4146/2013, Γηακφξθσζε θηιηθνχ αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο  γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο 
Δπελδχζεηο  θαη άιιεο δηαηάμεηο    
Ν.4152/2013, Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ  4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013. 
Ν.4179/2013, Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ, 
Αλαδηάξζξσζε ηνπ ΔΟΣ θαη ινηπέο δηαηάμεηο    

Κανόνερ 
Δπγαλεία 
Θεζμοί 

Ν.3882/2010, Δζληθή ππνδνκή γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ  
Ν.3937/2011, Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  
Ν.3843/2010, Σαπηφηεηα θηηξίσλ, ππεξβάζεηο δφκεζεο & αιιαγέο ρξήζεο  
Ν.4014/2011, Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε 
ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θ.ά. δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔΚΑ  
Ν.4030/2011, Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θιπ  
Ν.4067/2012, Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο 
Ν.4117/2013, Κχξσζε ηεο απφ 31 Οθησβξίνπ 2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ   
«Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ  Ν. 4030/2011 «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ 
δφκεζεο, ειέγρνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο (Α' 249)»» θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ 
Ν.4122/2013, Δλεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία   2010/31/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  θαη ινηπέο δηαηάμεηο      
Ν.4164/2013, πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη άιιεο ξπζκίζεηο    
Ν.4178/2013, Αληηκεηψπηζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο-Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην  θαη άιιεο δηαηάμεηο    

Γημόζιερ πολιηικέρ 
Γιαπθπωηικέρ 
μεηαππςθμίζειρ 

Ν.3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 
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Πεγή: Δζληθφ Σππνγξαθείν-Ιδία Δπεμεξγαζία 
 

Η κεηαξξχζκηζε ζπλίζηαηαη ζε βειηηώζεηο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ κε δηαρσξηζκφ κεηαμχ ρσξνηαμηθψλ 
- πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Η δηάθξηζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 
απφ ην ζχζηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζπλεγνξεί ζηελ πξφθξηζε ηεο πηνζέηεζεο ελφο θαηά 
πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ, πνπ δελ ζα επηηάζζεη ηελ έθηαθηε αλάγθε ή ηελ εμαίξεζε γηα ηε 
λνκηκνπνίεζή ηνπ αιιά ζα απνηειεί ηνλ θαλφλα, ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο θαη δηεπζέηεζεο 
ησλ ρσξηθψλ ζεκάησλ ζηελ Διιάδα, κε έκθαζε ζηηο ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο/ 
ρσξνζεηήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίδνληαη πιένλ εξήκελ ππεξθείκελσλ ζρεδηαζκψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο δε, πνπ αθνξνχλ δηνηθεηηθέο θπξίσο ελφηεηεο (Γήκνο, Πεξηθέξεηα θιπ.) ν 
ζρεδηαζκφο ζα νθείιεη λα εμαζθαιίδεη κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπ: Σπλεξγαζία, 
Αιιεινηξνθνδόηεζε, Σύλζεζε, λα ζηνρεχεη ζηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη Απνδνηηθόηεηα,  
λα δηαπλέεηαη απφ Εμνξζνινγηζκό, θαη λα πξνλνεί γηα ηελ Επηθαηξνπνίεζή ηνπ, ζχκθσλα 
κε ηα πνξίζκαηα ηεο ζπζηαζείζαο απφ ην ΤΠΔΚΑ νκάδαο εξγαζίαο (30-10-2012) γηα ηε 
κεηαξξχζκηζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Η δεδεισκέλε πξφζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε επέιηθησλ1 
δηαδηθαζηψλ ζην ζρεδηαζκφ κε ζηφρν ηελ γξήγνξε πξνψζεζε έξγσλ εζληθήο ή 
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο  θαη ε ζρεηηθή αλαγθαία πξνζαξκνγή κε ζεηξά λφκσλ ηεο 
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (βι. Πίηλαθα 1), αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο  πνιπλνκίαο σο 
βαζηθνχ πξνβιήκαηνο-ππνβάζξνπ δφκεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξχζκηζεο θαη 
απνδφκεζεο ηνπο έσο ζήκεξα ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα. 
Αμηνζεκείσηε είλαη ε απνπζία αλαθνξάο φξσλ, φπσο Γηαθάλεηα, πκκεηνρή, Γέζκεπζε, 
Έιεγρνο, Ιεξάξρεζε, Πξνηεξαηφηεηα, πνπ ζα επηρεηξεκαηνινγνχζαλ ζηνλ αληίινγν γηα 
έλα δεκνθξαηηθφ ζρεδηαζκφ κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ζηε δηαζθάιηζε κηαο 
ελεξγνχ ζπκβνιήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ σο θχξησλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 
ζρεδηαζκνχ.  

Γηαθξίλνληαη δχν ηχπνη παξέκβαζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 
πνιηηηθψλ ζην ηζρχνλ ζχζηεκα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ: α) ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή 
πηνζέηεζε κηαο θαηά πεξίπησζε/εμαίξεζε ή έθηαθηεο αλάγθεο πξνζέγγηζεο θαη ξχζκηζεο 
ρσξηθψλ ζεκάησλ πξνο φθεινο ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κε απνθιεηζκφ ησλ 
ινηπψλ νκάδσλ θαη ζηξσκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη β) ε ειαζηηθνπνίεζε έσο θαη 
αλαίξεζε θαλφλσλ θαη κέηξσλ πξνγελέζηεξεο θαζνιηθήο ηζρχνο, πνπ ζηφρν είραλ ηελ 
δηαηήξεζε/δηαθχιαμε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκφζηαο 
πεξηνπζίαο) σο θνηλσληθψλ/θνηλψλ αγαζψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ απεπζείαο 
ή ζην ζχλνιφ ηνπο αιιά θαινχληαη λα πξνζαξκνζζνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο «ππφ αλάθακςε 
αλάπηπμεο» (π.ρ. Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, Πεξηβαιινληηθή Δλεκέξσζε 
θαη Πιεξνθφξεζε θιπ) θαζψο απνηεινχλ δεζκεχζεηο κέζσ ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ2.  

                                                 
1 Ωο επέιηθηνο νξίδεηαη «απηόο πνπ ειίζζεηαη ή πεξηζηξέθεηαη εύθνια, (ζπλ) ν επθίλεηνο, (κηθ) απηόο πνπ 

έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα βξίζθεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ή λα μεθεύγεη από δύζθνιε ζέζε» (Μπακπηληψηεο, 2009, ζ. 
415) 

2 Οη επξσπατθέο νδεγίεο θπξίσο γηα δεηήκαηα πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ ελζσκαηψζεθαλ (φρη 
πεηπρεκέλα πάληα αιιά ζίγνπξα κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε) θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ζηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία. Η ππνρξέσζε θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ή θάζε ξπζκηζηηθνχ, ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ αληίζηνηρε 
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Η νπζηαζηηθή απεκπφιεζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θνηλσληθήο απφδνζεο ηνπ   
ζρεδηαζκνχ δελ είλαη άιισζηε ρεηξνλνκία πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε 
κεηαξξχζκηζε. Η ηαπηφηεηα ηνπ «λένπ ζρεδηαζκνχ» ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο 
ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηνπ θαη 
ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο .  

Η έλλνηα ηεο επηηάρπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα λνκνζεηήκαηα ηεο πξφζθαηεο ηξηεηίαο, 
πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, σο αλάγθε θαη ηαπηφρξνλα σο 
κέηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή  δηεπθφιπλζε ηεο «αλάπηπμεο». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζεηξά 
ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ, θπξίσο ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη αλάινγσλ αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληζηνχζαλ ην 
πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα, αδξαλνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη.  

Ο ηξφπνο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έλαξμή ηνπ κε ηνπο θαλφλεο δφκεζεο 
θάζε ηδηνθηεζίαο (δεθαεηία ηνπ ‘20), ζπλερίδεηαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ 
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (δεθαεηία ηνπ ‘80), θαη νινθιεξψλεηαη πνιχ πξφζθαηα κε ηα 
ρσξνηαμηθά ζρέδηα πεξηθεξεηαθνχ, ηνκεαθνχ θαη εζληθνχ επηπέδνπ (ηελ πξνεγνχκελε 
δεθαεηία). Σαπηφρξνλα, ε αλάγθε κηαο ζπλερνχο εθ ησλ πζηέξσλ πξνζαξκνγήο ζε 
επξσπατθέο νδεγίεο θαηαγξαθφηαλ ζπρλά σο πξνβιεκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Όκσο 
παξά ηνλ πξναλαθεξφκελν αλνξζφδνμν ηξφπν δηάξζξσζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ 
Διιάδα, πξηλ ην Mεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-153, είρε 
εμαζθαιηζζεί έλα ειάρηζην αιιά ζρεηηθά ηθαλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ κε 
φξνπο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ (θπξίσο γηα πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο), 
εκπινθήο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηνκεαθψλ αξκνδηνηήησλ ππεξεζηψλ ηεο θεληξηθήο 
θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επαγγεικαηηθψλ, 
επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ θνξέσλ θιπ. ην νπνίν ζήκεξα βξίζθεηαη ππφ πεξηνξηζκφ, 
αιινίσζε ή θαη νπζηαζηηθή θαηάξγεζε. 

Η αλάγθε ηεο επηηάρπλζεο αξρηθά γηα ηηο κεγάιεο επελδχζεηο πνπ εηζήρζε κέζσ ηνπ 
λφκνπ γηα ηηο fast track ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο (Ν.3894/2010), ζεκαηνδφηεζε ηε 
κεζνδνινγία θαη ηεθκεξίσζε παξάθακςεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηφζν σο ηερληθφ, 
επηζηεκνληθφ εξγαιείν αιιά θπξίσο σο θνηλσληθή πξαθηηθή. Σα λνκνζεηήκαηα πνπ 
αθνινπζνχλ έσο ζήκεξα νινθιεξψλνπλ ηελ απειεπζέξσζε/απαιιαγή απφ δεζκεχζεηο 
ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο.  

Η επηιεθηηθή επίθιεζε ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε 
κηαο επέλδπζεο (κεγάιεο, ζηξαηεγηθήο) αιιά φρη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιενδνκηθήο 
κειέηεο κηαο γεηηνληάο απνηειεί έλδεημε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο θαη ηεξαξρήζεηο 
πνπ πξνσζνχληαη πιένλ γηα ην ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ4. Σν δεκφζην φθεινο άιισζηε 

                                                                                                                                                   
ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πξνθαλψο παξακέλεη. Απηφ πνπ έρεη αιιάμεη 
είλαη νη φξνη ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζήο ηνπο.  

3 Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ησλ Οιπκπηαθψλ Έξγσλ κε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
ζρεδηαζκνχ 

4 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ηεο επηηάρπλζεο σο φρεκα απνξξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ 
απνηειεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ γηα εγθαηάζηαζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη 
εηδηθφηεξα αλεκνγελλεηξηψλ θαη θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, απειεπζεξψλνληαο νπζηαζηηθά ηε 
ρσξνζέηεζή ηνπο απφ θάζε πεξηνξηζηηθή δέζκεπζε (πεξηνρή δηθηχνπ NATURA, γεσξγηθή γε πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο, δάζε, πεξηνρή πνιηηηζηηθήο αμίαο θιπ) πνπ επέβαιε ν έσο ηφηε (2009) ηζρχσλ ρσξηθφο 
ζρεδηαζκφο.   
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κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν απφ ηηο κεγάιεο θαη άθξηηεο επελδχζεηο, ελψ νη ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί αληηθείκελν ηνπ ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ 
ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο πξνσζνχκελεο κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο. Η ζπκπίεζε 
ηνπ ρξφλνπ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ ζπκβαδίδεη κε ηελ ζπξξίθλσζε ή 
θαη αλαίξεζε ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, κε 
πξνβιήκαηα αιιά εληαγκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ  ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα.   

Η δηαδηθαζία ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ζπιινγηθνηήησλ ζην ζρεδηαζκφ απνηειεί επίζεο 
δηαθπβεπφκελε ζπληζηψζα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζήκεξα. Οη φξνη θαη ηξφπνη 
νπζηαζηηθήο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ απνηεινχλ αληηθείκελν αλαδεηήζεσλ 
θαη δηαιφγνπ επί ζεηξά εηψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη ζηνπο ζπλαθείο 
επηζηεκνληθνχο/επαγγεικαηηθνχο θνξείο. Η  δηαβνχιεπζε σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν 
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα θαηαξγεζεί αιιά ζπζηεκαηηθά 
εθθπιίδεηαη ζε ηππηθφ πξναπαηηνχκελν κειεηψλ θαη ζρεδίσλ5,6.  
 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Μέζσ ηεο αμηνινγηθήο αθήγεζεο ησλ θχξησλ ζηαδίσλ ηεο επηρεηξνχκελεο 
απνδηάξζξσζεο/αθχξσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηε ζπγθπξία 
ηεο θξίζεο, αλαδηαηππψλνληαη νξηζκέλα θξίζηκα δηαθπβεχκαηα πνπ ζέηεη ε 
πξναλαγγειζείζα κεηαξξχζκηζε γηα ην ζρεδηαζκφ σο θνηλσληθή πξαθηηθή. Σν πιέγκα 
παξακέηξσλ πνπ εδξάδνληαη ζηελ θνηλσληθή απφδνζε, ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν θαη ζηε 
γλψζε-ζπκκεηνρή, είλαη αζχκβαην κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ζπγθξφηεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο 
ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Η επειημία πνπ δελ ππεξεηεί ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 
ηνπ ζρεδηαζκνχ, εηζεγκέλε ήδε κε φξνπο εμαίξεζεο ή πεξίπησζεο, πξνηείλεηαη ζήκεξα 
σο γεληθεχζηκε θεληξηθή ηδέα, θαη’ αλαινγία κε ηελ πινπνηεκέλε επειημία ζηελ 
παξαγσγή θαη εξγαζία ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Οη ζπγθιίλνπζεο απηέο  πεξηπηψζεηο 
απνηππψλνπλ έλα πιαίζην αληηιφγνπ πνπ εθθέξνπλ εηδηθνί, αθαδεκατθνί, ζπιινγηθφηεηεο. 
Τπφ ην πξίζκα θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 
απνδνκείηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο «αλάθακςεο ηεο αλάπηπμεο», επηρεηξήζεθε απφ ηελ 
παξνχζα εξγαζία ε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο ζρέζεο: ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ζηε ζπγθπξία 
ηεο θξίζεο - θξίζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε φξνπο θνηλσληθήο απφδνζεο. 
 

                                                                                                                                                   
 

5 Η δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο ζηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ 
νθείιεη λα είλαη αλνηθηή θαη ζπλερήο θαη λα κελ εμαληιείηαη ζηελ επηηειηθή γλσκνδφηεζε θνξέσλ ή ζηελ 
αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν. Σελ πξφζθαηε πεξίνδν ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο  βάιιεηαη ή θαη 
θαηαξγείηαη νπζηαζηηθά κέζσ ηνπ θαηά πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απηνλφκεζεο ζεκεηαθψλ επηινγψλ 
ρσξηθήο αλάπηπμεο απφ θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο νξγάλσζεο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηνλ ππεξθείκελν 
ζρεδηαζκφ (πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ). , 

6 Όιν θαη ζπρλφηεξα, ηνπηθέο θνηλσλίεο δηαθσλνχλ θαη αληηδξνχλ ζε επηβαιιφκελα εθ ησλ άλσ κεγάια 
επελδπηηθά ζρέδηα, θαζψο ζεσξνχλ φηη ππνβαζκίδνπλ, ππνζεθεχνπλ ή θαη θαηαζηξέθνπλ ηνλ ηφπν ηνπο. 
ρεδφλ πάληα, επηθξίλνληαη απφ ηνπο επελδπηέο ή θαη ην θξάηνο γηα αλσξηκφηεηα θαη έιιεηςε γλψζεο, 
ζηνηρεία πνπ δελ ηνπο λνκηκνπνηνχλ σο δηαθσλνχληεο εκπιεθνκέλνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. . 
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Δςσαπιζηίερ 
Η παξνχζα εξγαζία είρε σο αθνξκή ηε γφληκε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ Σνκέα Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο ηεο ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΜΠ θαη ησλ 
ζπνπδαζηψλ καο αλαθνξηθά κε ην θνηλσληθνρσξηθφ ζηίγκα ησλ πξφζθαησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ. 
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ΔΠΟΥ Δξγαζηήξην: Oη πξόζθαηεο κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρώξνπ ξπζκίζεηο, ε νηθνλνκηθή 
θξίζε θαη νη πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ηεο, Αζήλα 16/3/2012 (κε δεκνζηεπκέλα 
πξαθηηθά). 

