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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
Οη απζφξκεηεο θηλήζεηο πνιηηψλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη άιινηε γχξσ απφ εληνπηζκέλα 
πξνβιήκαηα ηεο Μεηξφπνιεο θαη άιινηε πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ επξχηεξα 
δεηήκαηα θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεο πνπ δηαηξέρνπλ ηελ θαζεκεξηλή 
δσή, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 
ηδησηηθνχ, παξάγνληαο έλα ρψξν “πέξα απφ ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ”, έλα ρψξν 
“θνηλφ”. Ο εληνπηζκφο θη ε αλάδεημε ηέηνησλ πνηνηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ “θνηλνχ” 
γίλεηαη εθηθηφο κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή αιιά θπξίσο ηελ αλάδεημε ησλ κεηαιιάμεσλ 
ησλ ζπιινγηθψλ ππνθεηκέλσλ πνπ ηα ζπγθξνηνχλ, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε 
ηνλ δεκφζην ρψξν. ηφρνο είλαη ε αλάδεημε ελφο λένπ πξνηχπνπ ζπιινγηθήο δσήο θαη ε 
ηθαλφηεηα απηνχ λα απνηειέζεη θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή αιιά 
θαη θνηλσληθή θξίζε.  
 
 
Λέξεις κλειδιά: ζπιινγηθφηεηεο, δεκφζηνο ρψξνο, commons, ρσξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί  
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ δηαξθήο ζπξξίθλσζε θαη ε ζπλερήο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα επηιχζεη 
απνηειεζκαηηθά ηα νινέλα αλαδπφκελα πξνβιήκαηα, ζπλεηέιεζαλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 
θαη θηλεηνπνίεζε πνιηηψλ, νη νπνίνη ζπγθξνηνχκελνη ζε νκάδεο, δηεθδηθνχλ θαη δξνπλ κε 
ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζχγρξνλε 
κεηξφπνιε βηψλεηαη σο ά-ηνπε, αθηιφμελε, απξφζσπε θαη αιινηξησηηθή, αδπλαηψληαο 
ηειηθά λα παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ πνηφηεηα δσήο. Έηζη 
ε ίδηα ε πφιε θαζίζηαηαη πεδίν ζπλερψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ζε κία 
κάρε πνπ δίλεηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά πιένλ αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, θαη γίλεηαη αληηθείκελν θαηαιχηεο ησλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ αλαδχνληαη 
πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ην „δηθαίσκα ζηελ πφιε‟. Μηα πφιε, πνπ φπσο εμάιινπ 
είρε γξάςεη θάπνηε ν δηάζεκνο αζηηθφο θνηλσληνιφγνο Robert Park, είλαη «ε πην ζπλεπήο 
θαη ζπλνιηθή, ε πην επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαθαηαζθεπάζεη ηνλ 
θφζκν ζηνλ νπνίν δεη ψζηε λα ζπκθσλεί πεξηζζφηεξν κε ηηο επηζπκίεο ηεο θαξδηάο ηνπ. 
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Αιιά, αλ ε πφιε είλαη ν θφζκνο πνπ θαηαζθεχαζε ν άλζξσπνο, είλαη θαη ν θφζκνο ζηνλ 
νπνίν είλαη ζην εμήο θαηαδηθαζκέλνο λα δεη. Έηζη, έκκεζα, θαη ρσξίο θακία ζαθή 
αίζζεζε ηεο θχζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ, θηηάρλνληαο ηελ πφιε ν άλζξσπνο μαλαέθηηαμε 
ηνλ εαπηφ ηνπ»1. 

Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, πνπ απνηειεί πιένλ κηα παγησκέλε 
πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ ρψξα, είρε σο απνηέιεζκα κηα επξχηεξε έθπησζε ησλ 
θνηλσληθψλ αμηψλ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο ελέηεηλε ηε ζρέζε κεηαμχ ζπιινγηθνηήησλ θαη 
δεκφζηνπ ρψξνπ - κηα ζρέζε πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζήκαλζε θαη ελδηαθέξνλ, θαιψληαο 
γηα κηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ηρλψλ ηνπ ζπιινγηθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο, φπσο απηφο 
πξαγκαηψλεηαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ρψξν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο.  Απηφ πνπ 
επηδηψθεηαη ινηπφλ κέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηπρφλ 
κεηαβνιέο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα, θαζψο θαη παξάιιεινη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ αζηηθνχ 
δεκφζηνπ ρψξνπ, φπσο απηνί απνξξένπλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε απηνχ ηνπ 
θαηλνκέλνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ζπιιεγκέλα ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο 
θξίζεο ζηελ Διιάδα, επηρεηξείηαη κηα ζπγθξηηηθή αλάγλσζε ηεο εμέιημεο ησλ 
ζπιινγηθνηήησλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεθδηθνχλ αιιά θαη δηαρεηξίδνληαη ην 
δεκφζην ρψξν. Απηή ε πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ηειηθά ζην λα αλαδείμεη ηηο λέεο αμίεο πνπ 
επαλαπξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ ηνλ ζπιινγηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, 
ηελ έλλνηα ηνπ “common” (θνηλνχ) αγαζνχ φπσο απηή αλαδχεηαη, θαζψο θαη ηε δπλακηθή 
ηεο έθθξαζεο ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αληίιεςεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνο κηα 
ζπιινγηθή δηαρείξηζε, ηθαλνχ γηα εμίζνπ δπλακηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ. 
 
2. ΠΔΡΙ ΤΛΛΟΓΙΚΟΣΗΣΧΝ  
 

H αλάδπζε κηαο ζπιινγηθφηεηαο αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ 
ζπλππάξρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα έλα θνηλφ ζηφρν, έρνληαο σο κέζν ηελ αληαιιαγή 
πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αγαζψλ θαη ηελ αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ πνπ ηελ 
απαξηίδνπλ. χκθσλα κε ηνλ Robert Park έλαο αξηζκφο αηφκσλ γίλεηαη νκάδα ή 
ζπιινγηθφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα αιιεινδηείζδπζε ηνπ λνπ, κηα ζπλαίλεζε 
γχξσ απφ θνηλέο ηδέεο θαη αληηιήςεηο, κηα θαηαζθεπή ελφο θνηλνχ πλεπκαηηθνχ πεδίνπ, 
πνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί απνθηά αλεμαξηεζία θαη επεξεάδεη ηα επηκέξνπο 
άηνκα. Δληνχηνηο ηα ππνθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ δηαηεξνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο φκσο παξακεξίδνληαη κπξνζηά ζηελ αλάγθε 
ζπζπείξσζεο ζε κία επξχηεξε νκάδα.  Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα ζχλνιν κνλαδηθνηήησλ, 
ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ππνθείκελα δηαηεξνχλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηά 
ηνπο, ζπληζηψληαο ην πλήθος, φπσο ην νξίδνπλ νη Negri θαη Hardt. Έλα πιήζνο πνπ ελψ 
“παξακέλεη πνιιαπιφ, δελ είλαη θαηαθεξκαηηζκέλν, άλαξρν ή αζχληαθην” θαη είλαη ηθαλφ 
γηα απφ θνηλνχ δξάζε αθνχ κεηαζηξέθεη ηνλ αξλεηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαθνξψλ ησλ 
κειψλ ηνπ, κεηαηξέπνληαο  απηέο ηηο δηαθνξέο ζε ηζρπξφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζηνηρείν2. Δίηε σο 

                                                        
1 David Harvey, The right to the city, http://kompreser.espivblogs.net/2011/04/02/dikaioma-stin-poli-david-harvey/    
2 ρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνχλ ην πιήζνο, ν Michael Hardt, αλαθέξεη  επίζεο ηα εμήο: “Σν πιήζνο δελ 
είλαη έλα απζφξκεην πνιηηηθφ ππνθείκελν, αιιά έλα ζρέδην πνιηηηθήο νξγάλσζεο. Σν πιήζνο πξέπεη ινηπφλ λα 
θαηαλνεζεί φρη ζαλ έλα είλαη αιιά ζαλ έλα γίγλεζζαη - ή κάιινλ έλα είλαη κε δεδνκέλν ή ζηαηηθφ αιιά σο θάηη πνπ 
ζηαζεξά κεηαζρεκαηίδεηαη, εκπινπηίδεηαη, ζπγθξνηείηαη ζε καη δηαδηθαζία γίγλεζζαη. Όκσο πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξν 
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πιήζνο, είηε σο ζπιινγηθφηεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα κηα νξγαληθή δσληαλή ελφηεηα, ηεο 
νπνίαο νη βαζηθνί ζηφρνη θαη δηεθδηθήζεηο ηίζεληαη απφ θνηλνχ απφ φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη δξψληαο απην-νξγαλσηηθά, απνπζία θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη 
ηεξαξρηθψλ δνκψλ, δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν δξάζεο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο.  
 
3. ΓΗΜΟΙΟ ΥΧΡΟ Χ Ο ΚΑΜΒΑ ΚΑΙ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ ΣΧΝ ΤΛΛΟΓΙΚΟΣΗΣΧΝ 
 

Σν αληηθείκελν ηεο δξάζεο ησλ ζπιινγηθνηήησλ κπνξεί λα εληνπηζηεί κέζα ζηνλ ίδην 
ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη απνηππψλεηαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ζχγρξνλεο κεηξφπνιεο3.  Ο 
ρψξνο εμάιινπ δελ λνείηαη ελ θελψ, αιια “παξάγεη θαη παξάγεηαη”, αθνχ ε δηακφξθσζε 
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ 
ζρέζεσλ θαη αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο4. Ζ πφιε ζηελ επνρή ηεο λεσηεξηθφηεηαο 
δηακνξθψλεη ηνλ θαηεμνρήλ θακβά απηψλ ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ζπγρξφλσο 
απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δηαθπβεχκαηα απηψλ. 

Ζ επίδξαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πάλσ ζηελ πφιε ζπλνδεχεηαη απφ κηα 
γεληθεπκέλε ακθηζβήηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, θαζψο ν ζξίακβνο ηνπ 
σθειηκηζκνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο πάλσ ζε θάζε ηη πνπ έρεη δεκφζην θαη 
αληηεκπνξεπκαηηθφ  ραξαθηήξα ηείλεη λα ηνλ απαμηψζεη. Ζ πφιε ηειηθά δε βηψλεηαη σο 
δεκφζην αγαζφ, αιιά σο εκπφξεπκα. ε απηφ ην έδαθνο αλαπηχζζνληαη ηα αζηηθά 
θνηλσληθά θηλήκαηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ην 
ηνπηθφ, θαη ηελ δηαθχιαμε πνιχηηκσλ αλνηθηψλ ρψξσλ κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο απφ 
ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ή ηελ ηδησηηθνπνίεζε, εληαζζφκελα παξάιιεια ζε έλα επξχηεξν 
πιαίζην ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ5. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνβιεκαηηθή 

