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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 
 
Οη ζχγρξνλεο κεηξνπφιεηο δελ είλαη κφλν ηφπνη αλαθνξάο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 
θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ,φπσο αλαθέξνπλ αξθεηνί κειεηεηέο (Beaverstock,Smith,Taylor) 
αιιά θαη ρψξνη ζπλάληεζεο αλζξψπσλ απφ φια ζρεδφλ ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Αλ 
ζηαζνχκε ζηε ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ Lefebvre (θαη) σο παξάγσγν ηεο βησκέλεο 
θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηνπ απφ ηα ππνθείκελα, ηφηε, απηέο νη πφιεηο νθείινπλ ηελ 
δεκηνπξγία ηνπο ζηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ππνθεηκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ 
πιαλήηε. Η Αζήλα ζήκεξα, βαζχηαηα επεξεαζκέλε απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή θξίζε, αιιάδεη ξηδηθά κέζα απφ ηελ εγθαηάζηαζε αιιά θαη ην πέξαζκα 
εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 
Οη πιεζπζκνί απηνί, εθηφο απφ ην λα εληάζζνληαη ζε έλα „θαζεζηψο εμαίξεζεο‟ 
θπιαθηζκέλνη ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, φπσο επηζεκαίλεη ν Αgamben, ζπρλά 
θαηαθέξλνπλ λα παξάγνπλ λένπο ρψξνπο, ηηο δηθέο ηνπο εηεξνηνπίεο, ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 
Δπηηειψληαο ηελ θαζεκεξηλή δσή ζπρλά δξνπλ σο απνξξπζκηζηέο ηεο θπξίαξρεο εηθφλαο 
ηεο πφιεο, ακθηζβεηνχλ έκπξαθηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα θαη ζχλνξα θαη, ζχκθσλα κε ην 
ηαπξίδε, παξάγνπλ ρψξνπο αληίζηαζεο θαη ρεηξαθέηεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη γεηηνληέο, 
δηακνξθσκέλεο απφ ηαμηθέο, εζλνηηθέο θαη έκθπιεο ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ σο ζχλδεζκνη 
ηνπηθψλ θαη ππεξηνπηθψλ δηθηχσλ ζηηο λέεο πφιεηο. 
Πξνζεγγίδνληαο θξηηηθά δηρνηνκεκέλνπο ρψξνπο, εθηνπηζκέλα ππνθείκελα, θαη δίπνια 
φπσο αλάπιαζε-γθέην, απνθιεηζκφο-ελζσκάησζε, ε παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζεη λα 
θσηίζεη δπλακηθέο ζπλχπαξμεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ρψξσλ 
παξάγσγσλ φρη ηνπ θφβνπ αιιά ηεο αληίζηαζεο, ζα εζηηάζεη ζε ρσξηθέο πξαθηηθέο 
ρεηξαθέηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαληήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ησλ λέσλ θαηνίθσλ ηεο 
πφιεο. Μέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο ζα εμεηαζηνχλ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν πνπ επεξεάδνπλ δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο θαη δηακνξθψλνπλ κηα 
ζπλζήθε πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο θπξηαξρίαο. 
 
Λέξεις κλειδιά: θξίσε, Αζήλα, κεταλάστεο, θαζεκεξηλή δωή, χώξνη αλτίστασεο 
 
 
1.ΕΙΑΓΧΓΗ 

 
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 άξρηζε λα γίλεηαη αξθεηά δηάζεκε ε ιίζηα θαηάηαμεο 

γηα ηηο «παγθφζκηεο πφιεηο» (global cities), ηνπ Loughborough University. Η ιίζηα 
αθνξνχζε ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ηνλ ξφιν πνπ αζθνχλ νη πφιεηο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 
νξγάλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, πεξίπνπ 150 εθαηνκκχξηα 
άλζξσπνη (IOM, 2000) κφλνη ή ζε νκάδεο κεηαθηλνχληαλ ζηνλ πιαλήηε εμαηηίαο 
πεξηβαιινληηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. ηελ Διιάδα, ε πξσηεχνπζα 
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ηεο ρψξαο Αζήλα, κεηά ηε δεθαεηία ηεο επκάξεηαο ηνπ 90 εηνηκαδφηαλ ππξεησδψο λα 
ππνδερηεί ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο θαη δηαπξαγκαηεπφηαλ ηελ ζέζε ηεο ζηνλ παξαπάλσ 
ράξηε θαηάηαμεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηελ πφιε έθηαλαλ ρηιηάδεο κεηαλάζηεο. Διάρηζηνη 
απφ ηνπο παιηνχο ή ηνπο λένπο θαηνίθνπο θαληαδφληνπζαλ ηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ζα 
βξηζθφηαλ ε ρψξα θαη ε πφιε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. Η Αζήλα ζήκεξα, κηα πφιε ζην 
επίθεληξν ηεο θξίζεο, θαηνηθείηαη απφ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην αλζξψπνπο εθ ησλ 
νπνίσλ πεξίπνπ ην 20% πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ (ΔΛΣΑΣ 2013). 
Oη πιεζπζκνί απηνί δηακφξθσζαλ θαη δηακνξθψλνπλ ελεξγά ηελ πφιε ηνπ 21νπ αηψλα, 
αλακεηξψληαη κε ηνλ θξίζε θαη ζπρλά παξάγνπλ ρψξνπο ρεηξαθέηεζεο, αληηζηεθφκελνη 
θαη αληηζηεθφκελεο ζηνλ θφβν πνπ γελλά ε λέα νηθνλνκηθή ζπλζήθε. 

 
2.«ΠΑΓΚΟΜΙΕ ΠΟΛΕΙ»-ΠΟΛΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ 

 
Η αλάδπζε ησλ «παγθφζκησλ πφιεσλ» (global cities) σο θέληξσλ παγθφζκηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ ειέγρνπ (Sassen 2001, Taylor 2004), ζηεξίρζεθε 
ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ θαη νκνγελνπνηεηηθφ κνληέιν αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ ηνπνζεηψληαο 
ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ζην θέληξν ηεο ζθέςεο. Η θαηάηαμε ησλ πφιεσλ κε βάζε ηε 
ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ράξηε ηξνθνδφηεζε ηνλ αληαγσληζκφ 
κεηαμχ ηνπο, ελψ αθνξνχζε θπξίσο κεηξνπφιεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ.  

Αξθεηνί αλαιπηέο άζθεζαλ θξηηηθή ζηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε (Amin θαη Graham 
1997, Robinson 2006, Massey 2007,). Όπσο ζεκεηψλεη ε Robinson «ε ζηφρεπζε ηεο 
κεηαηξνπήο κηαο πφιεο ζε «παγθφζκηα» (..) κπνξεί θαη λα ζεκαίλεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο» 
(Robinson, 2006:220). Οη Amin θαη Graham ακθηζβεηνχλ ηελ ηάζε λα ιακβάλνληαη 
νξηζκέλα αζηηθά πιαίζηα (φπσο «global» ή «creative») σο παξαδείγκαηα ηεο γεληθφηεξεο 
αιιαγήο, θαζψο νη πφιεηο απνηεινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκεία ζπλάληεζεο 
πνιιαπιψλ δηθηχσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ελψ, νη Gibson- Graham ππνζηεξίδνπλ πσο 
«νη ξεηνξείεο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε αλαπαξηζηνχλ ηηο ηνπηθφηεηεο σο νηθνλνκηθά 
εμαξηεκέλεο, σο παζεηηθνχο δέθηεο ησλ ζπλεπεηψλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ πνπ κνηάδνπλ 
αλαπφθεπθηεο» (Gibson-Graham, 2003:54). Δπηπιένλ ε Massey καο θαιεί λα ζθεθηνχκε 
πέξα απφ ηέηνηα «εγεκνληθά γεσγξαθηθά θαληαζηαθά» θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη, 
«αθνξνχλ κηα θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ρψξνπ ζε 
ρξφλν θαη ηεο γεσγξαθίαο ζε ηζηνξία) πνπ αξλείηαη ηελ ζπγρξνληθφηεηα, θαζηζηνχλ 
αδχλαηε ηε ζεψξεζε ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» θαη ηνλίδνπλ ην αλαπφθεπθην ηεο ζπλζήθεο ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο» (Massey 2007:23) θαη πξνζζέηεη πσο «ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πφιεσλ 
σο «παγθφζκησλ» είλαη κηα ζηξαηεγηθή(…) φπνπ ε πφιε νξίδεηαη απφ ηελ ειίη ηεο θαη 
ππφινηπνη ζηέιλνληαη ζηελ αθάλεηα» (Massey 2007:216). 

Οη αθεγήζεηο γηα ηηο παγθφζκηεο πφιεηο αθνινπζνχλ έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν αλάιπζεο, 
ζπρλά εθηφο ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, αγλνψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαιπηηθέο 
θαηεγνξίεο φπσο ην θχιν ηε θπιή ή ηελ ηάμε θαη ζπλεπψο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Δπηπιένλ, αθήλνπλ έμσ 
άιιεο πηπρέο ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο φπσο πεδία αληίζηαζεο θαη ρεηξαθέηεζεο πνπ έξρνληαη 
ζε ζχγθξνπζε κε ην ζεκεξηλφ θπξίαξρν νηθνλνκηθφ κνληέιν. ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο 
θξίζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα ζηαζνχκε θξηηηθά ζε ηέηνηα κνληέια πξνζέγγηζεο ηνπ 
αζηηθνχ ρψξνπ κε ζθνπφ φρη κφλν λα αλαγλψζνπκε αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο ζπλζήθεο αιιά 
θαη λα θαληαζηνχκε πηζαλέο ξήμεηο κε απηή. 
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 Αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ αλάδπζε ησλ ζχγρξνλσλ «παγθφζκησλ πφιεσλ» ν Lefebvre 
μεθίλεζε λα ππνζηεξίδεη πσο ν αζηηθφο ρψξνο παξάγεηαη ηφζν πιηθά φζν θαη 
ελλνηνινγηθά κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαληαδφκαζηε θαη 
βηψλνπκε ην πεξηβάιινλ. Δλάληηα ζηελ πξφηεξε κνλνδηάζηαηε ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ σο 
πιηθνχ πξντφληνο εηζάγεη ζηελ αλάιπζή ηνπ ηνλ ηξηαιεθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ θαη 
ηνλ ζπιιακβάλεη σο θπζηθφ, λνεηφ θαη θνηλσληθφ. Η αλάιπζε ηνπ ρψξνπ κέζα θαη απφ 
ηελ εηζαγσγή ηεο δηαιεθηηθήο ζθέςεο ζπληζηά έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε 
ηεο πφιεο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ν Lefebvre εηζάγεη 
ηελ έλλνηα ηεο «θαζεκεξηλήο δσήο» σο βαζηθφ κέζν παξαγσγήο ηεο πφιεο. Καη‟ απηφ ηνλ 
ηξφπν, ε πφιε, σο ην ζπιινγηθφ έξγν εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ 
θαη ησλ πέληε αηζζήζεσλ ζε έλα δηαδξαζηηθφ πηα αζηηθφ ρψξν, ελψ κπνξεί λα εηδσζεί σο 
ηφπνο ζπλάληεζεο,(Sennet) εμαίξεζεο(Agamben), ξεπζηφηεηαο (Bauman), σο έλα 
πεξηβάιινλ δηακνξθσκέλν κέζα απφ ηαμηθέο, θπιεηηθέο θαη έκθπιεο πξνυπνζέζεηο. 
πλεπψο, νη ζεκεξηλέο πφιεηο δελ είλαη απζχπαξθηεο νχηε αληζηνξηθέο αιιά 
δηακνξθψλνληαη απφ ην πέξαζκα θαη ηελ επηηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο εθαηνκκπξίσλ 
αλζξψπσλ θαη ζπγθξνηνχληαη κέζσ ηεο θαηνίθεζεο ηεο κεηαθίλεζεο θαη πιήζνπο 
ρεηξαθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπγθξνχζεσλ.  

Αθφκε, γηα λα ηεζεί ην εξψηεκα ηεο πφιεο ζπρλά απαηηείηαη ε παξνπζία ελφο «μέλνπ» 
Οη «μέλνη» εγθαζίζηαληαη ή πεξλνχλ, φρη απιψο πάλσ απφ ην έδαθνο ηεο πφιεο, αιιά απφ 
ηνλ ρψξν ζην ζχλνιφ ηνπ, ηνλ νπνίν θαη δηακνξθψλνπλ. Η αλζξψπηλε γεσγξαθηθή 
κεηαθίλεζε, ε κεηαλάζηεπζε, νξίδεηαη σο ζπλζήθε ηφζν απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 
εξγαζίαο φζν θαη απφ δεζκνχο κε έζλε, θξάηε θαη δνκεκέλεο ηαπηφηεηεο. Η εζληθή θαη 
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζπρλά εκθαλίδεηαη σο κία θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ νξγαλψλεη 
ηελ δεκφζηα δσή θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Ωο ζπλέπεηα ε ζρέζε ησλ λεναθηρζέλησλ 
πιεζπζκψλ κε ηελ πφιε ζπρλά νξίδεηαη απφ ην δίπνιν ηεο ελζσκάησζεο-απνθιεηζκνχ, 
ην νπνίν θαη πξνυπνζέηεη έλαλ ζηαηηθφ ή /θαη νκνηνγελή ππνδνρέα , φπσο γηα παξάδεηγκα 
ην έζλνο- θξάηνο. Ωζηφζν, απέλαληη ζε ηέηνηεο ζεσξήζεηο ε παξαπάλσ ζρέζε (πφιεο θαη 
πνιίηε) κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ ηνπ θαηνηθείλ, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη ν 
Lefebvre «απηνί πνπ επηηεινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζηελ πφιε, κε ην λα δνπλ θαη λα 
παξάγνπλ ρψξν, είλαη απηνί πνπ έρνπλ λφκηκα δηθαίσκα ζηελ πφιε» (Lefebvre 1968). 
πρλά ε ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε, ε θαηάζηαζε δειαδή κεηαθίλεζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
ή έρεη βξεζεί, εκθαλίδεηαη ηαπηφζεκε κηαο ζπλζήθεο αλνκίαο. Αθνινχζσο, ε ηαπηφηεηα 
ηνπ νξίδεηαη θαη νηθνδνκείηαη κε βάζε ησλ απνθιεηζκφ θαη ηελ εμαίξεζε. Ο ηξφπνο φκσο 
κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ηελ θάζε θαηεγνξία έρεη άκεζν αληίθηππν ζηνπο ρψξνπο πνπ 
απηή ζεκαηνδνηεί, γηα παξάδεηγκα, φζν δηαβάδνπκε θαηαπηεζκέλνπο κεηαλάζηεο ηφζν ζα 
βιέπνπκε ρψξνπο άκπλαο θαη φζν δηαβάδνπκε αληηζηεθφκελα ππνθείκελα, αληίζηνηρνπο 
ρψξνπο ρεηξαθέηεζεο ζα αληηιακβαλφκαζηε ζηελ πφιε.  
 
3. ΥΕΙΡΑΦΕΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΥΧΡΟΙ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ 
ΚΡΙΗ 
 
3.1 ΕΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ 

 
Απφ ην 2008 ε Αζήλα, κηα πφιε ζην επίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο πνπ επηβάιινληαη ζηελ 
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ειιεληθή θνηλσλία. Αιιαγέο ζηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε θνξνινγία πνπ 
ζπληεινχληαη ζε έλα θαζεζηψο εμαίξεζεο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 
θαηνίθσλ νδεγψληαο ζηε θησρνπνίεζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Η 
«αλζξσπηζηηθή θξίζε» πνπ ζπκβαίλεη ζηελ Αζήλα βαζαίλεη θαζψο, εθηφο απφ ηνπο 
ζπλήζεηο πξψηνπο απνδέθηεο ηεο (άλεξγνη, άζηεγνη, ηνμηθνκαλείο,) επξχηεξα θνκκάηηα 
πιεζπζκνχ δνπλ πιένλ ζε ζπλζήθεο κηαο «λέαο θηψρεηαο» θαζψο νη πεξηθνπέο ζε 
εηζνδήκαηα θαη θνηλσληθέο παξνρέο ζπκπηέδνπλ ηα πιαηηά κεζαία ζηξψκαηα πνπ ιίγα 
ρξφληα πξηλ βίσλαλ κέξεο πιαζκαηηθήο- επεκεξίαο θαη αθζνλίαο (encounter Athens 
2013). Η ππνβάζκηζε ηεο δσήο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, εληείλεηαη 
απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηελ αλεξγία θαη ηελ θαηαθφξπθε 
αχμεζε ηεο θνξνινγίαο. Σαπηφρξνλα, ε ζπλζήθε ηεο θξίζεο ζπληζηά κηα εμαηξεηηθή 
επθαηξία γηα ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηελ πθαξπαγή ηεο γεο θαη ηεο δεκφζηαο θαη 
ηδησηηθήο πεξηνπζία (Υαηδεκηράιεο 2013). Βαζηθνί ζηφρνη γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο φπσο 
έρνπλ εθθξαζηεί, ελ κέζσ θξίζεο, απφ δηάθνξνπο θξαηηθνχο θαη δεκνηηθνχο θνξείο 
(Κακίλεο 2010, 2013) είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε αλαθαηάιεςε (απφ ηνπο κεηαλάζηεο) ηνπ 
θέληξνπ ηεο πφιεο, ε δηεπθφιπλζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κέζσ «fast tracθ» ξπζκίζεσλ 
θαη o έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην πέξαζκα αιιά θαη ε εγθαηάζηαζε 
κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζηελ Αζήλα δεκηνχξγεζε λέεο ρσξηθφηεηεο ε νπνίεο δελ 
αθνξνχλ κφλν ζε γθεηνπνηεκέλνπο ρψξνπο. Όπσο επηζεκαίλεηαη, «παξά ηνλ εληνπηζκφ 
κηθξν-ζπγθεληξψζεσλ, ζηελ πφιε παξαηεξείηαη πςειή αλάκεημε «ληφπησλ» θαη 
κεηαλαζηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο πφιεηο».(Μπαιακπαλίδεο 
2013) Μέζα ινηπφλ απφ ηνπο «μέλνπο» ηεο Αζήλαο θαη ηηο ρσξηθέο πξαθηηθέο 
νηθεηνπνίεζεο ηεο πφιεο ηίζεηαη γηα αθφκε κηα θνξά ην εξψηεκα ηεο θξίζεο θαη ησλ 
ρψξσλ θφβνπ αιιά θαη αληίζηαζεο πνπ απηή θπνθνξεί. 

 
3.2 ΥΕΙΡΑΦΕΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΥΧΡΟΙ ΑΝΣΙΣΑΗ  

 
Η απηνλφεηε, γηα αξθεηνχο, επηηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ πφιε ζπληζηά γηα 

ηνπο λένπο θαηνίθνπο φρη κφλν πξάμε δηεθδίθεζεο εδάθνπο αιιά θαη πξνζπάζεηα 
ρεηξαθέηεζεο απφ ηνπο ήδε δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ θφβνπ. Οη 
γεσγξαθίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ αθνξνχλ κφλν ρψξνπο απαγφξεπζεο, άκπλαο θαη 
γθεηνπνίεζεο αιιά θαη ρψξνπο θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγίαο θαη αληίζηαζεο. Μέζα απφ ηα 
επφκελα παξαδείγκαηα ζα θσηηζηνχλ ακθηζβεηήζεηο ησλ νξίσλ θαη ξσγκέο ζε 
παγησκέλνπο ρψξνπο θαη ηαπηφηεηεο. Κνηλφ ηνπο ζηνηρείν ε ζπιινγηθή επηηέιεζε 
αληηζηάζεσλ θαη ρεηξαθεηηθψλ πξαθηηθψλ ζην δεκφζην ρψξν.  

Σνλ Μάην ηνπ 2009, ζηνλ απφερν ηεο εμέγεξζεο ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2008, κε αθνξκή 
ην ζθίζηκν ζειίδσλ απφ ην Κνξάλη απφ έλαλ άληξα ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα «επηρείξεζεο ζθνχπαο» ζην θέληξν ηεο πφιεο, δχν πνιππιεζείο δηαδειψζεηο 
γίλνληαη ζηελ Αζήλα. Οη δηαδεισηέο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία άληξεο, 
κεηαλάζηεο, ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Οκφλνηα θαη θαηεπζχλζεθαλ ζηε πιαηεία 
πληάγκαηνο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο (θαη κεηά ην ηέινο) ζεκεηψζεθαλ αξθεηνί 
μπινδαξκνί δηαδεισηψλ απφ ηελ αζηπλνκία πνπ απαληήζεθαλ κε πεηξνπφιεκν θαη 
ζπγθξνχζεηο ζψκα κε ζψκα. Σν ζεκείν ζπγθέληξσζεο, ε πιαηεία Οκνλνίαο, δελ 
επηιέρζεθε κφλν σο έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα ζεκεία ηεο πφιεο θαη αθεηεξία αξθεηψλ 
δηαδειψζεσλ, αιιά θαη σο πιαηεία ηεο γεηηνληάο αξθεηψλ κεηαλαζηψλ-θαηνίθσλ ηεο 
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επξχηεξεο πεξηνρήο θαη βέβαηα σο ηφπνο αλαθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηα αξθεηνχο ε Οκφλνηα είλαη εληαγκέλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο 
(φπσο παξφκνηα ζπλέβαηλε γηα πνιινχο Έιιελεο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο ησλ δεθαεηηψλ 
50 θαη 60) γη απηφ θαη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο 
ζπγθέληξσζεο (παλεγπξηζκνί Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ γηα ηε λίθε ηεο νκάδαο ηνπο, 2004, 
Γεθέκβξεο 2008). Σν ζεκείν θαηάιεμεο, ε Βνπιή θαη ε πιαηεία πληάγκαηνο 
ιεηηνχξγεζαλ αθφκε κηα θνξά ζπκβνιηθά σο ζεκεία δηαιφγνπ αιιά θαη ζχγθξνπζεο κε 
ην ειιεληθφ θξάηνο. Οη κεηαλάζηεο νηθεηνπνηήζεθαλ ηνπο ίδηνπο ρψξνπο-ζχκβνια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ νη ηζαγελείο Αζελαίνη, θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο ζηηγκέο 
αληίζηαζεο ζηνπο πην θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο Αζήλαο.  

Πεξίπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην Ννέκβξε ηνπ 2010 κε αθνξκή ην «Κνπξκπάλ 
Μπατξάκη» νξγαλψζεθε κηα δεκφζηα πξνζεπρή ζηα Πξνπχιαηα κε πξσηνβνπιία ηεο 
Μνπζνπικαληθήο Έλσζεο Διιάδαο. Δθείλε ηε κέξα εθηηκάηαη πσο ηνπιάρηζηνλ είθνζη 
ρηιηάδεο κνπζνπικάλνη ζπγθεληξψζεθαλ, σο επί ην πιείζηνλ ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. 
Παξφηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηνλ ίδην ιφγν επηιέγνληαλ θιεηζηνί κεγάινη ρψξνη 
(φπσο ην Οιπκπηαθφ ζηάδην) απηή ηε θνξά ε πξνζεπρή ηειέζηεθε ζε αλνηρηνχο 
δεκφζηνπο ρψξνπο, ζεκαηνδνηψληαο θαη κηα ηαπηφρξνλε δηακαξηπξία γηα ηελ κε 
αλέγεξζε ηδακηνχ ζηελ πφιε. Οη Μνπζνπικάλνη άληξεο ζπγθεληξψζεθαλ κε ζθνπφ λα 
αζθήζνπλ ζξεζθεπηηθή ιαηξεία ζε έλαλ αξθεηά «θνξηηζκέλν» δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, 
ζπλδεδεκέλν κε ηελ εθθίλεζε αξθεηψλ εθδειψζεσλ δηακαξηπξίαο αιιά θαη ηαπηηζκέλν 
κε ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία ηνπ «αζχινπ». Δθείλε ηε κέξα αξθεηνί επέιεμαλ λα βγνπλ 
απφ ηα 65 πεξίπνπ άηππα ηδακηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα, ψζηε λα ηειέζνπλ κηα 
νξαηή, δεκφζηα πξνζεπρή ζην αθηιφμελν πεξηβάιινλ κηαο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο 
ρψξαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ ίδηα ζηηγκή, ζε κηα άιιε πιαηεία ηεο πφιεο (πιαηεία 
Αηηηθήο) πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο «αγαλαθηηζκέλσλ» θαηνίθσλ 
ηεο πεξηνρήο (αθξνδεμηψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) κε αθνξκή ηε δεκφζηα πξνζεπρή. 

Η δηεθδίθεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ σζηφζν δελ ζπληζηά κφλν ζεκεηαθή ζπκβνιηθή 
πξαθηηθή αιιά είλαη εληαγκέλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα αξθεηψλ λεναθηρζέλησλ θαηνίθσλ. 
Οη δξφκνη, ηα πεδνδξφκηα θαη νη πιαηείεο ηεο πφιεο απνηεινχλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο γηα 
κεγάιε κεξίδα ηνπ κεηαλαζηψλ πνπ εξγάδνληαη σο κηθξνπσιεηέο. Οη κεηαλαζηεπηηθνί 
πιεζπζκνί έρνπλ ζπρλά ζηηγκαηηζηεί σο δηαθηλεηέο ιαζξαίσλ πξντφλησλ θαη έρνπλ 
ηαπηηζηεί κε ην ιεγφκελν «παξαεκπφξην». Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Γήκαξρνο ηεο 
πφιεο Γηψξγνο Κακίλεο ζηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο ««Σν θέληξν έρεη 
ιπγίζεη εμαηηίαο δχν πξαγκάησλ: απφ ην παξαεκπφξην θαη απφ ηηο πνξείεο» (Κακίλεο 
2011). Με πξφζρεκα ηελ «πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ» νη κηθξνπσιεηέο έξρνληαη 
αληηκέησπνη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. κε έλα αλειέεην θπλεγεηφ απφ ηελ 
αζηπλνκία θαη «αγαλαθηηζκέλνπο πνιίηεο». Απέλαληη ζε απηφ ην θαζεζηψο θφβνπ 
πξνζέγγηζαλ ρψξνπο πξνζηαηεπκέλνπο απφ ην «άζπιν», ζηα Πξνπχιαηα, ζηελ Δξκνχ 
(θνληά ζην ηκήκα Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) θαη ζην πεδνδξφκην έμσ απφ ηελ 
ΑΟΔΔ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δεκηνπξγήζεθε έλα ηζρπξφ δίθηπν ππνζηήξημεο απφ 
θνηηεηέο θαη αιιειέγγπνπο πνιίηεο (ζπλέιεπζε κεηαλαζηψλ θαη αιιειέγγπσλ ΑΟΔ). 
Η αζηπλνκηθή παξνπζία είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή έμσ απφ ηε ζρνιή θαη ζηνρεχεη ηφζν ζηνπο 
κηθξνπσιεηέο φζν θαη ζηελ ξήμε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ «αζχινπ». Οη κεηαλάζηεο εθεί ζε 
ζπλεξγαζία κε «ληφπηνπο» ππεξαζπίδνληαη θαζεκεξηλά ηελ εξγαζία θαη ζπλεπψο ηελ 
χπαξμή ηνπο ζηελ πφιε. ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα δψλε 
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αληίζηαζεο, ζ‟ έλα δξφκν (νδφο Παηεζίσλ) αξθεηά ζεκεία ηνπ νπνίνπ έρνπλ 
ππνβαζκηζηεί θαη κεηαηξαπεί ζε ρψξν δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. 

Σέηνηεο θηλήζεηο δηεθδίθεζεο ησλ ρψξσλ ηεο πφιεο δελ ζπκβαίλνπλ κφλν ζε αλνηρηνχο 
δεκφζηνπο ρψξνπο. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, 300 κεηαλάζηεο θαηέιαβαλ έλα ρψξν ηεο 
Ννκηθήο ζρνιήο γηα λα δηεμάγνπλ απεξγία πείλαο. Μεηέζηξεςαλ ην θηίξην ζε ηφπν αγψλα 
κε ζθνπφ λα γίλνπλ, κέζσ ηεο ζηαζεξήο ηνπο παξνπζίαο θαη ηεο απεξγίαο, νξαηνί ζηελ 
πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Η νηθεηνπνίεζε θηηξίσλ (δεκνζίσλ θαη κε) είλαη κηα 
δηαδεδνκέλε πξαθηηθή θαζψο ζπρλά κεηαζηξέθνπλ εγθαηειιεκέλα θηίξηα ζε θαηαιήςεηο 
ζηέγεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαηνχ Δθεηείνπ.  

Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην εμήο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ : νη 
ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ άληξεο κεηαλάζηεο. Αλ θαη ηέηνηεο 
ρεηξαθεηηθέο πξαθηηθέο δελ θαηαθέξλνπλ πάληα λα απεθδπζνχλ έκθπιεο δηαθξίζεηο θαη 
ζρέζεηο εμνπζίαο, ε νπηηθή ηνπ θχινπ δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε φηη αθνξά 
δηαδηθαζίεο αγψλα θαη αληίζηαζεο. Η θξίζε φκσο δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, έρεη 
έκθπιεο ηαμηθέο θαη θπιεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πιηθφηεηεο πνπ 
απνηππψλνληαη ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο. ην πιαίζην απηφ, ηείλεη λα θάλεη αφξαηεο θαη ηηο 
παξνπζίεο γπλαηθψλ ζην ρψξν.  

Ωζηφζν, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην 
πάλσ, φρη πνιχ καθξηά απφ ηνπο δξφκνπο φπνπ ζπλειήθζεζαλ θαη δηαπνκπεπηήθαλ 
αξθεηέο γπλαίθεο , θεξφκελεο σο νξνζεηηθέο  ην 2012, κηα νκάδα, ε «έλσζε αθξηθαλψλ 
γπλαηθψλ» δηεθδηθνχζε θαη απαηηνχζε, κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ γπλαηθεία 
παξνπζία ζην δεκφζην ρψξν. Σν επηέκβξε ηνπ 2010 δηνξγάλσζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
θίλεζε Καηνίθσλ ηνπ 6νπ Γηακεξίζκαηνο ζηελ πιαηεία Ακεξηθήο ην Σξίην Φεζηηβάι 
Αιιειεγγχεο θαη Πνιηηηζκνχ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ  ζχλζεκα «Μαδί λα δψζνπκε δσή 
ζηε γεηηνληά καο!». Έρνληαο λα αληηπαξαηεζνχλ κε πνιιαπινχο απνθιεηζκνχο, 
πεξηραξαθσκέλεο απφ ηελ ηαπηφηεηα ηεο γπλαίθαο κεηαλάζηξηαο, ζε κηα -ζηελ 
πιεηνςεθία ηεο- «ιεπθή πφιε» αιιά θαη ζε κηα γεηηνληά φπνπ ε παξνπζία κε ιεπθψλ ζην 
δεκφζην ρψξν άξρηζε λα γίλεηαη επηθίλδπλε κεηά ηελ εκθάληζε λαδηζηηθψλ νκάδσλ, 
θαηάθεξαλ λα κεηαζηξέςνπλ ηελ πιαηεία ζε έλα ρψξν αλνηθηφ θαη πξνζηαηεπκέλν απφ 
ηηο θαζεκεξηλέο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο. πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα παξνπζία 
ζην δεκφζην ρψξν θαη ηηο γεηηνληέο, ηνλ επφκελν ρξφλν νξγάλσζαλ έλα bazaar ζηελ 
Γεκνηηθή Αγνξά Κπςέιεο. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην θηίξην ηεο Αγνξάο, 
θαηειήθζε ην 2009 απφ θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο θαη ην bazaar ηεο νκάδαο έγηλε εληφο 
απηνχ ηνπ πιαηζίνπ. Η έλσζε αθξηθαλψλ γπλαηθψλ έρεη ζεκαηνδνηήζεη κε ηελ παξνπζία 
ηεο πνιιαπιέο δξάζεηο αληίζηαζεο θαη ρεηξαθέηεζεο ζην δεκφζην ρψξν, ηφζν ζε 
γεηηνληέο, φζν θαη ζε θεληξηθφηεξα ζεκεία ηεο πφιεο. Οη θηλήζεηο ηεο νκάδαο 
ακθηζβεηνχλ ηε ζεψξεζε ησλ γπλαηθψλ σο παζεηηθνχο δέθηεο ηνπ ρψξνπ, αληίζεηα 
επηβεβαηψλνπλ ηελ νπηηθή πνπ ηηο ζέιεη δσληαλνχο θαη δξαζηήξηνπο παξαγσγνχο ρψξσλ 
αληίζηαζεο θαη ρεηξαθέηεζεο . 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη επλφεην πσο νη λένη θάηνηθνη ηεο πφιεο δελ 
ζπληζηνχλ κηα νκνηνγελή νκάδα. Πνιινί θαη πνιιέο απφ απηνχο κάιηζηα δελ είλαη θαλ 
«λένη θάηνηθνη» αιιά κεηξνχλ αξθεηά ρξφληα δηακνλήο ζηε ρψξα. Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο, 
δαλείδνκαη απφ ηνπο Υαξλη θαη Νέγθξη ηελ έλλνηα ηνπ «πιήζνπο». Μπνξνχλ λα εηδσζνχλ 
σο ην «δεκηνχξγεκα ηεο Απηνθξαηνξίαο αιιά ηαπηφρξνλα δχλακε αληίζηαζεο θαη ξηδηθήο 
επαλαζηαηηθήο αιιαγήο» ή φπσο πεξηγξάθεη ν πηλφδα σο «κηα πνιιαπιφηεηα πνπ 
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παξνπζηάδεηαη δεκφζηα, δξα ζπιινγηθά αιιά δελ κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζψκα ζε κηα εληαία 
ελφηεηα». Αλ αλάγνπκε απηή ηελ πεξηγξαθή ζηνπο ρψξνπο πνπ απηνί παξάγνπλ 
ζπκπεξαίλνπκε πσο ζπληζηνχλ ρψξνπο πνιιαπινχο, ελίνηε ζπιινγηθνχο αιιά φρη 
νκνγελνπνηεκέλνπο, δεκηνπξγήκαηα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο αιιά θαη ησλ δπλάκεσλ 
αληίζηαζεο θαη ξηδηθήο επαλαζηαηηθήο αιιαγήο.  
 
4. ΥΕΙΡΑΦΕΣΗΜΕΝΟΙ ΥΧΡΟΙ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΠΡΟ ENA ΝΕΟ 
ΕΞΠΡΕΙΟΝΙΜΟ ΣΗ ΠΟΛΗ  

 
Οη κεγάιεο θαη νκνγελνπνηεηηθέο αθεγήζεηο γηα ηελ πφιε αξλνχληαη ηηο 

πνιιαπιφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ππνβηβάδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ζε κηα κνλνδηάζηαηε 
γξακκηθή αθήγεζε πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ελαιιαθηηθέο ζεσξήζεηο. Αλ φκσο 
ξίμνπκε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζην ράξηε, επαλαδηαπξαγκαηεπζνχκε ηηο θιίκαθεο ηνπ 
ρψξνπ θαη πξνζεγγίζνπκε ην ηνπηθφ θαη ππεξηνπηθφ φρη πηα σο δίπνιν αιιά σο 
ζπγρξνληθφηεηα ζα ζπλαληήζνπκε πηζαλφηαηα αξθεηά παξαδείγκαηα πνπ θσηίδνπλ 
δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Jarvis, Kantor, θαη 
Cloke, « Η παξάδνμε αιιεινεμάξηεζε ηνπηθνχ-παγθφζκηνπ ππνδειψλεη πσο νη πφιεηο 
είλαη ελ δπλάκεη ρεηξαθεηηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο». (Jarvis H., Kantor P. θαη Cloke J,  
2009:111)  

Αλ κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή αλάγλσζε πξνθχπηεη ε πφιε θαη σο πεδίν ζπγθξνχζεσλ 
(Lefebvre 1968) ηφηε κέζα απφ ηε δηαιεθηηθή θφβνπ θαη αληίζηαζεο είλαη πηζαλφ λα 
αλαδπζνχλ ρψξνη ρεηξαθέηεζεο. Η πνξψδεο ζχλζεζε ηνπ ρψξνπ επηηξέπεη ηελ 
ακθηζβήηεζε ησλ νξίσλ θαη θπξίσο ησλ δνκεκέλσλ ηαπηνηήησλ. Γηα λα ζπκβεί φκσο 
απηφ ρξεηάδεηαη λα απνζηαζεξνπνηεζνχλ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη έλλνηεο φπσο 
«παξάλνκνη», «κπαξέο», «ιαζξαίνη» ή «άλνκνη» πνπ γελλνχλ ρψξνπο εμαίξεζεο 
γθεηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Μφλν ηφηε είλαη πηζαλφ λα ζπάζεη ην πξφηεξν ρσξηθφ 
ζπκβφιαην θαη λα δηακνξθσζεί εθ λένπ ε ζρέζε θαηνίθσλ –πφιεο . πξνσζψληαο ηε 
«ζηάζε» θαη φρη ην δησγκφ απφ ην ρψξν ηεο πφιεο. 

Έλαο λένο εμπξεζηνληζκφο ησλ ζχγρξνλσλ κεηξνπφιεσλ γελληέηαη εληφο ηεο θξίζεο. 
Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ νη ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο 
γεσγξαθίεο ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ θφβνπ ή ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
Σν 1968 ν Αλξί Λεθέβξ έγξαςε ην δηάζεκν βηβιίν «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε» 

αλαδεηθλχνληαο ηνλ αζηηθφ ρψξν σο ηφπν ζπιινγηθήο δσήο αιιά θαη σο πεδίν 
ρεηξαθέηεζεο θαη αλαηξνπήο. Έθηνηε ε έλλνηα «δηθαίσκα ζηελ πφιε» απνηέιεζε πεγή 
έκπλεπζεο γηα αξθεηνχο κειεηεηέο θαη αθηηβηζηέο φπσο νη Castells, Harvey, Soja, 
Marcuse, Mayer, Smith θαζψο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα θνηλσληθά θηλήκαηα πφιεο θαη 
αζηηθέο εμεγέξζεηο αλά ηνλ θφζκν. ήκεξα, ζαξαληαπέληε ρξφληα κεηά ηελ πξψηε έθδνζε 
ηνπ βηβιίνπ, ε παξάηαμε πνπ δηνηθεί ηνλ Γήκν ηεο Αζήλαο, κηαο πξσηεχνπζαο ζην 
επίθεληξν ηεο θξίζεο, θέξεη ην φλνκα «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε». Παξφηη  πηνζέηεζε αξθεηά 
ζεκεία ηεο ξεηνξηθήο ηνπ Λεθέβξ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ έλλνηα ηεο «πφιεο-έξγνπ», 
ηζρπξηδφκαζηε πσο απφ ηε ζηηγκή ηεο εθινγήο ηεο εθαξκφδεη έλα πνιηηηθφ πξφγξακκα 
βαζηζκέλν ζε κηα ηδηαίηεξα δηαζηξεβισκέλε εθδνρή ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε». 

ηελ εξγαζία απηή αξρηθά κειεηάκε ηελ έλλνηα ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε» φπσο 
απηή έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Λεθέβξ θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηηο αζηηθέο πνιηηηθέο 
πνπ εθαξκφδνληαη ππφ ηνλ καλδχα ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε» θαη δηακνξθψλνπλ ηελ 
θαζεκεξηλή δσή ζηελ ζεκεξηλή Αζήλα. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχκε σο εξγαιείν ηηο 
καξμηθέο έλλνηεο αμία ρξήζεο θαη αληαιιαθηηθή αμία γηα λα δηαθξίλνπκε δπλαηφηεηεο 
φξηα θαη αληηθάζεηο ζηελ έλλνηα ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε». Τπφ απηφ ην πξίζκα 
ππνζηεξίδνπκε πσο ε πηνζέηεζε κηαο ξηδνζπαζηηθήο ξεηνξηθήο απφ ηε κεξηά ηεο 
δεκνηηθήο αξρήο φρη κφλν δελ νδεγεί ζε ρεηξαθεηηθέο αζηηθέο πνιηηηθέο αιιά αληηζέησο 
ζπγθαιχπηεη ηηο δπζκελείο πνιηηηθέο ζην πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο θαη παξαθνινπζνχκε 
εκπλεφκελνη θαη απφ ην έξγν ησλ Harvey,  de Souza θαη Pasquinelli, ηα ζχγρξνλα 
θηλήκαηα πφιεο λα κελ δηεθδηθνχλ απιψο δηθαηψκαηα απφ ηελ εθάζηνηε θπξηαξρία αιιά 
λα θαηαιακβάλνπλ ηελ πφιε ηεο θξίζεο.  

 
Λέξειρ κλειδιά: δικαίωμα ζηην πόλη, Αθήνα, αζηικός τώρος, κρίζη  
 

   1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
   Σν «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε» ηνπ Henri Lefebvre εθδφζεθε ην 1968 θαη απφ ηφηε 
απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα πιήζνο εξεπλεηψλ θαη αθηηβηζηψλ. Χο ζεκείν αθεηεξίαο 
γηα δηάθνξα θνηλσληθά θηλήκαηα πφιεο ζπλεηζέθεξε ζηελ αλάπηπμε αγψλσλ θαη ζηελ 
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απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θπξηαξρίαο ζε πνιιά κέξε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ δεθαεηηψλ ηνπ „60 θαη „70 (Brenner et al., 2009, Leontidou, 2010, Mayer, 2009). 
Χζηφζν, ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ, ε επαλαζηαηηθή θαη θαηλνηφκα ξεηνξηθή ηνπ 
αθνκνηψζεθε, ζθεηεξίζηεθε θαη αμηνπνηήζεθε απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, ΜΚΟ θαη 
πνιηηηθά θφκκαηα. ην πιαίζην απηφ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε » πνπ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 δηνηθεί ηνλ Γήκν 
Αζελαίσλ. ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 
«Γηθαηψκαηνο ζηελ Πφιε» φπσο δηαηππψλνληαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ Lefebvre θαη απφ 
ηε ξεηνξηθή θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Μηα δσληαλή 
ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ Lefebvre θαη ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ ζα ήηαλ αδχλαηε σζηφζν 
εθηηκνχκε φηη ε ζεκεξηλή αιινίσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αξρηθνχ έξγνπ καο πξνηξέπεη 
λα επαλεμεηάζνπκε ηα πεξηερφκελα, ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ έξγνπ ηνπ Lefebvre.      

 
2. ΣΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ: ΓΤΟ ΑΝΣΙΚΡΟΤΟΜΔΝΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 
 
2.1 Η ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ LEFEBVRE 

 
O Lefebvre έγξαςε ην «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε» κε αθνξκή ηα 100 ρξφληα απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μαξμ θαη ιίγν πξηλ ηηο εμεγέξζεηο ζην Παξίζη, ζηελ Πξάγα 
θαζψο θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη Ακεξηθή (Leontidou, 2010). Δπεξεαζκέλνο απφ 
ηελ δηαιεθηηθή ηεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο θαη δηαβιέπνληαο ηηο επεξρφκελεο αζηηθέο 
εμεγέξζεηο αλαδεηθλχεη ηνλ αζηηθφ ρψξν σο ηφπν ζπιινγηθήο δσήο θαη σο πεδίν 
ρεηξαθέηεζεο θαη αλαηξνπήο. ηνρεχεη φρη κφλν λα θαηαλνήζεη ηελ πφιε αιιά λα  
δηαθξίλεη εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα ηελ αιιάμνπλ. Όπσο αλαθέξεη: «Ζ πφιε 
είλαη ε πξνβνιή ηεο θνηλσλίαο ζην έδαθνο, δειαδή φρη κφλν πάλσ ζην αηζζεηφ πεδίν, 
αιιά πάλσ ζην ηδηφηππν επίπεδν πνπ αληηιακβάλεηαη θαη ζπιιακβάλεη ε ζθέςε θαη πνπ 
νξίδεη ηελ πφιε θαη ην αζηηθφ. (…) Ζ πφιε απνηειεί ην πεδίν ζπγθξνχζεσλ θαη 
αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ (…), ε πφιε απνηειεί ηνλ ηφπν ηεο επηζπκίαο θαη ηνλ ηφπν ησλ 
επαλαζηάζεσλ» (Lefebvre, 1968: 75-76)  

Ο Lefebvre εηζάγεη ζηελ αλάιπζή ηνπ ηνλ ηξηαιεθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ σο 
θαηαλνεηφ, αληηιεπηφ θαη βησκέλν. πκθψλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο (Soja, 1989, Shields, 
1999) ε αλάιπζή ηνπ  απνηειεί ηνκή ζηελ πξφηεξε κε ρσξηθή δηαιεθηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ 
πιηζκνχ θαη ηνπ νξζφδνμνπ καξμηζκνχ. Πξνηείλεη φηη ε δηαιεθηηθή κπνξεί λα πεξάζεη 
απφ ην ρξνληθφ ζην ρσξηθφ επίπεδν, αλαδεηθλχνληαο ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
αιιειεπηδξνχλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ην ρψξν. ε απηφ ην πιαίζην ν Lefebvre (1968: 
143) μεθαζαξίδεη φηη ην δηθαίσκα ζηελ πφιε δελ είλαη έλα ηππηθφ δηθαίσκα ζην θπζηθφ 
ρψξν άιια «απέλαληη ζε ηνχην ην δηθαίσκα ή ςεπηνδηθαίσκα, αλαδχεηαη ην δηθαίσκα 
ζηελ πφιε: έθθιεζε θαη απαίηεζε» θαη ζπλερίδεη «ην δηθαίσκα ζηελ πφιε εθδειψλεηαη 
σο ππέξηαηε κνξθή ησλ δηθαησκάησλ: δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ζηελ εμαηνκίθεπζε 
κέζα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ θαηνηθία θαη ην θαηνηθείλ. Σν δηθαίσκα ζην έξγν (ζηε 
ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζνηθείσζε (εληειψο δηαθνξεηηθφ 
απφ ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία) εμππνλννχληαη κέζα ζην δηθαίσκα ζηελ πφιε» 
(Lefebvre, 1968: 167)  

Γηεπξχλνληαο ηα φξηα ηνπ ρψξνπ απφ ην θπζηθφ ζην λνεηφ θαη ηνλ βησκέλν εζηηάδεη 
ζηελ έλλνηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην έξγν ηνπ. Ζ 
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πξνζέγγηζε απηή ζα ηνλ βνεζήζεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, ν 
νπνίνο δελ νξίδεηαη κέζσ ηνπ αλήθεηλ ζε έλα έζλνο-θξάηνο αιιά κέζσ ηεο θαηνίθεζεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «απηνί πνπ επηηεινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζηελ πφιε, κε 
ην λα δνπλ θαη λα παξάγνπλ ρψξν, είλαη απηνί πνπ έρνπλ λφκηκα δηθαίσκα ζηελ πφιε» 
(Lefebvre, 1947). Όπσο ηνλίδεη ν Marcuse (2010: 88) «ην δηθαίσκα ζηελ πφιε είλαη θάηη 
παξαπάλσ απφ ηελ αηνκηθή ειεπζεξία πξφζβαζεο ζε αζηηθνχο πφξνπο. Δίλαη (…) έλα 
ελσηηθφ φξακα γηα κηα πφιε πνπ πιεξνί ηηο αλάγθεο θαη ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο φισλ 
ησλ θαηνίθσλ ηεο». Παξάιιεια, ν Harvey (2008:26) πξνζζέηεη «είλαη ην δηθαίσκα λα 
αιιάμνπκε εκάο, αιιάδνληαο ηελ πφιε». 