χληαγκα 1975 (η. Α’ 111/9.6.1975). 
ΤΠΔΚΑ, 2012. Γηαβίβαζε Πξφηαζεο ΤΠΔΚΑ γηα ηελ Μεηαξξχζκηζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ 

θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, kousidon@prd.uth.gr 
 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα εθδειψλεηαη ζε θάζε επίπεδν θαη θιίκαθα 
αλάιπζεο. Βαζηθέο εθδειψζεηο είλαη ε ζπξξίθλσζε δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ζηνπο 
ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο αλαςπρήο, θαη θαηλφκελα γεληθεπκέλεο αλαδίπισζεο 
κεγαιχηεξσλ ή κηθξφηεξσλ πεξηνρψλ. Ζ θαηνηθία πθίζηαηαη δξακαηηθέο αιιαγέο ελψ 
απνθηνχλ ζεκαληηθή παξνπζία δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα θαη ηα 
ζπζζίηηα ζε απφξνπο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ εθδειψλεηαη ζε 
επξεία ζεηξά πξαθηηθψλ, απφ ηελ επηινγή ηεο θαηνηθίαο έσο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηε 
ζπρλφηεηα κεηαθίλεζεο. Ζ εξγαζία εζηηάδεη ζηελ επηζήκαλζε κεηαβνιψλ ζην ρσξηθφ 
ζχζηεκα (δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο θαη ζρέζεηο ηνπο ζην ρψξν θαη κε ην ρψξν). Σηο 
ζπζρεηίδεη κε βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ νξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θαη κε ην 
ειιεληθφ ζχζηεκα ρσξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γηεξσηάηαη γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 
ελ εμειίμεη κεηαβνιέο ζπληζηνχλ αιιάδνπλ ηελ ηξνρηά ηνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 
 

Λέξειρ κλειδιά: δξαζηεξηόηεηεο, ζύζηεκα, θαηνηθία, δηαθιάδωζε 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ Διιάδα δηαλχεη κηα πεξίνδν ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ ζην νηθνλνκηθφ, ζεζκηθφ θαη 
θνηλσληθφ επίπεδν. Οη δξακαηηθέο θαη αλαηξνθνδνηνχκελεο κεηψζεηο ζε εηζνδήκαηα, 
απαζρφιεζε θαη θαηαλάισζε έρνπλ ήδε επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. ε 
καθξνζθνπηθή θιίκαθα νη αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζε, αιιά θαη εληζρχνληαη απφ, ηελ 
κεηαθνξά παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επηρεηξήζεσλ ή ηκεκάησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
άιιεο ρψξεο, ελψ πξνθαιείηαη θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε γηα ιφγνπο απαζρφιεζεο. Ζ 
αιιαγή ησλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη δηαβίσζεο ζπλδέεηαη άκεζα θαη ακθίδξνκα κε 
ηε ζεκεησηηθή δηάζηαζε ησλ πξνηχπσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν.  
 
2. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΓΗ 
 

Τπάξρνπλ δχν ζηαζκνί ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ απηνχ πνπ ζπκβαηηθά νλνκάδεηαη 
‘ρξήζε γεο’: Ζ Υάξηα ηεο Αζήλαο θαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε.  
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Καηά ηε Υάξηα ηεο Αζήλαο, δηαθήξπμε ζηελ νπνία θαηέιεμε ην 4ν Γηεζλέο πλέδξην 
χγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο ζηελ Αζήλα ην 1933 θαη απεηέιεζε ηε βάζε γηα ην νκψλπκν 
βηβιίν ηνπ Le Corbusier, ν ρψξνο νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δσλψλ: 
θαηνηθία, αλαςπρή, εξγαζία θαη θπθινθνξία. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε (Mc Loughlin, 
1969) ζεσξεί φηη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ πξνθχπηεη θαζψο νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ 
δξαζηεξηφηεηεο ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, δηεμάγνληαη ζε ρψξνπο. Οη 
ζρέζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθδειψλνληαη σο ξνέο. Ζ θπθινθνξία ζεσξείηαη ζρέζε. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο παχνπλ λα ηαπηίδνληαη κε ηηο ρξήζεηο γεο. 

 Ζ θνηλσληθή παξαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ε ζπλάξηεζή ηνπο κε ηηο 
θνηλσληθέο (νηθνλνκηθέο-πνιηηηθέο-ηερλνινγηθέο) ζπλζήθεο, είλαη επξχηεξν θαη θξίζηκν 
δήηεκα (πξβι. Λαγφπνπινο, 1994). 

ε ζεζκηθφ επίπεδν, νη ‘ρξήζεηο γεο’ γηα ηε ζχληαμε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, θαη 
ηνλ πνιενδνκηθφ έιεγρν, δηέπνληαη απφ ην ΠΓ ηεο 23.02.87 (ΦΔΚ 166Γ/ 06.03.87) γηα ηηο 
‘Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο’. ην ηέινο ηνπ 2011 δφζεθε ζε δηαβνχιεπζε 
ζρέδην ελφο λένπ ΠΓ κε ηνλ ίδην ηίηιν. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 δεκνζηεχηεθε ε 
πιεξνθνξία φηη ηνλ Οθηψβξην ζα εηζαρζεί ζηε Βνπιή ‘ζρέδην λφκνπ πνπ ζα αθνξά ζηηο 
ρξήζεηο γεο θαη ηελ πνιενδνκία’ (Σν Βήκα, 29/8/13). 

 
3. ΜΔΣΑΒΟΛΔ Δ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΥΔΔΙ ΣΟΤ 
 

3.1. Καηνηθία (θαη πιεζπζκφο) 
Ζ θαηνηθία πθίζηαηαη αιιαγέο ζε πνιιά επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 
Γεληθά κεγέζε: Με δεδνκέλε ηε κεηαλάζηεπζε Διιήλσλ πξνο ην εμσηεξηθφ αιιά θαη 

ηελ εθ λένπ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη παιαηφηεξα απφ μέλεο ρψξεο 
πξνο ηελ Διιάδα θαη ηψξα θεχγνπλ απφ ηελ Διιάδα (αξθεηνί επηζηξέθνπλ ζηηο ρψξεο 
αξρηθήο πξνέιεπζεο), θαίλεηαη φηη νδεχνπκε πξνο κηα κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 
ηεο θαηνηθίαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο κε δείθηε ηνλ πιεζπζκφ θαη κάιηζηα ηηο κηθξφηεξεο 
παξαγσγηθέο ειηθίεο θαη, αθφκα εηδηθφηεξα, ηνπο λένπο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο. 

Ο πίλαθαο δίλεη ηελ κεηαβνιή κεηαμχ 2001 θαη 2011 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 
ρψξαο, ζην ζχλνιν θαη θαηά ππεθνφηεηα, κε βάζε ηα κέρξη ζηηγκήο δηαηηζέκελα ζηνηρεία. 

 

 Ππαγμαηικόρ πιεζπζκφο Μόνιμορ πιεζπζκφο 
 2011 2001 2011 2001 

ύνολο 10.939.727 10.964.020 10.815.197 10.934.097 
Διιεληθή ππεθνφηεηα   10.166.929   10.171.906 

Άιιε Τπεθνφηεηα *   797.091 911.929 762.191 
Άιιε  Τπεθνφηεηα %   7,2701 8,4319 6,9708 
 
* ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ηα άηνκα κε δηπιή (ειιεληθή θαη άιιε) ππεθνφηεηα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηεγνξία.  
ηα ζηνηρεία γηα ην 2011 δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. Δδψ, ηα άηνκα κε δηπιή ππεθνφηεηα 
ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001 πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία 'Διιεληθή ππεθνφηεηα'. 

 
Κιίκαθα δωλώλ εκεξήζηωλ κεηαθηλήζεωλ: Σν ρσξνζεηηθφ πξφηππν ηεο θαηνηθίαο 

πθίζηαηαη ζεκαληηθή αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε πξνο ηα πξνάζηηα. Ζ θαηνηθία ζε 
πξνάζηηα ζπλεπάγεηαη εμάξηεζε απφ ην ηδησηηθφ απηνθίλεην θαη κεγάιν θφζηνο 
κεηαθηλήζεσλ ελψ ηα εηζνδήκαηα κεηψζεθαλ. Παξάιιεια, ε κείσζε ησλ ελνηθίσλ ζε 
πεξηνρέο κέζα ζηηο πφιεηο, γηα ιφγνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο 
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εηθφλαο θάπνησλ πεξηνρψλ, νδεγεί ζε αλάζρεζε, αλ φρη αληηζηξνθή ηεο ηάζεο γηα 
θαηνηθία ζε πξνάζηηα (πξβι.: Μαθεδνλία, 25.05.2012). Δλ ηνχηνηο, ε θπγή απφ ηα 
πξνάζηηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξεο θηλήζεηο απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο. 

(Μηθξνθιίκαθα θαη) Κέιπθνο: Σν δήηεκα ηνπ θειχθνπο εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο ή δείθηεο: Γηεμάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ζε θαηάιιειν θέιπθνο, θαη γηα πνηνπο 
θαη πφζνπο ρξήζηεο; Πφζα θαη πνηα θειχθε πνπ πξννξίδνληαλ, ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα 
θαηνηθία είλαη θελά (κε ρξεζηκνπνηεζέληα ή ‘εθθελσζέληα’); Ζ πξφζβαζε ζε ‘θαλνληθή 
θαηνηθία’ θαηά ηελ ΔΛΣΑΣ, ζεσξείηαη ζηνηρεηψδεο δείθηεο επεκεξίαο. ην χληαγκα 
(άξζξν 21, παξ. 4) νξίδεηαη φηη «Ζ απφθηεζε θαηνηθίαο απφ απηνχο πνπ ηε ζηεξνχληαη ή 
πνπ ζηεγάδνληαη αλεπαξθψο απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ Κξάηνπο.» 

Η Καηάζηαζε ηνπ αζηέγνπ: Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ-ηεζζάξσλ 
εηψλ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη ζπλερή δηεχξπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αζηέγσλ.  

Σν θαηλφκελν ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάλην ζηελ Διιάδα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, 
πξαθηηθά κε-ελδερφκελν. Οη εηθφλεο ‘απφιπηα’ αζηέγσλ, νπζηαζηηθά πεξηνξίδνληαλ ζε 
λενεηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο ρσξίο επίζεκα έγγξαθα θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ έςαρλαλ 
εξγαζία. ηα κέζα ηνπ 2010 ην θαηλφκελν ήηαλ ήδε ζεκαληηθφ ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο 
Αηηηθήο θαη άιισλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη νη άζηεγνη ειιεληθήο θαηαγσγήο ππεξέβαηλαλ ζε 
αξηζκφ ηνπο κεηαλάζηεο (Τα Νέα, 21.06.2010). «Σν 2009 νη ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ 
Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο παιηέο λνκαξρίεο -δελ αληαπνθξίζεθαλ φιεο- ‘κέηξεζαλ’ 
21.000 άζηεγνπο».Δθηηκήζεηο απφ ην ηέινο ηνπ 2011 ππνιφγηδαλ ζε 15.000-20.000 ηνπο 
αζηέγνπο πνπ έβξηζθαλ θαηαθχγην «ζε εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα, πιαηείεο θαη πεδνδξφκηα 
κφλν ζηελ Αηηηθή.»(Μ. Μπνπινπηδά, 2012). χκθσλα κε εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ ζηε 
Βνπιή 42 βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑΔΚΜ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 πεξηζζφηεξνη απφ 40.000 
ζπκπνιίηεο καο δνχζαλ«ζηνλδξφκν ή ζε αθαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο βηψλνληαο ηελ 
πην αθξαία κνξθή θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (Ζ Απγή, 3/10/2012).Ο 
αθξηβήο αξηζκφο ησλ αζηέγσλ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί αιιά, κε βάζε ηελ πνξεία 
ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ, κάιινλ ζα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. 

Οη κεγάινη δήκνη, νξηζκέλνη ΜΚΟ (φπσο ε Κιίκαθα θαη ε PRAKSIS), ε εθθιεζία, 
πξνζθάησο θαη ζε θάπνην βαζκφ θαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε, αιιά θαη ρνξεγνί φπσο ν 
ΟΠΑΠ (Τν Βήκα, 08.02.2012) θαη ην Ίδξπκα Νηάξρνο (Η Καζεκεξηλή 16.02.2012, Τν 
Βήκα 23.05.2012) εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ θαη δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα. 

Έλα δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δπζθνιία θαηαγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε κέρξη 
πξφζθαηα έιιεηςε επίζεκνπ νξηζκνχ ηνπ αζηέγνπ. Με ην άξζξν 29 ηνπ λφκνπ 4052/2012 
(ΦΔΚ 41Α’), εθαξκνζηηθνχ ηνπ Μλεκνλίνπ 2 γηα ζέκαηα Τγείαο, δφζεθε λνκνζεηηθφο 
‘Οξηζκφο αζηέγνπ’. ηνπο αζηέγνπο ‘πεξηιακβάλνληαη ηδίσο απηνί πνπ δηαβηνχλ ζην 
δξφκν, ζε μελψλεο, απηνί πνπ θηινμελνχληαη απφ αλάγθε πξνζσξηλά ζε ηδξχκαηα ή άιιεο 
θιεηζηέο δνκέο, θαζψο θαη απηνί πνπ δηαβηνχλ ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα’ (παξ. 2). Οη 
άζηεγνη αλαγλσξίδνληαη ‘σο εππαζήο θνηλσληθή νκάδα, ζηελ νπνία παξέρεηαη θνηλσληθή 
πξνζηαζία’ (παξ.1). Ο νξηζκφο ηνπ λφκνπ 4052 θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ‘Δπξσπατθή Σππνινγία γηα ηελ έιιεηςε ζηέγεο θαη 
ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ θαηνηθία’ (ETHOS), ηεο ‘Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο ησλ 
νξγαλψζεσλ πνπ εξγάδνληαη κε ηνπο αζηέγνπο’ (FEANTSA). 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία, απφ θάζε άπνςε, έρεη ε αθξαία θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ ‘πνπ 
δνπλ ζην δξφκν’ (θαηεγνξία 1 ηεο ETHOS). ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηνίθεζε φρη κφλν 
δελ έρεη ζπκβαηηθφ θέιπθνο αιιά θαη δηαζπάηαη ρσξηθά ζηηο ππν-ιεηηνπξγίεο εμ’ ψλ 
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ζπληίζεηαη απηφ πνπ ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία νλνκάδεηαη ‘θαηνηθία’: ηε ζπκβαηηθή 
θαηάζηαζε ε θαηνίθεζε ζεκαίλεη φηη κέζα ζην θέιπθνο ή ζηνλ απζηεξά νξηνζεηεκέλν 
ρψξν ηεο θαηνηθίαο (νηθφπεδν κνλνθαηνηθίαο) δηεθπεξαηψλνληαη απηνλφεηα δηάθνξεο επί 
κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν χπλνο ή αλάπαπζε, ε ζίηηζε, ε πξνζσπηθή πγηεηλή, θιπ. Ζ 
θαηνηθία είλαη κηα ζηνηρεηψδεο ρσξνιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ 
θνηλσληθή έληαμε. Γηα φζνπο δνπλ ζην δξφκν ε ελφηεηα απηή δηαζπάηαη ζε έλα αζαθέο 
πιέγκα επί κέξνπο κηθξν-δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ δηεθπεξαηψλνληαη ‘θαλνληθά’, δειαδή 
ζχκθσλα κε ηα ηππηθά αιιά θαη ηα ηζρπξά άξξεηα πξφηππα. Σν πιέγκα ησλ κηθξν-
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξά θάζε ζπγθεθξηκέλν άζηεγν ελδέρεηαη λα κεηαθηλείηαη ζην 
ρψξν θαζψο ν άζηεγνο αλαδεηεί θαιχηεξεο ζπλζήθεο/ζέζεηο ή εμσζείηαη λα κεηαθηλεζεί. 

Άιιν δήηεκα είλαη ε αλαβνιή ηεο δηάζπαζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ λνηθνθπξηψλ θαη, 
άξα, ε αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο (ηνπ δείθηε θαηάιεςεο) ζηα θειχθε πνπ δελ είλαη θελά:  
Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, νη λένη παξαηείλνπλ ηε δηακνλή ζηελ θαηνηθία ησλ 
γνλέσλ ηνπο ή επηζηξέθνπλ ζε απηήλ. Ζ θαηάζηαζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζηελ 
αγνξά θαηνηθίαο, ζηελ παξαγσγή λέσλ αιιά θαη ζηε δηάζεζε ήδε θηηζκέλσλ θαηνηθηψλ. 

Τα ζπζζίηηα: Ζ παξνρή ζπζζηηίνπ ζε αλζξψπνπο πνπ δελ ππφθεηλην ήδε ζε άκεζε 
ηδξπκαηνπνίεζε είλαη κία απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 
παξνρή ζπζζηηίνπ, απφ ηελ εθθιεζία ή άιιεο νξγαλψζεηο, πξνυπήξρε ηεο θξίζεο. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα φκσο ην κέγεζνο θαη ε θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ απμάλνληαη 
δξακαηηθά. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 ‘πεξίπνπ 250.000 άηνκα ηξεθφηαλ θαζεκεξηλά κέζσ 
ησλ ζπζζηηίσλ, αιιά θαη ησλ παθέησλ κε ηξφθηκα πνπ παξέρνπλ ζε ζπίηηα ε 
Αξρηεπηζθνπή θαη νη κεηξνπφιεηο’ (www.skai.gr). ηνλ θεληξηθφ ηφπν ηεο εθθιεζίαο ζην 
δηαδίθηπν αλαθέξνληαη νη δηεπζχλζεηο 190 ελνξηψλ πνπ δηαλέκνπλ δσξεάλ θαγεηφ. Σα 
ζεκεία/ρψξνη δηαλνκήο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα. Καζψο ε εθθιεζία δελ είλαη ν κφλνο 
ζρεηηθφο θνξέαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηηηδφκελσλ, θαη ν αξηζκφο ησλ 
ζεκείσλ/ρψξσλ παξνρήο ζπζζηηίσλ αλά ηε ρψξα είλαη πξνθαλψο αξθεηά κεγαιχηεξνο. 

Ζ πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία θαη θηηξηνινγηθή νξγάλσζε ησλ ρψξσλ δηαλνκήο ζπζζηηίσλ 
έρεη νκνηφηεηεο κε ηα εζηηαηφξηα, αιιά νη ρξήζηεο ηνπο αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε 
νηθνλνκηθή/θνηλσληθή θαηεγνξία. Οη ρψξνη ζπζζηηίσλ απνηεινχλ αλαγθαζηηθή επηινγή 
θαη ζεκαίλνπλ θαη έλα είδνο εθξίδσζεο. Γηα έλα πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ, νη ρψξνη απηνί 
αληηζηνηρνχλ ζε κηα επίζεο αλαγθαζηηθή θαη εθξηδσηηθή δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηνπ 
θαηνηθείλ (αθφκα θαη αλ δηαζέηνπλ ‘αλεπαξθή θαηνηθία’). 

