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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα ζέζεη 
επξύηεξα θαηαξρήλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ηνπ πξνηύπνπ νηθηζηηθήο 
παξαγσγήο θαη ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ ζηελ Διιάδα. Τν ηειεπηαίν έρνληαο δηαλύζεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή δηαδξνκή από ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έσο ζήκεξα 
ζπλππάξρνληαο θαη ζηεξίδνληαο ην εγρώξην κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε δηάθνξεο 
θάζεηο εμέιημεο ηνπ, βξίζθεηαη ζήκεξα ζε έλα κεηαίρκην, θαζώο νη ζπλζήθεο από ηηο 
νπνίεο αληινύζε ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ έρνπλ αλαηξαπεί. Γηα πξώηε θνξά ε επέλδπζε ζηε 
γε παύεη λα ζεσξείηαη απηαπόδεηθηα απνδνηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ 
πιενλάζκαηνο, ελώ ε κηθξή αηνκηθή ηδηνθηεζία κεηαηξέπεηαη από κέζν νηθνλνκηθήο 
εμαζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε αβάζηαρηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Μέζα ζε 
απηό ην πιαίζην ηίζεηαη μαλά ην εξώηεκα ηνπ πσο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα 
ζηελ δηαδηθαζία ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη πσο ε 
θξαηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ξύζκηζε απηήο ηεο ζρέζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 
απαληεζεί απηό ην εξώηεκα επηρεηξείηαη ε επαλαμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
θξαηηθήο πνιηηηθήο γεο θαη ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ ζηελ Διιάδα κέζα από ην πξίζκα ηεο 
ζεκεξηλήο ζπγθπξίαο. Δπηζηξέθνπκε άξα ζε έλα γλώξηκν πεδίν έξεπλαο αιιά κε κηα λέα 
εξκελεπηηθή νπηηθή πνπ εζηηάδεη ζηηο νηθνλνκίεο πνπ αλαπηύζζνληαη γύξσ από ηελ 
παξαγσγή ηνπ νηθηζηηθνύ ρώξνπ ζε δηάθνξεο θάζεηο εμεηάδνληαο ηηο άκεζεο αιιά θαη πην 
καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ηνπο. Η εηζήγεζε ζηνρεύεη ζην λα ζέζεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε 
ην ξόιν ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ, σο θξίζηκεο παξακέηξνπ πνπ ζήκεξα ακθηζβεηείηαη 
θαη ζα κπνξνύζε ελ δπλάκεη λα απνηειέζεη ην πιαίζην κηαο λέαο ζπιινγηθήο ζπλζήθεο 
ηνπ πξόηππνπ αλάπηπμεο ζηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή.  

 
Λέξεις κλειδιά: νηθηζηηθή παξαγσγή, πνιηηηθή γεο, ζρεδηαζκόο θαη ξύζκηζε ηνπ ρώξνπ  
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Η δεκόζηα ζπδήηεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα δελ έρεη κέρξη 
ζηηγκήο αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ ρώξνπ ηόζν σο πεδίνπ εξκελείαο ησλ 
αηηηώλ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο αιιά θαη σο βαζηθνύ άμνλα πνιηηηθήο πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε αλαδήηεζεο δηεμόδσλ γηα έμνδν από απηήλ. Από ηε κία πιεπξά ν επίζεκνο 
θπβεξλεηηθόο ιόγνο αληηκεησπίδεη ην ρώξν σο κηα εξγαιεηαθή παξάκεηξν εμππεξέηεζεο 
ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κε θάζε θόζηνο κε βαζηθό άμνλα ηε 
κείσζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο. Αγλνεί έηζη ηηο ζύλζεηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 
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ζπληζηώζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζε βάζνο 
ρξόλνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά ν αληίινγνο πνπ δηαηππώλεηαη από ηηο πξννδεπηηθέο 
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο εζηηάδεη ζηελ θαηαγγειία ησλ λενθηιειεύζεξσλ 
πνιηηηθώλ ησλ ηειεπηαίσλ 3-4 εηώλ ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηε 
ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Ωζηόζν ε εξκελεία απηή, παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε σο έλα βαζκό 
αιήζεηα ηεο, αθήλεη θελά θαηαλόεζεο σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηνπ εγρώξηνπ 
πξνηύπνπ αλάπηπμεο θαη ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ πξν ηνπ κλεκνλίνπ; παξάιιεια ε εζηίαζε 
ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο έξεπλαο ζε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο 
απνθεύγεη λα ζέζεη ην θεληξηθό πνιηηηθό αίηεκα γηα ηε δηαηύπσζε κηαο λέαο πνιηηηθήο 
γεο θαη ζρεδηαζκνύ γηα ηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή.  
 

Σηελ παξνύζα εηζήγεζε δηαηππώλεηαη ν ηζρπξηζκόο όηη ε ζεκεξηλή θξίζε κπνξεί λα 
πξνθιήζεθε από εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνύο 
ρξεκαηηζηεξηαθνύ θαπηηαιηζκνύ, σζηόζν ν ηξόπνο πνπ εθδειώλεηαη ζηελ αγνξά 
αθηλήησλ  αλαδεηθλύεη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ εγρώξηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο, δνκηθό 
ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ε ζε βάζνο ρξόλνπ παξαγσγή ηνπ νηθηζηηθνύ ρώξνπ ρσξίο 
αληαπόθξηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Η πξηκνδόηεζε ηεο 
νηθηζηηθήο παξαγσγήο πνπ απνηέιεζε πάγηα πξνηεξαηόηεηα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ηα 
ηειεπηαία 50 ρξόληα, ζπλδέεηαη ζηα πξώηα ηεο βήκαηα κε ηηο εληππσζηαθέο επηδόζεηο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπο ζεηηθνύο δείθηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
Η ζπλέρηζε ηεο σζηόζν κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ νδήγεζε ζε βάζνο ρξόλνπ 
ζε ζεκαληηθέο ζηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηνπο 
πξνζαλαηνιηζκνύο δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ επελδύζεσλ πνπ επεξέαζε εκκέζσο θαη ηα 
δεκνζηνλνκηθά. Η ζπζζσξεπκέλε επίδξαζε απηώλ ησλ παξαγόλησλ ζην ρώξν θαη ηελ 
νηθνλνκία ηδηαίηεξα κεηά ην 2001 ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θαηαλαισηηθό πξόηππν 
αλάπηπμεο θαη βαξαίλεη ηειηθά ηε ζεκεξηλή ειιεηκκαηηθή εηθόλα ηεο νηθνλνκίαο 
δπζρεξαίλνληαο ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο.  
 

 
2. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ  
 

Η παξαγσγή ηνπ νηθηζηηθνύ ρώξνπ ζπλδέεηαη πνηθηινηξόπσο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
νηθνλνκίαο. Δμ’ νξηζκνύ ε θαηνηθία δελ απνηειεί παξαγσγηθή επέλδπζε αιιά 
θαηαλαισηηθό αγαζό κε ρξεζηηθή αμία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε βαζηθέο αλζξώπηλεο 
αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθό θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ν νπνίνο 
δεζκεύεη κεγάιν ύςνο θεθαιαίσλ πξνζθέξνληαο απαζρόιεζε ζε επξύ θάζκα 
επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ. Τέινο σο επελδεδπκέλε αμία κε ηε κνξθή ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, κπνξεί δπλεηηθά λα κεηαζρεκαηηζηεί μαλά ζε θεθάιαην κε βάζε ηελ 
αληαιιαθηηθή ηεο αμία ζηελ αγνξά γεο. Η ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο δηαδξακαηίδεη 
βαζηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο επεξεάδνληαο ην ύςνο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ επελδύνληαη ζηελ παξαγσγή λένπ νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο θαη ηνλ ηξόπν 
δηάζεζεο ηνπ. Τν πόζε θαη ηη είδνπο θαηνηθία παξάγεηαη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 
ζε ηδεαηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο απνηειεί, ζύκθσλα κε ηηο θιαζζηθέο 
νηθνλνκηθέο ζεσξήζεηο, ζπλάξηεζε δύν δεηθηώλ, ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Η 
δήηεζε εθθξάδεη θαηαξρήλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα ζηέγαζε πνπ απνηεινύλ ζπλάξηεζε 
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ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ή ησλ δπλακηθώλ ηεο αζηηθνπνίεζεο ε άιισλ εηδηθόηεξσλ 
παξαγόλησλ. Παξάιιεια σζηόζν εθθξάδεη ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γηα 
θαιύηεξεο, κεγαιύηεξεο θαη πεξηζζόηεξεο θαηνηθίεο αλάινγεο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη 
ηνπ δηαζέζηκνπ πιενλάζκαηνο πνπ εμαζθαιίδεηαη από άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
Η πξνζθνξά εθθξάδεη ηε δηαζεζηκόηεηα θεθαιαίνπ ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα 
κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε νηθηζηηθή παξαγσγή, θάηη ην νπνίν 
απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο πξνζδνθώκελεο απόδνζεο γηα ηνλ επελδπηή. Βαζηθό ξόιν ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο παίδεη ε δηακόξθσζε ηεο ηηκήο ηεο γεο, ε νπνία απνηειεί ην δείθηε 
κε βάζε ηνλ νπνίν ζπληνλίδνληαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε, πξνζδηνξίδνληαο ζε 
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην ύςνο ηεο γαηνπξνζόδνπ, δειαδή ην κε ζεκεξηλνύο όξνπο ελ 
δπλάκεη πεξηζώξην θέξδνπο από ηελ κειινληηθή ρξήζε ηεο γεο. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 
ηεο αγνξάο άξα, είλαη ζεκαληηθό ε ηηκή ηεο γεο λα δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηηο 
δπλαηόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη λα κελ παξεκβάιινληαη 
παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζύδεπμε ησλ δύν κεγεζώλ, πρ 
δηαηεξώληαο κε ηερλεηνύο ηξόπνπο ςειά ηηο ηηκέο. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ θηλεηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ είηε είλαη δεζκεπκέλα ζηνλ θιάδν 
ησλ θαηαζθεπώλ, είηε επελδεδπκέλεο αμίεο ζε αθίλεηε πεξηνπζία, κηα ηέηνηα 
δπζιεηηνπξγία ζηελ αγνξά αθηλήησλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ 
θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ζε βάζνο ρξόλνπ. Σε πξώηε θάζε ε κε ηερλεηνύο ηξόπνπο 
δηαηήξεζε ησλ ηηκώλ ζε ςειό επίπεδν δεκηνπξγεί κηα ςεπδαίζζεζε επθνξίαο ζηελ αγνξά 
θαζώο όινη θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ (θνύζθα). Ωζηόζν όηαλ απηό δηαθνπεί αλαπόθεπθηα, 
νη ζπλέπεηεο ηεο ππέξκεηξεο επέλδπζεο θεθαιαίσλ κπνξεί λα έρνπλ δξακαηηθέο 
επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία, όπσο απώιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εηζνδήκαηνο, 
θαηάξξεπζε ηνπ πηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, απώιεηα ζηέγεο, θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 
(βιέπε θνύζθα αθηλήησλ ζηηο ΗΠΑ, 2007-2008).  
 

Πξνθαλώο ην παξαπάλσ απινπζηεπηηθό ζρήκα εξκελείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 
αθηλήησλ δελ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από ιόγνπο πνπ ζηελ πξάμε επεξεάδνπλ ηε 
ιεηηνπξγία απηήο ηεο ηδεαηήο ζπλζήθεο, όπσο ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, 
πνπ ζα άμηδαλ πνιύ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιύζεηο από απηέο πνπ επηηξέπεη ε έθηαζε ηεο 
παξνύζαο εηζήγεζεο (Le Grand θ.α, 1992). Παξάιιεια θπζηθά δελ ζεκαίλεη όηη ην 
απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο είλαη θνηλσληθά δίθαην. Σηα πιαίζηα απηά 
άιισζηε γηα ηε δηόξζσζε δνκηθώλ αληζνηήησλ λνείηαη ε παξνρή θνηλσληθήο θαηνηθίαο 
από ην θξάηνο εθηόο ζπλζεθώλ αγνξάο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο ή 
ε αλνρή ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο παξάιιειεο άηππεο 
αγνξάο ζηηο ρώξεο ηνπ Νόηνπ. Πέξα όκσο από απηά ηα δύν άθξα, ε ξπζκηζηηθή θξαηηθή 
παξέκβαζε είλαη επηβεβιεκέλε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 
γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο. Καηαξρήλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 
δεκηνπξγώληαο νκνηνγελείο ζπλζήθεο ζην ρώξν θαη εμαηξώληαο πεξηνρέο πνπ εμ’νξηζκνύ 
απνθιείνληαη από ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, όπσο νη δώλεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο. Έπεηηα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αμηώλ ησλ επελδύζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ 
ξίζθνπ ζηε δηαθύκαλζε ηεο γαηνπξνζόδνπ κέζα από ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο 
δόκεζεο κέζα από ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Τξίηνλ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
ελζσκάησζεο ηνπ θξπκκέλνπ θόζηνπο ησλ εμσηεξηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 
δηαδηθαζία ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο ζηελ ηηκή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ή ζε ελδηάκεζα 
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ζηάδηα. Σηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκώλ,  ε 
εηζθνξά γεο γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ε θνζηνιόγεζε ηεο πηζαλήο 
επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε δόκεζε, πνπ ε αγνξά δελ ζα ιάκβαλε ππόςε ηεο 
ζε ηδεαηέο ζπλζήθεο. Τέηαξηνλ γηα ηελ δηόξζσζε ησλ θνηλσληθώλ αδηθηώλ θαη ηελ 
αλαδηαλνκή ηνπ πινύηνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθώλ 
επηβαξύλζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ελώ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε απόθηεζε ηεο α’ 
θαηνηθίαο, ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζεκαληηθά ε θνξνιόγεζε ηεο β’ θαηνηθίαο θαη πνιύ 
πεξηζζόηεξν ε απόθηεζε πιένλ ησλ δύν θαηνηθηώλ αλά λνηθνθπξηό. Τέινο, ζεκαληηθό 
είλαη λα αληηκεησπίδνληαη θαη ινηπέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο πνπ επεξεάδνπλ θαηά 
πεξίπησζε ηε δήηεζε ή ηελ πξνζθνξά, όπσο πρ ε κε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαηνηθηώλ πνπ 
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Η ξύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 
αθηλήησλ από ην θξάηνο εθαξκόδεηαη κε ζπληνληζκέλν ηξόπν κέζσ ηεο θνξνινγηθήο 
πνιηηηθήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ κε κέηξα πνπ εζηηάδνπλ ζε 
δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο, από ηελ αγνξαπσιεζία 
ηεο γεο, ηελ θαηάηκεζε, ηελ πνιενδόκεζε έσο ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.  
 

Οη παξαπάλσ ζπζρεηηζκνί σζηόζν, ζην βαζκό πνπ έρνπλ θάπνηα αληαπόθξηζε κε ηηο 
ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, δελ λννύληαη ζηνλ ‘θελό ρώξν’ ηεο αθεξεκέλεο 
νηθνλνκηθήο ζθέςεο αιιά δηακνξθώλνληαη κέζα ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο, ζεζκηθέο, 
θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ηνπ θάζε ηόπνπ, γεγνλόο πνπ παξάγεη ζεκαληηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο.  
 
3. Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Σηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δηακνξθώλεηαη ην πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζην θπξίαξρν πξόηππν αλάπηπμεο πνπ επηθξαηεί 
κεηαπνιεκηθά, δηαθνξνπνηνύληαη ξηδηθά από απηό ησλ ππόινηπσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ 
ηεο Γύζεο. Η πξσηαξρηθή δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηε ζεκαζία πνπ απνθηά ε παξαγσγή 
ηεο θαηνηθίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Σε αληίζεζε κε ηηο νξζόδνμεο 
νηθνλνκηθέο ζεσξήζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε νηθηζηηθή παξαγσγή απνηειεί 
δεπηεξνγελή ηνκέα επέλδπζεο θεθαιαίσλ πνπ πξνθύπηνπλ  από ην πιεόλαζκα ησλ 
παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε νηθηζηηθή παξαγσγή 
αλαδεηθλύεηαη ζε βαζηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ν νπνίνο θηλεηνπνηεί ηνπο ππόινηπνπο 
ηνκείο. Η πξηκνδόηεζε ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο απνηειεί πξντόλ ζπλεηδεηήο επηινγήο 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ δηαηππώλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ Πόιεκν κε βάζε ηελ ηόηε 
ζπγθπξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε ζηέγεο αιιά θαη έιιεηςε θεθαιαίσλ.   Όπσο 
αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, η καηοικία ωρ οικονομική πολιηική εξςπηπεηεί πολλούρ 
ζηόσοςρ ηαςηόσπονα: δημιοςπγία απαζσόληζηρ, ενίζσςζη ελαθπιάρ βιομησανίαρ, κοινωνική 
πποζηαζία, αύξηζη ειζοδήμαηορ, καηανάλωζηρ και απομάκπςνζη κομοςνιζηικού κινδύνος 
(Βατνπ θ.α. 2000).  Τν δεηνύκελν θαη βαζηθή θαηεύζπλζε πνιηηηθήο άξα, δελ είλαη ε 
παξαγσγή όζεο θαηνηθίαο ρξεηάδεηαη, αιιά όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο θαηνηθίαο 
γίλεηαη κε βάζε ηελ πεπνίζεζε όηη απηό ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία. Απηό 
απνηειεί ηελ πξώηε ζπζηεκηθή ζηξέβισζε πνπ σζηόζν δελ γίλεηαη αληηιεπηή 
βξαρππξόζεζκα θαη κεζνπξόζεζκα. Γεδνκέλεο ηεο δξακαηηθήο έιιεηςεο ζηέγεο θαη ηεο 
ξαγδαίαο αζηηθνπνίεζεο, ε δήηεζε παξακέλεη δηαξθώο ςειή κε πξαγκαηηθνύο όξνπο θαη 
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ηξνθνδνηείηαη παξάιιεια από ηελ ζηαδηαθή αύμεζε ησλ εηζνδεκάησλ γηα ηα 20 πξώηα 
ρξόληα κεηά ηνλ Πόιεκν. Απηό θαηαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκία σο ηαρύξξπζκε αλάπηπμε; 
είλαη νη δεθαεηίεο πνπ ε Διιάδα είλαη ε πην ηαρέσο αλαπηπζζόκελε νηθνλνκία ζηελ 
Δπξώπε.  
 