                                                                                                                                                                       
είδνο γίγλεζζαη, ζην βαζκφ πνπ δελ ππάξρεη δεκηνπξγφο πίζσ απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Μέζσ ηεο παξαγσγήο ηεο 
ππνθεηκεληθφηεηαο ην πιήζνο είλαη ην ίδην δεκηνπξγφο ηεο δηαξθνχο δηαδηθαζίαο λα γίλεη θάηη άιιν, κηα αδηάθνπε 
δηαδηθαζία ζπιινγηθνχ απηνκεηαζρεκαηηζκνχ”.  Michael Hardt, κηθξ. Παλαγηψηεο Καιακαξάο, Σν θνηλφ ζηνλ 
θνκκνπληζκφ, Δθδ. Διεπζεξηαθή Κνπιηνχξα, Αζήλα, 2010  
3 ην επίπεδν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξάζεο, ηξία είδε αηηεκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ θηλεκάησλ πφιεο. Σν πξψην είδνο αθνξά αηηήκαηα γχξσ απφ ηε ζπιινγηθή θαηαλάισζε (Castells,1977,Castells, 
1978, Lowe 1986). Σν δεχηεξν είδνο αηηεκάησλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο απφ θνηλσληθέο θαη θπζηθέο απεηιέο 
θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν ηξίην είδνο αηηεκάησλ ζπληζηά πεξηζζφηεξν κηα πξνέθηαζε ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ παξά κηα θαζαξή θαηεγνξία, θαζψο αλαθέξεηαη ζηε δηεθδίθεζε κεγαιχηεξσλ δπλαηνηήησλ επηξξνήο ή 
θαη ειέγρνπ εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ θαη απνθάζεσλ (Pickvance, 1995). Βιέπνπκε ινηπφλ φηη εθηφο 
απφ ηελ ππεξάζπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο „πάλσ θαη πέξα απφ ηα θέξδε‟, νη ζπιινγηθφηεηεο δηεθδηθνχλ θαη ηαπηφρξνλα 
πξνσζνχλ κηα λέα αζηηθή θνπιηνχξα, κέζσ δξάζεσλ πνιηηηζηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα. 
Έρνληαο σο αληηθείκελν ην επξχηεξν πιαίζην δσήο, ηηο κνξθέο θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, νη 
ζπιινγηθφηεηεο ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ κία λέα θνηλσληθφηεηα 
4 Ζ “παξαγσγή ηνπ ρψξνπ” θαη ε ζπζρεηίζεηο απηνχ απνηέιεζαλ ην βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ Αλξί Λεθέξβ, ν νπνίνο 
αληηιακβάλεηαη ην ρψξν κφλν σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζεσξία ηνπ 
αληηιακβάλεηαη ην ρψξν σο ην πξνηφλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηφρξνλα, ππνγξακκίδνληαο 
πσο θάζε θνηλσλία παξάγεη ην δηθφ ηεο ρψξν. Lefebvre Henri, 1991,  The Production of space, transl. by Nicholson - 
Smith, Blackwell Publishing, Oxford.  
5 ρεηηθά κε ηα κνξθνινγηθά εθείλα ζηνηρεία ησλ θηλεκάησλ πφιεο, αμίδεη ελ πξψηνηο λα αλαθεξζεί πσο ην ππνθείκελν 
ηεο δξάζεο έρεη  ζε γεληθέο γξακκέο εμσζεζκηθφ ραξαθηήξα. Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε κεζφδσλ δηακαξηπξίαο 
δηαθνξνπνηεί ηα θνηλσληθά θηλήκαηα απφ άιιεο κνξθέο ζπιινγηθφηεηα, φπσο ηα θφκκαηα, νη ΜΚΟ θαη νη νκάδεο 
πίεζεο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάλνπλ πεξηαζηαζηαθή ρξήζε κεζφδσλ δηακαξηπξίαο, δίρσο ζε θακία πεξίπησζε 
λα απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε κνξθή δξάζεο ηνπο. Ζ ζρεηηθή δηάξθεηα θαη ζπλέρεηα ηεο δξάζεο ησλ ζπιινγηθψλ 
ππνθεηκέλσλ είλαη εθείλε πνπ δηαθνξνπνηεί ηα θηλήκαηα απφ ηα ζπγθξνπζηαθά επεηζφδηα, ελψ θαη ην ζηνηρείν ηνπ 
δηθηχνπ ησλ νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ καο βνεζά ηδηαίηεξα ζην δηαρσξηζκφ ησλ κνλαδηαίσλ -απνκνλσκέλσλ 
νξγαλψζεσλ απφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη πξνζδίδεη ζε απηά ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ 
ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ απνηειεί ηέινο ε επηδίσμε ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, θάηη πνπ ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο ησλ 
θηλεκάησλ ηεο πφιεο έρεη πξνζειθχζεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξνθαιέζεη αληίζηνηρεο δηακάρεο. Έηζη 
ζπκπεξαζκαηηθά, σο θηλήκαηα ηεο πφιεο ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε εθείλα ηα ζπιινγηθά ππνθείκελα ηα νπνία 



290

πνπ μεηπιίγεηαη γχξσ απφ ηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη δηφγθσζε ηεο Αζήλαο, ην 
ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηαζηεί ζηα θηλήκαηα απηά πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 
δηεθδίθεζε ή πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Ζ Αζήλα είλαη κηα πφιε πνπ έρεη πξνθχςεη 
απφ κηα βίαηε επηζπκία λα απνθηήζεη έλα κεηξνπνιηηηθφ πξφζσπν κε „δπηηθά‟ 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ε βηαζχλε απηή έρεη δεκηνπξγήζεη αζηηθά θελά, αζπλέρεηεο θαη 
αληζφηεηεο (ρήκα 1). Ζ ρανηηθή γηγάλησζε ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ θαη ε έιιεηςε 
δεκφζησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απζαίξεηε δφκεζε θαη ηελ ζρεηηθή 
θξαηηθή αλνρή, ηελ έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ γξήγνξε αιιαγή ηεο αμίαο 
ρξήζεο γεο, δεκηνπξγεί αζθπθηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε παξάιιειε ππνβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, θαζηζηψληαο έηζη ηελ Αζήλα σο έλα πεδίν ζπλερψλ 
ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ6.  

Ζ πξνβιεκαηηθή απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε δπλακηθή κε ηελ νπνία νη 
ζπιινγηθφηεηεο νξγαλψλνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Πξνθεηκέλνπ 
λα γίλεη κηα ραξηνγξάθεζε ηεο έληαζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ ψζηε λα 
εληνπηζηνχλ ηπρφλ κεηαιιάμεηο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 
θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ρσξνρξνληθέο ζπληζηψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο  πνπ δηακφξθσζαλ έλα “πξφζθνξν” έδαθνο 
γηα ηελ αλάδπζε ησλ ζπιινγηθνηήησλ  θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην 
ρψξν.  
 
4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΑΝΑΓΝΧΔΙ 
 

Σν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ειεχζεξσλ ρψξσλ δηνγθψζεθε ηελ ηειεπηαία 
δεθαπεληαεηία, φηαλ πξνζηέζεθε ε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ επέθεξαλ νη πξνεηνηκαζίεο 
γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, κεηαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ην 2004 ζε κηα θνκβηθή ζηηγκή 
γηα ηελ αζηηθή ηζηνξία ηεο Αζήλαο. Ζ νηθνδφκεζε ησλ ηειεπηαίσλ κεγάισλ ειεχζεξσλ 
αδφκεησλ ρψξσλ ζηελ Αηηηθή, θαζψο θαη ε απφηνκε εθηίλαμε ηεο αμίαο γεο, είραλ σο 
απνηέιεζκα αθελφο ηνλ εθηνπηζκφ δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ απφ ηηο πεξηνρέο 
θαηνηθίαο ηνπο, ηε ζπξξίθλσζε ησλ ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ, αιιά θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ7 . ε απηφ ην πιαίζην φπνπ κεγάιεο 
εθηάζεηο αζηηθήο γεο πξνζθέξνληαλ βνξά ζην βσκφ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, φρη πάληα κε 

                                                                                                                                                                       
αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ζπιινγηθήο θαηαλάισζεο, αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλή δσήο ζηελ 
πφιε, δηεθδηθνχλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηνπο ηνπηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο, έρνπλ εμσζεζκηθφ ραξαθηήξα, 
θάλνπλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε αληηζπκβαηηθψλ κνξθψλ δηακαξηπξίαο, παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή δηάξθεηα θαη ζπλέρεηα 
ζηε δξάζε ηνπο, έρνπλ αλαπηχμεη ή/θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ θαη επηδηψθνπλ θνηλσληθέο 
αιιαγέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ζηελφ νξίδνληα ηεο γεηηνληάο. 
6 Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ζπιινγηθφηεηεο αζθνχλ πίεζε ζηελ θεληξηθή εμνπζία, είλαη αθελφο κέζσ ηεο πξνβνιήο 
ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο θαη  κέζσ ηεο θαηάζεζεο πξνηάζεσλ ζε απηνχο, κε ζθνπφ ηελ 
απφ θνηλνχ επίιπζε ησλ εθάζηνηε δεηεκάησλ. Πνιιέο φκσο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπιινγηθφηεηεο πξνρσξνχλ 
ζε άιινπ ηχπνπ ελέξγεηεο, φπσο πνξείεο θαη  δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο, θαζψο θαη πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε ζε 
πεξηπηψζεηο απζαηξεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Κχξην φκσο γλψξηζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 
ελεξγνχλ νη ζπιινγηθφηεηεο, είλαη ε νξγάλσζε δξάζεσλ αθηηβηζηηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα ηηο ζηηγκέο εθείλεο 
φπνπ νη ζπιινγηθφηεηεο ιακβάλνπλ ελεξγφ ραξαθηήξα, απνθαζίδνληαο „λα πάξνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπο‟, 
δηεθδηθψληαο ηελ ίδηα ηελ πφιε.  
7 Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ ρψξσλ ζηελ Διιάδα είλαη πσο ρψξνο πξαζίλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 
θάηνηθν θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2,5 θαη 3,5 η.κ., απέρνληαο θαηά πνιχ απφ άιιεο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο θαζψο θαη 
απφ ηα 9 η.κ. πνπ νξίδεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο σο ην ειάρηζην κέγεζνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θαιή πγεία ησλ 
θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ. Γ. Δκκαλνπήι, Έ. Εαθνπνχινπ, Ρ. Καπηαληδφγινπ, Θ. Μαινχηαο, Α. Υαηδεγηάλλε, 
επηκέιεηα,  Κοινωνικοί και Χωρικοί Μεταστηματισμοί στην Αθήνα τοσ 21οσ Αιώνα, ΜΔΛΔΣΔ – ΔΡΔΤΝΔ ΔΚΚΔ, 
Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα, 2008. 
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ηνπο πην δηαθαλείο ηξφπνπο, αλαδχνληαη ζπιινγηθφηεηεο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 
πεξηνξίζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 
ζρεδίσλ. ηελ επνρή απηή, ηεο πξν θαη κεηά νιπκπηαθήο Αζήλαο, βαζηθφ δηαθχβεπκα 
απνηεινχλ νη δηεθδηθήζεηο ρψξσλ ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα ή κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο, 
ελψ πξσηαξρηθφ κέιεκα είλαη ε δηαηήξεζή ηνπο σο ειεχζεξνη ρψξνη θαζψο θαη ε 
πξνάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο8.  

 
 

Σα ρξφληα πνπ έπνληαη ε Αζήλα δηαλχεη κία 
πεξίνδν θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη 
κεηαβνιψλ, αθνινπζνχκελε απφ κηα 
έληνλε θνηλσληθή εμέγεξζε πνπ μέζπαζε 
θαη ηξαπκάηηζε ην πξφζσπν ηεο πφιεο ην 
Γεθέκβξε ηνπ 2008, θαη ε νπνία έδσζε λέα 
ψζεζε ζηα θηλήκαηα πφιεο. Σν γεγνλφο 
απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε 
έληαζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 
αιιά θαη ην επξχηεξν ζπλαίζζεκα 
δπζπηζηίαο σο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία, 
απνηέιεζαλ έλα θηλεηήξην κνριφ γηα κηα 
πιεζψξα δξάζεσλ πνπ εθηφο ησλ άιισλ 
είραλ σο αληηθείκελν θαη ηε δηεθδίθεζε ηνπ 
„δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε‟. Μηθξνί, 
αδφκεηνη θαη κε ρψξνη, θαηαιακβάλνληαη 
απφ ηνπο θαηνίθνπο δηαθφξσλ γεηηνληψλ ζε 
κία πξνζπάζεηα φρη κφλν δηεθδίθεζεο θαη 
δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, 
αιιά θαη απηνδηαρείξηζήο ηνπ απφ ηνπο 

ρξήζηεο9. Όιεο απηέο νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ ηνπηθνχ, ζε 
επίπεδν δειαδή γεηηνληάο ή ζπλνηθίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο 
ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη επαλνηθεηνπνίεζήο ηνπ κέζα απφ ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ 
                                                        
8Ο ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο απνηειεί θαηαγξαθή ησλ πεξηνρψλ ηνπ επξχηεξνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο, 
νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ δηεθδίθεζε, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε ην 2008 απφ ην Παξαηεξεηήξην Διεχζεξσλ 
ρψξσλ, κηα πξσηνβνπιία ε νπνία δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηα πιεξνθφξεζε αιιά θαη λα 
επηηχρεη ην ζπληνληζκφ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνιηηψλ. Ο ράξηεο αθνξά ζηηο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο 
ελάληη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ απψιεηα ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ππέξ 
ηεο πξνάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη φρη θαηαγξαθή πνιενδνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε 
ηνπ ράξηε γίλεηαη εκθαλήο ε ζπζζψξεπζε ζεκεηαθψλ πεξηνρψλ ζην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ιφγσ ηεο 
ππθλφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θ  ηεο ηεξάζηηαο έιιεηςεο ειεχζεξσλ ρψξσλ. Όκσο θαη ζηα πεξίρσξα ηεο 
πφιεο κεγάιεο εθηάζεηο, δαζηθέο ή παξάθηηεο, απεηινχληαη απφ ηδησηηθνπνίεζε θαη ηαπηφρξνλε δφκεζή ηνπο, πεξηνρέο 
πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηξνπνιηηηθά πάξθα θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα αλάζα πλνήο γηα ην αζθπθηηθά 
δνκεκέλν θέληξν ηεο Αζήλαο. 
9Αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ηεο λενιαίαο ζηα γεγνλφηα ηεο επνρήο, έρεη πνιχ εχζηνρα ζεκεησζεί πσο “...ε 
εμεγεξκέλε λενιαία εζέβαιε ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ θαη ησλ δήκσλ, θαηέιαβε δνκεκέλνπο θαη αδφκεηνπο ρψξνπο θαη 
πξνζπάζεζε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζέηνληάο ηνπο ζηελ ππεξεζία ησλ 
αλαγθψλ ηεο εμέγεξζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ νθέινπο. Πξφβαιε έλαλ δεκνθξαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ”. ηα πιαίζηα ηνπ ληνθηκαληέξ “ην δηθαίσκα ζηελ πφιε” ηνπ aformi.gr. “Τπάξρεη πνιηηηθή ηνπ ρψξνπ 
γηαηί ν ρψξνο είλαη πνιηηηθφο”.  πεγή: http://www.aformi.gr/2010/02/έλα-ληνθηκαληέξ-ηνπ-aformi-ην-δηθαίσκα-ζηελ/ 
Ζκ. ηειεπηαίαο επίζθεςεο: 30/09/2013   
 
 

χήμα 1. Υάξηεο πεξηνρψλ θνηλσληθψλ 
αληηζηάζεσλ θαηά ην 2008. Πεγή: 
Παξαηεξεηήξην ειεχζεξσλ ρψξσλ. 
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εθηείλνληαη ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη πξνσζνχλ κία λέα 
θνπιηνχξα δηαρείξηζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ (ρήκα 2). Χο θνηλφο πξνβιεκαηηζκφο 
αλαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ελδερνκέλσο 
ηελ αηνκηθή καο αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θνηλσλία, κε κηα 
δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ “απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ”. 