ην ηέινο ηνπ 2011 ηα ΜΜΔ πξφβαιαλ ην δήηεκα ηνπ ππνζηηηζκνχ καζεηψλ κε 
αλαθνξέο ζε πεξηζηαηηθά ιηπνζπκηψλ. Ζ ηφηε πθππνπξγφο Παηδείαο αλαθνίλσζε πηινηηθφ 
πξφγξακκα ρνξήγεζεο κηθξνγεπκάησλ ζε 18 ζρνιεία ηεο Αηηηθήο (www.news247.gr/, 
30/1/2012, www.tovima.gr, 11/12/2011). ρεηηθή πξσηνβνπιία αλέιαβαλ θαη Γήκνη. ην 
ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2012 ην πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ δελ είρε αθφκα πινπνηεζεί 
(www.skai.gr, 22/2/2012). Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ν ππνπξγφο Παηδείαο αλαθνίλσζε φηη 
έλα κηθξφ γεχκα ζα δηαηίζεηαη θαζεκεξηλά ζε 250.000 καζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε 
κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί «ιχζε ζην ζέκα ηνπ ππνζηηηζκνχ, κε έλαλ ηξφπν πνπ λα κελ 
δεκηνπξγεί θνηλσληθέο δηαθξίζεηο» (http://www.inews.gr/). Παξάιιειεο πξνζπάζεηεο 
γίλνληαη θαη απφ άιινπο θνξείο φπσο ην ίδξπκα Νηάξρνπ (ΗΝ). Σν επηέκβξην ηνπ 2013 
ν Γήκνο Νέζηνπαπνθάζηζε λα ρνξεγείηαη «θαζεκεξηλά δσξεάλ δεθαηηαλφ γεχκα ζε 
φινπο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ» (Απηνδηνίθεζε). 
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Ζ ρνξήγεζε ησλ κηθξνγεπκάησλ, απηνλφεηα ζεηηθή ζε βηνινγηθφ επίπεδν, φηαλ δελ 
γίλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο πινπνηεί κηα ζαθή δηαρσξηζηηθή γξακκή. ε ζηελφ 
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν δελ έρεη έληνλε ή πνιχ πξνθαλή εθδήισζε. Παξακέλεη ην δήηεκα 
ηνπ ζεκεησηηθνχ επηπέδνπ, έζησ θαη αλ δειψλεηαη φηη ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα 
κελ είλαη πνιχ εκθαλήο ν δηαρσξηζκφο θαη ε εμάξηεζε απφ ηε βνήζεηα. 

Ξελώλεο-ππλωηήξηα: Ζ θαηάζηαζε ηνπ αζηέγνπ ή/θαη ηεο αδπλακίαο ζίηηζεο, έπιεμε 
θαη ζηξψκαηα κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξφηππν δηαβίσζεο θαη εκθαλίζηεθε θαη ζε 
πεξηνρέο πςεινχ θνηλσληθνχ γνήηξνπ (πξβι: Κπξηαθάηηθε Γεκνθξαηία, 4/12/11, θαη 
ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηεο DailyMail, παξνπζίαζε ζην Πξώην Θέκα, 20/5/12). Υψξνη 
θηινμελίαο αηφκσλ κε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ππήξραλ θαη παιαηφηεξα, αιιά ε 
ξαγδαία δηφγθσζε ηεο ζρεηηθήο αλάγθεο ζπγθξνηεί έλα ζαθψο λέν ηνπίν. Απφ ζηελά 
ιεηηνπξγηθή άπνςε νη μελψλεο είλαη θαηεγνξία γλσζηή θαη ζπκβαηηθή. Όκσο ην κέγεζνο 
ηεο παξνπζίαο ηνπο φπσο, πηζαλφηαηα, θαη ην πξφηππν ρσξνζέηεζήο ηνπο είλαη λέα 
ζηνηρεία. Ζ ζπγθξφηεζή ηνπο ζην κηθξν-ιεηηνπξγηθφ θαη ζην ζεκεησηηθφ επίπεδν, ν 
βαζκφο ηδησηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο θάζε ελνίθνπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ (ζα) δηακνξθψλνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο.  

Τν δήηεκα ηωλ παηδηώλ: Ζ θαηάζηαζε ηνπ αζηέγνπ επηθέξεη εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα 
ζηα παηδηά, ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν, 
ε δπλαηφηεηα λα πεγαίλνπλ ζην ίδην ζρνιείν γηα αξθεηφ δηάζηεκα (πξάγκα πνπ έρεη σο 
πξνυπφζεζε λα κελ κεηαθηλνχληαη ζπρλά ζε απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο 
‘θαηνηθίαο’) θαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο ή 
απνδνρήο εθ κέξνπο άιισλ νκάδσλ (καζεηψλ, ή θαη γνλέσλ, θ.ν.θ.), δελ είλαη δεδνκέλν, 
αιιά δεηνχκελν. ηελ Διιάδα ηέηνηα δεηήκαηα ήηαλ γλσζηά γηα πεξηπηψζεηο 
κεηαθηλνχκελσλ ή ζθεληηψλ, ηδηαίηεξα RΟΜ, ή θαη παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ δελ είραλ 
εμνηθεησζεί κε ηελ ειιεληθή γιψζζα (Κνπζηδψλεο θαη Νηθνιή, 2012). 

Η ζηέγαζε εξγαηώλ γεο: Ζ απνθάιπςε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο 
ησλ εξγαηψλ πνπ απαζρνινχληαλ ζηε ζπγθνκηδή ηεο θξάνπιαο ζηε Μαλσιάδα ηεο 
Ζιείαο θαη ε πξνβνιή ηνπο ζηα ειιεληθά θαη δηεζλή ΜΜΔ έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα 
δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο εξγαζίαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζε 
ζπλάξηεζε κε άιινπο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ πνπ δελ έρνπλ ‘ραξηηά’. Οη θαηαζηάζεηο ηχπνπ ‘Μαλσιάδαο’ (ην 
φλνκα ηεο πεξηνρήο θνξηίζηεθε πιένλ κε ζπκβνιηθή ζεκαζία) κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 
κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζε θξαηηθή θαη δηεζλή θιίκαθα. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα 
ζπγθξηζνχλ δνκηθά νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ακνηβέο θαη νη ελ γέλεη ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
ησλ κεηαλαζηψλ εξγαηψλ ηεο Μαλσιάδαο κε ηελ πεξίπησζε Διιήλσλ εξγαηψλ γεο ζε 
πεξηνδηθέο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεγάιεο έληαζεο εξγαζίαο έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 
‘80 (π.ρ. Πνκάθνη κεηαθηλνχκελνη ζηνλ θάκπν ησλ Γηαλληηζψλ). 

3.2. Δκπφξην θαη αλαςπρή 
Σν εκπφξην θαη ε αλαςπρή πθίζηαληαη ζεκαληηθή πηψζε ηνπ ηδίξνπ. ην ιηαληθφ 

εκπφξην ε πηψζε είλαη πεξίπνπ γεληθή αιιά πιήηηεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο κηθξέο 
επηρεηξήζεηο. Σα κεγάια εκπνξηθά θέληξα έρνπλ κείσζε ηνπ ηδίξνπ, αθφκα θαη κε 
δηαηήξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, αιιά θαίλεηαη φηη ε κείσζε είλαη κηθξφηεξε απφ ην 
ζχλνιν ηεο αγνξάο (Καζεκεξηλή, 09.04.2012, πξβι. Καζεκεξηλή 20.05.2011, 
Διεπζεξνηππία 13.11.2011). Πξφζθαηα, ε κείσζε ηνπ ηδίξνπ έρεη θηάζεη θαη ζηα είδε 
δηαηξνθήο θαη ηα supermarket. 
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Χωξηθέο εθδειώζεηο ηεο ζπξξίθλωζεο: ην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηελ αλαςπρή ε πηψζε 
ηεο δήηεζεο νδήγεζε ζην θιείζηκν πνιιψλ, πξφζθαηα θαη κεγάισλ, επηρεηξήζεσλ κε 
ακεζφηεξε ρσξηθή εθδήισζε ηελ εηθφλα ησλ θιεηζηψλ θαηαζηεκάησλ. Σν θαηλφκελν, 
ήδε αηζζεηφ θαη ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ, μεθίλεζε πηζαλφηαηα απφ δηάζπαξηα κηθξά 
θαηαζηήκαηα θαη ηα άηππα ηνπηθά θέληξα. Έρεη ζεκαληηθή πξνβνιή ζηα ΜΜΔ θαη έρεη 
θαηαγξαθεί κε ζεκαληηθή ρσξηθή ιεπηνκέξεηα ζε έξεπλεο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο 
Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (http://www.esee.gr). Βέβαηα, θαη θαζψο ηα θαηλφκελα είλαη πην 
ζχλζεηα απφ ηελ γξακκηθή επαλάιεςε ηεο γεληθήο ηάζεο ζε θάζε θιίκαθα θαη πεξηνρή, 
ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θέληξσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ θξαηνχλ ή θαη εδξαηψλνπλ ηε ζέζε 
ηνπο ζε πεξηζζφηεξν ηνπηθφ ή θαη δηεζλέο επίπεδν,  φπσο ε αγνξά ηνπ Δπφζκνπ ζηε 
Θεζζαινλίθε (Καληηζάθε, 2013) θαη ε δψλε πεξί ην θαηάζηεκα ηεο ΗΚΔΑ, επίζεο ζηε 
Θεζζαινλίθε, αληίζηνηρα (Kousidonis, 2013a). 

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη έλα κέξνο ηεο αλαςπρήο πνπ ζηεγάδνληαλ ζηα κεγάια θέληξα 
(δαπαλεξήο) δηαζθέδαζεο (θαη επίδεημεο πινχηνπ) πνπ ηψξα ιεηηνπξγνχλ ειάρηζηα ζε 
ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ έρεη δηνρεηεπζεί ζε πην νηθνλνκηθέο κνξθέο αλαςπρήο 
θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο φπσο νη θαθεηέξηεο πξάγκα πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ, 
επηηξέπεη ηα ζπρλά ζηνρεπκέλα ζρφιηα γηα ‘αδηθαηνιφγεηα’ κεγάιν φγθν αλαςπρήο έηζη 
ψζηε λα ‘δηθαηνινγείηαη’ επηθνηλσληαθά ε ελίζρπζε ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. 

εκαληηθφ είλαη έλα δηαζπλνξηαθφ θαηλφκελν: Κάηνηθνη βνξείσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 
πξνζθεχγνπλ γηα αγνξέο (πξφζθαηα αθφκα θαη γηα πέιεη) αιιά θαη ηαηξηθέο, θπξίσο 
νδνληηαηξηθέο, ππεξεζίεο ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ κε πνιχ ρακειέο 
ηηκέο. Ζ πξαθηηθή απηή επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο εληφο ησλ ζπλφξσλ. 

Δηδηθέο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάηωλ: Γχν είδε θαηαζηεκάησλ είλαη ‘δείθηεο’ ηεο θξίζεο. 
Σα ‘θηλέδηθα’, θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε εκπνξεχκαηα ρακεινχ θφζηνπο, 

πνπ γλψξηζαλ κεγάιε εμάπισζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, βξίζθνληαη ζε θαηηνχζα πνξεία θαη 
αξθεηά έθιεηζαλ (www.tovima.gr, 26/02/2012). Πξνθαλψο ε πειαηεία ηνπο πεξηήιζε ζε 
αθφκα ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή/θαη νη επηρεηξήζεηο βξήθαλ επθαηξίεο αιινχ.  

ε αληίζεζε κε ηελ θακπχιε αλάπηπμεο ησλ θηλέδηθσλ, ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα θαη ηα 
αληαιιαθηήξηα ρξπζνχ δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο θαη απμάλνληαη. Ζ αχμεζή 
ηνπο ζπλαξηάηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ην 2011, αιιά νθείιεηαη ζηελ 
νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ (Έζλνο, 06.01.2012). 

Με ζπκβαηηθή αγνξά: Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ 
ηθαλνπνηείηαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο: Μηα κάιινλ ζπκβαηηθή εθδνρή είλαη ε δηαλνκή 
δσξεάλ ηξνθίκσλ, ξνχρσλ θαη θαγεηνχ. ε ζηελή ζρέζε κε ηε δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ 
βξίζθεηαη ν ήδε δηαδεδνκέλνο ζεζκφο ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ.  

Πην ελδηαθέξνπζα θνηλσληθά, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κελχκαηνο, είλαη ε επαλαθνξά, 
ή εγθαζίδξπζε, θαη ζηε ρψξα καο, κνξθψλ νηθνλνκίαο ρσξίο ην ζπκβαηηθφ λφκηζκα. ηα 
‘ηνπηθά αληαιιαθηηθά δίθηπα’, ελίνηε κε ζπλδξνκή ηεο απηνδηνίθεζεο, γίλεηαη 
αιιεινεμππεξέηεζε ζε επίπεδν ππεξεζηψλ ή/θαη αγαζψλ. Ζ αμία αλάγεηαη είηε άκεζα 
ζηνλ δηαηηζέκελν ρξφλν είηε ζε ‘ηνπηθή αληαιιαθηηθή κνλάδα’ (www.time4time.gr/, 
www.antallaktiki.gr/, www.tem-magnisia.gr/). Ζ ρξήζε νξηζκέλσλ κνξθψλ 
αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θαη κηα κνξθή πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ρψξσλ ή θειπθψλ, ή θαη πεξηνδηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο. Βέβαηα, ε πνιπ-
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πεξηνδηθφηεηα ππήξρε θαη πξηλ ηελ θξίζε. 

3.3. Ζ θπθινθνξία 
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Ζ θπθινθνξία πινπνηεί ηε ζρέζε ησλ ρξήζεσλ. Δδψ ζα ζεκεησζεί κφλν φηηε 
νηθνλνκηθή αλαδίπισζε έρεη νδεγήζεη ζε εκθαλή κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηηο 
πεξηζζφηεξεο ρσξηθέο θιίκαθεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο θπθινθνξίαο 
(Κνπζηδψλεο θαη Νηθνιή, 2012).  

3.4. Σν δήηεκα ησλ θνηλσθειψλ 
ηελ πνιενδνκία βαζηθφ δνκεηηθφ ζηνηρείν είλαη ην δίθηπν ησλ θνηλνρξήζησλ θαη ησλ 

θνηλσθειψλ ρψξσλ. H γεηηνληά ή ‘πνιενδνκηθή ελφηεηα΄ ζε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο, απφ ηε 
δεθαεηία ηνπ ΄20, δνκείηαη γχξσ απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν, ζην 
ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ειιεληθήο πνιενδνκίαο, φπσο θαη κηα ζεηξά άιισλ ‘θνηλσληθψλ 
ππνδνκψλ’ πνπ παξέρνληαη ζε θνηλσθειείο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, είλαη θνκβηθά 
ζεκεία ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζχληαμεο ησλ κειεηψλ. Ο πνιενδνκηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο δηέπεηαη απφ ‘πνιενδνκηθά πξφηππα’ πνπ είλαη πην ‘άθακπηα’ θπξίσο 
ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (έσο θαη ην ιχθεην).  

ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ζπλερή πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ 
δηαθξίλνπκε κηα ηάζε απνκάθξπλζεο απφ ηελ πνιηηηθή πνπ επέηξεπε ηε ζπκβαηφηεηα κε 
ην γεληθφηεξν αθήγεκα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηελ εηδηθφηεξε ξεηνξεία ηεο 
νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία γηα ην ρψξν. Ζ ζπγρψλεπζε 
ζρνιείσλ είλαη πηζαλφηαηα έλα πξψην βήκα πνπ ζεκαηνδνηεί απηήλ ηελ απφθιηζε. 

Σα κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη κηα άιιε εθδήισζε ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην 
θνηλσληθφ θξάηνο, άξα θαη δηαθνξεηηθήο ζρέζεο κε ηνπο ρψξνπο ηεο ‘θνηλσληθήο 
ππνδνκήο’. Ζ ίδηα ηάζε είλαη έθδειε ζηελ πεξίπησζε ησλ ‘ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο’ 
πνπ ζπγθξνηνχλ ηα, ή δηεθπεξαηψλνληαη ζηα, δίθηπα ηεο ‘ηερληθήο ππνδνκήο’ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ (χδξεπζε, ειεθηξηζκφο, ζπγθνηλσλίεο θιπ). Ζ πνιηηηθή ηδησηηθνπνίεζεο 
ησλ δηθηχσλ δίλεη λέν λφεκα ζηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ.  
 
4. ΔΙΚΟΝΔ ΚΑΙ ΚΡΙΗ 
 

Ζ πεξίνδνο ηεο θξίζεο, φπσο θάζε επνρή, ζπλδέεηαη κε εηθφλεο, ζπρλά θπξηνιεθηηθέο, 
ελίνηε θαη θσηνγξαθίεο. Οη θσηνγξαθίεο αζηέγσλ, ζπζζηηίσλ θαη άδεησλ θαηαζηεκάησλ 
(ησλ ιεγφκελσλ ‘ινπθέησλ’, επίζεο ζεκαίλνπζαο ιέμεο) είλαη ραξαθηεξηζηηθέο. 
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη ίζσο θαη νη εηθφλεο ησλ θαπζφμπισλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε 
ππνλννχκελε ηε γλψζε φηη είλαη ιχζε αλάγθεο. Ζ νζκή ησλ ακθίβνιεο πξνέιεπζεο 
πιηθψλ πνπ θαίγνληαη ην ρεηκψλα ζηηο πφιεηο είλαη έλα αθφκα ζεκαίλνλ ηεο θξίζεο.  