Η δεύηεξε ζεκαληηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ εγρώξηνπ πξνηύπνπ αλάπηπμεο έρεη λα θάλεη 
κε ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηεο θαηνηθίαο πνπ θαζνξίδεη θαη ην πιαίζην ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ. 
Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ, ε θξαηηθή πνιηηηθή 
ζηξέθεηαη, όπσο γλσξίδνπκε από ηε βηβιηνγξαθία, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνζηέγαζεο κέζα 
από ηνπο δύν παξάιιεινπο κεραληζκνύο ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο θαη ηεο αληηπαξνρήο 
ζηηο εληόο ζρεδίνπ πεξηνρέο. Τν θιεηδί γηα ηελ θηλεηνπνίεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 
βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο από ηελ αλάπηπμε ηεο 
γεο γηα ηνλ κηθξντδηνθηήηε κηθξνεπελδπηή θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο  επηβάξπλζεο ηεο 
επέλδπζεο γηα ιόγνπο δεκόζηαο σθέιεηαο. Γηα ην ζθνπό απηό εθαξκόδεηαη ν ζπλδπαζκόο 
δύν πνιηηηθώλ: αθελόο ηεο ραιάξσζεο ή κάιινλ εζειεκέλεο παξάιεηςεο ζέζπηζεο 
πεξηνξηζκώλ ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο δόκεζεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θάηη πνπ 
δηεπθνιύλεη εμαηξεηηθά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο από ζρεδόλ 
νπνηνλδήπνηε θαη ζρεδόλ νπνπδήπνηε; αθεηέξνπ ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ γηα ηελ 
αλνηθνδόκεζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ κε εξγαιείν ηελ αύμεζε ηνπ 
ζπληειεζηή δόκεζεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην αξρηθό θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα λα 
εηζέιζεη θαλείο ζηελ αγνξά ηεο παξαγσγήο θαηνηθίαο είλαη πνιύ κηθξό ζπγθξηηηθά θαη 
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έηζη θαη αξγόηεξα όηαλ νη αξρηθέο δύζθνιεο ζπλζήθεο έρνπλ 
ππεξβιεζεί. Άξα ζε αληίζεζε κε όηη ηζρύεη ζε άιια επξσπατθά θξάηε, ζηελ Διιάδα ε 
αγνξά αθήλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζθόπηκα κε πνιύ δηεπξπκέλα πεξηζώξηα, ρσξηθά 
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιύ πέξα από απηά πνπ ζα επέηξεπαλ νη θιαζζηθέο νηθνλνκηθέο 
ζεσξήζεηο, θαη πνπ ζπρλά μεπεξλνύλ όπσο μέξνπκε αθόκε θαη ην ζηνηρεηώδεο πιαίζην 
λνκηκόηεηαο. Σηόρνο είλαη, θαη παξακέλεη ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο, ε πξνζέιθπζε όζν ην 
δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ δηαζέζηκνπ πιενλάζκαηνο ζηελ νηθνδνκή. Ο 
ζρεδηαζκόο, όηαλ θαη όπνπ εκθαλίδεηαη, εθ ησλ πζηέξσλ, ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν σο 
κεραληζκόο πεξαηηέξσ αύμεζεο (θνπζθώκαηνο) ησλ αμηώλ, (βιέπε έληαμε ησλ πεξηνρώλ 
ζην ζρέδην) παξά σο εξγαιείν δέζκεπζεο κέξνπο ηεο γαηνπξνζόδνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ 
δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο νηθηζηηθήο παξαγσγήο όπσο ζα 
όθεηιε. Παξάιιεια ε επίδξαζε ηνπ ζηνλ έιεγρν ηεο δόκεζεο είλαη ηειηθά πεξηνξηζκέλε 
θαζώο πρ δελ απνθιείεη ζρεδόλ πνπζελά ηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε.  
 

Απηόο ν ζπλδπαζκόο πνιηηηθώλ επλόεζε ηελ αύμεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο από ηελ 
νηθνδνκή βξαρππξόζεζκα παξάγνληαο ηνλ νηθνλνκηθό δπλακηζκό πνπ ραξαθηεξίζηεθε 
σο ε γλσζηή ‘δσληάληα’ ηεο ειιεληθήο πόιεο (Leontidou, 1990). Σε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πνιηηηθή ηεο επξείαο θνηλσληθήο δηάρπζεο ηεο γαηνπξνζόδνπ, ε παξαγσγή θαηνηθίαο 
απνηέιεζε ην εηζηηήξην γηα ηελ έμνδν από ηε θηώρεηα θαη ζε απηήλ νθείινληαη νη πςεινί 
ξπζκνί θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θηλεηηθόηεηαο ησλ πξώησλ κεηαπνιεκηθώλ δεθαεηηώλ 
έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‘80. Παξάιιεια σζηόζν απηό ζπλέβε κε έλα θξπθό θόζηνο πνπ 
έγθεηηαη ζηελ ππνζήθεπζε ησλ κειινληηθώλ αμηώλ κέζν θαη καθξνπξόζεζκα, παξάγνληαο 
νηθηζηηθέο πεξηνρέο κε δνκηθά πξνβιήκαηα, είηε ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, είηε απαξάδεθηα 
ςειέο ππθλόηεηεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο δηαηήξεζεο πγηώλ ζπλζεθώλ 
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ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ θύθινπ δσήο ησλ θηηξίσλ θαη 
πξνθύπηεη ε αλάγθε επαλεπέλδπζεο θεθαιαίνπ. Τν πξόβιεκα απηό ραξαθηεξίδεη ζήκεξα 
ηηο ζπλζήθεο ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ηεο θεληξηθήο Αζήλαο πνπ δελ έρνπλ 
αθόκε θαηνξζώζεη λα επαλέιζνπλ 30 ρξόληα κεηά ηε θπγή ησλ πξώησλ θαηνίθσλ ζηα 
πξνάζηηα. Τν πξόβιεκα απηό σζηόζν αξγεί λα θαλεί εμαηηίαο κηαο άιιεο παξακέηξνπ ηεο 
πνιηηηθήο γεο πνπ απνηειεί κηα αθόκε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ειιεληθνύ πξνηύπνπ θαη έρεη λα 
θάλεη κε ην ζύζηεκα θνξνιόγεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηελ ηδηνθαηνίθεζε. 
 

Τν πςειό πνζνζηό ηδηνθαηνίθεζεο ζηελ Διιάδα απνηειεί ην πξντόλ ησλ 
νηθνγελεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ απηνζηέγαζεο. Σπλήζσο αληηκεησπίδεηαη κε ηδηαίηεξα ζεηηθό 
πξόζεκν, σο ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ εγρώξηνπ πξνηύπνπ θαζώο απαληά ζε κηα ζεηξά 
από θνηλσληθέο αλάγθεο ελώ παξάιιεια απνηειεί κέζν νηθνλνκηθήο εμαζθάιηζεο ησλ 
λνηθνθπξηώλ. Ωζηόζν παξάιιεια ιίγν έρεη αλαδεηρζεί ζηε βηβιηνγξαθία ε ζηξεβισηηθή 
επίδξαζε ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηνλ επεξεαζκό ηεο ζρέζεο κεηαμύ δήηεζεο 
θαη πξνζθνξάο.  Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο απηνζηέγαζεο σο ηξόπνπ παξαγσγήο θαηνηθίαο είλαη 
όηη νη άκεζα εκπιεθόκελνη ζηε δηαδηθαζία απνηεινύλ ζε κεγάιν βαζκό θαη ηνπο ηειηθνύο 
ρξήζηεο. Απηό ζπλεπάγεηαη αθελόο απμεκέλα θίλεηξα επέλδπζεο κόρζνπ θαη πόξσλ πέξα 
από απηό πνπ ζα ππαγόξεπε ν κε νξζνινγηθά θξηηήξηα ππνινγηζκόο ηεο δπλαηόηεηαο 
απόδνζεο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο θαη αθεηέξνπ απεπζείαο απνξξόθεζε κεγάινπ κέξνπο 
ηνπ παξαγόκελνπ απνζέκαηνο ην νπνίν δελ θηάλεη πνηέ λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά. Απηό 
ζεκαίλεη όηη νη ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο δηακνξθώλνληαη κε βάζε έλα κηθξό 
κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θαηνηθηώλ πνπ παξάγνληαη; παξάιιεια ε πεξηνξηζκέλε 
αγνξά πνπ δηακνξθώλεηαη ηξνθνδνηείηαη ελ κέξεη θαη κέζα από ην ίδην ην ζύζηεκα ηεο 
νηθηζηηθήο παξαγσγήο (πρ αγνξά ε ελνηθίαζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο κε έζνδα πνπ 
πξνέξρνληαη από ελνηθίαζε ηδηόθηεηεο θαηνηθίαο). Η θαηάζηαζε απηή επηηξέπεη ηε 
δηαηήξεζε πιαζκαηηθά ςειώλ ηηκώλ δεκηνπξγώληαο ηελ ςεπδαίζζεζε ζηνπο ηδηνθηήηεο 
όηη ε πεξηνπζία ηνπο έρεη κεγάιν νηθνλνκηθό αληίθξηζκα ζεσξώληαο σο βάζε αλαθνξάο 
ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο. Απηή ε πεπνίζεζε σζηόζν ζα δηαςεύδνληαλ αλ ππνρξεώλνληαλ λα 
δηαζέζνπλ απηό ην απόζεκα θαηνηθηώλ ζηελ αγνξά, θάηη πνπ ζα νδεγνύζε ζε ξαγδαία 
πηώζε ησλ ηηκώλ.  Τν θιεηδί γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πςειώλ ηηκώλ απνηειεί άξα ε 
παξαθξάηεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ παξαγόκελνπ νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο εθηόο αγνξάο κε 
ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ησλ λνηθνθπξηώλ. Απηό εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο 
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ε νπνία επλνεί ηελ ηδηόρξεζε, ελώ παξάιιεια επηβαξύλεη 
ζεκαληηθά ηε κεηαβίβαζε θαη πώιεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Απηή ε πνιηηηθή θαζηζηά 
πεξηζζόηεξν ζπκθέξνλ ην λα θξαηάεη θαλείο θαηνηθίεο πνπ ππνρξεζηκνπνηνύληαη ή είλαη 
θελέο από ην λα ηηο δηαζέζεη ζηελ αγνξά. Με απηή ηε ινγηθή νδεγεζήθακε ζην λα 
ζεσξείηαη ε δηαηήξεζε δύν εμνρηθώλ ζπηηηώλ ζύλεζεο θαηλόκελν γηα λνηθνθπξηά ηεο 
κεζαίαο ηάμεο, θάηη ην νπνίν ζα ζεσξνύληαλ αδηαλόεην ζε άιιν επξσπατθό θξάηνο.  
 

Πνηα ήηαλ ε επίδξαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο ζηελ παξαγσγή ηνπ νηθηζηηθνύ ρώξνπ ζην 
δηάζηεκα εμέιημεο ηνπ πξνηύπνπ αλάπηπμεο από ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έσο ηελ 
παξακνλή ηεο θξίζεο; Σην δηάζηεκα 1950-1970 θαιύπηνληαη εθηεηακέλα βαζηθέο 
ζηεγαζηηθέο αλάγθεο κε ειάρηζηε δεκόζηα δαπάλε. Οη ζπλζήθεο πςειήο γαηνπξνζόδνπ 
πνπ δεκηνπξγεί ε ςειή δήηεζε επαλαηξνθνδνηνύλ ην ζύζηεκα θαη ηα νθέιε δηαρένληαη 
ζε κεγάιν θάζκα ηεο θνηλσλίαο. Τν πνζνζηό ηεο ηδηνθαηνίθεζεο απμάλεηαη ζεκαληηθά. 
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Από ην 1970 θαη κεηά δηπιαζηάδεηαη ην πνζνζηό ηεο β’ θαηνηθίαο ζην ζπλνιηθό αξηζκό 
ησλ θαηνηθηώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη (Φεηκσλίηε-Τεξξνβίηε, 2001). Η δήηεζε ζε απηό ην 
δηάζηεκα ηξνθνδνηείηαη από ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη κεηαθξάδεηαη ζε αύμεζε 
ηεο επηθάλεηαο θαηνηθίαο αλά άηνκν. Η επίδξαζε ησλ επξσπατθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 
ιεηηνπξγεί απμεηηθά ζε απηή ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο 
αύμεζεο ησλ θαηαλαισηηθώλ επελδύζεσλ. Τν 2001 πνπ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε ΔΣΥΔ 
θαηαγξάθεη μερσξηζηά ηηο εμνρηθέο από ηηο θελέο θαηνηθίεο, ην πνζνζηό ηνπο θηάλεη ην 
18.4% ηνπ ζπλόινπ ηνπ νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο (Δκκαλνπήι, 2006). Από ην 2001 κεηά 
ηελ είζνδν ζην επξώ, ην πξόηππν απηό ζπληεξείηαη πιένλ ηερλεηά κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνύ 
δαλεηζκνύ πνπ επλνείηαη από ηελ πηώζε ησλ επηηνθίσλ (Φεηκσλίηε-Τεξξνβίηε, 2005). 
Σηελ Αζήλα ε πηνζέηεζε λενθηιειεύζεξσλ αζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ηελ πεξίνδν ηεο 
Οιπκπηάδαο επλνεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ δεκόζησλ επελδύζεσλ ζε κεηαθνξηθέο 
ππνδνκέο πνπ έρνπλ σο αληίθηππν ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο γηα νηθηζηηθή 
αλάπηπμε ζε πεξηνρέο εθηόο Λεθαλνπεδίνπ.  Η κεγάιε αύμεζε ηεο δεκόζηαο δαπάλεο 
απηό ην δηάζηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξέσζε ησλ λνηθνθπξηώλ πξνδηαγξάθνπλ ηε 
ζπγθπξία ηεο θξίζεο.  
 

Τη ξόιν έπαημε ε πνιηηηθή ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ ζε απηή ηελ πνξεία θαη ζε πνην βαζκό 
επζύλεηαη γηα ηηο ζηξεβιώζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο αθηλήησλ; Βαζηθή αζηνρία ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αλάιπζε, έγθεηηαη ζηελ αδπλακία ηνπ ζρεδηαζκνύ 
λα εμαζθαιίζεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο. Τν ζεζκηθό πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ 
κε ηα ζρεηηθά εξγαιεία (εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα) εηζάγεηαη κεηά ην 1980 θαη ε 
πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ μεθηλά κε ρξεκαηνδόηεζε από επξσπατθνύο πόξνπο. Ωζηόζν ε 
πξαγκαηηθή επίδξαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ νξηνζέηεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 
παξακέλεη πεξηνξηζκέλε.  Τα ζρέδηα εθαξκόδνληαη θαηά θαλόλα εθ ησλ πζηέξσλ, όηαλ νη 
βαζηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο γεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Αθόκε, 
δελ αλαθόπηνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο, θαζώο ε  ύπαξμε 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δε ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. 
Σην ζπληξηπηηθό πνζνζηό ηεο επηθξάηεηαο ε νηθηζηηθή αλάπηπμε εμαθνινπζεί λα 
ξπζκίδεηαη κε ην θαζεζηώο ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεη θαλελόο 
είδνπο κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ / θνηλσληθνύ θόζηνπο ηεο 
επέλδπζεο πέξαλ ηνπ ρακεινύ ζπληειεζηή. Όια απηά ηα ζθόπηκα ‘ιάζε’ έκκεζεο 
αλαίξεζεο ηεο ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ είραλ σο απνηέιεζκα ηε 
ζπζηεκαηηθή δηόγθσζε ησλ επελδύζεσλ ζε νηθηζηηθή παξαγσγή πνπ απνηέιεζε ην βαζηθό 
πξντόλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα. Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο 
πνιηηηθήο επζύλεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζην ρώξν ελόο δνκηθά ειιεηκκαηηθνύ 
πξνηύπνπ αλάπηπμεο  θαλεξώλνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο αλεμέιεγθηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
αγνξάο. Ηκηδηακνξθσκέλεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο κε ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πνπ δελ έρνπλ 
ηελ πξννπηηθή λα νινθιεξσζνύλ ζην κέιινλ. Ηκηηειείο θαηαζθεπέο πξντόληα άζθνπσλ 
ηδησηηθώλ επελδύζεσλ πνπ δεκηνπξγνύλ δεζκεπηηθέο ζπλζήθεο γηα ην είδνο ησλ 
κειινληηθώλ επελδύζεσλ ζηε γύξσ πεξηνρή. Παξαηεκέλεο θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ νη 
ηδηνθηήηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ην θόζηνο ηεο ζπληήξεζεο. Πεξηνρέο κε 
πξνβιεκαηηθή πνιενδνκηθή νξγάλσζε πνπ αλαπαξάγνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε έλα 
θξπκκέλν θόζηνο ζε ρξόλν θαη ζε ρξήκα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 



398

Απηό είλαη ην πξαγκαηηθά ειιεηκκαηηθό ηνπίν ηεο θξίζεο ην νπνίν ζα πάξεη πεξηζζόηεξν 
ρξόλν λα απνθαηαζηαζεί, από ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, θάηη πνπ ιίγν έρεη γίλεη 
αληηιεπηό κέρξη ζηηγκήο.    
 
4. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΔ ΚΔΦΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η εηζήγεζε απηή επηρείξεζε κε αθνξκή ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο θξίζεο έλα 
επηιεθηηθό μαλαδηάβαζκα γλσζηώλ πηπρώλ ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα 
παξαγσγήο ηεο θαηνηθίαο θαη ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ ζηελ Διιάδα κε άμνλα ηελ εξκελεία 
ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αθηλήησλ. 
Σθνπόο ήηαλ ε επαλεμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο θπξίαξρσλ ηδενινγεκάησλ ζρεηηθά κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο γεο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα ηεο νηθηζηηθήο παξαγσγήο πνπ 
είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε ζπιινγηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 
επηζηεκνληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ θαη πνπ πξέπεη πιένλ λα αλαζεσξεζνύλ. Τελ 
αληίιεςε όηη ν ζρεδηαζκόο απνηειεί ‘πνιπηέιεηα’ ησλ πινύζησλ ρσξώλ πνπ ε Διιάδα 
δελ κπνξνύζε λα έρεη. Τελ αληίιεςε όηη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία βγήθε 
θεξδηζκέλε καθξνπξόζεζκα από ηε κε εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνύ. Τελ ςεπδαίζζεζε όηη 
ην εγρώξην πξόηππν αλάπηπμεο ζα θαηάθεξλε αθόκε θαη ζήκεξα λα επεκεξεί σο εμαίξεζε 
ζηελ επηζηεκνληθή νξζνδνμία θαη όηη γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ επζύλνληαη θαη’ 
απνθιεηζηηθόηεηα νη λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ από ηελ πεξίνδν ηεο 
Οιπκπηάδαο θαη κεηά.  
 

Απηή ε εηζήγεζε δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαιήμεη δηαθνξεηηθά από ην λα ζέζεη 
επξύηεξα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο γεο θαη 
επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ ξόινπ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ. Τν θύξην κέιεκα απηή ηε 
ζηηγκή είλαη ην πώο ζα κπνξέζνπλ λα απνθαηαζηαζνύλ νη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από 
ηηο ζε βάζνο ρξόλνπ πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο αθηλήησλ κε ην 
κηθξόηεξν δπλαηόλ θνηλσληθό θόζηνο. Απηό ην δήηεκα ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηελ 
θξαηηθή πνιηηηθή κέζα ζην πξνζερέο δηάζηεκα.  Πξνο ην παξόλ σζηόζν, ε ζρεηηθή 
πνιηηηθή/επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ δελ 
θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη ην πξόβιεκα ζε απηή ηε βάζε. Αθελόο κελ ε επίζεκε 
θξαηηθή πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ, παξά ην όηη έρεη αιιάμεη βέβαηα ξηδηθά πξνζαλαηνιηζκό 
σο πξνο ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο, εμαθνινπζεί λα ζεσξεί ηελ αλάπηπμε ηεο γεο σο βαζηθό 
άμνλα άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο σο 
εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία επλντθώλ ζπλζεθώλ πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ ζηελ αζηηθή 
αλάπηπμε. Παξάιιεια ε αλαδπόκελε ζπδήηεζε γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ ρσξηθνύ 
ζρεδηαζκνύ πνπ έρεη μεθηλήζεη, έρεη ηεζεί ζηε βάζε ηνπ κε πνην ηξόπν ν ζρεδηαζκόο ζα 
πξέπεη λα πάςεη λα απνηειεί εκπόδην ζηε δόκεζε, ε νπνία ζεσξείηαη ηαπηόζεκε ηεο 
αλάπηπμεο. Τέινο, θαλείο δελ έρεη ζίμεη κέρξη ζηηγκήο ην θαζεζηώο ηεο εθηόο ζρεδίνπ 
δόκεζεο, ελώ παξάιιεια ιακβάλνληαη ακθηιεγόκελα κέηξα πνπ αλαθηλνύλ μαλά ηηο 
πξαθηηθέο ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο.  
 

Κιείλνληαο ζα αλαθέξνπκε εδώ ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ 
αλαδεηρζεί επαξθώο ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύζε, ζύκθσλα κε 
ηελ νπηηθή ηεο παξνύζαο αλάιπζεο, λα ζηεζεί ε βάζε αλαζεώξεζεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ 
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ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ γηα ηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή.  Τν πξώην δήηεκα 
αθνξά ηελ αξρή ελζσκάησζεο ησλ θξπκκέλσλ εμσηεξηθνηήησλ ηεο νηθηζηηθήο 
παξαγσγήο ζην θόζηνο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάινγα ηνπ κνηξάζκαηνο ηνπ 
νθέινπο ηεο γαηνπξνζόδνπ κεηαμύ επελδπηή θαη δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο ζε θάζε θάζε 
ηεο δηαδηθαζίαο. Απηό ζα είρε ζαλ ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηεο εθηόο 
ζρεδίνπ δόκεζεο γηα ηνλ επελδπηή. Δθηόο από ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πξνώζεζε ηεο 
ζπκπαγνύο δόκεζεο, θάηη ηέηνην ζα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 
επηηξέπνληαο ηε δηακόξθσζε ησλ ζπζρεηηζκώλ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο κε βάζε ην 
πξαγκαηηθό θόζηνο απνηξέπνληαο άζηνρεο επελδύζεηο.  Τν δεύηεξν δήηεκα αθνξά ηελ 
αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ θηλήηξσλ πνπ παξέρνληαη άκεζα ή έκκεζα σο πξνο ην 
είδνο ησλ επλννύκελσλ επελδύζεσλ ζηε γε θαη ηελ ηδηνθηεζία. Σε γεληθέο γξακκέο ζα 
πξέπεη λα αλαηξαπεί ε ινγηθή πνπ επλνεί ηελ παξαγσγή λέαο θαηνηθίαο έλαληη άιισλ 
κνξθώλ επέλδπζεο πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα, θαζώο θαη ε ινγηθή πνπ επλνεί ηε 
ζπζηεκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ απνηακηεύζεσλ ησλ λνηθνθπξηώλ ζε κνλάδεο θαηνηθίαο.  
Τν ηξίην δήηεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαζεώξεζε ησλ θπξίαξρσλ πξνζιήςεσλ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ ζηελ εγρώξηα επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, ηηο 
δεκόζηεο πνιηηηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο. Τν δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ 
Διιάδα ηέζεθε ζηελ αξρή κέζα από ην πξίζκα ησλ θνηλσληθώλ δηεθδηθήζεσλ κε άμνλα 
ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηέγαζεο. Σηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά 
θαιιηεξγήζεθε ε ηαύηηζε ηνπ ζρεδηαζκνύ κε ηελ νπηηθή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Σην κέιινλ ζα 
πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά αληηιεπηό όηη εθηόο από ηα παξαπάλσ, πξσηαξρηθή ίζσο 
ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζκνύ απνηειεί ε ξύζκηζε ηεο αγνξάο ζηα πιαίζηα νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο. Με απηή ηε ινγηθή ην βαζηθόηεξν ίζσο δίδαγκα από ηελ 
ειιεληθή εκπεηξία είλαη, όηη ε απνηπρία ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ επηηέιεζε ηεο ξπζκηζηηθήο 
ηνπ ιεηηνπξγίαο, δελ έρεη απιά θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο, αιιά 
πξσηίζησο νηθνλνκηθέο θαη ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε βάζνο ρξόλνπ ζε νηθνλνκηθή 
θαηαζηξνθή.          
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Ζ εηζήγεζε εζηηάδεη αξρηθά ζηελ έλλνηα ηεο πεξηπιάλεζεο (flânerie), όπσο απηή 
εμειίρζεθε κέζσ ηεο ζεσξεηηθνπνίεζεο ηνπ όξνπ ηόζν από ηνλ Baudelaire, όζν θαη από 
ηνπο Simmel, Benjamin, Debord θ.ά., σο βαζηθό κεζνδνινγηθό εξγαιείν αλάγλσζεο θαη 
βίσζεο ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλά ην ξόιν ηνπ πιάλεηα (flâneur), κέζα 
από ηελ ακθίζεκε θαη ακθίζπκε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζην πιήζνο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζθηαγξαθήζεη ην ζύγρξνλν πιάλε ζηνραζηή, σο θνκβηθή θηγνύξα γηα ηελ αλαζύζηαζε 
ηεο λεόηεξεο κεηξνπνιηηηθήο εκπεηξίαο. 

ε κηα επνρή πνπ ζηα ζύγρξνλα αζηηθά πεξηβάιινληα ηα ηζηνξηθά ηνπο ίρλε έρνπλ 
ζρεδόλ δηαβξσζεί θαη νη δεκόζηνη ρώξνη κεηαηξέπνληαη ζε ζξαπζκαηηθά ηνπία δηαζέζηκα 
ηώξα ζηηο ρεηξνλνκίεο ηεο επαλαλνεκαηνδόηεζεο θαη επαλαζπλ-θίλεζήο ηνπο, ν 
ζύγρξνλνο flâneur θαιείηαη λα αλαθαιύςεη ηηο δηαδξνκέο ελόο πνιππαξακεηξηθνύ ηνπίνπ 
πνπ αλαδεηά κηα λέα πξνζέγγηζε θαη παξαηήξεζε ζε πνιπαηζζεηεξηαθό επίπεδν.  

Οη ζπιινγηζκνί νδεγνύλ ζηελ εθηίκεζε όηη ζηα πιαίζηα ησλ κεηαβνιώλ θαη 
αλαζεκαζηνδνηήζεσλ ηνπ ρώξνπ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ν ζύγρξνλνο flâneur θαη ε 
ζύγρξνλε flâneuse ησλ ειιεληθώλ κεηξνπόιεσλ αλαπηύζζνπλ κηα λέα ζρέζε 
αιιειεπίδξαζεο θαη εηεξνπξνζδηνξηζκνύ κε ην δεκόζην αζηηθό πεξηβάιινλ, ζηελ νπνία 
ην ζηνηρείν ηεο πιάλεο παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν. Παξαηεξνύλ, αθνπγθξάδνληαη από ςειά 
ην πνιύβνπν αζηηθό πεξηβάιινλ θαη πέθηνπλ ζην θελό έηνηκνη λα γίλνπλ έλα κε ην πιήζνο 
θαη λα ραξηνγξαθήζνπλ ηα λέα αλζξώπηλα δεδνκέλα ηνπ αζηηθνύ θακβά. Ζ πεξηπιάλεζε  
ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ είλαη παξά κηα πεξη-πιάλε-ζε ζ‟ έλα ξεπζηό κεηαβαηηθό ρώξν, 
ν νπνίνο απαηηεί θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη εκβύζηζε ζ‟ απηόλ. 

 
Λέξειρ κλειδιά: πεξηπιάλεζε, flâneur, δεκόζηνο ρώξνο, θξίζε, πιάλε 

 
 

1. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙ-ΠΛΑΝΗ-Η  
 
Ζ έλλνηα ηεο πεξηπιάλεζεο (flânerie), από ην γαιιηθό ξήκα flâner, πνπ ζεκαίλεη 

πεξηπιαληέκαη, ηξηγπξίδσ, απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία ζηε κειέηε ηεο λεσηεξηθόηεηαο, 
ζηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία ηεο λέαο πνηόηεηαο δσήο πνπ πξνήιζε από ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο ηεο επνρήο θαη ηηο κνξθέο εθβηνκεράληζεο, θαζώο θαη ηεο πιηθήο, 
πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο αλαλέσζεο πνπ επέθεξαλ νη θαηλνύξηεο ζπλζήθεο. Ζ 
πεξηπιάλεζε δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε θάπνηνλ πνπ θάλεη έλα θπζηθό πεξίπαην, αιιά 
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πεξηιακβάλεη θαη έλαλ νινθιεξσκέλν ηξόπν δσήο θαη ζθέςεο, πξόθεηηαη γηα κηα 
δηαδηθαζία πινήγεζεο πνπ έρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ πνιπκάζεηα. Ο flâneur  - πνπ 
θπξίσο ζεκαίλεη πεξηπαηεηήο, πεξηπιαλώκελνο – απνηειεί κέξνο ηνπ κνληέξλνπ αζηηθνύ 
ηνπίνπ, ην νπνίν βηώλεη θαη αληηιακβάλεηαη κέζσ ηεο πεξηπιάλεζήο ηνπ. Πξώηνο ν 
Baudelaire, ζηε ζπιινγή δνθηκίσλ ηέρλεο Salon 1846, θάλεη αλαθνξά ζηνλ θαιιηηέρλε 
θαη ηνλ κνληεξληζκό ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ζην On the Heroism of 
Modern Life πσο «ε δωή ηεο πόιεο καο είλαη πινύζηα ζε πνηεηηθά θαη ζαπκάζηα ζηνηρεία. 
Είκαζηε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κέξνο κηαο αηκόζθαηξαο ηνπ ππέξνρνπ, αιιά αδπλαηνύκε 
λα ην θαηαιάβνπκε αθόκα. Τν κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα αλνίμνπκε ηα κάηηα θαη 
ηα απηηά καο, λα αθνπγθξαζηνύκε ην λέν θαη ηε κνληέξλα νκνξθηά» (Baudelaire, 1846). 

ηε ζπλέρεηα ν Simmel, θάλεη ιόγν γηα ηελ πεξηπιάλεζε κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή 
ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε δηακόξθσζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη ηελ αιιειόδξαζε ησλ 
αηόκσλ ζην ρώξν, αθ‟ ελόο ζην Μεηξόπνιε θαη πλεπκαηηθή δωή (1903) θαη αθεηέξνπ 
ζηελ Παξέθβαζε γηα ηνλ μέλν (1908). Γηα ηνλ Simmel ε πεξηπιάλεζε από ηόπν ζε ηόπν 
είλαη απειεπζέξσζε από θάζε δεδνκέλν ρσξηθό ζεκείν θαη άξα ην ελλνηνινγηθά αληίζεην 
ηεο πξνζθόιιεζεο ζε απηό (Simmel, 2004). Γηαλνίγεη έηζη ην δξόκν πνπ ζα αθνινπζήζεη 
ν Benjamin, ν νπνίνο κέζα από ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζην Παξίζη δσληάλεςε ηελ έλλνηα 
ηνπ flâneur, κε έλα πιήζνο θνηλσληθώλ θαη αηζζεηηθώλ παξαηεξήζεσλ, όπσο απηέο 
απνηππώλνληαη ζην γλσζηό ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν The Arcades Project. 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟30 ε έλλνηα ηεο πεξηπιάλεζεο πεξλά κέζα από ην έξγν ησλ 
νπξξεαιηζηώλ, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ην παξηζηλό κεζνπνιεκηθό αζηηθό ηνπίν σο 
κηα πεγή ζπκβόισλ θαη πξνζπαζνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ππεξ-πξαγκαηηθόηεηα (sur-
realisme) κέζα από ηελ παξαηήξεζε γεγνλόησλ, εηθόλσλ, ήρσλ θαη ρσξηθώλ ζηνηρείσλ. 
Υξεζηκνπνηώληαο σο αθνξκή αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη επελδύνληάο ηα κε ππνθεηκεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, έβιεπαλ κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπο κηα άιιε πόιε εληειώο θαληαζηηθή 
κέζα ζηελ ίδηα πόιε, αιιά θαη πέξα απ‟ απηήλ.  

Καηά ηελ πεξίνδν κεηά ην Β‟ Παγθόζκην Πόιεκν, ε έλλνηα ηεο πεξηπιάλεζεο 
επαλεκθαλίδεηαη κέζα από ηελ θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή νκάδα ησλ Λεηηξηζηώλ 
(Letrrists), σο ηερληθή αζηηθήο εμεξεύλεζεο. Ζ νκάδα απηή ησλ ξηδνζπαζηώλ 
θαιιηηερλώλ θαη ζεσξεηηθώλ κε έδξα ην Παξίζη, επεξεαζκέλνη από ην Νηαληατζκό θαη ην 
νπξεαιηζκό, πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηπιάλεζε σο έλα είδνο ειεύζεξνπ ζπλεηξκνύ κε όξνπο 
ρσξνηαμηαθνύο: ε ηδέα έγθεηηαη απιά ζην λα πεξηπιαληέζαη, κόλνο ή καδί κε θίινπο, 
βαδίδνληαο άλεπ ζρεδίνπ, αιιά αθνινπζώληαο ηελ πξόθιεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ 
ζπλαληάο. Ζ πεξηπιάλεζε πεξηγξάθεηαη σο κηα απόπεηξα πξνζαλαηνιηζκνύ, ειιείςεη 
νπνηνλδήπνηε πξαθηηθώλ ζεσξήζεσλ: σο ε αλεύξεζε ησλ ηύπσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ 
επηζπκεί θαλείο αζπλείδεηα (Debord, 1995).  

Γύξσ ζην 1957, κέζα από ηνπο θύθινπο ηεο Λεηηξηζηηθήο Γηεζλνύο, ζπγθξνηείηαη ε 
Καηαζηαζηαθή Γηεζλήο κε πξσηεξγάηε ησλ Guy Debord, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ 
πεξηπιάλεζε σο εξγαιείν γηα ηελ αλάγλσζε ησλ πόιεσλ. Οη θαηαζηαζηαθνί ζέηνπλ ηελ 
πεξηπιάλεζε εμ αξρήο ζαλ κηα „δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ‟, ζαλ κηα „θαηαζθεπή 
αηκνζθαηξώλ‟, δειαδή ζαλ έλα πεηξακαηηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ 
ζεκειηώλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο επηζπκίαο (Σδηξηδηιάθεο, 2002). Οξίδνπλ ινηπόλ ηελ 
πεξηπιάλεζε κε ζθνπό όρη ηελ θαηαλάισζε εηθόλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά 
επηδεηώληαο ην βίσκα πνπ ε ελαιιαγή ησλ αηκνζθαηξώλ πξνθαιεί, θαζώο ν 
πεξηπιαλώκελνο δηέξρεηαη από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πόιεο, κε δηαθνξεηηθό ύθνο, 
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δηαθνξνπνίεζε ζηελ ππθλόηεηα ηνπ θόζκνπ θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ηνπο δηθνύο ηνπ όξνπο δηάζεζεο, δεθηηθόηεηαο, επαηζζεζίαο θαη 
θαληαζίαο. 