εκαληηθά παξαδείγκαηα πνπ εληνπίδνληαη ηελ πεξίνδν απηή σο άκεζα ή έκκεζα 
απνηειέζκαηα απηήο ηεο εκπεηξίαο, είλαη ην πάξθν ζηε ζπκβνιή Υαξηιάνπ Σξηθνχπε θαη 
Ναπαξίλνπ ζηα Δμάξρεηα. Πξφθεηηαη γηα θηλεκαηηθνχο πεηξακαηηζκνχο πνπ αληαλαθινχλ 
ηελ δπλακηθή αιιά θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο ίδηαο ηεο εμέγεξζεο πνπ πξνζέζεζαλ ζηελ 
βησκαηηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηαιήςεηο θαη ηα θηλήκαηα 
πνπ παξνπζηάδνπκε, πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέγεξζε ηνπ Γεθέκβξε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παιηφηεξσλ θαηαιήςεσλ θαη θηλεκάησλ πφιεο, ε εμέγεξζε ηνπ Γεθέκβξε εκπινχηηζε ηνλ 
πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη ηνπο έδσζε κεγαιχηεξε δπλακηθή. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα  ε 
νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 
θάλεη αηζζεηή ηελ 
παξνπζία ηεο ζε κεγάιε 
κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, 
ελψ νη επηδξάζεηο ηεο 
βηψλνληαη κε ηδηαίηεξα 
ζθιεξφ ηξφπν ηφζν ζε 
αηνκηθφ φζν θαη ζπιινγηθφ 
επίπεδν. Γεδνκέλεο ηεο 
απφζπξζεο ηνπ θξάηνπο 
πξφλνηαο θαη ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο 
απμαλφκελεο θηψρεηαο θαη 
αλεξγίαο παξαηεξείηαη κία 
κεηαβνιή φζνλ αθνξά ηα 
δηαθπβεχκαηα αιιά θαη ηηο 
ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ δελ 
εθδειψλνληαη κε ηελ ίδηα 
έληαζε αλαθνξηθά κε ηνλ 
αζηηθφ-δεκφζην ρψξν θαη 
ηελ πνηφηεηα δσήο ζε απηφλ, αιιά ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα 
πξσηνβνπιίεο, κε ηελ αιιειέγγπα βνήζεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ λα έρεη γίλεη 
πξνηεξαηφηεηα. Ο δεκφζηνο ρψξνο θαη ε δηεθδίθεζε ηνπ αληηκεησπίδεηαη πηα σο 
“αληηθείκελν πνιπηειείαο”, θαζψο ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρνπλ ρηιηάδεο 
αλάγθεο  πξσηνγελνχο βηνηηθήο ζεκαζίαο.  

Παξάιιεια, ν δεκφζηνο ρψξνο απν αληηθείκελν δηεθδίθεζεο γίλεηαη ν ρσξηθφο 
“θακβάο” πάλσ ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη νη απην-νξγαλσηηθέο δξάζεηο ησλ 
ζπιινγηθνηήησλ. Κνξσλίδα απηήο ηεο εθαξκνγήο φπνπ αληάκσζε ίζσο γηα πξψηε θνξά ε 
ηδέα ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο κε ηελ πξφηαζε ηεο πνιηηηθήο εθαξκνγήο ηεο απνηέιεζαλ 
ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην χληαγκα ην 2011 θαη φπνπ ρσξηθά ζα κπνξνχζε λα 
αλαθεξζεί κηα κεηαηφπηζε απφ ηνπο ρψξνπο θνηλσληθήο αληίζηαζεο ζε επίπεδν ζπλνηθίαο, 

χήμα 2. Καηαγξαθή πξσηνβνπιηψλ θαηνίθσλ ζην Γήκν 
Αζελαίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008 – 2009. Πεγή: 
«λ^νκαδηθέο εγθαηαζηάζεηο», Γηπισκαηηθή εξγαζία 
Αξρηηεθηφλσλ Δ.Μ.Π. 2010, Αιίθε Γθίθα, Γάθλε Λαδά, 
Ναηαιία Μηραειίδνπ. 
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ζην κεηξνπνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπκβνιηθήο αμίαο ρψξν ηεο Πιαηείαο, φπνπ 
ζπκππθλψλνληαη θαη αληαλαθιψληαη φια ηα λνήκαηα ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ηεο 
δεκφζηαο ζθαίξαο. Σν ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο απνηέιεζε ην γεγνλφο νηη 
κνλαδηθφηεηεο δηαθνξεηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζπλελψζεθαλ γχξσ απφ έλα θνηλφ ζηφρν 
γεθπξψλνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο. Δδψ ν ρψξνο απνηέιεζε “ην θνηλφ έδαθνο”, ελψ ε ίδηα ε 
πνιηηηθή ήηαλ ην “θνηλφ αγαζφ” ζε ζπλερή παξαγσγή. 
 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, αθελφο απφ ηνλ ηξφπν δνκήο απηψλ ησλ ζπιινγηθνηήησλ 
θαη αθεηέξνπ απφ ηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, θαίλεηαη πσο ην δεηνχκελν 
γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή, δελ είλαη έλα έσιν εγρείξεκα, αιιά απελαληίαο 
πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή πνπ είλαη δπλαηή – ίζσο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. ΟΗ 
ζπιινγηθφηεηεο, ηδσκέλεο σο πιήζνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ έρνπλ ήδε απνδνζεί, 
απνηεινχλ έλα απφ ηα ηζρπξά θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ είλαη ηθαλά λα πξαγκαηψζνπλ 
ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ πην νπζηαζηηθή ηεο κνξθή, δειαδή ηε δηαθπβέξλεζε 
φισλ απφ φινπο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε αμία ηεο 
πνιιαπιφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ηνπ πιήζνπο θαζψο θαη φηη ην ίδην παξακέλεη αλνηθηφ ζε 
δηαξθείο λένπο κεηαζρεκαηηζκνχο, γίλεηαη ζαθέο πσο πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή παξαγσγή 
θαη ζπγθξφηεζε ηνπ θνηλνχ (common)10 επξχηεξεο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο.  

Οη ζπιινγηθφηεηεο ζπγθξνηνχληαη, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 
γίγλεζζαη, πξνάιινπλ αηηήκαηα ηα νπνία  δηεθδηθνχλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο, πξνηείλνπλ 
λένπο ηξφπνπο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαη παξάγνπλ λέεο πινπξαιηζηηθέο ρσξηθέο 
κνξθέο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επαλνηθεηνπνίεζεο θαη επαλαλνεκαηνδφηεζεο ηνπ 
ρψξνπ. Ο ρψξνο πνπ παξάγεηαη δελ είλαη απνηέιεζκα θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά 
απφξξνηα ηεο βησκαηηθήο ρσξηθήο εκπεηξίαο, θάηη πνπ κε ηεζεηξά ηνπ επαλαπξνζδηνξίδεη 
ην ππνθείκελν θαη πξνσζεί κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ζε κηα ζρέζε ζπλερνχο 
αιιειεπίδξαζεο. Έηζη θάζε κεηαβνιή ζην ρψξν είλαη ηαπηφρξνλα θαη αιιαγή ζηελ 
θνηλσλία πφιεο, ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ 
πνιηηψλ πνπ ηελ θαηνηθνχλ, θαζψο  θαη ζηελ πνιηηηθή ζπγθξφηεζε ηεο πφιεο.  

ήκεξα ην Μεηξνπνιηηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Αζήλαο ζπκπιεξψλεη αξθεηά ρξφληα δσήο 
ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη πξαθηηθψλ ζε απηφ. Αλαξσηηέηαη εχινγα θαλείο 
αλ απηή ε δπλακηθή ζα ζπλερίζεη λα εκθαλίδεηαη κε πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε ηφικε απ‟ 
φηη ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ κε φιεο ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ζηηγκέο, δηεθδηθήζεηο θαη 
ζπγθξνχζεηο. Δίλαη θπζηθά δχζθνιν αθφκα θαη λα απαληήζεη θαλείο ζην εξψηεκα αλ ε 
πξνζπάζεηα πνιηηηθήο ρεηξαθέηεζεο ηνπ «πιήζνπο» θζίλεη ή αλ παξάγεη αθφκα ζπφξνπο 
νη νπνίνη αλακέλνπλ λα γνληκνπνηεζνχλ ζε θάπνηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο, ζε κηα 
επνρή φπνπ ν δεκαφζηνο ρψξνο ηδησηηθνπνηείηαη καδηθά ζηα πιαίζηα ηεο «ηδέαο ηεο 
                                                        
10χκθσλα κε ηνπο Negri θαη Hardt “…Δλψ ε παξαδνζηαθή έλλνηα αληηιακβάλεηαη ην θνηλφ ζαλ ην θπζηθφ θφζκν έμσ 
απφ ηελ θνηλσλία, ε βηνπνιηηηθή αληίιεςε ηνπ θνηλνχ αθνξά φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο δσήο, θαζψο αλαθέξεηαη φρη κφλν 
ζηε γε, ηνλ αέξα, ηα ζηνηρεία, ή αθφκα ζηα θπηά θαη ζηα δψα, αιιά επίζεο ζηα ζπληαθηηθά ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο 
θχζεο, φπσο είλαη ε θνηλή γιψζζα, νη ζπλήζεηεο, νη ρεηξνλνκίεο, νη παζήζεηο, νη θψδηθεο θ.ν.θ. Ζ ζχγρξνλε βηνπνιηηηθή 
δίλεη έκθαζε φρη κφλν ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη ζηνλ αγψλα γηα ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ, φπσο επίζεο 
θαη ζηελ επηινγή αλάκεζα ζηηο ηδηφηεηέο ηνπ, πξνσζψληαο ηηο επεξγεηηθέο θαη απσζψληαο ηηο επηδήκηεο, δηεθζαξκέλεο 
κνξθέο ηνπ.  
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αλάπηπμεο». ε έλα ηφζν πνιχπιεπξν θαη πνιπζήκαλην δήηεκα φπσο είλαη νη 
ζπιινγηθφηεηεο θάζε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο, νκαδνπνίεζεο ή αθφκα θαη πξφβιεςεο ην 
πηαζλφηεξν είλαη φηη γίλεηαη ελ θελψ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ην πην πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. 
Πξνθιήζεθε από ην ζπλδπαζκό ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ αλαπηπζζόκελσλ αγνξώλ θαη ηελ 
εμέιημε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ θαζεζηώησλ. Ζ θξίζε εκθαλίζηεθε νπζηαζηηθά ζηελ 
Διιάδα ην 2009, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ Διιήλσλ θαη λα 
αιιάμνπλ νη ζπλήζεηέο ηνπο. Πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο, νη πνιίηεο είραλ ζε κεγάιν 
βαζκό απνιέζεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο απνθαζίδνληαο κε θξηηήξηα 
θνηλσληθήο απνδνρήο, ε νπνία ηνπο επέβαιε πξόηππα γηα ηελ επηινγή ησλ ηξόπσλ θαη ησλ 
ηόπσλ δηαζθέδαζεο θαη εμόδνπ. Ζ θαθή ρξήζε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ από ην θξάηνο 
επέηξεςε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ από ηδηώηεο κε ζηόρν ην θέξδνο, 
αθήλνληαο ζηνπο πνιίηεο πεξηνξηζκέλν ρώξν δξάζεο. Έηζη, ε θξίζε βξίζθεη ηνπο 
δεκόζηνπο ρώξνπο ζπξξηθλσκέλνπο, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηδησηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Ζ ζηάζε ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζηα αζηηθά θελά αξρίδεη λα αιιάδεη ηα ηειεπηαία ρξόληα 
εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ πνιηηώλ. Οη ηειεπηαίνη αξρίδνπλ 
λα βγαίλνπλ ζπρλόηεξα ζε δεκόζηνπο ρώξνπο θαη λα πεξλνύλ  εθεί πεξηζζόηεξν ρξόλν 
από ζπλεηδεηή επηινγή. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρώξσλ απνηεινύλ ην Παζαιηκάλη, ν 
Φινίζβνο, ε Πιαηεία Ναβαξίλνπ ζηα Δμάξρεηα, ε πιαηεία ζην Μνλαζηεξάθη θαη άιινη. 
Οη πνιίηεο θαίλεηαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο κε κεγαιύηεξε θξηηηθή ηθαλόηεηα, 
αλαθαιύπηνληαο εθ λένπ ηελ ειεύζεξε βνύιεζε θαη ηηο έλλνηεο ησλ ειεπζεξηώλ ηνπ 
αηόκνπ ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ γεκίδνπλ αζθπθηηθά. Σν ζέκα, ινηπόλ, πνπ 
πξνθύπηεη από όια απηά είλαη πνηα ζηάζε νθείιεη λα θξαηήζεη ν αξρηηέθηνλαο όηαλ 
θαιείηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα πξναζπίζεη ηα αζηηθά θελά. 
 