 
2.2 Η ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΚΑΜΙΝΗ 

 
Σν 2010 ε παξάηαμε «Γηθαίσκα ζηελ πφιε» κε επηθεθαιή ηνλ Γηψξγν Κακίλε θέξδηζε 

ην δεχηεξν γχξν ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ ηεο Αζήλαο. Σν καληθέζην ηεο παξάηαμεο 
εζηίαζε ζηνπο πνιίηεο, ζην δεκφζην ρψξν, ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία, ζηηο θνηλσληθέο 
παξνρέο, ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ζηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ο Κακίλεο 
(2010α) παξνπζηάζηεθε σο «έλαο πνιίηεο γηα ηνπο πνιίηεο» φξηζε ηελ πφιε σο «έλα 
ζπιινγηθφ έξγν ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη φζσλ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ πφιε 
θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ πινχην ηεο» θαη επηζήκαλε, κεηαμχ άιισλ, πσο «δσή 
ζηελ πφιε ζεκαίλεη, νπζηαζηηθά, έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ (…) απφ ην δηθαίσκα ηεο 
θίλεζεο ζηνλ δεκφζην ρψξν ρσξίο ρξνληθνχο θαη ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο, κέρξη ην 
δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ηελ ηδηνθηεζία, ηελ ειεχζεξε δεκηνπξγία. (…) “Γηεθδηθνχκε ηελ 
πφιε” ζεκαίλεη φηη δηεθδηθνχκε ηα δηθαηψκαηά καο ζηελ πφιε. Όια ηα δηθαηψκαηα θαη 
γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Θέινπκε θαη δηεθδηθνχκε κηα πφιε πνιηηηζκέλε, αλνηθηή 
ζηνπο πνιίηεο ηεο θαη αλνηθηή ζηνλ θφζκν» (Κακίλεο, 2010β).  

Χζηφζν, δηαβάδνληαο πξνζεθηηθά ηφζν ην καληθέζην ηεο παξάηαμεο, φζν θαη ηηο 
δειψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ, αλαδχνληαη αξθεηέο αληηθάζεηο κεηαμχ ιφγνπ θαη 
πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο. Ζ αξρηθά θαηλνκεληθή ζπκπεξίιεςε ζηελ πφιε φισλ ησλ 
πνιηηψλ-θαηνίθσλ θαηαξξίπηεηαη κε ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ  ηζαγελψλ θαη λεναθηρζέλησλ 
πιεζπζκψλ. Νέεο ρσξηθφηεηεο ππνλννχληαη θαζψο πηνζεηείηαη ε ξεηνξηθή γηα ηελ 
επηζηξνθή ησλ επηζπκεηψλ θαηνίθσλ (λέα δεπγάξηα θαη θνηηεηέο - ε λέα δεκηνπξγηθή 
ηάμε) ζην εγθαηαιεηκκέλν, θαηά ηελ παξάηαμε, θέληξν ηεο πφιεο, νη κεηαλάζηεο 
«ηνπνζεηνχληαη» ζε έζληθ αγνξέο θαη πξνηείλεηαη ε απνθέληξσζε-εθηνπηζκφο 
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηα πεξίρσξα (Κακίλεο, 2010γ). Αληίζεηα, ν Lefebvre ζεκεηψλεη  
πσο «ην δηθαίσκα ζηελ πφιε, καδί κε ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξά θαη ην δηθαίσκα ζηελ 
πιεξνθνξία, πξέπεη λα κεηαζρεκαηίζεη, λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη θαη λα θάλεη απηά ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε σο θαηνίθνπ (…) λα εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ζηε ρξήζε ηνπ 
θέληξνπ,- ελφο πξνλνκηαθνχ ρψξνπ- αληί λα δηαζθνξπίδνληαη (νη ρξήζηεο) εγθισβηζκέλνη 
ζηα γθέην (εξγαηψλ, κεηαλαζηψλ αθφκε θαη „πξνλνκηνχρσλ‟)» (Lefebvre, 1977). 

Ο Κακίλεο (2010α, 2010β), αλαθεξφκελνο ζηνλ αζηηθφ ρψξν ελζηεξλίδεηαη ηελ 
αλάιπζε γηα ηελ γθεηνπνίεζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη πξνζθέξεη σο απάληεζε ηελ 
αζθάιεηα, ηελ αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ελψ ζπληάζζεηαη κε ηε 
«δεκηνπξγηθή πφιε» θαη ηηο πνιηηηθέο εμεπγεληζκνχ απέλαληη ζηελ «παξαθκή ηνπ αζηηθνχ 
ρψξνπ». Δπηπιένλ ε ζρέζε ηεο πφιεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θηιηξάξεηαη κέζσ ηεο 
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ζ Αζήλα, είλαη θαηά ηνλ Κακίλε (2010γ) «ην πξφζσπν ηεο 
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ρψξαο», θαη θαζψο ε εμσηεξηθφηεηα ηεο πφιεο ηαπηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο, μεηπιίγεηαη 
κηα ζηξαηεγηθή «city-lifting», πνπ πεξηιακβάλεη κηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεηο ελψ ην 
δηθαίσκα ζε κηα ηνπξηζηηθή, πιένλ, πφιε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο. Ο δηεζληζκφο ηνπ Λεθέβξ αληηθαζίζηαηαη απφ κηα παγθφζκηα 
βηνκεραλία πφιεσλ-βηηξηλψλ, ελψ ε κεηαζηξνθή ηεο πφιεο ζε ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζπληζηά 
θαη ηελ απφιπηε κεηαζηξνθή ηεο ιεθεβξηαλήο πφιεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Lefebvre 
γξάθνληαο γηα ηελ Αζήλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 αλέθεξε: «ηα κλεκεία θαη ηα αμηνζέαηα 
κέζσ ηνλ νπνίσλ εληνπίδεηο ηελ αξραία Διιάδα είλαη πηα ρψξνη ηνπξηζηηθήο 
θαηαλάισζεο θαη αηζζεηηθνχ πξνζθπλήκαηνο» (Lefebvre, 1968). 

Οη πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο ηεο παξάηαμεο απφ ην 2010 σο ζήκεξα αθνινπζνχλ ηηο 
αληηθάζεηο ηεο ξεηνξείαο ηεο. ην ζεκείν απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηαιεθηηθή έληαμεο-
απνθιεηζκνχ ηνλ δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη νκάδσλ ζην ρψξν ηεο πφιεο ψζηε λα 
αληηιεθζνχκε ηηο πνιηηηθέο δηαθπβέξλεζεο, ηε κε-ζρέζε κε ην έξγν ηνπ Lefebvre θαη ηηο 
λέεο ρσξηθφηεηεο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δήκνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθά απφ ην 2010 εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο ηεο αζηπλνκίαο έιαβαλ ρψξα 
ζηελ Αζήλα, ζε αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο ελεξγφ ξφιν είρε ε δεκνηηθή αζηπλνκία. 
πγθεθξηκέλα, κεηαμχ επηά κελψλ, Αχγνπζηνο 2012 - Φεβξνπάξηνο 2013, πξνζήρζεζαλ 
77.526 κεηαλάζηεο (ΤΓΣΠΠ, 2013), ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο, ζπλειήθζεζαλ σο ιαζξαίνη, θαθνπνηήζεθαλ, απειάζεθαλ, ή θπιαθίζηεθαλ 
ζε «θέληξα θηινμελίαο». Ο Κακίλεο κε πξφζρεκα ην παξαεκπφξην ζηνρνπνίεζε 
κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο, κε απνηέιεζκα θαζεκεξηλά θπλεγεηά απφ ηε δεκνηηθή 
αζηπλνκία ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο θαη ηνλ ζάλαην ηνπ αθξηθαλνχ κηθξνπσιεηή Cheikh 
Ndiaye ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Δπηπιένλ, ην Γεθέκβξε ηνπ 2012 ν Κακίλεο ππέγξαςε 
πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 
ζην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο (Τ.Τ.Κ.Α. - Γήκνο Αζελαίσλ, 2011)  θαη σο απνηέιεζκα ζα 
αθνινπζήζεη ηελ Άλνημε ηνπ 2012, πνγθξφκ ελαληίνλ εξγαηξηψλ ηνπ ζεμ, νη νπνίεο  
ζπλειήθζεζαλ θαη δηαπνκπεπηήθαλ σο θνξείο ηνπ ηνχ HIV.  

ηε ζπλέρεηα, ελ κέζσ ηεο θξίζεο, επηρεηξήζεθε ε εθθέλσζε ηεο πφιεο απφ νκάδεο θαη 
ζπιινγηθφηεηεο αληηηηζέκελεο ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο ζρέζεο 
θεθάιαην. Παξφηη νη πεξηζζφηεξεο εθθελψζεηο έγηλαλ κε θπβεξλεηηθή εληνιή, ν δήκαξρνο 
ηηο πηνζέηεζε, είηε δηεθδηθψληαο θάπνηα απφ απηά ηα θηίξηα φπσο ηελ Βίια Ακαιίαο, είηε 
δηαηάζζνληαο ν ίδηνο ηελ εθθέλσζή ηνπο φπσο ηε Γεκνηηθή Αγνξά Κπςέιεο. Σαπηφρξνλα 
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο απφ 
ην θίλεκα ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ, ν Κακίλεο δηέηαμε ηελ εθθέλσζε ηεο πιαηείαο. Όπσο 
δήισζε αξγφηεξα: «ππάξρεη φκσο δηάθξηζε αλάκεζα ζην δηθαίσκα ηεο δηαδήισζεο πνπ 
κπνξεί λα είλαη ζε θάπνηεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαζεκεξηλφ θαη ζην ίδην ζεκείν 
θαη ζην “δηθαίσκα” ηεο θαηαζθήλσζεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη 
γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο» (Κακίλεο, 2011α). Αθνινπζψληαο ην 
ρσξηθφ ζπκβφιαην ηεο κεηαπνιίηεπζεο (Βξαδήο, 2013) ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε επηιεγκέλα δηθαηψκαηα (ην δηθαίσκα ζηε ζπλάζξνηζε, ζηε 
δηακαξηπξία), ελψ ην ζπάζηκν απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ, κέζσ ηεο αιιαγήο ρξήζεο (ηεο 
θαηάιεςεο) ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο απαληηέηαη κε αζηπλνκηθή βία. 

ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ εθηνπηζκνχ ν δήκαξρνο πξνσζεί 
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δηακφξθσζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ 
ηνπο έρνπλ σο άμνλα ηηο κεγάιεο θιίκαθαο αλαπιάζεηο-εμεπγεληζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθά 
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ην 2013 ππνζηήξημε ηνλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ «Rethink Athens» θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 
2013 παξνπζίαζε ην πιάλν «Re-launching Athens». Δπίζεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ζε 
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ ΤΠΔΚΑ παξνπζίαζε ην «ρέδην Οινθιεξσκέλεο Αζηηθήο 
Παξέκβαζεο» γηα ηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ «λα απνθηήζεη ε Αζήλα φια εθείλα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ρξεηάδεηαη: νηθνλνκηθή 
αλαδσνγφλεζε, βηψζηκε αλάπηπμε, πνηφηεηα δσήο» (Κακίλεο, 2013).  

πλεπψο ηζρπξηδφκαζηε φηη ηφζν ε ξεηνξηθή φζν θαη ε άζθεζε πνιηηηθψλ απφ ηελ 
παξάηαμε ηνπ Κακίλε ζεκαίλνπλ ρσξηθφηεηεο θαη πιηθφηεηεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ θαη ζπλεπψο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ πξφζβαζε ζην 
δηθαίσκα ζηελ πφιε ηνπ Κακίλε έρεη ηαμηθέο, θπιεηηθέο θαη έκθπιεο πξνυπνζέζεηο, ελψ 
ην ζπλνλζχιεπκα δηθαησκάησλ απφ ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία έσο ην δεκφζην ρψξν, αιιά 
θαη ε επηιεθηηθή πξφζβαζε ζε απηά, ζε έλα πιαίζην λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ 
δηαθπβέξλεζεο δελ αθήλνπλ θαλέλα πεξηζψξην ζχγθιεζεο ησλ δπν «Γηθαησκάησλ». Ο 
Κακίλεο πξνψζεζε ηελ αηζζεηηθνπνίεζε ηνπ ιεθεβξηαλνχ «Γηθαηψκαηνο ζηελ Πφιε» 
ρξεζηκνπνηψληαο απνζπάζκαηά ηνπ σο ξνκαληηθέο λφηεο ζηνλ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν θαη 
πξφγξακκα. Δλψ ην «Γηθαίσκα ζηελ πφιε» ηνπ Lefebvre εκπλεχζηεθε απφ ηελ Παξηζηλή 
Κνκκνχλα θαη ελέπλεπζε ην Μάε ηνπ „68, ην «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε» ηνπ Κακίλε 
ζπλέβαιιε ζηελ εθθέλσζε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο 
ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ.  

 
3. ΟΙ ΑΝΣΙΦΑΔΙ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΣΗΝ ΠΟΛΗ- ΣΟ ΞΔΠΔΡΑΜΑ 
ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ 

 
Δπηδηψθνληαο λα εκβαζχλνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ «Γηθαηψκαηνο ζηελ Πφιε» θαη λα 

εξκελεχζνπκε ηνλ ζθεηεξηζκφ ηεο απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ Κακίλε εμεηάδνπκε 
αλαιπηηθφηεξα ηα φξηα, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο ιεθεβξηαλήο πξνζέγγηζεο.  
    Ο Lefebvre επηδηψθεη λα νξίζεη ην έξγν θαη ηελ πφιε κέζα απφ ηηο καξμηθέο θαηεγνξίεο 
ηεο αμίαο, ηελ αληαιιαθηηθή αμία θαη ηελ αμία ρξήζεο θαη ηζρπξίδεηαη φηη «αλ ζέινπκε λα 
μεπεξάζνπκε ηελ αγνξά, ην λφκν ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο, ην ρξήκα θαη ην θέξδνο, δελ 
πξέπεη αιήζεηα λα νξίζνπκε ηνλ ηφπν απηήο ηεο δπλαηφηεηαο: δειαδή ηελ θνηλσλία 
πφιεο, ηελ πφιε σο αμία ρξήζεο;» (Lefebvre, 1968:94) θαη ζπλερίδεη «ε πφιε δελ είρε θαη 
δελ έρεη λφεκα, παξά κφλν ζαλ έξγν, ζθνπφο, ηφπνο ειεχζεξεο απφιαπζεο, ηνκέαο ηεο 
αμίαο ρξήζεο» (Lefebvre, 1968:97). ηελ αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο 
πφιεο παξφηη αληηηίζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο, ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ 
θέξδνπο, απνδίδεη κηα νληνινγηθή δητζηνξηθή ζεηηθή ππφζηαζε ζηελ θαηεγνξία ηεο αμίαο 
ρξήζεο δηαρσξίδνληάο ηε απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία. 

Δδψ, απαηηείηαη επνκέλσο κηα αλαιπηηθφηεξε ελλνηνιφγεζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αμίαο, 
κέζα απφ ηε καξμηθή πξνζέγγηζε. ηελ αθεηεξία ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ, ν 
Μαξμ κειεηάεη ηνπο δπν παξάγνληεο ηνπ εκπνξεχκαηνο: ηελ αμία ρξήζεο θαη ηελ αμία ή 
αιιηψο ηελ αληαιιαθηηθή αμία θαη ηζρπξίδεηαη φηη ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν 
παξαγσγήο, «ζηελ θνηλσληθή κνξθή πνπ έρνπκε λα εμεηάζνπκε νη αμίεο ρξήζεηο είλαη 
ηαπηφρξνλα νη πιηθνί θνξείο ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο» (Μαξμ, 1867:50). Ζ δηαπίζησζε 
ηεο δηπιήο δηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ σο αμίεο ρξήζεηο θαη σο αληαιιαθηηθέο αμίεο, 
δηαηξέρεη νιφθιεξν ην έξγν ηνπ Κεθαιαίνπ. ηε ζπλέρεηα, εμεγεί φηη ε αμία ρξήζεο 
πξνέξρεηαη απφ ηελ σθέιηκε εξγαζία θαη ε αληαιιαθηηθή αμία απφ ηελ αθεξεκέλε 
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εξγαζία. Ζ αμία ρξήζεο απνηειεί ηελ θνηλσληθή κνξθή εκθάληζεο ηεο αληαιιαθηηθήο 
αμίαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ηεο σθέιηκεο εξγαζίαο ζε αθεξεκέλε 
εξγαζία. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ(1867:52-3) «κηα αμία ρξήζεο ή έλα αγαζφ έρεη αμία κφλν 
γηαηί κέζα ζε απηφ έρεη αληηθεηκελνπνηεζεί ή πινπνηεζεί αθεξεκέλε αλζξψπηλε 
εξγαζία». Ζ θαηαλφεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο σο θάηη ην δηθπέο, σο αμία ρξήζεο θαη αμία 
αληαιιαθηηθή, βαζίδεηαη ζηνλ δηθπή ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, σο σθέιηκε εξγαζία θαη 
σο αθεξεκέλε εξγαζία θαη απηφ είλαη «ην θεληξηθφ ζεκείν πνπ γχξσ ηνπ πεξηζηξέθεηαη ε 
θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο» (Μαξμ, 1867:55). Σελ άπνςε φηη ε αμία ρξήζεο 
είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία θαη φηη απφ θνηλνχ ζπληζηνχλ κηα νιφηεηα, 
ηελ ππνζηεξίδνπλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ηνπ 
Κεθαιαίνπ θπξίσο απφ ηελ ζθνπηά ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαιεθηηθήο (Arthur, 2003)   

Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφο ν αδηαρψξηζηνο ραξαθηήξαο ηεο αμίαο ρξήζεο 
θαη ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε ηηο αδπλακίεο ηεο ιεθεβξηαλήο 
έλλνηαο ηνπ «Γηθαηψκαηνο ζηελ Πφιε». Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα, 
φπνπ ν Lefebvre δηαρσξίδεη ηελ αληαιιαθηηθή αμία απφ ηελ αμία ρξήζεο: «ε πφιε θαη ε 
πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμία ρξήζεο. Ζ αληαιιαθηηθή αμία, ε 
γελίθεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο κέζσ ηεο εθβηνκεράληζεο ηείλνπλ λα θαηαζηξέθνπλ, 
ππνηάζζνληάο ηελ, ηελ πφιε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηεο, θαηαθχγην σο ηφηε ηεο αμίαο 
ρξήζεο, (…). Οη πην εθιεθηέο αζηηθέο δεκηνπξγίεο, ηα πην “σξαία” έξγα ηεο δσήο ζηελ 
πφιε (…), ρξνλνινγνχληαη απφ επνρέο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθβηνκεράληζεο». (Lefebvre, 
1968:14-17) Ο Lefebvre εδψ πξνβαίλεη ζε ηξεηο απζαίξεηεο παξαδνρέο. Πξψηνλ, 
απνζπλδέεη ηελ αμία ρξήζεο απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία, θαη απνδίδεη σο ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπ εκπνξεχκαηνο κφλν ηελ αληαιιαθηηθή αμία. Γεχηεξνλ, απνδίδεη κηα δητζηνξηθή ζεηηθή 
ππφζηαζε ζηελ αμία ρξήζεο, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη ππήξρε θαη πξηλ ηελ εθβηνκεράληζε 
θαη δεκηνπξγνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν «σξαία» έξγα. Σξίηνλ, ζπλδέεη ηελ πφιε 
απνθιεηζηηθά κε ηελ αμία ρξήζεο, θαη ηε θνξηίδεη, θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ ίδηα νληνινγηθή 
δητζηνξηθή ζεηηθφηεηα πνπ έρεη πξνζδψζεη ζηελ αμία ρξήζεο. Αθνινπζψληαο φκσο απηά 
ηα βήκαηα ζθέςεο, αληηθάζθεη κε ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε φηη «ε πφιε είλαη ε πξνβνιή ηεο 
θνηλσλίαο ζην έδαθνο» (Lefebvre, 1968: 75), θαζψο εάλ ίζρπε απηή ε ζέζε ηφηε θάζε 
θνξά κέζα ζηελ πφιε ζα έπξεπε λα αλαγλσξίδεη κφλν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο 
αληαγσληζκνχο πνπ κέζα απφ ηελ έθβαζή ηνπο νξίδνληαη νη αμίεο ρξήζεηο θαη νη 
αληαιιαθηηθέο αμίεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ο Lefebvre επαλαιακβάλεη ην ίδην κνληέιν ζθέςεο 
αξθεηέο θνξέο ζε νιφθιεξν ην βηβιίν ηνπ «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε», θαη αλαδεηά δηαξθψο 
ηηο ζηηγκέο πνπ «ε αμία ρξήζεο ησλ ρψξσλ, ησλ κλεκείσλ, ησλ δηαθνξψλ, μεθεχγεη απφ 
ηηο απαηηήζεηο ηεο αληαιιαγήο, ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο» (Lefebvre, 1968:101). Δθφζνλ 
έρεη απνζπλδέζεη ηελ αμία ρξήζεο απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία, ζην ζρήκα ζθέςεο ηνπ, ν 
Lefebvre αλαδεηά ζηε ζπλέρεηα κηα ρακέλε νληνινγηθή πξσηνθαζεδξία ηεο αμίαο ρξήζεο, 
ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα επαλέιζεη: «ε αμία ρξήζεο, ππνηειήο γηα πνιινχο 
αηψλεο ζηελ αληαιιαθηηθή αμία, κπνξεί λα αλαθηήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία. Πσο;» 
(Lefebvre, 1968:157). Ζ ζθέςε ηνπ, φζν δηνξαηηθή θη αλ ήηαλ ζρεηηθά κε ην άλνηγκα ησλ 
ελλνηψλ ηνπ Υψξνπ θαη ηεο Πφιεο ζηνπο θνηλσληθνχο αληαγσληζκνχο, εγθισβίδεηαη 
δηαξθψο ζηελ δηάζηαζε κεηαμχ ηεο αμίαο ρξήζεο θαη ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο.  

Αληίζηνηρα, ε θξηηηθή ησλ θηλεκάησλ γηα ην «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε» ζηε ζρέζε 
θεθάιαην πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κφλν ζηελ αληαιιαθηηθή κνξθή 
ηνπ εκπνξεχκαηνο (de Souza, 2010) . Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη δηεθδηθνχκελεο απφ ηα 
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θηλήκαηα πφιεο αμίεο ρξήζεο, άκεζα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νξίδνληαη θαη δηεθδηθνχληαη σο 
ηέηνηεο, λα κεηαζρεκαηίδνληαη, λα αθαηξνχληαη ζε αληαιιαθηηθέο αμίεο θαη λα 
αλαηξνθνδνηνχλ ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, σο αδηάζπαζηε ελφηεηα αμηψλ 
ρξήζεο θαη αληαιιαθηηθψλ αμηψλ. Όπσο αλαθέξεη ν de Souza (2010:317)  πξφθεηηαη γηα 
«ην δηθαίσκα ζε κηα θαιχηεξε θαη πην αλζξσπηλή δσή ζην πιαίζην ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
πφιεο, (…) θαη ζηε βάζε κηαο βειηησκέλεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο».  

ε αληίζεζε φκσο κε ηα θηλήκαηα πφιεο γηα ην «Γηθαίσκα ζηελ Πφιε» ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε φηη απμάλνληαη ηα θηλήκαηα 
πφιεο θαη νη εμεγέξζεηο, ζηηο νπνίεο ε πφιε φρη απιψο δελ δηεθδηθείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
εμνπζία σο αμία ρξήζεο, αιιά αληηζέησο θαηαιακβάλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη σο 
θνηλσληθή ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ. Σν πέξαζκα απηφ, ζρεκαηνπνηείηαη απφ ην ζχλζεκα ησλ 
θηλεκάησλ ηνπ 60‟ «είκαζηε ξεαιηζηέο, απαηηψληαο ην αδχλαην», ζην ζχλζεκα ηνπ 
θηλήκαηνο «occupy» ζηηο ΖΠΑ: «θαηαιάβεηε ηα πάληα, κε απαηηείηε ηίπνηα» (Deseriis & 
Dean, 2012). Οη πξφζθαηα θαηεηιεκκέλεο πιαηείεο ηνπ Καΐξνπ, ηεο Μαδξίηεο, ηνπ 
πληάγκαηνο, ε εμέγεξζε ζηα Παξηζηλά πξνάζηηα (2005), ζηελ Οαράθα (2006), ζηελ 
Αζήλα (2008), ζην Λνλδίλν (2011), ζηελ Ηζηάλκπνπι (2013)  θαηεγνξήζεθαλ φηη δελ 
είραλ αηηήκαηα θαη αληηπξνζψπνπο πνπ λα δηεθδηθνχλ απφ ηελ θπξίαξρε εμνπζία θάηη 
ζπγθεθξηκέλν, ή αιιηψο, θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ρξήζεο. Θα πξέπεη φκσο λα 
αλαξσηεζνχκε θαηά πφζν νη θηλήζεηο απηέο ήηαλ ηειηθά θελέο πεξηερνκέλνπ  ή  αλ 
ζήκαηλαλ ην μεπέξαζκα κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο νξηζκέλεο απφ ην θεθάιαην. 

 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑ  

 
Ζ αθνκνίσζε θαη δηαζηξέβισζε ξηδνζπαζηηθψλ πεξηερνκέλσλ είλαη κηα ζπλήζεο 

πξαθηηθή απφ ηε κεξηά ηεο θπξηαξρίαο (de Souza 2010), ε νπνία παξαηεξείηαη θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηεο παξάηαμεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ «Γηθαίσκα ζηελ πφιε» κε ην ζθεηεξηζκφ 
ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ ηνπ Lefebvre. ην παξφλ άξζξν κειεηψληαο ηελ παξαγσγή ηνπ 
αζηηθνχ ρψξνπ απφ ηε κεξηά ηεο εμνπζίαο ζπκπεξαίλνπκε πσο ε αηζζεηηθνπνίεζε ηεο 
θπξηαξρίαο κέζσ απνζπαζκάησλ ξηδνζπαζηηθνχ ιφγνπ δελ αιινηψλεη ηνλ ππξήλα ηεο, 
αληηζέησο ηελ ηζρπξνπνηεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ ζρέζεσλ ηνπ 
θεθαιαίνπ. Δπίζεο εζηηάδνληαο ζηνλ ππξήλα ηεο ιεθεβξηαλήο ζθέςεο ηνπ 
««Γηθαηψκαηνο ζηελ πφιε», ν νπνίνο είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ πφιε σο 
ρψξν ρεηξαθέηεζεο ηζρπξηδφκαζηε φηη ζα πξέπεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχκε θηλήζεηο 
δηεθδίθεζεο αμηψλ ρξήζεο θαη λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε θηλήζεηο νπζηαζηηθήο 
ακθηζβήηεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ ρψξνπ θαη 
ηεο πφιεο.  
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πησρεχζεσλ θαη επίθεληξν ηα δεκφζηα θηήξηα. Θα επηρεηξεζεί  λα δνζνχλ απαληήζεηο γηα 
ην πνηά νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ αξρηηεθηνληθή θαη γηαηί, πνην πεδίν 
ηεο αξρηηεθηνληθήο  παξαγσγήο  εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε 
θαη γηαηί, αλ ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ θξίζεσλ ζην πεδίν ηεο αξρηηεθηνληθήο, 
αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο  ηχπνο θηεξίνπ πνπ  πξνσζείηαη κέζα ζηηο θξίζεηο, πνηα 
αξρηηεθηνληθή έθθξαζε εκθαλίδεηαη λα πξπηαλεχεη σο επηινγή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
θξίζεσλ, αλ αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηείηαη σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο θξίζεο θαη πσο θαη αλ  ηειηθά πξνσζείηαη ε αξρηηεθηνληθή θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε. 
Παξάιιεια επηρεηξνχληαη θαη‟ αλαινγίαλ ζπζρεηηζκνί θαη αλαγσγέο κε ην ζήκεξα.   
 
Λέξεις κλειδιά: ρξένο, επεξγέηεο, επελδύζεηο, δάλεηα, αξρηηεθηνληθή 
 
«Μπνξνύκε λα απνθιείζνπκε όηη νη άκεζεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο από κόλεο ηνπο παξάγνπλ 
θνκβηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα, ην κόλν πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 
πην επλντθό πεξηβάιινλ γηα ηε δηάδνζε νξηζκέλσλ λέσλ ηξόπσλ ζθέςεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ 
ηξόπσλ λα ζέηνπκε θαη λα ιύλνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην ζύλνιν ηεο 
επαθόινπζεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο δσήο»                                               
Α. Gramsci, Gefangnishefte, ηφκνο 7, Βεξνιίλν 1996, ζ. 1563 
 

Παξφηη ην δήηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ λεψηεξε θαη ζχγρξνλε Διιάδα έρεη 
πνιχ απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη πνιιέο εθδφζεηο έρνπλ πξνζηεζεί ζηε ζρεηηθή 
βηβιηνγξαθία, ην δήηεκα ηεο επηξξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζην πεδίν ηεο 
αξρηηεθηνληθήο δελ έρεη δηεξεπλεζεί. Σν εξεπλεηηθφ θελφ απηφ επηρεηξεί λα θσηίζεη ε 
παξνχζα εξγαζία, κε  ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηηο πεξηφδνπο ησλ πησρεχζεσλ θαη  
επίθεληξν ηα δεκφζηα θηήξηα πλνήο.  Ζ κειέηε μεθηλά απφ ηδξχζεσο ηνπ ειιεληθνχ  
θξάηνπο  θαη θηάλεη έσο ζήκεξα θαη πεξηιακβάλεη πέληε πεξηφδνπο  νηθνλνκηθψλ   
θξίζεσλ ηαπηηζκέλσλ κε αληίζηνηρεο πησρεχζεηο:  ησλ εηψλ  1827, 1843, 1893, 1929, 
2008.   Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία  επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

- Πνηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ δεκνζίσλ 
θηεξίσλ ζηελ Διιάδα θαη γηαηί;- Τπάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ θξίζεσλ ζην πεδίν 
ηεο αξρηηεθηνληθήο; - Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλνο  ηχπνο θηεξίνπ πνπ  πξνσζείηαη κέζα ζηηο 
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χήμα 1. Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
ζε επηζηνιηθφ δειηάξην ηνπ 1910. 

θξίζεηο;- Ζ αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηείηαη σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο θξίζεο θαη πσο; - Σειηθά πξνσζείηαη ε αξρηηεθηνληθή θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε; 

 
Η ΚΡΘΗ ΣΟΤ 1827. ΣΑ «ΔΑΝΕΘΑ» ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΘΑ ΚΑΘ Η ΕΚΚΛΗΗ 
ΠΡΟ ΣΟΤ «ΕΤΚΑΣΑΣΑΣΟΤ ΠΟΛΘΣΑ». 

 
 Σν 1827 ε απφιπηε νηθνλνκηθή αδπλακία νδήγεζε ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζηελ 

παχζε πιεξσκψλ. Ο Καπνδίζηξηαο δελ θαηαθέξλεη ηειηθά λα εμαζθαιίζεη ην εγγπεκέλν 
απφ ηηο Γπλάκεηο δάλεην θαη ην 1828 θαη ππνγξάθεη  κηα έθθιεζε πξνο ηνπο 
«επθαηάζηαηνπο πνιίηαο, ηνπο θαηά ην Αηγαίνλ Πέιαγνο θαη ηαο επαξρίαο Πεινπνλλήζνπ 
θαη ηεο ηεξεάο Διιάδνο», θαιψληαο ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ θεθάιαηα . Παξάιιεια 
έρνπκε ηελ  άθημε, ησλ ξσζηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ  ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ.1 

 ηε ζπλέρεηα έρνληαο σο εγγπεηή πιένλ ηνλ ζσλα, νη Γπλάκεηο εμέδσζαλ λέν δάλεην 
απφ ηo νπνί  απέκεηλαλ κφλν νη 27.000.000 γηα αλέγεξζε δεκνζίσλ θηεξίσλ.  

Ο Καπνδίζηξηαο, αμηνπνηψληαο ηνπο εζληθνχο  πφξνπο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πξνέβε ζηελ αλέγεξζε θηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζνπλ ηηο 
πξψηεο ππεξεζίεο ζηελ Αίγηλα., πξψηε πξσηεχνπζα ηνπ Κξάηνπο θαζψο θαη θηήξηα 
πξψηεο αλάγθεο. Λνηκνθαζαξηήξηα θαη ζηξαηψλεο θηίδνληαη  ζε πνιιέο πφιεηο. Κπξίσο 
φκσο ζρνιεία είλαη ηα θηήξηα πνπ νηθνδνκνχληαη ζηα πξψηκα απηά ρξφληα.  

 ηε ζπλέρεηα, ε νζσληθή πεξίνδνο παξά ηελ γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή δπζπξαγία  
απνηειεί πξαγκαηηθή νηθνδνκηθή επαλάζηαζε. 
Κηίδνληαη πνιιά ζε αξηζκφ λέα θηήξηα, 
(Ννκηζκαηνθνπείν, ην Σππνγξαθείν, ην Γεκνηηθφ 
Θέαηξν, ην Πνιηηηθφ Ννζνθνκείν θ.α.). ην ίδην 
πλεπκα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ιεηηνπξγεί θαη ε 
Αληηβαζηιεία. Ζ θαηαθπγή ζηελ αλαδήηεζε 
κεγάισλ επεξγεηψλ απνηειεί ηελ  πιένλ ζπλήζε 

πξαθηηθή, φηαλ  κάιηζηα πξφθεηηαη πεξί αλέγεξζεο 
δεκφζησλ θηεξίσλ πλνήο.  Καηά ηνχην, ζεκαληηθά 
θηήξηα ηεο πεξηφδνπ φπσο ην  Παλεπηζηήκην 
Αζελψλ (χήμα 1),  ζε ζρέδηα  Υξ. Υάλζελ, ζεκειηψλεηαη ην 1839 θαη  πινπνηείηαη κε 
ρξήκαηα επεξγεηψλ.  

 
Η ΚΡΘΗ ΣΟΤ 1843. Η ΕΛΛΕΘΦΗ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ ΚΑΘ  Η ΛΤΗ ΣΗ  
ΕΤΕΓΕΡΘΑ.  
 

 Σν 1843 κεηα απφ κηα θαζνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ε  κφλε δηέμνδνο ήηαλ ε 
ρξενθνπία απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ  ππνγξαθή  πξσηνθφιινπ γηα  νηθνλνκηθφ έιεγρν, 

                                                           
1 Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο: Η Διιεληθή επαλάζηαζε θαη ε ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 
(1821-1832), Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα  2000, η.12,  ζει. 606-616 
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χήμα 2. Ζ Αθαδεκία Αζελψλ 

ν νπνίνο αλάγθαζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε2 λα επηβάιεη  κέηξα3 αλάκεζα ζηα νπνία ε  
απφιπζε φισλ  ησλ κεραληθψλ  ηνπ Γεκνζίνπ ελψ παξάιιεια λνκηκνπνηήζεθαλ φια ηα 
απζαίξεηα θηίζκαηα θαη νη θαηαπαηεκέλεο “εζληθέο γαίεο” κε ηελ πιεξσκή πξνζηίκσλ 
λνκηκνπνίεζεο. Σν ειιεληθφ θξάηνο ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθψο λα εθαξκφζεη κηα πνιηηηθή 
επελδχζεσλ ππνδνκήο, αμηνπνηψληαο έηζη ην πξντφλ πνπ αληινχζε κε ηνπο θφξνπο αιιά 
θαη ηα κεγάια θεθάιαηα πνπ δαλείζηεθε. Οδνπνηία, ιηκάληα θαη ζηδεξφδξνκνο έπξεπε λα 
βξεζνχλ ζηελ θνξσλίδα ηεο πνιηηηθήο γηα αλάπηπμε. Κάηη ηέηνην δελ κπνξνχκε φκσο λα 
ηζρπξηζζνχκε φηη απέδσζε.  

Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπ θξάηνπο ζην ηνκέα ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ θξάηεζε 
πεξίπνπ έσο ην 1862 θαη νη επελδχζεηο ηνπ θξάηνπο ζε δεκφζηα θηήξηα είλαη κεδακηλέο. 
κσο θαη πάιη νη έιιελεο νκνγελείο κέζσ ηεο επεξγεζίαο  πξνζέθεξαλ  ρξήκαηα γηα ηελ 
αλέγεξζε ζπνπδαίσλ νηθνδνκεκάησλ κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ. To 
Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (1843, Θ. Υάλζελ, δσξεά Γ. ίλα.4, ην Αξζάθεην 
Παξζελαγσγείν, Λπζ. Καπηαληδφγινπ 1846-1852, 
δσξεά Απ. Αξζάθε.5, ην  Βαξβάθεην Λχθεην (1857-
18590, αξρ. Π. Κάιθνο,  δσξεά ηνπ εκπφξνπ Βαξβάθε 
είλαη θάπνηα απφ απηά, ελψ .ην ζπνπδαηφηεξν  είλαη 
απηφ  ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (1859 , αξρ. Υξ. Υάλζελ, 
δσξεά βαξφλνπ ίκ. ίλα) (χήμα 2). Παξάιιεια, ην 

Οθζαικηαηξείν είλαη ην πξψην Ίδξπκα γαη ηελ 
Πξφλνηα6 απφ φκηιν θηιάλζξσπσλ κε 
ζπνπδαηφηεξνπο ηνπο  ηέθαλν θαη ίκσλα ίλα. ην πλεχκα ηεο επεξγεζίαο, 
νηθνδνκείηαη ην Γεκφζην Ννζνθνκείν Παηξψλ. (1857, Υξ. Υάλζελ, δσξεά ζσλα),  ην 
Οξθαλνηξνθείν Υαηδεθψλζηα (1856, δσξεά  Γεσξ. Υαηδεθψλζηα7, ην Ακαιίεην 
Οξθαλνηξνθείν δσξεά ηεο Ακαιίαο θαη ινηπψλ θηιαλζξψπσλ θαζψο θαη ην Γεκνηηθφ 
Βξεθνθνκείν (Π. Κάιθνο, 1860,  έξαλνο - δσξεά  δηπισκάηε Η.Κνληνγηαλλάθε θαη  
Ακαιίαο8.  

 Σν 1847 ρηίδεηαη ν Καζνιηθφο Ναφο Αγίνπ Γηνλπζίνπ (Leo von Klenze, έξαλνο  
κεηαμχ ησλ Καζνιηθψλ εζσηεξηθνχ θαη  εμσηεξηθνχ)9. θαη βέβαηα ε Μεηξφπνιε ησλ 
Αζελψλ (1843), ηεο νπνίαο ε θαηαζθεπή  δηαθφπηεηαη ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ θαη 
μεθηλά εθ λένπ κε  δσξεέο  ηνπ . ίλα θαη ηνπ  ζσλα.  Δίλαη βέβαηνλ φηη  νηθνλνκηθνί 
                                                           
2 Γ.Β.Γεξηηιήο, Η Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 1830-1920, εθδ. Δζηία-Αζήλα 2009, ζει.199 

3. J. Petropulos, Πνιηηηθή θαη Σπγθξόηεζε Κξάηνπο ζην Διιεληθό Βαζίιεην (1833-1843), η. Β΄, 
ΜΗΔΣ., ζει. 572 

4. Κ. Ζ. Μπίξεο, Αη Αζήλαη από ηνπ 19νπ εηο ηνλ 20νλ αηώλα, , Αζήλα 1ε έθδ. 1966 ζει.130-131 
5. Γ. Φηιηππίδεο, Η δσή θαη ην έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα ΛύζαλδξνπΚαπηαληδόγινπ, Μέιηζζα, Αζήλα 
1995, ζ. 141-163 
6 Γ. Φ. Κνζκεηάηνο,  «Τν ηζηνξηθό ηεο Ίδξπζεσο ηνπ Οθζαικηαηξείνπ Αζελώλ», Πξαθηηθά 
Αθαδεκίαο Αζελώλ 1948, ζει. 134  
7 . Μπηηιηλαίνπ, Γηάινγνη αξρηηεθηνληθήο θαη πξόλνηαο. Γύν ηζηνξηθά Διιεληθά 
Οξθαλνηξνθεία,(εξεπλ. εξγαζία ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, επηβι. Α.Κσηζάθε), 
Υαληά 2011,  ζει. 16 
8. Παλη. Κνληνγηάλλεο, Δζληθνί Δπεξγεηαη, Αζήλα 1908 , ζει. 69 
9 Κ. Ζ. Μπίξεο, ό.π, ζ. 143-145 
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χήμα 3. Σν Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν 

ήηαλ νη ιφγνη  πνπ πξνθάιεζεαλ  ηελ απινπνίεζε   ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο. Σν 1856 ν Δπ. 
Εάππαο ζα δηαζέζεη ζεκαληηθφ πνζφλ γηα ην Εάππεην Μέγαξν, θηήξην εθζέζεσλ,  
επεθηείλνληαο ηελ επεξγεζία θαη ζε θηήξηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 
Η ΚΡΘΗ ΣΟΤ 1893. Ο ΕΞΕΤΣΕΛΘΣΘΚΟΣΕΡΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟ 
ΚΑΘ Ο  ΚΣΗΡΘΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΤΓΥΡΟΝΘΜΟ. 
 

Σελ 10ε  Γεθεκβξίνπ ηνπ 1893 ν Σξηθνχπεο ππνρξεψζεθε λα  αλαθνηλψζεη απφ ην 
βήκα ηεο Βνπιήο, φηη «δπζηπρψο επησρεχζακελ». Σν 1898 επεβιήζε  Γηεζλήο Δπηηξνπή 
Διέγρνπ, γηα είζπξαμε  ησλ  εζληθψλ ρξεψλ..Ζ  ζπκβνιή ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ  ζηελ 
νηθνλνκία ήηαλ θαίξηα. Οδνπνηία, ιηκάληα θαη θπξίσο ν ζηδεξφδξνκνο  ζα κπνξνχζε λα 
ελνπνηήζεη ηηο ηνπηθέο αγνξέο. 10  Έλα κέξνο ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαηαζθεπάζηεθε κε άληιεζε 
δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.    

 ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ηα λέα θηήξηα πνπ νθείινληαη ζηελ θξαηηθή πξσηνβνπιία 
αληηθαηνπηξίδνπλ ην λέν πλεχκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη απμεκέλεο αλάγθεο γηα ηε 
ζηέγαζε ελφο πιήζνπο ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σν 1898 αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη 
ην πξψην, θξαηηθφ πξφγξακκα ζρνιηθψλ θηεξίσλ  (Γ. Καιιία). Μέρξη ην 1911, θηίδνληαη 
400 ζρνιηθά θηήξηα  ζε φιε ηελ Διιάδα. κε ρξήκαηα αξρηθψο απφ επεξγεζία ηνπ Α. 
πγγξνχ.  Ο Γξ. Μαξαζιήο  ζα αλαζέζεη ην 1902 ζηνλ ίδην αξρηηέθηνλα, ηελ νηθνδφκεζε 
ηνπ Γηδαζθαιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο.11 

Οηθνδνκείηαη  ζηνλ Πεηξαηά ην θηήξην ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ (1901-1905, 
Δ.Σζίιιεξ,  δσξεά Π. Βαζζάλε), ην 
Παξζελαγσγείν ηεο Λακίαο, (αξρ. Α. Υέικεο, 
δσξεά  ζσλα θαη Ακαιίαο.12, ε  Βαιιηάλεηνο 
Γεσξγηθή ρνιή Αξγνζηνιίνπ (1907, δσξεά 
νηθνγελείαο Βαιιηάλνπ). Ζ εζληθή επεξγεζία 
επεθηείλεηαη θαη «εηο ηνλ ηνκέα  ηεο Τγείαο θαη ηεο 

Πξφλνηαο» θαη νηθνδνκνχληαη ην Αηγελίηεην 
Ννζνθνκείν13. (1901-1909,  αξρ. Αλ. Μεηαμάο, δσξεά Γηνλ Αηγηλήηνπ).14 ) (χήμα 3), ην 
Αξεηαίεην Ννζνθνκείν (1896, Ζιίαο Αγγειφπνπινο, πνι. κερ., δσξεά Θεφδ. Αξεηαίνπ.15 , 
ην πξψην Ννζνθνκείν  Παίδσλ «Αγία νθία» (αξρ Αλ. Μεηαμάο,  παλειιήληνο έξαλνο 
νξγαλσκέλνο απφ  ηελ πξεγθίπηζζα νθία.16, ην Φζηζηαηξείν «σηεξία.» (1909 δσξεά 
νηθνπέδνπ θαη ρξεκάησλ απφ ηελ  νθία ιήκαλ θαη άιιεο αζελαίεο) θαη ηέινο ην 1ν 
Ννζνθνκείν Αθξνδίζησλ Ννζεκάησλ (1909, αξρ Αλ. Μεηαμάο, δσξεά Αλ. πγγξνχ) .17  

 ηηο κηθξφηεξεο πφιεηο, θηίδεηαη ην  Αρηιινπνχιεην Ννζνθνκείν Βφινπ (Αξρ. Κ. 
Αξγχξεο,  δσξεά  Αθσλ Αρηιιφπνπινπ απφ ηελ Σζαγθαξάδα θαη άιισλ εχπνξσλ 
δεκνηψλ) ην ηζηιηάλεην Ννζνθνκείν ζηα Καιά λεξά ηνπ Βφινπ φπνπ ε εχπνξε 

                                                           
10. Γ.Β.Γεξηηιήο, ;ό.π., ,ζει.130-131 
11. Κ. Ζ. Μπίξεο, ό.π., ζ. 259. 
12. Γήκεηξα Αλησλίνπ, Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ ζήκεξα  κε ηα κλεκεία ηνπ ρζεο,ζει. 91-92 
13. Παλη. Κνληνγηάλλεο,  ό.π., ζει. . 70 
14. Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκνο Β1, Αζήλα 2003,  ζει. 263  
15. Ο.π. ζει. 264 
16. Κ. Ζ. Μπίξεο, ό΄π., , ζει. 260 
17.Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ό.π., ζει. 264 
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χήμα 4. Σν Γεκνηηθφ ζρνιείν 
ζηελ Αθξφπνιε 

νηθνγέλεηα ηζηιηάλνπ εθηφο απφ ηελ αλέγεξζή ηνπ εμαζθάιηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
κέζσ ησλ εζφδσλ απφ μελνδνρείν επίζεο ηδηνθηεζίαο ηεο.  Με ρξήκαηα επεξγεηψλ 
ρηίδνληαη επίζεο ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν ηεο Υαιθίδαο ( 1905 αξρ. Π. Κακάξαο,  ζε δσξεά  
Α. πγγξνχ), ην Αζαλαζάθεην Μνπζείν Βφινπ (αξρ. Α.Αγγειίδεο-Π. θνπηάξεο, δσξεά 
Αι. Αζαλαζάθε). φπσο επίζεο θαη ηα Γηθαζηηθά Μέγαξα Ναππιίνπ θαη Λακίαο (αξρ. Α. 
Μεηαμάο) ράξηο ην θιεξνδφηεκα Α.πγγξνχ .18. Σα Γηθαζηηθά Μέγαξα απνηεινχλ ζπάληεο 
εμαηξέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επεξγεζίαο κηαο θαη ζπληζηνχλ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηνπ 
Κξάηνπο θαη θπζηθά δελ κπνξνχλ λα θέξνλ ηα νλφκαηα ησλ δσξεηψλ. Παξά ηαχηα ε 
επηηαθηηθή  αλάγθε γηα αλέγεξζή ηνπο θαη ε θξαηηθή νηθνλνκηθή δπζπξαγία ιεηηνχξγεζε 
σο ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο επεξγέηεο. 

 
Η ΚΡΘΗ ΣΟΤ 1932. ΑΠΟ ΣΗΝ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΗΝ ΥΡΕΟΚΟΠΘΑ.   
 
Σελ Σεηάξηε 27 Απξηιίνπ 1932  ε Διιάδα κε πξσζππνπξγφ ηνλ Δι. Βεληδέιν 

εγθαηέιεηςε επηζήκσο ηνλ "θαλφλα ηνπ ρξπζνχ", ε δξαρκή ππνηηκήζεθε ξαγδαία θαη ηνλ 
ίδην κήλα ην θξάηνο επηζεκνπνίεζε ηελ ρξενθνπία ηνπ θεξχζζνληαο παχζε πιεξσκψλ. 
ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο, (19.8. 1928), ν 
Βεληδέινο ζηε Βνπιή κίιεζε γηα έλα ηδηαίηεξα θηιφδνμν πξφγξακκα δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ, νη νπνίεο, ζα έβαδαλ ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο ζε κηα αλαπηπμηαθή πνξεία 
παξφηη  ε ρψξα δελ δηέζεηε ηα αλάινγα θεθάιαηα. Ζ θαηαθπγή ήηαλ θαη πάιη ν  
εμσηεξηθφο δαλεηζκφο . Δθηφο απφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνζθπγηθνχ, ην πξφγξακκα 
πεξηιάκβαλε ζπκβάζεηο γηα έξγα ππνδνκήο : ηεο θνηιάδαο ηνπ ηξπκφλα, ηα 
εγγεηνβειηησηηθά  Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ θαη  Κξήηεο,   εμειεθηξηζκνχ ζηελ Αζήλα, ηηο 
ηειεπηθνηλσλίεο, ην ηειεγξαθηθφ δίθηπν θαη ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο .19 Σειηθά φκσο, ν 
εμσηεξηθφο δαλεηζκφο θαη ην κεγαιφπλνν πξφγξακκα ηνπ Βεληδέινπ, νδήγεζαλ ζηελ 
νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, αθνχ ήηαλ αδχλαηε ε 
εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ πνπ είραλ παξζεί γηα ηα έξγα 
απηά.   εκαληηθφ απφ θάζε άπνςε έξγν ηεο ηεηξαεηίαο 
ηνπ Δι. Βεληδέινπ ήηαλ ην πξσηφγλσξν ζε πνζφηεηα 

θαη πνηφηεηα έξγν ηεο θαηαζθεπήο ζρνιηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ (χήμα 4).    Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
κεγάινπ απηνχ έξγνπ πξνήιζε, απφ δάλεην πνπ ζπλνκνινγήζεθε κε ζνπεδηθφ ηξαπεδηθφ 
φκηιν. θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλέγεξζε 3.167 λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ20..    