Οη θαηαζηαζηαθνί, ζπλδένπλ, ινηπόλ, ηελ πξάμε απηή ηόζν κε ην „αζηηθό ζθεληθό‟ όζν 
θαη κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ςπρνινγηθέο ζπληζηώζεο ηνπ αηόκνπ ην νπνίν ηελ αζθεί ηε 
ζηηγκή πνπ ηελ αζθεί. Σελ ίδηα ζηηγκή ε πεξηπιάλεζε απνηειεί θαη κηα κνξθή „απηόκαηεο 
γξαθήο‟, ην ίρλνο ην νπνίν ν πεξηπιαλώκελνο αθήλεη ζηελ ίδηα ηελ πόιε 
αλαθαηαζθεπάδνληάο ηελ παξάιιεια. Απηή ε δηπιή θίλεζε (ε πεπεξαζκέλε πόιε πνπ 
επηβάιιεη ηα όξηα ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ε πόιε ηελ νπνία βηώλεη ν πεξηπιαλώκελνο ρσξίο 
λα ηελ εμαληιεί) , σο αλεμάληιεηε ζπλζήθε, αλαπηύζζεη κηα ζεσξία γηα ηελ πόιε ε νπνία 
ζέηεη ηα όξηα απηήο ζηα όξηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηόκνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηή. 
Μέζσ απηήο ηεο ζρεδόλ ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο έρνπκε θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 
πόιεο σο ελόο εληαίνπ, παγίνπ ζπλόινπ θαη ηελ παξάιιειε αλάδεημε ηεο πνιιαπιόηεηαο 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ ηα νπνία δελ πξνθύπηνπλ κε ινγηθό ηξόπν, αιιά 
εμαξηώληαη από θαζαξά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ αληηκεηώπηζε ηεο πόιεο σο ζθεληθό θαζηζηά ηελ πόιε έλα άζξνηζκα 
ζθελνγξαθηθώλ ελνηήησλ (γεηηνληέο) νη νπνίεο απνηεινύληαη από ζθεληθά (θηίξηα) ζην 
ελδηάκεζν ησλ νπνίσλ αλαπηύζζεηαη απηό πνπ απνθαινύζαλ „αηκόζθαηξα‟ (ambiance), ε 
νπνία θαηά θάπνην ηξόπν απνηειεί θαη ην κέηξν ηεο. Απηόκαηα ε ρξήζε ησλ θηηξίσλ θαη 
ην πξόγξακκα απηώλ δελ εκθαλίδεηαη απηό θαζαπηό, αιιά ππάξρεη κόλν απηό ην νπνίν 
γίλεηαη αληηιεπηό ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, δειαδή ν „δεκόζηνο ρώξνο‟, ν νπνίνο 
θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ κηθξνθιίκαθα ηεο „αηκόζθαηξαο‟, ηα όξηα πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί 
αλά πάζα ζηηγκή ν πεξηπιαλώκελνο. Απηή ε δπλαηόηεηα κεηαζηξνθήο (detour) ηνπ 
αληηθεηκέλνπ είλαη θαη ζπγθξνηεζηαθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζεσξίαο ησλ θαηαζηαζηαθώλ, 
ε δπλαηόηεηα πνπ εκπεξηέρεη ην αληηθείκελν ζε αληίζεζε κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ ε νπνία θαη 
ακθηζβεηείηαη, δε ζεσξείηαη θαηά η‟ άιια όηη ην αληηθείκελν έρεη θάπνην λόεκα, αιιά 
αληίζεηα όηη απνθηά ην λόεκά ηνπ κέζσ ηνπ ζπζρεηηζκνύ ηνπ κε άιια αληηθείκελα. Απηέο 
νη δπλαηόηεηεο ππάξρνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ έλα αληηθείκελν –αλεμάξηεηα αλ 
εθδεισζνύλ ή όρη – ην νπνίν βξίζθεηαη θαηά θάπνην ηξόπν ζε κηα θαηάζηαζε κεηαβνιήο 
ηεο „εζσηεξηθήο ηνπ ελέξγεηαο‟. 

πλεηδεηνπνηνύκε όηη απηό ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηπιάλεζε είλαη ε 
αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ κηα αηκόζθαηξα. Αλαδεηθλύεηαη ε 
δύκσζε ησλ ζηνηρείσλ (ν ηξόπνο πνπ απηά εμειίζζνληαη, γίλνληαη) θαζώο θαη ε 
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ πεξηπιαλώκελν. 

Ωο θπζηθή ινγηθή ζπλέρεηα, νη ελόηεηεο αηκνζθαηξώλ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο 
δεκηνπξγώληαο απηό ην νπνίν νη θαηαζηαζηαθνί απνθαινύζαλ „θόκβνπο αηκνζθαηξώλ‟ 
γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ ζπλδεηηθνί δεζκνί ζηηο 
νπνίεο ν πεξηπιαλώκελνο ζπλήζσο επαλέξρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ιόγσ ηεο 
έιμεο πνπ αζθνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε απηόλ θαη ηε δξάζε ηνπ.  

Γηα ην ζθνπό ηεο πεξηπιάλεζεο, έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαινύληαη λα απαξλεζνύλ, 
γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο κεηαθηλνύληαη θαη 
λα αθεζνύλ ειεύζεξα όπνπ ηα πάεη ν ρώξνο θη νη ζπλαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηόλ 
(Σδηξηδηιάθεο, 2002). ' απηό ην πείξακα ην ηπραίν παίδεη ιηγόηεξν ζεκαληηθό ξόιν απ' 
όζν ζα λόκηδε θαλείο: από ηε ζθνπηά ηεο πεξηπιάλεζεο θάζε πόιε έρεη έλα 
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ςπρνγεσγξαθηθό αλάγιπθν, έρεη ζηαζεξά ζεκεία ή ζηξνβίινπο πνπ απαγνξεύνπλ ηελ 
πξόζβαζε ζε νξηζκέλεο δώλεο ή ηελ έμνδν από απηέο. 

ηελ ελόηεηα ηεο όκσο ε πεξηπιάλεζε πεξηιακβάλεη ηαπηόρξνλα απηή ηελ ειεπζεξία 
κεηαθίλεζεο θαη ηελ αλαγθαία αληίθαζε ηεο, ηελ θπξηαξρία πάλσ ζηηο ςπρνγεσγξαθηθέο 
κεηαβνιέο- ε νπνία θεξδίδεηαη κε ηε γλώζε θαη ησλ ππνινγηζκό ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 
 

 
2. Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ FLΑNEUR: ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟΝ POE ΣΟΝ 
BENJAMIN 

 
Ο Allan Poe, ζην θεκηζκέλν ηνπ δηήγεκα “The Man of the Crowd” (1840) πεξηγξάθεη 

ηνλ πιάλεηα σο έλαλ άγλσζην πνπ ξπζκίδεη κε ηέηνην ηξόπν ηε δηαδξνκή ηνπ ώζηε λα 
παξακέλεη πάληα ζηε κέζε ηνπ πιήζνπο. Έηζη ηνλ αληηιήθζεθε θαη ν Baudelaire όηαλ ζην 
δνθίκηό ηνπ γηα ηνλ Constantin Guys ην 1863, νλόκαζε ηνλ πιάλεηα «l‟homme des 
foules». Όκσο ε πεξηγξαθή απηήο ηεο κνξθήο από ηνλ Poe είλαη απαιιαγκέλε από ηελ 
επηείθεηα πνπ έδεηρλε απέλαληί ηεο ν Baudelaire. Ο πιάλεο είλαη πξηλ απ‟ όια γηα ηνλ Poe 
θάπνηνο πνπ δε ληώζεη θαιά κέζα ζηελ ίδηα ηνπ ηελ θνηλσλία. Γη‟ απηό αλαδεηεί ην 
πιήζνο· ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θξύβεηαη κέζα ηνπ δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί πνιύ 
καθξηά. Ο Poe εμαιείθεη επίηεδεο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ α-θνηλσληθό θαη ηνλ 
πιάλεηα. Έλαο άλζξσπνο γίλεηαη ηόζν πην ύπνπηνο όζν δπζθνιόηεξν είλαη λα εληνπηζηεί 
(Benjamin, 1994). 

Ο Baudelaire, αλέπηπμε κέζα ζηα πνηήκαηα θαη ηα δηεγήκαηά ηνπ ηελ έλλνηα ηνπ 
flâneur σο ηελ αλζξώπηλε θηγνύξα πνπ βηώλεη θαη αληηιακβάλεηαη ην κνληέξλν αζηηθό 
πεξηβάιινλ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ „βνηαλνιόγν ηνπ πεδνδξνκίνπ‟, πνπ επεμεξγάδεηαη θαη 
θαηαλνεί ην κνληέξλν αζηηθό ηνπίν, θαη ην απεηθνλίδεη κέζα από ην πεδίν ηεο ηέρλεο ηνπ 
(δσγξαθηθή, πνίεζε, ζπγγξαθή). Δίλαη ν παξαηεξεηήο ηνπ κνληεξληζκνύ, πνπ 
δηακνξθώλεη κηα θξηηηθή καηηά απέλαληη ζηηο θαζεκεξηλέο έλλνηεο ηνπ αλώλπκνπ 
πιήζνπο, ηεο νκνηνκνξθίαο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο θνηλσληθν – νηθνλνκηθήο εμέιημεο.  

ην Paris Spleen, πνπ γξάθεηαη ην 1869, ν Baudelaire πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηνλ 
flâneur ν νπνίνο, όηαλ αλαγθάδεηαη λα δνπιέςεη, γίλεηαη δεκνζηνγξάθνο θαη δεη 
γξάθνληαο ζε επηθπιιίδεο. Φαίλεηαη πσο είλαη ηδαληθόο γηα ην επάγγεικα απηό, θαζώο 
είλαη κηα αλώλπκε θηγνύξα ζην αζηηθό πιήζνο, ζρεδόλ αόξαηνο, έλαο πξίγθηπαο κε ςειό 
θαπέιν, θξάθν, κπαζηνύλη ή πνύξν ζην ρέξη πνπ απνιακβάλεη παληνύ ην incognito ηνπ. 
Δίλαη ν ίδηνο έλαο δσληαλόο νδεγόο πόιεο, θαζώο γλσξίδεη θάζε δξόκν, θάζε ύπνπην ή 
απαζηξάπηνλ καγαδί, θάζε δηεύζπλζε, θάζε ζνθάθη. Γηαβαίλεη, παξαηεξεί θαη γξάθεη ζην 
πεξηζώξην ηεο θαπηηαιηζηηθήο δσήο. Σα θείκελά ηνπ είλαη ζξαπζκαηηθά, αθνινπζνύλ θη 
ππαγνξεύνληαη απ' ην ξπζκό ηεο κεηξόπνιεο. Ο θόζκνο ησλ παξηζηλώλ ζηνώλ είλαη ζαλ 
ζην ζπίηη ηνπ· ζηνλ εαπηό ηνπ πξνζθέξεη εθεί ην αιάλζαζην θάξκαθν θαηά ηεο αλίαο πνπ 
εύθνια επδνθηκεί θάησ από ην ζαλάζηκν βιέκκα ελόο θνξεζκέλνπ αληηδξαζηηθνύ 
θαζεζηώηνο. «Παξαηεξεηή, θηιόζνθν, πιάλεηα —απνθαιέζηε ηνλ όπωο επηζπκείηε» ιέεη ν 
Baudelaire, αιιά ν flâneur είλαη θάηη πεξηζζόηεξν: έλαο δωγξάθνο ηεο πεξαζηηθήο ζηηγκήο 
θαη όιωλ ηωλ ηρλώλ αηωληόηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη» (Benjamin, 1994). 

Λίγν αξγόηεξα, ν Simmel πξνζεγγίδνληαο ην θαηλόκελν ηεο λεσηεξηθόηεηαο από ηε 
ζθνπηά ηνπ αζηνύ πνπ πεξηπιαληέηαη αλά ηαο νδνύο θαη ηαο ξύκαο ηεο πόιεο, ηνλ 
πεξηγξάθεη είηε κε ηε κνξθή ηνπ εθθεληξηθνύ θαη ζνθηζηηθέ δαλδή, είηε κε ηελ κπιαδέ 
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ζηάζε ηνπ ζλνκπ, ή ηέινο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο „θνηλσληθνύο 
ραξαθηήξεο‟, ζηα ίρλε ηνπ πιάλεηα (flâneur) – ν νπνίνο παξαηεξεί θαη ζπκάηαη, ζπιιέγεη 
θαη επεμεξγάδεηαη ηηο εηθόλεο πνπ παξάγνπλ νη δξόκνη ηεο πόιεο, σο έλα είδνο „outsider‟, 
αληηζηεθόκελνο κε ηνλ δηθό ηνπ αηνκηθό ηξόπν ζηηο επηηαγέο ηεο λεσηεξηθόηεηαο θαη 
αξλνύκελνο λα εκπιαθεί ζηελ θπξίαξρε εμέιημε ηεο αγνξάο, ε νπνία „ζπξξηθλώλεη 
ζπλνιηθά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αηνκηθόηεηα ζε έλα απιό πνζνηηθό επίπεδν‟, όπσο 
εύζηνρα δηαπηζηώλεη ν Simmel ζην δνθίκηό ηνπ γηα ηε „Μεηξόπνιε‟.  

Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ πιάλεηα, ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά θαη δηαιεθηηθά κε έλα άιιν 
δήηεκα, ην νπνίν απαζρόιεζε ηνλ Simmel ζηελ πεξίθεκε Παξέθβαζε γηα ηνλ μέλν· ν 
πιάλεο δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ηε κνξθή θαη ηελ ηαπηόηεηα ελόο „μέλνπ ζηελ πόιε‟, πνπ 
απνηειεί θαη ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο απόζηαζεο, ηόζν ζηε κεηαθνξηθή ηεο 
δηάζηαζε σο „αλνίθεην‟, όζν θαη ζηε γεσκεηξηθή, σο δνκή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην ρώξν 
θαη ην ρξόλν πνπ δηακνξθώλεη, αξλεηηθά ή ζεηηθά, ηελ νηθεηόηεηα (Simmel, 2004). 

Έηζη, ε πξνζέγγηζε ηνπ Simmel γηα ηνλ flâneur θαη ην αζηηθό ηνπίν αγγίδεη κηα πην 
θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζθνπηά, ππνζηεξίδνληαο πσο νη έλλνηεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ 
ηόπνπ αιιάδνπλ κέζα ζε απηό κε απνηέιεζκα θαη ε αληίιεςε ησλ αλζξώπσλ. 

ηε ζπλέρεηα ν Benjamin, κέζα από ην έξγν ηνπ The Arcades Project εμέιημε ηελ 
έλλνηα ηνπ flâneur, πηζηεύνληαο όηη ελζάξθσλε ην ππνθείκελν κηαο εμεξεύλεζεο ηνπ 
αζηηθνύ ηνπίνπ, κέζα ζε κηα πόιε πνπ επαλεγγξάθεηαη ηειηθά ζηελ εκπεηξία θαη νη 
εκπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο απνθηνύλ ηελ επηθαηξόηεηά ηνπο όρη αλαβηώλνληαο, άιια 
παίξλνληαο λέα κνξθή, λέν λόεκα ζηελ απνθαιππηηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ παξόληα ρξόλν 
ηεο αλαζθαθήο. Ο flâneur, ν πιάλεο ζηνραζηήο, ν νπνίνο πεξηθέξεηαη ζην πιήζνο ηεο 
κεγαινύπνιεο αλαδεηώληαο ηελ έκπλεπζε ζηελ έληαζε ησλ ηπραίσλ ζπλαληήζεσλ είλαη 
έλαο εηδήκνλαο ησλ ελδηάκεζσλ ρώξσλ θαη εκπεηξηώλ, παξαηεξεί κηα δσή ζην κεηαίρκην, 
κηα δσή ζην θαηώθιη αλάκεζα ζε δύν ηδηαίηεξα νξηζκέλεο επηθξάηεηεο. Ζ ελλνηνινγηθή 
θαη θαζεκεξηλή πθή ηεο κεγαινύπνιεο αιιάδεη, θαζώο νη ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επηδξνύλ ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, δηακνξθώλνληαο 
ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο „δηάδξαζεο‟ θαιιηηέρλε-κεηξόπνιεο θαη απεηθόληζήο ηεο. 

ύκθσλα κε ηελ Buck-Morss (Buck-Morss, 1986) ν flâneur θαηεπζύλεη ηε θηινζνθηθή 
αλάιπζε ηεο „θύζεο ηεο κνληέξλαο ππνθεηκεληθόηεηαο‟. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε 
ζρέζε ηνπ κε ην κεηξνπνιηηηθό πιήζνο. Δίλαη έλαο άλζξσπνο „έξκαην ηνπ πιήζνπο‟ 
(Benjamin, 1994), αιιά θαηαδύεηαη κέζα ηνπ „ζαλ δεμακελή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο‟ 
(Benjamin, 1994). Ζ ζρέζε ηνπ ινηπόλ κε ην πιήζνο δελ είλαη κηα ζρέζε ππνηαγήο αιιά 
κηα ζρέζε πνπ ηνλ μερσξίδεη ηε ζηηγκή πνπ ηνλ βπζίδεη ζ‟ απηό. Σν πιήζνο ηνλ ειθύεη, 
ηνλ ζπλαξπάδεη θαη ηαπηόρξνλα ηνπ δεκηνπξγεί απνζηξνθή (ηαπξίδεο, 2010). Ο ίδηνο ν 
πιάλεο βξίζθεηαη ζε έλα θαηώθιη – κέζα θαη έμσ από ην πιήζνο, παξαηεξεηήο αιιά θαη 
γνεηεπκέλνο από ηε θαληαζκαγνξία ηνπ, ηαπηηζκέλνο καδί ηνπ ζρεδόλ ελαηζζεηηθά, αιιά 
θαη εμεηαζηηθόο ζαλ «ληεηέθηηβ» (Shields, 1994), κόλνο αιιά κόλν κέζα ζηελ 
πνιπθνζκία.  
 
3. ΣΑ ΙΥΝΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ FLΑNEUR  
 

Πόζν όκσο έρεη αιιάμεη ην αξρηηεθηνληθό ηνπίν θαη πσο ην βηώλεη ν ζύγρξνλνο 
flâneur; Ζ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαζώο θαη ε εκθάληζε λέσλ „αόξαησλ‟ 
κεηαβιεηώλ ζηε ζύγρξνλε αζηηθή θαζεκεξηλόηεηα όπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα, νη 
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αζύξκαηεο ηερλνινγίεο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα λέν πνιππαξακεηξηθό πεξηβάιινλ, κηα 
επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα όπνπ ν ζύγρξνλνο αζηόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βηώζεη ηε 
κεηάβαζή ηνπ ζε πνιιά επίπεδα. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ ηα „non places‟ γηα ηα νπνία θάλεη ιόγν ν 
Marc Auge (Auge, 1995), κεηακνληέξλα πεξάζκαηα πνπ ε ζεκαζία ηνπνζεηείηαη ζηε 
δεκηνπξγία λνήκαηνο γηα ηα πάληα, θαη πνπ απαηηείηαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε 
εηθόλσλ θαη εκπεηξηώλ ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζηηγκέο. Σα 
non-places δελ έρνπλ ηζηνξηθή πηπρή, θαζώο απνηεινύλ πξντόληα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 
όκσο ε πιαηθόξκα ηνπο απνηειεί κηα κνληέξλα „αξηεξία‟ ζηελ αέλαε θίλεζε ηεο αζηηθήο 
κεηξόπνιεο ηνπ 21νπ αηώλα. 