Λέξειρ κλειδιά: αηνκηθή ειεπζεξία, δεκόζηνη ρώξνη, ρωξηθά δίπνια, ειεύζεξε βνύιεζε  
  
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 Σα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα ε Διιάδα γλώξηζε δηάθνξεο θάζεηο αιιαγώλ, ηόζν 
νηθνλνκηθώλ, όζν θνηλσληθώλ. Οη πνιίηεο είραλ νηθνλνκηθέο παξνρέο πνπ ηνπο επέηξεπαλ 
λα δνπλ κε όπνην ηξόπν επηζπκνύζαλ, ρσξίο λα αληηθαηνπηξίδεη πάληα ν ηξόπνο δσήο ηνπο 
κόλν ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο επηζπκίεο ή αλάγθεο, αιιά θαη θάπνηεο θνηλσληθέο επηηαγέο. Ο 
εξρνκόο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο αλακθίβνια επεξέαζε ηελ δσή ησλ πεξηζζόηεξσλ 
πνιηηώλ, αιιάδνληαο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Οη 
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νηθνλνκηθέο απηέο αιιαγέο επεξέαζαλ ηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηώλ θαη ηνλ 
ηξόπν αλάπηπμε ηεο πόιεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο ειεύζεξνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηηο 
ζύγρξνλεο ειιεληθέο πόιεηο άιιαμαλ πνιύ, θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, 
θαηαιήγνληαο θπξίσο ζε κηα ηξνκεξή εμάπισζε ηδησηηθώλ, θάπνηεο θνξέο παξάλνκσλ, 
εκη-ππαίζξησλ ή κε θαηαζθεπώλ. Από ην 2009 θαη κεηά όκσο αξρίδεη ε νηθνλνκηθή 
θάκςε, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα είλαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ξπζκνύ 
εμάπισζεο ησλ θαηαζθεπώλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο.  Οη πνιίηεο θαίλεηαη λα αλαδεηνύλ 
ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη λα επηδηώθνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ σο ρώξνπο 
εθηόλσζεο ή δηαζθέδαζεο. Οη δεκόζηνη αζηηθνί ρώξνη θαίλεηαη λα αλαζεκαηνδνηνύληαη 
από ηνπο πνιίηεο θαη λα ιακβάλνπλ ελεξγόηεξν ξόιν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πόιεο. 
πλεπώο, ε αξρηηεθηνληθή θνηλόηεηα θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα πξνζεγγίζεη κε 
πεξηζζόηεξε απζηεξόηεηα θαη πξνζνρή ηηο αζηηθέο επεκβάζεηο. θνπόο ηηο δηάιεμεο 
απηήο είλαη λα επηζεκάλεη ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηώλ σο πξνο ηνπο 
δεκόζηνπο ρώξνπο κέζα από ην πξίζκα ηεο ζπλεηδεηήο ή ππνζπλείδεηεο αληίιεςεο ηνπ 
βαζκνύ ειεύζεξεο βνύιεζεο ηνπ θαζελόο.  
 
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 
 

Ζ θξίζε είλαη απνηέιεζκα πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ ζπλέβεζαλ ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ρώξεο ηεο εγγύο θαη άπσ Αλαηνιήο, δεκηνύξγεζε 
λέεο αγνξέο θαη αλαθαηαλνκή ηνπ πινύηνπ. Ζ κεηαηόπηζε απηή ησλ αγνξώλ από ηα 
αλεπηπγκέλα Γπηηθά θξάηε ζηα αλαπηπζζόκελα, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ζε ζπλδπαζκό 
κε ηε γλώζε όηη ε αλάπηπμε ηεο Γύζεο, κέρξη ην πξόζθαην παξειζόλ, ήηαλ απνηέιεζκα 
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο απνηθηώλ, ησλ νηθνλνκηθώλ νδώλ θαη ησλ ρσξώλ ηεο 
Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ζ απώιεηα ειέγρνπ ησλ πόξσλ από 
απηέο ηηο ρώξεο, ε κεηαηξνπή ηνπο ζε αγνξέο αιιά θαη ε αλάπηπμή ηνπο ζε  ηερλνινγίεο 
κε θζελό εξγαηηθό δπλακηθό, επέηξεςε ζε ρώξεο όπσο ε Ηλδία, ε Κίλα, ε Βξαδηιία θαη 
άιιεο λα αλαπηπρζνύλ νηθνλνκηθά, δηεθδηθώληαο αγνξέο ησλ Δπξσπατθώλ θξαηώλ, ηεο 
Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηεο Ηαπσλίαο (ρήκα 1). Ο ζπλδπαζκόο ηεο ύπαξμεο ησλ λέσλ 
αγνξώλ κε ηε ζπζζώξεπζε θεθαιαίσλ θαη ηελ εμέιημε ησλ λνκηζκαηηθώλ θαζεζηώησλ 
(Golden standard, Breton Woods, θπκαηλόκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο) 
δεκηνύξγεζαλ έλα θελό ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε θξίζε.  

 
σήμα 1. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθό κεξίδην ησλ αλαδπόκελσλ αγνξώλ (πεγή: NIC Global 
Trends 2030) 
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ηνλ ειιεληθό ρώξν ε επεκεξία θαη ε αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηώλ 
δηαηεξήζεθε κέρξη ιίγα ρξόληα κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ 2004. Μηα επεκεξία 
γηα πνιινύο πνιίηεο επίπιαζηε, αθνύ έλα κέξνο πνιηηώλ επηδηδόηαλ ζε θαηλόκελα 
ππεξθαηαλαισηηζκνύ. Όιν θαη πεξηζζόηεξεο ηερλεηέο αλάγθεο παξνπζηάδνληαλ σο 
απαξαίηεηεο ζηνπο πνιίηεο, ελώ έλα επξύ θάζκα ηερλνινγηώλ ππνθαηέζηεζε κεγάιν 
κέξνο ηεο άκεζεο αλζξώπηλεο επαθήο, εηδηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Ζ νηθνλνκηθή επξσζηία 
θαη ε ηθαλόηεηα απόθηεζεο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ πιηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ έγηλε ηα 
ηειεπηαία ρξόληα πξηλ ηελ θξίζε ζπληζηώζα ηεο θνηλσληθήο αλαγλώξηζεο. 

Μεγάιν κέξνο πνιηηώλ θαηέιεμε λα μνδεύεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από ηελ 
αγνξαζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα κε ρξήζε θαηαλαισηηθώλ δαλείσλ θαη πηζησηηθώλ θαξηώλ από 
ηηο ηξάπεδεο. Από ην 2007 όκσο θαη θπξίσο κεηά ην 2009 όκσο παξαηεξείηαη θαηαθόξπθε 
κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ πνιηηώλ (ρήκα 2).  
 

 
σήμα 2. Σειηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο, θιπ (εηήζηα % αλάπηπμε), (πεγή: 
http://data.worldbank.org) 

 
Ζ αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ από ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζπλδπαζκό κε ην 

νηθνλνκηθό έιιεηκκα ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ επηδείλσζε ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Αίηην ήηαλ θαη ε παξνρή κεγαιύηεξσλ ρξεκαηηθώλ δαλείσλ από 
ηα ηξαπεδηθά απνζέκαηα, κε απνηέιεζκα ε κε απνπιεξσκή ηνπο λα νδεγεί ηηο ηξάπεδεο 
ζε έιιεηκκα ην νπνίν θιήζεθε λα θαιύςεη ην θξάηνο πνπ κεηαθύιεζε ην ρξένο ζηνπο 
πνιίηεο κε κνξθή πεξηθνπώλ θαη θόξσλ. 

 
3. Η ΤΡΙΚΝΧΗ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΙΑ ΥΑΡΗ ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 
Αγορά: «Αξρηθώο εθαιείην νύηω ε ζπλάζξνηζηο ηνπ ιανύ, ηδία ηωλ πξνϊζηνξηθώλ ρξόλωλ. 
Καηά ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο… ε ιέμηο αγνξά θαηήληεζε λα έρε ηε ζεκεξηλή ζεκαζία ηεο, 
δειαδή λα ζεκαίλε είηε δεκόζηνλ, πνιπζύρλαζηνλ νηθνδόκεκα πωιήζεωο δηαθόξωλ εηδώλ 
ή ηόπνλ ζπλαληήζεωλ δηα πνιηηηθάο ή άιιαο ζπδεηήζεηο…» (Οξιάλδνο Κ., Σξαπιόο Η., 
1986) 

Ο δεκόζηνο ρώξνο ηζηνξηθά ήηαλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ ησλ 
πνιηηώλ. Οη δεκόζηνη ρώξνη ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ έραζαλ 
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ζηαδηαθά ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. Από δεκόζηα θέληξα ζπλάληεζεο, αλάπηπμεο ηδεώλ θαη 
αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηώλ κεηαηξάπεθαλ ζε ηδησηηθά αθνύ ππαίζξηεο ή εκη-ππαίζξηεο 
θαηαζθεπέο θαηέιαβαλ ηελ ζέζε ηνπο (ηξαπεδάθηα θαη νκπξέιεο από θαθεηέξηεο θαη 
κπαξ). Ο ειεύζεξνο δεκόζηνο ρώξνο ζηελ Διιάδα ζπζηάδεηαη ζην βσκό ηνπ θέξδνπο ησλ 
δήκσλ θαη ησλ ηδησηώλ, εηο βάξνο ησλ πνιηηώλ. Οη πνιίηεο από ηελ πιεπξά ηνπο πνιιέο 
θνξέο αδηαθόξεζαλ γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ. Απηό ζπλέβε γηαηί ν 
δεκόζηνο ρώξνο ζηελ Διιάδα δελ έρεη ηελ αμία πνπ ηνπ αξκόδεη, κε απνηέιεζκα πιαηείεο 
πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ σο πιαηείεο (Οκόλνηα), πνπ θαηαθιύδνληαη κε θαηαζθεπέο (πιαηεία 
Αιεμάλδξαο ζηνλ Πεηξαηά), ρώξνπο θιεηζηνύο θαη ξεκαγκέλνπο, εγθαηαιειεηκκέλνπο από 
ηνπο δήκνπο (Εέα, Φξεαηίδα).  