Καη ηελ πεξίνδν απηήλ δελ ζα ιείςνπλ δεκφζηα θηήξηα ηα νπνία θηίζζεθαλ απφ  
επεξγεζίεο ζπνπδαίσλ ειιήλσλ. Ηδξχεηαη ε  Αλσηάηε ρνιή Δκπνξηθψλ πνπδψλ, (1935, 
δσξεά Γξ. Μαξαζιή)21  θαη θηίδεηαη ην  Διιεληθφ Αληηθαξθηληθφ Ηλζηηηνχην (αξρηη. Βαζ. 
Σζαγξήο) κε δσξεά ηνπ ζσκαηείνπ «Υξηζηηαληθή Κνηλσληθή Έλσζηο ». 

 
                                                           
18. Ο.π. 
19. . Σδφθαο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην εγρείξεκα ηνπ αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ, 1928-1932, 
Θεκέιην,  Αζήλα 2002, ζει. 42-43 
20  Α. Γηαθνπκαθάηνο, Σηνηρεία γηα ηε λεώηεξε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή – Πάηξνθινο Καξαληηλόο, 
ΜΗΔΣ, 2003 
21.Μ. Καξδακίηζε-Αδάκε "Ο Αλαζηάζεο Μεηαμάο", Καζεκεξηλή/Δπηά Ηκέξεο, 22.11.1998, ζει. 
21-24 
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χήμα 5. Ζ ηέγε           
Γξακκάησλ θαη Σερλψλ 

Η ΚΡΘΗ ΗΜΕΡΑ. ΑΠΟ ΣΗΝ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΗΝ ΥΡΕΟΚΟΠΘΑ.   
 

 ηηο κέξεο καο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο παξνπζίαζε ηε  κεγαιχηεξε ππνρψξεζε 
πξντφληνο, πνπ μεπέξαζε ην 20%. Ωζηφζν φκσο, ην έηνο 2013 σο ηειεπηαίν έηνο ηεο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξνγξακκάησλ,  έρεη βαζηθφ ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ  
πφξσλ.22  Γηα ηα επφκελα ρξφληα, αλάκεζα ζε άιια έρνπλ  πξνγξακκαηηζηεί θαηά βάζηλ 
έξγα ππνδνκψλ φπσο  –ε Δπέθηαζε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (2013), ην Νέν Γηεζλέο 
Αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ (2014), ην Μεηξφ- Νέα Γξακκή Άιζνο Βετθνπ-Δπαγγειηζκφο 
(2014), Νένη Απηνθηλεηφδξνκνη Αηηηθήο (2014), Τπνζαιάζζηα Εεχμε αιακίλαο (2016), 
Τπνζαιάζζηα Εεχμε Λεπθάδαο (2016), Οδηθφο Άμνλαο Διεπζίλα- Τιίθε- Θήβα (2016), 
Τπνγεηνπνίεζε γξακκήο 1 Μεηξφ Φάιεξν-Πεηξαηάο (2014), Αλάπιαζε Φαιεξηθνχ ξκνπ 
(2013) θαη Έξγα αλάπιαζεο παξαιίαο Θεζζαινλίθεο (Β‟ θάζε). 

 ζνλ αθνξά ηψξα ζηελ αλέγεξζε δεκνζίσλ θηεξίσλ πλνήο, φπσο θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ θξίζεσλ, έηζη θαη ηψξα πνιχ ζπρλά 
είλαη απνηειέζκαηα επεξγεζηψλ.   Σν 2010 εγθαηληάζηεθε ζηελ 
Αζήλα ε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, έλα θέληξν πνιηηηζκνχ 23. 
(αξρ. Architecture Studio) δσξεά Ηδξχκαηνο Ωλάζε(χήμα 5).                                       

 Καη αζθαιψο έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα έξγα ησλ εκεξψλ 
καο, είλαη ην   Κέληξν Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο Νηάξρνπ ζην 
Φάιεξν,  έξγν ηνπ δηάζεκνπ Renzo Riano, πνπ βξίζθεηαη ζην 
ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη  πεξηιακβάλεη ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, ηελ 
Δζληθή Λπξηθή θελή θαη ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ Πάξθνπ ζε εληαίν ρψξν, 
δσξίδνληαο ζηελ ρψξα έλα πνιχ ζεκαληηθφ αζηηθφ, πνιηηηζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη 
πεξηβαιινληηθφ ηνπφζεκν δηεζλνχο εκβέιεηαο.24    Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο ηεο δεκφζηαο αξρηηεθηνληθήο ηα ηδξχκαηα απηά  έρνπλ αλαιάβεη 
πξσηνβνπιίεο θαη γηα δχν αθφκα δηαγσληζκνπο αξρηηεθηνληθήο. Σν Ίδξπκα  ηάπξνο 
Νηάξρνο δηνξγάλσζε θνηηεηηθφ δηαγσληζκφ25 κε ζθνπφ ηε ζρεδίαζε ηνπ Κέληξνπ 
Δπηζθεπηψλ γηα ην εξγνηάμην ηνπ Κέληξνπ.  .ελψ ην Ίδξπκα Ωλάζε  δηνξγάλσζε ην 
Rethink Athens κε ζηφρν ε πφιε ζα μαλαθεξδίζεη ην δεκφζην ρψξν ηεο.26 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΘΚΑ 

 

                                                           
22 χκθσλα κε ηνλ θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,5% ηνπ ΑΔΠ 
θαηαλέκνληαη ζε 6.000 εθαη. επξψ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 
πφξνπο ηεο ΔΔ θαη ζε 850 εθαη. επξψ γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ 
εζληθνχο πφξνπο. 
23. www.sgt.gr 
24Σν Ίδξπκα «ηαχξνο Νηάξρνο» πξνζθέξεη  κεγαιχηεξε δσξεά (πάλσ απφ 550 εθαηνκκχξηα  
επξψ) πνπ έρεη πνηέ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ειιεληθφ θνηλσθειέο ίδξπκα θαη κία απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο ζην ρψξν ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ παγθνζκίσο . 
25 Α‟ Βξαβείν, π. Γησηάθεο θαη  Ά. Μνπξειάηνο 
26 Α‟ βξαβείν ζηνπο Οιιαλδνχο αξρηηέθηνλεο OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV. 
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Έρνπλ ήδε γίλεη πνηθίιεο αλαθνξέο ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ζρέζεηο θαη 
νκνηφηεηεο  κεηαμχ ησλ θξίζεσλ. ζνλ αθνξά ηψξα ζην πεδίν ηεο αξρηηεθηνληθήο, φιεο 
αλεμαηξέησο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ηελ Διιάδα, επέβαιαλ κείσζε ζην 
ειάρηζην ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ θαη θαηά ηνχην ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλέγεξζεο 
δεκνζίσλ θηεξίσλ.  

 Παξά ηαχηα εκθαλίδεηαη θάπνηαο κνξθήο δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφλ 
βαζηζκέλε ζρεδφλ πάληα ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ δάλεηα «δεκνζίσλ  έξγσλ θαη έξγσλ 
ππνδνκήο» ηα νπνία ε ρψξα ζπλνκνινγνχζε  κε ην εμσηεξηθφ θαη απνηέιεζαλ κεγάιν 
κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο ζε πεξηφδνπο πησρεχζεσλ.  

 Απφ ηα ρξφληα ήδε ηνπ Καπνδίζηξηα,  ηα πξψηα ρξήκαηα απφ ηα δάλεηα, δηαηέζεθαλ 
γηα δεκφζηεο επελδχζεηο κε άμνλα ηα έξγα ππνδνκήο,   πξαθηηθή ε νπνία ζπλερίζηεθε κε 
απνθνξχθσκά ηελ Σξηθνππηθή πεξίνδν κε ηνλ „έληνλν αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ηδηαίηεξα 
ζην πεδίν ησλ ππνδνκψλ. Αλάινγεο πξαθηηθέο ζπλαληάκε ζήκεξα, κε ηελ πξνζπάζεηα 
πνπ γίλεηαη απφ ην Κξάηνο γηα επελδχζεηο  ζε δεκφζηα έξγα κέζσ απνξξφθεζεο ησλ 
ρξεκάησλ ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ, ην νπνίν νπζηαζηηθά εληζρχεη ηελ 
νηθνλνκία βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζζεζκα κε άξκα ηα έξγα ππνδνκήο θαη ηα 
δεκφζηα θηήξηα αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. 

 Οκνίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  θάπνην πνιχ κηθξφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα πξνέθππηε 
χζηεξα απφ αηκαηεξέο καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ θαη απηφ 
ζπρλά επελδπφηαλ ζηελ νηθνδφκεζε δεκνζίσλ θηεξίσλ θαη ππνδνκψλ κε απψηεξν ζθνπφ 
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη γεληθφηεξα ε 
νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα  αιιά θαη ε αξρηηεθηνληθή έρνπλ θξηζεί σο έλαο απφ ηνπο 
θπξηφηεξνπο κνρινχο αλάπηπμεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε λεψηεξε θαη 
ζχγρξνλε Διιάδα.   

 Πέξα απφ ηα έξγα ππνδνκήο, ζε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο παξαγσγήο, ν ηχπνο ηνπ 
δεκνζίνπ θηεξίνπ πνπ πξπηαλεχεη ζηηο επηινγέο ησλ θπβεξλψλησλ  δηαθνξνπνηείηαη αλά 
πεξίνδν θξίζεο θαη εμαξηάηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο.  Έηζη, ηα 
πξψηα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Κξάηνπο, είρακε ηελ αλέγεξζε δεκνζίσλ θηεξίσλ 
Πξφλνηαο θαη Δθπαίδεπζεο ελψ αξγφηεξα  πξνζηέζεθαλ κέγαξα γηα ηνλ Πνιηηηζκφ.  

 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηαηππψζνπκε κηα παξαηήξεζε θαίξηαο ζεκαζίαο. ια 
αλεμαηξέησο ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο αλάθακςεο κεηά απφ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 
λεψηεξε θαη ζχγρξνλε Διιάδα βαζηζκέλα θπξίσο ζε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη ζπαληφηαηα 
ζην πεληρξφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ρψξαο,  πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα αλέγεξζεο 
ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαζηζηψληαο πξφδειε ηελ έκθαζε πνπ έδηλε ην Κξάηνο ζηνλ κείδνλνο 
ζεκαζίαο ηνκέα ηεο Παηδείαο, αληηκεησπίδνληάο ηνλ σο ηε ζεκειηψδε «επέλδπζε» γηα ηελ 
αλάθακςε ηεο ρψξαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ήδε απφ ην 1828 είρακε ην ζρνιηθφ 
εγρεηξίδην ηνπ Η. Κνθθψλε ην νπνίν φξηδε ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έπξεπε λα είρε 
έλα ζρνιείν ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο παξά ηα πεληρξά νηθνλνκηθά ηνπ.  
Αξγφηεξα κε ην πξφγξακκα ηνπ Γ. Καιιία πνιπάξηζκα ζρνιεία  νηθνδνκήζεθαλ θαη 
ηέινο, κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ (θξίζε 1932)  μεθίλεζε ην πεξίθεκν θνινζζηαίν 
πξφγξακκα ησλ λέσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ ηνπ 1930   ην νπνίν σο γλσζηφλ θιεξνδφηεζε 
ζηε ρψξα κηα ζεηξά ζπνπδαίσλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ -  εκβιεκαηηθψλ 
αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ ηνπ ειιεληθνχ κνληεξληζκνχ. Γπζηπρψο ζηε ζεκεξηλή αλάινγε 
πεξίζηαζε δελ αθνινπζείηαη απηή ε νδφο. 
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 Δχινγα ζα αλαξσηεζεί θαλείο πσο αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο θηεξίσλ πνπ επηιέγνληαη 
λα αλεγεξζνχλ (Πξφλνηα, εθπαίδεπζε) ζα βξεζνχλ θηήξηα γηα ηνλ Πνιηηηζκφ. Δίλαη ην 
ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη έλα θαηλφκελν ζην νπνίν ε νθεηιή ηεο  ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο 
θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσλίαο είλαη πνιχ κεγάιε: : ζηελ επεξγεζία. Οη εθθιήζεηο ηνπ 
Κξάηνπο «πξνο επθαηάζηαηνπο πνιίηαο» ππήξμε ζπλεζέζηαην θαηλφκελν ζηηο πεξηφδνπο 
ησλ πησρεχζεσλ θαη ε αληαπφθξηζε ησλ επεξγεηψλ ζεκαληηθή. πσο θάλεθε παξαπάλσ, 
ε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή νθείιεη πνιιά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θηήξηά ηεο ζε απηή 
αθξηβψο ηε ζπκβνιή ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. (ηλαία 
Αθαδεκία, ηε Βαιιηάλεην Βηβιηνζήθε, ην Εάππεην Μέγαξν, Αξζάθεην θιπ). 

 Ζ αλέγεξζε φκσο δεκνζίσλ θηεξίσλ κέζσ επεξγεζηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
ππεξίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θηεξίσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ζθιεξφ θξαηηθφ 
ππξήλα (Γηθαζηήξηα, Γηνηθεηήξηα, θπιαθέο θιπ) θαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν κέγαξα 
γηα ηελ Πξφλνηα, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ. Δίλαη δεκφζηα κέγαξα ηα νπνία 
κπνξνχλ λα θέξνπλ θαη ην φλνκα ησλ δσξεηψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ παηξσλία κε ηελ 
νπνία ε επεξγεζία είλαη ζχκθπηε.  

  Αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ηελ Διιάδα ζην πεδίν ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ πλνήο  ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη 
θξίζεηο ηνπ 1843 θαη ηνπ 1932 εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. Ζ θξίζε ηνπ 1843 
ζηάζεθε  αηηία ηεο εηζξνήο κεγάισλ θεθαιαίσλ επεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε 
πεξηθαιιψλ κεγάξσλ ηα νπνία ζήκεξα φρη κφλν απνηεινχλ θνξπθαία δείγκαηα ηνπ 
λενθιαζηθηζκνχ δηεζλψο αιιά ζπγθξφηεζαλ θαη ηελ ειιεληθή ηνπ εθδνρή.  Καη αλ ηα 
κέγαξα ησλ επεξγεηψλ ηνπ δεχηεξνπ εκίζεσο ηνπ 19νπ αηψλα (θξίζε 1843) νπζηαζηηθά 
ζπγθξφηεζαλ ηνλ λενθιαζηθηζκφ ζηε ρψξα καο, ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηεο «αλάγθεο» κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1932 θαη ε νηθνλνκία πνπ επέβαιε ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο ήηαλ αλακθίβνια κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο γηα ηελ 
πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ «ειιεληθνχ» κνληεξληζκνχ κέζα απφ έξγα πνπ 
αλαδεηθλχνπλ ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο αξρηηεθηνληθήο (ζρνιεία, πξνζθπγηθέο 
θαηνηθίεο), πηζηά ζηηο αξρέο ηνπ. 

 ε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο – θηεξηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ελδηαθέξνλ πξνθαιεί απφ ηα 
πξψηα ρξφληα κέρξη ηηο κέξεο καο ζηα δεκφζηα θηήξηα «ησλ θξίζεσλ» ην θαηλφκελν ηεο 
αλάκεημεο (ζπζηέγαζεο) ιεηηνπξγηψλ ζε έλα θηήξην πξνθαλψο γηα νηθνλνκία κέζσ ηεο 
θάιπςεο πεξηζζνηέξσλ αλαγθψλ. Ήδε, ην 1828 ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο 
πξνζπαζεί λα ζπζηεγάζεη ζρνιείν, εθθιεζία, βηβιηνζήθε θιπ. Αιιά θαη ζήκεξα ελ έηεη 
2013 ζην Κέληξν Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο Νηάξρνπ έρνπκε ζπλχπαξμε ηεο Λπξηθήο 
θελήο κε ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη κεηξνπνιηηηθφ πάξθν. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε 
νηθνλνκηθή δπζπξαγία γίλεηαη αηηία γηα θηεξηνινγηθνχο πεηξακαηηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ αλαλεσηηθά γηα ηελ αξρηηεθηνληθή. 

 ζνλ αθνξά ηψξα ζηελ κνξθνινγηθή – θαηαζθεπαζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε, ε 
εθάζηνηε θξίζε επέβαιε νηθνλνκηθφηεξεο επηινγέο αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
επεξγεζίαο. πάληεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ θαηέιεμαλ ζε επηέιεηα. Σν πηζαλφηεξν ήηαλ 
λα πηνζεηεζνχλ ιχζεηο απινχζηεξεο νη νπνίεο ηειηθά ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπκβαηέο κε ηε 
ιηηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη θαηά ηνχην πεξηζζφηεξν ελαξκνληζκέλεο κε ην 
πεξηβάιινλ. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ε νηθνλνκηθή έλδεηα ζπλέβαιε ζηελ απνθπγή 
πινπνίεζεο κεγαιεπήβνισλ, εθηφο θιίκαθαο ή ππεξβνιηθνχ αηζζεηηθνχ βάξνπο ζρεδίσλ 
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πνπ ζαθψο δελ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ζηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ 
πφιεσλ. 

 Έηζη, ε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηελ πφιε δελ 
απνηηκάηαη κφλν απφ απηά πνπ θηίζζεθαλ σο απνηέιεζκα ηδηαδνπζψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη 
απφ απηά πνπ θάπνηεο θνξέο δελ θηίζζεθαλ εμαζθαιίδνληαο  ηελ ειάρηζηε δπλαηή 
παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ, αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ. Με δεδνκέλε ηελ επηηαθηηθή 
ζήκεξα αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο επηξξνήο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή, ν δπγφο κάιινλ θιίλεη πξνο ηα 
ζεηηθά. 
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Οη αλαπιάζεηο πδάηηλσλ κεηψπσλ πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζηξαθηεξψλ 
ηνπίσλ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  Ο θεηηρηζκφο ηνπ κεγέζνπο, ε ξεηνξηθή ηεο 
αλαβάζκηζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζπλνδεχνπλ ηηο “ηζηνξίεο επηηπρίαο” πνπ ζηήλνληαη εθεί 
κε ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα.  Ο ζηηγκαηηζκφο ησλ ηφπσλ πνπ “δελ αμίδνπλ 
ζηελ πφιε καο” απφ ηνλ ηχπν, δεκηνπξγηθέο νκάδεο θαη εηδηθνχο, παξαζησπά ηελ 
απνεπέλδπζε ή ηε ζθφπηκε θαηαζηξνθή πνπ πξνεγείηαη ησλ ζηαπξνθνξηψλ γηα ηελ 
“αλάθηεζε” ηεο πφιεο.  Με αθνξκή ηελ αλάπιαζε ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ, ζα δείμνπκε 
φηη ε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα αιιάδεη θαη ηε ινγηθή ηνπ 
ζρεδηαζκνχ.  Η “αλαβάζκηζε” ηνπ ρψξνπ πξηλ απφ ην δηθαίσκα ζ' απηφλ.   
 

Λέξειρ κλειδιά: ολσμπιακά έργα, αναπλάσεις, παράκτιο μέτωπο  
 
 

1. ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΑΘΧΟΣΖΣΑ 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα έξγα αλάπιαζεο ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ είλαη, εθηφο ησλ 

άιισλ, έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο.  Η εηδεζενγξαθία καο θαηαθιχδεη κε ζηνηρεία θαη 
πξνβιέςεηο.  Σν ίδην θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο.  ' απηφ ην θείκελν ζα πξνζπαζήζνπκε 
λα βξνχκε ην βεκαηηζκφ θαη, ίζσο, ην δίδαγκα ησλ γεγνλφησλ.   

 
Ήηαλ ην πξψην ιηκάλη ηεο Αζήλαο, απ' φπνπ ζάιπαξαλ ηα θαξάβηα κε ηα καχξα παληά.  

Ίρλε ηνπ βξέζεθαλ πάιη, πξφζθαηα, ζηηο εθζθαθέο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο πεξαο.  Κάηη 
πνπ πέξαζε ζηα ςηιά, κέζα ζηνλ νξπκαγδφ ησλ δεκνζηεχζεσλ γηα ηε “δεχηεξε 
κεγαιχηεξε επέλδπζε ζην Λεθαλνπέδην” θη σζηφζν καο ζπκίδεη φηη ην ζεκεξηλφ “αζηηθφ 
θελφ” ήηαλ πιήξεο απφ ην βάζνο ηνπ ρξφλνπ, θαηνηθεκέλν απφ ζενχο θη αλζξψπνπο, 
πφξνο θαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κηαο πφιεο ζαιαζζηλήο κε έζραην θαηαθχγηφ ηεο 
ηα “μχιηλα ηείρε”.   

Ήηαλ πεδίν καρψλ, ήηαλ ρσξάθηα ζξεκκέλα απφ ηα λεξά ηνπ Κεθηζνχ, ηα βαιηνηφπηα 
ηνπ αξραίνπ αιίπεδνπ, νη ζίλεο ηεο ρξπζήο παξαιίαο, αγθπξνβφιην γηα ηα ςαξάδηθα θαη 
ηφπνο δξνζηζκνχ γηα ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο ζηα “θπληθά θαχκαηα” ηνπ 
κεζνθαιφθαηξνπ, αλάκεζα ζην ζέξν θαη ηνλ ηξχγν.   

Ήηαλ ν πξψηνο πφινο ινπηξν-ηνπξηζκνχ ηεο λεψηεξεο Αζήλαο πνπ δνχζε ην λσρειηθφ 
ηεο fin de siècle, αλάκεζα ζε πνιεκηθέο θαηαζηξνθέο, νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη θνχξζεο 
εθζπγρξνληζκνχ, κε ηε κεγάιε ηδέα λα δείρλεη θαηά ην Βφζπνξν, ην θνζκνπνιίηηθν 
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πλεχκα λα 'ξρεηαη απφ ηα δπηηθά, ηε βηνκεραλία λ' αλεθνξίδεη ηελ Πεηξαηψο, θαη ηε 
θησρνινγηά λα δψλεη ην λενθιαζηθφ θέληξν απφ ηε κεξηά ηνπ Μεηαμνπξγείνπ θαη ηνπ 
Κνισλνχ, ηνπ Βνχζνπια θαη ηεο Γαξγαξέηαο.   

Ο ινπηξν-ηνπξηζκφο αλαπηπζζφηαλ γνξγά ζην βηνκεραληθφ θφζκν, θαζψο ην θχκα 
αζηηθνπνίεζεο έθεξλε καδί ηνπ θαη ηνλ ηξφκν ηεο ζπλσζηηζκέλεο, αλζπγηεηλήο, 
επηθίλδπλα αληηθαηηθήο πφιεο.  Μαδί θαη ηελ αλάγθε δηαθπγήο γηα ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηα 
δηεπξπλφκελα κεζαία ζηξψκαηα, θιεξνλφκνπο πξνλνκηαθψλ άιινηε πξαθηηθψλ 
θαηαλάισζεο.  Παληνχ, ν ζηδεξφδξνκνο άλνηγε ηνπο άμνλεο δηάρπζεο ηεο πφιεο ζηα 
πξνάζηηα θαη ηα βαπφξηα άλνηγαλ ηνπο δξφκνπο ηνπ ηνπξηζκνχ.   

Δπηινγή ηεο εηαηξείαο ηδεξνδξφκσλ Αζελψλ-Πεηξαηψο ν ρψξνο θαηαζθεπήο θαη 
εθκεηάιιεπζεο ππνδνκψλ αλαςπρήο1:  Οη θιεηζηέο ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα ξερά 
ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ, ε πξνθπκαία θαη ε πξνβιήηα γηα πεξίπαην, γηα βαξθάδα θαη 
ππνδνρή, ην θνκςφ μελνδνρείν κε ην πεξίπηεξν κνπζηθήο, ην ζέαηξν θαη ν θήπνο, ην 
ινπλα-παξθ θνληά ζην ζηαζκφ.  Σν πνιενδνκηθφ ζρέδην αξσγφο ζηηο αλάγθεο απηήο ηεο 
πξψηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο αθηήο θαη ζηελ εληεηλφκελε δήηεζε γηα πξναζηεηαθή 
θαηνηθία.  Σα ζπίηηα ησλ δηαθεθξηκέλσλ αζελαίσλ πνπ άξρηζαλ λα θαηεθνξίδνπλ πξνο ηε 
ζάιαζζα, ίδηα κε απηά πνπ νξγάλσζαλ ηνπο κεζναζηηθνχο ππξήλεο θάπνησλ πξναζηείσλ 
ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ city beautiful ηθάγνπ.  Έκπνξνη θαη ηξαπεδίηεο ηνπ 
ιηκαληνχ, δηπισκάηεο θαη δηαλννχκελνη ηεο ζχληνκεο αζελατθήο belle époque, 
βηνκήραλνη.  ηα ρακειά ηεο Πεηξαηψο, βιέπνπκε αθφκα κπξνζηά ζηα εξεηπσκέλα 
εξγνζηάζηα ηνπ 19νπ αηψλα, ηα ζπίηηα ηνπο κε ηα απαξαίηεηα πεχθα λα θαζαξίδνπλ ηνλ 
αέξα απφ ηελ αηζάιε ηεο ηζηκηληέξαο.  Έλαο δεχηεξνο νηθηζηηθφο ππξήλαο ζρεκαηηδφηαλ 
απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο αθηήο (ηα Φάιεξα) θαη, αλάκεζα, ηα πξψηα εξγνζηάζηα, 
μελνδνρεία, ζπίηηα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ ηξακ.  Καη νη 
πξφρεηξεο ηαβέξλεο, νη πάγθνη ησλ πιαλφδησλ εκπφξσλ πάλσ ζηε καθξπά ακκνπδηά πνπ 
άξρηδε λα πξνζειθχεη θνιπκβεηέο θαη πεξηπαηεηέο κηαο ιηγφηεξν θνζκηθήο Αζήλαο. 

Η ζπγθπξία έθαλε απηφ ηνλ ηφπν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο δηεζλνχο πξνβνιήο ηεο 
ρψξαο, κε εξγαιείν κηα επηρείξεζε αλαθαηαζθεπήο ηεο ηζηνξίαο πνπ δελ είλαη, φπσο 
ηείλνπκε λα πηζηεχνπκε, ζηνηρείν ηεο λενειιεληθήο ηδηνπξνζσπείαο.  Η ηδέα ηεο 
πγηεηληζηηθήο θαη εζηθνπιαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζιεηηζκνχ, άξρηδε λα ζπγθξνηείηαη 
κέζα ζην πνιχπηπρν ηνπ αζηηθνχ κεηαξξπζκηζηηθνχ θηλήκαηνο, πξνζθεχγνληαο ζηελ 
εμηδαληθεπκέλε εθδνρή ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο πνπ πξφζθεξε ν φςηκνο ξνκαληηζκφο, 
εθδνρή πνπ αλήγε ζε ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα ηηο αμηψζεηο παγθφζκηαο θπξηαξρίαο ηνπ 
επξσπατθνχ ρψξνπ θαη, κε ηελ ίδηα θίλεζε, ζεκειίσλε ηηο αμηψζεηο ηνπ λενζχζηαηνπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ζπκκεηνρή ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη.  Η αλαβίσζε ησλ 
νιπκπηαθψλ αγψλσλ πξννξηδφηαλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζιεηηθήο ηδέαο ζ' έλα απφ ηα 
δηεζλή event πνπ, ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ππεξεηνχζαλ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ πφιεσλ 
γηα νηθνλνκηθν-πνιηηηθή πξνβνιή.  Η πξφηαζε ηεο ζπκβνιηθήο ρσξνζέηεζεο ηνπ 
γεγνλφηνο ζηελ θνηηίδα ηνπ “νιπκπηαθνχ ηδεψδνπο” είρε ινηπφλ ηελ εχινγε αληαπφθξηζε 
ησλ εζληθψλ καο επεξγεηψλ θαη ε Αζήλα είρε ηελ αλέιπηζηε επθαηξία λα πάξεη κέξνο ζ' 
απηφ ηνλ αληαγσληζκφ.   

Μ' φιε ηελ αξραηνιαηξηθή ξεηνξηθή ηνπο, νη λένη νιπκπηαθνί αγψλεο ζηήζεθαλ ζαλ 
καδηθφ ζέακα θαη ην πξφγξακκα πξηκνδνηνχζε ηα ζχγρξνλα αζιήκαηα.  Έλα απφ απηά 
                       
1 Πεγέο:  http://pireorama.blogspot.gr/    http://mikros-romios.gr/ 
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ήηαλ νη πνδειαηνδξνκίεο, θαξπφο ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα κεηαθίλεζε ζε πφιεηο κε 
ηαρχηαηα δηαζηειιφκελε παξαγσγηθή βάζε.  Ήηαλ, επίζεο, ηα ζαιάζζηα αγσλίζκαηα, 
ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηνπο ηφπνπο δηαθνπψλ ηεο αζηηθήο ηάμεο.  Η θαιεξηθή αθηή κπήθε 
ζηνλ νιπκπηαθφ ράξηε ράξε ζηελ εηαηξεία ζηδεξνδξφκσλ πνπ πξνζέθεξε ην ρψξν γηα ην 
πνδειαηνδξφκην, έδξα επίζεο ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ ηέληο (ην ζεκεξηλφ γήπεδν 
Καξατζθάθε), ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηα αγσλίζκαηα θσπειαζίαο, φπσο θαη κέξνο ηεο 
αλαγθαίαο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο.  Γηα ιίγεο κέξεο, έδεζε ηε θαληαζκαγνξία.  
Μνληεξληζκφο θαη εζληθή αλάηαζε, θίιαζιν ελδηαθέξνλ θαη θαληαζηψζεηο αησληφηεηαο, 
ιατθφ παλεγχξη θαη εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηάθξηζεο, κε ην ζέακα ηνπ “θαινχ 
θφζκνπ” αλαδηπιαζηαζκέλν ζηνπο αληηθαηνπηξηζκνχο ηνπ αξσληθνχ.   

Ήηαλ ε δεκνζηφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο ρψξνο καδηθήο θαηαλάισζεο θαη ν ρψξνο 
πνπ ρξεηάδεηαη ε ηειεηνπξγηθή πξαγκάησζε κηαο κεγάιεο αθήγεζεο.  Ο ρψξνο, φπσο θαη 
νη κεγάιεο αθεγήζεηο ρξεηάδνληαη ηελ έκπξαθηε ζπλελνρή καο, πξέπεη λα θαηνηθεζνχλ 
γηα λα καο θαηνηθήζνπλ.  Δίλαη θηηαγκέλα απφ ην ίδην πιηθφ.  Σν πιηθφ ησλ νλείξσλ πνπ 
δεηνχλ εθπιήξσζε. 

Με ην εηζηηήξην ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, ε θνζκηθή Αζήλα ηίκεζε απηφ ηνλ ηφπν 
απφιαπζεο, κφδαο θαη θαινχ γνχζηνπ.  Με ην ίδην εηζηηήξην, νη γεηηνληέο ηεο Αζήλαο 
καζήηεπζαλ εθεί ζπιινγηθά ζηελ απνγεπκαηηλή βφιηα, ζηελ θπξηαθάηηθε εθδξνκή θαη ην 
bain-mixte (Καηζηκάξδνο, 2010), αλαθαιχπηνληαο ηηο ραξέο ηεο ζάιαζζαο σο αζηηθή 
εκπεηξία.  Νέεο θαηαλαισηηθέο πξαθηηθέο, λένπο ηφπνπο θαη ηξφπνπο ζπλάληεζεο.  Μηα 
λέα δηάζηαζε ηεο πφιεο, ηελ ππεξηνπηθή, κέζα απφ ηελ πην παιηά ηεο, ηε δεκνζηφηεηα.  
Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηδεξνδξφκσλ ζεβάζηεθαλ ηφηε ην ηνπίν θαη ην θπζηθφ 
αλάγιπθν.  Γηαηήξεζαλ ειεγρφκελε θιίκαθα, αθήλνληαο ηελ αθηή ζε θνηλή ρξήζε 
(Καξχδεο, 2010), αληίζεηα κε ηα ζεκεξηλά αλαπηπμηαθά έξγα. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '20, άιινη παξάγνληεο βάξπλαλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο  
θαιεξηθήο ελδνρψξαο, βάδνληαο ζε ιεηηνπξγία ηνλ κεραληζκφ ιήςεο απνζηάζεσλ πνπ 
δηαθνξνπνηεί ηελ θνηλσληθή γεσγξαθία ησλ πφιεσλ.  ρη πηα ν παξαζεξηζκφο θαη ε 
αλαςπρή, αιιά ε αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ άμνλα θαη ηνπ ιηκαληνχ, ε ρσξνζέηεζε ησλ 
ζπλνηθηζκψλ (Μπειαβίιαο, 2001).  ρη ηα κέιε ηεο αζελατθήο ειίη, αιιά εξγάηεο, 
ππάιιεινη, λαπηηθνί θαη βηνηέρλεο, πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξά Αζία θαη κεηαλάζηεο απφ ηα 
λεζηά.  Μέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο ε αθηή.  ε παιηέο θσηνγξαθίεο, βιέπνπκε 
εηθφλεο θαινθαηξηλήο ιατθήο γηνξηήο θαη ρεηκσληάηηθεο αλάπαπιαο.  Απφ πξνθνξηθέο 
καξηπξίεο καζαίλνπκε γηα θεκηζκέλα ζηέθηα θαη θέληξα δηαζθέδαζεο πάλσ ζην θχκα, γηα 
κηα ακκνπδηά πνπ ήηαλ αθφκα πξνέθηαζε ηεο γεηηνληάο θη έλα δξφκν φπνπ ην θνπδνχλη 
ηνπ ηξακ ζπληνληδφηαλ κε ην θνπδνχλη ηεο βάξδηαο ζηα εξγνζηάζηα.   

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, ε αθηή παξέκελε δεκνθηιήο, αιιά ήηαλ ήδε 
κνιπζκέλε, ζπλσζηηζκέλε, ρσξίο ππνδνκέο, εθηεζεηκέλε ζε πιεκκπξηθφ θίλδπλν 
(άξξνο, 2004), απνηέιεζκα ηεο εγθαηάιεηςεο πνπ γηα ρξφληα βίσζαλ νη ιατθέο γεηηνληέο 
ηεο Αζήλαο, πνιηηηθά χπνπηεο, δηνηθεηηθά πεξηζσξηνπνηεκέλεο, απνχζεο απφ ηα 
πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ.  Θα έιεγε θαλείο φηη απηφ θαινχζε γηα έξγα “αλαβάζκηζεο”.  
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαινχζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο άιιεο αθηήο ζηε ζέζε ηεο.   

 
 

2. ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ 
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ην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο επθνξίαο ηνπ ΄60, ν ηνπξηζκφο αληηπξνζψπεπε ήδε ην 
ππεξφπιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην εηζηηήξηφ ηεο ζην δηεζλή αληαγσληζκφ.  Η 
Αζήλα, αλαπηπζζφκελν θέληξν κεηαθνξψλ (Burgel, 1976), ζα ήηαλ ην θέληξν ηεο 
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο εμαζθαιίδνληαο, καδί κε ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα, ηηο ππνδνκέο κηαο 
ζχγρξνλεο πφιεο θαη ηελ αχξα ηεο θνηηίδαο (θαη πάιη) ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ.  Ση ζα 
κπνξνχζε λα ηελ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην Φαιεξηθφ ξκν - ζην πξψην 
πιάλν ηεο εηθφλαο πνπ ζα είραλ νη επηζθέπηεο ηεο απφ ην θαηάζηξσκα ησλ θαξαβηψλ;   

ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ πνιενδνκηθή πξσηνπνξία ηεο επνρήο 
ν Φαιεξηθφο ξκνο πξνζδηνξίδεηαη ζηαζεξά ζαλ ηνπξηζηηθφο πφινο θαη, κε 
επηζπεχδνπζα αξρή ηνλ ΔΟΣ, ην 1965 πξνθεξχζζεηαη ν πξψηνο δηαγσληζκφο γηα ηελ 
πνιενδνκηθή ηνπ νξγάλσζε (Κνχιεο, 1989), ρσξίο θακηά αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα 
αμηνπνίεζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηεο πεξηνρήο.  Παξφηη πξνβιέπνληαη απνρεηεπηηθά θαη 
απνζηξαγγηζηηθά έξγα, ε αθηή πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κε επηρσκαηψζεηο κέρξη 400 κέηξα 
πξνο ηε ζάιαζζα.  Πάλσ ζ' απηή ηελ πιαηθφξκα, ζα αλαπηπρζνχλ εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο 
θαη αζιεηηθέο ρξήζεηο.  Κιεηζηή ππεξπςσκέλε αξηεξία κε αληζφπεδνπο θφκβνπο ζηα δχν 
άθξα ηεο αθηήο ζα δηαρσξίδεη ηελ πεξηνρή αλάπιαζεο, αθφκα θαη νπηηθά, απφ ηηο φκνξεο 
πεξηνρέο.  

Έξγν θιίκαθαο πξσηφγλσξεο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ζπκβαηφ σζηφζν κε ηνλ 
γηγαληηζκφ θαη ην ιεηηνπξγηζκφ ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ γίλνληαλ κε θεληξηθφ 
ζρεδηαζκφ θαη δεκφζηα δαπάλε ζε κηα επνρή αλαπηπμηαθήο επθνξίαο.  Αξρίδνληαο ην 
1968, ηα ρσκαηνπξγηθά θξάηεζαλ πεξίπνπ ζαξάληα ρξφληα.  Σν 1968 θαηεδαθίζηεθαλ θαη 
ηα ππνιείκκαηα ησλ ινπηξψλ ηνπ Νένπ Φαιήξνπ.  Η παξαιηαθή ιεσθφξνο 
νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ ΄80, φηαλ θαηαζθεπαδφηαλ ην ΔΦ, πίζσ απφ ηα επάιιεια 
επίπεδα ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ.   

 
3. ΜΔΓΑΛΔ ΑΦΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΛΗ 

 
Καζψο ηέιεησλαλ ηα ηξηάληα ρξπζά ρξφληα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηέηνησλ έξγσλ γηλφηαλ 

νινέλα θαη πην δχζθνιε.  Η επηηάρπλζή ηνπο ρξεηάζηεθε ην κεραληζκφ ηδησηηθνπνίεζεο 
πνπ ζηήζεθε ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο ελφο εζληθνχ πφζνπ πνπ γη αθφκα κηα θνξά 
ππνζρφηαλ λα θάλεη ηελ Αζήλα πξσηεχνληα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  Ο Φαιεξηθφο ξκνο 
επηιέρηεθε γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, 
κε αληίζηνηρν πξνγξακκαηηζκφ:  Αζιεηηζκφο θαη ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο (Παπακαξίλνπ, 
2007).  Αλψλπκε εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ, κέζα απφ επάιιειεο ζπγρσλεχζεηο θαη αιιαγέο 
ηνπ ζρήκαηνο, πήξε ηελ θπξηφηεηα ηνπ ρψξνπ.  Έλα αθφκα θιεηζηφ ζηάδην 
θαηαζθεπάζηεθε ζηελ άιιε πιεπξά ηεο αθηήο, ελψ ε πξνέθηαζε ηεο Δζληθήο Οδνχ 
θάιππηε ηνλ Κεθηζφ κε λέν αληζφπεδν θφκβν.  ην κεηαμχ, νινθιεξψλνληαλ νη 
επηρσκαηψζεηο, δηεπξχλνληαο ηνλ εθκεηαιιεχζηκν ρψξν.   

Η ζθνπηκφηεηα έγηλε θαηαλνεηή φηαλ, κεηά ηνπο αγψλεο, άξρηζαλ λα κπαίλνπλ ζε 
δηαβνχιεπζε πξνηάζεηο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ, πνπ ζηαζεξά πξνζέθξνπαλ 
ζηηο αμηψζεηο ησλ φκνξσλ δήκσλ γηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ παξαιία, γηα κηθξφηεξνπο 
ζπληειεζηέο δφκεζεο, γηα έξγα πξαζίλνπ ππφ δεκφζηα δηαρείξηζε.  Η δηαπξαγκάηεπζε 
πιαηζηψζεθε απφ έληνλε αθηηβίζηηθε δξάζε θαη πξνζπάζεηεο γηα δηάρπζε ηεο 
πιεξνθφξεζεο.   
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πσο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ Αγψλσλ έγηλε θαλεξφ φηη ηα έξγα ζα 
ελέηεηλαλ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο γχξσ πεξηνρήο, κεηά ηνπο Αγψλεο έγηλε θαλεξφ φηη ζην 
Φαιεξηθφ ξκν παηδφηαλ ε θπξίαξρε, εθεμήο, αληίιεςε γηα ηελ αλάπηπμε.  Αλάπηπμε 
ζπλαξηψκελε κε ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη απνδνηηθφηεηα πνπ 
πξνυπνζέηεη ηελ απνξξχζκηζε ησλ κεραληζκψλ αλαδηαλνκήο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 
πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο.  Απειεπζέξσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
ησλ κεραληζκψλ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ (Υάξβετ, 2007).  ηε λενθηιειεχζεξε 
νξζνδνμία εκθαλίδεηαη ζαλ κνίξα πνπ, γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο, απαηηείηαη ε άξζε ησλ 
ζεζκηθψλ εκπνδίσλ θαη ε απνδνρή ησλ αλαγθαίσλ ζπλεπεηψλ.  Μεηαμχ ηνπο θαη ε 
πεξηζσξηνπνίεζε πιεζπζκψλ.  Μνίξα θη απηή ηνπ θαζελφο απφ καο.  Σνλ θπληζκφ κηαο 
ηέηνηαο αληίιεςεο βιέπνπκε κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν ζηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ησλ 
έξγσλ ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή εηδεζενγξαθία.   

 
4. ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΖ  
 

Σν κέγεζνο είλαη ε θξίζηκε παξάκεηξνο ζηελ θνχξζα ηνπ αληαγσληζκνχ.  Μεγάιν 
χςνο επέλδπζεο, κεγάιεο εθηάζεηο γεο, φγθνη θαη χςε θηηξίσλ, ζχλζεηεο ρξήζεηο θαη 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο.  Απαηηνχληαη επίζεο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο πνπ ζα πάξνπλ 
ππφςε ηε ζέζε θαη ηε κνξθή ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ.  Κεληξηθφηεηα, νξαηφηεηα, 
πξνζβαζηκφηεηα, επηβιεηηθά θηίξηα, εμεδεηεκέλε αηζζεηηθή, ιάκςε, ρψξνη πινχζηνη ζε 
αθεγεκαηηθφηεηα (Lash, Urry, 1994).  Γη απηφ νη αλαπιάζεηο πδάηηλσλ κεηψπσλ - 
ζπλήζσο εθηεηακέλεο βηνκεραληθέο θαη ιηκεληθέο δψλεο ζε παξαθκή αιιά θαη ζε θαίξηα 
ζέζε - πξνζθέξνπλ ηφζν ζπρλά επθαηξίεο ζε αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο δηςαζκέλεο γηα 
δεκφζηα γε θαη επηρνξεγήζεηο, δηακνξθψλνληαο ηα αζηξαθηεξά ηνπία ηνπ 
λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηα πάξθα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο 
“πφινπο πνιηηηζκνχ” πνπ ζα εγγπεζνχλ ηε “λέα ηαπηφηεηα” πφιεσλ πνπ αληαγσλίδνληαη 
γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ αλα-θαηαζθεπάδνληαο ηελ ηζηνξηθή ηνπο 
κλήκε σο εηαηξηθφ ινγφηππν.   

Ο Φαιεξηθφο ξκνο έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αλαγθαίν κέγεζνο γηα λα δψζεη 
ην ππφδεηγκα αλάινγσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.  Υαξαθηεξηζηηθφ θαη ην είδνο 
ηεο επέλδπζεο, κε δχν ζπλεδξηαθά θέληξα ζηνλ ίδην ρψξν θαη ζε ζπδήηεζε ηελ 
μελνδνρεηαθή ππνδνκή, δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεληξσηηθέο κε δηάξθεηα, επηιεθηηθφηεηα, 
πςειή αληαγσληζηηθφηεηα.  Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαδεηθλχνληαη, ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, ζηνλ θαζεκεξηλφ θαηαηγηζκφ αλαθνηλψζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ κε πνιινχο 
αξηζκνχο:  εθαηνκκχξηα επξψ πνπ ζα επελδπζνχλ ζ' απηή ή ηελ άιιε θάζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά κέηξα, ρηιηάδεο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζπλέδξσλ, 
θιίλεο, αθίμεηο, ρηιηάδεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ θαηαζθεπή, ζηε ιεηηνπξγία, ζηελ 
εθηηκψκελε αθηίλα επηξξνήο ηνπ έξγνπ.  πγθξίζεηο επελδπηηθψλ κεγεζψλ θαη θηλδχλσλ, 
ιεπηνκέξεηεο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπκθσλίεο, δεηήκαηα δηαρείξηζεο.  Ο ιφγνο πάληα 
απφ ηελ πιεπξά ηνπ επελδπηή, αφξαηνπ πίζσ απφ αθξσλχκηα εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, θαζψο 
απφ ηηο επηινγέο ηνπ ζα εμαξηεζεί ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  Πξνθαλήο ν 
εθβηαζκφο κε ηε δεδνκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  Απηνλφεην φηη ην 
αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζα ηαπηηζηεί καδί ηνπ θαη ζα κνηξαζηεί ηηο αγσλίεο ηνπ.  Ο 
κνλφδξνκνο δελ επηηξέπεη ηελ πνιπηέιεηα απνζηαζηνπνίεζεο.  Αληίζεηα, επηβάιιεη ηε 
ζπζηξάηεπζε, κηα πνπ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πάληα “πγηήο” θαη νη δξάζεηο 
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“θαηλνηφκεο”.  ε αληίζηνηρν πιήζνο δεκνζηεχζεσλ, απηή ηε θνξά ζην life style ηχπν, ζα 
δνχκε ινηπφλ ηε ξεηνξηθή ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο αλαβάζκηζεο, ηεο θάζαξζεο γηαηί 
είλαη, ελ ηέιεη, αλαγθαία ηα έξγα, ηα πεξηκέλακε κε αλππνκνλεζία φπσο θαη ηηο θάζε 
ινγήο “ηζηνξίεο επηηπρίαο” πνπ ζηήλνληαη κε ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  
Αιιά, θπξίσο, ζα δνχκε ηε ξεηνξηθή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο ε αλάπιαζε ηνπ 
Φαιεξηθνχ ξκνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, κε ηελ 
θαηαζθεπή κηαο λέαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο.  Να έλαο αθφκα επγελήο ζθνπφο. 

ηνλ αληίπνδα ζα βξνχκε ην ζηηγκαηηζκφ ησλ “απαμησκέλσλ”, “αλζπγηεηλψλ”, 
επηθίλδπλσλ”, άρξεζησλ” ρψξσλ πνπ “δελ αμίδνπλ ζηελ πφιε καο”, απφ θπβεξλεηηθά θαη 
επηρεηξεκαηηθά ζηειέρε, πξφζπκα κέζα ελεκέξσζεο, δεκηνπξγηθέο νκάδεο θαη 
επηζηεκνληθνχο θχθινπο, πνπ, αδηαθνξψληαο γηα ην ξεβαλζηζκφ ηεο “αλάθηεζεο” ησλ 
πφξσλ ηεο πφιεο, παξαζησπνχλ ηελ απνεπέλδπζε ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φαιεξηθνχ 
ξκνπ, ηε ζπλεηδεηή θαηαζηξνθή πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνβάζκηζεο.  Οη ιέμεηο είλαη 
ραξαθηεξηζηηθέο:  ζθνππηδφηνπνο, θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία, κε-ηφπνο.  Μφληκε 
επσδφο ε αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ έξγσλ.  πρλέο νη δηακαξηπξίεο γηα “ρξνλνβφξεο 
δηαδηθαζίεο” θαη γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα - αιιά θαη γηα ηελ αθηηβίζηηθε δξάζε ζηελ 
πεξηνρή.  ηηγκαηηζκφο ρψξσλ θαη αλζξψπσλ.   