Παξάιιεια, ε επηζπκία ηνπ flâneur ηνπ νπνίνπ ε αγάπε γηα ηελ πόιε θηινδνμεί λα 
βξεη έθθξαζε ζην πσο ζα ηελ θαηαθηήζεη, ηνλ θάλεη λα ράλεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε 
ρεηξνλνκίεο πνπ, πεξηέξγσο, κε ην λα επηβεβαηώλνπλ ην ρσξηζκό ηνπ ηόζν κε ην ρξόλν 
όζν θαη κε ην ρώξν, ρξεζηκεύνπλ σο κέζν λα πξνζειθύζεη ηελ πόιε, λα θεξδίζεη ηελ 
εύλνηά ηεο. 

 Σν όηη ε πόιε δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί θαη όηη ν flâneur πξέπεη λα επηζπκεί ηελ 
αδύλαηε θαηάθηεζε ηεο πόιεο, απνθαιύπηεηαη ζην δηαρσξηζκό ηεο παξνύζαο ζηηγκήο ηνπ 
ηόζν από ην παξειζόλ όζν θαη από ην κέιινλ. Ζ δξάζε ηεο πόιεο είλαη πάληα θάπνπ 
αιινύ: από ηε κηα πιεπξά, ν θάηνηθνο ηεο πόιεο είλαη απώλ από ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο 
πξνθαιώληαο ηνλ λα αλαθαιύςεη ην παξειζόλ ηεο, θαη από ηελ άιιε πιεπξά, ε γνεηεία 
ηνπ παξόληνο ηνλ πξνζειθύεη σο πιηθό πξνο αθνκνίσζε ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή. 

Τπό απηή ηελ έλλνηα ν θάηνηθνο ηεο πόιεο δελ είλαη πνηέ κέξνο ηεο πόιεο (παξόηη 
ίζσο ην πξνζδνθά), αιιά αλππνκνλεί λα δήζεη ηε ζηηγκή πνπ ε πόιε ζα είλαη θνκκάηη ηνπ 
εαπηνύ ηνπ. Ζ „αληηθεηκεληθή εηξσλεία‟ (Baudrillard 1987) πνπ απειεπζεξώλεηαη από 
απηή ηελ έληαζε ζηελ αζάθεηα ηεο γνεηείαο ηεο πόιεο είλαη απηό πνπ παξέρεη ν θάηνηθνο 
ηεο πόιεο κε ηελ ζπλαξπαζηηθή έληαζε ηεο θάζε ζηηγκήο ηνπ παξόληνο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ν ζύγρξνλνο flâneur, ζύκθσλα κε ηνλ Lacan, βάδεη θάησ ηα όπια ηνπ (ηελ απηό-
ζπγθξάηεζή ηνπ) πξνθεηκέλνπ λα αλνηρηεί ζηελ γνεηεία ηεο πόιεο. Μόλν αλ ξηζθάξεη λα 
εγθαηαιεηθζεί ζηελ αλσλπκία ηεο πόιεο κπνξεί απηόο πνπ επηδηώθεη λα ζηαζεί ζην παξόλ 
ηεο λα ειπίδεη λα εγγξάςεη ηελ πόιε ζην κέιινλ ηνπ ζαλ έλα αμέραζην παξειζόλ. 

Αλ εδώ ε αλαδήηεζε ηνπ ζύγρξνλνπ flâneur είλαη δηαηζζεηηθά ζσζηή αλαθνξηθά κε ηηο 
κηθηέο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ παξαγσγηθόηεηα, απηό ζπκβαίλεη επεηδή ν flâneur επηζπκεί λα 
θάλεη ηελ παξνύζα ζηηγκή ηνπ ζηελ πόιε „παξαγσγηθή‟ γηα ηε δσή ηνπ δηαζέηνληαο απηή 
ηε ζηηγκή, ζ‟ απηόλ ηνλ ηόπν, κε ηε κνηξνιαηξία όηη ζα είλαη νξηζηηθή γη‟ απηό πνπ είλαη 
θαη ζπλερίδεη (ή έξρεηαη) λα είλαη. Ζ αθζνλία ησλ γεγνλόησλ ηεο επνρήο καο ζηελ πόιε, 
ηνπ παξόληνο ρξόλνπ, είλαη αλαπόζπαζηε κε ηε βηνγξαθία θάπνηνπ πνπ πξέπεη λα 
αλαγλσξίδεη πσο θνπβαιά καδί ηνπ ηελ πόιε σο ηε κνηξνιαηξία ηνπ παξειζόληνο ηνπ, ζε 
θάζε κειινληηθή παξνπζία ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε παξαγσγηθόηεηα ηνπ flâneur πξνο 
ηελ εππαζή παξνύζα ζηηγκή είλαη ν ηξόπνο ηνπ λα θάλεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηαπηόηεηά 
ηνπ αλαγθαία.  

Πσο κπνξεί, σζηόζν, λα είλαη παξαγσγηθόο, όηαλ ε ίδηα ε ηαπηόηεηά ηνπ κνηάδεη 
θαηαθεξκαηηζκέλε; Αλ ν flâneur ηνπ Baudelaire, αλαδεηνύζε θαηαθύγην ζην πιήζνο γηα 
λα εμαζθαιίζεη κηα εδνληζηηθή ζέαζε ηνπ θόζκνπ θαη ηελ απώιεηα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, ν 
ζύγρξνλνο flâneur επηδεηά κέζα ζην πιήζνο λα πξνζδηνξίζεη ηε ρακέλε ηνπ ηαπηόηεηα. 
Γη‟ απηό θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ flâneur έλαληη ηνπ πιήζνπο θαηαιήγνπλ λα είλαη 
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ακθίζεκα: είηε ν άλζξσπνο είλαη „ληόπηνο‟, είηε „μέλνο‟, βξίζθεηαη ζηε κέζε κηαο αζηηθήο 
θαληαζκαγνξίαο, ξηγκέλνο ζην θαηνηθεκέλν ράνο. Άιινηε ην βιέκκα ηνπ flâneur είλαη 
ζπκπνλεηηθό, πξνζεισκέλν, εξεπλεηηθό, άιινηε αδηάθνξν, μέλν θαη απαζέο, όκσο πάληα 
είλαη ακήραλν. Σα άηνκα κνηάδνπλ εθξηδσκέλα, θαζώο αγσλίδνληαη γηα ρώξν ζηελ 
θαηαθεξκαηηζκέλε δσή ηεο πόιεο: δελ πξόθεηηαη απιώο γηα κηα ππνβάζκηζε ηνπ 
ζύγρξνλνπ αζηηθνύ ρώξνπ, πξόθεηηαη γηα κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξόπνπ δσήο, γηα κηα 
θαηάζηαζε νλεηξνβαζίαο ή ππλνβαζίαο, γηα κηα θαηάζηαζε πιάλεο. Ο flâneur 
πεξηδηαβάδεη ηελ πόιε (πεξπαηώληαο, επηβαίλνληαο ζην ιεσθνξείν ή νδεγώληαο) θαη, γηα 
κηα ζηηγκή ηνπ ρξόλνπ, ράλεη ηε ζπλείδεζε ηνπ ηη είλαη πξαγκαηηθό θαη ηη πιαζκαηηθό, 
ληώζεη πσο βξίζθεηαη ζην ηπθιό ζεκείν ηνπ ράξηε. 

 
4. Η ΠΔΡΙ-ΠΛΑΝΗ-Η ΣΟΤ FLΑNEUR ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΚΡΙΗ 
 

ηελ παξνύζα πεξίνδν ηεο θξίζεο, νη ζύγρξνλεο ειιεληθέο κεγαινππόιεηο, κνηάδνπλ 
κ‟ έλα, „κηζν-πξαγκαηηθό‟, „κηζν-θαληαζηηθό‟ κόξθσκα […] κε ξεπζηή αξρηηεθηνληθή 
πβξηδίσλ […] έλα θνηλό πεδίν ηαπηόηεηαο θαη επηζπκίαο (Poynor, 1990), ζην νπνίν 
θαίλεηαη λα ελζσκαηώλνληαη ζηνηρεία δηαθόξσλ πόιεσλ πάλσ ζ‟ έλα θαληαζηηθό ράξηε. 
Σν άζηπ είλαη ηόζν δηάρπην ώζηε νη παιηνί ηξόπνη λα ην αληηιεθζεί θαη λα ην κειεηήζεη 
θαλείο δελ έρνπλ πηα θακηά αμία. Ζ πόιε απνθηά θαηλνύξην λόεκα, ν αζηόο θαηεβαίλεη 
ζην „θέληξν‟ αλαδεηώληαο ζπγθηλήζεηο. Δίλαη έλα βηβιίν ηζηνξίαο, κε πιήζνο 
δηαζηξσκαηώζεσλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή επηθαλεηαθή ζαλ θηλεκαηνγξαθηθό ζθεληθό 
(Σξηαληαθύιινπ, 2013). Ζ πόιε είλαη αζπλερήο, ζπλαξκνινγεκέλε από ζύιαθεο, 
θαηλνκεληθά ηπράξπαζηε θαη αθαηάζηαηε, πνιπθπιεηηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή, κε 
επέιηθηε πνηθηινκνξθία, αηζζεηηθό „free style‟ θαη πιεζώξα θαηόπηξσλ πνπ 
παξαπιαλνύλ. 

ην πιαίζην απηό, ν ζύγρξνλνο flâneur απνθαζίδεη λα μεθηλήζεη ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ, 
είηε σο θάηνηθνο, είηε σο επηζθέπηεο ζα λα είλαη ε πξώηε ηνπ θνξά. Δίλαη έηνηκνο λα 
ληώζεη θάηη από ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, λα θαηνξζώζεη λα γεπηεί ην παξόλ ηνπ θαη λα 
ςπραλεκηζηεί ην κέιινλ ηνπ, λα γίλεη έλα κε ηελ πόιε. Πξνζπαζεί λα δηαζώζεη ηελ 
θαζαξόηεηα ηνπ βιέκκαηόο ηνπ, λα δηαηεξήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ καηηά, κε ηε δηαθνξά όηη 
όια είλαη ξεπζηά, αζπλάξηεηα, εθήκεξα θαη απνπλένπλ κηα αηκόζθαηξα εκηηεινύο. Ωο 
ζθεπηηθηζηήο ηνπ 21νπ αηώλα, θαιείηαη όρη κόλν λα ζηνράδεηαη θαη λα παξαηεξεί, αιιά θαη 
λα ηνικά πξνηείλνληαο ξεμηθέιεπζεο ιύζεηο θαη λα ζπζηήλεη αλαπάληερεο ζπκκαρίεο 
ελεξγνπνηώληαο ηε πιαηηά ζπκκεηνρή όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο. 

Σελ ώξα πνπ νη ζπιινγηθνί ρώξνη κεηακνξθώλνληαη ζε „παιιόκελεο αξηεξίεο‟ ελόο 
λένπ ερνηνπίνπ θηηάρλνληαο έλα πνιύρξσκν κσζατθό, ν λένο flâneur θαη ε λέα flaneuse 
ησλ ειιεληθώλ κεηξνπόιεσλ θαινύληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νη λένη απνδέθηεο ηεο 
αύξαο ηνπ „αζηηθνύ θπηηάξνπ‟. Ζ πεξηπιάλεζή ηνπο, σο δξάζε, ζύκθσλα κε ηνλ Lacan, 
δελ είλαη κηα θαζαξά απηνκαηνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζην ηπραίν, αιιά 
νύηε θαη κηα απόιπηα ινγηθή δξαζηεξηόηεηα. Δμαξηάηαη θπξίσο από ηε ζηηγκή πνπ 
γίλεηαη θαη απνθηά έλα ζρεδόλ ςπραλαιπηηθό ραξαθηήξα, θαζώο επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη 
νξαηό θάηη ην νπνίν απνηειεί εζσηεξηθή θαηάζηαζε. Ζ πεξηπιάλεζε, απαηηεί, ινηπόλ, 
από ηνλ πιάλεηα λα εγθαηαιείςεη ηηο άκπλέο ηνπ, θαηάζηαζε πνιύ θνληηλή κ‟ απηή ζηελ 
νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη έλα άηνκν ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε ςπραλάιπζε.  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Δίλαη πξνθαλέο, όηη ν ζύγρξνλνο πιάλεο, ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ αλαδεηά όρη κόλν ηηο 
κεγάιεο κεηαβάζεηο, απηέο πνπ ζεκαδεύνπλ νη πύιεο κηαο πόιεο, αιιά θαη ηα θαηώθιηα 
πνπ εγθπκνλνύλ κεηαβάζεηο ζεκαληηθέο γηα ηε δσή ηνπ θαζέλα. Δίλαη πηζαλά ζεκεία 
θακπήο (ζην ρώξν θαη ην ρξόλν) πνπ πξέπεη λα ηα δεη θαλείο ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο γηα 
λα ηα αλαθαιύςεη. Πξόθεηηαη γηα δπλεηηθά ζεκεία ξήμεο, ζεκεία έθξεμεο ηεο εκπεηξίαο 
ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, είλαη εθείλνη νη ηόπνη πνπ ε ζθαπάλε ηνπ πιάλεηα θέξλεη 
αηθλίδηα ζην θσο, θαζηζηώληαο ηνπο παξόληεο θαη αλνηρηνύο ζην κέιινλ. Ζ 
απνζηαζηνπνηεηηθή ζρέζε κε ην θαζεκεξηλό, κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηεο πόιεο, είλαη 
έλαο ηξόπνο λα αλαθαιπθζεί ην αίληγκα, ε πιάλε, ε κε γλσζηή εηεξόηεηα ζηα ζπιάρλα 
ηνπ νηθείνπ. Ζ εκπεηξία ηεο έθπιεμεο είλαη κηα εκπεηξία ζην κεηαίρκην, κηα εκπεηξία ε 
νπνία αλαγλσξίδεη κηα ηνκή ζηε ξνή ηεο ζπλήζεηαο πνπ πξνεμνθιεί ην κέιινλ. Ο 
ζύγρξνλνο πιάλεο, σο εηδήκνλαο ησλ λέσλ κεηαβάζεσλ ζε κηα Διιάδα ηεο θξίζεο, 
αθξνβαηεί ζην κεηαίρκην, ηζνξξνπεί ζην θαηώθιη, αξθεηά καθξηά ώζηε λα παξαηεξεί θαη 
λα αλαθαιύπηεη, αξθεηά θνληά ώζηε λα αληηιακβάλεηαη ηνπο θξαδαζκνύο θαη ηηο εληάζεηο 
ηνπ λένπ αζηηθνύ θακβά.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Μέζα ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ηα ρξφληα ηεο θξίζεο 
ζηελ Ειιάδα δηακνξθψζεθαλ δχν λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο. Απφ ηε κηα 
εκθαλίζηεθαλ απζφξκεηεο θαη αθεδεκφλεπηεο κνξθέο δηακαξηπξίαο, φπσο ην θίλεκα ησλ 
πιαηεηψλ θαη νη ιατθέο ζπλειεχζεηο γεηηνληάο. Απφ ηελ άιιε γελλήζεθε έλαο κεγάινο 
αξηζκφο εγρεηξεκάησλ ελαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο αληαιιαθηηθά δίθηπα, εκπφξην 
ρσξίο κεζάδνληεο, θνηλσληθά ηαηξεία, θνηλσληθά παληνπσιεία, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, 
λέεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ.    

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην απνθαινχκελν θίλεκα «Φσξίο 
Μεζάδνληεο» ην νπνίν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 2011. Επίθεληξν ηεο έξεπλάο καο είλαη 
ε πφιε ηεο Καηεξίλεο φπνπ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε δξάζε απηή. Η νκάδα πνπ 
εκπλεχζηεθε ηηο δξάζεηο έζεζε σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ησλ 
κεζαδφλησλ, αιιά θαη ηελ ακεζφηεξε επαθή ησλ θαηαλαισηψλ κε ηνπο παξαγσγνχο. Η 
αλάγθε ησλ παξαγσγψλ γηα απαιιαγή απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεζαδφλησλ 
ζπλδπάζηεθε κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη, κεζνχζεο  ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αγνξά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Έρνληαο σο βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζηεξηδφκελνη ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο 
ζχγρξνλεο ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο πεξί ησλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ε έξεπλα εμεηάδεη ην 
βαζκφ ελαιιαθηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Με άιια 
ιφγηα αλαδεηά ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν αθελφο πξνηίζεηαη θαη αθεηέξνπ επηηπγράλεη λα 
κεηαζρεκαηίζεη ηελ ηνπηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. Η έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ 
αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ζηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ. Τα επηκέξνπο ζέκαηα 
πνπ απαζρνινχλ είλαη νη πξνζέζεηο ηεο νξγάλσζεο, ηα θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε 
ζπλνιηθφηεξε επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο.   
 
ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 Σην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δεκηνπξγήζεθε ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ζηελ 
Ειιάδα δηαπιάζηεθαλ δχν λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο. Απφ ηε κηα εκθαλίζηεθαλ 
απζφξκεηεο θαη αθεδεκφλεπηεο κνξθέο δηακαξηπξίαο, φπσο ην θίλεκα ησλ πιαηεηψλ θαη 
νη ιατθέο ζπλειεχζεηο γεηηνληάο. Απφ ηελ άιιε γελλήζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο 
εγρεηξεκάησλ ελαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο αληαιιαθηηθά δίθηπα, εκπφξην ρσξίο 
κεζάδνληεο, θνηλσληθά ηαηξεία, θνηλσληθά παληνπσιεία, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, λέεο 
ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ.     
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην απνθαινχκελν «Κίλεκα Φσξίο 
Μεζάδνληεο», ην νπνίν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 2011. Επίθεληξν ηεο έξεπλάο καο 
απνηειεί ε πφιε ηεο Καηεξίλεο, φπνπ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε δξάζε απηή. Η 
νκάδα πνπ ην εκπλεχζηεθε έζεζε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ησλ κεζαδφλησλ 
θαη ηελ ακεζφηεξε επαθή ησλ θαηαλαισηψλ κε ηνπο παξαγσγνχο. Η αλάγθε ησλ 
παξαγσγψλ γηα απαιιαγή απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεζαδφλησλ ζπλδπάζηεθε κε ηηο 
αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη, κεζνχζεο  ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δπζθνιεχνληαη 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Έρνληαο σο βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζηεξηδφκελνη ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο 
ζχγρξνλεο ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο πεξί ησλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ, ε έξεπλα εμεηάδεη ην 
βαζκφ ελαιιαθηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν (Jonas 
2010). Με άιια ιφγηα, αλαδεηά ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν αθελφο πξνηίζεηαη θαη αθεηέξνπ 
επηηπγράλεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ ηνπηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή.  