 
4. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΠΧΛΔΙΑ ΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΒΟΤΛΗΗ 
 

 «Σν πξόβιεκα ηεο θύζεο ηνπ ειεύζεξνπ πξάηηεηλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ 
πξνέιεπζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο» (Φηινζνθηθό ιεμηθό ηνπ 
Cambridge, 2011). Ο άλζξσπνο πάληα είρε ηελ ηάζε λα ζέιεη λα αλήθεη ζε κηα νκάδα. 
Μηα νκάδα απνηειεί έλα ζύλνιν αηόκσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο 
θαη απηό ηεο δίλεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηεο ελόο θαη κόλνπ 
αηόκνπ. Με ηελ ίδηα ινγηθή κηα νκάδα πνπ ιεηηνπξγεί θάησ από ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο 
θαη πξόηππα, ζπκπεξηθέξεηαη επηθπιαθηηθά απέλαληη ζε έλα άηνκν κε δηαθνξεηηθέο 
απόςεηο θαη αληηιήςεηο. πλεπώο, έζησ θαη αζπλείδεηα ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε λα 
αθνινπζεί ηα θνηλσληθά πξόηππα γηα λα απνθύγεη ηνλ θίλδπλν ηεο απνμέλσζεο. Ζ έλλνηα 
ηεο ειεπζεξίαο θαζνξίδεηαη από ην λόεκα ηνπ όξνπ, θαη ζα κπνξνύζε λα ρσξηζηεί σο 
πξαθηηθή ειεπζεξία θαη εζηθή επζύλε. ύκθσλα κε ην θηινζνθηθό ιεμηθό ηνπ Cambridge 
ζην ιήκκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειεύζεξε βνύιεζε «Οη πεξηζζόηεξεο εξκελείεο ηνπ όξνπ 
“ειεύζεξνο” έρνπλ δπν θνηλά ζηνηρεία. Καη’ αξράο ε ειεπζεξία απαηηεί ηελ απνπζία 
θαζνξηζκνύ ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ θαζνξηζκνύ· θαη, δεύηεξνλ, πξάηηεη θαη επηιέγεη 
θαλείο ειεύζεξα κόλν εάλ θάζε πξνζπάζεηά ηνπ, γηα λα κηιήζνπκε ζσζηά, είλαη δηθή ηνπ» 
(Φηινζνθηθό ιεμηθό ηνπ Cambridge, 2011). Κάησ από απηό ην πξίζκα ηεο ειεπζεξίαο, 
νπνηνζδήπνηε εμσηεξηθόο παξάγνληαο ππνθηλεί ή θαζνδεγεί ηηο πξάμεηο καο, ζηεξεί έλα 
κέξνο ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο καο θαη ηεο ηθαλόηεηαο καο λα ιακβάλνπκε αληηθεηκεληθέο 
απνθάζεηο. Ζ θνηλσλία θαη νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο  ζπρλά νδεγνύλ ζε ειεγρόκελεο 
απνθάζεηο γηα ηηο πξάμεηο καο ζηεξηδόκελεο ζε ζπλαηζζήκαηα. Ο πηλόδα κηιώληαο γηα 
ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηξξνέο είπε όηη:  

«Η ζπλαηζζεκαηηθή επήξεηα πξνο έλα πξάγκα πνπ ην θαληαδόκαζηε ωο αλαγθαίν είλαη, 
ππό ίζνπο όξνπο, εληνλόηεξε παξά πξνο έλα πξάγκα δπλαηό ή ελδερόκελν, ήηνη κε 
αλαγθαίν.» 
Μπαξνύρ πηλόδα, Ηζηθή, Πεξί ηεο αλζξώπηλεο δνπιείαο, πξόηαζε 11 εθδ. ΕΚΚΡΕΜΕ, 
Αζήλα 2009 

Με άιια ιόγηα ν θίλδπλνο απνθιεηζκνύ από ηελ νκάδα, ζηεξεί από ην άηνκν ηελ 
ειεπζεξία επηινγήο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ επηζπκίεο, πξνβάιινληαο ηηο επηζπκίεο 
ηνπ θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ σο δηθέο ηνπ. 

Πιένλ ν πνιίηεο γηα λα ζεσξεζεί απνδεθηόο από ην θνηλσληθό ζύλνιν ήηαλ (θαη είλαη) 
ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί θαηαλαισηηθέο ηάζεηο θαη πξόηππα. Ζ αλάγθε απηή γηα ηελ 
πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάγθε απνδνρήο από ην 
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ζύλνιν θαζηζηά ηνλ πνιίηε έκκεζα δέζκην θάπνησλ παξόρσλ, ζηεξώληαο ηνπ κέξνο ηεο 
ηθαλόηεηαο λα απνθαζίδεη αλεπεξέαζηνο θαη ειεύζεξνο από ηα θνηλσληθά πξόηππα. 

 
5. Ο ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 
 

Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα νη πνιίηεο δξνπλ, θαηαλαιώλνπλ θαη 
αληηδξνύλ κε βάζε θνηλσληθά πξόηππα θαη ηάζεηο. Μεηά ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο πνιινί πνιίηεο αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ ηξόπν δσήο θαη σο πξνέθηαζε ηεο 
αιιαγήο θάπνησλ ζπλήζεηώλ ηνπο, άιιαμαλ θαη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην δεκόζην 
ρώξν. Πνιίηεο νη νπνίνη είραλ ζπλδέζεη ηνλ όξν ηεο δηαζθέδαζεο κε θαθεηέξηεο, 
λπρηεξηλά θέληξα θαη καγαδηά, πεξλνύλ πιένλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, 
πνπ πνιιέο θνξέο ζπλνξεύνπλ κε ηα  ηδησηηθά θαθέ θαη κπαξ. Ζ απώιεηα ηεο νηθνλνκηθήο 
επξσζηίαο έθαλε πνιινύο αλζξώπνπο λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο πνπ 
επέιεγαλ παιηόηεξα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο αηνκηθήο βνύιεζεο 
θαζώο ν πνιίηεο επηιέγεη πιένλ πην ζπλεηδεηά πνπ ζα μνδέςεη ηα ρξήκαηα ηνπ, κε 
ππνρσξώληαο ζε πξόηεξεο κνξθέο δηαζθέδαζεο πνπ ίζσο επέιεγε από ζπκβηβαζκό ή 
θαηαλαισηηθέο ηάζεηο. ύκθσλα, επνκέλσο, κε ηνλ νξηζκό γηα ηελ ειεύζεξε βνύιεζε, όηη 
δειαδή ε ειεπζεξία είλαη θαη ζπλάξηεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ θάζε άηνκν, 
εθόζνλ νη απνθάζεηο είλαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηέο θαη απζόξκεηεο, ην άηνκν είλαη 
πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλν απ’ όηη ήηαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 
άξα πεξηζζόηεξν ειεύζεξν. Ζ ηθαλόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ δίλεη ζηνλ 
ππνβαζκηζκέλν δεκόζην ρώξν ηελ επθαηξία λα επαλεθηηκεζεί θαη λα δηεθδηθεζεί από ηνπο 
πνιίηεο εθόζνλ πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Ζ δπλακηθή αιιειεπίδξαζεο 
ησλ πνιηηώλ ζην δεκόζην ρώξν είλαη κεγαιύηεξε από απηή ησλ ηδησηηθώλ ρώξσλ αθνύ 
ζην δεκόζην ρώξν εθιείπνπλ ηα απόιπηα όξηα ηνπ ηδησηηθνύ (όπσο ηα ηξαπέδηα, νη 
θαξέθιεο θ.α.). Δπίζεο ν δεκόζηνο ρώξνο δίλεη ζηνπο πνιίηεο πιεζώξα αζηηθώλ ζεάζεσλ, 
ζηαηηθώλ ή κε θαη θαηά θαλόλα επηηξέπεη θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζπδήηεζεο θαη 
πξνβιεκαηηζκνύ. 
 
6. Ο ΓΗΜΟΙΟ ΥΧΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΥΧΡΙΚΑ ΓΙΠΟΛΑ 
 

Ο δεκόζηνο ρώξνο έξρεηαη ινηπόλ λα πξνζθεξζεί ζηνλ πνιίηε γηα ηελ έμνδό ηνπ. 
Δηδηθά νη λεαξέο ειηθίεο (15 – 35 εηώλ) επηιέγνπλ ηελ έμνδν θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζε 
θάπνην δεκόζην ρώξν θαηαλαιώλνληαο πνηά ή ηξόθηκα πνπ πξνκεζεύνληαη από 
πεξίπηεξα ή θαζη θνπλη. Ο δεκόζηνο ρώξνο επαλαθηά ηνλ πξσηαξρηθό ηνπ ξόιν σο 
ζεκείν ζπλάληεζεο θαη ζπδήηεζεο, ελώ πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο ραιαξόηεηαο θαη 
ηεο αληίιεςεο ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ. Ο όιν θαη απμαλόκελνο αξηζκόο πνιηηώλ ζε 
δεκόζηνπο ρώξνπο δεκηνπξγεί έληνλα ηελ αίζζεζε ηεο αλαβίσζεο ελόο είδνπο «αξραίαο 
αγνξάο». Γίπια από παιαηόηεξα πνιπζύρλαζηνπο πόινπο δηαζθέδαζεο, νη πνιίηεο 
δεκηνύξγεζαλ πόινπο ππαίζξηαο ζπλάληεζεο, νπζηαζηηθά επαλαθαηνηθώληαο θαη 
επαλαθαηαθηώληαο ην δεκόζην ρώξν. Ο δεκόζηνο ρώξνο δηεθδηθείηαη μαλά από ηνπο 
πνιίηεο, πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα αζηηθά θελά θαη επηδηώθνπλ ηελ απειεπζέξσζε θαη 
άιισλ δεκόζησλ ρώξσλ.   

Σξόπνη δηαζθέδαζεο θαη ζπιινγηθώλ εκπεηξηώλ επαλεκθαλίδνληαη ζην δεκόζην ρώξν. 
Μεηά από ζρεηηθή έξεπλα νη ειηθηαθέο νκάδεο από 20 έσο 35 πξνηηκνύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 
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βαζκό λα θαηαλαιώζνπλ θαθέ, αιθνόι ή θαγεηό πνπ αγνξάδνπλ από πεξίπηεξα θαη 
θαηαζηήκαηα ζε θάπνην δεκόζην ρώξν, παξά κέζα ζηνπο ρώξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, κε 
ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ (σήμα 3). εκαληηθόο είλαη επίζεο ν βαζκόο ησλ 
αηόκσλ ειηθίαο 15 – 20 εηώλ πνπ βγαίλνπλ ζην δεκόζην ρώξν αληί λα ζπρλάδνπλ ζηα 
θαθέ, όπσο ζπλέβαηλε ηα παιαηόηεξα ρξόληα. 

 

 
σήμα 3. Πνζνζηό εμόδσλ ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο πνπ πξνέθπςε κεηά από 
επηηόπηα ζηαηηζηηθή έξεπλα ζε αξηζκό πελήληα αηόκσλ ειηθίαο 20 – 35 εηώλ (έξεπλα: 
Μάλνο Λανπηάξεο).  
 

 
σήμα 4. Πνζνζηό εμόδσλ ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο πνπ πξνέθπςε κεηά από 
επηηόπηα ζηαηηζηηθή έξεπλα ζε αξηζκό πελήληα αηόκσλ ειηθίαο 15 – 20 εηώλ (έξεπλα: 
Μάλνο Λανπηάξεο). 
 

Με δεδνκέλν ηνπο ήδε ππάξρνληεο δεκόζηνπο ρώξνπο, ππάξρνπλ δπν είδε ρώξσλ πνπ 
αμηνπνηνύληαη από ηνπο πνιίηεο : 

Ζ πξώηε θαηεγνξία είλαη δεκόζηνη ρώξνη δηακνξθσκέλνη θαηάιιεια ώζηε λα 
ζπκβάινπλ ζηελ παξακνλή ησλ πνιηηώλ ζε απηέο. Σέηνηνη ρώξνη είλαη ε πιαηεία ζην 
Μνλαζηεξάθη, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ θαηαζθεπέο  πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο πνιίηεο, 
όπσο θάπνηα μύιηλα ληεθ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο παγθάθηα, αιιά θαη  άιιεο 
θαηαζθεπέο όπσο νη εμαεξηζκνί ηνπ κεηξό, νη νπνίνη επίζεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ πιαηθόξκεο 
γηα λα  θάζνληαη πνιίηεο αλ θαη δελ είλαη απηόο ν ξόινο ηνπο. Άιιε πεξίπησζε απνηειεί ε 
πξνβιήηα ζηνλ Φινίζβν, πνιιέο θνξέο αζθπθηηθά γεκάηε κε ηνλ δεκόζην ρώξν λα 
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έξρεηαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ηα παξαπιήζηα θαθέ, πνπ αξθεηέο θνξέο έρνπλ ιηγόηεξν 
θόζκν από ηελ πξνβιήηα (σήμα 5).  

Ζ δεύηεξε θαηεγνξία είλαη δεκόζηνη ρώξνη ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο δηακνξθώζεηο, ζηηο 
νπνίεο νη πνιίηεο αμηνπνηνύλ ηηο είδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο αιιάδνληαο ηελ ρξήζε 
ηνπο. Σέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ην Παζαιηκάλη ζηνλ Πεηξαηά, όπνπ ν θόζκνο 
ρξεζηκνπνηεί ην πεδνύιη πνπ νξηνζεηεί ην πεδόδξνκν σο έλα ηεξάζηην παγθάθη, θαζώο ηα 
ππάξρνληα παγθάθηα, πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν δήκνο, είλαη ιίγα θαη θαηεζηξακκέλα. 
Πιεζώξα θόζκνπ ζπρλάδεη ζην ζεκείν απηό, αληί λα ζπγθεληξώλεηαη ζηα παξαθείκελα 
θαγάδηθα, κπαξ θαη θαθέ. Γπν άιιεο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ ηα βξάρηα, ζην ζεκείν πνπ 
έβγαιε ηνπο ιόγνπο ηνπ πξνο ηνπο Αζελαίνπο ν Απ. Παύινο, ηα νπνία ζπρλά νη λένη 
απνθαινύλ «βξαράθηα»,  θαη ηα πεδνύιηα πνπ ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηεο Γηνλπζίνπ 
Αξενπαγίηνπ θαη ηεο Απνζηόινπ Παύινπ. 

 Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ε πιαηεία Ναβαξίλνπ ζηα Δμάξρεηα, επεηδή είλαη 
δεκηνπξγεκέλε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, όκσο δελ απνηειεί κέξνο αζηηθνύ 
ζρεδηαζκνύ θαη νη ιόγνη δεκηνπξγίαο ηεο δελ είλαη θαηά κεγάιν κέξνο ζπζρεηηζκέλνη κε 
ηελ θξίζε. 

 

 
σήμα 5. Ζ πξνβιήηα ηνπ Φινίζβνπ θαη ε πιαηεία Μνλαζηεξηαθίνπ. (θώην: Μάλνο 
Λανπηάξεο)  
 
6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Οη δεκόζηνη ρώξνη απνηεινύλ έλα παξακειεκέλν θνκκάηη ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Οη 
πνιίηεο πνιιέο θνξέο ζηάζεθαλ κε αδηαθνξία ζηελ παξαθκή ησλ δεκόζησλ ρώξσλ, νη 
νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο παξαρσξήζεθαλ ζε ηδηώηεο γηα εθκεηάιιεπζε. Παξάιιεια ε 
αλάγθε θνηλσληθήο αλαγλώξηζεο θαη θαηαμίσζεο έζεζαλ αλαρώκαηα ζηελ δπλαηόηεηα 
απζόξκεηεο επηινγήο ησλ πνιηηώλ, επεξεάδνληαο ηελ ηθαλόηεηα ειεύζεξεο βνύιεζεο ησλ 
ηειεπηαίσλ. Ζ θξίζε ίζσο κπνξεί λα ηδσζεί σο κηα επθαηξία λα επαλαθηεζεί απηή ε 
ειεπζεξία αθνύ πιένλ νη κεησκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο νδεγνύλ ζε πεξηζζόηεξν 
κεηξεκέλεο θαη δπγηζκέλεο απνθάζεηο. Μηα απόθαζε ησλ πνιηηώλ είλαη θαη ε αμηνπνίεζε 
ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ ηεο πόιεο σο επηινγή γηα ζπδεηήζεηο, βόιηα θαη δηαζθέδαζε. Ζ 
αξρηηεθηνληθή θαιείηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ, πνπ ηόζν 
έρνπλ παξακειεζεί, ώζηε λα γίλνπλ  θέληξα πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο  αλάπηπμεο. 

 Ο αξρηηέθηνλαο, σο άηνκν έρεη ηελ επθαηξία λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζηάζε ηνπ 
απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη λα ιάβεη ππ’ όςηλ ηνπ ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ 
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κπνξεί λα πξνθύςεη από ηελ αλάγθε πην νξγαλσκέλσλ θαη πεξηζζόηεξσλ δεκόζησλ 
ρώξσλ, εθόζνλ πιένλ νη πνιίηεο «θαηνηθνύλ» ηηο πιαηείεο, ηνπο πεδόδξνκνπο θαη ηα 
πεδνύιηα.  

Έηζη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο, αξλεηηθέο θαηά θόξνλ, ίζσο 
κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ζθέςεο ησλ αηόκσλ, ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο γηα ηνλ θαζέλα, αιιά λα απνηειέζεη θαη 
κηα επθαηξία αλάθακςεο ησλ αζηηθώλ δεκόζησλ ρώξσλ. 
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ΠΑΜΔ ΠΛΑΣΔΙΑ;  ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΧΝ «ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΧΝ» 
ΚΑΙ Η ΔΠΑΝΑΝΟΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 
Γωποθέα Λούκπη1, οφία Πεππινιά2 

 
1. κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ΣΜΥΠΠΑ, ηεο Πνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  
2. κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΜΠ 

 
 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ έθθξαζε ηνπ θηλήκαηνο «ησλ 

πιαηεηψλ» ή αιιηψο «αγαλαθηηζκέλσλ» ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Απηή ε πξσηφηππε 
δπλακηθή θίλεζε ζπιινγηθήο δηακαξηπξίαο θαη δηεθδίθεζεο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε 
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ζηε ζχγρξνλε πφιε. Πεξηνξίδνληαο ηε 
κειέηε καο ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα κειεηάκε ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν εθδήισζεο ηνπ ελ 
ιφγσ θηλήκαηνο, ηελ ρσξηθή κνξθή ηεο πιαηείαο θαη εηδηθφηεξα ηελ πιαηεία 
πληάγκαηνο, πνπ θαηέρεη ζηξαηεγηθή ρσξνζέηεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ησλ Αζελψλ. 
Λακβάλνληαο ππφςε καο ην ρξνληθφ πιαίζην εθδήισζεο ηνπ θηλήκαηνο θαη ηα 
ππνθείκελα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ, αλαδεηνχκε ηε ζρέζε πνπ ην θίλεκα αλέπηπμε κε 
ην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ επέθεξε ζε απηφλ, αιιά θαη ηε 
δπλαηφηεηα ηνπ επξχηεξνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο σο απψηεξν ζηφρν ησλ 
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ. 

 
Λέξειρ κλειδιά: δημόζιος χώρος, κίνημα πλαηείας, Σύνηαγμα 
 
 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Πξσηνρξνληά 2012 θαη ην εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ TIME γξάθεη: «Πξφζσπν ηεο 

ρξνληάο 2011: ν άγλσζηνο δηαδεισηήο». Μέζα ζε κηα θξάζε ζπκππθλψλεηαη ε πιαηεία 
Σαρξίξ θαη ε «άλνημε» ησλ αξαβηθψλ εμεγέξζεσλ, ε πιαηεία Νηει νι θαη νη indignados 
ηεο Μαδξίηεο, νη θνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηε Υηιή, νη άγξηεο ηαξαρέο κε 
πξσηαγσληζηή ηε λενιαία ζην Λνλδίλν, ην Occupy Wall Street θίλεκα πνπ βξνληνθψλαμε 
φηη είκαζηε ην 99% κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ θηήλνπο, αιιά θαη ην παξάδεηγκα ηνπ 
ειιεληθνχ Μάε-Ινχλε ησλ πιαηεηψλ. 

Σν θίλεκα εθδειψλεηαη ζε κηα Διιάδα «δηεζλέο πείξακα» θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα 
θαπηηαιηζηηθά αλαπηπγκέλε ρψξα-κέινο ηεο ΔΔ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 
φμπλζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Έηζη ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο ππέξβαζεο ηεο 
θξίζεο πξνο φθεινο ησλ δπλάκεσλ ηνπ θεθαιαίνπ, αλαδεηθλχεηαη ζε  θαζνξηζηηθήο 
ζεκαζίαο δήηεκα γηα ην κέιινλ ζπλνιηθά ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Σν 2011 ε ρψξα 
βξίζθεηαη ήδε ππφ ηελ επηηήξεζε ηνπ ΓΝΣ, ιφγσ ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη 
ππνγξάθεη ην πξψην Μλεκφλην. Δμαζθαιίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ιήςε λένπ δαλείνπ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κε αληάιιαγκα φκσο ηε δξακαηηθή ζπξξίθλσζε 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ 
θφζηνπο εξγαζίαο, αλνίγνληαο ηαπηφρξνλα έλα θαχιν θχθιν ζπλερνχο δαλεηζκνχ. Η 



304

ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ ζηηο 5 Ινπλίνπ 2010 ππξνδνηεί θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, πνπ 
εθδειψλνληαη κέζα απφ ηηο ηζηνξηθά παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηεθδίθεζεο ηνπ εξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο (δηαδειψζεηο, απεξγίεο) θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
παξάγνληεο εκθάληζεο ηεο πξσηφηππεο κνξθήο ηνπ θηλήκαηνο ησλ πιαηεηψλ, ην νπνίν 
εκθαλίδεηαη ζηηο 25/5 θαη εμαπιψλεηαη ζηηο πιαηείεο αλά ηελ ρψξα.  

 
2. ΣΟ «ΚΙΝΗΜΑ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ» ΚΑΙ ΣΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΔΣΔΙ 
 

Σν θίλεκα θαηά ηελ πνξεία εμέιημήο ηνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηα Μέζα Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Αλάκεζα ζηα πνιιά νλφκαηα πνπ ηνπ δφζεθαλ, εκείο 
δηαιέγνπκε ην «θίλεκα ηεο πιαηείαο», θαζψο απνηειεί κηα εχγισηηε ζπκπχθλσζε ηεο 
ηζρπξήο ζρέζεο πνπ αλέπηπμε κε ην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο θαη ην λέν επηθνηλσληαθφ 
λφεκα πνπ πξνζέδσζε ζε απηφλ.  

Γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ηελ ρσξηθή-
θνηλσληθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο είλαη ζεκαληηθφ λα 
αλακεηξεζνχκε κε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα.  
α. Παξακέλεη ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο ν δεκφζηνο ρψξνο πεδίν αλάπηπμεο 
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ; 
β. Πνηα ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα κε απηφλ; 
γ. Απηή ε ζρέζε ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ επηθνηλσληαθνχ 
λνήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηνπ αζηηθνχ λνήκαηνο ελ γέλεη; Πνηα είλαη ε 
δηαιεθηηθή πνπ ζπλδέεη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο απηνχο κε ηελ θνηλσληθή αιιαγή; 

Σα εξσηήκαηα απηά, αλ θαη πξνθχπηνπλ δηαρξνληθά ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 
θηλεκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο «επηρεηξεκαηηθήο» πφιεο θαη ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο -ηφζν σο πξνο ηε θπζηθή/ρσξηθή ηνπ δηάζηαζε, φζν θαη σο 
ππνδνρέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο- αλαθχπηνπλ ηδηαίηεξε έληαζε.  

 
3. Η ΠΛΑΣΔΙΑ, Ο ΣΟΠΟ ΔΚΓΗΛΧΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ  

 
Η πιαηεία, σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, εληαγκέλε ζην ρσξηθφ-

θνηλσληθφ πιαίζην ζπκβάιιεη ζηε ζπλνρή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο, θαιχπηεη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνινγηθέο αλάγθεο, 
απνθηά ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ξφιν, σο ρψξνο πνπ αλέθαζελ δηαδξακαηηδφηαλ ε δεκφζηα 
δσή. ε αληίζεζε κε ην δξφκν, πνπ ππνδειψλεη ηε ζπλερή ξνή θαη ηελ θίλεζε, ε πιαηεία 
σο «ρψξνο ζηάζεο», δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλάληεζεο, ηεο επαθήο θαη κέζσ απηήο, 
ηεο νπζηαζηηθφηεξεο βίσζεο ηνπ ρψξνπ.  

Απηή ε δηαδηθαζία ηεο βίσζεο ηελ κεηαηξέπεη απφ ρψξν ζε ηφπν. Ση  είλαη φκσο απηφ 
πνπ δηαθνξνπνηεί ην ρψξν απφ ηνλ ηφπν; «Ο ρψξνο είλαη αθεξεκέλε γεσκεηξηθή έλλνηα 
πνπ αμηνινγείηαη κε θξηηήξην ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ, ηε δπλαηφηεηά ηνπ ζε πεξηεθηηθφηεηα. 
Όζν ν ρψξνο γεκίδεη αλζξψπνπο, κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζπλαηζζήκαηα, νξάκαηα, 
πξνζδνθίεο, φλεηξα, φζν είλαη γεκάηνο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 
αλζξψπσλ, γεκάηνο αληηθείκελα πνπ αθήλεη ν θαζέλαο ζην πέξαζκά ηνπ, ηφηε απηφο 
γίλεηαη ηφπνο» (Γνπθέιιεο, 2005). 

Με ηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ πιαηεηψλ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν 
κειέηεο καο, αλαδεηθλχνληαη νη ιαλζάλνπζεο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ 
ρψξνπ ζηελ ζχγρξνλε πφιε θαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη θαη ε H. 
Arendt, «Παξά ην γεγνλφο φηη δηέπεηαη (ν δεκφζηνο ρψξνο) απφ λφκνπο θαη θαλφλεο 
ζπκπεξηθνξάο, είλαη ρψξνο αλνηρηφο, δπλάκεη νηθεηνπνηήζηκνο θαη κέζα απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ, δηθαηψλεη ην ξφιν ηεο πφιεο σο ππξήλα ζπλχπαξμεο, επηθνηλσλίαο θαη 
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ζπλαλαζηξνθήο» (Arendt, 2009). Η ελεξγνπνίεζε απηή δπλεηηθά απνθηά αλαπάληερε 
δπλακηθή ζε κηα θαηεχζπλζε ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηφ επηζεκαίλεη 
ν David Harvey ζέινληαο λα αλαδείμεη ην ξφιν ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, ζηνλ αληίπνδα 
απφςεσλ πνπ ηνλ ππνβαζκίδνπλ, ζεκεηψλνληαο φηη ε ηαμηθή εθκεηάιιεπζε δελ 
πεξηνξίδεηαη ζην εξγνζηάζην, αιιά απιψλεηαη ζην ρψξν πνπ δνπλ νη εξγαδφκελνη 
άλζξσπνη, δειαδή ζηελ πφιε. Χο εθ ηνχηνπ ν αγψλαο ζηελ πφιε παξαιακβάλεη ηαμηθφ 
πεξηερφκελν θαη δπλεηηθά αληηθαπηηαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Harvey, 2013). 