 
5. Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ 

 
'Δρεη γξαθηεί φηη ν εμεπγεληζκφο πξνυπνζέηεη ηελ πθαξπαγή γεο (Smith, 1996) πνπ δε 

λνκηκνπνηείηαη παξά κε ηε δπζθήκηζή ηεο – ή κε ηελ παξαγλψξηζε.  χκθσλα κε 
πξφζθαηε επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε (Γξαγψλαο, 2011), “αλ εμαηξέζνπκε ην ζχληνκν 
θαινθαίξη ηνπ 2004, ε ηζηνξία ηνπ Φαιεξηθνχ φξκνπ είλαη ηδηαίηεξα θησρή, ε ηαπηφηεηα 
ηεο πεξηνρήο απξνζδηφξηζηε θαη ε ζπιινγηθή κλήκε ηεο πεξηνξηζκέλε, έσο αλχπαξθηε ... 
Απνηέιεζε δεκνθηιή πξννξηζκφ κφλν γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ... φηαλ ζηελ 
πεξηνρή δεκηνπξγήζεθαλ εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη θηίζηεθαλ επαχιεηο εππφξσλ 
αζελαίσλ.  Αθνινχζεζε κηα παξαηεηακέλε πεξίνδνο παξαθκήο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
20νπ αηψλα”.   

“Αλχπαξθηε”, ζηελ παξαπάλσ αλαθνξά, είλαη ε ζπιινγηθή κλήκε απηψλ πνπ δελ 
ξσηήζεθαλ νχηε γηα ηελ εγθαηάιεηςε νχηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηφπνπ ηνπο, απηψλ 
πνπ δελ αλήθνπλ ίζσο ζηνπο “εχπνξνπο αζελαίνπο” αιιά επηκέλνπλ λα δνπλ εθεί θαη λα 
έρνπλ αλάγθε πξφζβαζεο ζε φηη είλαη “κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο” γηα πνιενδφκνπο θαη 
πνιηηηθνχο: ην λεξφ, ην ηνπίν, ν νξίδνληαο, νη ηξφπνη δσήο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ απφιαπζή ηνπο.  ε παιηφηεξε έξεπλα (Μάξθνπ, 2000), δηαπηζηψζακε 
φηη απηφ ζπκνχληαη θη απηφ πξνζδνθνχλ νη θάηνηθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ.  Γη απηφ θαη 
δηαηππψλνπλ μαλά θαη μαλά κε ζεζκηθνχο θαη θηλεκαηηθνχο ηξφπνπο ην αίηεκα γηα 
πξφζβαζε ζηελ αθηή, παξά ηελ “παξαηεηακέλε πεξίνδν παξαθκήο”, παξά ηελ “ηδηαίηεξα 
θησρή” ηζηνξία - αλ βάινπκε κέζα κφλν ηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. 

ζν γηα ηελ “ απξνζδηφξηζηε ηαπηφηεηα”, ίζσο δελ ζάπξεπε λα ηελ αλαδεηήζνπκε ζην 
απνηέιεζκα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ αιιά ζ' απηφ πνπ, ζηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ, 
παίρηεθε θαη ράζεθε πνιιέο θνξέο, απφ ηελ άιιε κεξηά ηεο παξαιηαθήο, κέρξη λα γίλεη 
αμίσζε θαη πξνζδνθία.  Η ηαπηφηεηα θάζε πεξηνρήο ζα παξακέλεη απξνζδηφξηζηε αλ δελ 
πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ηεο.  Καη ην πξφβιεκα κε ηα έξγα αμηνπνίεζεο ηεο 
θαιεξηθήο αθηήο, κε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επελδχζεηο θαη ηηο ρξήζεηο είλαη φηη ζηνπο 
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δηθαηνχρνπο πεξηιακβάλνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο επελδπηέο θαη ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ 
πνπ ζα απνιακβάλνπλ ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, ηνπο θαηαλαισηέο ησλ επηηεξνχκελσλ 
εκπνξηθψλ θέληξσλ, ηνπο ηδαληθνχο πεξηπαηεηέο ηδαληθψλ ρψξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 
rendering ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ.   

Μ' φιε ηε 3d ηερλνινγία ζρεδηαζκνχ, νη ρψξνη πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηέηνηα έξγα είλαη 
δχν δηαζηάζεσλ.  Κηίξηα πνπ γξάθνπλ θαιά ζε δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη ηνπία 
θαδξαξηζκέλα απφ ην παξάζπξν ζνπίηαο πνιπηεινχο μελνδνρείνπ.  Κνκκάηηα κηαο 
αθήγεζεο κε πξνδηαγεγξακκέλε έθβαζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 
ηνπνζεηήζεθε ε πεξα ζην παδι ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ.   

 
6. Ζ ΟΠΔΡΑ ΚΑΗ Ζ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 

 
Θεσξεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ Ιδξχκαηνο ηαχξνπ Νηάξρνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

κειέηεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Λπξηθήο θελήο θαη ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο 
(Γισζζηψηεο, 2009), ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ Ιππνδξφκνπ (κε ηε ζπκβνιή κάιηζηα 
δηαθεθξηκέλνπ κειεηεηή) ηθαλνπνηεί ηφζν ηνλ πνιενδνκηθφ πξννξηζκφ ηεο πεξηνρήο, σο 
πφινπ αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο, φζν θαη ηηο ρξνλίδνπζεο 
αλάγθεο αλάπηπμεο δπν θνξπθαίσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ.  εκαληηθφ κέξνο ηεο ρνξεγίαο 
θαιχπηεη θαη ην ζρεδηαζκφ πάξθνπ πςεινχ πξαζίλνπ θαη ήπηνπ αζιεηηζκνχ γχξσ απφ ην 
λέν θηίξην θαη ζηελ παξαιία ηνπ Μνζράηνπ.  Ιθαλνπνηνχληαη έηζη ηα αηηήκαηα ησλ 
φκνξσλ δήκσλ κε ην πξφζζεην πιενλέθηεκα ελφο πξσηνπνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ 
(Παγθάινπ, 2013).  Η πξνζθνξά ηνπ ηδξχκαηνο ραηξεηίζηεθε κε επγλσκνζχλε απφ ηα 
θπβεξλεηηθά ζηειέρε θαη κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνλ ηχπν.  Σν έξγν έρεη ήδε έρεη εληαρζεί 
ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο (Αλψλπκν, ΠΔΠ Αηηηθήο, 2013) 
θαη ζεσξείηαη θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ξκνπ.  Με απηφ ην 
δεδνκέλν, κειεηήζεθε ν “πνιηηηζηηθφο” δηάδξνκνο πνπ ζα ζπλδέεη ην Γέιηα, κέζσ ηεο 
Λεσθφξνπ πγγξνχ σο “άμνλα πνιηηηζκνχ”, κε ηελ ππφ αλαβάζκηζε Οδφ Παλεπηζηεκίνπ.  
ην ζχλνιν απηψλ ησλ έξγσλ ζα βαζηζηεί ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο πνιηηηζηηθνχ 
ηνπξηζκνχ πνπ ζα αλαγελλήζεη ηελ Αζήλα.  (Αο κε ζπδεηήζνπκε  βέβαηα γηα 
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηεξαξρήζεηο ζηφρσλ θαη κέζσλ ζηε ζπγθπξία ησλ πην δξακαηηθψλ 
κεηαβνιψλ ζηελ θνηλσληθή θαη παξαγσγηθή δνκή ηεο πφιεο, αο κε ζπδεηήζνπκε γηα ηελ 
θαηαλνκή ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ζην ρψξν ηεο πφιεο, κε ζηνηρεηψδε έλλνηα 
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη κε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηαηί, ην κάζακε πηα, ζηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε “δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο”).    

Η ηφζν ζεακαηηθή απηή εμέιημε είρε κηα εμίζνπ ζεακαηηθή παξάπιεπξε ζπλέπεηα:  
Αλαδσπχξσζε ηε ζπδήηεζε γηα ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εγθαηαζηάζεσλ ειιηκεληζκνχ 
γηα θξνπαδηεξφπινηα ζην Φαιεξηθφ ξκν.  χκθσλα κε πνιπάξηζκα δεκνζηεχκαηα, ην 
θηίξην ηεο πεξαο ζα πξφζθεξε ην ζηνηρείν ειθπζηηθφηεηαο πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα 
ρσξνζέηεζε, ε Λεσθφξνο πγγξνχ ζα πξφζθεξε ηελ άκεζε πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ 
θέληξν θαη ην αδηακφξθσην ηκήκα ηεο αθηήο ζα εμαζθάιηδε ηελ αλαγθαία επηθάλεηα 
ζηάζκεπζεο.  Η ζπδήηεζε δίραζε ηνλ ηχπν, ην θνηλφ, ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν, ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο, ηηο ηνπηθέο αξρέο, αθφκα θαη ηελ θπβεξλεηηθή παξάηαμε.  Σα 
εκπιεθφκελα κεγέζε δχζθνια ζπκβηβάδνληαη κε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ.  Άιισζηε, πξνζθέξεηαη ελαιιαθηηθή ιχζε ζην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζή ηεο, ε δηακάρε έδεημε φηη, γηα ην είδνο ησλ αλαπιάζεσλ 
πνπ εγθαηληάδεη ζηελ Διιάδα ν Φαιεξηθφο ξκνο, ην ζθελνγξαθηθφ ζηνηρείν έρεη 
δεζπφδνπζα ζεκαζία ηφζν ψζηε λα βάδεη ζε δεχηεξν πιάλν (ή κήπσο λα ζπζθνηίδεη 
ππεξεηψληαο;) ηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο.  Με αθαηαλφεην ηξφπν ππνβαζκίζηεθε 
πξφζθαηξα ε ζπδήηεζε γηα ην θέληξν ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ελψ ηα έξγα ζπλερίδνληαη 
κε εληεηλφκελν ξπζκφ.  Με εχινγν ηξφπν ε νξγαλσκέλε πξνβνιή ηνπ πάξθνπ πξαζίλνπ 
παξαζησπά ηα αδηεπθξίληζηα πάληα εκπνξηθά ηνπ παξειθφκελα. 

Σν ζθελνγξαθηθφ ζηνηρείν αλαδεηθλχεηαη αθφκε θαη ζ' απηφ ην νηθνινγηθφ θαηά ηα 
άιια  πάξθν πξαζίλνπ.  αλ πξνέθηαζε ελφο απφ ηνπο πεδνδξφκνπο ηνπ (“άμνλαο 
πνιηηηζκνχ” θη απηφο), θαηαζθεπάδεηαη πξνβιήηα πνπ ζπκίδεη εθείλε ηεο εηαηξείαο 
ζηδεξνδξφκσλ (γηαηί ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή κεηξάλε ηα ζεκαηλφκελα), ε νπνία 
απνιήγεη ζην απαξαίηεην γη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κειέηεο ηνπφζεκν.  Πξφθεηηαη γηα κεγα-
θαηαζθεπή εμεδεηεκέλνπ ζρεδηαζκνχ ζην θέληξν ηνπ ξκνπ, νξαηή απφ ζηεξηά θαη 
ζάιαζζα, κε ππνβιεηηθφ λπρηεξηλφ θσηηζκφ, ε νπνία ζα εθθξάδεη ην ζχγρξνλν πλεχκα, 
ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη ην ηζηνξηθφ βάζνο ηνπ ρψξνπ πνπ είλαη ζε αλάπιαζε.  Γηα 
λα κελ αγλνεζεί δε ε δηάζηαζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ε θαηαζθεπή ζα έρεη ηνπξηζηηθή 
ρξήζε.  Ο ζρεηηθφο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε (Αλψλπκν, Pointsupreme, 2013) κε 
ηηο επεπθεκίεο life style πεξηνδηθψλ θαη ηζηνηφπσλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηηο δεκηνπξγηθέο 
δπλάκεηο ηεο πφιεο, ζηελ πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζήο ηεο κε φρεκα ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ.   

 
7. Χ ΓΗΓΑΓΜΑ 

 
Η λενθηιειεχζεξε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ ρξεηάδεηαη κεγάιεο αθεγήζεηο, παιηφ 

εξγαιείν εζεινληηθήο ππνηαγήο, γηα λα εκθαληζζεί σο εχινγε θαη αλαγθαία ε 
θεξδνζθνπία πάλσ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζπζζσξεχνπλ ζηελ πςειφηεξε ππθλφηεηα ην 
ζπκβνιηθφ θεθάιαην ησλ πφιεσλ: Σε κλήκε ησλ ηξφπσλ πνπ ν αλζξψπηλνο κφρζνο 
παξήγε απηνχο ηνπο ρψξνπο, ησλ ηξφπσλ πνπ νη άλζξσπνη ηνπο απφιαπζαλ, ηνπο 
κνηξάζηεθαλ, ηνπο δηεθδίθεζαλ, αιιά θαη ηνλ ελεζηψηα ρξφλν ηέηνησλ δηεθδηθήζεσλ.  
πσο, ζηηο λενθηιειεχζεξεο ζηξαηεγηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ε 
αλάπηπμε κπνξεί λα ζπκβαίλεη παξά θαη ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο, έηζη θαη ε κεηακνληέξλα  
“αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ” κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη εξήκελ ή θαη ελαληίνλ ησλ 
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε, αμίσζε θαη δηθαίσκα ζ' απηφλ.  Οη αξρηηέθηνλεο θαη νη 
πνιενδφκνη πξέπεη λα μαλαζθεθηνχκε ηελ επζχλε ηεο ζπλελνρήο ζηελ παξαγσγή απηνχ 
ηνπ ρψξνπ γηαηί, πέξα θαη πξηλ απφ απηφλ, νη άλζξσπνη θαη νη θνηλσλίεο επεμεξγάδνληαη 
άιινπο ρψξνπο θη άιιεο αθεγήζεηο, θηηαγκέλεο κε ην πιηθφ ησλ κηθξψλ θαζεκεξηλψλ 
ηνπο νλείξσλ θαη ηεο επηκνλήο ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο .  Γη απηφ θαη κπνξνχλ λα 
θαηαιάβνπλ απηφ πνπ σο εηδηθνί θακηά θνξά παξαγλσξίδνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη ν 
Φαιεξηθφο ξκνο δελ ρξεηάδεηαη θαληαρηεξά ηνπφζεκα.  Έρεη ήδε ην δηθφ ηνπ, ην πην 
κεγάιν θαη ην πην ιακπξφ:  ην ειηνβαζίιεκα.   
 
 
8. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Με έλαπζκα ηηο πνιιαπιέο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαθνξέο ζηνλ ειιεληθφ έληππν θαη 
ειεθηξνληθφ Σχπν ζην γαιαηηθφ ρσξηφ ηνπ Astérix, ζηελ εξγαζία επηζεκαίλεηαη ε φιν θαη 
πην έληνλε κεηαηφπηζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ απφ ηελ πνιηηηθή ζηελ εζηθή. Ζ απφδνζε 
ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ ζπιινγηθήο δξάζεο κε ηελ εηθφλα πεξηηεηρηζκέλσλ αλππφηαθησλ 
ρσξηψλ εμππεξεηεί είηε ηελ απφξξηςε θαη απαμίσζε θάζε κνξθήο δηακαξηπξίαο, είηε 
αληίζεηα ηελ αλάδεημε ηεο ζσξάθηζεο θαη ηνπ εξσηζκνχ ζε πξφηππν αληίζηαζεο. Σα 
λνεηά ηείρε ησλ γαιαηηθψλ ρσξηψλ απνδπλακψλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ελδηάκεζσλ ρψξσλ, 
εθεί φπνπ θαζεκεξηλά δηεθδηθνχληαη πνηθίια θαη ζπρλά ζπγθξνπζηαθά αηηήκαηα, φπνπ 
βηψλεηαη ε εηεξφηεηα θαη αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ακθηζβεηνχληαη φξηα 
θαη παγησκέλεο ηεξαξρίεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνζηαζεξνπνηεζεί ην εξκελεπηηθφ 
πιαίζην πνπ, παξάγνληαο δηπνιηθά ζρήκαηα, εληείλεη ηνπο ρσξν-θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο, 
αλαθπθιψλεη ην θφβν θαη ηαπηφρξνλα θαιιηεξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο πεξηραξαθσκέλεο 
ηδαληθφηεηαο.  

    
Λέξειρ κλειδιά: ρωξν-θνηλωληθνί δηπνιηζκνί, πνιηηηθόο ιόγνο, γαιαηηθά ρωξηά, θόβνο, 
ελδηάκεζνη ρώξνη 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Σν 2001, ζην θφξνπκ «Απξαγκαηνπνίεηε Γεκνθξαηία», ε Chantal Mouffe (ζην: Hall 
θ.ά, 2010:65-66) επηζήκαλε φηη «όηαλ κηα θνηλωλία ζηεξείηαη δπλακηθήο δεκνθξαηηθήο 
δωήο ζηελ νπνία αληηπαξαηίζεληαη πνιιέο θαη πνηθίιεο δεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο ηαπηόηεηεο, 
ηόηε ζηξώλεηαη ην έδαθνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηωλ πνιηηηθώλ ηαπηνηήηωλ από ηαπηίζεηο 
εζλνηηθήο, ζξεζθεπηηθήο, ή εζληθηζηηθήο θύζεο, γελλώληαο αληαγωληζκνύο ηνπο νπνίνπο δελ 
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία». Γψδεθα ρξφληα κεηά, ν πξνβιεκαηηζκφο 
απηφο απνθηά ηδηαίηεξε επηθαηξφηεηα θαζψο βξηζθφκαζηε απέλαληη ζε κηα πξσηνθαλή 
θπβεξλεηηθή απηαξρηθφηεηα. Σα αίηηα είλαη πνιπζχλζεηα, σζηφζν είλαη ζαθέο φηη ε 
απψιεηα ηδενινγηθψλ νξίσλ επλφεζε θαη ζηε ρψξα καο ηελ αλάπηπμε ελφο ιατθίζηηθνπ 
επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, πνπ νδήγεζε ζηε θζνξά ησλ ζεζκψλ θαη ζηελ άξζε εκπηζηνζχλεο 
ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζπλνδεχεηαη ζήκεξα θαη απφ κηα βαζχηεξε 
πνιηηηθή θξίζε πνπ θινλίδεη ην ζχζηεκα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ελψ ε 
ειιεληθή θνηλσλία κνηάδεη ζηαδηαθά λα εγθισβίδεηαη ζε έλαλ «εζληθηζκφ παξαδνζηαθφ, 
αλεπίθαηξν, θαλαηηθφ θαη μελνθνβηθφ» (Φξαγθνπδάθε, 2013:13). εκαληηθφ δηαθχβεπκα ηεο 



346

 

ζεκεξηλήο ζπγθπξίαο είλαη φηη απηά ηα «επηθίλδπλα παξαπξντφληα» ηεο, φπσο ηα απνθαιεί ν 
Arundhati Roy (ζην: Bauman, 2008:25), δηακνξθψλνπλ έλαλ εζηθνπιαζηηθφ ιφγν, κε 
δεηνχκελν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαγκέλεο θπζηθήο ηάμεο ηωλ πξαγκάηωλ. Απηή ε 
επηρεηξεκαηνινγία, ξίρλνληαο λνζηαιγηθέο καηηέο ζε έλα εμηδαληθεπκέλν παξειζφλ, 
θαηαζθεπάδεη επαλάγλσζηνπο, θαζαξνχο δηαρσξηζκνχο (ηαπηφηεηα/εηεξφηεηα, αζθάιεηα/ 
εγθιεκαηηθφηεηα, ηαθηνπνίεζε/αλαξρία, ηδησηηθφ/δεκφζην, ζπλαίλεζε/αζπκθσλία, ήξσαο/ 
δεηιφο, νπηνπία/δπζηνπία θ.ά) πνπ ζσξαθίδνπλ θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη ρψξνπο. Έηζη 
εδξαηψλεη ηελ πεπνίζεζε φηη ππάξρεη κία θαη αδηαπξαγκάηεπηε αιήζεηα, κηα κνλαδηθή 
ιχζε ηελ νπνία δε δηθαηνχκαζηε λα ζπδεηήζνπκε ή λα ακθηζβεηήζνπκε.  

 
Έλαπζκα ζηελ εξγαζία ήηαλ νη πνιιαπιέο ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαθνξέο ζηα ΜΜΔ 

θαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν ζηε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηνπ «γαιαηηθνχ ρσξηνχ». Αληρλεχνληαο 
ηηο ζπλδειψζεηο αληίζηαζεο, αλππαθνήο, εξσηζκνχ θαη ζσξάθηζεο πνπ ε αλαπαξάζηαζε 
(ζηηο εγρψξηεο κεηαιιάμεηο ηεο) ζπλήζσο ελζσκαηψλεη θαζψο θαη ην ηδενινγηθφ ηνπο 
ππφβαζξν, ε εξγαζία απνπεηξάηαη λα αλαδείμεη θάπνηα απφ ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ 
ηελ ηθαλφηεηά καο λα αληηκεησπίζνπκε αηνκηθά θαη θπξίσο ζπιινγηθά ηελ θξίζε θαη ην 
θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην πνπ ηε ζπληεξεί θαη ηελ εδξαηψλεη.  

 
Σν πιηθφ ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ άξζξα ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ηζηνζειίδεο, 

ζηα νπνία ν ρψξνο πνπ παξνπζηάδνπλ παξαπέκπεη ζηηο ηζηνξίεο ηνπ Astérix θαη ηδηαίηεξα 
ζην ζθίηζν ηνπ γαιαηηθνχ ρσξηνχ πνπ αληηζηέθεηαη ζηε ξσκατθή θαηνρή. Δμεηάζηεθαλ 
10 κεηαιιάμεηο ηνπ ζθίηζνπ (απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα), ηα θείκελα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ 
θαη 8 αθφκα αλαθνξέο (ρσξίο ζθίηζν), νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ επηθαηξφηεηα ηεο 
πεξηφδνπ ηεο θξίζεο1. Ζ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο φηη 
νη ζπγγξαθείο (δεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθά πξφζσπα θ.ά.) πηνζεηνχλ κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε 
εξκελεία γηα ην ρψξν. Απηή ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ε ηδενινγηθή επειημία 
ησλ νηθείσλ ζπκβνιηζκψλ ηνπ ζθίηζνπ, παξάγνπλ κηα παγησκέλε αληίιεςε δηπνιηζκνχ 
πνπ ζηηο κέξεο καο ζέηεη ηε βάζε ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ.  
 
2. «ΔΜΔΙ» ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» ΣΗΝ ΠΌΛΗ 
 

 

Οη πξψηεο δπν αλαθνξέο πνπ εμεηάζηεθαλ, δεκνζηεπκέλεο κε 
δέθα ρξφληα δηαθνξά, δελ έρνπλ ζαηηξηθφ ραξαθηήξα. Σν 
γαιαηηθφ ρσξηφ παίξλεη ηε κνξθή θαηαθπγίνπ απφ ηνλ 
απεηιεηηθφ θαη άρξσκν «έμσ» θφζκν ησλ «άιισλ» ζε έλα 
ζπγθηλεζηαθφ θαη λνζηαιγηθφ ιφγν πνπ πεξηγξάθεη, ζηελ πξψηε 
πεξίπησζε, ηνλ «επίγεην παξάδεηζν» ηεο Φηινζέεο κέζα ζηε 
«κεγαιν-ηζηκεληνχπνιε» ηεο Αζήλαο (Βαιιελδξά-Νηθνχδε, 
2002:24) θαη ζηε δεχηεξε κηα αξθεηά δηαθνξεηηθή ζπλνηθία, ηε 
Νέα Φηιαδέιθεηα, πνπ νη θάηνηθνη παξνκνηάδνπλ κε γαιαηηθφ 
ρσξηφ θαζψο «δηαζέηεη ηε δηθή ηεο „ζξεζθεία‟ (ηελ ΑΔΚ), … 
έκβιεκα  (ηνλ  Βπδαληηλό  Γηθέθαιν),  κνλαδηθά  αξρηηεθηνληθά 

                                                           
1 πλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 25 θείκελα. ηε ζχληνκε απηή εηζήγεζε αλαθέξνληαη νξηζκέλα 
ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζεκεηψλνληαη θαη ζην ηέινο ηεο βηβιηνγξαθίαο. 
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ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα ηδηαίηεξε θνπιηνύξα, ... απόξξνηα ηεο θιεξνλνκηάο ηωλ 
κηθξαζηαηηθώλ ηεο ξηδώλ (Γηαλλνπινπνχινπ, 2012). Ζ παξνκνίσζε εθθξάδεη ξεηά, θαη 
ζηηο δπν αλαθνξέο, ηελ επηζπκία ζσξάθηζεο κηαο πξνυπάξρνπζαο ηδαληθφηεηαο. ηνπο 
ζχγρξνλνπο σζηφζν «ξεπζηνχο θαηξνχο», φπσο επηζεκαίλεη ν Zygmunt Bauman, νη 
επηινγέο ελφο ηφπνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζην πψο δνπλ θαη ηη πξνζδνθίεο έρνπλ θαη απηνί νη 
«άιινη» ησλ γεηηνληθψλ ή άιισλ πεξηνρψλ. Καη απηφ δε ζεκαίλεη κφλν θνηλσληθή 
αληζφηεηα, ζεκαίλεη επίζεο κηα ξεαιηζηηθή δηαπίζησζε: φηη ζηνλ παγθνζκηνπνηεκέλν 
θφζκν καο «δελ ππάξρεη ηφπνο φπνπ κπνξεί θαλείο λα δξαπεηεχζεη» (Milan Kundera ζην: 
Bauman, 2008:22,24-25). 
 
 

 

Ζ δεχηεξε παξαπνίεζε ζην ζθίηζν ηνπ René Goscinny 
εκθαλίζηεθε ζε blog ην 2011. Σν γαιαηηθφ ρσξηφ εδψ έρεη 
αξλεηηθή ρξνηά. Οη «ηδαληθέο» θνηλφηεηεο ησλ «αλππφηαθησλ 
πινπζίσλ» (Δθάιε, Φηινζέε θαη Φπρηθφ) ζηνρνπνηνχληαη σο 
αλέγγηρηεο απφ «ηηο πεξηθνπέο, ηε θηώρεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ 
αλεξγία, ηελ απειπηζία θαη όια όζα επέβαιε ζηνπο ππόινηπνπο 
ε Κπβέξλεζε» (Π.Μ., 2011). Ζ αλαπαξάζηαζε ζθηαγξαθεί κηα 
πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλακθίβνια βξίζθεη απήρεζε ζηελ 
πιεηνςεθία φζσλ δνπλ έμσ απφ ηα λνεηά ηείρε ηεο επηδεηθηηθήο 
πνιπηέιεηαο θαη ηεο αιαδνληθήο αδηαθνξίαο. Γε ιέεη σζηφζν 
φιε ηελ αιήζεηα θαη νξηζκέλα ζπκθξαδφκελα ηεο δελ είλαη 
θαζφινπ  απηνλφεηα. ην ρψξν ππάξρνπλ πάληα άθξα πνπ δε 

ζπλαληηνχληαη. Γελ έρνπλ φκσο φξηα ηφζν επδηάθξηηα θαη ηαθηνπνηεκέλα. Μειέηεο γηα ηηο 
ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Αζήλα επηζεκαίλνπλ ηφζν ηελ 
εκβξπαθή εκθάληζε πεξίθιεηζησλ θνηλνηήησλ φζν θαη ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο 
αλάκεημεο ζηηο πνιππιεζέζηεξεο κεζναζηηθέο πεξηνρέο ηδηαίηεξα κε ηε κεηαλαζηεπηηθή 
εηζξνή. Καη είλαη απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ, παξά ηε ρσξηθή εγγχηεηα κε ηα γεγελή 
κεζαία ζηξψκαηα, βηψλνπλ πην έληνλα ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα. Ενπλ ζε ζαθψο 
ππνδεέζηεξεο ζπλζήθεο θαηνηθίαο, απνθιεηζκέλεο απφ θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζπρλά ζε 
άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Μαινχηαο, 2011:58-9, Υαηδεκηράιεο, 2012), εθηεζεηκέλεο 
ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ζηηγκαηηζκέλεο γηα απηήλ. Ζ απξνβιεκάηηζηε 
δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ζε αλαπαξαζηάζεηο εμαξηεκέλεο απφ εηθφλεο ηνκήο, ξήμεο θαη 
αζπλάθεηαο, αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζε νηθείνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ ζθηαγξαθνχλ εζηθέο 
θαη φρη πξαγκαηηθέο ηνπνζεζίεο, Καηαζθεπάδεη φκσο έλα ζθιεξφ δίπνιν κεηαμχ θάπνηνπ 
«εκείο» θαη θάπνησλ «άιισλ» – δίπνιν κε πνιπζήκαληε ρσξηθή ππφζηαζε.  

 
3. Η ΠΔΡΙΥΑΡΑΚΧΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ 

 
 

 

Οη πην γλσζηέο ίζσο αλαθνξέο ζε γαιαηηθά ρσξηά αθνξνχλ 
πξαθηηθέο δηακαξηπξίαο θαη δηεθδίθεζεο ζε πεξηνρέο φπσο 
ζηελ Κεξαηέα (γηα ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ ζην 
Οβξηφθαζηξν) θαη πην πξφζθαηα ζηελ Ηεξηζζφ γηα ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν πξψηνο ν Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο 
Νίθνο Γέλδηαο. Ζ δήισζή ηνπ φηη «αλ νπνηαδήπνηε θνηλόηεηα, 
ρωξηό ή θωκόπνιε ζηελ Διιάδα έρεη ηελ εληύπωζε όηη κπνξεί   
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λα κεηαηξαπεί ζε γαιαηηθό ρωξηό θαη λα εθαξκόζεη δηθό ηνπ ύληαγκα θαη δίθαην, … απηό 
δελ πξόθεηηαη λα πεξάζεη» (Φσηφπνπινο, 2013), πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο θαζψο δε 
ζηφρεπε κφλν ηνπο θαηνίθνπο πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιίσλ 
ρξπζνχ. Σαπηίδνληαο ηε δηακαξηπξία κε ηελ αλππαθνή θαη ηελ παξαλνκία, ν Τπνπξγφο 
ππνγξάκκηδε ηελ πνιηηηθή θαηαζηνιήο πνπ εθαξκφδεηαη φιν θαη πην έληνλα. Ζ ρξήζε ελφο 
νηθείνπ ζπκβνιηζκνχ εμππεξέηεζε ηελ επαλαγλσζηκφηεηα ηνπ κελχκαηνο θαη νξηνζέηεζε 
ζε έλα βαζκφ ην πιαίζην ηεο αξζξνγξαθίαο πνπ αθνινχζεζε. Οη αληαπνθξίζεηο απφ ηελ 
Ηεξηζζφ πνηθίινπλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηζεκαίλεηαη ηφζν ην κεγάιν δηαθχβεπκα 
λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ε ζεκαζία λα αλαπηπρζνχλ ζηε 
ζπγθπξία ηεο θξίζεο θνηλσληθά θηλήκαηα κε λέεο κνξθέο δηεθδίθεζεο. ε νξηζκέλα 
άξζξα σζηφζν, αλαπαξάρζεθε ν ζπκβνιηζκφ ηνπ γαιαηηθνχ ρσξηνχ ζε αθεγήζεηο φπνπ νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη επαλάγλσζηεο απινπζηεχζεηο ή ππεξβνιέο 
ππνβαζκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο δξάζεο. Σίηινη φπσο «Οη Γαιάηεο ζηελ θνηλσλία 
ηνπ χπλνπ» θαη θξάζεηο φπσο «έθαλαλ ηνλ πφλν ηνπο δχλακε αληίζηαζεο» γηα λα κελ 
θαηαζηξαθεί ε «γελέζιηα γε», «παξακέξηζαλ ηνπο εγσηζκνχο θαη ηηο κηθξναζηηθέο 
ζπλήζεηεο θαη ελψζεθαλ ζε κηα γξνζηά ηζρπξή» θ.ά. (Αλψλπκν, 2013, θαη Υαηδεληθφιαο, 
2013), εγθισβίζηεθαλ ζηελ επηζπκία ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο ε ζπδήηεζε λα κε 
δηεμαρζεί ζε πνιηηηθφ επίπεδν, εληζρχνληαο φκσο παξάιιεια θαη ηελ αληίιεςε ηεο 
πεξηραξαθσκέλεο ηδαληθφηεηαο. 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αλαθνξέο ζε αλππφηαθηεο ζην 
ζχζηεκα θνηλφηεηεο πιεζαίλνπλ ζεκαληηθά, θαιχπηνληαο έλα 
επξχ ηδενινγηθφ θάζκα. Δθηφο απφ ηηο αλαθνξέο ζηελ 
Κεξαηέα, πνπ άιινηε κε εηξσληθά ζρφιηα πεξηγξάθνπλ ηελ 
επίζεζε ησλ θαηνίθσλ ζηα ΜΑΣ «κε βξνρή απφ πέηξεο, 
θξνηίδεο θαη βφκβεο κνιφηνθ» (Καξαλάηζε, 2011) θαη άιινηε 
πκλνχλ ηηο κάρεο «ζψκα κε ζψκα» πνπ έδσζαλ λένη, γνλείο, 
γηαγηάδεο  θαη  παππνχδεο (Γξφζνπ, 2011), εκθαλίζηεθαλ σο 

 

γαιαηηθά ρσξηά ε Κφξηλζνο κε ηνπο «Γαιάηεο πνπ δε ζέινπλ εθεί ην Κέληξν Κξάηεζεο» 
κεηαλαζηψλ (Σδαλάθεο, 2012), ε κηθξή θνηλφηεηα Αλζήιε ηεο Φζηψηηδαο κε ηνπο 
«κηθξνχο Αζηεξίμ» πνπ απνθάζηζαλ ζε ιατθή ζπλέιεπζε λα κελ πιεξψζνπλ ην ραξάηζη 
ζηε ΓΔΖ (Αλψλπκν, 2012), ε αιβαηέξα ληε Μίλην, έλαο κηθξφο νηθηζκφο ζηα ζχλνξα 
Ηζπαλίαο Πνξηνγαιίαο, πνπ «αληηζηέθεηαη ζην επξψ» (Αλψλπκν, 2011)2 αιιά θαη ε 
Ηζιαλδία κε ηνπο «ςαξάδεο πνπ δε καζάλε» θαη αξλνχκελνη σο θνξνινγνχκελνη, λα 
ζψζνπλ ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο, αληηζηάζεθαλ ζηνπο θεξδνζθφπνπο (εξβεηάο, 2011). Σα 
πνιηηηθά δηαθπβεχκαηα ζηα παξαπάλσ «γαιαηηθά ρσξηά» δελ είλαη θνηλά. Χζηφζν 
δεηνχκελν ζηα θείκελα δε κνηάδεη λα είλαη ε θαηάξγεζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε 
ππνθξηηηθά απνχζα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ιηηφηεηαο ή ηα 
νηθνλνκηθά «παηρλίδηα» ηεο ειεχζεξεο αγνξάο (νχηε βέβαηα ε θαηαλφεζε ηνπ ρσξν-
θνηλσληθνχ ηνπο πιαηζίνπ), αιιά ε αλππαθνή, ε αληίζηαζε θαη ν εξσηζκφο σο εζηθέο αμίεο 
πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ (νχησο ή άιισο απαμησκέλν) πνιηηηθφ ιφγν. 

                                                           
2 Ζ είδεζε αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε 50 εκπφξσλ λα εμαξγπξψλνπλ παιηά ραξηνλνκίζκαηα, 
θαη απνηειεί αλαδεκνζίεπζε απφ ηε γαιιηθή εθεκεξίδα Le Monde (Gatinois, 2011) ζηελ νπνία 
σζηφζν δελ ππήξρε αλαθνξά ζε γαιαηηθφ ρσξηφ. 
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πσο παξαηεξεί ν ηαχξνο ηαπξίδεο (2011), «ε εηθόλα πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζρεηηθά 
κε ηηο ρεηξαθεηεκέλεο θνηλόηεηεο ηηο παξνπζηάδεη νρπξωκέλεο ζε έλαλ ηόπν, πάληα έηνηκεο 
λα ακπλζνύλ». Μηα εηθφλα πνπ ηείλεη λα θαηαζθεπάδεη ηε γεσγξαθία ηεο ρεηξαθέηεζεο κε 
ηε κνξθή ελφο ράξηε φπνπ ζεκαδεχνληαη μεθάζαξα ειεχζεξεο πεξηνρέο, πεξηηξηγπξηζκέλεο 
απφ ερζξνχο. Καη επηζεκαίλεη φηη απηή αθξηβψο «ε έκθαζε ζε ρωξηθά εληνπηζκέλεο 
κνξηαθέο εηεξόηεηεο ηείλεη λα νξίδεη ην ρώξν ωο δηεζπαξκέλν θαη δηαθνξνπνηεηηθό…». 
Απαμηψλνληαο ην ζχλζεην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ηνλ δηακνξθψλεη, ε 
εηθφλα απηή πηνζεηεί «έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν εζηθήο πνπ ρωξνπνηεί: απηό πνπ βξίζθεηαη 
καθξηά από ην ππάξρνλ θαθό είλαη, εμ νξηζκνύ, ακόιπλην, απόιπηα “άιιν”». Ζ αληίιεςε 
απηή παξαθηλεί φρη κφλν ηελ πιηθή πεξηραξάθσζε ηνπ ηνπηθνχ, αιιά θαη ακπληηθέο 
ζηξαηεγηθέο ππεξάζπηζεο, νη νπνίεο, φπσο έρεη ππνζηεξίμεη ν Ernesto Laclau (ζην: Hall 
θ.ά, 2010:29), κάιινλ επηβεβαηψλνπλ ηε κφληκε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ. Ζ λέα παγθφζκηα 
ηεξαξρία εμνπζίαο κνηάδεη αθιφλεηε, αθξηβψο επεηδή ν ρψξνο εκθαλίδεηαη θεξκαηηζκέλνο 
θαη ηνπηθνπνηεκέλνο.  

 
Χο γαιαηηθφ ρσξηφ ζηνλ ειιεληθφ Σχπν εκθαλίδεηαη θαη ην ειιεληθφ παλεπηζηήκην 

(Βειηζζαξίνπ, 2011). Ίζσο φκσο πην ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Αιέθνπ 
Αιαβάλνπ (2010) ζε ζπλέληεπμε ζην πιαίζην ηεο πξνεθινγηθήο θακπάληαο ηεο «Διεχζεξεο 
Αηηηθήο», φπνπ, πεξηγξάθνληαο ην φξακα κηαο «αλππφηαθηεο» πεξηθέξεηαο, νκνινγεί φηη 
ηνπ αξέζεη ν Αζηεξίμ θαη ν Οβειίμ: «Μνπ αξέζεη πνπ πεξηθξνλνύλ, γεινηνπνηνύλ θαη 
ζπληξίβνπλ ηνπο Ρωκαίνπο. Θα ήζεια λα κέλω ζε έλα ηέηνην ρωξηό». ε έλα ρσξηφ πνπ, λα 
ζπκεζνχκε, ζρεδηάζηεθε γηα λα ζαηηξίζεη αθξηβψο ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο ρσξηθά 
απνκνλσκέλεο θαη πεξηηεηρηζκέλεο ειεπζεξίαο. 

 
4. Η ΙΓΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΠΟΣΑΓΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

 
 

 

Σν ζθίηζν ηνπ γαιαηηθνχ ρσξηνχ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη 
γηα θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Ζ πξψηε πεξίπησζε 
αθνξά ην «αλππφηαρην, πνιηνξθεκέλν απφ ηα ΜΑΣ» ρσξηφ 
ησλ Δμαξρείσλ (Αλψλπκν, 2009β). Ζ δεχηεξε αλαξηήζεθε ζε 
blog ηεο Υξπζήο Απγήο, αλαθέξεηαη ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα, 
ηε κφλε, γξάθνπλ, πεξηνρή πνπ δελ «έρεη πέζεη ζηα ρέξηα ησλ 
ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ αληηξαηζηζηψλ» 
(Αλψλπκν, 2009α). Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο είλαη ιηγφηεξν 
δηαδεδνκέλεο. Ζ πεξηραξάθσζε σζηφζν ησλ ζπλνηθηψλ ηνπ 
Κέληξνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν κε πνιχ πην 
αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, θέηνο ην 
ρεηκψλα ν Γήκαξρνο ηεο Αζήλαο, Γηψξγνο Κακίλεο (2013), ζε 
εκεξίδα γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηε βία ζηελ πφιε, 
ζηνρνπνίεζε ηηο δχν απηέο πεξηνρέο σο «ζεκαδηαθά άβαηα», 
«κε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε πνιηηηθή ηαπηφηεηα», θαη θνηλφ 
ραξαθηεξηζηηθφ «κηα αηκφζθαηξα δηάρπηεο απεηιήο».  

 
Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ζηηο πφιεηο θπξηαξρεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο πνιηηηθέο 
πξαθηηθέο απφ ην δηεζλέο σο ην ηνπηθφ επίπεδν θαη είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην 
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λενθηιειεχζεξν κνληέιν αλάπηπμεο θαη ηελ πνιηηηθή ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. 
Ζ κεηάβαζε ζε κηα αζηπλνκνθξαηνχκελε θαζεκεξηλφηεηα επηηεχρζεθε θαη ζηε ρψξα καο 
ζηαδηαθά απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 βξίζθνληαο επξχηεξε ζπλαίλεζε. Οη 
εθζηξαηείεο γηα ηελ αζθάιεηα, εληζρπκέλεο θαζεκεξηλά θαη απφ ηα ΜΜΔ, κνηάδνπλ λα 
ηθαλνπνηνχλ ην αίζζεκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο ζηξέθνληάο ην ελάληηα ζε θαζεηί πνπ 
παξεθθιίλεη ή δηαθέξεη. Δληείλνληαο ηελ θνηλσληθή πφισζε, απηή ε ηδενινγία ηεο 
ππνηαγκέλεο πξνζηαζίαο δηακνξθψλεη πνιχ πην ζθιεξά φξηα απφ εθείλα ηνπ ηνίρνπ ζε 
κηα νρπξσκέλε θνηλφηεηα, αλαθπθιψλεη ην θφβν, εδξαηψλεη ηε κεηθηνθνβία θαη ην πην ίζσο 
ζεκαληηθφ κεηαηνπίδεη ηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο απφ ηελ πνιηηηθή ζηελ 
εζηθή αληηπαξάζεζε – αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν ζηελ εζληθηζηηθή θαη ξαηζηζηηθή ηδενινγία 
θαη βία.  
 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 
«αν γίνοςμε γαλαηικό σωπιό, θα μαρ πέζει ο οςπανόρ ζηο κεθάλι»3 
 

 Ζ θανπκπφηθε παξάδνζε, επηζεκαίλεη ν Δric Hobsbawm (2013:289-93), επαλαθάκπηεη 
σο εδξαησκέλνο κχζνο ηεο Ακεξηθήο ηελ επνρή ηνπ Ρίγθαλ, εθθξάδνληαο ηνλ αηνκηζηηθφ 
αλαξρηζκφ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ ακεξηθαληθφ θαπηηαιηζκφ – ηνλ αλαξρηζκφ ηεο 
αγνξάο, αιιά θαη «ην ηδαληθφ ελφο αηφκνπ αλεμέιεγθηνπ απφ θάζε πεξηνξηζκφ ηεο 
θξαηηθήο αξρήο». Κάηη αληίζηνηρν εθθξάδνπλ θαη ηα γαιαηηθά ρσξηά ζηελ Διιάδα ηεο 
θξίζεο κνινλφηη ζπρλά ε επηλνεκέλε παξάδνζή ηνπο ζεσξείηαη φρεκα γηα λα εθζεηαζηεί ε 
αξεηή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο ζπιινγηθήο δηεθδίθεζεο. Ζ πεπνίζεζε φηη ε 
δεκνθξαηία θαη ε ειεπζεξία κπνξνχλ λα πεξηραξαθσζνχλ ζε έλα ρσξηφ, κηα πφιε ή κηα 
ρψξα, ππνλνεί ηελ χπαξμε ελφο πξνυπάξρνληνο, ηδεαηνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δεκφζηα επίδεημε 
δχλακεο θαη ξεηνξηθψλ παιηθαξηζκψλ απέλαληη ζηνλ «μέλν ερζξφ» θαη ηνπο «εζσηεξηθνχο 
ηνπ πξάθηνξεο» πνπ απεηινχλ ην έζλνο, ππνλνεί κηα ηδεαηή θνηλσλία κε ζηαηηθή, 
«ακφιπληε» ηαπηφηεηα, απφιπηα νκνγελνπνηεκέλε θαη άθξσο αλδξνθξαηνχκελε. Κνηλσλία 
«θανπκπφεδσλ» πνπ, ππεξαζπηδφκελνη ηα παξαδνζηαθά ηδαληθά ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, 
εδξαηψλνπλ ηελ ηδενινγία ηεο ζσξαθηζκέλεο αζθάιεηαο, κηαο ηδενινγίαο πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηελ αλαθχθισζε ηνπ δηάρπηνπ θφβνπ θαζεκεξηλά κέζσ κηαο εζηθήο αληηπαξάζεζεο κε 
ζηνρεπκέλεο πξνθαηαιήςεηο, αληαγσληζκνχο νκάδσλ θαη ππνβφζθνπζεο ερζξφηεηεο. ην 
ίδην πιαίζην, ν απηαξρηθφο αληίινγνο ησλ θξαηηθψλ αξρψλ γηα ηηο επηθείκελεο θαηαζηξνθέο 
εάλ ε γεηηνληά κεηαηξαπεί ζε «αλππφηαθηε θνηλφηεηα» γίλεηαη πην πεηζηηθφο γηαηί δελ 
ελνρνπνηεί ην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα, αληίζεηα ηα ελδπλακψλεη. Ζ αλάγθε 
απεγθισβηζκνχ απφ ηηο δηπνιηθέο δηαηππψζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ απηήλ ηελ αφξαηε 
παγίδα θαη ηηο νξαηέο ηεο ρσξηθέο ζπλέπεηεο, καο νδεγνχλ ζε δπν ζχληνκεο επηζεκάλζεηο: 

 
Ζ πξψηε αθνξά ηελ απνκπζνπνίεζε ηεο αληίιεςεο πνπ εκθαλίδεη ηηο ζπλδέζεηο ιαψλ 

θαη ηφπσλ σο ζηαζεξέο, ππνθείκελεο ζηελ απινπζηεπηηθή ινγηθή ηεο νκνηνγέλεηαο, ελψ 
είλαη αζηαζείο, ππφ ακθηζβήηεζε θαη ξεπζηέο. Απηφ απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε 
ηεο ελφηεηαο ηνπ «εκείο» θαη ηεο εηεξφηεηαο ηνπ «άιινπ», φρη φκσο γηα λα εγθαηαζηαζεί 
κηα δηαινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζε γεσγξαθηθά δηαθξηηέο θνηλσλίεο, αιιά γηα λα γίλνπλ 
                                                           
3 Ζ θξάζε παξαπέκπεη ζε άξζξν ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ ζην Βήκα (2013), κε ηίηιν «Γελ 
ππάξρεη καγηθφ θίιηξν εηζαγσγήο» θαη βαζηθφ επηρείξεκα ηελ επηηαθηηθή θαη απαξαίηεηε κε 
αιιαγή πνξείαο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. 
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νξαηέο νη «δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζε έλαλ θφζκν, πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά 
θαη νηθνλνκηθά, αιιεινζπλδεφκελσλ ρψξσλ» (Gupta, 2005:82,87). Απηφ ζεκαίλεη φηη 
είκαζηε αλνηθηνί ζε κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο δηθήο καο ηαπηφηεηαο, φηη δεκηνπξγνχκε 
γέθπξεο γηα λα αλαδεηρζνχλ νη ελδηάκεζνη εθείλνη ρψξνη πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (ηαπξίδεο, 2011), ρψξνη κέζα 
ζηνπο νπνίνπο θαζεκεξηλά κπξηάδεο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο αλαπξνζδηνξίδνπλ ζεκαζίεο 
θαη κεηαηνπίδνπλ φξηα. εκαίλεη φκσο εμίζνπ ηε παξαδνρή απηνχ πνπ ε Doreen Massey 
(2001:28) απνθαιεί «ηαπηνρξνλία ηεο δηαθνξάο»: φηη «νη πξαγκαηηθά ππαξθηνί “άιινη” 
ίζωο λα κε καο αθνινπζνύλ απιώο, αιιά λα έρνπλ λα πνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο». Ζ 
αλάγλσζε απηήο ηεο ηαπηνρξνλίαο απαηηεί αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε 
ην ρψξν, αλαιχνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπκε θαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν ζπλζέηνπκε ηηο κηθξέο ηνπηθέο ηζηνξίεο κε ηε κεγάιε «παγθφζκηα εηθφλα». 