Η έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ζηε ιήςε 
δεθαπέληε (15) ζπλεληεχμεσλ απφ πνιίηεο ηεο πφιεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο 
ηνπ Φσξίο Μεζάδνληεο σο θαηαλαισηέο. Τα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ είλαη 
ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ θαηαλαισηψλ, νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηελ θνηλσληθή θαη 
νηθνλνκηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε αλαζεκαζηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ 
ρψξσλ πνπ απνηέιεζαλ ηνλ ρψξν δξάζεο ηνπ Φσξίο Μεζάδνληεο. 
 
1. ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ «ΥΧΡΗ ΜΔΑΕΟΝΣΔ»  

 
Η δξάζε Φσξίο Μεζάδνληεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Εζεινληηθήο 

Οκάδαο Δξάζεο ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Η δξάζε απηή, πνπ αξρηθά απνθιήζεθε απφ ηα ΜΜΕ 
σο ην «θίλεκα ηεο παηάηαο», απνηέιεζε έλα παξάδεηγκα δηαθίλεζεο πξντφλησλ καθξηά 
απφ ηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν θαη βξήθε εθαηνληάδεο κηκεηέο ζε φιε ηε ρψξα. Κχξην 
επίηεπγκα ηνπ θηλήκαηνο ππήξμε ε θαηάξγεζε ησλ κεζαδφλησλ θαη ε απεπζείαο δηάζεζε 
αγξνηηθψλ θπξίσο πξντφλησλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. Σθνπφ ηνπ απνηειεί ε 
δεκηνπξγία κηαο λέαο ζρέζεο κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζην 
ακνηβαίν φθεινο θαη ησλ δχν νκάδσλ. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη θαηαλαισηέο 
εμαζθαιίδνπλ θζελέο ηηκέο ζε πνηνηηθά πξντφληα θαη νη παξαγσγνί κηα δηεπξπκέλε 
αγνξά, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο 
κάιηζηα ακείβνληαη άκεζα, ζπγθεληξψλνληαο ην απαηηνχκελν θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ 
ζπλέρεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σηνρεχνληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο 
παξαγσγήο, ε δξάζε Φσξίο Μεζάδνληεο έζεζε σο καθξνρξφλην ζηφρν ηελ παξαγσγηθή 
αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο. Οη ζπλαιιαγέο ρσξίο κεζάδνληεο θαη ε ξεπζηφηεηα ζηνπο 
παξαγσγνχο παξέρνπλ ηα ερέγγπα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο.  

Πέξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, ε δξάζε πξνηάζζεη θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο, 
φπσο ηελ ζχζθημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ηφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο αιιειεγγχεο 
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο απηννξγάλσζεο, 
ηελ ελίζρπζε ηεο ηδέαο ηεο θνηλφηεηαο, ηε δεκηνπξγία θνηλψλ ζηφρσλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη 
ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο.       

Αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ, αμηνζεκείσηνο είλαη ν ηξφπνο 
θηλεηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 
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απνθάζεσλ. Σην ζεκείν απηφ, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε, ζπλνπηηθά, ζηε 
δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. Η επηινγή ησλ πξντφλησλ απνηειεί αληηθείκελν 
ζπλεξγαζίαο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο -ε δηακφξθσζε ηεο νπνίαο πξνθχπηεη απφ ηελ 
δήισζε εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο νκάδαο- κε ην ζχλνιν ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ. Σε αλνηρηέο δηαδηθαζίεο, ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ 
Δηθαζηεξίσλ, νη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνθηκάζνπλ ηα πξντφληα, λα 
πιεξνθνξεζνχλ απφ ηνλ παξαγσγφ φρη κφλν ηελ ηηκή αιιά θαη ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηάο 
ηνπο. Έπεηηα, ζηνλ ίδην ρψξν, δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ αλαδεηθλχεη ηα πξνο 
πψιεζε πξντφληα. Τελ ςεθνθνξία αθνινπζεί ε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο παξαγγειηψλ, 
πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νξγάλσζεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ νπνία νη 
θαηαλαισηέο δειψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ. 
Τέινο, νη πνιίηεο κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο.  
 
2. Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΤΕΖΣΖΖ 
  

Η δξάζε «Φσξίο Μεζάδνληεο» απνηειεί, θαηά θάπνην ηξφπν, κηα πξσηφηππε 
ζχιιεςε, πνπ αληαπνθξίλεηαη αθελφο ζηε ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 
αθεηέξνπ ζηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο. 
Παξά ηηο ζεκαληηθέο ηεο δηαθνξέο, ζα κπνξνχζακε λα ηελ θαηαηάμνπκε ζηελ επξχηεξε 
νηθνγέλεηα  ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ηξνθίκσλ θαη ηεο Κνηλσληθά Υπνζηεξηδφκελεο 
Γεσξγίαο (Κ.Υ.Γ).  

Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Κ.Υ.Γ. απνηέιεζε ε αληίζηαζε ζηηο θπξίαξρεο ινγηθέο, 
κε  εξγαιεία ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηε ζεζκνζέηεζε  λέσλ 
δηαδηθαζηψλ αληαιιαγψλ, ηελ νηθνδφκεζε κηαο λέαο άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ θαηαλαισηψλ 
θαη παξαγσγψλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηαπηνηήησλ γηα ηνπο 
θαηαλαισηέο (Holloway 2007). Η δξάζε Φσξίο Μεζάδνληεο θαηάθεξε λα θαηαξγήζεη ηνλ 
ελεξγφ ξφιν ησλ κεζαδφλησλ θαη δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ακεζφηεξε επαθή 
κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, θαζψο ε αγνξά πξντφλησλ δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ 
ζηα απξφζσπα ξάθηα ησλ ζνχπεξ κάξθεηο, αιιά ζε θνηλσληθνχο ρψξνπο κε έληνλε ηελ 
παξνπζία ησλ παξαγσγψλ. Ταπηφρξνλα, ε απεπζείαο αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ παξαγσγψλ θαη επνκέλσο ζα 
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα κνξθή θνηλσληθήο επέλδπζεο ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία. 

  Σην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο Κ.Υ.Γ., ζε θάπνηεο κφλν πεξηπηψζεηο, 
νη απνθάζεηο παίξλνληαη ζπιινγηθά, δειαδή κεηά απφ ζπιινγηθή δηαβνχιεπζε κεηαμχ 
παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ (Cox, θ.ά., 2008). Σην Φσξίο Μεζάδνληεο ε ζπκκεηνρή ησλ 
πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ. 
Επίζεο, ε πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, θαηά ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ζπκβάιεη 
ζηελ ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο ησλ πνιηηψλ κε ην Κίλεκα. Αληίζηνηρα, ζηηο νκάδεο Κ.Υ.Γ., 
εζεινληηθή εξγαζία πξνζθέξεηε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο, γηα ηελ ζπιινγή ησλ 
θαξπψλ. Επηπιένλ, ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην Κίλεκα Φσξίο Μεζάδνληεο σο 
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο, φπσο αλαθέξεη ν Wilson γηα ηηο Κ.Υ.Γ., κεηα-θαπηηαιηζηηθψλ 
δνκψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπιινγηθή δξάζε (Wilson 2013), εγρείξεκα ην νπνίν καο 
έδεημε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πξντφληα κπνξνχλ λα θηάζνπλ απεπζείαο απφ ηελ 



411

παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε, παξαθάκπηνληαο ηνπο ζεζκνχο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, 
δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνχζηεθαλ άκεζα κε ηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν δηάζεζεο πξντφλησλ.  

Ο βαζκφο ελαιιαθηηθφηεηαο ηεο Κ.Υ.Γ. έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο έξεπλεο. Οη 
νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσληθά Υπνζηεξηδφκελεο Γεσξγίαο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. 
Σηελ πξψηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ ηελ 
εκπνξεπκαηηθή ινγηθή, ελψ ζηε δεχηεξε εληάζζνληαη εθείλεο πνπ είλαη ηζρπξά 
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη έρνπλ επξχηεξνπο ζηφρνπο, φπσο ηελ 
δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε 
ησλ παξαγσγψλ. Σηελ δεχηεξε θαηεγνξία δίλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ θξνληίδα ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο, δελ θπξηαξρεί ε εκπνξεπκαηηθή ινγηθή θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο 
πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ (Pole and Gray 2013).  
    
3. ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 
Έλα απφ ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, αθνξά ζηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Οη δχν ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο πνπ ιάβακε 
ήηαλ φηη ε ζπκκεηνρή βαζίζηεθε ζε:  α. ζε νηθνλνκηθά θίλεηξα, δειαδή ζηελ πξφζβαζε 
ζε πξντφληα ρακεινχ θφζηνπο θαη β. ζε θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη 
πνιηηηθέο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Η απάληεζε φηη ε ζπκκεηνρή βαζίδεηαη ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληηιήςεηο 
θπξηάξρεζε ζπληξηπηηθά, έλαληη ηεο απάληεζεο φηη ε ζπκκεηνρή βαζίδεηαη ζε νηθνλνκηθά 
θξηηήξηα. Οη εξσηεζέληεο, ζεσξψληαο φηη ην πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηηο 
αγνξέο ησλ πξντφλησλ ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, ζε ζρέζε κε ηνλ αηνκηθφ ή 
νηθνγελεηαθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ, βίσζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο κηα ελ δπλάκεη ιχζε 
ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη σο κηα αληίδξαζε ζηηο 
αληίζεηεο απφ ηελ θνηλσληθή επεκεξία θξαηηθέο πνιηηηθέο. Με ηελ επηινγή ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζεψξεζαλ φηη αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο απην-
νξγάλσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Αθφκε, γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
εξσηεζέλησλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο απνηέιεζε έκπξαθηε έθθξαζε αηζζεκάησλ αιιειεγγχεο 
θαη ζπλεηδεηήο ππνζηήξημεο θαηψηεξσλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ, πνπ θαζεκεξηλά 
απμάλνληαη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε εζεινληηθή νκάδα δξάζεο ηνχο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 
λα δηαζέηνπλ κηα πνζφηεηα απφ ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ ζην θνηλσληθφ παληνπσιείν 
ηεο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε κηαο ζπκκεηέρνπζαο, πνπ ζην ζρεηηθφ εξψηεκα 
απάληεζε φηη ζπκκεηέρεη ζηελ δξάζεηο ηεο εζεινληηθήο νκάδαο γηαηί δηαπίζησζε φηη 
ζηνπο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο είλαη θαη ε δηαηήξεζε θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ θαη 
ηαηξείνπ. 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηέρνλησλ, απφ εθείλνπο πνπ καο παξαρψξεζαλ ηηο 
ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηείρε ζηηο δξάζεηο ηεο εζεινληηθήο νκάδαο, έρνληαο νηθνλνκηθά 
θίλεηξα, αδηαθνξψληαο γηα ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο δξάζεο.  Είλαη 
σζηφζν ελδηαθέξνλ φηη ζηελ ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε κέινο ηεο εζεινληηθήο 
νκάδαο δξάζεο αλέθεξε πσο αξρηθά ε ζπκκεηνρή ηνπ είρε θαζαξά νηθνλνκηθά θίλεηξα, 
δειαδή  ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα απνθφκηδε, απφ ηελ αγνξά πην θηελψλ πξντφλησλ 
απφ εθείλα ησλ ζνχπεξ κάξθεηο ηεο πεξηνρήο. Όηαλ φκσο έθηαζε εθεί φπνπ ιάκβαλε 
ρψξν ε δξάζε, δηαπίζησζε φηη, αληίζεηα απφ εθείλνλ πνπ ζπκκεηείρε γηαηί αλαθάιπςε ηελ 
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θαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, ζπκκεηείραλ ζπκπνιίηεο ηνπ νηθνλνκηθά 
εμαζιησκέλνη, πνπ, γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, πξνζέβιεπαλ κφλν ζηελ βνήζεηα ησλ άιισλ.  
 
4. ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 
Εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ Κηλήκαηνο 

Φσξίο Μεζάδνληεο επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε νξηζκέλεο φςεηο ηεο ηνπηθήο 
θνηλσληθήο. Η έξεπλά καο έδεημε ελίζρπζε αθελφο ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη αθεηέξνπ ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο ηεο αιιειεγγχεο. Η ζπκκεηνρή ζηηο αγνξέο Φσξίο Μεζάδνληεο 
πξνθάιεζαλ κηα ζεηξά λέσλ γλσξηκηψλ κεηαμχ πνιηηψλ, πνπ δελ είραλ έξζεη πνηέ ζε 
επαθή ζην παξειζφλ. Επίζεο, εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ νη ήδε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο 
ζρέζεηο ζε επίπεδν γεηηνληάο. Έλαο εξσηψκελνο αλέθεξε φηη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 
αλαπηχρζεθε ην ζπλαίζζεκα ηεο αιιειεγγχε κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη εζεινληψλ, 
ηνλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Δεκηνπξγήζακε θνηλσληθέο ζρέζεηο κε αλζξώπνπο πνπ 
ειάρηζηα γλσξίδακε. Αθόκα θαη ζηε γεηηνληά αλαπηύμακε ζηελόηεξεο ζρέζεηο κέζσ ησλ 
δξάζεσλ».  

Έηζη, ε νξηνζέηεζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
δηακφξθσζε κηαο λέαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη νδήγεζε ζηελ πχθλσζε θαη ηε 
ζχζθημε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. Επηπιένλ, νη δξάζεηο επαλέθεξαλ θαη ελδπλάκσζαλ ηνλ 
εζεινληηζκφ, ν νπνίνο φπσο αλαθέξνπλ νη πνιίηεο, είρε εθιείςεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
θαηαλαισηηθήο επθνξίαο.  

Αιιαγέο επήιζαλ θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε ηελ θπξηφηεξε λα εληνπίδεηαη ζηελ 
πηψζε ησλ ηηκψλ ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά πνπ πσινχληαη ζηα ζνχπεξ κάξθεηο, ζηα 
θαηαζηήκαηα πψιεζεο νπσξηθψλ θιπ. Ήδε απφ ην μεθίλεκα ηεο πξψηεο δξάζεο ήηαλ 
έληνλε θαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ζην 
ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ζνχπεξ κάξθεηο, θαζψο παξαηεξήζεθε κεδακηλή 
δήηεζε θαη επνκέλσο αλάγθε γηα κείσζε ησλ ηηκψλ.  

Επηπιένλ, ε θαηάξγεζε ησλ κεζαδφλησλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε επαθή 
παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο. Έλαο 
πιεξνθνξεηήο καο αλαθέξεη φηη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο νη 
ηνπηθνί θαη φρη κφλν παξαγσγνί, επίζεο γίλεηαη γλσζηφο ν ηξφπνο παξαγσγήο ησλ 
δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα λα θαιιηεξγείηαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ 
παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ.  

Απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο ζπλεηεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 
είλαη θαηαθαλήο ε δηακφξθσζε κηαο λέαο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο. Σρεδφλ φινη νη 
πιεξνθνξεηέο αλαθέξνπλ φηη ε αλαδήηεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ζπλερή ζχγθξηζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο απνηέιεζαλ δχν λέα ζηνηρεία ηεο θαηαλαισηηθήο 
ηνπο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αγνξαπσιεζίεο ηνπ Φσξίο Μεζάδνληεο.  

Τέινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη πνιινί πιεξνθνξεηέο αλαθέξνπλ πσο ε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ πξντφλησλ ελίζρπζε ηελ δεκνθξαηηθή 
ηνπο ηαπηφηεηα, επεθηείλνληάο ηελ πέξα απφ ηα γλσζηά φξηα ησλ πνιηηηθψλ εθινγψλ.       
 
5. ΑΝΑΖΜΑΗΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ  
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Οη δξάζεηο ηνπ Φσξίο Μεζάδνληεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζεκεία 
ηεο πφιεο ηήο Καηεξίλεο. Ο Καπληθφο Σηαζκφο απνηέιεζε ηνλ θχξην ρψξν ζρεδηαζκνχ 
ησλ δξάζεσλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο ε θχξηα έδξα ηεο νξγάλσζεο. Ο 
ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ Δηθαζηεξίσλ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 
πξντφλησλ, ελψ ν ρψξνο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε ε εκπνξνπαλήγπξε ηεο 
πεξηνρήο, κε ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ πνπ απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

Αλαδεηψληαο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν άιιαμε ε ρξήζε θαη ε θνηλσληθή ζεκαζία ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ, ζα μεθηλήζνπκε απφ ηνλ Καπληθφ Σηαζκφ. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν ππάξρεη ζρεδφλ απφιπηε ζπκθσλία ησλ πιεξνθνξεηψλ καο γηα ηηο αιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Απηφο απνηειεί θξαηηθή πεξηνπζία, πνπ είρε πεξηέιζεη ζε 
θαηάζηαζε εγθαηάιεηςεο. Οη ζπκκεηέρνλεο ζηε δξάζε Φσξίο Μεζάδνληεο, έρνληαο ηελ 
αληίιεςε φηη ε θξαηηθή πεξηνπζία είλαη πεξηνπζία φισλ ησλ πνιηηψλ θαη νθείιεη λα 
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπο, μεθίλεζαλ κηα πξνζπάζεηα αλαδηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ θαη 
δηεθδίθεζήο ηνπ, ψζηε λα απνηειέζεη ηε κφληκε βάζε ζρεδηαζκνχ ησλ δξάζεσλ. Η 
δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ε ζπλερήο παξνπζία κειψλ ηνπ Φσξίο Μεζάδνληεο 
ζηνλ Καπληθφ Σηαζκφ ζπλέδεζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν κε ηηο δξάζεηο θαη ηνλ 
απνκάθξπλαλ απφ ηελ απξφζσπε ηαπηφηεηα ηεο εξεκσκέλεο θαη ρνξηαξηαζκέλεο 
θξαηηθήο πεξηνπζίαο ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηεο Καηεξίλεο. Τέινο, νη δηάθνξεο 
εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθεί ελίζρπζαλ ηελ άπνςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 
ρψξνο έγηλε έλαο δσληαλφο ρψξνο, πξαγκαηηθά δεκφζηνο θαζψο απνηειεί ρψξν 
ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο απφςεσλ, ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη δξάζεο.    