Γχν άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη πηζαλφηαηα άμηεο ιφγνπ: 
Ζ εκβιεκαηηθή, θαη ζαθψο ζθελνζεηεκέλε, εηθφλα ηνπ πξσζππνπξγνχ λα αλαθνηλψλεη 

ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 απφ ην Καζηειφξηδν ηελ πξνζθπγή ζηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ 
ζηήξημεο. Ζ εηθφλα πεξηιακβάλεηαη ζε πιήζνο ειιεληθψλ θαη μέλσλsites. 

Ζ άιιε εηθφλα, φρη ηφζν θπξηνιεθηηθή, είλαη ησλ πεξίθεκσλ PorscheCayenneέμσ απφ 
αθξηβά λπρηεξηλά θέληξα πνπ ζα ηα ‘έςαρλε’ ε Δθνξία. Ζ εηθφλα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 
επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ηεο επηβνιήο ησλ κέηξσλ ‘ιηηφηεηαο’. Τπήξμε κία πεξίνδνο, 
πεξίπνπ ζην 2011, θαηά ηελ νπνία ιεγφηαλ φηη ε Δθνξία ζα εξεπλνχζε ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε εθείλσλ πνπ νδεγνχζαλ πνιπηειή ηδηπ θαη δηαζθέδαδαλ ζε αθξηβά θέληξα.  Ζ 
ζηνρνπνίεζε ζπκβφισλ, πνπ δελ κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη ν κέζνο πνιίηεο, επέηξεπε λα  
ζεσξεζεί φηη ηα κέηξα ζα αθνξνχζαλ κφλν πινχζηνπο θνξνθπγάδεο.  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σν ρσξηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε κηα πξνθαλή δηαδηθαζία ζρεηηθήο 
ζπγρψλεπζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (ηππηθή ή θαη άηππε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 
ζπλφξσλ, κεηαβαιιφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ζπκκεηνρή ζηελ ΔΔ). ην εζσηεξηθφ 
ηνπ αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο ηάζεηο: Αλαδίπισζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ζηνλ εαπηφ 
ηνπο, αιιά θαη αληνρή ή θαη ζρεηηθή ελίζρπζε ηεο ζέζεο άιισλ πεξηνρψλ (Kousidonis, 
2013b). ηελ πνιχ αλαιπηηθή θιίκαθα ε θαηνηθία κπνξεί λα θαηαθεξκαηίδεηαη θαη λα 
δηαρέεηαη ζην ρψξν (πεξίπησζε αζηέγσλ). Ζ ζεκεξηλή αζηαζήο θαηάζηαζε ηνπ ρσξηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ε πχθλσζε ηνπ ρξφλνπ (θαη) ησλ ρσξηθψλ εμειίμεσλ, θαη ε κεγάιε 
επαηζζεζία ζε ελδερφκελεο κεηαβνιέο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, φπσο ε νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή πνιηηηθή θιπ, δείρλνπλ φηη ην ρσξηθφ ζχζηεκα πιεζηάδεη ζε θάζε 
δηαθιάδσζεο πξνο δηάθνξεο ελδερφκελεο εμειίμεηο. Πηζαλψο ην ζχζηεκα ζα παιηλδξνκεί 
πξνζσξηλά γχξσ απφ κηα θαηάζηαζε ζρεηηθήο ηζνξξνπίαο.   

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ρσξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαίλεηαη κάιινλ αζχκβαην κε ηηο 
ζεκεξηλέο ηάζεηο παξέκβαζεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  
 
Ζ αλαθνίλσζε εκπίπηεη ζηε κειέηε κνπ γηα ηε ζχγρξνλε ηξνπή ηνπ ελ γέλεη 

ρεδηαζκνχ, πνπ θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξν-ιεπηηθνύ (preemptive) θαη ηνπ 
ελάξεηνπ (virtuous). Δηδηθφηεξα, αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνχ (πξνο απνθπγήλ) Πξν-
ιεπηηθνύ & Ελάξεηνπ Σρεδηαζκνύ (ΠΔ) ζηα εγρψξηα ζπκθξαδφκελα ηεο "θξίζεο". 
Απνηειείηαη απφ έλα ηειείσο ελδεηθηηθφ απάλζηζκα πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ απφ 
ην επηθνηλσληαθφ ηνπίν ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο, θαζψο, κάιηζηα, ν ξφινο ησλ κήληηα 
έρεη θαηαζηεί πιένλ "νξγαληθφο" γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ "ζεσξεηηθνχ" ιφγνπ γηα ηνλ 
ρψξν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία-δηεμαγσγή ησλ (κειινληηθψλ, έζησ, ιφγσ "θξίζεο") 
ζρεδηαζηηθψλ επεκβάζεσλ. ην ηέινο, κε ηελ επθαηξία, γίλεηαη κηα εθηίκεζε σο πξνο ηε 
ζπλάθεηα ηνπ (πξνζαξκνζκέλνπ) ΠΔ κε ηε ζεκεξηλή θη επηηφπηα ζπγθπξία ηεο "θξίζεο".  

 
Λέξειρ κλειδιά: Πξν-ιεπηηθόο & Ελάξεηνο Σρεδηαζκόο, επηθνηλωληαθό πεξηβάιινλ, πξν-
δηακεζνιάβεζε, πξαθηόξεπζε, πνιηηηθή  
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

ρεδφλ αδηφξαηα, νη (ζρσξεκέλεο) "θαιέο" αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκία, κέζσ ηνπ 
"αξρηηεθηνληθνχ/πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ", έρνπλ παξακεξηζηεί απ' ηνλ ελ γέλεη 
ρεδηαζκφ. Μηα πξνζεθηηθφηεξε εμέηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ, φπσο πξνσζείηαη θαη 
δηακνξθψλεηαη, ζα καο έδηλε ηα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: είλαη πξν-ιεπηηθόο θη 
ελάξεηνο. Πνιχ ζπλνπηηθά, ν Πξν-ιεπηηθφο & Δλάξεηνο ρεδηαζκφο (ΠΔ, ζην εμήο), 
φπσο ηνλ έρσ εηζεγεζεί (γηα ηελ απνθπγή ηνπ)1, δηαζέηεη δχν επηρεηξεζηαθά ζθέιε -- ηελ 
"πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία" θαη ηελ "θνηλσληθή αζθάιεηα"-- θαη ζεκειηψλεηαη ζε κηα 
λνκηθν-εζηθνινγηθή θαηνρχξσζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο επεκβάζεηο ηνπ. Ζ πξφ-
ιεςε, σο "preemption" αληί ηεο πξνεγνχκελεο "prevention", θηάλεη κέρξη ηελ πξν-
νηθνλφκεζε θαη πξν-εμφθιεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, θαη ηελ ηειηθή δηαζθάιηζή ηνπο. 
Ζ παιηά πξνβιεπηηθφηεηα, κεηά ηελ κάιινλ "παζεηηθή" (ή "νπδέηεξε" ην πνιχ) 
πξνζηαηεπηηθή πξφιεςε, εμειίζζεηαη ζε κηα "ελεξγεηηθή" ("δξαζηαθή") πξφ-ιεςε 
(preemption). Σαπηφρξνλα, ν ρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ελάξεηνο, θαη λα επηθαιείηαη 
ηελ ελαξεηφηεηά ηνπ, αληί ηεο "θαιφηεηαο" πεξαζκέλσλ επνρψλ. Δίλαη, δειαδή, 
πεπεηζκέλνο γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο είλαη θαζνιηθή. 
Ζ φιε ινγηθή θαη "θηινζνθία" ηνπ δελ ππαθνχεη ζε θαλέλα θξηηήξην επηζηεκνινγηθήο 
εγθπξφηεηαο, αιιά ζηε ζσηεξηνινγηθή αξρή ηεο εθπιήξσζεο, ζπγθεθξηκέλνπ 
ζξεζθεπηηθν-δνγκαηηθνχ ηχπνπ.  

Ζ εκθάληζή ηνπ πξνεγείηαη ηεο παξνχζαο "θξίζεο", σζηφζν απφ ηε ζχζηαζή ηνπ 
θηφιαο επηθαιείηαη δηαθφξσλ κνξθψλ θαη βαζκψλ "θξίζηκεο θαηαζηάζεηο", πνπ ηνπ 
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παξέρνπλ απ' ηελ πιεπξά ηνπο θαη ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο επέκβαζεο, ρσξίο ηελ 
απαξαίηεηε πνιηηηθή ηεο λνκηκνπνίεζε.  

 
Ζ εηζήγεζή κνπ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ΠΔ ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

επηρψξηαο "θξίζεο". Πεξηιακβάλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ απάλζηζκα πξφζθαησλ 
πεξηζηαηηθψλ απ' ην ηνπίν ησλ κήληηα (ΜΜΔ, δηαδίθηπν, "κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο"). 
Σν πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο κειέηεο κνπ δελ είλαη θαζφινπ ζπκπησκαηηθφ˙ θαζψο φιν 
θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ γηα ηνλ ρψξν απνξξνθάηαη απφ ηελ 
επηθνηλσληαθή-ζεακαηηθή ζθαίξα, ε κεζεπηηθή παξάκεηξνο ("mediality") θαζίζηαηαη 
"νξγαληθφ" κέξνο ηνπ ρεδηαζκνχ.  

 

 
(πεγή εηθφλσλ: www.youtube.com - επεμεξγαζία απφ ηνλ γξάθνληα)  

 
1. ΥΧΡΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ - ΥΧΡΟΗ ΑΤΣΟ-ΓΔΜΔΤΖ  

 
' εθεκεξίδα πφιεο ηεο πεξηθέξεηαο, δηαβάδνπκε ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε δηεκεξίδαο 

«ελεκεξσηηθνχ & εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα» κ' αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 
Πεξηβάιινληνο, γηα ην 2010 (θαη πξψηε ρξνληά ηεο Δπνρήο ησλ Μλεκνλίσλ γηα ηε ρψξα). 
Σν δεκνζίεπκα απνηειεί κηα επαξθέζηαηε επηηνκή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θη ελλνηψλ ηεο 
Νέαο Οκηιίαο γηα ηε λεν-εκθαληδφκελε, επίζεο, επηρείξεζε βην-πνιηηηθήο αλαδφκεζεο 
ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο. Αλάκεζα ζηνπο αμηνπξφζεθηνπο "ζεκαηηθνχο ρψξνπο", φπνπ ζα 
ζπλέβαηλε ε δηεκεξίδα, αλαγγέιινληαλ θη έλα είδνο πνπ πξνθαινχζε κηα ηδηαίηεξε 
πεξηέξγεηα: «Υψξνη απηνδέζκεπζεο λέσλ αλζξψπσλ ζε δξάζεηο»2.  

Έθηνηε, καδί κε ζπλεξγάηεο θαη ζπλνκηιεηέο, πξνζπαζνχζακε φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ, 
κεηαμχ ζνβαξνχ θη αζηείνπ, λα ζπιιάβνπκε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ραξαθηήξα ελφο "ρψξνπ 
απην-δέζκεπζεο". Σα απνηειέζκαηα ήηαλ κάιινλ πεληρξά. Ίζσο επεηδή δελ βιέπακε απηφ 
πνπ 'λαη θηφιαο κπξνζηά καο.  

Ζ πεδνδξφκεζε απνηεινχζε ήδε έλαλ επηιεθηηθφ απνθιεηζκφ, αλάκεζα ζε 
πξνυπάξρνληεο. Ζ πνδειαηνδξφκεζε, φκσο, είλαη θάηη πνιχ επηπιένλ: πέξαζκα απ' ηελ 
πεηζαξρία κηαο δενληνινγίαο θπθινθνξίαο κε ηα πφδηα (θαη ηνπ ζηπιηδαξίζκαηφο ηεο), 
ραιαξήο ζε ζρέζε κε ηελ θσδηθνπνηεκέλε θπθινθνξία, ζ' έλα ζχζηεκα απην-ειέγρνπ. 
Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ δήηεκα, δειαδή, ν (έκκεζνο) απνθιεηζκφο ελφο "αζίγγαλνπ", 
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αο πνχκε, απ' ηελ θπθινθνξία ζηνλ πεδφδξνκν, ζε ζρέζε κε ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ (ιέκε 
ηψξα) ζηελ θπθινθνξηαθή εζηθή πνπ πξνυπνζέηεη θη επηηάζζεη ν πνδειαηφδξνκνο.  

Πάλησο, γηα φζνπο ζπκνχληαη, ε αλάθιεζε ζηε κλήκε ηνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηνπ 
αηηήκαηνο, απφ ηξεηο δεθαεηίεο πξηλ, πεξί "ρψξσλ ειεπζεξίαο", ίζσο θέξεη έλα πηθξφ 
ρακφγειν (γηα ραηξεηηζκφ ζηνλ Μ. Παπαδνιακπάθε)3. Σειείσο ζηνλ αληίπνδα, δειαδή, 
ζήκεξα, ην πνιηηηθφ δεηνχκελν ηεο ειεπζεξίαο έρεη κεηαπέζεη ζ' έλα δήηεκα απν-
πνιηηηθνπνηεκέλεο δέζκεπζεο θη απην-δέζκεπζεο, απνθιεηζηηθά εζηθήο ηάμεο. Πψο, 
άξαγε, λα "κηινχλ" απηνί νη λενζχζηαηνη ρψξνη, φρη πηα θαη κφλν γηα έιεγρν, αιιά πνιχ 
πεξηζζφηεξν γη' απην-έιεγρν θη απην-δέζκεπζε;  

 
2. ΚΑΘΔΣΧΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΕΧΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ  

 
Ζ λέα δηνίθεζε (2010) ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα ηελ 

"αιιαγή ρξήζεο" ηεο Πιαηείαο Αξηζηνηέινπο. Σν γεγνλφο γίλεηαη επξέσο γλσζηφ, θη 
αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχληαη νη ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηνλ δεκφζην θαη πνιηηηθφ βίν, έλαλ 
ρξφλν πεξίπνπ κεηά, φηαλ ν δήκαξρνο αξλείηαη λα δψζεη ηελ άδεηα ρξήζεο ηεο πιαηείαο 
γηα ην ζπιιαιεηήξην θάπνηνπ πνιηηηθνχ θνξέα, θαη ιίγν αξγφηεξα ζε δπν θφκκαηα ηνπ 
θνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ίδηα ρξήζε. ην κεηαμχ, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη 
ζπγθεληξψζεηο ησλ "αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ" είραλ, επηδέμηα, παξνρεηεπηεί ζ' άιιν 
ζεκείν ηεο πφιεο, ζπλδεδεκέλν θπξίσο κ' απζφξκεηεο εθδειψζεηο θηιάζισλ θαη ηνπ 
θηινζεάκνλνο θνηλνχ γεληθφηεξα. Μεηά απ' φι' απηά, ε θεληξηθφηεξε πιαηεία ηεο πφιεο, ν 
ζπκβνιηθφο "δεκφζηνο ρψξνο" ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο, ζα πξννξίδεηαη κφλν γηα 
«θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο» θαη γηα «εθδειψζεηο γηα παηδηά», ζχκθσλα πάληα κε ηελ 
ίδηα απφθαζε ηνπ Γήκνπ.  

Ζ "αιιαγή ρξήζεο" ελ πξνθεηκέλσ είλαη, ζηελ νπζία, εμεηδίθεπζε θαη πεξηνξηζκόο 
ρξήζεο ζ' έλαλ "δεκφζην" (θαηά η' άιια) ρψξν, αξρίδνληαο απ' ηνλ πην εκβιεκαηηθφ ηεο 
πφιεο. Δξρφκαζηε, έηζη, ζην γεγνλφο ηνπ θαζνξηζκνχ εηδηθνύ λνκηθνύ θαζεζηώηνο γηα ηε 
ρξήζε ηνπ ρψξνπ, πνπ 'ρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ θαηλφκελνπ ζηε 
δηνίθεζε-δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ (θαη κε) ρψξνπ: ηε δωλνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, πνιχ πέξαλ 
ηεο παιηάο "αξρήο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ". Θα ρξεηαζηεί, νπσζδήπνηε, λ' 
αζρνιεζνχκε άκεζα κε ηε ...ρσξνπνηεηηθή ηε Εψλεο4.  

Δμεηάδνληαο αλαδξνκηθά ηελ "αιιαγή ρξήζεο", πνπ επηρείξεζε ν Γήκνο, 
δηαπηζηψλνπκε ηνλ ραξαθηεξηζηηθά πξν-ιεπηηθφ ηεο ξφιν -- απ' ηελ άπνςε πιένλ ηεο 
(δξαζηηθήο) preemption, αληί ηεο (παζεηηθήο) prevention. Δληνχηνηο, ηφζν ν πνιηηηθφο 
θνξέαο, φζν θαη ηα δπν θφκκαηα, πξνέβεζαλ ζηε δηνξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 
ζπγθεληξψζεσλ ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ δήκαξρν λα 
θαηαθξίλεη ηηο εθδειψζεηο ζαλ «παξάλνκεο». ζνλ αθνξνχζε ην ζεζκηθφ κέξνο ηνπ 
δεηήκαηνο, ν δήκαξρνο δελ έθαλε ρξήζε ηνπ λφκηκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ηελ 
απνζφβεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξναλαγγέιζεθαλ, αιιά επηθπιάρηεθε -- ηφζν γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ, φζν θαη γηα θάζε κειινληηθφ ππεξαζπηζηή ηεο λνκηκφηεηαο.  