 
Ζ απνδέζκεπζε απφ ηε ρσξηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ελφο (απζεληηθνχ) κέζα θαη ελφο 

έμσ, απαηηεί επίζεο ηελ αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηνλ αλαγλσξηζκέλν ερζξφ ηεο ειίη 
ηάμεο ησλ παγθφζκησλ ρεηξηζηψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θπξίαξρνπ άιινπ σο δεδνκέλνπ 
ερζξνχ εδξαηψλεη ηελ εμνπζία ηνπ αληί λα ηελ απνγπκλψλεη. Καη αληίζηνηρα, ε απνδνρή 
κηαο ππάξρνπζαο ρσξηθήο ηάμεο σο θαηεζηεκέλεο απαμηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο 
ηεο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ηελ αλαηξέπνπλ κέζα απφ ηε θπζηθή 
θηλεηηθφηεηα, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ πνιηηηθή πξάμε. Αλαδεηθλχνληαο απηέο ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο ζε φιε ηνπο ηε ζπλζεηφηεηα, αληηκεησπίδνπκε ηηο αληηζέζεηο φρη ζαλ 
πξνυπάξρνληα θαη δεδνκέλα πξνλφκηα, αιιά σο δπλακηθέο δηαπξαγκαηεχζηκεο.  

 
Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε αθνξά ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ εζηθνχ ιφγνπ. Γηα λα αιιάμνπλ 

νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ν δεκφζηνο δηάινγνο, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί 
έλαο πνιηηηθφο ιφγνο πνπ δελ απαηηεί ηελ απφιπηε ζπλαίλεζε. Αληίζεηα, αλαγλσξίδνληαο 
φηη ν ρψξνο είλαη έλα ζπγθξνπζηαθφ πεδίν πνπ έρεη αλάγθε ηελ πνιιαπιφηεηα, λα ραξάδεη 
φξηα φρη κε εξγαιεία πνπ ππνβαζκίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε νξηνζεηεκέλεο θαη πάγηεο 
ηαπηφηεηεο, αιιά κε επηρεηξήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ πνιηηηθφ «άιιν». Να αλαγλσξίδεη 
αθφκα ην δηθαίσκα φισλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δεκφζην δηάινγν, αιιά επίζεο, 
θαηαλνψληαο φηη νη δπλαηφηεηεο θαη νη ηξφπνη ζπκκεηνρήο θαζεκηάο θαη θαζελφο 
δηαθέξνπλ, λα επηδηψθεη νη άληζνη θαλφλεο ζπκκεηνρήο λα είλαη νξαηνί ψζηε λα κπνξνχλ 
λα γίλνπλ αληηθείκελν ακθηζβήηεζεο. 

 
Ηζηνξηθά δελ ππήξραλ γαιαηηθά ρσξηά. Γελ ππάξρεη επίζεο πξνθαζνξηζκέλε ηδεαηή 

δεκνθξαηία, αιιά θαη ε εξκελεία ηεο δελ είλαη «θνηλφο ηφπνο». Ζ δεκνθξαηηθή θνηλσλία 
θηίδεηαη θαζεκεξηλά ζε πνιιαπινχο ρψξνπο κέζα απφ κηθξέο ή κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο 
απφ κηα εζηθά θαηαζθεπαζκέλε θαλνληθφηεηα. Γηα λα απνζηαζεξνπνηεζεί απηή ε 
θαλνληθφηεηα ρξεηάδεηαη κηα πνιηηηθή πνπ λα επηδηψθεη λα δψζεη δηάξθεηα θαη ρψξν ζε 
απηέο αθξηβψο ηηο απνθιίζεηο. Σν κεγάιν ζηνίρεκα ηεο επνρήο καο είλαη λα θνπάζεη ν 
ζηξφβηινο πνπ αλαθπθιψλεη ην θφβν θαη απηφ δε γίλεηαη κε ηελ επηλφεζε κχζσλ θαη 
παξαδφζεσλ, νχηε κε εζλνζσηήξηεο ξεηνξείεο, αιιά κε ηελ θνπηαζηηθή θαη επίκνλε 
θαζεκεξηλή νηθνδφκεζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ζ αλαθνίλσζε εμεηάδεη θαηαξρήλ ηε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αηκφζθαηξα ηεο γεο 
θαη εηδηθφηεξα ν νπξαλφο ηεο Διιάδαο ςεθάδεηαη ζπζηεκαηηθά κε νπζίεο νη νπνίεο ζέηνπλ 
ζε θίλδπλν ην πεξηβάιινλ θαη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ.  ηε ζπλέρεηα 
επηζεκαίλνληαη νξηζκέλεο αλαινγίεο κεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη ςεθαζκνί απφ 
ηελ πιεπξά απηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα ππαξθηφ θαη επηθίλδπλν θαηλφκελν θαη 
ησλ δεηεκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή 
θξίζε.    

 
Λέξεις κλειδιά: Αεξνςεθαζκνί, νηθνλνκηθή θξίζε, θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο, νηθνινγία, 
δξάζε, επζχλε 

 
    

Μηα βξαδηά ηνπ πεξαζκέλνπ θζηλνπψξνπ, έλαο θίινο δηεγήζεθε ζηελ παξέα φηη ε 
νδεγφο ελφο ηαμί πνπ είρε πάξεη ζην Βφιν θνίηαδε ζπλερψο  ηνλ νπξαλφ κνπξκνπξίδνληαο 
εθλεπξηζκέλε «πάιη καο ςέθαζαλ». Όηαλ ν θίινο ηε ξψηεζε ηη ελλννχζε, εθείλε λφκηζε φηη 
ηε δνχιεπε.  Πσο είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη θφζκνο πνπ λα κελ μέξεη φηη καο ςεθάδνπλ; ηε 
ζπλέρεηα ηνπ εμήγεζε κε δπν ιφγηα φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά θαη νιφθιεξε ε 
Διιάδα ςεθάδεηαη ζρεδφλ ζεκεξηλά κε νπζίεο πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία 
θαη επεξεάδνπλ ηνλ ςπρηζκφ ησλ αλζξψπσλ – ηνπο θάλνπλ άβνπινπο θαη παζεηηθνχο, 
αδχλακνπο λα αληηδξάζνπλ ζηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ απεηινχλ ηελ επηβίσζή ηνπο.  Ο θίινο 
έκεηλε άλαπδνο. Με ηε ζεηξά καο απνξήζακε θη εκείο:  ε ηη θφζκν δνχκε ηεινζπάλησλ;     

Σν παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ αξρή  κηαο έξεπλαο πνπ δελ έρεη αθφκα 
νινθιεξσζεί. ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξψ θαηαξρήλ  νξηζκέλεο πξψηεο απαληήζεηο ζην 
εξψηεκα «ζε ηη θφζκν δνχκε» απφ ηελ πιεπξά εθείλσλ πνπ αλεζπρνχλ γηα ηνπο ςεθαζκνχο 
θαη θπξίσο απηψλ πνπ θηλεηνπνηνχληαη ελαληίνλ ηνπο θαη απηνπξνζδηνξίδνληαη σο 
«αθηηβηζηέο».  ηε ζπλέρεηα εμεηάδσ νξηζκέλεο κάιινλ θνηλφηνπεο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη 
ζην ίδην εξψηεκα ζην πιαίζην θαζεκεξηλψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ θξίζε.  Τπφζεζε εξγαζίαο 
κνπ  είλαη φηη νη πξνβιεκαηηζκνί απηψλ πνπ αλεζπρνχλ γηα ηνπο ςεθαζκνχο θαη νη 
πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο αλαινγίεο.  
Γηα λα ην πσ απιά, ν θφζκνο ζηνλ νπνίν  νη αθηηβηζηέο εληάζζνπλ ηνπο ςεθαζκνχο έρεη 
αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηνλ θφζκν  ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε θξίζε.      
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Mε εμαίξεζε θάπνηεο θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα θαη κηα πνιχσξε ζπλέληεπμε 
κε κηα απφ ηηο γλσζηφηεξεο αθηηβίζηξηεο, ηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπγθεληξψζεη θαη ζηα νπνία 
θπξίσο αλαθέξνκαη εδψ πξνέξρνληαη απφ ην δηαδίθηπν1.  Οη πξνθιήζεηο θαη νη δπζθνιίεο ηεο 
έξεπλαο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ιίγν πνιχ γλσζηέο (Αζαλαζίνπ 2004). Θέισ λα πηζηεχσ φηη 
ην θφζηνο ηεο  αδπλακίαο κνπ λα πξνζδηνξίζσ ηνλ αξηζκφ θαη ην πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ 
ζπρλάδνπλ ζηνπο ηφπνπο πνπ πεξηεγήζεθα κεηξηάδεηαη θάπσο απφ ην γεγνλφο φηη ην 
δεηνχκελν ηεο έξεπλάο κνπ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ γχξσ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 
ςεθαζκψλ κάιινλ, παξά ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην εχξνο ηεο δηάδνζήο ηνπο 
ή ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ ηηο πξνσζνχλ.  Πάλησο ζχκθσλα κε ηελ 
πξφζθαηε δεκνζθφπεζε ηεο Metron Analysis γηα ην Έθνορ ηεο Κπξηαθήο 13/10/2013, 33% 
ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ φηη γίλνληαη ξίςεηο ρεκηθψλ.  Απφ απηνχο  10,6% ςεθίδνπλ 
Ν.Γ.,  19,6% ΤΡΗΕΑ,  1,9 %ΠΑΟΚ, 6,1% ΑΝΔΛ, 15,3% Υ.Α., 2,1% ΓΖΜΑΡ, 3,9% 
ΚΚΔ, 2,8% Οηθνιφγνπο-Πξάζηλνπο, 2,5 % άιιν, 28,4% άθπξν/ιεπθφ/θαλέλα θαη 7% είλαη 
αλαπνθάζηζηνη.  ην δεκνζίεπκα ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη, «νη γπλαίθεο […] θαίλεηαη φηη 
είλαη απηέο πνπ πηζηεχνπλ ηε ζεσξία ζπλσκνζίαο πεξί ςεθαζκνχ αθνχ ην 39% απηψλ 
δειψλεη μεθάζαξα φηη ζπκθσλεί φηη καο ςεθάδνπλ κε αέξηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θάλεη... 
ζξαχζε, επίζεο ζηηο λεαξέο ειηθίεο (18-24), ζηνπο αγξφηεο θαη ζηνπο εξγάηεο θαη ζε άηνκα 
θαηψηεξεο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο». Απφ ηε δεκνζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ε απήρεζε ηεο 
ζεσξίαο πεξί ςεθαζκψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε  ζπγθεθξηκέλα θνκκαηηθά ή πνιηηηθά / 
ηδενινγηθά πιαίζηα.   Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη   ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ απηψλ πνπ ζπκθσλνχλ φηη ςεθαδφκαζηε, δειαδή ην 28,4% ηνπ 33,3% ςεθίδνπλ 
ιεπθφ / άθπξν / θαλέλα θφκκα, ελψ έλα επηπιένλ 7,2% δειψλνπλ «αλαπνθάζηζηνη». 
Πξάγκαηη, νη αθηηβηζηέο θαηαινγίδνπλ ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηα θφκκαηα φηη ζπγθαιχπηνπλ 
ηνπο ςεθαζκνχο θαη πάλησο δελ έρνπλ δψζεη ζην ζέκα ηελ πξνζνρή πνπ ζα έπξεπε.       

Θέισ λα πηζηεχσ επίζεο φηη ε αίζζεζε ζχγρπζεο θαη ρανηηθήο αηαμίαο πνπ απνθφκηζα 
απφ ηηο δηαδηθηπαθέο κνπ πεξηεγήζεηο δελ νθείινληαη κφλν ζηε δηθή κνπ απεηξία, αιιά θαη 
ζην άπεηξν ηνπ «ρψξνπ» ζηνλ  νπνίν πξνζπάζεζα λα θηλεζψ.  ε θάζε πεξίπησζε, 
παξαηηνχκαη απφ ηελ πξνζπάζεηα κηαο δηεμνδηθήο ηαμηλφκεζεο ηεο πνιπθσλίαο ησλ 
απφςεσλ πεξί ςεθαζκψλ πνπ ζπλάληεζα. ηέθνκαη θαηαξρήλ ζε νξηζκέλεο βαζηθέο 
παξαδνρέο πνπ κνηξάδνληαη νη αθηηβηζηέο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδσ ην ζεκαληηθφηεξν θαηά 
ηε γλψκε κνπ δήηεκα σο πξνο ην νπνίν νη απφςεηο δηίζηαληαη. Απηφ αθνξά ηνπο ζθνπνχο 
ησλ ςεθαζκψλ θαη ηηο πξνζέζεηο εθείλσλ πνπ ηνπο ζρεδηάδνπλ.   

                                                 
 1 Δλδεηθηηθνί ειιεληθνί ηζηφηνπνη: 
http://allnewz.weebly.com/  
 http://www.enouranois.gr/ 
 http://www.katohika.gr/ 
 http://psekasmata.blogspot.gr/ 
 http://savegeagroup.weebly.com/                                
Δλδεηθηηθνί δηεζλείο ηζηφηνπνη:  
ttps://www.facebook.com/aircrap.org  
 http://britishcolumbiachemtrailalert.wordpress.com/ 
 http://www.globalskywatch.com/                              
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Σν ηειεπηαίν ζέκα σο πξνο ην νπνίν πξέπεη λα εμεγεζψ είλαη απηφ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ 
ζηα νπνία εληάζζνληαη ηα δεδνκέλα κνπ. Παξφηη απηά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ειιεληθνχο 
ηζηφηνπνπο, ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 
φπνην πεξηερφκελν θαη αλ δψζεη θαλείο ζηελ έλλνηα απηή. Σν θαηλφκελν ησλ αληη-
ςεθαζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ  εκθαλίζηεθε  ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ ’90 θαη, θπξίσο ράξε ζην δηαδίθηπν, εμαπιψζεθε ζε πνιιέο ρψξεο.  ηελ Διιάδα ην 
ζέκα ζπδεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αίγηλα ην 2003  κε πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε δεκνηηθνχ 
ζπκβνχινπ Νεθηάξηνπ Κνπθνχιε θαη αθνξκή έλα ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο Έθνορ. Ο 
ηζηφηνπνο ηεο νκάδαο Εν Οςπανοίρ πνπ ζπζηήζεθε ζηε ζπλέρεηα, θαζψο θαη πνιινί άιινη 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, αλαθέξνληαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ ςεθαζκψλ ζηελ Διιάδα, αιιά 
επίζεο αλαθέξνληαη ηαθηηθά ζε αληη-ςεθαζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ 
γίλνληαη ζε άιιεο ρψξεο. Γεληθφηεξα νη ςεθαζκνί πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα θαη νη θίλδπλνη 
πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηε ρψξα πξνζεγγίδνληαη σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ θαηλνκέλνπ πνπ 
απεηιεί νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά δπλάκεη θαη ηελ ίδηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε.  Ηδνχ 
ινηπφλ κηα πξψηε απάληεζε ζην εξψηεκα «ζε ηη θφζκν δνχκε»: πξφθεηηαη γηα κηα 
παγθφζκηα θνηλσλία. Απφ ηε ζθνπηά απηή, νη επηκέξνπο ηφπνη νξίδνληαη σο κέξε απηήο ηεο 
νιφηεηαο, ελψ ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζ’ απηνχο πξνζιακβάλνληαη σο εθθάλζεηο ή ζπκπηψκαηα 
ππεξηνπηθψλ δηαδηθαζηψλ.     

Ζ ζηνηρεησδέζηεξε παξαδνρή ζηελ νπνία ζεκειηψλνληαη νη θηλεηνπνηήζεηο ελαληίνλ ησλ 
ςεθαζκψλ είλαη βέβαηα φηη ν νπξαλφο ηεο γεο νξγψλεηαη ζπζηεκαηηθά απφ αεξνπιάλα πνπ 
ζθνξπνχλ βιαβεξέο νπζίεο.  Ζ δεχηεξε θνηλή παξαδνρή είλαη φηη ην παξαπάλσ γεγνλφο 
απνθξχπηεηαη ζπζηεκαηηθά απφ θπβεξλήζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνχο, ΜΜΔ θαη φινπο 
αλεμαηξέησο ηνπο επηζήκνπο θνξείο. Ζ ηξίηε είλαη φηη ε αληίζηαζε ελαληίνλ ησλ ςεθαζκψλ 
πξνυπνζέηεη ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ αιήζεηα, δειαδή ηελ απνθάιπςε ηνπ παηρληδηνχ 
πνπ παίδεηαη ζε βάξνο ηνπ. Πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ησλ αθηηβηζηψλ είλαη ινηπφλ ε ελεκέξσζε  
ή, κε ηα δηθά ηνπο ιφγηα, «ε αθχπληζε» ηνπ θφζκνπ πξνλνκηαθφ κέζν γηα ηελ νπνία είλαη ην 
δηαδίθηπν.  Ζ ελεκέξσζε ζπλήζσο μεθηλά κε ηελ επηζήκαλζε φηη, αληίζεηα απφ ηηο νπξέο 
ησλ θαλνληθψλ αεξνπιάλσλ πνπ δηαιχνληαη γξήγνξα, θάπνηεο παξακέλνπλ νξαηέο γηα 
κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα θαη ζπρλά δεκηνπξγνχλ πεξίεξγνπο ζρεκαηηζκνχο απφ παξάιιειεο 
ή δηαζηαπξνχκελεο γξακκέο. Πξφθεηηαη γηα ηα chemtrails, ηηο νπξέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 
ςεθαδφκελα αέξηα.  Ζ εκθάληζε ησλ γξακκψλ απηψλ ζπζρεηίδεηαη κε αθξαία ή αθχζηθα γηα 
ηελ επνρή ηνπηθά θαηξηθά θαηλφκελα, αιιά θάπνηε θαη κε ηζνπλάκη, ζεηζκνχο, εθαηζηεηαθέο 
εθξήμεηο θαη δηαηαξαρέο ζηα βάζε ησλ σθεαλψλ. Οη ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 
ςεθαζκνχο είλαη γεκάηεο απφ νπηηθά ληνθνπκέληα ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα απνδείμνπλ 
φηη νη ςεθαζκνί φλησο ζπκβαίλνπλ, λα ηεθκεξηψζνπλ ηα βιαβεξά ηνπο απνηειέζκαηα, αιιά 
θαη λα εθπαηδεχζνπλ ην θνηλφ λα παξαηεξεί ηνλ νπξαλφ, λα εληνπίδεη chemtrails θαη λα 
ζπζρεηίδεη ηελ εκθάληζή ηνπο κε ηελ εκθάληζε πεξίεξγσλ θαηξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 
θαηλνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα chemtrails 
είλαη αλάινγε ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ βιαβεξψλ κεηάιισλ θαη άιισλ νπζηψλ πνπ 
αληρλεχνληαη ζην έδαθνο, ην λεξφ θαη ην ζψκα αλζξψπσλ θαη δψσλ.   

Χζηφζν, ελψ νη αθηηβηζηέο ζπκθσλνχλ φηη  ηα ίρλε ησλ ςεθαζκψλ είλαη νξαηά ηφζν ζηνλ 
νπξαλφ φζν θαη ζηε γε,  αξθεί θαλείο λα μέξεη λα ηα αλαγλσξίδεη, δελ ζπκθσλνχλ πάληνηε 
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σο πξνο ηα αφξαηα αίηηά ηνπο – δειαδή σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα απηψλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ 
απφ ηνπο ςεθαζκνχο θαη ηηο ζθνπηκφηεηέο ηνπο. Απινπνηψληαο θάπσο ηα πξάγκαηα, ζα 
έιεγα φηη νη απφςεηο γηα ην ζέκα επηκεξίδνληαη ζε δπν εθδνρέο.  Καηά ηε κηα νη ςεθαζκνί 
επηλνήζεθαλ γηα ηελ επίιπζε ππαξθηψλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, πιελ φκσο ε εθαξκνγή 
ηνπο έρεη μεθχγεη απφ ηνπο αξρηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη νπσζδήπνηε έρεη παξελέξγεηεο. Καηά 
ηε δεχηεξε, πξφθεηηαη γηα φπιν πνπ επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηβνιή ηεο 
«Νέαο Σάμεο».    

χκθσλα κε κηα ζεηξά δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο ππνγξάθεθε ην 1977 
ζηε Γελεχε, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηξνχ κέζσ ηνπ ςεθαζκνχ ηεο αηκφζθαηξαο  επηηξέπεηαη 
φηαλ δελ ππεξεηεί πνιεκηθνχο ζθνπνχο2.  Δπηπιένλ, ν ςεθαζκφο ηεο αηκφζθαηξαο κε 
ζσκαηίδηα πνπ αλαθινχλ κέξνο ηεο  ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εκπνδίδνληάο ηελ έηζη λα θηάζεη 
ζηε γε έρεη  πξνηαζεί   σο κέζν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε.  
Χζηφζν, θαηά ηνπο εηδηθνχο ηεο γεσκεραληθήο πνπ ηελ επηλφεζαλ θαη ηελ επεμεξγάδνληαη, ε 
ηερληθή απηή πξνο ην παξφλ εθαξκφδεηαη κφλν πεηξακαηηθά. Σα επηρεηξήκαηα ελαληίνλ ησλ 
ςεθαζκψλ γηα νηθνινγηθνχο ζθνπνχο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εθηίκεζε φηη ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν 
ηεο ππεξζέξκαλζεο, νη πξαθηηθέο απηέο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ελδερνκέλσο κάιηζηα 
επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη φηη νη ςεθαδφκελεο νπζίεο έρνπλ γλσζηέο θαη ελδερνκέλσο 
παξελέξγεηεο ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη ηελ πγεία, νη νπνίεο απνθξχπηνληαη επηκειψο.  
Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη επίζεο απνθξχπηεηαη ε θιίκαθα θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ςεθαζκψλ – ηερληθέο 
πνπ ππνηίζεηαη φηη βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην   εθαξκφδνληαη ήδε ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ 
θφζκνπ.  Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη νη ζθνπνί ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη ζπρλά αδηαθαλείο· 
ελδερνκέλσο ςεθαζκνί γίλνληαη ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο· ίζσο κάιηζηα, νη δεκίεο πνπ πξνθαινχλ 
είλαη ρεηξφηεξεο εθείλσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα ζεξαπεχζνπλ ή ζα πξνιάβνπλ. Με άιια ιφγηα, παξφηη 
νη ςεθαζκνί νπσζδήπνηε πξνθαινχλ δεκίεο, απηέο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη παξάπιεπξεο· 
νθείινληαη ζε άγλνηα, ιάζε, θαθή δηαρείξηζε,  ακέιεηεο ή ππέξκεηξεο θηινδνμίεο, αιιά φρη ζε θαθέο 
πξνζέζεηο.    

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη αθηηβηζηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηνπο ςεθαζκνχο πνπ γίλνληαη 
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  H.A.A.R.P. (High Frequency Active Auroral Research Program), νη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ζηελ Αιάζθα μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 1993 θαη ζπλέρηζαλ έσο 
ηνλ Μάην ηνπ  2013 νπφηε θαη έθιεηζαλ πξνζσξηλά γηα αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο.  ηελ πεξίπησζε 
απηή νη ςεθαζκνί ζπκβάιινπλ ζηε δηέγεξζε ηεο ηνλφζθαηξαο θαη ηε ρξήζε ηεο σο θεξαίαο 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληψλ, αιιά, φπσο επηζεκαίλνπλ νη 
αθηηβηζηέο, θπξίσο ηελ επηηήξεζε ερζξηθψλ πεξηνρψλ γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη ηε δπλαηφηεηα 
δηαηαξαρήο ηνπ θιίκαηνο θαη   πξφθιεζεο  γεσινγηθψλ  δηαηαξαρψλ ζ’ απηέο.  Σν ελδερφκελν ινηπφλ 
νη δεκίεο ησλ ςεθαζκψλ λα είλαη παξάπιεπξεο  δελ ηζρχεη ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ H.A.A.R.P., 
ην νπνίν ζεσξείηαη γεληθά φηη έρεη ζρεδηαζηεί εμαξρήο σο  φπιν (Βegich θαη Manning 1995).          

Καηά κηα άιιε ξηδνζπαζηηθφηεξε άπνςε φκσο, φρη κφλνλ νη ςεθαζκνί ηνπ  H.A.A.R.P., αιιά 
θαη απηνί πνπ ππνηίζεηαη φηη γίλνληαη ελ νλφκαηη ηνπ ειέγρνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο εληάζζνληαη 
ζην πιαίζην κηαο εκπξφζεηεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο νηθνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο επίζεζεο ελαληίνλ 
ηνπ «πιαλήηε», ηεο «αλζξσπφηεηαο» ή ησλ «ιαψλ» απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «Νέαο Σάμεο» . Οη 
αθηηβηζηέο πνπ πηνζεηνχλ ηελ άπνςε απηή ζηξέθνπλ ηα ππξά ηνπο ελαληίνλ απηψλ πνπ ζπλδένπλ 
ηνπο ςεθαζκνχο κε ηε γεσκεραληθή.   Ο γλσζηφηεξνο απφ απηνχο είλαη ν Michael Murphy, 
                                                 
2  Βι. U.S. Department of State, «Convention on the prohibition of military or any other hostile use of 
environmental techniques»,  http://www.state.gov/t/isn/4783.htm/ Accessed 25/20/2013. 
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ζθελνζέηεο ηνπ ληνθπκαληέξ What on Earth are they Spraying3 Απφ ηε ζθνπηά απηή, νη ςεθαζκνί 
δελ  απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο, αιιά ζηελ επηδείλσζή ηεο θαη ζηε 
δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα αθφκα πεξηζζφηεξνπο θαη εληαηηθφηεξνπο ςεθαζκνχο. Γηα ηε «Νέα 
Σάμε», ηα νθέιε είλαη πνιιαπιά: ην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο νη ηερλεηέο θαηξηθέο θαη άιιεο 
νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο ιαδψλνπλ ηελ αγνξά παξάγσγσλ αζθάιεηαο  θαη γεληθφηεξα ε 
δηαρείξηζε νηθνινγηθψλ θξίζεσλ ιεηηνπξγεί σο πξφζρεκα γηα θεξδνζθνπηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ λέεο θξίζεηο θαη λέεο θεξδνζθνπηθέο επθαηξίεο4. Οη 
ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο ησλ ςεθαζκψλ φκσο, δελ είλαη νη νηθνλνκηθέο. Καηαζηξέθνληαο ην 
πεξηβάιινλ, νη ςεθαζκνί καθξνπξφζεζκα νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ.  
εκεηψλσ εδψ φηη, ζχκθσλα κε ηνπο αθηηβηζηέο, ε άπνςε φηη ν ππεξπιεζπζκφο ζπληζηά 
θίλδπλν γηα ηελ αλζξσπφηεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά απνηειεί 
πξνπαγάλδα αλάινγε εθείλεο πεξί ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Σέινο, νη ςεθαζκνί 
επηδξνχλ ζηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ, απνβιαθψλνληαο ηνπο αλζξψπνπο θαη θαζηζηψληαο ηνπο 
άβνπινπο θαη παζεηηθνχο. Πνιινί απφ απηνχο πνπ ζεσξνχλ βέβαην φηη ε Διιάδα ςεθάδεηαη 
πηζηεχνπλ φηη νη ςεθαζκνί ζπκπιεξψλνπλ ην θαηαζηξνθηθφ έξγν ησλ νηθνλνκηθψλ 
κλεκνλίσλ θαη ηαπηφρξνλα εκπνδίδνπλ ηελ αληίζηαζε ελαληίνλ ηνπ.           

Φξάζεηο φπσο «καο ςεθάδνπλ ζαλ ηηο κχγεο»5 ή «ζαλ ηηο θαηζαξίδεο» εκθαλίδνληαη 
ζπρλά ζην ιφγν ησλ αθηηβηζηψλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηνπο ςεθαζκνχο σο κέζν γηα ην 
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αλζξψπσλ απφ ελζχλεηδα θαη ειεχζεξα ππνθείκελα ζε ζηνηρεηψδεηο 
δσηθέο ππάξμεηο θαη εηδηθφηεξα ζε ελνριεηηθά παξάζηηα.  Οη ςεθαζκνί κε δειεηεξηψδεηο 
νπζίεο παξαπέκπνπλ  ζε πνιέκνπο θαη δηαδειψζεηο (Kambouri θαη Hatzopouos 2011), αιιά 
παξνπζηάδνληαη σο πεξηζζφηεξν χπνπινη  γηαηί  νη νπζίεο πνπ εμαπνιχνπλ είλαη άνζκεο, 
αφξαηεο θαη δξνπλ καθξνπξφζεζκα.  ηγά ζηγά, ρσξίο νη άλζξσπνη λα ην θαηαιάβνπλ θαη 
θπξίσο, ρσξίο λα έρνπλ δψζεη θακηά αθνξκή, δειεηεξηάδνληαη.          

Σν πνηνη αθξηβψο απαξηίδνπλ ηε «Νέα Σάμε» πνπ επζχλεηαη γηα φια απηά είλαη βέβαηα 
εμαηξεηηθά αζαθέο.  ην ιεμηιφγην ησλ αθηηβηζηψλ ε έλλνηα απηή αλαθέξεηαη θαηά θαλφλα 
ζε  κηα κηθξή ειίη ηα κέιε ηεο νπνίαο θαηέρνπλ πςειφηαηεο ζέζεηο ζε εζληθνχο θαη 
ππεξεζληθνχο ζηξαηησηηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, εξεπλεηηθνχο θαη αλζξσπηζηηθνχο 
θνξείο. Πξφθεηηαη νπσζδήπνηε γηα πινπηνθξάηεο θαη θαηά νξηζκέλνπο θπξίσο αλ φρη 
απνθιεηζηηθά γηα Δβξαίνπο, θιεξνλφκνπο ησλ καζφλσλ θαη ησλ ηινπκηλάηη. Ζ ειίη απηή 
πινπνηεί ηα θνληθά ηεο  ζρέδηα κε ηε ζπλδξνκή ή ηνπιάρηζηνλ ηελ αλνρή κηαο ππάιιειεο 
θαηεγνξίαο αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ρακειφηεξεο ζέζεηο ζε δηεζλείο θαη θξαηηθέο δνκέο.  

                                                 
                                        
 3  Ζ ηαηλία βξίζθεηαη ζην http://youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA/ Accessed  15/10/2013.  Γηα θξηηηθέο ηεο 
ηαηλίαο βι. ελδεηθηηθά, «What on earth are they 
SAYING»,http://www.youtube.com/watch?v=fFZf8LtRwsc&list=UUAA864PWFkpMtrNMH9MNbLw&index
=33/  Accessed 9/11/2013) θαη «Απνθαηάζηαζε ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνπο ρεκηθνχο 
αεξνςεθαζκνχο», (http://allnewz.weebly.com/apps/search?q=michael+murphy. Accessed 9/11/2013).             
 4    Γηα αθαδεκατθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνινγηθψλ θξίζεσλ ζην πιαίζην  
ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο βι. ελδεηθηηθά Callon 2012, Cooper 2010,  Dalsgaard 2013.   
 5    «Μαο ςεθάδνπλε ζαλ ηηο κχγεο» είλαη θαη ν ηίηινο ειιεληθνχ ληνθπκαληέξ, ζπληειεζηήο ηνπ νπνίνπ   
είλαη ν Γεκήηξεο Καδάθεο, ηδξπηήο ηνπ αληη-κλεκνληαθνχ Δ.Π.Α.Μ.,   
http://www.youtube.com/watch?v=xzpVJo6AF5E/ Accessed 9/11/2013.   
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ηνλ πάην ηεο ππξακίδαο ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη ε κεγάιε κάδα ηεο αλζξσπφηεηαο, ηα 
ζχκαηα πνπ δελ μέξνπλ ηη ηνπο πεξηκέλεη.  Χζηφζν, θαηά νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο ζεσξίαο 
απηήο, αθφκα πην πάλσ απφ ηα θνξπθαία κέιε ησλ ειίη βξίζθνληαη ππεξθπζηθέο εμσγήηλεο 
δπλάκεηο, πνπ εκπιέθνληαη ζε έλαλ αηψλην πφιεκν γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαθνχ.  
Αληίζηνηρεο θαη αληίπαιεο δπλάκεηο φκσο πξνζηαηεχνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηνπο ιίγνπο 
εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη θαη αγσλίδνληαη λα ζψζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα6.      

Σα αθεγήκαηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δεκίεο ησλ ςεθαζκψλ είλαη παξάπιεπξεο 
ζπκίδνπλ ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ ππεξ-θηιφδνμνη επηζηήκνλεο θαη εθεπξέηεο 
νη επηλνήζεηο ησλ νπνίσλ μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ή, πάλησο, νη θαιέο ηνπο πξνζέζεηο 
θαηαιήγνπλ ζε θαηαζηξνθέο.  Σα αθεγήκαηα ζηα νπνία πξσηαγσληζηνχλ νη εθπξφζσπνη ηεο 
Νεαο Σάμεο ζπκίδνπλ ηζηνξίεο γηα θαηλνκεληθά επππφιεπηνπο πνιίηεο πνπ απνδεηθλχνληαη 
ζηπγλνί δνινθφλνη θαη ζε θάπνηεο εθδνρέο ζπκίδνπλ επίζεο έξγα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο 
θαη θφκηθο κε ππεξάλζξσπνπο ήξσεο.  

ηξέθνκαη ηψξα ζε νξηζκέλεο αλαινγίεο πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ κπνξεί θαλείο λα 
δηαπηζηψζεη αλάκεζα ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηνπο ςεθαζκνχο θαη   ζε 
νξηζκέλνπο επξχηαηα δηαδεδνκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο γηα ηελ θξίζε.    πζηαηηθφ ησλ 
θαηαζηξνθψλ θαη ησλ ζπκθνξψλ είλαη φηη εγείξνπλ ην εξψηεκα «πνηνο / ηη θηαίεη /έθηαημε». 
Γε ρξεηάδεηαη λα ζεκεηψζσ φηη κπξνζηά ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ηα ππνθείκελα 
ελαιιάζζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζπαζνχλ λα ην απαληήζνπλ.  Ζ 
πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαζφινπ δελ απνθιείεη ηε ζηξνθή ζε 
κηα άιιε πξνζέγγηζε ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην. ε πνιχ γεληθέο γξακκέο πάλησο, νη 
πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) γηα ηε ζπκθνξά επζχλνληαη 
ηα ίδηα ηα ζχκαηά ηεο.  ε φηη αθνξά ηελ θξίζε, ε απάληεζε απηή αληηζηνηρεί ζηελ άπνςε 
πνπ ζπλνςίδεη ε πεξίθεκε θξάζε «καδί ηα θάγακε». Παξφηη απ’ φηη γλσξίδσ ε ινγηθή απηή 
δελ έρεη ζέζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πεξί ςεθαζκψλ εθηφο  βέβαηα ηεο επίγλσζεο φηη  αλ ε 
αληίδξαζε απέλαληη ζηνπο ςεθαζκνχο ήηαλ εληνλφηεξε, ην θαηλφκελν ζα κπνξνχζε ίζσο λα 
πεξηνξηζηεί.  2) Ζ ζπκθνξά απνδίδεηαη ζε αζηάζκεηνπο, απξφβιεπηνπο θαη ηπραίνπο 
παξάγνληεο θαζψο θαη ζε ακέιεηεο, ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο, αδηαθνξία, αιιά πάλησο φρη 
ζε πξνζέζεηο. ην πιαίζην θαζεκεξηλψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ θξίζε ε πξνζέγγηζε απηή 
απνηππψλεηαη ζε παξνκνηψζεηο ησλ εηδηθψλ θαη αξκφδησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 
κε «καζεηεπφκελνπο κάγνπο» θαη ζε ξεηνξηθά εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ, «κήπσο θη απηνί 
μέξνπλ ηη θάλνπλ;» Πξφθεηηαη ζίγνπξα γηα ελφρνπο, αιιά ηα εγθιήκαηά ηνπο δελ είλαη νχηε 
εθ πξνζέζεσο νχηε εμ ακειείαο.  ε φ,ηη αθνξά ηνπο ςεθαζκνχο ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε 
απνηππψλεηαη ζε παξφκνηεο εθηηκήζεηο.   3) Ζ ζπκθνξά εξκελεχεηαη σο απνηέιεζκα  
εκπξφζεηεο θαη πξνκειεηεκέλεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο. Ζ άπνςε φηη ε θξίζε είλαη 
απνηέιεζκα νξγαλσκέλεο επίζεζεο θπθινθνξεί επξχηαηα ζηελ Διιάδα θαη είλαη λνκίδσ 
αληίζηνηρε εθείλεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νηθνινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο θξίζεηο δελ 

                                                 
  6  Δλδεηθηηθά βι. «The reasons for chemtrails»,  
http://beforeitsnews.com/chemtrails/2011/06/the-reasons-for-chemtrails-691031.html/ .    
Accessed 9/11/2013.  Δπίζεο, ζρεηηθέο αλαξηήζεηο ζην  http://www.knowthelies.com/ 
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πξνθχπηνπλ ηπραία, αιιά νθείινληαη ζηνπο ςεθαζκνχο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη  νξγαλψλνληαη 
απφ  αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηη θάλνπλ.      

Οη αλαινγίεο αλάκεζα ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πεξί ςεθαζκψλ θαη ζηνπο 
πξνβιεκαηηζκνχο πεξί θξίζεο φκσο, δελ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ην γεγνλφο φηη αθνξνχλ 
θαηαζηξνθέο θαη θηλδχλνπο, αιιά θαη  απφ ηελ έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 
θαηαζηάζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ.  ην πιαίζην ηνπ ιφγνπ ησλ αθηηβηζηψλ νη άλζξσπνη 
νξίδνληαη θαηαξρήλ σο βηνινγηθά ππνθείκελα – σο ηέηνηα άιισζηε βάιινληαη απφ ηνπο 
ςεθαζκνχο.  Ο ιφγνο πεξί θξίζεο βξίζεη θαη απηφο βηνινγηθψλ αλαθνξψλ.  Απφ ηελ πιεπξά 
απηψλ πνπ επηβάιινπλ ηα κέηξα ε θξίζε πεξηγξάθεηαη σο δπλάκεη ζαλαηεθφξα αζζέλεηα 
πνπ έρεη θαζειψζεη ηελ Διιάδα ζηελ εληαηηθή. Ζ ξνή δαλείσλ παξνκνηάδεηαη κε 
ζεξαπεπηηθή αγσγή κεηαγγίζεσλ αίκαηνο ε επηηπρία ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη ηελ παξάδνζε 
ηνπ αζζελνχο ζηηο θξνληίδεο ησλ γηαηξψλ.  Οη κεηαγγίζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο παξαπέκπνπλ 
ζηελ επξχηαηα δηαδεδνκέλε αλαινγία αλάκεζα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηελ 
θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο (Αζαλαζίνπ 2012, Weston 2013). Οη αλαινγίεο κεηαμχ ηεο 
ξεηνξηθήο πεξί ηεο νηθνλνκηθήο εμπγείαλζεο κέζσ ηεο δηαρείξεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο 
ξεηνξηθήο πεξί εμπγίαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εμίζνπ δσνγφλνπ 
αέξα είλαη λνκίδσ πξνθαλείο.  Χζηφζν, ζε θαζεκεξηλέο θνπβέληεο δηαπηζηψλεηαη ζπρλά φηη 
νη παξεκβάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο κεηαγγίζεηο είλαη ζηελ νπζία αθαηκάμεηο. Ζ εηθφλα 
απηή παξαπέκπεη ζε αλαρξνληζηηθέο ηαηξηθέο πξαθηηθέο, αιιά επίζεο ζε αλαπαξαζηάζεηο 
ησλ θεξδνζθφπσλ σο βακπίξ πνπ ηξέθνληαη κε ην αίκα ησλ θησρψλ.  Άιισζηε νη πην 
ζπλεζηζκέλεο θξάζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλνςίδνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ κέηξσλ είλαη «ζα καο 
πεζάλνπλ» θαη ζα «καο ηξειάλνπλ».   

Δθ πξψηεο φςεσο, κηα δηαθνξά αλάκεζα ζην ιφγν πεξί θξίζεο θαη ζε απηφλ πεξί 
ςεθαζκψλ είλαη φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη αλαθνξέο ζηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ζην 
ζψκα απηψλ πνπ ηηο πθίζηαληαη είλαη κεηαθνξηθέο.  Αληίζεηα, γη απηνχο πνπ ηελ παίξλνπλ 
ζηα ζνβαξά, ε θξάζε «καο ςεθάδνπλ» αληηζηνηρεί ζε κηα ζεηξά απφ θπξηνιεμίεο. Άιισζηε, 
έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ζεσξίεο πεξί ςεθαζκψλ απαμηψλνληαη είλαη φηη  
ζεσξνχληαη ζπκπηψκαηα κηαο ζχγρπζεο αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο έρεη θαη ζηα 
ζχκβνια ή ηηο κεηαθνξέο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζιακβάλεηαη – κηαο ζχγρπζεο ηελ νπνία νη 
κνληέξλνη άλζξσπνη ηαπηίδνπλ κε λννηξνπίεο πξσηφγνλεο ή νπηζζνδξνκηθέο (Latour 2000).  
Πξάγκαηη, πνιινί απφ απηνχο πνπ απαμηψλνπλ ηηο ζεσξίεο πεξί ςεθαζκψλ ζεσξνχλ φηη 
απηνί πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ είλαη ακφξθσηνη θαη γηα ην ιφγν απηφ δχζπηζηνη πξνο ηελ 
ηερλνινγία.     

Χζηφζν, νη κεηαθνξηθέο αλαθνξέο ζηελ θξίζε σο δηαδηθαζία πνπ πιήηηεη ην ζψκα 
κεηαηξέπνληαη ζε θπξηνιεμίεο αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο απφιπηα πξαγκαηηθέο βηνινγηθέο 
ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο, ηεο δσήο ζηνπο δξφκνπο  θαη ηεο θαηάξγεζεο ηεο 
δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.  Ννκίδσ φηη ηφζν ν ιφγνο πνπ ππνγξακκίδεη  ηηο 
απεηιέο πνπ ηα νηθνλνκηθά κέηξα ζπλεπάγνληαη γηα ηελ ελζψκαηε χπαξμε εθείλσλ πνπ ηα 
πθίζηαληαη φζν θαη ν ιφγνο πεξί ςεθαζκψλ εγγξάθνληαη ζε κηα θνζκνινγία ζην πιαίζην ηεο 
νπνίαο ηα ζχκαηα  ηεο αληζφηεηαο νξίδνληαη θαηαξρήλ σο βηνινγηθέο νληφηεηεο πνπ γίλνληαη 
νινέλα θαη πην επάισηεο.  Με άιια ιφγηα, ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν νη ιφγνη απηνί 
αλαδεηθλχνπλ σο ζπκθξαδφκελφ ηνπο, δηαθχβεπκα ησλ παηρληδηψλ εμνπζίαο είλαη ν 
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νξγαληζκφο κάιινλ, παξά  ν ηξφπνο ζθέςεο εθείλσλ ζε βάξνο ησλ νπνίσλ παίδνληαη.  Οη 
θπξίαξρνη ησλ παηρληδηψλ απηψλ δελ αξθνχληαη ζηε δηάδνζε δηαζηξεβισκέλσλ εηθφλσλ ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά παξεκβαίλνπλ απεπζείαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ  κέζσ ηνπ 
νπνίνπ πξνζιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα.      

Απφ ηε ζθνπηά ησλ εθηηκήζεσλ φηη νη δεκίεο ησλ ςεθαζκψλ θαη ηεο θξίζεο δελ είλαη 
απαξαίηεηα εκπξφζεηεο, ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δνχκε ζα κπνξνχζε ίζσο λα πεξηγξαθεί κε 
ηνπο φξνπο ηεο «θνηλσλίαο ηεο δηαθηλδχλεπζεο». Θπκίδσ φηη ζπζηαηηθφ ηεο είλαη νη δηαξθψο 
πνιιαπιαζηαδφκελνη θαη αλαλενχκελνη θίλδπλνη πνπ απνηεινχλ παξα-πξντφληα ησλ 
θαηαθηήζεσλ θαη ησλ ζξηάκβσλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ηεο δηαξθνχο πξνφδνπ, ηεο ξαγδαίαο 
αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ νη νπνίεο κνηξαία θάπνηε μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδηαζηψλ 
ηνπο. ηελ θνηλσλία ηνπ ξίζθνπ, ε δσή είλαη εγγελψο αβέβαηε, αζηαζήο, απξφβιεπηε, 
ρανηηθή, ξεπζηή, γεκάηε αληηθάζεηο θαη παξάδνμα, δηαξθψο απεηινχκελε απφ λέεο αζζέλεηεο 
γηα ηηο νπνίεο επηλννχληαη λέα θάξκαθα πνπ ζπρλά απνδεηθλχνληαη δειεηήξηα (Beck 1992, 
βι. θαη Παλαγησηφπνπινο 2013). Χο γλσζηφλ, πξνζιακβάλνπκε ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία 
θαη’ εηθφλα θαη νκνίσζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο δηθήο καο δσήο. Ζ ηδέα φηη ε 
πξαγκαηηθφηεηα παληνχ θαη πάληα είλαη εγγελψο αβέβαηε θαη αζηαζήο, ζπγθξνηνχκελε απφ 
ηηο ελ πνιινίο απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ κε αλζξψπηλσλ 
νληνηήησλ είλαη ζήκεξα ζρεδφλ απηνλφεηε.  Θεσξψ φηη νη ιφγνη πεξί κλεκνλίσλ θαη 
ςεθαζκψλ σο επηκειψο ζρεδηαζκέλσλ επηζεηηθψλ πξαθηηθψλ απνθπζηθνπνηνχλ απηήλ ηελ 
εηθφλα αλαδεηθλχνληάο ηελ ζε ηδενιφγεκα πνπ ζνιψλεη ην κπαιφ, θάλεη δειαδή ηελ ίδηα 
δνπιεηά κε ηνπο ςεθαζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα λνκίδνπλ φηη νη 
ζπκθνξέο πνπ ηνπο βξίζθνπλ είλαη ηπραίεο ή φηη ζε θάπνην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ θηαίλε θαη νη 
ίδηνη ή ηα γνλίδηά ηνπο γη απηέο.  Απφ ηε  ζθνπηά απηή θηλδπλεχνπκε απφ απηνχο πνπ καο 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν κε ζθνπφ λα καο ρξεψζνπλ ηηο δηαγλψζεηο θαη ηηο ζεξαπείεο αζζελεηψλ 
πνπ νη ίδηνη έρνπλ πξνθαιέζεη.   

ην βαζκφ πνπ ε επίζεζε κέζσ ςεθαζκψλ απεηιεί ηνλ ίδην ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ε 
άκπλα δελ είλαη δπλαηφ λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο ζπκβαηηθήο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο πνπ 
δηεμάγεηαη κε ιφγηα.  Γηα ηελ απαμίσζε ηεο πνιηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο 
θαη ηελ εμηδαλίθεπζε ηεο δξάζεο έρνπλ γξαθηεί πνιιά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζε 
κηα πεξαηηέξσ αλάιπζε.  Οη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηνπο ςεθαζκνχο απνηεινχλ ινηπφλ 
έλα πξίζκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηνχληαη θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, 
αιιά θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα ηεο πνιηηηθήο ή ηνπ πνιηηηθνχ (βι. Candea 2011).   
Φαίλεηαη ίζσο φηη ε ππαγσγή ηεο πνιηηηθήο ζηελ νηθνλνκία δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ ππαγσγή 
ζηε βηνινγία. Ο ρξφλνο κνπ πνπ κνπ απνκέλεη φκσο,  είλαη  ιίγνο. Παξαθάκπησ ινηπφλ ην 
ζέκα θαη θιείλσ κε κηα αλαθνξά ζε νξηζκέλεο αλαινγίεο αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηελ 
νηθνλνκία.        