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ Δηθαζηεξίσλ θαη ηνλ ρψξν 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο εκπνξνπαλήγπξεο νη απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ήηαλ 
δηραζκέλεο. Αλ θαη έγηλε ζπρλά ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ γηα ηηο δξάζεηο ηεο εζεινληηθήο 
νκάδαο, ε ζεκαζηνδφηεζή ηνπο ήηαλ ήδε παγησκέλε ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Σηνπο 
ρψξνπο απηνχο, ε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ήηαλ κελ ζεκαληηθή, ε παξνπζία ησλ πνιηηψλ 
φκσο ήηαλ πνιχ ζχληνκε. Επηπιένλ, ζηνπο ρψξνπο απηνχο ην θίλεκα Φσξίο Μεζάδνληεο 
δελ πξνθάιεζε θακία αηζζεηηθή ή ιεηηνπξγηθή παξέκβαζε, πνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ 
αλαζεκαζηνδφηεζή ηνπο. Έλαο αξηζκφο πνιηηψλ αληηκεησπίδεη ηηο ηνπνζεζίεο απηέο σο 
ρψξνπο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ δελ ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κφλν κε ηηο δξάζεηο 
ηνχ Φσξίο Μεζάδνληεο, ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. 

Πιεξνθνξεηήο καο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «Υπάξρεη έλαο ζπκβνιηζκόο. Απιά νη 
ρώξνη απηνί είλαη θεληξηθά ζεκεία ηεο πόιεο, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη άιια δξώκελα. 
Γηα ηνλ Καπληθό Σηαζκό, ε νξγάλσζε ηνλ παξέιαβε εξείπην θαη ηνλ κεηέηξεςε ζε θόζκεκα, 
εγθαζηζηώληαο εθεί ην θνηλσληθό ηαηξείν θαη ην παληνπσιείν. Πξάγκαηη, έρεη απνθηήζεη 
άιιε ηαπηόηεηα σο ππνδνκή θαη σο ρώξνο».  

Τέινο, έρεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξεηέο καο εμέθξαζαλ ην αίηεκα 
αμηνπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ απφ ην Φσξίο Μεζάδνληεο.  
 
 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Τν θίλεκα Φσξίο Μεζάδνληεο απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα απηνξγάλσζεο ησλ πνιηηψλ 

ηεο Καηεξίλεο θαη έζεζε σο ζθνπφ ηνπ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Με ηηο 
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δξάζεηο ηνπ θαηάθεξε λα επηδξάζεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο. 

Η θαηάξγεζε ησλ κεζαδφλησλ επέθεξε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζηελ 
ηνπηθή θνηλσλία θαη θαζηέξσζε ην θίλεκα σο έλαλ απφ ηνπο ξπζκηζηέο ζηε δηαδηθαζία 
δηαθίλεζεο πξντφλησλ. Τν πξψην απνηέιεζκα, ήηαλ ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ. Η απνπζία κεζαδφλησλ πξνθάιεζε ηελ ακεζφηεξε επαθή κεηαμχ 
θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο λέαο ζρέζεο, πνπ βαζίζηεθε ζηα 
εθαηέξσζελ νθέιε, ηα νπνία εμαζθαιίδνληαλ θαη ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδνληαλ κέζσ ηνπ 
ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ δηακφξθσζε ην θίλεκα. Μηα λέα 
θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε δηαπλεχζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ δξάζεσλ. 

Οη θνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ζεκαληηθέο. Η 
ζπιινγηθφηεηα θαη ε αιιειεγγχε παξήγαγαλ ιχζεηο πέξα απφ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε. Η 
θνηλσληθφηεηα βξέζεθε ζην απψγεηφ ηεο θαζψο ήξζαλ ζε επαθή άλζξσπνη, νη νπνίνη αλ 
θαη γείηνλεο ήηαλ εληειψο άγλσζηνη. Κπξίσο δε, παξαηεξήζεθε ελίζρπζε ησλ 
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ ησλ πνιηηψλ, ζηελ επηινγή ησλ 
πξντφλησλ, κε ηελ δηεμαγσγή κπζηηθψλ ςεθνθνξηψλ.  

Τέινο, ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο ε δξάζε Φσξίο Μεζάδνληεο πέηπρε λα κεηαηξέςεη 
έλα εγθαηαιειεηκκέλν θξαηηθφ θηήξην ζε έλα ρψξν γεκάην δσή, πνπ δέρηεθε ηελ 
ζπιινγηθφηεηα θαη ζπλδέζεθε καδί ηεο.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ. 
 
Ζ όμπλζε ηεο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έμαξζε θαηλνκέλσλ πεξηραξαθώζεσλ θαη 

εθδειώζεσλ βίαο, απνηεινύλ ηε ζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ απνηππώλεηαη 
ζηηο Διιεληθέο πόιεηο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ξεηνξηθή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο, αιιά θαη ν επίζεκνο πνιηηηθόο ιόγνο, ραξαθηεξίδεηαη από ζηνηρεία 
δαηκνλνπνίεζεο ηνπ «μέλνπ» θαη θαιεί ζε «αλαθαηάιεςε ησλ πόιεώλ καο» από ηνπο 
κεηαλάζηεο. Ζ ξεηνξηθή απηή ζήκεξα, έρεη γίλεη θαη επίζεκε πξαθηηθή, κέζσ ησλ 
εθαξκνδόκελσλ αθξαίσλ κνξθώλ επηβνιήο ζην ρώξν. πλνδεπκέλε θαη λνκηκνπνηεκέλε 
από ηελ αύμεζε ηεο επηξξνήο ησλ απόςεσλ ηνπ αθξαίνπ ζπληεξεηηθνύ ρώξνπ, ε 
πξαθηηθή απηή γξήγνξα πηνζεηήζεθε από νκάδεο θαηνίθσλ κε μεθάζαξν ζθνπό ηε 
δηαπόκπεπζε ηνπ δηαθνξεηηθνύ. 

Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη εδώ, είλαη ην θαηά πόζν νη πξναλαθεξζείζεο πνιηηηθέο θαη 
πξαθηηθέο επεξεάδνπλ θαη αιιάδνπλ ηνπο ηξόπνπο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ 
πόιε, θαη αλ ζήκεξα κπνξεί θαλείο λα θαηαγξάςεη λέεο κνξθέο θαηνίθεζεο ηνπ αζηηθνύ 
ρώξνπ από ηηο πνηθίιεο νκάδεο κεηαλαζηώλ ηεο Αζήλαο ή λέεο ηάζεηο ζπκπεξηθνξώλ 
θαζεκεξηλόηεηαο. 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο 
εξγαζίαο, εθηόο από ηε δεπηεξνγελή, βαζίζηεθε θαη ζε πξσηνγελή έξεπλα πεδίνπ, κε 
κειέηε πεξίπησζεο ηελ πιαηεία Δι. Βεληδέινπ ζηε Νίθαηα. Μηα ρσξηθή ελόηεηα κε 
έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο γεηηνληάο σο θνηλόηεηα, κε κηθξν-επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 
κεηαλαζηώλ από ην Παθηζηάλ, θαη κε πξόζθαηα θαηαγεγξακκέλεο απηαξρηθέο πξαθηηθέο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαη νη πξώηεο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη, επηβεβαηώλνπλ 
όηη ε θξίζε έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 
δσή. Δπηζεκαίλνπλ όκσο θαη ηελ αλάδπζε  λέσλ, ζπλερώο κεηαβαιιόκελσλ ζρέζεσλ, 
πνπ αληηθαηνπηξίδνληαο θνηλσληθέο  δηαθξίζεηο θαη εθηνπηζκνύο, κπνξνύλ ηελ ίδηα 
ζηηγκή λα απνηειέζνπλ θαη ην εθαιηήξην γηα ηελ αλαίξεζή ηνπο. 

 
Λέξειρ κλειδιά: μεηανάζηερ, παηζιζηικέρ ππακηικέρ, μεηαλλαγέρ εγκαηάζηαζηρ, Νίκαια. 
 

 
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ. 
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Αλ ε ιέμε θξίζε είλαη απηή πνπ πξώηε ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ε ιέμε «κεηαλάζηεο» είλαη απηή πνπ ππνδεηθλύεη ην 
ππνθείκελν - πξνηεξαηόηεηα ελαζρόιεζεο ηνπ θπξίαξρνπ ιόγνπ. Οη κεηαλάζηεο ζαλ 
θνηλσληθή νκάδα, ζαλ «άιινη» δηαθνξνπνηεκέλνη από ην «εκείο», δελ εκθαλίδνληαη γηα 
πξώηε θνξά ζην δεκόζην ιόγν - άιισζηε ε Διιάδα απνηειεί ρώξα ππνδνρήο 
κεηαλαζηώλ αξθεηέο δεθαεηίεο ηώξα. Με ηελ θξίζε όκσο λα δηεπξύλεη ηελ ςαιίδα ησλ 
θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, θαη κε ηελ έμαξζε θαηλνκέλσλ απνθιεηζκώλ θαη εθδειώζεσλ 
βίαο, ην «ζθεληθό» παίξλεη δηαθνξεηηθή κνξθή. Καη νη πόιεηο (πνιύ πεξηζζόηεξν ε 
Αζήλα), απνηεινύλ έλα πεδίν, θάηνπηξν ησλ θνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ, θαη ηαρύηαηεο 
ρσξηθήο έθθξαζήο ηνπο. 

Ζ αλάγλσζε ηεο παξαπάλσ εθξεθηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα 
ηε δηαηύπσζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο θαη ην παξόλ θείκελν 
βαζίδεηαη ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΜ «Πνιενδνκία-
Υσξνηαμία» ηνπ Δ.Μ.Π (Ηαλνπάξηνο 2013). Καηά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο γελλήζεθαλ 
δηαθόξσλ ηύπσλ ζπκπιεξσκαηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη επηρεηξήζεθε ε 
θσδηθνπνίεζε θαη ηεξάξρεζή ηνπο, κε δεδνκέλν ην όηη ιόγσ ηνπ επίθαηξνπ ηνπ 
δεηήκαηνο ζα ππήξρε αδπλακία αζθαινύο απάληεζεο ζηελ πιεηνςεθία απηώλ.   

ηελ εξγαζία αθνινπζήζεθαλ ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα. Σν πξώην αθνξνύζε αθελόο 
ζηελ εύξεζε βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ πνπ λα πξαγκαηεύνληαλ ηα δεηήκαηα ηεο ρσξηθήο 
απνηύπσζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα, θαη αθεηέξνπ ηελ έξεπλα ζηνλ ειιεληθό 
ηύπν (εθεκεξίδεο, άξζξα, δηαδίθηπν) ζρεηηθά κε ηνλ θπξίαξρν ιόγν θαη ηηο ζεκεξηλέο 
πξαθηηθέο. Καηά ην δεύηεξν ζηάδην, ιήθζεθαλ ζηνηρεία από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 
Αξρή, θαη ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή 
δξαζηεξηόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν ηξίην ζηάδην, ε εκπεηξηθή 
έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο επηηόπηαο παξαηήξεζεο, 
θαηαγξαθήο θαη ραξηνγξάθεζεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ. ηαλ 
επηιέρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο σο πεξηνρή κειέηεο ν Γήκνο Νίθαηαο-
Αγ. Η. Ρέληε, δε ζα κπνξνύζε θαλείο λα ππνζέζεη όηη ιηγόηεξν από έλα ρξόλν κεηά, ζα 
είρε ιάβεη ρώξα ζηα ζύλνξα απηήο ηεο πεξηνρήο έλα από ηα πην αθξαία θαη 
ζπγθινληζηηθά πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο δνινθνλίαο πνπ ζπγθιόληζαλ ηε ρώξα ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  

 
2. ΠΛΑΙΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 
2.1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΠΟΙ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΔ. 

 
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πιεζπζκώλ ζηελ Αζήλα, όπσο έρεη θαηαγξαθεί 

από εξεπλεηέο εδώ θαη ρξόληα, αθνινπζεί ιηγόηεξν ηα πξόηππα θαηνίθεζεο ησλ βνξεην-
επξσπατθώλ ή ακεξηθάληθσλ ρσξώλ θαη πεξηζζόηεξν απηά ησλ λνηην-επξσπατθώλ 
(Βαΐνπ, 2007) πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πην «ζπκπαγή» αζηηθό ηζηό, αλάκεημε ρξήζεσλ 
γεο, θαη αλάκημε θνηλσληθώλ ηάμεσλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. Ζ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε 
εθθξάδεηαη πεξηζζόηεξν θάζεηα παξά νξηδόληηα, ζηελ έθηαζε ηεο πόιεο 
(Υαηδεπξνθνπίνπ,2004), θάηη πνπ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή έληαμε ησλ θαηνίθσλ ζηε 
δσή απηήο (Βαΐνπ, 2007).  

Παξαηεξείηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηώλ λα ειθύεηαη από πεξηνρέο: α) πνπ 
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δηακνξθώζεθαλ κε ππθλή δόκεζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο έληνλεο αλνηθνδόκεζεο (1950 -
1960), β) πνπ απνηεινύληαη από παιηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (ηέιε ηνπ 19νπ - αξρέο 20νπ 
αηώλα), γ) Πξνζθπγηθέο γεηηνληέο πνπ θηίζηεθαλ είηε κε ην ζύζηεκα ηεο απηνζηέγαζεο, 
είηε κε νξγαλσκέλε δόκεζε (πρ. Νένο Κόζκνο, Νίθαηα), δ) «αζηηθά θελά» (Βαΐνπ, 
2007). 

ζνλ αθνξά ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ πόιε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: νη 
νηθνλνκηθέο θαη νη πνιηηηζηηθέο-θνηλσληθέο, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηώλεηαη από πνιιέο 
έξεπλεο (Μαινύηαο θ.α., 2006). Έηζη πξσηεύνληα ξόιν παίδεη ε αγνξά εξγαζίαο θαη 
θαηνηθίαο, αιιά παξάιιεια θαη ε ύπαξμε θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ππξήλσλ 
εγθαηάζηαζεο νκνεζλώλ ζε δηάθνξεο γεηηνληέο. Σα δίθηπα απηά, «παξέρνπλ 
πιεξνθόξεζε, ππνζηήξημε, πξώην θαηάιπκα, νηθνλνκηθή αξσγή, βνήζεηα γηα ηελ 
αλεύξεζε εξγαζίαο, θξνληίδα ησλ παηδηώλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ ζπγγελώλ ησλ 
κεηαλαζηώλ θ.α.» (Έκθε – Πνπινπνύινπ, 2007). 

 
2.2. ΚΤΡΙΑΡΥΟ ΛΟΓΟ, ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΔ. 

 
Με ηελ κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε ρώξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ, θαη κε ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πόιεηο, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκό πνιηηηθώλ νη 
νπνίεο θάζε θνξά ζηεξίρηεθαλ θαη ζπλνδεύηεθαλ από δεκόζην ιόγν θαη θξαηηθέο 
πξαθηηθέο, θαη ζπρλά θαζόξηζαλ ηηο ηάζεηο ηνπ θπξίαξρνπ θαληαζηαθνύ ζρεηηθά κε ηνπο 
κεηαλάζηεο. Ζ ζεηηθή (ζηνλ θπξίαξρν ιόγν) πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ 
πνιππνιηηηζκηθόηεηα πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ πνιιά ππνζρόκελε πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ 
Οιπκπηαθώλ αγώλσλ, αλαηξάπεθε όηαλ νη πξνζδνθίεο πεξί αλάπηπμεο άξρηζαλ λα 
καηαηώλνληαη (Καιαληδνπνύινπ θ.α., 2011). 

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ από ηελ ειιεληθή πνιηηεία έρεη 
πεξάζεη από δηάθνξεο θάζεηο θαη ππνζηεξίδεηαη όηη βξηζθόκαζηε ζηελ ηξίηε θάζε απηή 
ηεο «εγθιεκαηνπνίεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο» πνπ ηνπνζεηείηαη από ην ηέινο ηεο 
δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο ηνπ 1997 θαη κεηά, νπόηε ε ζηάζε ηεο πνιηηείαο ζθιήξπλε, 
θαη ην θαηαζηαιηηθό πιαίζην δηεπξύλζεθε (Κνύξηνβηθ, 2001).  