Σν αθφκα πην ελδηαθέξνλ ήηαλ, πνπ ζπκπιήξσζε, φηη νη ελ ιφγσ (πνιηηηθέο) 
ζπγθεληξψζεηο δελ ήηαλ κφλν παξάλνκεο, αιιά θη «αλήζηθεο»! Πνηα, άξαγε, ήηαλ ε εζηθή 
πηπρή ηνπ επεηζνδίνπ; Μήπσο ήηαλ ε (εζηθή) απαμίσζε ηεο πνιηηηθήο εθδήισζεο ζε 
ζρέζε κε ηε ρξεζηή λέα ρξήζε ηεο πιαηείαο; Καη απηφ. Μάιινλ, φκσο, επξφθεηην γηα έλα 
είδνο πξνκελχκαηνο, φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή ρξήζε ηνπ θάζε ρψξνπ ελδηαθέξνληνο κ' 
φξνπο εζηθνινγηθήο θαηαιιειφηεηαο.  

 
χληνκα θάλεθαλ νη πεξηπινθέο ηεο πξφ-ιεςεο, θάπνπ αιινχ. Ζ πιαηεία πληάγκαηνο 

ζηελ Αζήλα, κεηά ηελ εθηφλσζε ηνπ θχκαηνο ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ, "θαζαξίζηεθε" 
ηειείσο απ' ηνλ Γήκν (κε ηε ζπλδξνκή ησλ ΜΑΣ) βάζεη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
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θαηάιεςε δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηελ παξαθψιπζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο. Χζηφζν, 
φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή ρξήζε ηεο πιαηείαο, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ δήκαξρνπ ηεο 
πφιεο, αθφκα θη ε θηιαλζξσπία ζα πξέπεη λα 'ρεη πεξηνξηζκνχο, πνπ ηίζεληαη απ' ηνπο 
θαλφλεο ηνπ ζεάκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο "εηθφλαο ηεο ρψξαο" ζην εμσηεξηθφ.  

Ζ δηάζεζε θαη δηαλνκή πξντφλησλ απ' ηνπο παξαγσγνχο ηνπο ζ' αλζξψπνπο πνπ ηα 'ραλ 
αλάγθε, ή κεξηθά "ζπζζίηηα", ζε θάπνηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο, θξίζεθε φηη, αλ δελ 
απνθξχβνληαη νπσζδήπνηε δηαθξηηηθά, δελ ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη απ' ηα ΜΜΔ, κε 
ηξφπν πνπ λα δξακαηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. Γειαδή: 
"δηαλνκέο" θαη "ζπζζίηηα" ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, νχηε θαηά δηάλνηα. Γηαπηζηψλνπκε, 
εδψ, φηη, κπνξεί ε θηιαλζξσπία (σο κηα γεληθή αξεηή) λα ππνρξεψλεη, σζηφζν ζα πξέπεη 
λα θαλαιηδαξηζηεί (λα πξν-ιεθζεί θαη λα πξν-θαηαιεθζεί) αθφκα θη απηή, απφ θάπνηα 
ππέξηεξε επηηαγή πξφ-ιεςεο. Οη πξν-ιεπηηθέο πξαθηηθέο, ινηπφλ, εκπιέθνληαη ζ' 
απξφζκελεο ...ζπλέξγεηεο (αλ δελ ηηο πξνμελνχλ), φπσο θαη ζ' αιιεξγίεο ηνπ ηχπνπ ησλ 
...αλζξσπνθηιηθψλ θαη ...θηινπαηδηθψλ εθδειψζεσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (κε θξηηήξην ην 
"αίκα" θαη ηελ "ηηκή" ησλ δερφκελσλ ηε βνήζεηα).  

 
Σν πεξηζηαηηθφ ηεο Αξηζηνηέινπο ήηαλ κάιινλ απ' ηα πξφδξνκα ηεο εκθάληζεο ηνπ 

ΠΔ ζηε ρψξα, ε νπνία είρε εηζέιζεη ζηε δίλε ηεο "θξίζεο". Ζ πξν-ιεπηηθή "αιιαγή 
ρξήζεο" ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θη ε πξνζπάζεηα ελαξεηνπνίεζήο ηνπ, κέζσ ηεο απφδνζεο 
ζ' απηφλ ρξεζηήο ρξήζεο θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο "πνιηηηθήο" ηνπ ρξήζεο, είλαη 
κάιινλ ε πην εκθαλήο πιεπξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Μαο δίλεη, φκσο, θαη κηα πξφγεπζε ηνπ 
ζπληεινχκελνπ πεξάζκαηνο, απφ ηελ παιηφηεξε "ηδξπκαηνπνίεζε" ηνπ ρψξνπ, ζηελ 
θαζεζηωηνπνίεζή ηνπ. Αλ ε "ηδξπκαηνπνίεζε" αθνξνχζε ηελ αληαλάθιαζε ζηνλ ρψξν 
ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δνκψλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηψξα ε 
θαζεζησηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απνβιέπεη ζην πάγσκα ηεο δπλακηθήο ησλ θνηλσληθψλ 
ζρέζεσλ θαη ζηελ νξηζηηθή απνθξπζηάιισζε ησλ θπξηαξρηθψλ δνκψλ -- θάησ απφ ην 
ζεσξνχκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο θαη ην (απηνθξαηνξηθφ) βην-πνιηηηθφ πξφηαγκα. Σν 
ρσξν...πνηεηηθφ εξγαιείν, φπσο πξναλαθέξζεθε, κηαο ηέηνηαο εμέιημεο είλαη ε 
δσλνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαη αληηθαηνπηξίδεη κηα κεηα-δεκνθξαηηθή ξεπζηνπνίεζε (λα πσ: 
παξακεηξνπνίεζε;) ηεο παιηάο-θαιήο "αξρήο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ" ζηελ 
πνιηηεηαθή ζθαίξα.  

Πεξηπαηθηηθά, αιιά φρη άζηνρα, φπσο λνκίδσ, ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα 
δσλν...πνηεηηθή ηνπ ρψξνπ, φπσο θαη γηα ρσξν...πνηεηηθή ηεο δψλεο, νη νπνίεο αθνξνχλ 
ηφζν "θαηαζηάζεηο εμαίξεζεο" φζν θαη θαηαζηάζεηο εμαηξεηηθφηεηαο. Ζ ελαξεηνπνίεζε, 
πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε, δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα πξνεγνχκελε 
θαιιπληηθή θαη θνζκεηηθή κέξηκλα γηα ηελ πφιε, αιιά θηάλεη κέρξη ηε ζεκαηηθή ηεο 
απνηχπσζε ζ' απηήλ. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ "αξρηηεθηνληθνχ ηνπξηζκνχ" (καδί 
κε ηνπο ππφινηπνπο). Ζ πφιε (καδί κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο) λνείηαη πιένλ ζαλ κηα 
ηεξάζηηα "ππεξεζία", παξερφκελε ζηνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο ηεο, ζηνπο επελδπηέο ηεο, 
ζηνπο εηαίξνπο ηεο, ζηνπο επεξγέηεο ηεο. Βαζκηαία, ππνρσξνχλ νη έλλνηεο ηεο 
θαηνίθεζεο, ηεο δηαβίσζεο, θαη ησλ ζπκπαξνκαξηνχλησλ. Γελ γίλεηαη κφλν ε ίδηα ε πφιε 
κηα "ππεξεζία", ηίζεηαη απηφβνπια ζηελ ππεξεζία ελφο αλψηεξνπ εζηθνχ ζθνπνχ. Καη ην 
επηδησθφκελν "branding" ηεο πφιεο δελ ζ' αθεγείηαη πιένλ ηελ ηζηνξία ηεο (φζν πινχζηα 
θη αλ ππήξμε απηή), αιιά ην ζηφξπ ηεο επηηπρίαο ηεο.  

 
3. ΑΚΣΗΒΗΣΔ, ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ, "AGENTS"  

 
Ο ΠΔ πξνβιέπεη θαη ηα πξνζήθνληα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ππνθείκελά ηνπ. Απηά 

είλαη "ελεξγά" (θη "ππεχζπλα"), δειαδή ελάξεηα, πνπ ηαπηφρξνλα ζπληζηνχλ ηελ 
"θνηλσλία ησλ πνιηηψλ". "Δλεξγνί πνιίηεο", ελλννχληαη, -- θη αθφκα ελεξγφηεξνη 
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ζρεδηαζηέο (designers/planners) -- πνπ ακθφηεξνη, απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, νθείινπλ λα 
είλαη δξαζηαθνί θη επηδξαζηαθνί. Έρνπκε, ήδε, εμνηθεησζεί κε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ 
"ελεξγνχ", πνπ ζπκκεηέρεη ζε "πξάζηλεο απνζηνιέο", πνπ πξνβαίλεη ζε 
"πνδειαηνδξάζεηο", θη εληζρχεη απνζηνιέο πνπ "θαζαξίδνπλ ηελ Διιάδα" θαη ηα 
παξφκνηα, γηα παξάδεηγκα. Χζηφζν, ε "αλζξσπνινγία" ηνπ ΠΔ εκπινπηίδεηαη, ζηγά-
ζηγά, -- θαζψο επεθηείλεηαη ε βην-πνιηηηθή θαιιηέξγεηα --, κε λεφπιαζηεο αηληγκαηηθέο 
νληφηεηεο-ππνθεηκεληθφηεηεο, πβξηδηθνχ ραξαθηήξα θαη ξφινπ.  

Μεηά ηνπο "ελζσκαησκέλνπο" ("embedded") ξεπφξηεξ (κηα δεθαεηία πξηλ) ζηηο 
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηψξα, φηαλ απηέο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο ή δελ έρνπλ 
αξρίζεη επίζεκα, πξνβιεκαηίδεη ν λενθαλήο ξφινο ησλ "αθηηβηζηψλ" (πεδίνπ) κ' άγλσζηα 
ινηπά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο. Παξάδεηγκα, ηα βίληεν απφ θηλεηά ηειέθσλα, ζπλήζσο, 
ζηαικέλα ζην δηαδίθηπν, φρη πηα απ' η' αληηκαρφκελα κέξε κηαο ζχγθξνπζεο, αιιά απ' ηε 
λενγελή ςεθηαθή νληφηεηα ηνπ αλψλπκνπ ή ςεπδψλπκνπ "αθηηβηζηή". Φαλεξά, ε 
πιεξνθνξία πνπ δηαθηλνχλ, δελ αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή πξνπαγάλδα ηνπ ελφο κέξνπο ή 
ηνπ άιινπ, αιιά πάλησο θέξεη πξφζεκν ή ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο. Ίζσο ζα 'πξεπε λ' 
αξρίζνπκε λα κηιάκε γηα "ελζσκαησκέλνπο αθηηβηζηέο" ζην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο κηαο 
επηρείξεζεο-επέκβαζεο θαη, γηαηί φρη, γηα ...νξγαληθνύο αθηηβηζηέο ζην επξχηεξν πιαίζην 
ηεο εληφρεζήο ηεο. ην ιεμηιφγην ηνπ παξακεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ήδε, έρνπλ ηε ζέζε ηνπο 
θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ηνπο ξφιν νη "παξάγνληεο" θη νη "agents".  

Αο ιάβνπκε ππφςε καο θαη ην εμήο: φιν θαη πην ζπρλά, πέθηνπκε πάλσ ζηελ 
ηειενπηηθή πξνεηδνπνίεζε, φηη «ε εθπνκπή πεξηέρεη ηνπνζέηεζε πξντφληνο». Μαδί κε ηε 
"ιεχθαλζε" ηεο δηαθήκηζεο, κήπσο ππάξρεη θάηη άιιν πνπ γθξηδάξεηαη εδψ; Ζ 
(εηιηθξηλήο) πξνεηδνπνίεζε, απξνθάιππηα, θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ηειεζεαηή, ρσξίο 
ακθηηαιαληεχζεηο θη ελδνηαζκνχο, ζην πξνβαιιφκελν πξντφλ. Ζ δηαθήκηζε δελ γεκίδεη ην 
κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ εθπνκπψλ, αιιά ηψξα γίλεηαη αλαπφζπαζην, ιεηηνπξγηθφ θη 
απαξαίηεην θνκκάηη ησλ ίδησλ ησλ εθπνκπψλ. (Ση κέλεη γηα ην κεζνδηάζηεκα;) Απηφ πνπ 
'ρεη απνελνρνπνηεζεί, είλαη ην εκπνξηθφ κέξνο ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη κάιηζηα κε ηνλ πιένλ 
"δηαθαλή" ηξφπν: «δελ επηζπκνχκε λα ζαο εμαπαηήζνπκε, παξά κφλν λα ζαο πείζνπκε». 
Έηζη ε πξνεηδνπνίεζε γηα "ηνπνζέηεζε πξντφληνο" δελ είλαη κφλν κηα θαινπξναίξεηε 
θίλεζε, αιιά θαη κία πξν-νηθνλφκεζε ηεο απνδνρήο κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο, πνπ δηαρέεη 
ηνλ δηαθεκηζηηθφ ρξφλν κέζα ζηε ξνή ηνπ ππφινηπνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θη 
αλαβαζκίδεη ηε δηαθήκηζε, απφ κηα ζπκπιεξσκαηηθή ζέζε, ζε κηα θαηάζηαζε νξγαληθήο 
ηεο ελζσκάησζεο ζην ζπλνιηθφ ηειενπηηθφ ζέακα. Πνπ είλαη θαη κία απνελνρνπνηεκέλε 
(αλ φρη θπληθή) νκνινγία γηα ηε θχζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ πξντφληνο.  

Παξφκνηα κε ηα παξαπάλσ, έρνπκε θηφιαο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα 
κηιάκε, ζην εμήο, γηα "ηνπνζέηεζε πξντφληνο" ζηνλ ιφγν θαη ην έξγν ηνπ ρεδηαζκνχ, ή 
γηα "νξγαληθνχο πξάθηνξεο" θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ...δηεμαγσγήο ηνπ. Σα πξντφληα πνπ 
πξνσζνχληαη δελ αθνξνχλ κφλν ην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο ελφο έξγνπ, νχηε κφλν ηελ 
αληηπξνζψπεπζε θάπνηαο εηαηξηθήο "θνηλσληθήο επζχλεο". Άιινηε (ζηελ επνρή ηεο 
"θαιήο" αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο), είρε ζεκαζία ην "ηδενινγηθφ" ζηίγκα ηνπ 
νκηινχληα ή ηνπ γξάθνληα. ηηο κέξεο καο, νη "agents" θη ε "πξαθηφξεπζε" γίλνληαη 
ηζφηηκα κέιε ζην παξακεηξηθφ "παίγλην" ηνπ θνηλσληθνχ, κε κηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθή 
βαξχηεηα -- πέξαλ θη ππεξάλσ ησλ παξαδνζηαθψλ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ, πνπ 
πεξηέγξαθαλ θάπνηε ηελ θνηλσληθή εμίζσζε. Βγαίλνπλ ζην πξνζθήλην θαη πξνβάιινπλ 
(κε θάζε "ππεπζπλφηεηα") ηνλ ("θνηλσληθφ") ηνπο ξφιν. Ζ αηδέληηθε πεξζφλα ηνπ 
νξγαληθνχ αθηηβηζηή αλαπαξηζηά ηελ εηδηθή ζρέζε έιμεο κεηαμχ ηεο πξαθηφξεπζεο κε ηε 
δξάζε, θαη ην θαηλνχξγην, εδψ, σο πνιηηηθφ αίηεκα, δελ αθνξά κφλν ηνλ απνθελαθηζκφ 
κηαο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηελ απν-ελαξεηνπνίεζή ηεο.  

 
4. CITY BRA ΚΑΗ SEX STORIES  
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Πξν "θξίζεο", ε κεηακεζνλχρηηα δηαθεκηζηηθή δψλε ησλ ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ 

θαλαιηψλ έζθπδε απ' ηα ζχληνκα κελχκαηα ησλ πνηθίισλ ΜΚΟ θη άιισλ νξγαλψζεσλ 
γηα ηα θάζε είδνπο ελδηαθέξνληά ηνπο ζην πεδίν ηεο "θνηλσληθήο επζχλεο". 
ηξηκψρλνληαλ, σζηφζν, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ δηαθεκηζηηθψλ ππιψλσλ ηνπ ηειε-
κάξθεηηλγθ θαη ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ "090". Σν παξάμελν απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ 
ηειενπηηθήο ξνήο κφλν ζπκεδία (ζηελ επηεηθέζηεξε πεξίπησζε) κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη, 
παξ' φιεο ηηο δηθαηνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε γηα ηελ ηειηθή θαηάιεμε 
θάπνησλ "νξζψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ" κέζα ζην επηθνηλσληαθφ ηνπίν ηνπιάρηζηνλ.  