ην εξψηεκα «πνηνη λνκίδνπλ φηη είλαη», πνπ ηίζεηαη  πξνο ηνπο ππεχζπλνπο ηφζν ησλ 
νηθνλνκηθψλ κέηξσλ φζν θαη ησλ ςεθαζκψλ ιαλζάλεη ε κνκθή φηη ηα πξφζσπα απηά 
αλαιακβάλνπλ εμνπζίεο ππέξκεηξεο γηα ηα αλζξψπηλα κέηξα – φηη ππνθαζηζηνχλ ηε «θπζηθή 
επηινγή» ή ηε ζεία πξφλνηα.  Ζ κνκθή απηή είλαη εχινγε απφ ηε ζθνπηά κηαο 
αλαπαξάζηαζεο επξχηαηα δηαδεδνκέλεο ζηνλ θαπηηαιηζκφ –  ηεο νηθνλνκίαο σο πξνζσπν-
πνηεκέλεο δχλακεο πνπ είλαη αλάινγε ηεο θχζεο: φζν πεξηζζφηεξν νη άλζξσπνη 
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πξνζπαζνχλ λα ηελ ειέγμνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν δηαπηζηψλνπλ φηη ν έιεγρφο ηεο ηνπο 
ππεξβαίλεη. Ζ κνκθή ελαληίνλ απηψλ πνπ «παίδνπλ» κε ηελ νηθνλνκία ή / θαη κε ηε θχζε 
φπσο θαλέλαο άλζξσπνο δελ ζα φθεηιε ζπλνςίδεη ινηπφλ  έλαλ αληίινγν πξνο  
αλαπαξαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε θχζε θαη ε νηθνλνκία είλαη εγγελψο επηξξεπείο ζε 
δπλάκεη αλεμέιεγθηα θαη θαηαζηξνθηθά «θαπξίηζηα».  Σφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε φζν θαη νη 
νηθνινγηθέο δηαηαξαρέο  ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη αθηηβηζηέο ελαληίνλ ησλ ςεθαζκψλ  
αλαδεηθλχνληαη ζε ηεσνηηέρ δηαδηθαζίεο νπνίεο δελ αλάγνληαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηε θχζε γεληθφηεξα, αιιά ζε «αθχζηθεο» αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο.  πλεπψο 
ην δεηνχκελν είλαη ε επηζηξνθή ζε κηα θπζηθή ηάμε πξαγκάησλ θαη ζε κηα ζηάζε ζεβαζκνχ 
πξνο ηε θχζε πξηλ λα  είλαη   πνιχ αξγά.  Γηαθνξεηηθά ην κέιινλ δηαγξάθεηαη ζθνηεηλφ.    

χκθσλα κε ηα πην δξακαηηθά αθεγήκαηα πεξί ςεθαζκψλ, ε εθαξκνγή ηνπο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή άιισλ θαηαζηξνθηθψλ πξαθηηθψλ ζα νδεγήζεη ζε κεγάιεο 
θιίκαθαο θαηαζηξνθέο πνπ ζα αιιάμνπλ ηε δσή ζηνλ πιαλήηε.  Παξφηη πξφθεηηαη γηα κηα 
πεξηγξαθή δεηλψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ, ε  εηθφλα ζπκίδεη έξγα 
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζηα νπνία γη απηνχο πνπ θαηαθέξλνπλ λα δνπλ ην θσο ηεο, «ε 
επφκελε κέξα»  ζεκαίλεη επηζηξνθή ζε κηα πξσηφγνλε, θπζηθή θαηάζηαζε (βι.Wolf-Meyer 
2004).  Όπσο αλέθεξα ήδε άιισζηε, νη ςεθαζκνί παξνπζηάδνληαη σο πξαθηηθέο πνπ 
κεηαζρεκαηίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε «θαηψηεξα», βηνινγηθά ζηνηρεηψδε θαη πξσηφγνλα 
φληα. Αληίζηνηρα, ε θξίζε  πεξηγξάθεηαη  σο «πηζσγχξηζκα» ζε πξνγελέζηεξεο επνρέο, ελψ  
νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο πιήηηεη παξνπζηάδνληαη ζπρλά σο λα είραλ ράζεη ηηο θνηλσληθέο 
ηδηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη λα ππάξρνπλ κφλνλ σο ππνθείκελα ηεο θξίζεο, δειαδή 
σο ππάξμεηο ην κέιεκα ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπνπ απηφ πνπ νη άλζξσπνη απνδίδνπλ ζηα δψα: 
ε «επηβίσζε».  Με άιια ιφγηα, ην παξειζφλ ζην νπνίν ζα επηζηξέςνπκε ζην κέιινλ δελ  ζα 
είλαη  ην εμηδαληθεπκέλν παξειζφλ ηεο θπζηθήο αξκνλίαο θαη ηζνξξνπίαο ζην νπνίν 
αλαθέξζεθα παξαπάλσ. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα έλα παξειζφλ ζην νπνίν αλάγνληαη φια ηα 
ζηεξεφηππα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε απφ ηε ζθνπηά ησλ νπνίσλ  νη ζεκεξηλέο θαηαζηξνθέο 
θαίλνληαη αλαπφθεπθηεο.   

ηελ αλαθνίλσζε απηή πξνζπάζεζα λα ππνζηεξίμσ φηη νη απαληήζεηο ζην εξψηεκα «ζε 
ηη θφζκν δνχκε» πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ ιαλζάλνπλ ζην ιφγν πεξί ςεθαζκψλ θαη απηέο πνπ 
ιαλζάλνπλ ζε πνιχ επξχηεξα δηαδεδνκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο γηα ηελ θξίζε  ζπγθιίλνπλ σο 
πξνο θάπνηα ζεκεία.  Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα έιεγα φηη απηά επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ην αλ θαη θαηά πφζν ν θφζκνο απηφο αληηζηνηρεί ζηα πξφηππα ηεο θνηλσλίαο 
ηεο δηαθηλδχλεπζεο ή αλ έρεη αξρίζεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη πξνο αδηαλφεηεο έσο ηψξα 
θαηεπζχλζεηο.  Ννκίδσ φηη ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δεχηεξεο άπνςεο αμίδνπλ πξνζνρήο 
γηαηί ε θπθινθνξία θαη ε απήρεζή απνηειεί ήδε κέξνο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο 
αλαθέξνληαη.  Γελ μέξσ αλ είλαη αιήζεηα, αιιά έλα θίινο κνπ ιέεη πσο φηαλ νη θηλέδνη 
ζέινπλ λα θαηαξαζηνχλ θάπνηνλ, ηνπ εχρνληαη λα δήζεη ζε ελδηαθέξνληεο θαηξνχο.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τν ζύγρξνλν κνληέιν θαηνίθεζεο πέξα από ηελ – πξνθαλή – ρσξηθή δηάζηαζή ηνπ, 
κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί (θαη) σο κηα ζύλζεηε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή. Ο 
νηθνλνκηθόο θαη θαηαζθεπαζηηθόο εμνξζνινγηζκόο θαη (θπξίσο) ε ιεηηνπξγηθόηεηα 
απνηέιεζαλ ηνλ άμνλα λνκηκνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ θαηνίθεζεο, δεκηνπξγώληαο κηα 
ζθηρηή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ θαζεκεξηλώλ καο δξαζηεξηνηήησλ κε ην ρξόλν θαη ην 
δνκεκέλν ρώξν. Τη ζπκβαίλεη όκσο όηαλ ε ζρέζε απηή απνθαιύπηεη ηα όξηά ηεο; Πνηνη 
ρώξνη «παξάγνληαη» όηαλ επαλαπιαηζηώλεηαη ε αθήγεζε ηεο θαηνίθεζεο θαη ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο; Ζ ππόζεζε εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο 
θαηνίθεζεο ζηηο πεξηπηώζεηο εθηνπηζκνύ. Ωο αθνξκή, ζα κειεηεζνύλ νη θαζεκεξηλέο 
πξαθηηθέο κηαο άζηεγεο γπλαίθαο ζε κία γεηηνλία ηεο Αζήλαο ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο  
θξίζεο. Μέζσ ζπλεληεύμεσλ ζα αλαδεηεζεί κηα δεύηεξε γεσγξαθία ηεο πόιεο, απηή πνπ 
ζπγθξνηείηαη από ηελ πεξηζσξηαθή θαηνίθεζε κηαο «ζησπειήο πιεηνςεθίαο». Θα 
αλαδεηεζνύλ ηα ζεκεία ηεο πόιεο πνπ αλαζεκαζηνδνηνύληαη, ηα «θαζεκεξηλά δσκάηηα» 
πνπ «ηδξύνληαη» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  Τα ίρλε θαηνίθεζεο  κέζα ζηελ πόιε ζα 
θαλεξώζνπλ ηελ αζπλέρεηα πνπ θξύβεηαη θάησ από ηε θαηλνκεληθή νκνηνγέλεηα ηνπ 
ρώξνπ, ηε βηαηόηεηα πνπ ππνθξύπηεηαη πίζσ από ην επείγνλ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο αιιά 
θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη επαληδηνπνηνύληαη ηνλ ρώξν 
ηεο πόιεο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: ε άζηεγε, θαηνίθεζε, ιεηηνπξγηθόηεηα, θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο 
 
 
1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Ο θόζκνο καο κνηάδεη κε έλαλ «θόζκν πνπ πιεκκύξηζε μαθληθά κε “εθηνπηζκέλνπο 
αλζξώπνπο”» (Bauman, 2006). Αλ θαη νη ζύγρξνλνη απόθιεξνη δελ απνηεινύλ θαηλόκελν 
ηεο επνρήο καο, ζήκεξα, ζε θαηξνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλεηαη πνιύ έληνλα όηη «ε 
πόιε έγηλε ρώξνο απόξξηςεο ελόο πιενλάδνληνο πιεζπζκνύ» (Davis, 2006). Ζ ππόζεζε 
εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηεο ρσξηθήο έθθξαζεο ηνπ θνηλσληθνύ 
                                                 
1 Ο ηίηινο είλαη εκπλεπζκέλνο από ην άξζξν «Κνηλσληθό θύιν θαη ιεηηνπξγία ηεο πόιεο», Βξπρέα Άλλε 
(2009)  
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απνθιεηζκνύ όπσο απνηππώλεηαη ζηελ αθήγεζε κηαο άζηεγεο γπλαίθαο ζηελ πόιε ηνπ 
Φαιαλδξίνπ ηελ επνρή ηεο θξίζεο.  Μέζσ ζπλεληεύμεσλ, ζα επηρεηξεζεί λα αλαδεηρζνύλ 
νη «ζηηγκαηηζκέλνη ρώξνη» πνπ αλαπαξάγνληαη θαη παξάγνπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 
(Βξπρέα, 2009), ζπγθξνηώληαο κηα αξρηηεθηνληθή πνπ δνκείηαη άιινηε κε όξνπο ήηηαο 
θαη άιινηε κε όξνπο δηεθδίθεζεο.  
 
2. Η ΤΝΟΜΙΛΗΣΡΙΑ 
 

Γλσξίδσ ηε ζπλνκηιήηξηα, σο γεηηόληζζα, πνιιά ρξόληα. Μέζα από θαζεκεξηλή - 
ηππηθή αξρηθά θαη ζηαδηαθά πεξηζζόηεξν εγθάξδηα – επαθή, έρσ παξαθνινπζήζεη ηελ 
θαζεκεξηλόηεηά ηεο. Οη ζπλεληεύμεηο δόζεθαλ ηκεκαηηθά, ελώ ε βαζηθή ζπλέληεπμε πέξα 
από ηε ζπλνκηιία καο εκπεξηείρε θαη ην θνκκάηη ηεο πεξηήγεζεο. Σπλαληεζήθακε ζην 
ρώξν όπνπ δηαλπθηεξεύεη ηελ ώξα πνπ μππλάεη θαη πεξηεγεζήθακε ζηε γεηηνληά όπνπ θαη 
νη δύν δνύκε, κπώληαο κε ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηεο, ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ρώξνπ ηεο, 
ζηελ πόιε ηεο.  

Ζ ζπλνκηιήηξηα, ε Λακπξηλή2 είλαη 58 ρξνλώλ θαη δεη 14 ρξόληα ζην δξόκν. Καηέιεμε 
ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο ηνπ Φαιαλδξίνπ, όηαλ έθιεηζε ν ςπρηαηξηθόο μελώλαο ζηνλ 
νπνίν θηινμελνύληαλ, νπόηε θαη παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή όπνπ γηα ρξόληα λνζειεπόηαλ. 
Δίλαη Διιελίδα, θηιόδσε θαη πηζηεύεη ζην Θεό. Απηήλ ηελ επνρή «ζπγθάηνηθόο» ηεο είλαη 
έλα κηθξόζσκν ζθπιί, ν Τδόλπ. Καηνηθνύλ (καδί) έμσ από κηα ηξάπεδα ζε έλα θεληξηθό 
ζεκείν ηεο πόιεο ηνπ Φαιαλδξίνπ.  

Με αθνξκή ηελ θαηνίθεζε ηεο Λακπξηλήο, ζα αληρλεπζνύλ ηα ίρλε θαηνίθεζεο κηαο 
απνθιεηζκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο (απηήο ησλ αζηέγσλ), νη νπνίνη «δνπλ “ζε εμνξία” από 
ηε ζύγρξνλε θηινινγία ηεο αζηηθήο εμέιημεο» (Davis, 2006).  Μέζσ ησλ ζπλεληεύμεσλ 
ζα δηακνξθσζεί κηα αθήγεζε, κε δηθή ηεο πινθή, δηθνύο ηεο ήξσεο θαη θπζηθά δηθνύο ηεο 
ηόπνπο. Σην εγρείξεκα απηό κπιέθνληαη δηαδξνκέο, θαηλνύξγηεο αιιά θαη «γλώξηκεο» 
ρξήζεηο ηνπ ρώξνπ, ίρλε θαηνίθεζεο, αληηθείκελα, θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, απαγνξεπκέλνη 
ρώξνη αιιά (θαη) εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα, εηθόλεο θαη κπξσδηέο. Ζ ζπξξαθή όισλ ησλ 
παξαπάλσ αλαδεηθλύεη κηα πόιε πνπ ππνιείπεηαη, ηελ πόιε πνπ αλαδύεηαη όηαλ 
δηαβαζηεί κέζα από ηα πξαθηηθέο κηαο  «ρξήζηξηαο ηνπ ρώξνπ» (Perec, 2000).   

Αλ ζεσξήζνπκε όηη «απηό πνπ απνθαινύκε  θαζεκεξηλόηεηα, δελ είλαη πξόδειν, κα 
αδηαθαλέο» ηόηε εμεηάδνληαο ηελ θαζεκεξηλή ηζηνξία κηαο άζηεγεο γπλαίθαο, (θπξίσο) 
αλαδεηνύκε πνηόηεηεο ησλ ρώξσλ πνπ θαηνηθνύκε, αλαδεηνύκε ό,ηη παξακέλεη θξπκκέλν, 
ό,ηη ππάξρεη θάησ από ηελ επηθάλεηα. Άξαγε, «ηη ππάξρεη πίζσ από ηελ ηαπεηζαξία» 
(Perec, 2000) καο; 
 
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ 
 

Τν ζύγρξνλν κνληέιν θαηνίθεζεο, πέξα από ηελ πξνθαλή ρσξηθή ηνπ δηάζηαζε,  
κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί (θαη) σο κηα ζύλζεηε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή. 
Σύκθσλα κε ηελ Άλλε Βξπρέα (2003), ν νηθνλνκηθόο θαη θαηαζθεπαζηηθόο 
νξζνινγηζκόο, αιιά (θπξίσο) ε ιεηηνπξγηθόηεηα, λνκηκνπνίεζε εθ ησλ πζηέξσλ έλα 
κνληέιν ην νπνίν ππνηάρζεθε «ζην όκνην θαη ζηε ρσξίο όξηα αλαπαξαγσγή ηνπ». Ζ 

                                                 
2 Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο ζπλνκηιήηξηαο, ην όλνκα ην νπνίν αλαθέξεηαη δελ είλαη ην πξαγκαηηθό ηεο. 
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ινγηθή ηνπ δσκαηίνπ σο κνλάδαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδεηαη κε 
κνλνζήκαλην ηξόπν, απέθηεζε ραξαθηεξηζηηθά θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο θαη 
κεηαζρεκαηίζηεθε ζε θαινύπη γηα αλαπαξαγσγή ηεο θαηνηθίαο ησλ πνιιώλ.  

Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα κηαο ζύγρξνλεο θαηνηθίαο ζπρλά θξίλεηαη από ηε ζπζρέηηζε ησλ 
θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεζηώλ ηεο, ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο 
δνκεκέλνπο ρώξνπο θαη ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Ζ δνκή ηεο θαηνηθίαο ιεηηνπξγεί ζαλ 
θάλλαβνο, ζηνλ νπνίν πξνζαξκόδνληαη νη βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη νη αλάγθεο, 
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ρξεζηώλ. Σύκθσλα κε ηνλ Perec (2000) «Ζ 
ιεηηνπξγία ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε κηα δηαδηθαζία κνλνζήκαληε, ζεηξατθή θαη 
λπρζήκεξε: νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο αληηζηνηρνύλ ζε σξνινγηαθέο θέηεο, ζε θάζε 
σξνινγηαθή θέηα, αληηζηνηρεί θη έλα δσκάηην ηνπ δηακεξίζκαηνο:  

 
07.00      Ζ κεηέξα ζεθώλεηαη θαη πάεη ζηελ       ΚΟΥΕΗΝΑ 
               λα εηνηκάζεη πξσηλό 
07.15     Τν παηδί ζεθώλεηαη θαη πάεη ζην           ΜΠΑΝΗΟ 
07.30     Ο παηέξαο ζεθώλεηαη θαη πάεη ζην        ΜΠΑΝΗΟ 
07.45     Ο παηέξαο θαη ην παηδί παίξλνπλ  
              ην πξσηλό ηνπο ζηελ                               ΚΟΥΕΗΝΑ 
08.00     Τν παηδί παίξλεη ην παιηό ηνπ  
              απ’ ηνλ «θαιόγεξν» ηνπ θαη θεύγεη       ΦΟΛ 
              γηα ην ζρνιείν». 
        

Τν παξαπάλσ δηάγξακκα θίλεζεο – θαηνίθεζεο, αλ θαη ζρεκαηηθό - «θαλείο θπζηθά 
δελ δεη αθξηβώο έηζη» - απνδίδεη ηε ζθηρηή ζρέζε πξνθαζνξηζκέλνπ ρώξνπ θαη 
θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ, αλαδεηθλύνληαο ηελ αλαδήηεζε ησλ νξίσλ ηεο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  Καλείο κάιινλ δελ δεη αθξηβώο όπσο 
θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, αιιά όπσο αλαθέξεη ν Perec (2000) «έηζη 
ηνπιάρηζηνλ νη αξρηηέθηνλεο θαη νη πνιενδόκνη καο βιέπνπλ λα δνύκε ή έηζη ζέινπλ λα 
δνύκε». Άιινηε νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ ρξεζηώλ ελαξκνλίδνληαη κε ην 
ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηεο θαηνηθίαο θαη άιινηε ε ζθηρηή ζρέζε πξνθαζνξηζκέλνπ ρώξνπ – 
ρξόλνπ - ρξήζεο απνθαιύπηεη ηα όξηά ηεο.   

Αλ επαλέιζνπκε, όκσο, ζηελ ππόζεζε εξγαζίαο, ηη ζπκβαίλεη όηαλ ε ζρέζε απηή βίαηα 
δηαξξαγεί; Πνηνη ρώξνη παξάγνληαη θαη πνηα αληηζηνίρεζε πξνθύπηεη ζε ζρέζε κε ην 
ρξόλν θαη ηηο ρξήζεηο ζηηο πεξηπηώζεηο εθηνπηζκνύ; Πώο επαλαπιαηζηώλεηαη ε ζπζρέηηζε 
ρώξνπ - ρξόλνπ - ρξήζεο κέζσ κηαο δηαθνξεηηθήο αθήγεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 
ηεο θαηνίθεζεο, απηήο ηεο δηακνλήο ζην δξόκν; Σην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί, ε 
ζπλνκηιήηξηα νλεηξεύεηαη ην δηθό ηεο ζπίηη: 

 «Αλ έρεη έλα δσκάηην, λα θνηκάκαη, κηα ηνπαιέηα θαη έλα ζαιόλη λα θάζνκαη, ζα έρσ 
γύξσ γύξσ ηηο εηθνλίηζεο κνπ, ζα πάξσ θαη έλα ιηβαληζηήξη γηα λα επραξηζηήζσ ην Θεό, αο 
έρεη θαη κηα βεξάληα...». 

Σην ζήκεξα, ε ζπλνκηιήηξηα θαηνηθεί ζηνπο δξόκνπο ηνπ Φαιαλδξίνπ. Όπσο 
ππνγξακκίδεη ην απόζπαζκα από ηελ ζπλέληεπμε ηεο Λακπξηλήο, πνπ αθνινπζεί, ε 
θαζεκεξηλόηεηά ηεο ρσξνζεηείηαη ζηνπο δύν πην θεληξηθνύο δξόκνπο ηνπ Φαιαλδξίνπ. Τν 
πξόγξακκά ηεο αθνινπζεί θαηά έλαλ ηξόπν ην δηάγξακκα θίλεζεο - παγησκέλεο αλάγθεο 
- ρώξνπ, δεκηνπξγώληαο, όκσο, κηα δηθή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο αλάγθεο 
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ηεο θαη ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ηεο επηηξέπεηαη ή δηεθδηθεί λα έρεη πξόζβαζε. 
Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 «..άκα ρνξηάζσ ύπλν, μππλάσ πόηε ζηηο 3, πόηε 2:30, πόηε 4 κπνξεί λα μππλήζσ ζηηο 
6:30 ην πξσί... παίξλσ καδί κνπ όια κνπ ηα πξάγκαηα, ην Σδόλπ...έρσ θύγεη πξηλ αλνίμεη ε 
ηξάπεδα, δελ αθήλσ ζθνππίδηα, ηα καδεύσ, πξνζέρσ... κεηά θαιακπνπξίδσ κε ηνλ 
ςαξά...πάσ Χατκαληά πίλσ θαθέ, κε θεξλάλε ηα παηδηά εθεί πνπ είλαη ζηε γσλία... πάσ 
ηνπαιέηα ζηηο δεκόζηεο, θακία θνξά έρσ λεξό πάλσ κνπ, κπνπθάιη, πιέλνκαη...άκα 
θνπξαζηώ θαηαιάβσ όηη βαξηέκαη θαη ζέισ λα μαπιώζσ πάσ εδώ ζην εκπνξηθό, ζηελ 
ηξάπεδα δίπια ζηε ζηνά, ζηα παγθάθηα. Εθεί θνηκάκαη, κεζεκέξη, μππλάσ, πάσ παίξλσ 
θαθέ, ηα παηδηά κε θεξλάλε, ζηε Χατκαληά είλαη, ηξώσ θάλα θέηθ...ην κεζεκέξη παίξλσ 
ηειέθσλν ζε έλα καγαδί πνπ είλαη ζηελ Αξηζηνθάλνπο, καγεηξεύεη ν ίδηνο, πνιύ 
θαζαξόο...κνπ ην θέξλεη ζε ηαπεξάθη, ην παηδί, ν ζεξβηηόξνο... ην ηξώσ ζην παγθάθη πνπ 
θνηκάκαη, ζηελ ηξάπεδα έρεη ήιην...ή αιιηώο ζηε ζηνά ζην ςαξάδηθν πνπ είλαη ίζθηνο κε ην 
κηθξνύιε, ζηελ ηξάπεδα δελ ηξώσ γηαηί καδεύνληαη κπξκήγθηα, κελ κνπ πνπλ ηίπνηα...ηξώσ 
θαη άκα ζέισ λα πεξπαηήζσ πεξπαηάσ, ζηηο 6:30 πέθηεη ν ήιηνο...ηόηε πάσ θαη θάζνκαη 
(ζηελ ηξάπεδα) κέρξη ην πξσί...αλ δσ όηη έρεη θόζκν θάζνκαη, αλ δσ όηη δελ έρεη, θεύγσ 
πάσ Χατκαληά κε ηνύηνλ εδώ (ηνλ ζθύιν)...πεηξάδσ ηνλ θύιαθα, θαιακπνπξίδσ θαη κεηά 
πάσ λα θνηκεζώ». 

 
4. «ΚΑΣΟΙΚΟ Ή ΠΑΡΑΠΑΝΙΙΟ;» 
 

Ζ θαηνηθία (ζύκθσλα κε ηνλ Ruskin) απνηειεί ηόπνο Eηξήλεο ή (ζύκθσλα κε ην 
Foucault) ρώξν αλάπαπζεο (Τξνβά, 2009). Σηελ πεξίπησζε όκσο ηεο θαηνίθεζεο ζην 
δξόκν, νη ρώξνη δηακνλήο ησλ αζηέγσλ εκπεξηέρνπλ αλαζθάιεηα θαη πεξηζσξνπνίεζε. 
Από ηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ γηα δηαλπθηέξεπζε, κέρξη ηε ζρέζε κε ηνπο γείηνλεο, ε 
θαηνίθεζε ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο πξνδίδεη βία, απόξξηςε θαη απνθιεηζκό.  Ζ αθήγεζε 
ηεο ζπλνκηιήηξηαο μεθηλά κε απαξίζκεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία έρεη δηαλπθηεξεύζεη ζην 
Φαιάλδξη. Αλαθέξεη: 

«Έκεηλα έμσ από ην pet shop ζηελ Αγίαο Παξαζθεπήο...έβιεπα ηα ζθπιάθηα, είρα κεγάιε 
αγάπε...ην βξάδπ ηα θύιαγα. Μεηά αθνύ έθπγε ε όληα (ην pet shop) κε θπλήγαγε ν 
ηδηνθηήηεο, κεηά θνηκόκνπλ γηα ιίγν ζην γθαξάδ ηεο αζηπλνκίαο θαη κεηά έμσ...θνηκόκνπλα 
θνληά ζην (αζηπλνκηθό) ηκήκα, έμσ από έλα θαζαξηζηήξην, ζηε γσλία κε ην ηκήκα...έλησζα 
αζθάιεηα εθεί.. κεηά, δελ έθπγα, κε δηώμαλε, ήηαλ κηα κέγαηξα δηνηθεηήο εθεί, γπλαίθα, θαη 
ιέεη δηώρηε ηελ από εδώ, ηα παηδηά (νη αζηπλνκηθνί) κνπ ιέλε «Λακπξηλή δελ ζέινπκε λα 
θύγεηο αιιά ε δηνηθεηήο καο...»...κεηά θαζόκνπλ, πήγα έμσ από ηελ ηξάπεδα, είρε κηα 
πόξηα, αιιά είρε βάζνο θαη έκπαηλα κέζα θαη δελ βξερόκνπλα...γλώξηζα ηνλ δηεπζπληή, κνπ 
ιέεη ζα θέξσ ηελ αζηπλνκία, ηνπ ιέσ, θέξηε ηελ εγώ δελ θιέβσ... θόιιεζα εδώ (ζηελ 
ηξάπεδα)...άιιαμαλ νη πόξηεο βάιαλ δύν κε θνπκπί, δελ ρσξνύζα θαη ηνπ ιέσ (ηνπ 
δηεπζπληή), αθνύ ζαο ελνριώ ζα πάσ πην θάησ είλαη δεκόζηνο δξόκνο δελ κπνξείο λα κνπ 
απαγνξεύζεηο, εθεί πνπ θάζνκαη ηώξα...». 

Τν ηζηνξηθό ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο ζπλνκηιήηξηαο θαλεξώλεη ηε δπζθνιία πνπ 
αληηκεησπίδεη αθόκα θαη ζηελ δηαλπθηέξεπζε ζην δεκόζην ρώξν. Τελ αίζζεζε ηεο 
απόξξηςεο, ηνπ θόβνπ θαη ηνπ απνθιεηζκνύ πξνζπαζεί ε ίδηα λα ηελ ππεξβεί, 
ππνθαζηζηώληαο ηελ αίζζεζε ηνπ αλεπηζύκεηνπ, ην πνιύ ηνπ αλεθηνύ, κε απηή ηνπ 
αγαπεηνύ (σο αληηθείκελν αγαζνεξγίαο, θηιαλζξσπίαο θαη ειένπο). Αλαθέξεη:  
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« ...έρσ γλσξίζεη παηδηά κε ζθνπιαξίθηα ζηε γιώζζα, κε ηαηνπάδ θαη όινη κε αγαπάλε, 
κνπ ιέλε ζε πείξαμε θαλέλαο; Μνπ ιέλε λα θνπαλίζνπκε θαλέλα έλα ηνπ ΔΘΑ; ε ελνρινύλ; 
Λέσ όρη ξε παηδηά, δελ είλαη θαθνί, κε έρνπλ αγθαιηάζεη ηα παηδηά, είλαη όινη θίινη κνπ, κε 
βνεζάλε, άκα θσλάμσ βνήζεηα ζα πεηαρηνύλ όινη θαη ζα ηνλ θάλνπλ αζήθσην...κε 
αγθάιηαζε όινο ν θόζκνο». 

Σύκθσλα κε ηνλ Bauman (2005), ε ακθίζπκε ζηάζε πνπ πεξηγξάθεθε δελ απνηειεί 
αληίθαζε. Τόζν ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ θαη ηεο απνζηξνθήο, όζν θαη απηό ηνπ νίθηνπ θαη 
ηεο ζπκπόληαο, απνηεινύλ ζπζηαηηθά ην ίδην απαξαίηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 
θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηελ πξνζπάζεηα ππαθνήο ζηνλ θαλόλα. Σε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, ε 
αξρηηεθηνληθή πόζν ακέηνρε είλαη;  

 
5. «ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΚΣΡΟΠΗ» 
 

Σύκθσλα κε ηελ ζπλνκηιήηξηα, ν δηαρσξηζκόο ησλ ρξήζεσλ, ε πξνζβαζηκόηεηα, ε 
θύιαμε, ε επνπηεία, ν θσηηζκόο θαη ε ζθίαζε απνηεινύλ ζηνηρεία πνπ κεηαηξέπνπλ ην 
θαηνηθήζηκν ζε κε θαηνηθήζηκν θαη αληίζηξνθα. Ζ πόιε ηνπ Φαιαλδξίνπ ρσξίδεηαη ζε 
δώλεο αζθάιεηαο θαη δώλεο αλαζθάιεηαο. Τν θσο θαη ην ζθνηάδη, ε νξαηόηεηα, ε άκεζε 
πξνζβαζηκόηεηα, ε ζεκαζία ηεο θίλεζεο απνηεινύλ θιεηδηά γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 
ρσξνζέηεζεο ησλ θαζεκεξηλώλ πξαθηηθώλ ηεο. Οη επηθίλδπλεο δώλεο - εγθαηαιεηκκέλα 
ζπίηηα, ζθνηεηλά ζεκεία, ζεκεία κε πνιιά αδέζπνηα ζθπιηά, πεξηνρέο ακηγνύο θαηνηθίαο - 
είλαη απαγνξεπηηθέο ζε αληίζεζε κε άιιεο δώλεο - ζεκεία κε θαηαζηήκαηα θαη πνιινύο 
πεξαζηηθνύο, ε πηάηζα ησλ ηαμί, ζεκεία θνληά ζηνπο αζηπλνκηθνύο ή δξόκνη κε επαξθή 
θσηηζκό - πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ «πεξηνρή ηεο». Ζ πόιε ηεο δελ είλαη όιε ε πόιε. (Virilio, 
2004). 

«Με ηα πόδηα πάσ κέρξη ηε Δνύξνπ, από ηελ Αγίαο Παξαζθεπήο...θακία θνξά αλ έρσ 
μεθνύξαζε πάσ κέρξη ηελ (πιαηεία) Κέλεληπ...κέρξη ηελ Αληξέα Παπαλδξένπ ζε έλα καγαδί 
πνπ έρεη...κε 3,4 επξώ, κέρξη εθεί...δελ κνπ αξέζεη ην πεξηβάιινλ από εθεί θαη θάησ, κε 
πηάλεη θνβία εθεί θάησ». 

Σηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο νη δεκόζηεο ηνπαιέηεο, νη θνηλόρξεζηεο βξύζεο 
θαη ηα παγθάθηα ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαβίσζή ηεο ζην δξόκν. 
Τν σξάξην ησλ ηνπαιεηώλ θαζνξίδεη ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ηεο ζπλνκηιήηξηαο. Γηα ηηο 
θνηλόρξεζηεο βξύζεο ζηελ πιαηεία ηνπ Φαιαλδξίνπ αλαθέξεη: 

«Δελ έρεη βξύζεο...α, απηέο; Δελ είλαη, είλαη κόλν γηα ηα πνπιάθηα, είλαη ράιηα, δελ έρεη 
βξύζεο...γη’ απηό έρσ πάληα καδί κνπ 4 κπνπθάιηα λεξό, γηα λα πιέλνκαη».  

Τα παγθάθηα, πνπ γηα ηελ ίδηα απνηεινύλ ζεκαληηθό εμνπιηζκό ηεο θαζεκεξηλόηεηά 
ηεο, αλαθέξεη:  

«Σα παγθάθηα απηά (ηα θαηλνύξηα) δελ κε βνιεύνπλε, δελ κπνξώ λα μαπιώζσ, 
πηάλνκαη...κε βνιεύεη κόλν ην άιιν, εθείλν, κέζα ζηε ζηνά». 

Έλα παγθάθη, ζην εζσηεξηθό κηαο μεραζκέλεο ζηνάο, ην νπνίν πεξηθιείεηαη από 
δέληξα, ζθηάδεηαη από ηνλ ήιην, θσηίδεηαη ην βξάδπ θαη πξνζηαηεύεηαη από ηε βξνρή, 
παξάπιεπξα ηνπ πην θεληξηθνύ δξόκνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο, πιαηζησκέλν από καγαδηά, 
δίπια ζηελ πηάηζα ησλ ηαμί ελζαξθώλεη ηελ έλλνηα ηνπ θαηνηθήζηκνπ. Γηα ηε 
ζπλνκηιήηξηα, ν ρώξνο ηεο πόιεο δελ κνηάδεη νκνηόκνξθνο θαη ζπλερήο, αληίζεηα είλαη 
γεκάηνο κε ζπλνξηαθέο γξακκέο, κε όξηα. «Γελ κπνξείο απιώο λα αθεζείο λα γιηζηξήζεηο 
από ην έλα ζην άιιν – νύηε από ηελ κηα ζηελ άιιε θαηεύζπλζε: πξέπεη λα μέξεηο ην 
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ζύλζεκα, πξέπεη λα δηαζρίζεηο ην θαηώθιη, πξέπεη λα δείμεηο ηα ραξηηά ζνπ» (Perec, 
2000).  

Ζ Λακπξηλή, δώληαο ζην πεξηζώξην κηαο εμνξζνινγηζκέλεο, επεθηαηηθήο, 
ζπγθεληξσηηθήο θαη ζεακαηηθήο πόιεο θαηαιακβάλεη ην δηθό ηεο ρώξν, ν νπνίνο 
θαζνξίδεηαη από ζεζκηθέο θαη κε απαγνξεύζεηο. Δίλαη όκσο θαηαδηθαζκέλε ζηελ 
παζεηηθόηεηα θαη ηελ πεηζαξρία; (Νηε Σεξηώ, 2010)  

Σύκθσλα κε ην Lefebvre (1991), ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεη ην πεξηζώξην είλαη 
δεκηνπξγεκέλνο από κηα ζεηξά απαγνξεύζεηο θαη βίαηεο ζπγθξνύζεηο κε ην ππάξρνλ 
θαζεζηώο. Οη ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο κεραληζκνύο πεηζαξρίαο κόλν 
θαη κόλν γηα λα ηνπο παξαθάκςνπλ θαη ηνπο κεηαηξέςνπλ. Αθόκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα 
ηεο πνιενδνκηθήο ζπγθξόηεζεο ηεο πόιεο, «παξακέλεη δπλαηή κηα πξαθηηθή εθηξνπήο» 
(Νηε Σεξηώ, 2010). Ζ ζπλνκηιήηξηα, ζπάδνληαο ηελ ζθηρηή ζρέζε πξνθαζνξηζκέλνπ 
ρώξνπ - ρξόλνπ - ρξήζεο, θαηαζθεπάδεη «ρώξνπο - δσκάηηα», παξαθάκπηνληαο ηελ 
πνιενδνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα, κε κόλν θξηηήξην, ηελ ηαύηηζε ρξήζεο θαη πξνζσπηθήο 
αλάγθεο. «Ξεθιέβεη ρξόλν θαη πιηθά» – από ηελ πόιε – «γηα λα θηηάμεη θάηη γηα 
ινγαξηαζκό ηεο» (Νηε Σεξηώ, 2010). Όπσο αλαθέξεη ε ίδηα, ζηηο δεκόζηεο ηνπαιέηεο δελ 
ππάξρεη ε ππνδνκή γηα λα κπνξεί λα πιπζεί.  

«Αλ άιιαδα θάηη, ζα ήηαλ λα είρε κηα ραξακάδα ε ηνπαιέηα (νη δεκόζηεο ηνπαιέηεο), 
όπσο ην θάκπηλγθ γηα λα κπνξνύζα λα θάλσ θαη κπάλην». 

Ζ ζπλνκηιήηξηα «εθεπξίζθεη» ην κπάλην ηεο ζε έλα παιηό εθθιεζάθη, ιίγν πην πέξα 
από ην ζεκείν ζην νπνίν δηαλπθηεξεύεη. Αλαθέξεη: 

«Σελ εκέξα, αλ έρσ ζακπνπάλ πάσ ζην κηθξό εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ...εθεί από 
θάησ από ηε βξύζε ινύδνκαη, ηνλ είρα θάλεη θαη απηόλ (ηνλ ζθύιν ηεο) κηα κέξα κπάλην...κε 
θπλήγαγε ζηελ αξρή ν παπάο, εγώ πάσ πην κπξνζηά, πξηλ (ηε ιεηηνπξγία)…».  

Ζ Λακπξηλή, δίλνληαο κηα δεύηεξε ζεκαζία ζην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
επαλα-ζρεδηάδεη ηελ πόιε ηνπ Φαιαλδξίνπ ζρεδηάδνληαο ηε δηθή ηεο πόιε. Καηαξγώληαο 
πνιενδνκηθέο ρξήζεηο ή πξνζζέηνληαο θαηλνύξγηεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δεκηνπξγεί «κηα 
δεύηεξε γεσγξαθία, πάλσ ζηε γεσγξαθία ηεο απαγνξεπκέλεο ή ηεο θπξηνιεθηηθήο 
ζεκαζίαο» (Νηε Σεξηώ, 2010).  

Αλάινγα, ε αλππαξμία ελόο ρώξνπ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύζε λα θπιάεη ηα πξάγκαηά 
ηεο – δεδνκέλνπ όηη θνπβαιάεη καδί ηεο όια ηεο ηα αληηθείκελα – απνηεινύζε δπζεπίιπην 
πξόβιεκα. Ζ ιύζε πξνέθπςε όηαλ αλαθάιπςε «κηα κηθξή πόξηα, θάηη ζαλ ληνπιάπα» ζε 
έλα θεληξηθό εκπνξηθό θέληξν ηνπ Φαιαλδξίνπ. Ο θίινο ηεο, ν θύιαθαο ηνπ εκπνξηθνύ 
θέληξνπ ηεο θπιάεη ηα πξάγκαηα (« κηα βαιίηζα έρσ») ην βξάδπ.  

Από ηε κνλνζήκαληε θαηεύζπλζε όπνπ ε νλνκαζία ηνπ ρώξνπ πξνζδηνξίδεη ηε ρξήζε 
(Τξνβά, 2009), ε ζπλνκηιήηξηα αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε πνξεία. Οη βηνινγηθέο ηεο 
αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηεο είλαη ν νδεγόο ώζηε λα εθεπξεζνύλ νη ρώξνη θαη λα 
νλνκαζηνύλ ζην δηθό ηεο λνεηηθό ράξηε ηνπ Φαιαλδξίνπ. Αλ ζε απηό ην πιαίζην 
επαλαθέξνπκε ην ζρήκα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, θάλνληαο ηελ αλαγσγή από ηελ θαηνίθεζε 
ζηελ θαηνηθία ζε απηή ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, ηόηε: ην «ππλνδσκάηην» είλαη ν ρώξνο 
έμσ από ηελ ηξάπεδα, αιιά επίζεο θαη ην παγθάθη (ζηε ζηνά), ε «θνπδίλα» ή ε 
«ηξαπεδαξία» ηεο είλαη ην παγθάθη ζηε ζηνά θαη ε ζηνά δίπιά ζην ςαξάδηθν. Ζ 
«ηνπαιέηα» είλαη νη δεκόζηεο ηνπαιέηεο, αιιά θαη ην εθθιεζάθη ηνπ Άγηνπ Γεσξγίνπ. Ζ 
«ληνπιάπα» ή ε «απνζήθε» είλαη ην εγθαηαιεηκκέλν δσκάηην, ζην εκπνξηθό θέληξν. 
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 Ζ άζηεγε γπλαίθα σο κηα «πνιενδόκνο ελ αγλνία ηεο» (Virilio, 2004) – ρσξνζεηεί, 
αλαδεηθλύεη, θαηαξγεί ή γθξεκίδεη θαη ηειηθά αλνηθνδνκεί ηε δηθή ηεο γεηηνληά, ηελ δηθή 
ηεο πόιε. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο πφιεο κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο ζην 
Διιεληθφ Κξάηνο, ζηελ εθβηνκεράλεζή ηεο, ζηνπο πνιέκνπο, ζηνπο ζεηζκνχο θαη ηηο 
πιεκκχξεο, ζηελ απνβηνκεράλεζή ηεο θαη ζηελ επαλάρξεζε κέξνπο ηνπ βηνκεραληθνχ 
απνζέκαηφο ηεο ζηελ πεξηνρή ησλ “Παιαηψλ Μαγαδείσλ”.  Ζ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ, 
κειεηάηαη σο ε πξψηε ζπλνηθία εθηφο ησλ ηεηρψλ θαη εξεπλψληαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 
πξνθιήζεθαλ ζην αζηηθφ απφζεκα απφ ηηο παξαπάλσ κεγάιεο θξίζεηο. ήκεξα έρνπκε 
πεξάζεη ζε κηα επφκελε θάζε επαλα-επαλάρξεζεο θάπνησλ εθ ησλ βηνκεραληθψλ ηφπσλ 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή. Ο θχθινο δελ έρεη θιείζεη θαζψο ελψ ζηελ πεξηνρή ησλ 
(θάησ) παιαηψλ ην βηνκεραληθφ απφζεκα είρε ζηακαηήζεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη απφ 
ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απφ ην 2009-
10 θαη έπεηηα έρεη παξαηεξεζεί κηα απμαλφκελε ξνπή πξνο ηελ επαλάρξεζε ησλ θελψλ 
βηνκεραληθψλ (θαη κε) ρψξσλ ζηα παιαηά, ιφγσ ησλ ρακειψλ ελνηθίσλ. Ζ ηάζε πνπ 
παξαηεξνχληαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 γηα επαλάρξεζε βηνκεραληθψλ θειπθψλ γηα ηε 
ζηέγαζε ρψξσλ ςπραγσγίαο έρεη επαλέιζεη δεκηνπξγψληαο θαη πάιη έλαλ πφιν δσήο ζηελ 
επαλαιακβαλφκελα αλεζηεκέλε πεξηνρή ησλ Παιαηψλ. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα 
παιαηά ηνπ 2013 παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ παξφληνο θαη ηηο 
ππνζέζεηο γηα ην πνηφ ζα είλαη ην αχξην. 

 
Λέξειρ κλειδιά: επανατρήζεις, βιομητανικό απόθεμα, ζηραηηγικές ανάκαμυης, αζηικοί 
μεηαζτημαηιζμοί   
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ο 20νο αηψλαο απνηειεί γηα ηελ πφιε ηνπ Βφινπ κηα πεξίνδν ζπλερνχο πάιεο 
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη απαλσηέο θξίζεηο ηεο παγθφζκηαο αιιά θαη ηνπηθήο 
ηζηνξίαο. Οη θξίζεηο απηέο απνηππψλνληαη ζην αζηηθφ ηνπίν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 
δηακνξθψλνληαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηε ζχγρξνλε εηθφλα ηεο πφιεο. πγθεθξηκέλα 
επηιέγεηαη πξνο κειέηε ε πεξηνρή ησλ Παιαηψλ, σο ε πξψηε εκπνξηθή ζπλνηθία εθηφο 
ησλ ηεηρψλ. Πνηνχο αζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πξνθάιεζαλ νη θξίζεηο απηέο ζηελ 
πεξηνρή ησλ Παιαηψλ; Ζ παιαηφηεξε ζπλνηθία, εθηφο ηνπ Κάζηξνπ, ζπκππθλψλεη ηα 
ζεκάδηα ηνπ ρξφλνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ θξίζεσλ κέζα ζηελ ηζηνξία, ηα νπνία αλ 
απνθξππηνγξαθεζνχλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξνλνγξάθεκα. Ζ πεξηνρή ησλ 
“Παιαηψλ Μαγαδείσλ” είρε σο έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κηα θξίζε, απηήλ ηεο 
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εγθαηάζηαζεο, θαηά ην Μεζαίσλα, ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζην Κάζηξν. Απφ ηε ζηηγκή 
απηή θαη ζην εμήο, νη θξίζηκεο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, έρνπλ έληνλν αληίθηππν 
ζηελ εμέιημε ηεο ζπλνηθίαο. Ζ πξψηε “θξίζε” ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε πξνζάξηεζε, 
θαζψο δίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο θαη ηα Παιαηά πεξλνχλ 
ζε δεχηεξε κνίξα. Ζ εθβηνκεράλεζε, ν πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ε έιεπζε ησλ 
πξνζθχγσλ, ν δεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, νη ζεηζκνί ηνπ 1955-57, ε δηθηαηνξία, ε 
κεηαπνιίηεπζε, ε απνβηνκεράλεζε, ε αλάθακςε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ε θξίζε ηνπ 
2008 είλαη νη βαζηθέο ζηηγκέο θξίζεο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα ηεο 
πεξηνρήο. 

 
2. Η ΠΡΧΣΗ “ΚΡΙΗ” – ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΗ ΜΔΥΡΙ ΣΟΝ 1ο Π.Π. 

 
σήμα 1. Οη βηνκεραλίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. εκεηψλνληαη κε 
θφθθηλν ρξψκα νη λέεο θαη κε γθξίδν ν αξρηθφο ππξήλαο ησλ “Παιαηψλ”. (ζρέδην Δ. 
Μπνπκπάξε, θσηνγξαθίεο απφ “Σα βηνκεραληθά θηίξηα ζην Βφιν” ηνπ Κ. Αδακάθε) 
 

 ηελ θξίζηκε δεθαεηία κεηά ηελ πξνζάξηεζε ην 1881, ε φςε ηεο ζπλνηθίαο ησλ 
Παιαηψλ θαη ηνπ Κάζηξνπ άιιαμαλ άξδελ θαζψο πξνηάζεθε θαη εθαξκφζηεθε 
πνιενδνκηθφ ζρέδην ην νπνίν δηεπφηαλ απφ απιφ νξζνγσληθφ θάλλαβν, πνπ ελνπνηνχζε 
ηηο “δπν” πφιεηο. (Υαζηάνγινπ, 2002) ηαδηαθά ε λέα ξπκνηνκία πέξαζε θαη ζηε 
ζπλνηθία ηνπ Κάζηξνπ “απαιείθνληαο ηειείσο ηε δηάηαμε ηνπ παιηνχ νηθηζηηθνχ ηζηνχ”. 
Παξάιιεια ε ζπλνηθία είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο βηνκεραληθήο ηεο 
φςεο, αθνχ ήδε απφ ην 1872 ιεηηνπξγνχζε ην βπξζνδεςείν Νηθνχιε. Σν 1883 ηδξχεηαη ε 
Κισζηνυθαληνπξγεία ηνπ Σδίκα (Υαζηάνγινπ, 2009), ην 1895 μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ 
εξγνζηαζίνπ αεξηφθσηνο, ζηε ζέζε ησλ ζεκεξηλψλ ΚΣΔΛ, ην νπνίν θσηίδεη ηελ πφιε 
κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Ζιεθηξηθή Δηαηξίαο ην 1911, ελψ ην 1889 ηδξχεηαη ην κεραλνπξγείν 
Παπαξήγα δπηηθά ηνπ πξνζθάησο παξνρεηεπκέλνπ (1888) ρεηκάξξνπ Κξαπζίδσλα. 