ηελ Διιάδα ηνλ Ινχλε ηνπ ‘11 ε Πιαηεία πληάγκαηνο απνηέιεζε ην ζπκβνιηθφ 
θέληξν ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ. Καη ίζσο θαλέλα άιιν ζεκείν δελ ήηαλ ηφζν 
πξνλνκηαθφ έδαθνο γηα ηελ εθδήισζε ησλ θνηλσληθψλ δηαζέζεσλ. ε απηφ ζπλέβαιαλ 
δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηεο πιαηείαο 
πληάγκαηνο.  

 
4. Η «ΔΘΝΙΚΗ» ΠΛΑΣΔΙΑ / Η ΠΛΑΣΔΙΑ «ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ» 

 
Η πιαηεία πληάγκαηνο, ε «εζληθή πιαηεία» φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί, είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηακφξθσζε ηεο Αζήλαο σο πφιεο – πξσηεχνπζαο ηνπ λεντδξπζέληνο 
ειιεληθνχ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 1830. Μειεηψληαο θαλείο ηελ εμέιημε ηεο πιαηείαο, σο 
αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη σο ζεκείν ζηνλ πνιενδνκηθφ ράξηε ηεο Αζήλαο, κπνξεί λα 
θαηαλνήζεη ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο πφιεο. Υαξαθηεξηζηηθά γηα ηηο πιαηείεο 
πληάγκαηνο θαη Οκφλνηαο, ν Ι. Καξχδεο αλαθέξεη φηη απνηεινχλ «ηα βαζηθά γξακκαηηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο θαη εμέιημεο ηνπ Αζελατθνχ 
ρψξνπ, ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 19νπ αηψλα» (Καξχδεο,1991). 

Η δεκηνπξγία ηεο πιαηείαο «Αλαθηφξσλ» -φπσο ήηαλ ην αξρηθφ ηεο φλνκα- αθνξά 
ζηελ αλέγεξζε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ησλ Βαζηιηθψλ Αλαθηφξσλ θαη ζπλνιηθά 
απνηειεί κηα ζπκβνιηθή έθθξαζε ηεο ππφ δηακφξθσζε λέαο αζηηθήο, εζληθήο ζπλείδεζεο, 
αιιά θαη κηαο ηαπηφηεηαο ζπλδεδεκέλεο κε ηηο έλλνηεο Κξάηνο, Έζλνο, Βαζίιεην, 
Κπβέξλεζε. Η επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ησλ Βαζηιηθψλ Αλαθηφξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
«Δμέρσξνπ» ζην δηάζειν Λπθαβεηηνχ –Αθξνπφιεσο, αλ θαη ππαγνξεχηεθε απφ ιφγνπο 
ηνπνγξαθηθνχο, θιηκαηηθνχο θαη αθνξνχζε ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε θνηλσληθή 
δηαζηξσκάησζε ηεο πφιεο (αξεγηάλλεο, 2000), αληαπνθξίλνληαλ ηαπηφρξνλα θαη ζηε 
θπζηνγλσκία πνπ ήζειαλ λα πξνζδψζνπλ ζηελ πφιε, σο θνξέα εζληθψλ ηδαληθψλ. 

ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ ε πιαηεία πληάγκαηνο γλψξηζε πνηθίιεο αλακνξθψζεηο πνπ 
άιιαμαλ ηε θπζηνγλσκία ηεο. Χζηφζν ε αξρηηεθηνληθή κνξθή κε ην ζρεδφλ θπθιηθφ 
ζρήκα πνπ παξαπέκπεη ζην  «θαηψθιη» ησλ πάιαη πνηέ αλαθηφξσλ, ζήκεξα θνηλνβνπιίνπ 
δηαηεξνχληαη πξνζδίδνληάο ηεο έληνλν πνιηηηθφ ραξαθηήξα. Παξαηεξψληαο ηέινο ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ κεηαμχ ηνπ «πάλσ» θαη «θάησ» ηκήκαηνο ηεο πιαηείαο ζε 
ζρέζε κε ηε ιεσθφξν Ακαιίαο δηαπηζηψλεηαη κηα ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηεο πιαηείαο, 
σο ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη ζηάζεο, απφ ηε Βνπιή θαη κηα ζηαδηαθή ζθιήξπλζε ησλ 
νξίσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ηεο Πιαηείαο γίλεηαη κέζσ 
θιηκαθνζηαζίσλ ζηηο βπζηζκέλεο πιεπξέο, ελψ κφλν κία πξφζβαζε είλαη ζην ίδην επίπεδν 
κε ηνλ δξφκν, ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ.  

Δθηφο απφ ηελ θπξίαξρε αθήγεζε ηεο «επίζεκεο εζληθήο πιαηείαο», ζηε ζπιινγηθή 
κλήκε ε πιαηεία πληάγκαηνο δηεθδηθεί κηα άιιε λνεκαηνδφηεζε, σο ζεκείν αλαθνξάο 
ζηελ ζχγρξνλε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηφπνο έθθξαζεο ησλ ιατθψλ 
δηεθδηθήζεσλ. Δχζηνρα δηαηππψλεη ν Ι. Καξχδεο ηελ άπνςε φηη «Ο άμνλαο Οκφλνηα- 
Παλεπηζηεκίνπ - χληαγκα, έπαηξλε ηηο δηαζηάζεηο ελφο θνηλσληθνχ/δεκφζηνπ ρψξνπ, πνπ 
ιεηηνπξγνχζε ζαλ βαξφκεηξν ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο ζπγθπξίαο [..] Ίζσο δελ είλαη 
ππεξβνιηθφ, λα ηζρπξηζηεί θαλείο, φηη φιε ε ηζηνξία ηεο λεφηεξεο Αζήλαο, βξίζθεηαη εθεί, 
ζ’ απηέο ηηο ιίγεο εθαηνληάδεο κέηξα, απφ ηε κία πιαηεία ζηελ άιιε» (Καξχδεο, 1991). Η 
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επηζήκαλζε απηή έρεη ελδηαθέξνλ αλ εηδσζεί ζπγθξηηηθά κε ηνλ ηφπν εθδήισζεο ηνπ 
αληίζηνηρνπ θηλήκαηνο ζε άιιεο πφιεηο ηνπ πιαλήηε. Σν ειιεληθφ παξάδεηγκα κε ηελ 
θαηάιεςε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, κηαο πιαηείαο ακθίξξνπα θνξηηζκέλεο θαη 
ηαπηφρξνλα ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πνιενδνκηθή-ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πφιεο, δηαθέξεη 
απφ άιια παξαδείγκαηα φπσο απφ απηφ ηνπ Occupy Wall Street, πνπ εθδειψζεθε ζε έλα 
ρψξν εμ νξηζκνχ ερζξηθφ πξνο ην ιαφ. 

ήκεξα ε πιαηεία απνθηά ραξαθηεξηζηηθά «πιαηηνχ δξφκνπ» (πιαηχο δξφκνο είλαη ε 
γισζζηθή ξίδα ηεο ιέμεο πιαηεία) θαη κεηαηξέπεηαη θαζεκεξηλά ζε πεδφδξνκν κε έληνλε 
θηλεηηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ θφκβνπ γηα ηε ζχλδεζε ησλ ππνπεξηνρψλ ηνπ θέληξνπ 
ηεο Αζήλαο. Η ζηξαηεγηθή ηεο ρσξνζέηεζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο –πνπ ζπγθεληξψλεη 
έλα ηεξάζηην εχξνο δηαβαζκηζκέλσλ θνηλσληθά δξαζηεξηνηήησλ θαη νκάδσλ- ζπκβάιεη 
ζηελ αλάδεημή ηφζν ηεο πιαηείαο, φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζε πεδίν θνηλσληθήο 
φζκσζεο θαη έθθξαζεο ηεο πνιηηηθήο ακθηζβήηεζεο θαη δηαπάιεο.  

 
5. Ο ΣΡΟΠΟ ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ 

 
Έλα θάιεζκα ζην δεκνθηιέο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο facebook ήηαλ αξθεηφ ψζηε 

λα γεκίζεη ε πιαηεία πληάγκαηνο ην ίδην θηφιαο απφγεπκα. Σν ηδηφηππν απηφ θάιεζκα 
δελ απνηειεί ειιεληθή πξσηνηππία, αιιά θνηλφο ηφπνο ησλ αληίζηνηρσλ εθθάλζεσλ ηνπ 
θηλήκαηνο ησλ πιαηεηψλ αλά ηνλ θφζκν. Αλ θαη απηή ε επαλαιεςηκφηεηα εξκελεχεηαη 
απφ ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν, 
αιιά θαη ηελ εμνηθείσζε δηεπξπκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο, ην εξψηεκα παξακέλεη. Γηαηί ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν θαη φρη ζην θπζηθφ 
δεκφζην;  

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δσήο, πνπ απνηειεί 
άκεζε ζπλέπεηα ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ηνπ επηθνηλσληαθνχ λνήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ 
ζηελ επηρεηξεκαηηθή πφιε θαη ζπκβάιιεη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο 
ζηνλ εηθνληθφ ςεθηαθφ ρψξν θαη ζηελ επηινγή ηεο απνρήο απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε. ηελ 
ακθηζβήηεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ηνπ θπζηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο 
ζπληείλνπλ ζεσξίεο πνπ κηινχλ γηα ηελ απνυινπνίεζε ηεο πφιεο θαη ην «ηέινο» ηνπ 
θπζηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο, θαη πνπ αλαδεηνχλ ζηελ πξννπηηθή ππέξβαζεο ηνπ πιηθνχ 
δεκφζηνπ ρψξνπ κηα λέα απνυινπνηεκέλε δεκφζηα δσή. ην ζεκείν απηφ ζα 
ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ Paul Virillio πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε εηθνληθή δεκνθξαηία 
απνζπαζκέλε απφ ηελ πιηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ζηεξεκέλε απφ ηε θπζηθή 
παξνπζία ησλ άιισλ ζεκαηνδνηεί κηα θνηλσλία πνπ βαδίδεη πξνο ηνλ νινθιεξσηηζκφ, 
πξνο έλα ηερληθφ, θνπηνπξηζηηθφ θαζηζκφ (Αζαλαζίνπ, 2000).  

Σν θίλεκα ησλ πιαηεηψλ, κε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο θαη δηάδνζήο ηνπ, δεκηνπξγεί ηνπ 
φξνπο αλαίξεζεο ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ, αθνχ αλαγλψξηζε σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 
ηε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, αλαγλσξίδνληαο 
απηφ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, θαη αλέδεημε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ 
δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ςεθηαθνχ ρψξνπ, δελ είλαη ζρέζε αληίζεζεο, αιιά 
ζπκπιεξσκαηηθή.   

 
6. Ο ΥΧΡΟ ΓΙΝΔΣΑΙ ΣΟΠΟ 

 
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν δεκφζηνο ρψξνο, σο χπαξμε θαη κφλν, δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 
δηεξγαζίεο θαη ε δηαιεθηηθή πνπ απηέο αλαπηχζζνπλ κε ην θπζηθφ δεκφζην ρψξν ηεο 
πφιεο, πνπ κεηαηξέπνπλ ην δεκφζην ρψξν ηεο πιαηείαο -έζησ θαη παξνδηθά ζε ρψξν 
θνηλσληθφ. Οη έλλνηεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ σο θπζηθφ ρψξν θαη ηνπ θνηλσληθνχ δελ 
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ηαπηίδνληαη. Όπσο ζεκεηψλεη ν Γεκήηξεο Κσηζάθεο: «Ο θπζηθφο ρψξνο εκπεξηέρεηαη 
ζηνλ θνηλσληθφ. Ο θνηλσληθφο ρψξνο αλαδχεηαη απφ ην θπζηθφ, ηνλ εκπεξηέρεη θαη ηνλ 
αλαπαξάγεη», δειαδή ν δεκφζηνο ρψξνο ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθφο ππφ πξνυπνζέζεηο 
(Κσηζάθεο, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Lefebvre ε κεηαζρεκαηηζηηθή δχλακε ηεο αιιαγήο ηεο αζηηθήο δσήο 
θαη ηνπ αζηηθνχ λνήκαηνο, ελππάξρεη ζηελ θαηάξγεζε ησλ δηαρσξηζκψλ ζηε ζρέζε 
«θαζεκεξηλή δσή- γηνξηή, θαζεκεξηλφηεηα – ειεχζεξνο ρξφλνο» θαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ 
δηαρσξηζκψλ ηνπο (Lefebvre, 2007). Ο ραξαθηήξαο ηεο «γηνξηήο» ζην θνηλσληθφ θίλεκα 
πνπ κειεηάκε ζπκππθλψζεθε ζηελ αίζζεζε πξσηφγλσξεο επθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί ε 
καδηθή έθθξαζε ηεο αγαλάθηεζεο, θαη αλέδεημε παξάιιεια ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο ζηε 
ζχγρξνλε πφιε. Σν θίλεκα ηεο πιαηείαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εηζέβαιε ζην δεκφζην ρψξν 
ηεο πφιεο, έζησ θαη παξνδηθά αλαδηακφξθσζε ηνπο φξνπο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο θαη 
επαλαπξνζδηφξηζε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πιαηείαο, κεηαηξέπνληαο ηεο ζε ρψξν θνηλσληθφ. 
Έζησ θαη παξνδηθά ε πιαηεία γίλεηαη εθείλνο ν θνηλφο ηφπνο ζηνλ νπνίν ε εηεξφθιεηε 
νκάδα αηνκηθνηήησλ- «αηφκσλ ρακέλσλ ζηνλ ρψξν» (Castells, 1991), ζπγθξνηεί κηα λέα 
θνηλφηεηα ζηε βάζε θνηλήο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο.  