Σελ ηειεπηαία ρξνληά, πεξίπνπ, αξγά θη αλεπαίζζεηα, κέζα ζηε γεληθφηεξε ζπάλε ηεο 
ηειενπηηθήο δηαθεκηζηηθήο χιεο, βξεζήθακε ρακέλνη αλάκεζα ζην "infotainment" θαη ην 
..."tittytainment"5. Σν δηαθεκηζηηθφ "spot" ελφο λένπ ηχπνπ ζηεζφδεζκνπ, εξρφκελν απ' ηα 
ηειενπηηθά βάζε ηνπ κεηακεζνλχρηηνπ ηειε-κάξθεηηλγθ πεξηθεξεηαθψλ θαλαιηψλ 
πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ, βξίζθεη ηελ αλαπάληερε δηάρπζή ηνπ ζ' φιεο ηηο ..."δψλεο" ησλ 
(ηδησηηθψλ) θαλαιηψλ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα, ε αηζζεηηθή θη ε δνκή ηνπ "spot", ζαλ πνιχ 
κηθξήο δηάξθεηαο βηληενηαηλία "καιαθνχ" πνξλφ, θαηνξζψλνπλ, κ' αθνξκή ηηο αξεηέο ηνπ 
πξνβαιιφκελνπ πεξηέρνληνο, λα θαηαζηήζνπλ πιαγίσο ην πεξηερφκελν ηνπ πξντφληνο 
κέζν επηθέληξσζεο ζηηο (βαζηθφηεξεο ηνπιάρηζηνλ) ηερληθέο κάιαμεο (θη φρη κφλν) ηνπ 
εμαληιεκέλνπ θαληαζηαθνχ ηνπ ηειεζεαηή. Σέηνηα είλαη ε αληηζηξνθή ησλ πξαγκάησλ, 
πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε αλαπάληερε επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο 
ζα 'πξεπε λ' απνηηκεζεί κ' φξνπο πξόθιεζεο ηειεζέαζεο, παξά κ' φξνπο πσιεζηκφηεηαο 
ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. Γελ δηαζέησ ζηνηρεία, αιιά ππνζέησ φηη απφ θάπνηα 
ζηηγκή θαη κεηά, ηα θαλνληθά πξνγξάκκαηα θη νη εθπνκπέο άξρηζαλ λα πιεξψλνπλ γηα λα 
κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ζηε ξνή ηνπο ην ελ ιφγσ "spot", αληί λα πιεξψλνληαη γη' απηφ.  

Σν παξάδεηγκα μεθεχγεη, φπσο λνκίδσ, ηνπ αλεθδνηνινγηθνχ ηνπ ίζσο ελδηαθέξνληνο, 
θαη καο δίλεη κηα εηθφλα ηεο ιηκπηληηθήο (λα ηελ πνχκε) πηπρήο ζηελ επηθνηλσληαθή 
δηαρείξηζε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ΠΔ ζηα εγρψξηα δεδνκέλα ηεο "θξίζεο". Μνπ δίλεη ηελ 
"πάζα" γηα λ' αλαθεξζψ ζην λενγελή ζπλδπαζκφ ηνπ "city branding" θαη ηνπ "success sto-
ry", αλάκεζα ζε πνηθίινπο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζξπινχκελεο 
πξνζπάζεηαο γηα ηελ "απνελνρνπνίεζε ("μεπιχκαηνο") ηνπ επηρεηξείλ". Έηζη, κπνξνχζεο 
λα ηα ζπλαληήζεηο ("city branding" θαη "success stories") πξνβαιιφκελα ζ' αλχπνπην 
ρξφλν θαη ρψξν. Μεηαθεξκέλα δε ζηελ κηθξνθιίκαθα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο 
πεξηθέξεηαο, ζηελ θιίκαθα ηεο κηθξναζηηθήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δείρλνπλ 
αθφκα πην κηθξν-κέγαια θαη λνηθνθπξέηθα, πνιχ πξηλ θηάζνπλ ζε ρείιε κεγαιφζρεκσλ, 
κε ηελ επίθιεζε ηψξα ηεο "εμφδνπ απφ ηελ θξίζε".  

Τπφ ηηο ηξέρνπζεο πεξηζηάζεηο, ην "branding πφιεσλ" ζα 'πξεπε, ίζσο, λα παξαβιεζεί 
κε ην παξάδεηγκα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ παζπαηέκαηνο ηνπ bra (θη εκκέζσο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ) -- θη φρη κφλν γηα ηνπο πξνθαλείο ζθακπξφδηθνπο ιφγνπο. Οη δε 
"ηζηνξίεο επηηπρίαο" είλαη θηφιαο ηδαληθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο 
αθεγεκαηηθήο-ιηκπηληηθήο "θνχζθαο". Άιισζηε, αθνχζηεθε θη ε πην πξνσζεκέλε πξφ-
ιεςε πνπ ππνδεηθλχεη φηη: αθνχ δελ κπνξνχκε λα 'ρνπκε κηα "ηζηνξία επηηπρίαο", ζα 
πξέπεη λα ηελ επηλνήζνπκε.  

Σν ...pretty branding ηεο πφιεο θη ε ζεκαηηθή ςειάθεζε ησλ ..."εξσηνγελψλ" ηεο 
δσλψλ ζπλπθαίλνληαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο εγρψξηαο "success story" (δηαβάδσ: "sex sto-
ry") ηνπ ΠΔ -- θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ΠΔ σο αθήγεζεο επηηπρίαο. Κάζε εθαξκνγή ηνπ ΠΔ, 
ζην εμήο, ζα 'λαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε θάπνηα "ηζηνξία επηηπρίαο" (κηα άιιε φςε ηνπ 
ηξαγειαθηθνχ θαη ςπραλαγθαζηηθνχ «είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα επηηχρνπκε») -- πνπ ζα 
πξέπεη λα καο πξντδεάδεη γηα καηαηψζεηο κε ηνλ δένληα ζεμνινγηθφ ηνπο αληίθηππν. "City 
bra" θαη "sex stories" γίλνληαη ε ζεκεξηλή παξάιιαμε ηεο "απφιαπζεο ηνπ θηηζκέλνπ" 
(έλαλ θαηξφ).  
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5. Ζ ΗΧΠΖ ΚΑΗ ΣΟ ΞΔΒΓΑΛΜΑ  
 

Μεηά ηηο (δηαπηζησζείζεο) δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ηεο "θξίζεο" ζηε ρψξα θαη ην 
θνηλσληθφ ηεο ζψκα, παξαηεξείηαη κηα αλππνκνλεζία κπξνζηά ζηελ θαζπζηέξεζε (ή ηελ 
ππνηνληθφηεηα) ηεο "θνηλσληθήο αληίδξαζεο" ή "έθξεμεο". Παξ' φιεο ηηο (ζρεδφλ 
απηνλφεηεο) πξνεμνθιήζεηο θαη πξνζδνθίεο, κηα παξάδνμε θη αλήθνπζηε ζηωπή ηνπ 
θνηλσληθνχ ζψκαηνο πξνβιεκαηίδεη αξκφδηνπο θαη κε. Χζηφζν, ε αλακνλή ηεο 
θνηλσληθήο "έθξεμεο" πξνέξρεηαη, θπξίσο, απφ κηα ζεξκνδπλακηθή (θη ειαζηνκεραληθή) 
ζεψξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 19νπ αηψλα. Σν αθφκα πην 
ελδηαθέξνλ είλαη, φηη απηή ε αξηζηεξνγελήο ή αξηζηεξφζηξνθε νπηηθή έρεη θηφιαο 
επηδέμηα απαιινηξησζεί απ' ηε ζπληεξεηηθή ξεηνξηθή πεξί "θνηλσληθήο ζπλνρήο".  

Απηφ πνπ ιείπεη ζεκαληηθά απ' ηελ ελ ιφγσ "νπηηθή", είλαη ε θχζε θη ν ξφινο κηαο 
αληίζηξνθεο, ηξφπνλ ηηλά, έθξεμεο, πνπ σζηφζν θαίλεηαη λα 'λαη ηειείσο δηαθνξεηηθήο 
θαηεγνξίαο ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο: ε έθξεμε αιιά πξνο ηα κέζα, πην ζσζηά: 
ε έλδνλ θαηάξξεπζε ή, αιιηψο, ε ελδόξξεμε ηνπ θνηλσληθνχ. Καη θαίλεηαη, φηη είλ' απηφ 
έλα ελδερφκελν πνπ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε κηα πηπρή ηεο "ζησπήο" ηελ νπνία ζα 
'ζεια λα ζίμσ.  

ε πξψηε πξνζέγγηζε, ε ελδνξξεθηηθή ζησπή ζα κπνξνχζε λ' αθνξά ηελ εληξνπηθή 
θαηάιεμε ελφο ζπζηήκαηνο ζε "θξίζε", ηελ θαηάιπζή ηνπ κέζσ ηεο θαζνιηθήο απνρήο 
ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ απ' ηελ ελάξεηε δξάζε (αθφκα θαη ηελ "επαλαζηαηηθή", θάπνηε) γηα 
ην ιεγφκελν "restart". Αιιά ε έκθαζή κνπ, εδψ, ζηνπο εμνξθηζκνχο ηεο ζησπήο ζηξέθεηαη 
πξνο έλα, ηξφπνλ ηηλά, θαζαξηήξην ζησπήο. πνπ κηα ιεινγηζκέλε, ππνινγηζκέλε θαη 
ζηαζκηζκέλε απνπζία απ' ην πξνζθήλην ηεο "θξίζεο" κπνξεί λ' "αλαβαπηίζεη" ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ επαλάθακςή ηνπο ζηνλ δεκφζην βίν, κεηά ην μέζπαζκα ηεο 
"θξίζεο" επί δηθαίσλ θαη αδίθσλ. Σν εζηθνινγηθφ μέπιπκα ζηελ θνιπκπήζξα ηεο ζησπήο, 
κηα αθφκα "ηερλεηή ιήζε"6 (ζηε κεγάιε ζπιινγή ηεο ρψξαο), παξ' φια ηα θαηλφκελα, δελ 
πξνκελχεηαη ιηγφηεξν ελδνξξεθηηθφ γηα ηελ ίδηα ηελ εμέιημε ηεο "θξίζεο".  

Θα πξέπεη λα επαλεθηηκήζνπκε θαη λα επηθαηξνπνηήζνπκε ηελ ηξαγηθή θάζαξζε θαη ην 
δεκώδεο πέλζνο, ζε ζρέζε κε ην ελδνξξεθηηθφ "μέπιπκα", ζαλ θαη ηα δηάθνξα 
ππνινγηζκέλα "πλημίκαηα" θαη ηα κεηα-θαηαζιηπηηθά "outings" ζηελ επηθνηλσληαθή θαη 
ζεακαηηθή ζθαίξα. η' φλνκα ηεο ζπγθξφηεζεο κηαο εληφπηαο επηηπρνχο αθήγεζεο, θαη 
ηεο αθήγεζεο ηεο εληφπηαο επηηπρίαο, πνην "λεηξν" δηαπιάζεηαη, ζαλ θαη ηηο ηφζεο άιιεο 
"θνχζθεο" ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο ; Μφλν πνπ, ηψξα, κπνξεί λ' απνδεηρηεί 
εθηαιηηθφηεξν.  
 
6. "ΠΔ" ΚΑΗ "ΚΡΗΖ"  
 

Φαίλεηαη φηη ν ΠΔ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ "θξίζε", θη φηη ε "θξίζε" είλαη κφλν 
κηα "επθαηξία" γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ, πνπ ζα 'πξεπε λα εθαξκφδνληαη 
αλεμάξηεηα ηεο "θξίζεο". Σν επηρείξεκα είλαη ίδην πεξίπνπ κε ην πην δηαδεδνκέλν, πνπ 
ιέεη, φηη νη "κεηαξξπζκίζεηο" πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε ζεκεξηλή αλαδηάξζξσζε ηεο 
ρψξαο είλαη αλεμάξηεηεο ησλ Μλεκνληαθψλ επηηαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αθνχ νη 
"κεηαξξπζκίζεηο" ζα 'πξεπε λα γίλνπλ θαη ρσξίο ηα Μλεκφληα.  

Χζηφζν, ΠΔ θαη "κεηαξξπζκίζεηο" κνηξάδνληαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη λα αηηηνινγεί ηε 
λνκηκνπνίεζή ηνπο: ηελ (θεξπγκέλε) "θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο" -- θαη, βέβαηα, 
ππφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη ηελ επρεξή αδηαθξηζία απηνχ πνπ 'ρεη ην 
θπξηαξρηθφ "δηθαίσκα" λα ζεκάλεη ηελ θήξπμε ηνπ "έθηαθηνπ". Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 
"έθηαθηε αλάγθε" θαζίζηαηαη, ηειηθά, ν Λφγνο ηεο πξφ-ιεςεο. Ζ δε επίθιεζε ηεο 
ελαξεηφηεηαο είλ' απηή πνπ πξνζηξέρεη γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηεο. Έηζη, ε 
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θαζεζησηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ "κηιάεη" γηα ηελ "θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο" 
(πξαγκαηηθήο ή/θαη πξνζρεκαηηθήο αμεδηάιπηα), είλαη ην απνηέιεζκά ηεο πνπ, 
ηαπηφρξνλα, παίξλεη ηε κνξθή ηήο ζεκεξηλήο δσλν...πνηεηηθήο ζηνλ ρψξν.  

Απφ απηήλ ηελ άπνςε, κπνξνχκε λα πνχκε ην αληίζεην: φηη ν ΠΔ είλαη αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο "θξίζεο" (πνπ κπνξεί λα πάξεη θη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 
"θξίζεο"), φηη είλαη ζπλπθαζκέλνο κ' απηήλ. Ή, αιιηψο, φηη ε "θξίζε", κεηαμχ 
παξαηεηακέλεο "χθεζεο" θη αλαβιεκέλεο "αλάθακςεο", θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθή ζπλζήθε 
ππφ ηελ νπνία ν ΠΔ βξίζθεη ηελ πιήξε θαη ηέιεηα εθαξκνγή ηνπ. "Έθηαθηε" αλάγθε δελ 
ζεκαίλεη θαη "παξνδηθή" αλάγθε. Τπφ φξνπο, δειαδή, ε "θξίζε" κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηε 
λνκηκνπνίεζήο ηεο κε ηε κνληκνπνίεζήο ηεο.  

Απφ κηα άιιε ζθνπηά, θαη ζ' αληηδηαζηνιή κε ηηο "κεηαξξπζκίζεηο" (πνπ επείγνληαη γηα 
λα νινθιεξσζνχλ), πξάγκαηη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κνηάδεη ν ΠΔ λα εθθέξεηαη θαη λα 
πεξηθέξεηαη ζαλ λα κε ζπκβαίλεη ζρεδφλ ηίπνηα ηξηγχξσ. Απαηηείηαη, βέβαηα, δηαξθήο 
εγξήγνξζε θαη κφληκνο ζπλαγεξκφο (θακηά πιένλ επαλάπαπζε, αλαβιεηηθφηεηα, ή 
...ξαραηηιήθη), ρσξίο φκσο θαη λα ρξεηάδεηαη λα εμεηδηθεχνληαη απηά ζηηο πεξηζηάζεηο κηαο 
ηξέρνπζαο "θξίζεο". αλ ε ηξέρνπζα "θξίζε" λα 'λαη (ελ ησ κέζσ απηήο) κηα δπζάξεζηε 
(αιιά εζηθνπιαζηηθή) παξέλζεζε καθξάο δηάξθεηαο, ή ζπζηαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο 
ηνπ εγθφζκηνπ βίνπ (σο πξνεηνηκαζία γηα ην επέθεηλα)˙ -- επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο 
αθνξνχλ ηηο θαηά πεξίπησζε ζξεζθεπηηθν-δνγκαηηθέο αλαθνξέο.  

Αιιά δελ είλαη κφλν απηά! Ο ΠΔ έρεη ελζσκαησκέλε (εζωηεξηθεπκέλε) ηελ "θξίζε", 
ζε βαζκφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ επηθαιείηαη θαλ. Απφ κφλνο ηνπ είλαη Λφγνο ηεο 
Κξίζεο. Οκηιεί ηελ "θξίζε" ζ' έλα κεηα-πνιηηηθφ επίπεδν, φπνπ απηή θακππιψλεηαη πξνο 
έλαλ πξσηνγελή θαζνξηζκφ ηεο, φρη πιένλ "ηδενινγηθνχ", αιιά ελφο ζξεζθεπηηθν-
δνγκαηηθνύ ηχπνπ, πνπ αλαβηψλεη θη αλαδηαξζξψλεη ηηο "εθιεθηηθέο ηνπ ζπγγέλεηεο" κε 
ηνλ θαπηηαιηζκφ ζηε ζεκεξηλή κνλνπσιηαθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπ θάζε7.  

 
7. ΚΑΣΑΚΛΔΗΓΑ  

 
Ζ εξγαζία κνπ, πάλσ ζηνλ ΠΔ (θαη πψο λα ηνλ απνθχγεηε) θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

θξίζε-πνπ- 'ρεη-θεξπρηεί, ίζσο απνηειέζεη κηα ζπλεηζθνξά ζηελ πνιηηηθή πξαγκάηεπζε 
κηαο άιιεο θξίζεο-πνπ-κέλεη-λα-δηαπξαρηεί.  

 
8. ΤΠΟΖΜΔΗΧΔΗ - ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  
 
1. Γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ΠΔ θαη άιια ζρεηηθά θείκελά κνπ, βι. ην 

"εηζαγσγηθφ ζεκείσκα" ζηε Μφληκε ηήιε "Γψδεθα θαη κεηά", ζην 
www.greekarchitects. gr, 6/10/12.  

2.  Αλππφγξαθν δεκνζίεπκα θάησ απ' ηνλ ακέξηκλν ηίηιν "2ν Παξαδνζηαθφ ςάξεκα απφ 
ηελ φρζε ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο, ζην Ληκαλάθη ηνπ Μαλδξαθίνπ ηνπ Γήκνπ 
Πεηξηηζίνπ", ζηελ εθεκεξίδα Σεκεξηλή ησλ εξξψλ, 19-20 Ηνπλίνπ 2010.  

3.  Αλαθέξνκαη εηδηθφηεξα ζην βηβιίν ηνπ: Παπαδνιακπάθεο, Μ., (1983), "Χώξνη ηεο 
Ειεπζεξίαο, ΙΙ", εθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα.  

4.  Βι. κηα πξνζπάζεηά κνπ ζην "ΕΧΝΖ -- ην βην-πνιηηηθφ βάζνο ηνπ ζπλφξνπ" ζε ηξία 
κέξε, ζην www.greekarchitects.gr, 3/9/11 - 8/10/11 - 5/12/11.  