ην γχξηζκα ηνπ αηψλα ηα Παιαηά απνηεινχζαλ ήδε ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ 
Βφινπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ θαη ε παξάιιειε θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, κεηά 
ηελ πξνζάξηεζε ζπληέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πεξηκεηξηθά ηνπ 
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Κάζηξνπ θαη παξάιιεια κε ηνλ Κξαπζίδσλα. Δθείλε ηελ πεξίνδν θαηαζθεπάδνληαη νη 
λέεο απνζήθεο εκπνξεπκάησλ ηνπ ηεισλείνπ (1903) θαη ην κεραλνπξγείν ηνπ ΟΔ 
(1903). Ζ πθαληνπξγία Παπαγεσξγίνπ (1905) θαη ε αιεπξνβηνκεραλία Λνχιε (1914) 
αιιάδνπλ ζεκαληηθά ην αζηηθφ ηνπίν θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κεγάινπ φγθνπ 
ηα νπνία κέρξη θαη ζήκεξα απνηεινχλ ηνπφζεκα. 100 ρξφληα κεηά, ηα δπν απηά 
βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζα παίμνπλ θαη πάιη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
αλαζπγθξφηεζε ηεο πεξηνρήο.  

 
3. ΜΔΟΠΟΛΔΜΟ: Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΔΛΔΤΗ 
ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

 
σήμα 2. Οη βηνκεραλίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. εκεηψλνληαη κε 
θφθθηλν ρξψκα νη λέεο θαη κε γθξίδν νη ήδε ππάξρνπζεο. (ζρέδην Δ. Μπνπκπάξε, 
θσηνγξαθίεο απφ “Σα βηνκεραληθά θηίξηα ζην Βφιν” ηνπ Κ. Αδακάθε) 
 

Με ην ηέινο ηνπ Α’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ην 1919, αξρίδεη θαη πάιη ε βηνκεραληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πφιε. Παξά ηελ θξίζε ζην εκπφξην, ε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ 
πφιε ην 1922, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ πεξί πξναγσγήο ηεο βηνκεραλίαο, 
ζπληεινχλ ζηελ αλάθακςε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν απνηέιεζκα γηα ηελ 
πεξηνρή ησλ Παιηψλ είλαη νηη εθείλε ηε ρξνληά ηδξχεηαη ν ζηξπρλφθαξπνο - 
απνιπκαληήξν νζπξίσλ θαη ην 1925 ην βπξζνδεςείν ηνπ Φσκά. Δθείλε ηελ πεξίνδν δελ 
επλνήζεθε κφλν ε βηνκεραλία, αιιά θαη άιια ηα επαγγέικαηα, αθνχ νη πξφζθπγεο ιφγσ 
έιιεηςεο απαζρφιεζεο, άξρηζαλ λ’ αλνίγνπλ πξφρεηξα θαηαζηήκαηα ζηα Παιηά. 
Παξάιιεια ε απφηνκε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλέβαζε ηηο αλάγθεο γηα αλνηθνδφκεζε 
θαη ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ βηνκεραληψλ. ηελ πεξηνρή ηδξχζεθε ην 
πιηλζνθεξακνπνηείν . & Ν. Σζαιαπάηα, ην 1925 (Υαζηάνγινπ, 2007). Ζ θαπλαπνζήθε 
Παπάληνπ θαηαζθεπάδεηαη ην 1930 ελψ ην 1933 μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην 
βπξζνδεςείν Κάππα (Αδακάθεο 2009). Σν πιηλζνθεξακνπνηείν Σζαιαπάηα θαη ε 
θαπλαπνζήθε Παπάληνπ ζα απνηειέζνπλ ζρεδφλ έλαλ αηψλα αξγφηεξα ηα κνλαδηθά 
εξγαζηήξηα πνιηηηζκνχ γηα ηελ πεξηνρή, εθφζνλ θαη ηα δπν κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 
κνπζεία.  
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4. ΜΔΣΑ ΣΟ 2ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ - Η ΚΡΙΗ ΛΟΓΧ ΣΗ ΔΚΓΙΚΗΗ 
ΣΗ ΦΤΗ – Η ΓΙΚΣΑΣΟΡΙΑ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ζηακάηεζε ε αλάπηπμε ησλ 
βηνκεραληψλ. Με ηε ιήμε ηνπ “ην 1/3 ησλ κνλάδσλ δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαζφινπ ελψ νη 
ππφινηπεο ππνιεηηνπξγνχζαλ κε ειάρηζην πξνζσπηθφ”. Μηα πεληαεηία κεηά ην ηέινο ηνπ 
πνιέκνπ δεκηνπξγήζεθαλ πέληε λέεο βηνκεραλίεο ζηελ πφιε, κηα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ζηα 
Παιαηά. Σα ςπγεία Μνπζηαθαιή ηδξχζεθαλ ην 1950, λφηηα ηνπ θσηαεξίνπ ην νπνίν κε 
ηνπο βνκβαξδηζκνχο είρε ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο (Υαζηάνγινπ 106-112). 

 

 
σήμα 3. Οη βηνκεραλίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. εκεηψλνληαη κε 
θφθθηλν ρξψκα νη λέεο θαη κε γθξίδν νη ήδε ππάξρνπζεο. (ζρέδην Δ. Μπνπκπάξε, 
θσηνγξαθίεο απφ “Σα βηνκεραληθά θηίξηα ζην Βφιν” ηνπ Κ. Αδακάθε) 

 
Ζ ηεηξαεηία 1954-1957 ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ησλ Παιαηψλ αιιά θαη ηεο 

πφιεο γεληθφηεξα θαζψο κηα ζεηξά ζεηζκψλ έπιεμε ηελ πεξηνρή ζαξψλνληαο κεγάιν 
κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ αζηηθνχ απνζέκαηνο θαη εμαθαλίδνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ 
θηηζκέλνπ παξειζφληνο ηεο, φπσο ήηαλ ην ηδακί, ην παιηφ ηεισλείν (Υαζηάνινπ 2002)  
θαη ην εξγνζηάζην ηνπ θσηαεξίνπ (Αδακάθεο 2009). Σελ ίδηα πεξίνδν νη ρείκαξξνη ηεο 
πφιεο πιεκκχξηζαλ δπν θνξέο εληείλνληαο ηελ θαηαζηξνθή. Ζ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ, 
κηαο θαη βξίζθεηαη δίπια ζηνλ Κξαπζίδσλα ήηαλ απφ απηέο πνπ επιήγεζαλ εληνλφηεξα.   

Σελ επφκελε δεθαεηία ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ έληνλε ζηελ πφιε 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξσζνχλ νη θαηαζηξνθέο ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ πιεκκπξψλ. 
Παξάιιεια ν Βφινο επηιέγεηαη σο “κηα απφ ηηο πέληε ειιεληθέο πφιεηο γηα ίδξπζε 
νξγαλσκέλεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο” (Υαζηάνινπ 2002), απφθαζε πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ πεξηζζφηεξσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηελ 
πεξηνρή ησλ Παιαηψλ. Ζ κνλαδηθή βηνκεραλία πνπ ηδξχεηαη ζηελ πεξηνρή απφ εθείλε ηελ 
πεξίνδν θαη κεηά είλαη ην Απεληνκσηήξην (1963). Οη δπν απηέο θξίζηκεο δεθαεηίεο 
αθήλνπλ πίζσ ηνπο κηα πεξηνρή ππνβαζκηζκέλε θαη πιεγσκέλε, ελψ απφ θεη θαη πέξα 
αξρίδνπλ λα θιείλνπλ επηρεηξήζεηο θαη λα εγθαηαιείπνληαη ηα βηνκεραληθά θνπθάξηα 
δηακνξθψλνληαο γηα κηα αθφκα θνξά ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ 
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παξάδεηγκα, ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ θπιηλδξφκπισλ Λνχιε ζηα Παιηά, 
ην νπνίν γηα ηα επφκελα 30 ρξφληα ζα απνηεινχζε θάληαζκα ησλ “έλδνμσλ” εκεξψλ ηνπ. 

 
5. Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ’80 – Η ΑΠΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΦΗ 
 

Οη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζεσξνχληαη θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ Διιάδα, κηαο 
θαη είλαη ην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Δθηφο απηνχ, είλαη ε 
πεξίνδνο φπνπ ν Βφινο, φπσο πνιιέο άιιεο βηνκεραληθέο πφιεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε, 
πέξαζε ηελ θξίζε ηεο απνβηνκεράληζεο, κε φιεο ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο, ρσξηθέο θαη 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο (Mommaas, 2009). Χο ζηξαηεγηθή αλάθακςεο, ζηα 
κέζα ηεο δεθαεηίαο, θαη κέζα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ΓΠ ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Βφινπ, πξνβιέθζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ζεκαληηθέο 
αιιαγέο γηα ηελ πεξηνρή. Ζ ζεκαληηθφηεξε πξφηαζε ηνπ ΓΠ ήηαλ ε ρσξνζέηεζε ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπξίσο ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 
κέζνδν εμπγείαλζεο ππνβαζκηζκέλσλ πξψελ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ε νπνία ζπλαληάηαη 
ζε φιε ηελ Δπξψπε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, κε ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαδείγκαηα ησλ 
Chemnitz, Lodz, Tampere θαη Enschede πνπ ζπλέδεζαλ άκεζα ηε ζηξαηεγηθή αλάθακςήο 
ηνπο κε ηε δεκηνπξγία πνιπηερληθψλ ζρνιψλ (Mommaas, 2009) φπσο έγηλε θαη ζην Βφιν. 
Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο αθνινχζεζε πηζηά ην πξφγξακκα αλάπηπμεο κέζσ ηεο 
επαλάρξεζεο εγθαηαιεηκέλσλ βηνκεραληθψλ ηφπσλ κέζα ζηελ πφιε θαη βνήζεζε 
ζεκαληηθά ζηελ αλαδσνγφλεζε ππνβαζκηζκέλσλ κέρξη ηφηε πεξηνρψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα απνηειεί ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην πξψελ κεραλνπξγείν Παπαξήγα (1889-
1984), ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο ην νπνίν βξίζθεηαη δπηηθά ησλ Παιαηψλ αιιά θαη ε 
εγθαηάζηαζε ηεο πξπηαλείαο ζην θέληξν ηεο πφιεο (Καπλαπνζήθε Παπαζηξάηνπ). 

 

 
σήμα 4. Οη βηνκεραλίεο πνπ επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
ζεκεηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα θαη κε γθξίδν απηέο πνπ δελ έρνπλ παξαιάβεη λέα ρξήζε. 
Με ξνδ ζεκεηψλνληαη νη αζηηθέο αλαπιάζεηο. (ζρέδην, θσηνγξαθίεο Δ. Μπνπκπάξε) 

 
ην λέν ΓΠ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη “παξακειεκέλεο θαη ππνηηκεκέλεο κέρξη ηφηε 

πεξηνρέο πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία, φπσο απηέο ηνπ Κάζηξνπ θαη ησλ 
Παιαηψλ, νη νπνίεο νξίδνληαη σο δψλεο αλάπιαζεο θαη εηδηθήο ελίζρπζεο (Υαζηάνγινπ, 
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2002). Ζ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ κηαο πφιεο έρεη απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν 
γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Πξψελ βηνκεραληθέο πφιεηο φπσο ε 
Ghent, ζηήξημαλ εμ’ νινθιήξνπ ηε ζηξαηεγηθή αλάθαςήο ηνπο ζηελ αλάδεημε ηνπ 
ηζηνξηθνχ κεζαησληθνχ ηνπο θέληξνπ (Mommaas, 2009). Όκσο ζηελ πεξίπσζε ηνπ 
Βφινπ, ην ηζηνξηθφ θέληξν ήηαλ ηφζν θαθνπνηεκέλν πνπ κφλν ίρλε ηνπ ηζηνξηθνχ ππξήλα 
ηεο πφιεο θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θάζηξνπ κπνξνχζαλ πιένλ λα αλαδεηρζνχλ σο κηα 
απψηαηε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο βηνκεραληθήο ζχγρξνλεο πφιεο κε ην ηζηνξηθφ ηεο 
παξειζφλ. Ο πξψηνο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο ζηελ πφιε δηελεξγήζεθε ην 1985. 
Αληηθείκελφ ηνπ ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ θαη ησλ Παιαηψλ καδί κε ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη ηελ πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ (Υαζηάνγινπ 2002) 
ρσξίο φκσο λα επέιζνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην αζηηθφ ηνπίν. Σν 1991, θαηά ηε 
δηάξθεηα εθζθαθψλ απνθαιχθζεθε ε λνηηναλαηνιηθή ζεκειίσζε ηνπ πεξηβφινπ ηνπ 
θάζηξνπ θαη πχξγσλ ηνπ. Ζ πφιε επέιεμε λα δηαηεξήζεη ηα επξήκαηα σο αξραηνινγηθφ 
ρψξν θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ εληάρζεθε ζηε ρξεκαηνδφηεζε Urban 
(Υαζηάνγινπ 2002).  Όκσο γηα κηα αθφκα θνξά ε πξνζέγγηζε ήηαλ ειιεηπήο θαη θαζφινπ 
αληάμηα ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζεκαζίαο. 

Ζ καδηθή επαλάρξεζε βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή 
αλάθακςεο ππνβαζκηζκέλσλ πξσήλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ζηελ επξψπε. Ζ ζηξαηεγηθή 
απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Διιάδα. Σν 1994, κηα ζεηξά έξγσλ εληάρζεθαλ ζην 
πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο Urban κε αληηθείκελν ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε 
πξψελ βηνκεραληθψλ θειπθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ήπηαο κνξθήο πνιενδνκηθέο 
παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ (Αξβαληηίδεο, 2010). Ο δήκνο Βφινπ απέθηεζε, 
κε ζθνπφ λα απνθαηαζηήζεη, ην πιηλζνθεξακνπνηείν . & Ν. Σζαιαπάηα (Αδακάθεο, 
2009: 122). Δπίζεο ην πξψελ Απελησκνηήξην κεηαηξάπεθε ζε Κέληξν Δλεξγεηαθψλ 
Δθαξκνγψλ, ην 1998 απνθαηαζηάζεθε ην παιηφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ζηξπρλνζίηνπ θαη 
άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Παιηνχ Ληκελαξρείνπ 
(Γεκφγινπ, 1998).  ην πιαίζην ηνπ Γ΄ ΚΠ ε πεξηνρή εμαζθαιίδεη ηα θνλδχιηα γηα ηε 
δεκηνπξγία ηνπ λένπ Μνπζείνπ ηεο Πφιεο, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Μνπζείνπ Σζαιαπάηα θαη 
γηα θάπνηεο πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο φπσο ε αλάπιαζε εγθαηαιειεηκκέλσλ ρψξσλ, 
πεδνδξνκήζεηο αλάδεημε ηνπ ηείρνπο ησλ Παιαηψλ θαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο Σζαιαπάηα κε ηελ ππφινηπε πεξηνρή (Αξβαληηίδεο, Παπαγηαλλίηζεο, 
2010: 487). Οη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζεσξνχληαη θξίζηκε πεξίνδνο, κηαο θαη είλαη 
ην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, θαηά ηελ νπνία ε ρψξα αξρίδεη λα 
θάλεη θάπνηα βήκαηα αλαζπγθξφηεζεο. Οη θηλήζεηο πνπ γίλνληαη αθνξνχλ ζε 
επαλαρξήζεηο βηνκεραληθψλ θηηξίσλ κε λέεο ρξήζεηο Πνιηηηζκνχ, κηαο θαη είλαη θιαζζηθή 
επξσπατθή πνιηηηθάληηθε ζπληαγή (Καξαράιεο 2010) πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθπζηνχλ 
ηδησηηθά θεθάιαηα θαη επελδχζεηο.   
 
6. Η ΚΡΙΙΜΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ ΣΟΤ 2000 ΚΑΙ Η “ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΗ” 
 

Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, ζηνλ ηνκέα ησλ επαλαρξήζεσλ, ζηα 
Παιαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Δθείλε ηελ επνρή ζηα Παιαηά ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη 
πξψελ βηνκεραληθνί ρψξνη σο ρψξνη δηαζθέδαζεο κηαο θαη νη κεγάινη ειεχζεξνη ρψξνη κε 
ηα ρακειά ελνίθηα είλαη ηδαληθνί γηα ηέηνηνπ είδνπο ρξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ην 
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βηνκεραληθφ θηίξην ησλ ςπγείσλ Μνπζηαθαιή ιεηηνπξγεί σο Club (Arena ην 2000) ελψ 
θαη άιιεο απνζήθεο ηεο πεξηνρήο ησλ Παιαηψλ ιεηηνπξγνχλ σο λπρηεξηλά θέληξα 
δηαζθέδαζεο. Όκσο ε αλάπηπμε πνπ έρεη επέιζεη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζην 
εμσηεξηθφ, κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία κπινθ θαηνηθηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο πξψελ 
βηνκεραληθέο πεξηνρέο, είλαη αδχλαην λα επδνθηκήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ζ 
πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Ληκελαξρείνπ θαη ησλ Παιαηψλ καζηίδεηαη απφ ηα δηαξθή ζχλλεθα 
κηθξνζσκαηηδίσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο ηνπ scrap ζην ιηκάλη θαη 
ηηο πιεκκχξεο (Μνπθαληάζεο, 2009) θαη ζίγνπξα δελ απνηειεί πφιν έιμεο λέσλ 
επελδπηψλ, εηδηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ.  

Ζ λπρηεξηλή δηαζθέδαζε ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πεξηνρή πίζσ απφ ην Κάζηξν ζηα κέζα 
ηεο δεθαεηίαο, ελψ ζηγά ζηγά αλαπηχζζεηαη γεληθφηεξα ε πεξηνρή. Σν 2004 εγθαηληάδεηαη 
ην εκπνξηθφ θέληξν “Old City” ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψελ πθαληνπξγίαο 
Παπαγεσξγίνπ. Έλα αλεμάξηεην ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ ιεηηνπξγεί σο θέληξν 
δηαζθέδαζεο. Σνλ επφκελν ρξφλν εγθαηληάδεηαη ιίγα κέηξα παξαπέξα ν πνιπρψξνο 
ςπραγσγίαο “Village” ζηνπο πξψελ θπιηλδξφκπινπο Λνχιε. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 
εγθαηληάζηεθε ην Μνπζείν Σεισλεηαθήο Ηζηνξίαο ζηε κηα πέηξηλε απνζήθε ηνπ ιηκαληνχ. 
Σν 2009 γίλεηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηεο θαπλαπνζήθεο Παπάληνπ 
πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη ην Μνπζείν ηεο Πφιεο. Σν θηίξην απηφ ηνλ θαηξφ (Οθηψβξηνο 
2013) βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία παξάδνζεο ζην δήκν απφ ηνλ εξγνιάβν.  

 
σήμα 5. Οη βηνκεραλίεο πνπ επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
ζεκεηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα θαη κε γθξίδν απηέο πνπ δελ έρνπλ παξαιάβεη λέα ρξήζε. 
Με ξνδ ζεκεηψλνληαη νη αζηηθέο αλαπιάζεηο. (ζρέδην, θσηνγξαθηεο Δ. Μπνπκπάξε) 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζηελ πφιε 

έρνπλ αιιάμεη. Ζ πεξηνρή ησλ θάησ Παιαηψλ έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη πάιη, 
ιφγσ ησλ ρακειψλ ελνηθίσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηεο 
πφιεο. Ζ αλάπηπμε φκσο αθνξά θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο. Ζ 
πιαηεία ησλ Παιαηψλ αιιά θαη ηα ζηελά ηεο Σζαξηηζάλεο, Γξαβηάο θιπ έρνπλ γεκίζεη κε 
ηζηπνπξάδηθα θαη κεδεδνπσιεία. Σα εκπνξηθά θηίξηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα αξθεηά 
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εθ ησλ νπνίσλ (πάλσ απφ 25) έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα απφ ην 1993, ιεηηνπξγνχλ ηψξα 
κε λέεο ρξήζεηο δίλνληαο δσή ζηελ πεξηνρή θαη ηηο βξαδπλέο ψξεο. Σν ζπγθξφηεκα ησλ 
ςπγείσλ Μνπζηαθαιή, έρεη πιένλ πεξάζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο θαη απφ ην 2011 ην έρεη παξαρσξήζεη ζε κηα αλεμάξηεηε πνιηηηζηηθή νκάδα 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (Puerto del Tango). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 
ρψξα ζην ζπγθξφηεκα είλαη κνπζηθνρνξεπηηθέο, αζιεηηθέο θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθέο 
(Puerto del Tango:2013). Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο εμέδσζε 
αγγειία κίζζσζεο ησλ ρψξσλ ηελ νπνία απέζεηξε κεηά απφ έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ 
θνηηεηψλ θαη πνιηηψλ. Οιφθιεξε ε πεξηνρή ησλ Παιαηψλ απνηειεί έλα πφιν αλαςπρήο 
θαη ηίπνηα δελ ζεκαηνδνηεί ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο.  
 
7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αιεπάιιεισλ θξίζεσλ απφ ηελ απειεπζέξσζε κέρξη θαη ζήκεξα 
ε ζπλνηθία ησλ Παιαηψλ (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Κάζηξν θαη ην 
Παιηφ Ληκελαξρείν) απνηεινχζε ηε δεπηεξεχνπζα αγνξά ηεο πφιεο θαη παξφιν πνπ 
βξίζθεηαη ζε πνιχ πξνλνκηαθή ζέζε παξέκελε ππνβαζκηζκέλε. Αξρηθά αλαπηχρζεθε σο 
ρψξνο απνζεθψλ θαη εκπνξίνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζε ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο 
πφιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ ε πεξηνρή ησλ Παιαηψλ θαηάθεξλε λα επηβηψζεη 
βξίζθνληαο έλα ηξφπν λα κεηακνξθσζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Όκσο 
κέρξη ζήκεξα πνηέ δελ θαηάθεξε λα πάξεη ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη θαη λα αλαδεηρζεί ε 
ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο ήηαλ νηη ελψ ν δήκνο, ηα ηειεπηαία ηξηάληα 
ρξφληα, έθαλε θάπνηεο πξνζπάζεηεο αλάπιαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο, νη 
πξνζπάζεηεο έκελαλ ζε κειεηεηηθφ επίπεδν ελψ νη πξάμεηο ήηαλ έληνλα απνζπαζκαηηθέο. 
Δλψ έγηλαλ πξνηάζεηο αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ην 1997 θαη 1999, ν δήκνο ηειηθά θαηέθπγε 
ζηελ εχθνιε ιχζε ηεο ηξνπνπνίεζεο φξσλ δφκεζεο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο (Αξβαληηίδεο, 
Παπαγηαλλίηζεο, 2010: 487), δίλνληαο κηα έκκεζε αιιά φρη νξηζηηθή ιχζε ζηα 
πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζπληέιεζε ζηελ πξνζπάζεηα 
αλαδσνγφλεζεο ηεο πεξηνρήο, δπζηπρψο φκσο νη λέεο ρξήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα 
πθηζηάκελα βηνκεραληθά ή εκπνξηθά θειχθε αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ηελ ςπραγσγία 
θαη ηελ εζηίαζε. Υσξίο λα εμαηξείηαη ην ζπγθξφηεκα Σζαιαπάηα, (εθηφο απφ ην ίδην ην 
κνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο ηνπ Σζαιαπάηα) αθνινπζήζεθε ε νδφο ηεο θαζαξήο 
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ρψξσλ, κε δεπηεξεχνληα ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζε κηα 
νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ Παιαηψλ. Ζ έιιεηςε πξνζπαζεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο πφιεο γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ησλ 
Παιαηψλ, ηνπ βηνκεραληθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ ηζηνξηψλ πνπ θνπβαιά ε εθάζηνηε 
βηνκεραλία (Chun Cheng, 2012), απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ. ε κηα πεξηνρή ε νπνία έρεη θεξπρζεί νιφθιεξε σο αξραηνινγηθφο 
ρψξνο, ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 
πεξαηηέξσ αιινίσζήο ηεο. ήκεξα ε θξίζε έρεη σζήζεη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία λα 
“αλαιάβεη” ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη αλ δελ γίλνπλ θάπνηεο νξγαλσκέλεο 
θηλήζεηο απφ ην δήκν, γηα κηα αθφκα θνξά ε αλάθακςε ζα είλαη πξνζσξηλή θαη κε κφλν 
ζηφρν ην θέξδνο. ε έλα πξψην επίπεδν, ε νξγαλσκέλε αλάδεημε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο 
ζπλνηθίαο θαη ηεο κεκνλσκέλεο ηζηνξίαο ησλ θηηξίσλ, ζα κπνξνχζε λα εληάμεη ζε έλα 
άιιν πιαίζην ηελ πξνζέγγηζε ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο. Να 
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δψζεη ην έλαπζκα ηεο επαπμεκέλεο βίσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, κέζα απφ ηελ απνθάιπςε 
ησλ πξνυπάξρνλησλ επηπέδσλ ηεο δσήο ηνπ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ζ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξεί λα ζηνραζηεί ηελ ελλνηνιφγεζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο 
ρσξηθφηεηαο ησλ κεγάισλ ζπγθεληξψζεσλ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο κε βάζε ηελ 
πξσηαξρηθφηεηα ηεο ακθηζεκίαο ηνπ θαίλεζζαη ζηνλ νξίδνληα ηνπ αξρέγνλνπ εξσηήκαηνο 
πεξί ηνπ Δίλαη (Μ. Υάηληεγγεξ). Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ζθηαγξαθνχληαη νξηζκέλεο 
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο καο θαηάζηαζεο ζην πεδίν 
αιιεινδηαπινθήο απηήο ηεο ακθηζεκίαο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ θαλφλα θαη ηεο 
θαλνληθφηεηαο απφ ηε λεσηεξηθή ηερλνινγία εμνπζίαο ηεο βηνπνιηηηθήο (Μ. Φνπθψ). 
Σέινο, ε επηζηξνθή ηνπ ζηνραζκνχ ζην πεδίν δπλαηφηεηαο ηνπ εμεγεξηηθνχ ζπκβάληνο ηεο 
πιαηείαο πληάγκαηνο επηρεηξεί λα πξνηείλεη νξηζκέλεο γξακκέο δηαθπγήο απφ ην 
ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ επνρή καο σο επνρή κεδεληζκνχ θαη θαηαζηξνθήο 
(Ε. Νηειέδ, Φ. Γθνπαηαξξί). 

 
Λέξεις Κλειδιά: Σύληαγκα, θαίλεζζαη, βηνπνιηηηθή, ξίδωκα, κεδεληζκόο. 
 
 
Μηα ζχληνκε γελεαινγία ηεο έλλνηαο «θξίζε» καο απνθαιχπηεη πσο , ηφζν σο ηαηξηθφο 

φζν θαη σο νηθνλνκηθφο ή θπβεξλνινγηθφο φξνο , ε θξίζε ζεκαηνδνηεί πάληνηε κηα 
πξνλνκηαθή ζηηγκή. εκαηνδνηεί ηε ζηηγκή έθιακςεο ηεο αιήζεηαο , ηε ζηηγκή ν́πνπ ν́ια  
ηα ζπκπηψκαηα θαη νη παζνγέλεηεο θνξπθψλνληαη θαη πξνζθέξνπλ ηνλ πξννπηηθφ εαπηφ 
ηνπο ζην εξκελεπηηθφ βιέκκα . Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε θξίζε δελ εήλαη έλα αλαπάληερν 
γεγνλφο πνπ επηζθηάδεη κηα πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε , αιιά εήλαη ε θαηεμνρήλ 
εξκελεπηηθή ζηηγκή: είλαη ε δπλαηφηεηα πεξίθξαμεο ηνπ δπλακηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ 
παξειζφληνο θαη άξα ηνπ δπλακηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ κέιινληνο ζηα φξηα κηαο εξκελεπηηθήο 
αιπζίδαο αηηηφηεηαο. Απνηειεί δειαδή κηα δηεξγαζία θαζνξηζκνχ ηεο «νπζίαο» ηεο 
ηζηνξηθήο καο θαηάζηαζεο, κηα ζηηγκή απφθαζεο. ηφρν απηήο ηεο αλαθνίλσζεο απνηειεί 
ε αδξή ζθηαγξάθεζε νξηζκέλσλ πξσηαξρηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
ηζηνξηθήο καο θαηάζηαζεο πάλσ ζην παξάδεηγκα ησλ ζεκαζηψλ ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα 
ηεο θξίζεο. 

Αθεηεξία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηειεί ε δηάθξηζε κεηαμχ δχν πξσηαξρηθψλ, 
μερσξηζηψλ αιιά θαη πάληνηε αιιεινζρεηηδφκελσλ εκπεηξηψλ ηνπ ρψξνπ. Ο Μ. 
Υάηληεγγεξ ζηελ εηζαγωγή ζηε κεηαθπζηθή δηαθξίλεη δχν ζεκειηψδεηο ζεκαζίεο ηνπ ρψξνπ 
ζηε βάζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ δχν εηδψλ ηνπ θαίλεζζαη ή θαιχηεξα ηεο ακθηζεκίαο ηνπ 
θαίλεζζαη εληφο ηεο πξσηαξρηθφηεηαο ηνπ εξσηήκαηνο πεξί ηνπ Δίλαη, αιιά θαη ηεο 
ιήζεο πνπ θαιχπηεη απηφ ην εξψηεκα απν ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα σο ζήκεξα. Σν 
θαίλεζζαη ινηπφλ απφ ηε κηα πξνθχπηεη απφ ηε ζεκειηψδε εκπεηξία ηνπ Δίλαη σο 
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πξνβαίλνπζαο ηζρχνο, σο απζηζηάκελεο ζπιινγήο πνπ ίζηαηαη ζην θσο, θαη απφ ηελ άιιε 
πξνθχπηεη σο εηδή (Ηδέα) ζηνλ βαζκφ πνπ θαζνξίδεηαη δηακέζνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 
ίζηαηαη έλαληη ελφο βιέκκαηνο σο επηθάλεηα, σο φςε. Σν θαίλεζζαη κε ηελ πξψηε 
ζεκαζία παξάγεη ρψξν, δεκηνπξγεί ρψξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη απηφ πνπ πξψην 
δηαλνίγεη ηνλ ρψξν. Σν θαίλεζζαη κε ηε δεχηεξε ζεκαζία αλαδχεηαη ζηα πιαίζηα ελφο ήδε 
παξφληνο ρψξνπ θαη δεζκεχεηαη απφ ην βιέκκα εληφο ησλ ήδε παγησκέλσλ δηαζηάζεσλ 
απηνχ ηνπ ρψξνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαθάκςνπκε εδψ ηηο δπζθνιίεο ηεο απνζαξξπληηθήο ρατληεγγε-
ξηαλήο νξνινγίαο ζα πξέπεη λα ηε ζπιιάβνπκε εληφο ηεο απιφηεηαο εθείλνπ πνπ ελλνεί. 
Σελ απζηζηάκελε ζπιινγή ηνπ φληνο ζην θσο, ηελ πξνβαίλνπζα ηζρχ ηνπ σο νπζία ηνπ 
Δίλαη, δελ πξέπεη λα ηελ θαηαλνήζνπκε απιψο ζεσξεηηθά αιιά πξέπεη λα ηε ληψζνπκε λα 
επηζπκβαίλεη παληνχ γχξσ καο: ζηνλ αξρέγνλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα ινπινχδη 
πξνβαίλεη ζηελ χπαξμε δηαλνίγνληαο ηνλ ρψξν ηεο έθιακςήο ηνπ, ζηνλ ηξφπν πνπ 
δηαδειψλεη ηελ νπζία ηεο χπαξμήο ηνπ ζην γεγνλφο φηη-Δίλαη. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 
ζάιαζζα εθπηχζζεη ηα βάζε ηεο ζε έλαλ αέλαν θπκαηηζκφ ή ζηνλ ρσξηζκφ ηνπ 
λπρηεξηλνχ νπξαλνχ απφ ηελ εθήκεξε ιάκςε κηαο αζηξαπήο. Σε δεχηεξε ζεκαζία ηνπ 
θαίλεζζαη κπνξνχκε φκσο λα ηελ αδξάμνπκε κνλάρα ζε ζηελή ζπλάθεηα κε ηελ πξψηε. 
Σν νλ, θαζψο πξνβαίλεη θαη θπξηαξρεί ελ εαπηψ θαη αθ’εαπηνχ ηνπ σο θχζε, ηελ ίδηα 
ζηηγκή πξνζθέξεη αλαγθαία κηα φςε (εηδή) ηεο χπαξμήο ηνπ ζην βιέκκα ηνπ παξαηεξεηή, 
ζην λνείλ ηνπ αλζξψπηλνπ Da-Sein. Ζ αξρέγνλε θαη απζεληηθή ζηάζε ηνπ λνείλ έλαληη 
ηνπ θαίλεζζαη ζχκθσλα κε ηνλ Υάηληεγγεξ ζπλίζηαηαη ζηε δεθηηθφηεηα ηνπ λνείλ έλαληη 
ησλ θαηλνκέλσλ ησλ φλησλ σο ελφο αγψλα κε ηξηπιή ζεκαζία: αγψλαο ππέξ ηνπ Δίλαη, 
αγψλαο θαηά ηνπ κεδελφο, αληηκαρία κε ην θαίλεζζαη. Πνπ ζεκαίλεη φηη ν αλζξψπηλνο 
Λφγνο κε ηελ αξρέγνλε ζεκαζία ηνπ απνηειεί κηα βηαηνπξαμία πνπ ζπιιέγεη ην Δίλαη ζηε 
ζπιινγή ηνπ, είλαη δειαδή ην ζηνηρείν πνπ έιθεηαη απφ ηελ πξνβαίλνπζα ηζρχ ησλ φλησλ 
πξνθεηκέλνπ απηή λα απνθαιπθζεί, λα εθ-θαιπθζεί. Ο άλζξσπνο δειαδή εκθαλίδεηαη σο 
κηα αλάγθε ηνπ Δίλαη θαη φρη αληίζηξνθα. Ζ βηαηνπξαμία ηνπ αλζξψπνπ επί ηεο 
επηθξάηεηαο ησλ φλησλ (γλψζε) εκθαλίδεηαη έηζη σο κηα θιήηεπζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 
Δίλαη θαη φρη σο κηα ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πιαησληθή Ηδέα (εθ ηνπ «εηδή» 
πνπ ζεκαίλεη φςε) έρεη ην θαηαγσγηθφ ηεο ζεκέιην αθξηβψο ζηε κεηαθχιηζε ηεο νπζίαο 
ηνπ φληνο απφ ηελ απζηζηάκελε πξνβαίλνπζα ηζρχ ζηελ φςε πνπ εγγξάθεηαη ζηε λφεζε, 
ζην ίζηαζζαη έλαληη ελφο βιέκκαηνο. Καηαγσγηθφ ζεκέιην ηεο Πιαησληθήο Ηδέαο σζηφζν 
ζεκαίλεη θαηαγσγηθφ ζεκέιην ηνπ δηραζκνχ κεηαμχ αηζζεηνχ θαη ππεξαηζζεηνχ θφζκνπ. 
Ζ άπεηξε πνιιαπιφηεηα ησλ φςεσλ ησλ φλησλ, ε απεηξία ηεο δηαζέζηκεο παξνπζίαο ηνπο, 
ππάγεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο ηνπο ζε απηφ πνπ ηνπο είλαη θνηλφ. ην ηη-Δίλαη πνπ 
θαζνξίδεη θαη ππεξβαίλεη θάζε κεκνλσκέλε ηνπο εκθάληζε: ζηελ Ηδέα σο ηδεψδεο, σο 
εληθφ πξφηππν ην νπνίν ζπλέρεη ηα επηκέξνπο αηζζεηά θαηλφκελα θαη εμ απηνχ είλαη ε ίδηα 
ππεξαηζζεηή, θαζψο αλ ήηαλ αηζζεηή ζα έπξεπε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο λα ππάγεηαη ζε 
έλα αλψηεξν ππεξαηζζεηφ πξφηππν θ.ν.θ. Δπνκέλσο ε ιήζε ηνπ εξσηήκαηνο πεξί ηνπ 
Δίλαη εδξάδεηαη ζηελ ππαγσγή ηνπ φηη-Δίλαη ζην ηη-Δίλαη, ηεο χπαξμεο ζηελ νπζία, ηνπ 
αηζζεηνχ ζην ππεξαηζζεηφ, ηεο θχζεο ζηνλ Λφγν. 

Πψο πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φκσο απηή ηελ ππαγσγή κε βάζε ην ίδην ην Δίλαη; Με 
πνηνλ ηξφπν δειαδή ε Ηδέα, ε νπζία ησλ φςεσλ, δελ απνηειεί απιψο έλαλ ππεξεθηηκεκέλν 
ηξφπν ηνπ Δίλαη αιιά ηνπ ππεξηίζεηαη; Πνην ζηνηρείν δελ ζπζθνηίδεη απιψο ηελ ηεξαξρία 
ησλ ηξνπηθνηήησλ ηνπ Δίλαη, αιιά ππέξθεηηαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Δίλαη; Σν ζηνηρείν απηφ είλαη 
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απηφ πνπ ν Πιάησλαο νλνκάδεη «ην αγαζφλ», δειαδή ε Ηδέα ησλ Ηδεψλ, ε φςε ηεο νπζίαο 
ησλ φςεσλ. Αλ ινηπφλ ην Δίλαη ζπλίζηαηαη ζε Ηδέεο θαη δελ ηηο επηθαζνξίδεη, ηφηε ε Ηδέα 
ησλ Ηδεψλ δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην Δίλαη αιιά λα ην ππεξβαίλεη, λα ην θαζνξίδεη, 
λα ηνπ ραξίδεη ηε δχλακή ηεο. Με δπν ιφγηα λα κελ εθθξάδεη ηελ ηαπηνινγία πσο ην Δίλαη 
είλαη, αιιά λα θαζνξίδεη ηη ζα φθεηιε ην Δίλαη λα είλαη. Καη ν ηφπνο απηήο ηεο απφθαζεο, 
ην δηθαζηήξην πνπ απνθαίλεηαη γηα ηε δηθαηνδνζία ηεο πξνβαίλνπζαο ηζρχνο ησλ φλησλ 
είλαη ην απηνλνκεκέλν ζθέπηεζζαη ησλ αλζξψπσλ, απηφ πνπ πνιχ αξγφηεξα ζα 
πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ Καλη σο απηνλνκεκέλνο Λφγνο (Vernunft). Ο Λφγνο σο ην απφιπηα 
πεξηραξαθσκέλν θξηηήξην ηνπ ηη-Δίλαη ησλ φλησλ, σο ε ελ εαπηψ δηθαησκέλε πεγή ησλ 
θαηεγνξηθψλ πξνζηαγψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ην νθείιεηλ σο θαζνξηζκφ ηνπ Δίλαη. 

Ζ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ελλνεκέλε ππαγσγή ηνπ Δίλαη ησλ φλησλ ζην νθείιεηλ-λα-είλαη 
ηνπ αλζξψπηλνπ Λφγνπ απνηειεί ην θέληξν ηεο λεσηεξηθήο αληίιεςεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ 
θαλφλα θαη θχζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπιιάβνπκε ηνλ φξν θχζε ζηελ πιένλ 
δηεπξπκέλε ηνπ κνξθή δειαδή ηελ επηθξάηεηα φισλ ησλ φλησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 
θνηλφηεηάο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. Γλψζε ησλ φλησλ ζεκαίλεη ζηε λεσηεξηθφηεηα 
θαζήισζή ηνπο ζηνλ θαλφλα ηεο ελφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 
φληα παξηζηάλνληαη ζηνλ αλζξψπηλν Λφγν σο απφθαλζε (αιήζεηα σο απνθαληηθή 
νξζφηεηα). Απηή ε ππαγσγή ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ Da-Sein αιιά 
θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζπλ-είλαη (πφιηο), ππφ ηε κνξθή θπζηθήο δηεξγαζίαο ζην απεξηφξηζην 
πεδίν παξέκβαζεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη ηερληθήο, ζα καο εθηηλάμεη ηψξα ζε έλα 
εληειψο δηαθνξεηηθφ πεδίν ζηνραζκνχ. Πξνηνχ φκσο επελδχζνπκε ηηο δπλάκεηο καο εθεί αο 
παξαηεξήζνπκε θάηη πνπ ζε πξψηε καηηά θαίλεηαη άζρεην αιιά ειπίδσ λα απνθηήζεη ηε 
ζεκαζία ηνπ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ επηρεηξήκαηνο. Ο Νίηζε, φπσο είλαη γλσζηφ, εληνπίδεη ην 
θέληξν ηνπ κεδεληζκνχ, δειαδή ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απαμίσζε 
ησλ αλψηαησλ αμηψλ, ηελ εθκεδέληζε φισλ ησλ ζηφρσλ θαη ηελ αηειεχηεηε νρινβνή 
κεηαμχ αληηθξνπφκελσλ αμηνζεηήζεσλ, ζηνλ δηαρσξηζκφ αηζζεηνχ θαη ππεξαηζζεηνχ 
θφζκνπ θαη ηελ ηεξαξρηθή ππαγσγή ηνπ πξψηνπ ζηνλ δεχηεξν απφ ηνλ Πιάησλα. ε απηφ 
ην πιαίζην αληηιακβάλεηαη ην έξγν ηνπ Καλη σο κηα ηδηαίηεξε ζηηγκή ηνπ επξσπατθνχ 
κεδεληζκνχ, φρη φκσο θαη ηελ πην πξφζθαηε. Σνλ θαληηαληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ Νίηζε 
δηαδέρεηαη ε ζεψξεζε εθείλε πνπ απαμηψλεη ή θαη αθπξψλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ 
ππεξαηζζεηφ θφζκν, αθξηβψο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αθνξά γλσζηνινγηθά ην αλζξψπηλν Da-
Sein. εκαίλεη φκσο απηφ ππέξβαζε ηνπ πιαησληζκνχ; ε θακία πεξίπησζε, θαζψο ε 
εμάιεηςε ηνπ ππεξαηζζεηνχ θφζκνπ σο Σνπ αιεζηλνχ θφζκνπ ππέξ ηνπ αηζζεηνχ, δειαδή 
ε εμάιεηςε ηνπ ηδεψδνπο ππεξβαηηθνχ θαλφλα ζε ζρέζε κε ηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ 
εκκέλεηα ηνπ αηζζεηνχ απφ ηνλ ζεηηθηζκφ, αθήλεη απιψο θελή ηελ αλψηεξε ζέζε θαη ππφ 
απηή ηελ έλλνηα αθήλεη άζηθην ην ηεξαξρηθφ ζρήκα ηνπ πιαησληζκνχ θαη άξα ηνλ 
κεδεληζκφ. 

Αο πξαγκαηνπνηήζνπκε ηψξα ηελ εθηίλαμε πνπ ππνζρεζήθακε. Δίδακε πσο ζηελ 
λεσηεξηθφηεηα ε αλζξψπηλε ζπλ-χπαξμε ππάγεηαη σο θπζηθφ δεδνκέλν, δειαδή σο 
ζηνηρείν ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, ζηε δεζκεπηηθφηεηα ηνπ θαλφλα πνπ απνξξέεη απφ ηε 
γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππεξβαηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Δίδακε επίζεο πσο εληφο ηεο 
λεσηεξηθφηεηαο ν αηζζεηφο θφζκνο απνζπλδέεηαη απφ ηελ ππεξαηζζεηή ππεξβαηηθφηεηα 
ηνπ Λφγνπ, θαη ην νθείιεηλ-λα-Δίλαη πεγάδεη απφ ηελ εκκέλεηα ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. 
Όκσο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην νθείιεηλ-λα-είλαη εθπεγάδεη απφ ηελ φςε (ηελ Ηδέα) 
ησλ πξαγκάησλ φπσο απηά ίζηαληαη έλαληη ηνπ αλζξψπηλνπ βιέκκαηνο, κε ηε δηαθνξά πσο 
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ν θαλφλαο, ε νθεηιή ησλ πξαγκάησλ ζηνλ άλζξσπν, δελ αληιεί ηελ ηζρχ ηνπ απφ έλα 
επέθεηλα αιιά απφ ηελ ίδηα ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ απεηξία ηνπ θαίλεζζαη κε ηε 
δεχηεξε ζεκαζία. Θα επηρεηξήζνπκε ηψξα λα κεηαζέζνπκε απηήλ ηε κεηαιιαγή ηεο 
ζπζρέηηζεο Δίλαη-θαίλεζζαη-νθείιεηλ ζην ιεμηιφγην ηνπ Μ. Φνπθψ. Γηάγξακκα εμνπζίαο 
ζεκαίλεη γηα ηνλ Φνπθψ ηξνπηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο (δχλακεο), ε νπνία θαζνξίδεη 
αιιά θαη θαζνξίδεηαη απφ αληίζηνηρνπο ηχπνπο γλψζεο. Γλψζε γηα ηνλ Φνπθψ ζεκαίλεη ην 
εχξνο απνθαλζηκφηεηαο θαη νξαηφηεηαο ελφο ηζηνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ, δειαδή ην πιαίζην 
δπλαηφηεηαο απηνχ ην νπνίν κηα επνρή κπνξεί λα δεη θαη γηα ην νπνίν κπνξεί λα κηιήζεη. 
Δμνπζία/γλψζε είλαη ην αδηάξξεθην ζχκπιεγκα πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 
πξάγκαηα (ηα φληα) δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο σο ζεκεία δχλακεο θαη άξα πξννπηηθήο, 
έιθνληαη ζηελ παξνπζία, εκθαλίδνπλ ηελ φςε ηνπο ζην βιέκκα κηαο επνρήο, 
αλαπαξηζηψληαη ζηε γιψζζα θαη δηαλνίγνληαη ζηελ ελλνηνιφγεζε, ηελ εξκελεία, ηε 
ξχζκηζε, ηε ζπζρέηηζε, ηνλ θαλφλα. Δίλαη δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θχζε (φηη-Δίλαη) 
ππάγεη ηελ παξ-νπζία ηεο ζην θαίλεζζαη, ίζηαηαη δειαδή έλαληη ελφο ηζηνξηθνχ βιέκκαηνο 
θαη άξα ππάγεηαη ζηνλ θαλφλα ηνπ αλζξψπηλνπ Λφγνπ θαη δηαλνίγεηαη σο έλα απεξηφξηζην 
πεδίν παξέκβαζεο θαη ξχζκηζεο. 