ε επίπεδν ιφγνπ, ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο εκθάληζεο ηνπ θηλήκαηνο, ε πιαηεία 
πληάγκαηνο «ράλεη» ηνλ ηνπηθφ ηεο πξνζδηνξηζκφ θαη αλαθέξεηαη σο «Πιαηεία». 
Πξφθεηηαη γηα κηα αλαθνξά πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλζεκα πνπ είρε πηνζεηεζεί «Γε 
θεχγνπκε, εάλ δελ θχγεηε», ππνδειψλνπλ ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηα υποκείμενα 
του κινήματος  θαη ηελ έληνλε βησκαηηθή ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε απηφλ. Αλψηεξε 
έθθξαζε απηήο ηεο βησκαηηθήο ζρέζεο απνηέιεζε ε θαηαζθήλσζε. Μηα θίλεζε πνπ 
έζπαζε ηα φξηα ηδησηηθνχ - δεκφζηνπ θαη έθεξε ηνλ ηδησηηθφ-πξνζσπηθφ ρψξν ζην 
δεκφζην, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο άξλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο βίσζεο 
ηνπ δεκφζηνπ σο πξνζσπηθνχ. (Κσηζάθεο, 2008) 

Μέζα απφ απηή ηελ θνηλφηεηα θαη ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλέδεημε, ε πιαηεία 
απέθηεζε θσλή θαη ν δεκφζηνο ιφγνο απειεπζεξψζεθε, αξζξψλνληαο ηε γεληθή αίζζεζε 
«δελ πάεη άιιν», ζε κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο, ζε ρψξν 
πνιηηηθφ. Η ζπκκεηνρηθή δξάζε θαη ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε πνπ πξνέθξηλε ε θνηλφηεηα 
ζηε ιεηηνπξγία ηεο, κε θπξίαξρε ηε δηαδηθαζία ηεο πλέιεπζεο, ελίζρπζαλ ηε δεκφζηα 
δξαζηεξηφηεηα θαη αλαγέλλεζαλ ην δεκφζην ρψξν, σο ππνδνρέα θαη ππθλσηή ηεο 
δεκφζηαο δσήο. Ο πνιηηηθφο ραξαθηήξαο σζηφζν ηνπ ρψξνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζηηγκέο 
(δηαδηθαζία πλέιεπζεο), αιιά απιψλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο, θαζψο είλαη ε 
ίδηα ε δηαθνξεηηθή θαζεκεξηλφηεηα πνπ θαζηζηά ηνλ ρψξν πνιηηηθφ.  

 
7. ΓΡΟΝ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟ  

 
Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε καο γηα ην θίλεκα ησλ πιαηεηψλ, ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο 

πνπ επέθεξε ζηνλ ρψξν ηεο πφιεο θαη ηνπ αζηηθνχ λνήκαηνο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα 
ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ θηλήκαηνο. Οη «αγαλαθηηζκέλνη» ησλ 
πιαηεηψλ εκθαλίδνπλ κηα εηεξνγέλεηα σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο ζχλζεζε θαη ηελ 
ηδενινγηθή ηνπο αλαθνξά. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλαληάηαη ζηα θηλήκαηα πνπ 
αλαπηχρζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ησλ 
παξαδνζηαθψλ ηαπηνηήησλ, αιιά θαη ησλ πνηνηηθψλ ηνκψλ ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο 
κε βαζηθφ ζηνηρείν ηελ θηλεηηθφηεηα, επειημία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Η εηεξνγέλεηα ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, απνθηά απνηχπσζε ζηνλ ρψξν θαη 
απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ χπαξμε ησλ «δχν πιαηεηψλ», ζηελ «πάλσ» πιαηεία θαη ζηελ 
«θάησ». ηελ πξψηε ζπγθεληξψλνληαη νκάδεο αηφκσλ κε πξσηφιεηα πνιηηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηρεηξνχλ κε επθάληαζηεο ρσξηθέο πξαθηηθέο λα απνθαζειψζνπλ 
ζπκβνιηθά ην θηήξην ηεο Βνπιήο, ελψ ζηε δεχηεξε ην πην πνιηηηθνπνηεκέλν θνκκάηη ηνπ 
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θηλήκαηνο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πλέιεπζεο, αλαδεηά έλα λέν κνληέιν καδηθήο, 
πνιηηηθήο κάρεο θαη ελνπνίεζεο ησλ «απφ θάησ». Ο ζπφξνο κηαο άιιεο Γεκνθξαηίαο, 
κηαο δεκνθξαηίαο πνπ ακθηζβεηεί ηελ θπξίαξρε ινγηθή αλάζεζεο θαη ην ππάξρνλ κνληέιν 
αληηπξνζψπεπζεο γελληέηαη, ςειαθψληαο κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή γηα ηελ 
αλζξσπφηεηα.  

Η  «πνιπζπιιεθηηθφηεηα» ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά θαη ε απνπζία κε ζπγθξνηεκέλν 
ηξφπν πνιηηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ ήηαλ πνπ επαλέθεξε ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο 
ζπδήηεζεο ηε ζεσξία ηνπ  «πιήζνπο», ησλ Negri θαη Hard σο ην λέν ππνθείκελν ηεο 
θνηλσληθήο αιιαγήο, πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ εξγαηηθή ηάμε. Μηα ηέηνηα νπηηθή 
κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ ππνηίκεζε ησλ ηζηνξηθψλ/παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ νξγάλσζεο 
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ρψξσλ παξαγσγήο σο πεδία ηαμηθήο 
αληηπαξάζεζεο.  ην εξψηεκα αλ είλαη ε πφιε ή νη ρψξνη εξγαζίαο ην πεδίν ηεο ηαμηθήο 
δηαπάιεο θαη αλακέηξεζεο, ζην εξψηεκα αλ είλαη ε πφιε ή νη ρψξνη εξγαζίαο είλαη ην 
πεδίν ηεο ηαμηθήο δηαπάιεο θαη αλακέηξεζεο, ν Harvey πξνζεγγίδεη ηελ πφιε σο ζχλνιν 
θαη ηα ππνθείκελα πνπ παξάγνπλ ηελ αζηηθνπνίεζε σο δεκηνπξγνχο ηνπ θνηλσληθνχ 
πινχηνπ, θαη νξίδεη ηειηθά ην δηθαίσκα ζηελ πφιε, ζαλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ ειέγρνπ ζε 
απηφ πνπ ε εξγαηηθή ηάμε έρεη παξάμεη (Harvey, 2011). 

 
8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η αλάγλσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ πιαηεηψλ, ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο 
πφιεο, είλαη κηα απφδεημε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ λα απνηειεί ην πεδίν 
αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ. Ο δεκφζηνο ρψξνο παξά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνζιακβάλεη θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ, απνηειεί πεδίν αλνηρηφ, ελ δπλάκεη 
νηθεηνπνηήζηκν, πνπ κε ηελ ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαδεηθλχεη ηνλ ρψξν ηεο πφιεο 
σο ην πιηθφ πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. ηνλ αραλή «ρψξν ησλ ξνψλ» (Castells, 
1991) πνπ ζπλζιίβεη ηελ έλλνηα ηνπ ηνπηθνχ θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο βησκαηηθήο 
ζρέζεο κε ηνλ ρψξν, λα ηνλ νηθεηνπνηνχληαη θαη λα απνδίδνπλ εθ λένπ λφεκα ζε απηφλ.  

Η πφιε ινηπφλ πξνβάιιεη φρη κφλν σο ην πεδίν αλάπηπμεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 
αγψλσλ, αιιά απνηειεί ην δηαθηινληθνχκελν αληηθείκελν ησλ θπξίαξρσλ θαη 
θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην θίλεκα ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, ε 
επίζεκε Βνπιή ησλ «απφ πάλσ», θαη ε αληηπαξαζεηηθή ζε απηή «βνπιή» ησλ «απφ 
θάησ», ζπγθξνηνχλ έλα δίπνιν πνπ έρεη θαη ρσξηθή ππφζηαζε. Απηή ε δηπνιηθφηεηα 
επηβεβαηψλεη ηελ ακθηζβεηνχκελε ζήκεξα θνηλή ζπλζήθε ηεο πφιεο σο πεδίν άζθεζεο 
πνιηηηθήο κε δηπιφ ηξφπν (Castells 1991). Απηή ε δηπνιηθφηεηα αληαπνθξίλεηαη θαη ζην 
επίπεδν ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ λνήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. ην θίλεκα ησλ 
πιαηεηψλ αλαθαιείηαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε ε πιαηεία σο ηφπνο ειεπζεξίαο ησλ πνιηηψλ, 
θαη εηδηθφηεξα ζην χληαγκα ε  δηπιή θφξηηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηείαο, σο ηφπνο 
άζθεζεο εμνπζίαο θαη σο ηφπνο αγψλα.  

Σν δήηεκα ηέινο ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ δέλεηαη άξξεθηα κε ην 
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δσήο ζηελ πφιε, απνηειεί ζήκεξα αλαγθαίν επίδηθν ησλ θνηλσληθψλ 
αγψλσλ. ην θίλεκα ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο ην δήηεκα απηφ αλ θαη πξνζεγγίζηεθε δελ 
εθπιεξψζεθε θαζ’ νινθιεξία. Η κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή πνπ αλαδείρζεθε δελ 
θαηάθεξε λα δηεηζδχζεη ζπλνιηθά ζηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα 
αιιειεπηδξάζεη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηνπο ρψξνπο 
εθπαίδεπζεο. Παξέκεηλε έλα δεκηνπξγηθφ «δηάιεηκκα» ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Χζηφζν 
απηή ε πξφζθαηξε αιιαγή ηεο δσήο ζηελ πφιε άθεζε πίζσ ηεο παξαθαηαζήθεο, φπσο 
είλαη ε πιεζψξα πξσηνβνπιηψλ γεηηνληάο, πνπ επαθνινχζεζαλ θαη αλαδεηθλχνπλ κηα λέα 
πνηφηεηα ζηελ ζρέζε θαηνίθνπ-πφιεο θαη ηξφπνπ βίσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ.   
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Κιείλνληαο επαλεξρφκαζηε ζην δεηνχκελν πνπ κέλεη αλνηρηφ γηα ηα θηλήκαηα αιιά θαη 
γηα ηελ ζπδήηεζε γηα ην ρψξν θαη ηελ πφιε. Αλ φλησο ε πφιε, φπσο είρε πεη ν αζηηθφο 
θνηλσληνιφγνο R.Park, είλαη ε πην ζπλεπήο θαη ζπλνιηθή, ε πην επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα 
ηνπ αλζξψπνπ λα αλαθαηαζθεπάζεη ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δεη ψζηε λα ζπκθσλεί 
πεξηζζφηεξν κε ηηο επηζπκίεο ηεο θαξδηάο ηνπ, αλ είλαη ν θφζκνο πνπ θαηαζθεχαζε ν 
άλζξσπνο θαη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν είλαη ζην εμήο θαηαδηθαζκέλνο λα δεη, ηφηε έκκεζα, 
θαη ρσξίο θακία ζαθή αίζζεζε ηεο θχζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ, θηηάρλνληαο ηελ πφιε ν 
άλζξσπνο μαλαέθηηαμε ηνλ εαπηφ ηνπ. (Harvey,2013). Με απηή ηε ινγηθή, ε δηεθδίθεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε είλαη ηαπηφζεκε δηαδηθαζία κε απηή ηνπ 
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ή 
φπσο ζεκεηψλεη ν Harvey ην δηθαίσκα ζηελ πφιε ηζνδπλακεί κε ην δηθαίσκα λα 
αιιάμνπκε ζπιινγηθά ηνπο εαπηνχο καο. 
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