5.  ρεηηθά κε ην "tittytainment", βι. "(Tout va bien) γηαηί ζηνλ θφζκν αξέζνπλ ηα 
ζθνππίδηα;", www.sarajevomag.gr, ηεχρνο 74, Ηνχληνο 2013.  

6.  Γηα ηελ ελ ιφγσ "ηερλεηή ιήζε", βι. Κνπηνχπεο., Γ., 2009, Αδπλακία Πξνζνκνίσζεο 
ζε Πξαγκαηηθφ Υψξν: Έλα Μεηα-Νεσηεξηθφ Πξφβιεκα γηα ηε χγρξνλε Διιάδα, 
Σην: Κψζηαο Μαλσιίδεο, Θενθιήο Καλαξέιεο (επηκ.), Πξαθηηθά Σπλέδξηνπ: Η 
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δηεθδίθεζε ηεο ππαίζξνπ. Φύζε θαη θνηλωληθέο πξαθηηθέο ζηε ζύγρξνλε Ειιάδα, 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Ίλδηθηνο, ζ. 109-120.  

7.  Weber, M., 2000, Η Πξνηεζηαληηθή Ηζηθή θαη ην Πλεύκα ηνπ Καπηηαιηζκνύ, (κηθξ. Μ. 
Γ. Κππξαίνο), Gutenberg, Αζήλα, (ρξ. α' έθδ. γχξσ ζηα 1905).  
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ΔΠΙΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΚΡΙΗ: ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ 
ΣΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΣΡΙΓΧΝΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 

Χαξάιακπνο Κπξηαθίδεο1θαη Άγγεινο Σηόιαο2 

 

Πεξίιεςε 
ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, έλα κεραληζκφ πνπ κνηάδεη ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο, ν 
ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ θαιείηαη λα παίμεη θχξην ξφιν ζηελ 
αλαζπγθξφηεζή ηεο ρψξαο, ζε φια ηα επίπεδα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ θαιείηαη λα 
απνηειέζεη εξγαιείν αλαζπγθξφηεζεο ηφζν ηνπ ρσξηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο εηθφλαο ησλ 
πφιεσλ φζν θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ησλ αζηηθψλ ρψξσλ.  
ηελ πξφθιεζε απηή, ν πνιηηηζκφο θαη ε ςπραγσγία αλαδεηθλχνληαη σο πξσηεχνληα 
εξγαιεία αζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλέιημεο ησλ πφιεσλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα ηεξάξρεζεο 
ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα ηέηνηα κειέηε πεξίπησζεο, απηή ηνπ ςπραγσγηθνχ 
επηθέληξνπ ζην εκπνξηθφ ηξίγσλν (ΔΣ) ηεο Αζήλαο πνπ αλαπηχρζεθε ζρεδφλ απηφλνκα, 
απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. Σν εξψηεκα ζην νπνίν εζηηάδεη ε 
κειέηε έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ε αλάπηπμε ηέηνησλ επηθέληξσλ αλαςπρήο κπνξεί λα 
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε αζηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα ηνπ 2013. Γηα ηελ επίηεπμε 
απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνηνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε 
εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 
θαη, ηέινο, κε ηε κέζνδν ηνπ “flaneuring”. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 
αληηθείκελν αμηνιφγεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 
επηζθφπεζε θαη ηε κειέηε αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, 
εμάρζεθαλ ζπκπεξάζκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ 
πνιηηηζκνχ, γεληθφηεξα, σο κέζν αζηηθήο αλάπηπμεο. 
Λέμεηο Κιεηδηά: Ψπραγσγηθά επίθεληξα, «νξγαληθή» αλάπηπμε, θπζηνγλσκία, θέληξν 
πόιεο, αζηηθή αλάπηπμε 

 
1. Εηζαγσγή 

 
«Καζώο πεξπαηνύζακε ζηε καξίλα, έδεηρλα ήξεκνο, αιιά ζθεθηόκνπλ όιε ηελ 
ώξα. […] Ξαθληθά, έπαςα λα ζπάσ ην θεθάιη κνπ ζα βιάθαο θη σο έμππλνο 
πνπ είκαη είρα κηα Θεία έκπλεπζε. Μηα όκνξθε κνπζηθή εξρόηαλ λα κε 
βνεζήζεη από έλα παξάζπξν θαη κνπ έδεημε ηη έπξεπε λα θάλσ». 

Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη, 1971. 
Με απηά ηα ιφγηα νινθιεξψλεη ηε ζθέςε ηνπ ν Άιεμ, πξσηαγσληζηή ηεο ηαηλίαο, θαη 

κηα ζθελή βηαηνπξαγίαο εθηπιίζζεηαη ππφ ηνπο ήρνπο επράξηζηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ζε 
θφλην κηαο κνληέξλαο αγγιηθήο πφιεο. Η ελαληίσζε ηνπ Άιεμ ζε κηα βίαηε αιιαγή 
θαηάζηαζεο εγεζίαο παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε ηε κεηάβαζε απφ ην κνληέξλν ζην 
κεηακνληέξλν ηνπίν, κηα απφ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ επξσπατθή 
πφιε ηνπ 20νπ αηψλα, θαζψο θαη κε ηελ νπζηαζηηθή δνκηθή αιιαγή πνπ θξχβεηαη απφ 
πίζσ: ηε κεηαιιαγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην δεπηεξνγελή ζηνλ ηξηηνγελή 
παξαγσγηθφ ηνκέα (ηαζαθφπνπινο, θ.ά., 2012, ζ. 325). Πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ 
θαη δπζηπρψο δελ ήηαλ εθηθηή ε αληηκεηψπηζή ηνπο άκεζα. Έηζη, πνιιέο πεξηνρέο 

                                                           
1 Τπνς. Γξ. ρνιή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μερ., Δ.Μ.Π., kyriakidisharry@gmail.com 
2 Καζεγεηήο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ, ΑΣΜ,  Δ.Μ.Π., Angelos@survey.ntua.gr   
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εκθάληζαλ ζηνηρεία παξαθκήο, ζε πνηθίια επίπεδα, ηφζν ζε αηζζεηηθφ θαη πνιενδνκηθφ 
κα θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ, πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ ζηνηρείν γχξσ απφ ην 
νπνίν εθηπιίζζεηαη ην έξγν ηνπ Anthony Burgess.  

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα, ην θέληξν ηεο 
νπνίαο «βίσζε» ηε κεηάβαζε απφ ηνλ πινχην θαη ηελ αίγιε ζηελ παξαθκή. Βέβαηα, πέξαλ 
ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ν ξφινο ησλ Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ 
ηεο Αζήλαο. Σν φξακα ηεο επνρήο γηα απνθέληξσζε πνπ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηα ζρέδηα 
απηά ζπλέβαιε, ζαθψο, ζηε δεκηνπξγία δεπηεξεπφλησλ θέληξσλ (Γιπθάδα, Κεθηζηά, 
Διεπζίλα θιπ) θαη ηε καδηθή απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο 
Αζήλαο κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ. 

Γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ –ησλ ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, 
γεληθά- ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά εξγαιεία. Χζηφζν, ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία είλαη απηά 
πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα «έξρνληαη λα βνεζήζνπλ […] θαη λα δείμνπλ» ζηνπο κειεηεηέο 
«ηη έπξεπε λα θάλνπλ» γηα λα πεηχρνπλ κηα νκαιή κεηάβαζε ησλ νηθνλνκηψλ απφ ηε 
βηνκεραληθή πεξίνδν ζηε κεηαβηνκεραληθή (νπιηψηεο, 2009, ζ. 666, Hall, 2000). 

Σα ζηνηρεία απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ηελ θαηαλάισζε θαη 
ηνλ πνιηηηζκφ απνηεινχλ δσνγφλνπο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δεκηνπξγηθήο 
πφιεο (Clark et. al, 2002) κηαο πνπ κνξθσκέλνη θαη ηαιαληνχρνη επαγγεικαηίεο ηνπ 
επξχηεξνπ δεκηνπξγηθνχ θιάδνπ επηιέγνπλ λα δνπλ ζε πφιεηο θαη πεξηνρέο πνπ 
δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Η θηλεηηθφηεηα απηή δεκηνπξγεί κηα 
ρσξηθή ζπγθέληξσζε (spatial concentration) δξαζηεξηνηήησλ (Chatterton, 2000, ζ. 393, 
Λνπθαΐηνπ-ηδέξε, 2006, ζ. 56) θαη αηφκσλ πνπ παξαπέκπεη ζε θαηλφκελα ζπγθέληξσζεο 
(clusters), πνπ απνηεινχλ «θιαζζηθή» κέζνδν γηα ηελ νξγάλσζε, πέξαλ ηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο, θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

Ο νξγαληθφο ραξαθηήξαο πνιιψλ πνιηηηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ (originally developed 
epicenters) (Mommaas, 2004, ζ. 508, Καξαράιεο θαη Γέθλεξ, 2011) –ζπρλά, βέβαηα, 
παξαηεξνχληαη πνιηηηθέο ζπγθέληξσζεο πνιηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (institutionally 
developed epicenters)- απνηππψλεη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο απηήο ηεο ρσξηθήο ξχζκηζεο. Η 
ηαπηφρξνλε εμεηδίθεπζε απηψλ ησλ επηθέληξσλ ηνλίδεη ηελ επηηπρία ησλ πνιηηηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο παξαδνζηαθήο ηδηαηηεξφηεηαο ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα θαζψο 
θαη ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ρσξνζέηεζεο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 
εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
κειέηεο πεξίπησζεο ζην θέληξν 
ηεο Αζήλαο, αμίδεη λα 
ηνλίζνπκε πσο ηα πνιηηηζηηθά 
επίθεληξα ζεσξείηαη πσο 
ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή 
αλάπηπμε αζηηθψλ πεξηνρψλ, 
αξθεί βέβαηα λα είλαη 
επηηπρεκέλα. Πσο φκσο 
θξίλεηαη έλα ηέηνην επίθεληξν 
σο επηηπρεκέλν; Ο 
Montgomery (2003, ζ. 295) 
αλαθέξεη πσο ε επηηπρία ηνπ 
ζηεξίδεηαη ζε παξάγνληεο πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζηηθή 
εηθφλα θαη ιεηηνπξγία, νη νπνίνη 
είλαη: ε δξαζηεξηφηεηα 
(activity), ε κνξθή (form) θαη ε Σρήκα 1. Οξηνζέηεζε Πεξηνρήο Μειέηεο (ΠΜ) 



280

ζεκαζηνδνζία (meaning) ηνπ ρψξνπ. 
Σν  πξψην ραξαθηεξηζηηθφ έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ ρξήζεσλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία αζθαιψλ ρψξσλ. Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη 
ηαπηφρξνλα πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ απηψλ (Λνπθαίηνπ-ηδέξε, 2006, ζ. 
56), ελψ ην ηξίην κε ηε ζεκαζία θαη ηα λνήκαηα πνπ εθπνξεχνληαη απφ ην ρψξν, κηαο πνπ 
απηά πξνζειθχνπλ ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ δεκηνπξγψληαο ηνπο ηελ αίζζεζε ηνπ  
«αλήθσ». 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ επηθέληξνπ ψζηε λα 
γίλεη αληηιεπηή ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ απφ ηηο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζε κηα πνιπεπίπεδε ζθαθηέξα δξαζηεξηφηεηαο. 
 

2. Ιζηνξία, πνιηηηζκόο θαη αλαςπρή σο αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζεκεξηλήο 
πόιεο. Τν ςπραγσγηθό δίπνιν ηεο Αγίαο Εηξήλεο-Πιαηείαο Καξύηζε 

 
«Κάηη θαιιηηέρλεο απ’ ηα ηειενπηηθά ζηνύληην ηεο πεξηνρήο γεινύζαλ θαη 
θνπβέληηαδαλ. Τν θνξίηζη ραράληδε αδηαθνξώληαο γηα ην δηεθζαξκέλν θόζκν. 
Τόηε, ηειείσζε ν δίζθνο ζην πηθ-απ. Καη ζηελ εζπρία, πξηλ αξρίζεη ν άιινο, 
άξρηζε μαθληθά λα ηξαγνπδά. Γηα κηα ζηηγκή, αδέιθηα κνπ, έλησζα ζα λα 
θηεξνύγηζε έλα κεγάιν πνπιί κέζα ζην κπαξ. Έλησζα  ηηο ηξίρεο ηνπ θνξκηνύ κνπ 
λα νξζώλνληαη». 

Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη, 1971. 
ηηο πνιχβνπεο πφιεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη ρψξνη αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ 
απνηεινχλ πξαγκαηηθέο νάζεηο γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν ζην «δηεθζαξκέλν» θαη 
πξνβιεκαηηζκέλν, ιφγσ ηεο θξίζεο, «θφζκν» καο. Απηφ απνδεηθλχεη ην γεγνλφο πσο, 
ηέηνηνπ ηχπνπ ζπζπεηξψζεηο θαηά θαηξνχο αλαπηχρζεθαλ ηφζν ζην ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ηε 
Γπη. Δπξψπε. Καη’ αλαινγία απηψλ (Καηζάξα θαη Γνζπνδίλε, 2009, ζ. 585, νπιηψηεο, 
2009, ζ. 665), ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία, κάιηζηα, παξαηεξείηαη αλάπηπμή ηνπο θαη 
ζηελ Αζήλα.  Σν Φπξξή θαη ην Γθάδη ήηαλ νη πξψηεο πνιηηηζηηθέο πεξηνρέο ζηελ 
πξσηεχνπζα θαη χζηεξα απφ ηελ εμάληιεζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο εθεί 
παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηνπ «μερεηιίζκαηνο» (overspill) ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο, φπσο 
ην Μεηαμνπξγείν θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Δ.Σ. ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ, πνπ 
απνηειεί θαη ηελ πεξηνρή κειέηεο  (ΠΜ) (ρήκα 1) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε. 
Αλ ζέινπκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζπζπείξσζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ ΠΜ, ηφηε ζα 
πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηα εμήο ζεκεία, πνπ ήηαλ θαξπφο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε ζε 
41 επηρεηξήζεηο (ζε ζχλνιν 50 εξσηεζέλησλ) ηεο ΠΜ θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2013: 

i. Η αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ-ςπραγσγηθνχ επηθέληξνπ έγηλε, θαη’ νπζίαλ, 
νξγαληθά κηαο πνπ κνλαδηθή θξαηηθή παξέκβαζε ήηαλ ε απνκάθξπλζε ησλ 
νρινπζψλ ρξήζεσλ θαη ν νξηζκφο λέσλ φξσλ δφκεζεο, βάζεη ηνπ ΦΔΚ 704Γ/13-
7-1994. Η αλάπηπμε ηνπ θαίλεηαη λα γίλεηαη ζε έλα δίθηπν δξφκσλ θαη 
πεδνδξφκσλ, κεηαμχ ησλ πιαηεηψλ Αγίαο Δηξήλεο θαη Καξχηζε, δεκηνπξγψληαο 
ηελ αίζζεζε ηνπ δηπφινπ, φπνπ ε θάζε πιαηεία ιεηηνπξγεί ζαλ πφινο.  

ii. Σν επίθεληξν Αγίαο Δηξήλε-Καξχηζε αλαπηχρζεθε ζηε βάζε κηαο 
ππνβαζκηζκέλεο θαη παξεθκαζκέλεο κελ πεξηνρήο, κε θαιιηηερληθή, εκπνξηθή θαη 
πνιηηηθή θπζηνγλσκία, δε. Η πεξηνρή, εθηφο απφ εκπνξηθή, ήηαλ ην θέληξν ηεο 
ελεκέξσζεο θαη ν ρψξνο δξάζεο ηνπ πνιηηηθνχ παξαζθελίνπ ηεο Αζήλαο θαη ηεο 
ρψξαο, ελ γέλεη (ηφιαο, 1987). Σν γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε ζεηηθά ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ςπραγσγηθνχ επηθέληξνπ. 

iii. Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαςπρήο είλαη κεγάινο θαη επηηξέπεη ην 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ απηνχ θέληξνπ σο Γεκνθηινχο Φπραγσγίαο (πξβι 
ζε Γνζπνδίλε, 2006, ζ. 45). 
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iv. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ θιάδνπ είλαη 
πνιχ κηθξέο. Σν 61% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείραλ ηεο έξεπλαο είλαη πνιχ 
κηθξέο επηρεηξήζεηο3, εθ ησλ ην 53% απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 5 εξγαδνκέλνπο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ. 

v. Η θνηλσληθν-επαγγεικαηηθή πξνέιεπζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθή αλνκνηνκνξθία. Πνιινί εμ απηψλ έρνπλ 
νηθνλνκηθέο ζπνπδέο (29%) θαη ζπνπδέο κεραληθψλ (20%), ελψ ζεκαληηθφ είλαη 
ην πνζνζηφ ησλ θαιιηηερλψλ (23%).  

vi. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηδξχζεθε εμ αξρήο ζηελ ΠΜ (86%) θαη 
κάιηζηα, πνιινί ηδηνθηήηεο πξσηνδξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε ηελ νηθνλνκία ηνπ 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ην ρψξν 
(25%), παξά ηνπ φηη δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα 
ιφγσ ηεο θεξδνθφξνπ θχζεο ηνπ. 

vii. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα: θνηλφο 
ελαιιαθηηθφο θαη avant-garde γηα ηνπ ρψξνπο αλαςπρήο θαη αληηθαηηθφο κεηαμχ 
ηεο αζελατθήο ηαβέξλαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο ρψξνπο 
εζηίαζεο. Οη θνηλέο απηέο πνιηηηζκηθέο επηινγέο πνπ δεκηνπξγνχλ κηα εκθαλή 
αληίζεζε, δεκηνπξγνχλ έλα πινχζην κσζατθφ κνξθψλ κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη 
ε πεξηνρή γίλεηαη, πιένλ, αληηιεπηή σο «ηφπνο.  

viii. Η θίλεζε είλαη αξθεηά έληνλε θαη ζε ψξεο φπνπ ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δε 
ιεηηνπξγνχλ. ηε ζπλείδεζε πνιιψλ επηζθεπηψλ έρεη επηθξαηήζεη σο δσληαλφο 
ρψξνο ςπραγσγίαο θπξίσο γηα ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Η ζπγθξηηηθή παξαηήξεζε ηεο 
Π.Μ. κε ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Δ.Σ. είλαη απηή πνπ θαζηζηά αηζζεηή ηε κεγάιε 
ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ απνηππψλνληαο ηε ζεκαζία 
ηεο πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ζηελ επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ηεο πεξηνρήο θαη ην 
αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ λνηψζνπλ νη θάηνηθνη θαη νη ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ.  