Ζ βηνπνιηηηθή σο ην θεληξηθφ δηάγξακκα εμνπζίαο ηεο λεσηεξηθφηεηαο παξεκβαίλεη επί 
ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ηελ νιφηεηα ησλ φλησλ), ζηνλ βαζκφ πνπ ε φςε ηνπο 
εγγξάθεηαη ζηνλ νξίδνληα νξαηφηεηαο θαη απνθαλζηκφηεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ βιέκκαηνο. Ζ 
νπζία ησλ θαηλνκέλσλ (ησλ φλησλ) έγθεηηαη ζηε δηαξθψο κεηαιιάμηκε αλαγσγή ησλ 
επηκέξνπο εκθαλίζεψλ ηνπο ζηηο θπζηθέο θαλνληθφηεηεο, ζηηο ελφηεηεο ησλ φςεψλ ηνπο 
(ζηηο Ηδέεο), φπσο απηέο παξηζηψληαη απφ ηδηαίηεξνπο ηχπνπο γλψζεο (ζηαηηζηηθή, πνιηηηθή 
νηθνλνκία θηι). Γειαδή ε επηκέξνπο φςε (εηδή) ππάγεηαη κέζσ ηεο γλψζεο ζηελ ελφηεηα 
ηεο νπζίαο ηεο, πνπ ζεκαίλεη ζηνλ Λφγν. Όκσο, θαη απηφ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά, ε 
βηνπνιηηηθή ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ππάγεη ην Δίλαη ζηελ Ηδέα απνζπλδέεη ηελ Ηδέα απφ ην 
ππεξαηζζεηφ ζηνλ βαζκφ πνπ ε ηειεπηαία δελ πξνζιακβάλεη κηα αηψληα θαη αθίλεηε κνξθή 
αιιά απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο κεηαιιαγήο ησλ ίδησλ ησλ θαηλνκέλσλ, ηεο κεηαιιαγήο ηνπ 
επηζηεκνληθνχ βιέκκαηνο πνπ ηα αλαπαξηζηά θαη ησλ δηαξθψλ αλαθαηαλνκψλ ηνπ 
νθείιεηλ-λα-είλαη ησλ φλησλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο κε ηηο 
εθάζηνηε ηξνπηθφηεηεο θαη απνθξπζηαιιψζεηο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη δχλακεο. Σν 
νθείιεηλ-λα-Δίλαη ησλ φλησλ επηζηξέθεηαη ζηα αηζζεηά φληα θαηά ηνλ ηξφπν θαη ζηνλ 
βαζκφ πνπ απηά είλαη αηζζεηά (νξαηά θαη απνθάλζηκα) ζην ηζηνξηθφ αλζξψπηλν Da-Sein. 
Τπφ απηή ηελ έλλνηα δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε θαληαζία ψζηε λα αληηζηνηρήζνπκε νηνλεί 
ιέμε πξνο ιέμε απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο βηνπνιηηηθήο κε ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ 
θαηά Νίηζε κεδεληζκνχ. Πνην ζηνηρείν σζηφζν αλαινγεί εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ κε ηνλ 
ππεξβαηηθφ θαλφλα πνπ εμνβειίδεηαη έλαληη ηεο εκκέλεηαο θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο ηνπ 
θπζηθνχ; Καη ππφ πνηα έλλνηα ε ζέζε ηνπ, παξφιν πνπ απνκέλεη θελή, δηαηεξείηαη αλέπαθε 
σο ζέζε; Σν ζηνηρείν απηφ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ν Νφκνο, ην θσδηθνπνηεκέλν 
πιαίζην, ε ππεξβαηηθή ελφηεηα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη δηεπζεηεί εθ ησλ πξνηέξσλ φιν ην 
εχξνο ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Ο Νφκνο σο ην ηδεψδεο πνπ ζπκπεξη-
ιακβάλεη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ ηελ ελδερνκεληθφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ εληθνχ 
θαηλνκέλνπ κνλάρα ζηνλ βαζκφ πνπ ε ηειεπηαία ζπληζηά πεξίπησζε. Καη ην ζεκειηαθφ 
ζπκβάλ ηνπ κεδεληζκνχ ηεο επνρήο καο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Αγθάκπελ ε κεηαηξνπή ηνπ 
Νφκνπ ζε πεδίν αλάδπζεο αλνκηθψλ ηαθηηθψλ δηακέζνπ απηνχ πνπ νλνκάδεη θαηάζηαζε 
εμαίξεζεο. Με άιια ιφγηα ε αλαζηνιή ηεο ελνπνηεηηθήο ηζρχνο ηνπ ππεξβαηηθνχ θαλφλα ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο λνκηκνπνηεηηθήο ηζρχνο ηνπ σο δσνγφλν 
δχλακε ησλ κεραληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηνπ νθείιεηλ ην 
νπνίν ν άλζξσπνο αληηπαξαβάιιεη ζηα φληα. Με απηνχο ηνπο φξνπο ν κεδεληζκφο ηεο 
επνρήο καο αλαδχεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ππεξβαηηθφ Νφκν σο «ηζρχο ρσξίο ζεκαζία», απηφ 
πνπ ν φιεκ νλνκάδεη Μεδέλ ηεο απνθάιπςεο. «Έλα ζηάδην θαηά ην νπνίν ν λφκνο 
επηβεβαηψλεη αθφκα ηελ χπαξμέ ηνπ εθ ηνπ γεγνλφηνο ν́ηη ηζρχεη αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δελ 
ζεκαίλεη. Δθεί πνπ ν λφκνο εμσζείηαη ζην ζεκείν κεδέλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη σζηφζν 
δελ εμαθαλίδεηαη, εθεί αλαδχεηαη ην Μεδέλ» (Agamben 2005). Με ηα ιφγηα ηνπ Νίηζε ην 
ππεξβαηηθφ ηδεψδεο εμαιείθεηαη, σζηφζν ε ζέζε ηνπ παξακέλεη αλέπαθε! 

θηαγξαθήζακε ινηπφλ σο εδψ ζε αδξέο γξακκέο ηηο ηξνπηθφηεηεο ηνπ θαίλεζζαη κε ηε 
δεχηεξε ζεκαζία, νη νπνίεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επνρήο καο, ηελ 
επνρή ηεο βηνπνιηηηθήο εμαίξεζεο, σο απφγεην ηνπ κεδεληζκνχ. εηξά ηψξα έρεη λα 
αληηζηνηρήζνπκε ζε απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηελ αληίζηνηρε πξφζιεςε ηνπ ρψξνπ. 
Δίδακε ζηελ αξρή πσο ην θαίλεζζαη κε ηε δεχηεξε ζεκαζία αλαδχεηαη ζηα πιαίζηα ελφο 
ήδε παξφληνο ρψξνπ θαη δεζκεχεηαη απφ ην βιέκκα εληφο ησλ ήδε παγησκέλσλ 
δηαζηάζεσλ απηνχ ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο δειαδή απνηειεί ηελ επηθάλεηα αλάδπζεο ησλ 
φλησλ ζηνλ βαζκφ πνπ απηά θαζίζηαληαη νξαηά, γλψζηκα θαη ξπζκίζηκα εληφο ηνπ 
ζπκπιέγκαηνο εμνπζίαο/γλψζεο ηεο βηνπνιηηηθήο θαη ην κεδεληζηηθφ κνληέιν 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ λφκνπ πνπ ηζρχεη ρσξίο λα ζεκαίλεη . Πνηα είλαη ινηπφλ ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο ρσξνζέηεζεο ; Ο Φνπθψ σο απάληεζε επηζηξαηεχεη ηνλ 
φξν milieu. Milieu είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί ηαπηφ ρξνλα σο κέζν θαη σο 
επηθάλεηα αλάδπζεο ηεο παξνπζίαο, ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο δξάζεο ησλ φλησλ. Δίλαη ν 
ρψξνο φπνπ ηα φληα θαζίζηαληαη νξαηά δηακέζνπ ησλ δηαξθψο κεηαιιάμηκσλ θαη 
ελαιιάμηκσλ ζπλαθεηψλ αηηηφηεηαο, θπθινθνξίαο θαη ελδερνκεληθφηεηαο. Σν milieu είλαη ν 
ρψξνο ν́πνπ ε πνιιαπιφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ (ηα φληα) άγνληαη ζηελ 
εκθάλεηα, ηελ παξνπζία θαη ηελ αιιεινδηαπινθή εληφο ηεο «θπζηθφηεηαο» πνπ πξνζδίδεη 
ζηε θχζε ην αλζξψπηλν λνείλ θαη θαη’ επέθηαζε ν νξίδνληαο δπλαηφηεηαο ηνπ λνείλ εληφο 
ηνπ ζπκπιέγκαηνο εμνπζήαο /γλψζεο. Αιιά θαη αληίζηξνθα milieu είλαη ν «ηερλεηφο» 
ρψξνο πνπ νξγαλψλνπλ νη κεραληζκνη εμνπζίαο/γλψζεο σο πεδίν παξέκβαζεο, εληφο ηνπ 
νπνίνπ φκσο νη ίδηνη νη κεραληζκνί, νη ζρέζεηο πνπ παξάγνπλ θαη ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη, ε 
ίδηα ε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν δελ απνηειεί παξά έλα θπζηθφ 
ζηνηρείν εληφο ηνπ ίδηνπ milieu. Με δπν ιφγηα, ν παγησκέλνο ρψξνο πνπ ίζηαηαη έλαληη ηνπ 
ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπ αλζξψπηλνπ βιέκκαηνο νξγαλψλεη ηε θχζε σο πεδίν έληαζεο 
ζρέζεσλ εμνπζίαο/γλψζεο θαη ην πεδίν έληαζεο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο/γλψζεο σο θχζε. 

Δληφο απηήο ηεο θπθιηθφηεηαο είλαη πνπ ην νθείιεηλ-λα-είλαη ησλ φλησλ απνζπλδέεηαη 
απφ ηνλ παγησκέλν θαη ππεξβαηηθφ θαλφλα (ηνλ Νφκν) θαη ππάγεηαη ζηηο δηαξθείο 
αλαθαηαλνκέο απηνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά σο θαλνληθφ θαη θαη’ επέθηαζε 
επηζπκεηφ κε φξνπο «θπζηθφηεηαο». Δίδακε φκσο πσο ν Νφκνο, αλ θαη ράλεη ηελ 
ελνπνηεηηθή ηζρχ ηεο ππεξβαηηθφηεηάο ηνπ, δηαηεξεί ηελ ππεξβαηηθή ηνπ ζέζε σο 
εθθελσκέλε απφ ζεκαζία ηζρχ. Πξνθχπηεη ινηπφλ ην εξψηεκα: Με πνηνπο φξνπο 
δηαηξέρεηαη, δηαζπάηαη θαη ζπλέρεηαη ην εκη-θπζηθφ, εκη-ηερλεηφ milieu απφ ρψξνπο ηζρχνο 
θαη αλαζηνιήο ηνπ ππεξβαηηθνχ θαλφλα; Πψο είλαη δειαδή δπλαηφλ ε παξνπζία θαη ε 
θπθινθνξία ησλ φλησλ ζε ρσξνηαμηθφ επίπεδν λα ππάγεηαη αιιά θαη λα δηαθεχγεη 
ηαπηφρξνλα ηεο θαλνληζηηθφηεηαο ηνπ Νφκνπ; Μηα πηζαλή απάληεζε κπνξεί λα αλαδεηεζεί 
κνλάρα ζηνλ βαζκφ πνπ ην milieu, ν ήδε πθηζηάκελνο ρψξνο εκθάληζεο ησλ φλησλ, 
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δηαζπάηαη ζε ρψξνπο «θαλνληθφηεηαο» θαη ρψξνπο «εμαίξεζεο» νη νπνίνη δηαπεξλνχλ ν 
έλαο ηνλ άιιν ηείλνληαο δηαξθψο λα ζπκπίπηνπλ. Σν milieu δειαδή πξνβάιιεη σο θαηψθιη 
αδηαθνξίαο κεηαμχ θαλφλα θαη εμαίξεζεο, δίθαηνπ θαη ζπκβάληνο, ράνπο θαη ηάμεο, ζηνλ 
βαζκφ πνπ ρσξνηαμηθέο δηεπζεηήζεηο εληφο ησλ νπνίσλ ε δεζκεπηηθφηεηα ηνπ θαλφλα 
κεηαβάιιεηαη ζε θαζαξή θαη αδέζκεπηε θπξίαξρε δχλακε δηαζπλδένληαη ηνπνινγηθά κε 
ηελ νιφηεηα ηνπ ρψξνπ φπνπ ν θαλφλαο θαηλνκεληθά ζπλερίδεη λα ηζρχεη. Ζ πιήξεο θαη 
ξεηή εμαίξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη ηελ θαλνληζηηθφηεηα 
ηέκλεη, θαζνξίδεη θαη νινθιεξψλεη ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ αθξηβψο επεηδή ηνλ δηαηξέρεη σο 
δπλαηφηεηα. Οη ρψξνη εμαίξεζεο εκθαλίδνληαη έηζη σο εθηνπήδνπζεο εληνπηνπνηήζεηο , νη 
νπνίεο, ππεξβαίλνληαο ηνλ ρψξν σο πεδίν αλάδπζεο θαη ξχζκηζεο κνξθψλ παξνπζίαο 
(χπαξμεο) ζηε βάζε ππεξβαηηθψλ θαλφλσλ, εγθαζηδξχνπλ δσ́λεο απφιπηεο εμαίξεζεο, φπνπ 
ηα πάληα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ζπληζηνχλ Νφκν. Καη σο ηέηνηεο, 
αθξηβψο επεηδή κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα πάληα ή κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ 
νπνπδήπνηε, δηαηξέρνπλ δηα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο ηνλ ρψξν ηεο «θαλνληθφηεηαο» ζε θάζε 
ηνπ εθαηνζηφ. Απηφο είλαη ζε πνιχ αδξέο γξακκέο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ππεξβαηηθφο 
θαλφλαο ράλνληαο ηελ επηθξάηεηα ηεο δεζκεπηηθφηεηάο ηνπ λνκηκνπνηεί θαη δηαλνίγεη κε 
ηελ θελφηεηα ηεο ζέζεο ηνπ έλαλ απεξηφξηζην ρψξν δξάζεο γηα εθείλνλ πνπ θαηέρεη ηελ 
ηζρχ ηνπ. Κπξίαξρνο κεδεληζκφο ή κεδεληζκφο ηεο θπξηαξρίαο! 

Αλ ινηπφλ θξίζε ζεκαίλεη έθηαθηε αλάγθε θαη έθηαθηε αλάγθε ζεκαίλεη 
ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο εμαίξεζεο, πνην είλαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα 
αληηιεθζνχκε ηνλ ρψξν ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο; Μα αθξηβψο ζαλ ηε θπζηθνηερλεηή 
επηθάλεηα αλάδπζεο θπζηθψλ (νηνλεί βηνινγηθψλ) δηεξγαζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ηαπηφρξνλα σο αίηην, απνηέιεζκα θαη αληηθείκελν ζρέζεσλ θαη κεραληζκψλ 
εμνπζίαο/γλψζεο. Αιιά θαη ζαλ πεδίν πνπ δηαηξέρεηαη πέξα σο πέξα απφ ρσξηθέο 
δηαλνίμεηο εληφο ησλ νπνίσλ ε ηάμε θαη ην ράνο, ην δίθαην θαη ην γεγνλφο, ε δσή σο 
ππνθείκελν δηθαίνπ θαη σο αληηθείκελν κηαο απεξηφξηζηεο θπξίαξρεο βίαο ηείλνπλ λα 
ζπκπίπηνπλ. Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ε θπθινθνξία ησλ αζζελεηψλ, ε ρξήζε θαη ην 
εκπφξην λαξθσηηθψλ, νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νη δηαδειψζεηο, ε πνξλεία, νη 
θαηαιήςεηο, νη ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο ή επξχηεξα θάζε θαηλφκελν θαζίζηαηαη 
«πξαγκαηηθφ», «θπζηθφ» θαη άξα ξπζκίζηκν κνλάρα εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ. Γειαδή σο 
θαηλφκελν εκκελέο ζηελ θπθιηθφηεηα θχζεο/εμνπζίαο/γλψζεο θαη δηαρεηξίζηκν ζε επίπεδν 
θξαηηθήο θπξηαξρίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη ππάγεηαη έζησ 
θαη δπλεηηθά ζε κηα αδέζκεπηε θπξίαξρε βία. Αλάδπζε ησλ θπζηθψλ θαλνληθνηήησλ, 
πξφζδεζή ηνπο ζηηο θαηαλνκέο αηηίνπ/απνηειέζκαηνο θαη ελδερνκεληθφηεηαο/επηθηλδπ-
λφηεηαο, αέλαε παξέκβαζε επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ θπβεξλνχλ ηελ απηνξχζκηζή ηνπο, 
πεξίθξαμε ησλ φλησλ θαη ησλ κνξθψλ δσήο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο σο 
θνξείο θηλδχλνπ ζε ρψξνπο απφιπηεο εμαίξεζεο απφ ηε δηθαηηθή ηάμε. Κξίζε ζε απηφ ην 
πιαίζην ζεκαίλεη: έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ, δηαχγεηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, εληαηηθνπνίεζε ησλ 
παξεκβάζεσλ, κνλνπψιην ηεο θπξίαξρεο απφθαζεο, ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο 
βίαο. 

Κξίζε ζηελ Διιάδα ζεκαίλεη πσο φιεο νη ζθαίξεο ηεο δεκφζηαο δσήο (εξγαζία, δεκφζηα 
ηάμε, πγεία, θαηαλάισζε, εγθιεκαηηθφηεηα, θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνιενδνκία θ.η.ι.) 
πξνβιεκαηνπνηνχληαη, ζπλέρνληαη θαη γίλνληαη νξαηέο ππφ ηε κνξθή εθηξνρηαζκέλσλ 
θπζηθψλ δηεξγαζίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δηεξγαζηψλ πνπ απνδεηνχλ ηε ξχζκηζε. Σν πεδίν 
αιιά θαη ην κέζν απηήο ηεο ξχζκηζεο είλαη ην βηνπνιηηηθφ milieu σο επηθάλεηα ζπκπινθήο 
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θχζεο θαη λνείλ, θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη εμνπζίαο/γλψζεο. Αλ ινηπφλ ν Φνπθψ έρεη 
δίθην, ην milieu εκθαλίδεηαη σο απεξηφξηζην πεδίν παξέκβαζεο επί ηεο αιιεινδηαπινθήο 
ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ αλζξψπνπ σο είδνπο, κε ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ 
απνηειεί κέξνο θαη ζηνηρείν, αίηην θαη απνηέιεζκα. Ζ γεληθή επαλαξχζκηζε ηνπ 
θνηλσληθνχ σο βηνινγηθνχ ζε ζπλζήθεο θξίζεο ζπλεπάγεηαη σζηφζν (φπσο κπνξνχκε πνιχ 
εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα) ξεγκάησζε ηεο βηνινγηθήο 
ελφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ δηακέζνπ ηεο πξνβιεκαηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ 
χπαξμεο (δειαδή ζπγθεθξηκέλσλ, πνιιαπιψλ ή εμαηνκηθεπκέλσλ έκβησλ ζσκάησλ) σο 
θνξέσλ άκεζνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ γηα ηε δσή ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σα ζψκαηα πνπ 
δηαπξάηηνπλ απηή ηελ ηδηφηππε βηνινγηθή πξνδνζία είλαη πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε δηθαηηθή 
ηάμε (ηνλ δηθαηηθφ θαλφλα ηεο αλζξσπηλφηεηαο) θαη ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία κηαο 
άκεηξεο θπζηθνπνηεκέλεο βίαο. Μηαο βίαο ε νπνία, εθθηλψληαο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
ρσξνζεηήζεηο ηεο απφιπηεο δηθαηνδνζίαο ηεο, δηαηξέρεη θάζε εθαηνζηφ ηνπ milieu σο 
αθξαία αιιά εγγελήο κνξθή ηεο βηνπνιηηηθήο ξχζκηζεο. Απηή είλαη ε πξσηαξρηθή 
δηαδηθαζία δηακέζνπ ηεο νπνίαο ην επηθίλδπλν ζψκα ηνπ Άιινπ παζνινγηθνπνηείηαη, 
ζηηγκαηίδεηαη, δηαπνκπεχεηαη, βαζαλίδεηαη, εγθιείεηαη, ζαλαηψλεηαη. Απηφο είλαη δειαδή ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηψλ, ην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ 
Βειβεληνχ Κνδάλεο, ν βπζφο ηνπ Αηγαίνπ, ηα ιεειαηεκέλα θαη δηαπνκπεπκέλα ζψκαηα 
ησλ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ, ην θέληξν ηεο Αζήλαο σο πεδίν εθδήισζεο ηεο άκεηξεο βίαο ηεο 
αζηπλνκίαο ελαληίνλ δηαδεισηψλ απνηεινχλ ην αλαγθαίν ζχζηνηρν ηεο ζπλνιηθήο 
επαλαξχζκηζεο ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη επί θαη δηά ηνπ milieu. 
Απνηεινχλ δειαδή ην αλαγθαίν ζχζηνηρν ηεο θξίζεο σο δηαγλσζηηθνχ θαη κεηαξξπζ-
κηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Φηάλνληαο πξνο ην ηέινο απηήο ηεο παξνπζίαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρή 
ψζηε λα εμεηάζνπκε ηη θαηαθέξακε θαη ηη εθθξεκεί. Καηαθέξακε, ειπίδσ, λα δηαγξάςνπκε 
κηα δηαλνεηηθή πνξεία ε νπνία εληνπίδεη ηελ απαξρή θαη ηνλ φξν δπλαηφηεηαο ηεο 
ζεκεξηλήο καο ηζηνξηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζεκαζηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη 
ζηε ζεκειηψδε δηάθξηζε κεηαμχ δχν εηδψλ ηνπ θαίλεζζαη θαη ην δηραζκφ κεηαμχ νπζίαο θαη 
χπαξμεο, αηζζεηνχ θαη ππεξαηζζεηνχ, θχζεο θαη ιφγνπ. Ση εθθξεκεί; Μα πξνθαλψο κηα 
ζπδήηεζε πεξί ηνπ θαίλεζζαη κε ηελ πξψηε ζεκαζία, γηα ηελ απζηζηάκελε ζπιινγή θαη ηελ 
πξνβαίλνπζα ηζρχ ησλ φλησλ σο θάιεζκα ηνπ Δίλαη πξνο ην αλζξψπηλν Da-Sein, σο 
θάιεζκα γηα απζεληηθή ηζηνξηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ κεο ηνλ θφζκν. Γχν είλαη νη 
κεζνδνινγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα απνθχγνπκε αζπγρψξεηεο 
απινπζηεχζεηο θαη λα αδξάμνπκε ην δήηεκα εληφο ηεο απηήο πνιππινθφηεηάο ηνπ. Πξψηε 
πξνυπφζεζε: ε ιήζε ηεο πξνβαίλνπζαο ηζρχνο ησλ φλησλ δηακέζνπ ηεο ππαγσγήο ηεο 
νπζίαο ηεο ζηελ φςε θαη απφ εθεί ζηνλ θαλφλα ηνπ αλζξψπηλνπ Λφγνπ, δελ ζεκαίλεη πσο ε 
ηζρχο ησλ φλησλ σο ηέηνηα δελ εθδειψλεηαη παληνχ γχξσ καο. Πξνυπφζεζε δεχηεξε: ην 
θαίλεζζαη κε ηε δεχηεξε ζεκαζία δελ είλαη ςέκα, δελ είλαη έλα απζαίξεην ζηνηρείν πνπ 
πξνζηίζεηαη ζηα φληα δηαζηξεβιψλνληαο ηελ νπζία ηνπο, αιιά αληίζεηα αλήθεη νπζησδψο 
ζην Δίλαη ησλ φλησλ θαη απνηειεί αλαθαίξεην ζηνηρείν ηνπ είλαη-κεο-ηνλ-θφζκν ηνπ 
αλζξψπηλνπ Da-Sein. Ζ απζεληηθή ηζηνξηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν 
ζεκειηψλεηαη ζην ζπκβάλ ηνπ λνείλ θαη ζηε δεθηηθφηεηα ηνπ λνείλ έλαληη ησλ θαηλνκέλσλ 
σο απφθαζε ππέξ ηνπ Δίλαη, θαηά ηνπ κεδελφο θαη αληηκαρίαο κε ην θαίλεζζαη. Σν λνείλ κε 
απηή ηελ αξρέγνλε ζεκαζία δελ ζπληζηά ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαλεξψλεηαη σο 
θιήηεπζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ην Δίλαη, απνθαζηζηηθή δηαλνηθηφηεηα ηνπ λνείλ ζηα φληα, 
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δειαδή ζπιινγή ηεο πξνβαίλνπζαο ηζρχνο ησλ φλησλ ζην λνείλ, δειαδή απφθαζε ππέξ ηεο 
χπαξμεο θαη θαηά ηεο αλππαξμίαο θαη θπξίσο αέλαε αληηκαρία κε ην θαίλεζζαη κε ηε 
δεχηεξε ζεκαζία. Σν Δίλαη ησλ φλησλ θαιεί ηνλ άλζξσπν λα βηαηνπξαγήζεη επί ησλ 
θαηλνκέλσλ αιιά θαιεί επίζεο ηνλ άλζξσπν λα απνηειέζεη ηνλ ηφπν φπνπ ην Δίλαη ησλ 
φλησλ εμέξρεηαη απφ ηελ θάιπςε ηεο πξνζθεξφκελεο φςεο ηνπο θαη απνθαιχπηεηαη. Με 
δπν ιφγηα ην γεγνλφο πσο ε α-ιήζεηα ζα πξέπεη λα λνεζεί σο εθ-θάιπςε, σο πξνβαίλνλ 
εκθαίλεζζαη, ζεκαίλεη πσο ε θάιπςε αλήθεη νπζησδψο ζηελ αιήζεηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα 
ε ηζηνξηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα λνεζεί σο κηα δηαξθήο ηαιάλησζε αλάκεζα 
ζηελ θάιπςε θαη ηελ εθ-θάιπςε ησλ φλησλ, κηα δηαξθήο βηαηνπξαμία έλαληη ηεο θχζεο σο 
πξνβαίλνπζαο ηζρχνο, ε νπνία φκσο αθήλεη απηή ηελ ηζρχ λα θαλεξσζεί ζην λνείλ θαη λα 
ζπιιερζεί απφ ην Λφγν. Καη ππφ απηή ηελ έλλνηα είλαη πνπ ε ππαγσγή ησλ φλησλ ζηε 
βηαηνπξαμία ηνπ Λφγνπ θαη ηνπ ζθέπηεζζαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ιήζε ηνπ Δίλαη, 
αιιά πξσηαξρηθφηεξα απνηειεί ζπκβάλ αλήθνλ ζηελ νπζία ηνπ Δίλαη. Σν δήηεκα, ή 
κάιινλ ην πξφβιεκα, ζπλίζηαηαη ζηελ πθαξπαγή ηεο νπζίαο θαη ηεο α-ιήζεηαο απφ ηε 
θαλέξσζε ησλ φλησλ θαη ε πξφζδεζή ηεο ζηνλ Λφγν σο ινγηθή. Ζ κεηαθχιηζε ηεο νπζίαο 
απφ ην φηη-Δίλαη ζην ηη-Δίλαη θαη ηεο αιήζεηαο απφ ηελ εθ-θάιπςε ζηελ απνθαληηθή 
νξζφηεηα. 

Αο πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα απινπνηήζνπκε ηα πξάγκαηα γεηψλνληαο απηφλ ηνλ 
ρατληεγγεξηαλφ ζπιινγηζκφ ζην απηφ παξάδεηγκα ηνπ αλαδπφκελνπ ρψξνπ ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ ηεο Πιαηείαο πληάγκαηνο. Αο πξνζεγγίζνπκε δειαδή απηέο ηηο 
ζπγθεληξψζεηο κε βάζε ηελ ακθηζεκία ηνπ θαίλεζζαη, ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην λνείλ θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο ηξνπηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηελ αιιεινδηαπινθή απηψλ ησλ 
ζηνηρείσλ. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ πληάγκαηνο αιιά θαη θάζε άηνκν πνπ ζπκκεηείρε ζε 
απηέο, αθξηβψο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη φληα, εθπηχζζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο πξνβαίλνληαο θαη 
θπξηαξρψληαο ελ εαπηψ, δηαλνίγνληαο ηνλ ρψξν ηεο απνθάιπςήο ηνπο, εηζρσξψληαο ζην 
θσο, δηαλνηγφκελα ζην είλαη ηεο θσηεηλφηεηαο. Χζηφζν θαη πάιη αθξηβψο ζηνλ βαζκφ πνπ 
είλαη φληα, είλαη ζεκεία ηζρχνο θαη άξα πξννπηηθήο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ φςε ηνπο εληφο 
ηνπ ήδε παγησκέλνπ ρψξνπ ηνπ βιέκκαηνο ζηελ εξκελεία, ζηε βηαηνπξαμία ηνπ Λφγνπ. Καη 
απηά ηα δχν ζπγθξνηεηηθά ζηνηρεία ησλ φλησλ δελ ζπληζηνχλ έλα δίιεκκα αλάκεζα ζηελ 
αιήζεηα θαη ην ςεχδνο αιιά ζπγθξνηνχλ έλα αμεδηάιπην ζχκπιεγκα φπνπ ε θαλέξσζε θαη 
ε θάιπςε απνδίδνληαη ζε κηα ιπζζαιέα, αέλαε δηακάρε. 

ην παξάδεηγκά καο ηψξα, πψο ζα πξέπεη λα ελλνήζνπκε ηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ 
ζηνηρείσλ εληφο ηνπ κεδεληζκνχ θαη πψο επί ηεο γξακκήο δηαθπγήο απφ ηνλ κεδεληζκφ; ηα 
πιαίζηα ηνπ κεδεληζκνχ ε φςε ησλ δηαδειψζεσλ ππάγεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο Ηδέαο ηεο θαη 
απφ εθεί ζην νθείιεηλ σο Ηδεψδεο γηα λα επηζηξέςεη ζηα φληα σο δηαξθήο δηάζπαζε ηεο 
ελφηεηάο ηνπο. Ο κεδεληζκφο είλαη ν λφκνο ηνπ δπηζκνχ φπνπ ην Έλα γίλεηαη Γχν, ην Γχν 
Σέζζεξα, ην Σέζζεξα Οθηψ θ.ν.θ. Σν Έλα πξνζηίζεηαη ζηα φληα σο λφκνο ηεο δηάζπαζήο 
ηνπο ζε Γπν. Ολ-ηδέα-νθεηιή ηνπ φληνο ζην ηδεψδεο. Γειαδή απαμίσζε ηεο δσήο, ρξένο ηεο 
δσήο ζηελ ελφηεηα ηνπ ππεξβαηηθνχ Ηδεψδνπο. Γπηζκφο ν νπνίνο κέλεη αλέπαθνο αθφκα 
θαη φηαλ ε νθεηιή δηαζπλδέεηαη κε ηελ εκκελή πνιιαπιφηεηα ηνπ αηζζεηνχ δηαζπλδένληαο 
απεπζείαο αιιά αλαγθαία ην Πέληε ή ην Γεθαπέληε κε ην Έλα θαη πάληα κε ην Έλα σο 
πξνυπφζεζε ηνπ Γχν. Πνιιαπιφηεηα ησλ φλησλ-δνκή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπο-νθεηιή ζηε 
δηαξθψο ελαιιάμηκε θαλνληθφηεηα απηήο ηεο δνκήο. Οη γξακκέο δηαθπγήο απφ ηνλ 
κεδεληζκφ εθθηλνχλ θαη απηέο ζην ζεκείν φπνπ νη δηαδειψζεηο ζην χληαγκα εθπηχζζνπλ 
ηελ ηζρχ ηνπο σο θπξηαξρία θαη πξνζθέξνπλ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ φςεψλ ηνπο ζηε 
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βηαηνπξαμία ηνπ αλζξψπηλνπ Λφγνπ. Ζ βηαηνπξαμία απηή φκσο εκθαλίδεηαη πιένλ σο δπγφο 
πνπ ζπλαξκφδεη αιιά θαη κεηεσξίδεηαη αλάκεζα ζην ράνο θαη ζηελ ηάμε, ζηελ 
πνιιαπιφηεηα ηεο φςεο θαη ηελ ελφηεηα ηνπ Δίλαη. Ζ κνλάδα αλήθεη ζηελ πνιιαπιφηεηα 
κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ αθαηξείηαη απφ απηήλ: Ο λφκνο ηνπ λ-1. Πνιιαπιφηεηα-βηαηνπξαμία 
ηνπ Λφγνπ (-1)-επηζηξνθή ζηελ πνιιαπιφηεηα-1 θ.ν.θ. Ο απηνδηακνξθνχκελνο λφκνο ηνπ 
επηζπκβαίλνληνο γίγλεζζαη πνπ πάληα/ήδε αθαηξείηαη απφ θαη επηζηξέθεηαη ζηε ζηαζεξή 
παξνπζία ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ φλησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πάληα/ήδε ππεξβαίλεη 
θάζε αθαηξεηηθή ή αθεξεκέλε κνλάδα απνζπλδέεηαη απφ ην νθείιεηλ θαη επαλαθάκπηεη 
δηαξθψο ζην Δίλαη. 

Αο πξνζπαζήζνπκε λα ζπιιάβνπκε ηψξα ηε ζπζρέηηζε ησλ ηξνπηθνηήησλ ηνπ 
θαίλεζζαη κε ηε βηαηνπξαμία ηνπ Λφγνπ ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ρσξηθνηήησλ πνπ 
παξάγνπλ. Ο δπηζκφο, ν λφκνο ηεο αληαλάθιαζεο, επαλεδαθηθνπνηεί πάληνηε ηελ πνιια-
πιφηεηα ησλ φςεσλ, ηε θαηλνκεληθφηεηα ησλ φλησλ, ζηελ ελφηεηα ηεο Ηδέαο θαη ηελ 
νθεηιή πξνο ην Ηδεψδεο. Απηφ πνπ νη Νηειέδ θαη Γθνπαηαξξί νλνκάδνπλ δηρνηνκηθή ξίδα. 
Κάζε πνιιαπιφηεηα θαη θάζε ζηνηρείν ηεο πνιιαπιφηεηαο επαλαζπλδέεηαη κε ηελ ελφηεηα 
ηνπ Λφγνπ πνπ θπβεξλά ην νθείιεηλ-λα-Δίλαη θαη πξνβαίλεη πάληνηε δηρνηνκηθά. Πάληνηε 
αληηπαξαβάιιεη ηε κνλαδηθφηεηα ή ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ ηζρπξή 
ελφηεηα ηνπ Ηδεψδνπο. Γηα παξάδεηγκα ε θπξίαξρε αξηζηεξή αθήγεζε ζρεηηθά κε ηηο 
ζπγθεληξψζεηο ηνπ πληάγκαηνο σο έθθξαζε ηεο εληαίαο βνχιεζεο ηνπ θπξίαξρνπ Λανχ. 
Ζ πνιιαπιφηεηα ηεο ηζρχνο ησλ φλησλ πνπ δηαδειψλνπλ ππάγεηαη ζηελ εληαία φςε ηνπο 
σο κεγαιεηψδνπο δηαδήισζεο ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ζεκαζία ή λα κεηαηξαπεί 
ζε ζεκαηλφκελν νθείιεη λα είλαη Λαφο. Σν χληαγκα ππφ απηή ηελ έλλνηα απνηειεί ηνλ ήδε 
δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ αλζξψπηλνπ βιέκκαηνο φπνπ απηφ πνπ είλαη ππάγεηαη ζηελ νθεηιή 
ηνπ ζην ηδεψδεο ηνπ αλζξψπηλνπ Λφγνπ. Ζ πξνβαίλνπζα ηζρχο ησλ φλησλ νθείιεη δειαδή 
λα επαλεδαθηθνπνηεζεί ζηελ ελφηεηα ηεο θεληξηθήο ξίδαο, ε νπνία ηαπηφρξνλα απνηειεί 
θαη ην βαζχηεξν λφεκα ηεο χπαξμήο ηνπο. Ο ιαφο σο πεγή, απνηέιεζκα θαη αίηεκα ηεο 
ζπλεθηηθήο ππεξβαηηθφηεηαο ηνπ θαλφλα, ηεο γεληθήο δεζκεπηηθφηεηαο ηνπ Νφκνπ, ε νπνία 
βάιιεηαη θαη ππνλνκεχεηαη απφ ηε βηνπνιηηηθή ξχζκηζε θαη ηελ αδέζκεπηε θπξίαξρε βία 
ηεο θαηάζηαζεο εμαίξεζεο. Ο πην θιαζηθφο, μεζσξηαζκέλνο, δπτζηηθφο θαη πηζαλψο 
βαξεηφο ηξφπνο ζθέςεο ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνλ κεδεληζκφ ηεο επνρήο καο, ν νπνίνο 
σζηφζν ηνλ έρεη ήδε μεπεξάζεη. 

Σνλ έρεη μεπεξάζεη θαζψο ν κεδεληζκφο ηεο βηνπνιηηηθήο εμαίξεζεο δελ πξνβαίλεη ζε 
ηφζν ρνλδξνεηδείο δηρνηνκήζεηο: ζπιιακβάλεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ φλησλ σο 
θαηλνκέλσλ ζηε κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη ηελ επαλεδαθηθνπνηεί ζηελ ελαιιάμηκε ελφηεηα 
ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ αλζξψπηλν Λφγν. Σελ ππάγεη δειαδή ζηελ 
νθεηιή πξνο ηελ ίδηα ηε θπζηθφηεηα θαη ηελ εκκέλεηα ηεο δνκήο πνπ ηα ζπζρεηίδεη. Ζ 
βηνπνιηηηθή ξχζκηζε θαη ε αδέζκεπηε θπξίαξρε βία ζρεκαηνπνηνχληαη θαη πξνβαίλνπλ ππφ 
ηε κνξθή δεζκηδσηψλ ξηδψλ. Ζ εκκελήο απξνζδηφξηζηε πνιιαπιφηεηα ησλ δεπηεξεπνπζψλ 
ξηδηδίσλ, ε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, εγθαηαιείπεη ηελ θεληξηθή ξίδα ε νπνία παίδεη ηνλ 
ξφιν ηεο σο ελφηεηα κνλάρα ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη ελδερνκεληθή, κεηαιιάμηκε θαη 
ιεηηνπξγηθή. Οη δηαδειψζεηο γίλνληαη νξαηέο σο πξφβιεκα, δηαζπψληαη ζηα επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπο, εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο θαλνληθφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη 
ππφθεηληαη ζε κηα ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ ελαξκνλίδνπλ απηέο ηηο θαλνληθφηεηεο ζε κηα 
επηζπκεηή ελφηεηα. Ο θαλφλαο ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ πνπ ηηο απνηεινχλ φπσο απηά πξνβάιινληαη επί ηεο δνκήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 
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ηνπο. Σν χληαγκα εκθαλίδεηαη έηζη σο ζηνηρείν, απνηέιεζκα θαη κέζν ηεο 
αιιειεπηθάιπςεο ηεο θπζηθφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηνπ milieu κε ηε ξχζκηζε ηεο 
θπζηθήο θαλνληθφηεηαο απφ ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο ηεο βηνπνιηηηθήο. ε απηφ ην 
πιαίζην είλαη πνπ νη δηαδειψζεηο σο θπζηθά θαηλφκελα άιινηε αλαδεηθλχνληαη εληφο ησλ 
αληηθάζεψλ ηνπο θαη άιινηε ππάγνληαη ζε κηα θνηλή αηηεκαηηθφηεηα, άιινηε 
αληηκεησπίδνληαη σο έλα εληαίν ζψκα θαη άιινηε σο ζχλθπξκα επηκέξνπο νκαδνπνηήζεσλ, 
άιινηε νη ζπγθξνχζεηο θαηεπζχλνληαη πξνο ζπγθεθξηκέλεο ρσξνηαμηθέο δηεπζεηήζεηο θαη 
αθήλνληαη λα εθηνλσζνχλ θαη άιινηε πξνιακβάλνληαη καδηθά ζε φιν ην εχξνο ηνπ θέληξνπ 
ηεο πφιεο, άιινηε ε αζηπλνκία εκθαλίδεηαη σο δηαθξηηηθφο ηνπνηεξεηήο θαη άιινηε σο 
ζψκα αηκνδηςψλ πξαηηψξσλ θ.ν.θ. ε απηφ ην πιαίζην ε εξκελεπηηθή δηακάρε γχξσ απφ ηε 
ζεκαζία ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ πληάγκαηνο παίξλεη ηε κνξθή ηεο εμήο αληίζεζεο: ε 
δηρνηνκηθή ξίδα ελάληηα ζην δεζκηδσηφ ζχζηεκα ξηδψλ, ν θιαζηθφο κεδεληζκφο ελάληηα 
ζηνλ κεδεληζκφ ηεο επνρήο καο, ν Γηαθσηηζκφο ελάληηα ζηε βηνπνιηηηθή κεηεμέιημή ηνπ. 
Αληίζεζε αλάκεζα ζε δχν κνξθέο δπτζκνχ, δχν κνξθέο ππαγσγήο ηεο πξνζθεξφκελεο 
φςεο ησλ φλησλ ζην ηδεψδεο, δχν κνξθέο κεδεληζκνχ. 

Οη γξακκέο δηαθπγήο απφ ηνλ κεδεληζκφ ηψξα ζπζρεηίδνληαη θαη απηέο κε ηνλ αξρέγνλν 
δπτζκφ ησλ εηδψλ ηνπ θαίλεζζαη, ηελ απζηζηάκελε πξνβαίλνπζα ηζρχ ησλ φλησλ ζηελ 
χπαξμε θαη ηελ πξνζθεξφκελε φςε ηνπο ζην βιέκκα ηνπ αλζξψπηλνπ Da-Sein σο ηφπνπ 
θάιπςεο/εθ-θάιπςεο ηνπ Δίλαη. Οη γξακκέο δηαθπγήο είλαη εκκελείο ζηελ αληίζεζε 
αλάκεζα ζηε κε-αλαγσγηκφηεηα ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ Δίλαη ησλ 
φλησλ ζηελ ελφηεηα ηεο βηαηνπξαμίαο ηνπ Λφγνπ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ αξρέγνλνπ λνείλ 
σο ηφπν ηεο απηναπνθάιπςεο ηνπ Δίλαη. Τπφ απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξνχκε λα 
ζπιιάβνπκε ηηο γξακκέο δηαθπγήο παξά σο δηαξθή απεδαθηθνπνίεζε ησλ ξηδνκνξθηθψλ 
επαλεδαθηθνπνηήζεσλ ηνπ κεδεληζκνχ, σο γξακκέο δηαθπγήο πξνο ην έμσ ηνπ Λφγνπ εληφο 
ηνπ Λφγνπ, σο δηαξθή κεηεσξηζκφ αλάκεζα ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηε κνλάδα, ην ράνο 
θαη ηνλ λφκν. Γειαδή σο δηαξθή αγψλα ππέξ ηνπ Δίλαη, θαηά ηνπ κεδελφο θαη αληηκαρίαο 
κε ην θαίλεζζαη. Οη γξακκέο δηαθπγήο απφ ηνλ κεδεληζκφ εκθαλίδνληαη θαη δηαηξέρνπλ ην 
πεδίν ηνπ πξαγκαηηθνχ φηαλ ην ζπιιάβνπκε κε ηε κνξθή ηνπ ξηδψκαηνο. Σν ξίδσκα 
εκπεξηέρεη ηα πάληα σο δπλαηφηεηεο: άλαξρεο επεθηάζεηο, αδηέμνδα, θπθιηθέο 
αλαδηεπζεηήζεηο, ζπεηξνεηδείο αλαβάζεηο θαη γξακκηθέο θαηαβάζεηο, ζπλερείο θαη αζπλερείο 
ξνέο θαηεχζπλζεο, απνθξπζηαιιψζεηο βνιβψλ θαη κίζρσλ, ξηδνκνξθηθέο δηρνηνκήζεηο θαη 
ζπζηήκαηα ξηδηδίσλ. Κάζε ζηνηρείν ηνπ ξηδψκαηνο είλαη εηεξνγελέο θαη δηαζπλδέζηκν κε 
θάζε άιιν, θάζε ξίδσκα απνηειεί κηα πνιιαπιφηεηα απνζπλδεδεκέλε απφ ην Έλα σο 
αληηθείκελν ή ππνθείκελν, σο θπζηθή ή πλεπκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, σο εμσηεξηθφηεηα ή 
εζσηεξηθφηεηα. Σν ξίδσκα πξνβαίλεη ζηελ χπαξμε, δηαζπλδέεηαη κε άιια ξηδψκαηα θαη 
ππφθεηηαη ζε δηαξθείο ελαιιαγέο ηεο θχζεο ηνπ αθξηβψο επί ηεο αιιεινδηαπινθήο ηνπ κε 
δηεξγαζίεο απεδαθηθνπνίεζεο θαη επαλεδαθηθνπνίεζεο πνπ δηαηξέρνπλ θάζε ηνπ εθαηνζηφ. 
Σν ξίδσκα δηαλνίγεη ην κέζα ζην έμσ θαη ην έμσ ζην κέζα, πνιιαπιαζηάδεη θαη 
εληαηηθνπνηεί δπλαηφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλεη θαη απνθιείεη, ζπλέρεη θαη απνζπλαξκνινγεί, 
δηαηξέρεηαη απφ ην θαιχηεξν θαη ην ρεηξφηεξν. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ πληάγκαηνο 
αλαδχνληαη σο πεδίν εκκελνχο δηαλνηθηφηεηαο, εκθαλίδνπλ βνιβνχο θαζηζηηθνπνίεζεο, 
απηαξρηζκνχ ή θνκκνπληζηηθνπνηήζεο, κίζρνπο θαη ξίδεο αληηπξνζψπεπζεο θαη 
αλαπαξάζηαζεο, ηνκέο γηνξηήο θαη πνιέκνπ, εηζφδνπο θαη εμφδνπο δηαδεισηψλ, 
αζηπλνκηθψλ ή εμσγήηλσλ, ξνέο έληαζεο θαη κεηεσξηζκνχ, απνθξπζηαιιψζεηο ζπλάθεηαο 
θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, δηαθπγέο παληθνχ θαη κέζεο. 
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Σν χληαγκα απνηειεί έλαλ αλνηρηφ ράξηε δηαζπλδεδεκέλν κε ην πεδίν ηεο ζπλνρήο ηεο 
δηαδήισζεο θαη άξα έλαλ δηαξθψο κεηαιιάμηκν ράξηε, έλαλ αραξηνγξάθεην ράξηε, έλαλ 
ράξηε γεκάην εηζφδνπο. Σν χληαγκα ησλ δηαδειψζεσλ δελ απνηειεί έλαλ ζηαζεξφ θαη 
εθκεηξήζηκν ρψξν επί ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη θάηη θαη κεηά θάηη άιιν θαη κεηά θάηη άιιν. 
Σν χληαγκα δηαλνίγεηαη σο ρψξνο ζηνλ βαζκφ πνπ ε ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ θαη ε 
ζπζηξνθή ησλ ξνψλ νξίδνπλ ηφπνπο νη νπνίνη εθκεηξνχλ ηνλ ρψξν κφλν γηα λα ηνλ 
μαλαβπζίζνπλ ζηελ αλαθαηαλνκή ηεο ηζρχνο θαη ηεο εκθάληζεο ησλ φλησλ. Σν χληαγκα 
εδαθηθνπνηείηαη σο επηθάλεηα αλάδπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ζπλέιεπζεο, ηεο πάλσ 
πιαηείαο, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο αζηπλνκίαο ή ηεο εκθάληζεο νξγαλσκέλσλ 
κπινθ δηαδεισηψλ θαη απεδαθηθνπνηείηαη δηα ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπο ζην πεδίν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ, ην πεδίν πνπ δηαξθψο εθθεχγεη πξνο ην έμσ. Απεδαθηθνπνίεζε θαη 
επαλεδαθηθνπνίεζε ζε κηα δηαξθή ξνή έληαζεο θαη κεηάιιαμεο, ζχλδεζεο, απνζχλδεζεο 
θαη επαλαζχλδεζεο, εκθάληζεο θαη επαλεκθάληζεο. Σν χληαγκα ησλ ζπγθεληξψζεσλ 
αλαδχεηαη δειαδή σο εκκελέο πεδίν ηνπ ζπκβάληνο ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα 
πξνβιέςνπκε, λα πξνθαιέζνπκε, λα πξνεηνηκάζνπκε ή λα αλαπαξαζηήζνπκε, αιιά ην 
νπνίν καο πξν-θαιεί λα κεηεσξηζηνχκε ζηελ αλεζηηφηεηα ηεο παξ-νπζίαο ηνπ. Μαο πξν-
θαιεί ζηνλ αξρέγνλν θαη αλέιπηδν αγψλα ηνπ ηζηνξηθνχ Da-sein λα θπξηαξρήζεη επί ηνπ 
δπγνχ πνπ ζπλαξκφδεη θχζε θαη Λφγν, ράνο θαη ηάμε, πνιιαπιφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα 
κεηεσξηδφκελν ζην πεδίν ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ χπαξμεο θαη νπζίαο, φηη-Δίλαη θαη ηη-Δίλαη, 
θχζεο θαη Λφγνπ. Μαο πξν-θαιεί ζηε δπλαηφηεηα ν απηνδηακνξθνχκελνο λφκνο ηνπ 
επηζπκβαίλνληνο γίγλεζζαη, σο ηφπνο θάιπςεο θαη εθ-θάιπςεο ηνπ Δίλαη θαη ηεο α-ιήζεηαο, 
λα απνηειέζεη ηνλ βαηήξα γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ηζηνξηθήο καο θαηάζηαζεο. Σελ ππέξβαζε 
ηνπ κεδεληζκνχ ηεο θξίζεο.  
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