 
Οη παξαηεξήζεηο απηέο απνηππψλνπλ ηελ εηθφλα κηαο επηηπρεκέλεο θαη δσληαλήο 
πεξηνρήο (έληνλε ιεηηνπξγία, ραξαθηεξηζηηθή αζηηθή θαη αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη 
πινχζηα ζεκαζηνδνζία θαη αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ πιαίζην εμέιημεο ηεο πεξηνρήο) απφ ηελ 
νπνία θάηνηθνη, επηζθέπηεο θαη εξγαδφκελνη είλαη επραξηζηεκέλνη. Μάιηζηα, δηαθαίλνληαη 
αξθεηέο πξννπηηθέο γηα ηελ εμέιημή ηεο θαη ην θέληξν ηεο Αζήλαο, ελ γέλεη. ηελ ελφηεηα 
πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε πεξηνρή ηνπ Δ.Σ. κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη αλαπηπμηαθά, ζηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ε ρψξα –θαη φρη κφλν-
δηαλχεη.  

 
3. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ςπραγσγηθνύ επηθέληξνπ ζηελ Αζήλα ηεο Κξίζεο 

 
«-Ξέξσ πσο αγαπάο ηε κνπζηθή. Σνπ έρσ εηνηκάζεη, ινηπόλ, κηα έθπιεμε.  
  -Έθπιεμε;  
  -Διπίδσ λα ζνπ αξέζεη. Δίλαη, αο πνύκε, ην ζύκβνιν ηεο λέαο καο ζπκθσλίαο. 
   Μηαο ζπκθσλίαο κεηαμύ θίισλ.» 

Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη, 1971. 
Παξά ηνπ φηη ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν σο κέζν 
εμαγνξάο παξά σο κηα «ζπκθσλία κεηαμχ θίισλ», πξάγκαηη, πνιιέο θνξέο ζηελ ηζηνξία ν 
πνιηηηζκφο ήηαλ κέζν πξνζέγγηζεο ησλ ιαψλ θαη επηθνηλσλίαο. Η εμαγνξαζηηθή δχλακε 
ηεο κνπζηθήο ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηαηλίαο ε 
                                                           
3 Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πξβι ζε European 
Commision (2007). 
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θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα έρεη επεξεάζεη φιν ηνπ ην «είλαη», φιε ηνπ ηε 
ζπκπεξηθνξά. ηηο παξαθάησ γξακκέο πξνζπαζνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηε ζεκαζία ησλ 
πνιηηηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αζηηθψλ πεξηνρψλ (Bianchini, 
1993, ζ. 22) θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε δχλακε ηνπ πνιηηηζκνχ ζε κηα επνρή βαζηάο 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε4 πξνσζείηαη, αξρηθά κέζα απφ ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ ςπραγσγηθνχ επηθέληξνπ (ηελ αίζζεζε ηνπ avant-garde, ηνπ κε-εκπνξηθνχ 
θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ) κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηε δηαηήξεζε 
θεθαιαίνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο έρεη λα θάλεη κε ηε δηαηήξεζε ρξεκαηηθνχ θαη 
ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ. Η δηαηήξεζε ρξεκαηηθνχ –θηηξηαθνχ- θεθαιαίνπ γίλεηαη ζηνπο 
λένπο ρψξνπο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, φπσο ζεκεηψλεη ν Κνκλελφο (1986, ζ. 250), 

 «ε  κνξθηθή ακθηβνιία, ε εηξσλεία θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζηπι, ε 
επαλεξκελεία ηεο ηζηνξίαο θαη ε ελφηεηα ηεο δηαθνξάο». 

Έλα πνιχ θαιφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ραξαθηήξα είλαη ε επαλάρξεζε 
πθηζηάκελσλ θειπθψλ θαη ρψξσλ, κέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ επαλέληαμή 
ηνπο ζηνλ αζηηθφ ιεηηνπξγηθφ ηζηφ. ηελ ΠΜ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν απηφ, κηαο πνπ 
πνιιέο πνιηηηζηηθέο-ςπραγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηεγάδνληαη ζε πξψελ βηνηερληθνχο 
ρψξνπο. Η επαλάρξεζε ησλ ρψξσλ απηψλ ζπληεξεί θαη πνιιέο θνξέο απμάλεη ηελ αμία 
ηνπο, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ Harvey (2007, ζ. 122) πεξί ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ. 
Ο δεχηεξνο έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνψζεζε ηεο πφιεο θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Λφγσ 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ θαη αηζζεηηθψλ επηινγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ην δίπνιν ησλ πιαηεηψλ Αγίαο Δηξήλεο θαη Καξχηζε, ε πεξηνρή 
έρεη απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα πνπ έιθεη πιεζψξα θφζκνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε 
θαη θπξίσο ηα αββαηνθχξηαθα. Η ζπγθέληξσζε θαη ε πξνβνιή ηνπ κνλαδηθνχ 
«ραξαθηήξα» ηνπ ηφπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινχζηα «δσή» ζην ρψξν είλαη ηα ζηνηρεία 
πνπ πξνσζνχλ έλα κεραληζκφ branding (νπιηψηεο, 2009, ζ. 669) θαη ιεηηνπξγνχλ σο 
παξάκεηξνη δηακφξθσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (Κνθθψζεο 
θαη Σζηάξηαο, 2001, ζ. 24). Έηζη, παξφηη δελ πηζηεχεηαη πσο ε αλάπηπμε ηνπ ςπραγσγηθνχ 
ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ brand γηα ηελ Αζήλα, 
θαίλεηαη πσο είλαη θάηη ζην νπνίν ζπληειεί, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
Temple bar ζην Γνπβιίλν (Καξαράιεο θαη Γέθλεξ, 2011).  
εκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη ε νξγαλσηηθή δνκή 
ηεο ΠΜ. Η παξνπζία κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί παξάγνληα 
παξαγσγηθήο επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο αζηαζείο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο 
(Ηιηάδεο θαη Κπξηαθίδεο, 2008).  Σν ηδηαίηεξα κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο κεγάινπ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ην πςειφ 
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ζπλεξγνχλ ζηελ επθνιφηεξε πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ 
θαη λέσλ ηάζεσλ, δηαθνξνπνηψληαο, ελ ηέιεη, ην πξνο θαηαλάισζε πξντφλ. Απφξξνηα 
απηνχ είλαη ε ζρεηηθή πνηθηιία, σο πξνο ηελ εμεηδίθεπζε, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληεινχλ 
ηελ νηθνλνκηθή βάζε ηεο θεληξηθήο απηήο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα δίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αληαπφθξηζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο, ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο αγνξάο. 
(Murphy, 1999). Η έξεπλα θαηέδεημε πσο αθφκε θαη ζήκεξα έλα κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ 
ην 54%) δειψλεη αηζηφδνμν γηα ην κέιινλ, γεγνλφο πνπ, ελ κέξεη5, ζρεηίδεηαη κε ην 
κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ (ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί ιηγφηεξνπο 
απφ 5 εξγαδφκελνπο).  

                                                           
4 Να ζεκεησζεί πσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλαο επξχο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν 
νηθνλνκηθνχο φζν θαη θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (πξβι ζε θνχληδνο, 2005). 
5 Η αηζηνδνμία ησλ ηδηνθηεηψλ νθείιεηαη, ελδερνκέλσο, θαη ζηελ ηνπνζεζία, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην 
73% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πεξηνρή. 
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Η νξγαλσηηθή δνκή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ΠΜ αλακέλεηαη, φκσο, λα έρεη ζεηηθή 
επίδξαζε θαη ζην θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. χκθσλα κε ηνπο Morrison et.al. 
(1994), ε αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε πξνζθνξά 
εξγαζίαο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα κηα ρψξα κε ήδε απμεκέλν δείθηε αλεξγίαο. Ο 
κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα ζπλεξγήζεη ζηελ 
άκβιπλζε ηεο αλεξγίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, ηελ παξνρή εληζρχζεσλ ζηηο 
ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο.  
ε θνηλσληθνχο φξνπο, ην ςπραγσγηθφ επίθεληξν ηνπ Δ.Σ. ηεο Αζήλαο αλακέλεηαη λα 
πξνζειθχζεη ηε δεκηνπξγηθή ηάμε, πνπ θαηά ην Florida (Καξαράιεο, n.d.), νξίδεη ηελ 
επηηπρία ή φρη κηαο πεξηνρήο θαη, θαη’ επέθηαζε, ην βαζκφ αλάπηπμήο ηεο.  ηε κειέηε 
πεξίπησζεο, ν απζεληηθφο ραξαθηήξαο (Landry, 2000 ζε Γθφιηζηνπ, 2012, ζ. 18) ηνπ  
ςπραγσγηθνχ δίπνινπ Αγία Δηξήλε-Καξχηζε πηζηεχεηαη πσο κπνξεί λα πξνζειθχζεη ηε 
δεκηνπξγηθή ηάμε ηεο πφιεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απνηπρία ηνπ Φπξξή λα δηαηεξήζεη ηελ 
αίγιε πνπ θέξδηζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Πξάγκαηη, ην 41% ησλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ 
δνχλε απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ ηνκέα, ζεσξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, θαηά 
θχξην ιφγν, θαιιηηερληθή, ηεθκήξην ηεο αζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ εληνπίδεηαη ζηελ 
πεξηνρή.  
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί θάηη αθφκε σο πξνο ηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε ηνπ 
δεηήκαηνο. Η ΠΜ, ζε αληίζεζε κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο ηνπ Γθαδίνπ θαη ηνπ Φπξξή δε 
παξνπζηάδεη δεηήκαηα «αζηηθνχ επηθνηζκνχ» παξά κφλν ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ 
αηφκσλ πνπ ζπρλάδνπλ ζηα εκπνξηθά θαη ηνπο ρψξνπο αλαςπρήο. Γε κπνξνχλ, φκσο, λα 
απνθιεηζηνχλ νη ηάζεηο γηα θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο πνπ θαηά ηε Jacobs (1961) είλαη θαη 
έλαο δείθηεο αζθάιεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ρψξσλ αλαςπρήο. Ο ιφγνο 
είλαη πσο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ επηθέληξνπ απηνχ παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
πεξηνρήο θαηά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Απφξξνηα ηνπ αηζζήκαηνο 
αζθάιεηαο, πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ, είλαη θαη κηα αθφκε νηθνλνκηθή ζεηηθή 
επίδξαζε: ε έιμε αλζξσπίλσλ θαη θεθαιαηαθψλ ξνψλ, κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε 
θαηνίθσλ, ηνπξηζηψλ θαη επελδπηψλ.  
Αλαθεθαιαηψλνληαο, δηαπηζηψλεηαη πσο ε δεκηνπξγία κηαο πεξηνρήο δεκνθηινχο 
ςπραγσγίαο, φπσο απηή ζην Δ.Σ. κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο ζεηηθέο αλαπηπμηαθέο 
επηδξάζεηο. Απηέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ πξνζέγγηζε θεθαιαίνπ θαη επελδχζεσλ αιιά 
θαη αλζξψπσλ. Η δηαηήξεζε ηνπ θηηζκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ 
θεθαιαίνπ ζην πιαίζην ηνπο αζθαινχο κε-εκπνξηθνχ δεκηνπξγνχλ έλα brand γηα ηελ 
πεξηνρή πνπ ζπλδπαζκφ κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο πνιηηηζκνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
ηδηαίηεξα ζεηηθά γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνβνιή ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ. Απνηέιεζκα 
κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο city branding ζα είλαη ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε 
αχμεζε ησλ ρξεκαηνξνψλ θαη ησλ επελδχζεσλ. Δπρή φισλ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο 
ππάξρνπζαο δπλακηθήο ηνπ ηφπνπ θαη ε πεξαηηέξσ αλάδεημή ηνπ κε ζηφρν ηε ζπλέρηζε 
ηεο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλαβάζκηζή ηεο 
πεξηνρήο. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη κηα ζχλνςε ησλ ζεηηθψλ 
επηδξάζεσλ απφ ηελ αλάδπζε απηνχ ηνπ λένπ επηθέληξνπ ςπραγσγίαο, ελ κέζσ θξίζεσο.  
 

4. Σπδήηεζε-Σπκπεξάζκαηα 
 

«Δπηηέινπο, είρα ζεξαπεπζεί!» 
Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη, 1971. 

αλαθσλεί ν Άιεμ ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο, ζε έλα εηξσληθφ πλεχκα ηεο ιχηξσζεο ηνπ 
πξσηαγσληζηή θαη ησλ ζεαηψλ. Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ γελλάηαη χζηεξα απφ απηήλ ηελ 
παξνπζίαζε είλαη: Καηά πόζν κπνξεί ε ηνπηθή νηθνλνκία, ελ κέζσ θξίζεο, λα αλαθνπθηζηεί 
κέζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ επηθέληξνπ ςπραγσγίαο Αγίαο Δηξήλε-Καξύηζε; 
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Η κειέηε εζηίαζε ζε φξνπο ηφζν νηθνλνκηθνχο φζν θαη θνηλσληθνχο θαη παξνπζίαζε 
ζπζρέηηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επηθέληξνπ απηνχ. 
Δηδηθφηεξα, παξνπζηάζηεθε ε ζεκαζία ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ σο ζηπινβάηεο ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ νηθνδνκήκαηνο, ζε κηα επνρή φπνπ ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 
πέθηεη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σαπηνρξφλσο, έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ 
ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, ηελ εηθφλα ηνπ ρψξνπ θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο γηα ηελ 
πξνζέιθπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ινηπψλ αλζξσπνξνψλ θαη θεθαιαίνπ. 
Χζηφζν, ππάξρεη ν θφβνο κήπσο ηειηθά ε πεξηνρή δε κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη φπσο 
αλακέλεηαη. Τπάξρεη ν θφβνο κήπσο φιεο νη ειπίδεο πνπ βαζίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο 
θαηαιήμνπλ αβάζηκεο, δεδνκέλνπ πσο ηίπνηα απφ απηά δε κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο 
ζρεδηαζκφ θαη ζηήξημε.  Καη είλαη εχινγε απνξία κηαο πνπ ε επηινγή ρψξσλ ςπραγσγίαο 
είλαη κηα «κφδα» πνπ πηζαλψο ζα αιιάμεη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα θαη ηφηε πξέπεη λα 
ππάξρεη πξφβιεςε θαη ζρεδηαζκφο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο. Γπζηπρψο, 
ζηελ Διιάδα ν ζρεδηαζκφο θαη ε ζηήξημε δελ απνηεινχλ ζπλήζεηο ηαθηηθέο, φπσο 
άιισζηε δηαπηζηψζεθε ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο απηή ηνπ 
Φπξξή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο απηφο ν θφβνο θαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Π.Μ. Με ζρεηηθά κεησκέλε αηζηνδνμία απφ ηφηε πνπ μεθίλεζαλ 
ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ πεξηνρή (φπσο ζεκεηψζεθε ην 54% είλαη αηζηφδνμνη, ελψ 
ην 74% έβιεπαλ πνιχ ζεηηθά ην κέιινλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζήο ηνπο), αξθεηνί 
ζεκεηψλνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ «πνιηηηζηηθή πεξηνρή» ηνπ Δ.Σ. ηνπ θέληξνπ κηαο 
πνπ ζεσξνχλ πσο ζα θαηαιήμεη λα γίλεη κηα πεξηνρή θαζαξά λπρηεξηλήο νηθνλνκίαο κε ηα 
bar θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο αλαςπρήο λα είλαη ε κνλαδηθή ρξήζε θαη ηνλ θνξεζκφ λα 
επέξρεηαη.   
α ζχλνςε, απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη πσο ε πεξηνρή ηνπ ΔΣ ηεο Αζήλαο 
θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ηφζν απφ πνιενδνκηθή φζν θαη αλαπηπμηαθή 
ζθνπηάο. Σα έσο ηψξα πνξίζκαηα θαζψο θαη ηα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ινηπψλ 
επηθέληξσλ ηέηνηνπ ηχπνπ, θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, ελζαξξχλνπλ ηε κειινληηθή αλάπηπμε 
ηνπ επηθέληξνπ κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε θαη γεληθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  
Γε κπνξνχκε, φκσο, λα θξχςνπκε ηελ αλεζπρία καο γηα ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ 
παξαπάλσ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ  δεδνκέλεο ηεο αδξάλεηαο απφ πιεπξάο εηδηθψλ θαη 
θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ειεγρφκελε αλάπηπμε ηεο.  Η ελίζρπζε ησλ 
πνιηηηζηηθψλ επηθέληξσλ, άιισζηε, απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 
πεξηπηψζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο κέζν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Αμίδεη, ινηπφλ, λα 
κάζνπκε κέζα απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη απφ ηα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ψζηε  
λα κελ κεηαηξέςνπκε ην θέληξν ηεο Αζήλαο ζε έλα «Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη»… 
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