Ο θπξίαξρνο ιόγνο, ελώ από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 εζηίαδε ζηελ θαηαγγειία 
ηεο εηζβνιήο ησλ κεηαλαζηώλ ζην εζληθό ζώκα ζπλνιηθά (Καλδύιεο, 2013), πιένλ έρεη 
ιάβεη μεθάζαξα αληηκεηαλαζηεπηηθά θαη ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ζπρλά, κε ην 
επηρείξεκα ηεο έθηαθηεο αλάγθεο θαιεί ζε εγξήγνξζε θαη δξάζε ησλ πνιηηώλ. «Ζ 
Διιάδα δελ αληέρεη άιινπο κεηαλάζηεο», «Σν κεηαλαζηεπηηθό είλαη βόκβα ζηα ζεκέιηα 
ηεο θνηλσλίαο, ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο», «Να αλαθαηαιάβνπκε ηηο πόιεηο 
καο», είλαη κεξηθά από ηα θπξίαξρα επηρεηξήκαηα, κε πην πξόζθαηα ηα δύν ηειεπηαία θαη 
εκθαλή ηε δηαθνξά ζηε θξαζενινγία. Ζ ζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο δεηεκάησλ 
θεξόκελα σο πξνβιήκαηα όπσο ε κηθξν-παξαβαηηθόηεηα, ην παξάλνκν εκπόξην, ην 
έγθιεκα, θαη ε κεηαλάζηεπζε είλαη πάγηα ηαθηηθή ηνπ θπξίαξρνπ ιόγνπ, πνπ 
αλεκπόδηζηα θαηαιήγεη ζηελ ξεηνξηθή πεξί «γθεηνπνίεζεο» ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο, θαη 
ζηνλ εμνβειηζκό ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πιεζπζκώλ ζεσξνύκελνη σο «μέλνη εηζβνιείο» ή 
ελίνηε θαη «πγεηνλνκηθέο βόκβεο». Σν πλεύκα ησλ δεκνζηεπκάησλ επηθαηξόηεηαο, καο 
νδεγεί ζην θαηλόκελν ηεο ζπλάληεζεο ηνπ θνηλσληθνύ ξαηζηζκνύ κε ηελ μελνθνβία, κε 
αθνξκή ην πξνβαιιόκελν σο πξόβιεκα ηεο «ππνβάζκηζεο ηεο πόιεο». Ζ αθαζόξηζηε 
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απεηιή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πεγάδεη αθόκα θαη από ηελ απιή ζπλάζξνηζε ή 
ζπγθέληξσζε ησλ «ιαζξνκεηαλαζηώλ» ζε θάπνην ζεκείν ηεο πόιεο ή γύξσ πεξηνρή. Ζ 
πόιε ζύκθσλα κε ην πλεύκα ησλ δεκνζηεπκάησλ αλήθεη κόλν ζηνπο ληόπηνπο θαη 
«γλήζηνπο» Έιιελεο (Παύινπ, 2001). Παξάιιεια κε ηνλ παξαπάλσ ιόγν, δελ ζα 
κπνξνύζε θαλείο λα παξαβιέςεη ηελ εθινγηθή άλνδν ηνπ αθξαία ζπληεξεηηθνύ θαη 
εζληθηζηηθνύ ρώξνπ, κε ηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ ζηε Βνπιή κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ  
ηνπ 2012, ε πνιηηηθή αηδέληα απξνθάιππηα παίξλεη ραξαθηεξηζηηθά κίζνπο, θαη 
αθνινπζείηαη από αληίζηνηρεο πξαθηηθέο όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

Βαζηζκέλε ζηνλ πξναλαθεξζέληα θπξίαξρν ιόγν, ε ζθιεξή κεηαλαζηεπηηθή θξαηηθή 
πνιηηηθή πνπ μεθίλεζε ζαλ εμσηεξηθή πνιηηηθή («ύκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε» ηνπ 
2008, Φξάθηεο ζηνλ Έβξν, Frontex θιπ), εηζήρζε θαη ζην θέληξν ηεο πόιεο. Ζ 
ραξαθηεξηζηηθόηεξε πξόζθαηε ηέηνηα επηρείξεζε, ήηαλ απηή ηνπ «Ξέληνπ Γία» πνπ 
εθαξκνδόκελε από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ  
επηρείξεζε απηή έρεη ξεηό ζθνπό ηελ πάηαμε ηεο «ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 
εγθιεκαηηθόηεηαο», εμαπνιύεη επηρεηξήζεηο «ζθνύπα» ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αιιά θαη 
παλειιαδηθά, θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
(Παπαθσζηαληήο, 2012).  

ην ζύλνιν ησλ πξαθηηθώλ  ελάληηα ζηνπο κεηαλάζηεο (πέξα από όζεο πινπνηήζεθαλ 
από ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο) πξνζηίζεηαη θαη ε δξάζε ησλ επνλνκαδόκελσλ 
«νκάδσλ πνιηηνθπιαθήο» ή «νκάδσλ θαηνίθσλ» πνπ γηα πξώηε θνξά εκθαλίζηεθαλ ζηε 
γεηηνληά ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα Αραξλώλ ην Ννέκβξην ηνπ 2008. Πξόθεηηαη γηα δξάζε 
πνπ πιένλ έρεη ιάβεη αθξαία ραξαθηεξηζηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο λα 
απμάλνληαη θαζεκεξηλά (Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθώλ Ραηζηζηηθήο Βίαο, 2012). 
Με ζεκείν ηνκήο ηελ πεξίπησζε ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα επηζεκαίλεηαη ε «εκθάληζε ηνπ 
ξαηζηζκνύ κε όξνπο ηνπηθνύ θηλήκαηνο» (Καλδύιεο, 2013), κε ηηο νκάδεο απηέο λα 
«ελεξγνύλ σο απηόθιεηεο ζπλνηθηαθέο νκάδεο πεξηπνιίαο» (Human Rights Watch, 
2012). Παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζηελ θιίκαθα ησλ πξαθηηθώλ εμνβειηζκνύ: Πιένλ 
πξαγκαηνπνηνύληαη επηζέζεηο ζε πεξηνρέο θνληά ζηηο θαηνηθίεο ησλ κεηαλαζηώλ. Από ηηο 
επηζέζεηο πνπ κέρξη πξόηηλνο ζπλέβαηλαλ ζηε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηεο λύρηαο, 
πξαγκαηνπνηείηαη ην πέξαζκα ζηηο επηζέζεηο ζην δεκόζην ρώξν θαη ζην ρξόλν ηεο 
εκέξαο. Από ην θαηλόκελν ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο σο ππόζεζε κεηνςεθηώλ έγηλε ην 
πέξαζκα ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ζπιινγηθή δξάζε κε όξνπο αλαπηπζζόκελνπ θηλήκαηνο 
(Καλδύιεο, 2013).  

 
3. Η ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ. 
3.1. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 
 

Ο Γήκνο Νίθαηαο-Αγ. Η. Ρέληε ραξαθηεξίδεηαη από ηε καδηθή εγθαηάζηαζε ζε απηόλ 
πξνζθύγσλ κεηά ην 1922, κηα επηινγή πνπ έγηλε θπξίσο ιόγσ ηεο ύπαξμεο πνιιώλ 
ειεύζεξσλ αδόκεησλ εθηάζεσλ, ζε κηθξή  απόζηαζε από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 
(Παπαδνπνύινπ, 2003). ήκεξα ν Γήκνο έρεη 105.230 θαηνίθνπο. Δπηπιένλ 
ζπγθεληξώλεη απμεκέλα πνζνζηά κεηαλαζηώλ, θπξίσο ιόγσ ηνπ κεγάινπ απνζέκαηνο ζε 
θηελή θαηνηθία (παιηέο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο πνπ πξηλ ηελ έιεπζε ησλ κεηαλαζηώλ 
ππήξρε αδπλακία λα ελνηθηαζηνύλ ιόγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζήο ηνπο). Ζ εζληθόηεηα κε 
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ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε είλαη απηή ησλ Αιβαλώλ, ελώ αθνινπζνύλ νη κεηαλάζηεο 
από ην Παθηζηάλ, ηελ Ηλδία θ.α.1. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά (Δ.Δ.Π.), ηα ηειεπηαία 
ρξόληα δηάθνξεο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο (ζπλήζσο θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο) έρνπλ 
αλαπηύμεη έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά θαηέρεη μαλά ε 
εζληθόηεηα ησλ Αιβαλώλ ελώ αθνινπζνύλ νη Παθηζηαλνί κεηαλάζηεο, όπσο θαίλεηαη θαη 
ζην ρήκα 1. Δπηπιένλ, θαίλεηαη όηη από ην 2011 θαη κεηά, κεηώλνληαη νη εγγξαθέο λέσλ 
επηρεηξήζεσλ (ρήκα 2), γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θξίζε, ελώ 
εξώηεκα παξακέλεη ην αλ θαη θαηά πόζν νθείιεηαη θαη ζηηο θξαηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο 
πξαθηηθέο, όπσο έρεη  ππνηεζεί εμ αξρήο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σήμα 1 (απιζηεπά): Δγγεγξακκέλα θαηαζηήκαηα κεηαλαζηώλ ζηε Νίθαηα, αλά 
εζληθόηεηεο, ζε απόιπηνπο αξηζκνύο. Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 
Δ.Δ.Π. σήμα 2 (δεξιά): Δγγεγξακκέλα θαηαζηήκαηα κεηαλαζηώλ ζηε Νίθαηα αλά έηε, 
ζε απόιπηνπο αξηζκνύο. Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ Δ.Δ.Π. 

 
3.2. ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 
Ζ πιαηεία Δι. Βεληδέινπ (ή Αγ. Νηθνιάνπ), νξηνζεηείηαη από ηνπο νδηθνύο άμνλεο Γ. 

Καξαθνπινπμή βόξεηα, Γ. Γξεβελώλ αλαηνιηθά, Δθέζνπ λόηηα, θαη Γέκεινπ δπηηθά.  
Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012 έσο θαη ζήκεξα, παξακέλεη θιεηζηή ιόγσ ηεο έλαξμεο ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ κεηξό βάζεη ησλ ζρεδίσλ επέθηαζήο ηνπ πξνο ηνλ Πεηξαηά. Οη ξαηζηζηηθέο 
επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή, μεθίλεζαλ από ην 2006-‘07, θαη είραλ σο ζύκαηα 
θαηαζηεκαηάξρεο κεηαλάζηεο (θπξίσο κε θαηαγσγή από ην Παθηζηάλ) πνπ δνύζαλ θαη 
εξγάδνληαλ γύξσ από ηελ πιαηεία. Κνξπθώζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2012, κεηά ηηο 
εζληθέο εθινγέο, θαη ραξαθηεξίζηεθαλ από ζπζηεκαηηθέο απεηιέο ζηα θαηαζηήκαηα κε 
ζθνπό ην θιείζηκό ηνπο. Οη επηζέζεηο απηέο ήηαλ νξγαλσκέλεο θαη γίλνληαλ ηελ εκέξα. 
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε καξηπξίεο, ζπρλά είρε πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία ησλ νκάδσλ 
απηώλ, κε έιιελεο ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ πνπ λνίθηαδαλ ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο ζε 
κεηαλάζηεο, επηθνηλσλία πνπ κέζσ απεηιώλ είρε ζηόρν λα εθθνβίζεη ηνπο ληόπηνπο ώζηε 
λα πξνβνύλ ζε εμώζεηο.  

Από ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έθηαζε δύν νηθνδνκηθώλ 
ηεηξαγώλσλ δπηηθά θαη αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Δι. Βεληδέινπ, εληνπίζηεθαλ 12 
θαηαζηήκαηα κεηαλαζηώλ, όπσο απηά θαίλνληαη ζην ρήκα 3. πγθξίλνληαο ην πιήζνο 

                                                           
1 ηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2001, ΔΛΣΑΣ. 
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θαη ηε ζέζε ηνπο κε γεσγξαθηθά ζηνηρεία από ην Δ.Δ.Π. εληνπίδνληαη απνθιίζεηο, πνπ 
πηζαλά λα νθείινληαη ζε ειιηπείο θαηαγξαθέο. Σα θαηαζηήκαηα ησλ κεηαλαζηώλ, είλαη 
αλαγλσξίζηκα ζην ρώξν εύθνια, θπξίσο από ηηο πξνζόςεηο ηνπο. πλήζσο απηό 
νθείιεηαη είηε ζηηο πηλαθίδεο κε ην όλνκά ηνπο, είηε ζε αλαξηεκέλεο αλαθνηλώζεηο πνπ 
έρνπλ ζηελ πξόζνςε ζε άιιεο γιώζζεο – πιελ ηεο ειιεληθήο, είηε ζηε δηαθνξεηηθή 
κνξθνινγία θαη πνιπρξσκία ηνπ εζσηεξηθνύ πνπ γίλεηαη εκθαλήο από έμσ. ηηο 3 από 
ηηο 6 ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο είρε 
θαηαγσγή από ην Παθηζηάλ, ελώ πνιύ ζπρλό ήηαλ ην θαηλόκελν απαζρόιεζεο νκνεζλώλ 
σο ππαιιήισλ, από ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σήμα 3: Υάξηεο θαηαγξαθήο ησλ θαηαζηεκάησλ κεηαλαζηώλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο. Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία. 
 

Από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαη ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ην αξρηθό 
εξεπλεηηθό εξώηεκα, δηαηππώλνληαη πξώηεο εθηηκήζεηο, πνπ ζίγνπξα δελ κπνξνύλ λα 
απνηειέζνπλ γεληθεύζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη ιόγσ ησλ κεησκέλσλ εξεπλεηηθώλ 
εξγαιείσλ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ιόγσ ησλ γξήγνξσλ κεηαζρεκαηηζκώλ ηνπ 
θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. 

Αξρηθά δηαθαίλεηαη, όηη νη ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο, δελ είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
ζηξαηεγηθή εγθαηάζηαζε2 ησλ κεηαλαζηώλ ζηνλ αζηηθό ρώξν. Γελ πξνθύπηεη από 
θάπνην ζηνηρείν, κεηαθίλεζε ή κόληκν θιείζηκν θαηαζηήκαηνο γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν. 
Απηό πνπ ζπλέβε ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, ήηαλ όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επίζεζεο, ηα θαηαζηήκαηα έθιεηλαλ πξνζσξηλά θαη άλνηγαλ μαλά είηε κεηά από κηθξό 
ρξνληθό δηάζηεκα, είηε ηελ επόκελε εκέξα.  

Αληίζεηα, απηό πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζνβαξά ηηο επηινγέο ησλ κεηαλαζηώλ 
θαηαζηεκαηαξρώλ ηεο πεξηνρήο είλαη ε ίδηα ε νηθνλνκηθή θξίζε, θαζώο ζύκθσλα κε 
καξηπξίεο, ηα θιεηζηά καγαδηά πνπ εληνπίζηεθαλ, έθιεηζαλ κεηά από απόθαζε ησλ 
εκπόξσλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο – ζπρλά κάιηζηα 
κεηά από αξθεηά ρξόληα παξακνλήο ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, είλαη αξθεηνί νη 

                                                           
2 ξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειώζεη κνξθέο κόληκεο εγθαηάζηαζεο όπσο ε εκπνξηθή 
δξαζηεξηόηεηα κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο, αιιά θαη ε θαηνηθία. Αληίζεηα γηα ηηο κνξθέο εθήκεξεο 
εγθαηάζηαζεο, όπσο ε ρξήζε ελόο δεκόζηνπ ρώξνπ γηα αλαςπρή, ή ην πιαλόδην κηθξν-εκπόξην 
ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «ηαθηηθή εγθαηάζηαζε» (Βπδνβίηε, 2006). 
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κεηαλάζηεο πνπ παξά ηηο αληημνόηεηεο επηκέλνπλ θαζώο γλσξίδνπλ όηη ζηελ παηξίδα 
ηνπο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη εμίζνπ δπζκελήο.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, παξά ην γεγνλόο όηη νη επηζέζεηο δελ έρνπλ άκεζε επηξξνή 
ζηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ησλ θαηαζηεκάησλ, πξνθύπηεη όηη έρνπλ επηπηώζεηο ζηηο 
ζπκπεξηθνξηθέο ζπλήζεηεο ησλ κεηαλαζηώλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ 
πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεύμεσλ εκπεξηείραλ ηε ιέμε «θνβάκαη», ή «είκαη μέλνο», ελώ 
ζεκαληηθό ζηνηρείν, απνηειεί ε επηζήκαλζε όηη νη πεξηζζόηεξνη απνθεύγνπλ πιένλ λα 
θπθινθνξνύλ ζην δεκόζην ρώξν από ην απόγεπκα θαη κεηά, πξνηηκώληαο λα παξακέλνπλ 
ζηα ζπίηηα ηνπο, θαη ζηελ «αζθάιεηα» - ή θαιύηεξα ζηελ αθάλεηα – ηνπ ηδησηηθνύ 
ρώξνπ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιόγηα ηεο Διίλαο από ηε Μνιδαβία, ηδηνθηήηξηα 
θαθελείνπ:  «Μος ηο λένε οι ίδιοι. Μος ηα λένε και οι Έλληνερ. ‘Παλιά λέει έβλεπερ και 
κανένα πακιζηανό έξυ. Τώπα ηίποηα’». ζνλ αθνξά ηελ θαηνίθεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 
από ηνπο κεηαλάζηεο, ή αιιηώο ηελ ηαθηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε ζε απηόλ (Βπδνβίηε, 
2006), επηζεκαίλεηαη ε πάγηα πξνηίκεζή ηνπο, λα ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ ειεύζεξό ηνπο 
ρξόλν, πεξηζζόηεξν έμσ από καγαδηά νκνεζλώλ ηνπο –πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνύλ σο 
«ζηέθηα»- παξά ζηνλ αλνηρηό ρώξν ηεο πιαηείαο.  

ηηο ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο ησλ κεηαλαζηώλ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί, ε απνθπγή 
έληνλεο δήισζεο ηεο αιινδαπήο ηδηόηεηαο ζηελ εμσηεξηθή όςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, κέζσ 
ηεο κεησκέλεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εκθάληζεο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ησλ 
κεηαλαζηώλ ζηελ επηγξαθή ή ζηηο αλαθνηλώζεηο. Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλόκελν 
κίκεζεο ηεο δηαθόζκεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ληόπησλ, είηε κε ζθνπό απνθπγήο 
πηζαλήο επίζεζεο, είηε κε ζθνπό πξνζέιθπζεο θαη Διιήλσλ πειαηώλ. 

Παξά ηηο παξαπάλσ κεηαιιαγέο, νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηε γεηηνληά δελ 
είλαη κνλνζήκαληεο. Άιισζηε νη επηζέζεηο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ έγηλαλ 
από άηνκα-θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Μηα θνληηλή καηηά ζηηο άκεζα 
δηαπιεθόκελεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαηαγξάθεη ηε δεκηνπξγία νπζηαζηηθώλ δεζκώλ. 
Γεζκνί κεηαμύ κεηαλαζηώλ δηαθόξσλ εζληθνηήησλ αιιά θαη κεηαμύ κεηαλαζηώλ θαη 
ληόπησλ, θαη ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ληόπησλ πειαηώλ ζε θαηαζηήκαηα κεηαλαζηώλ. Οη 
ζρέζεηο απηέο επηπιένλ, έπαημαλ ζπρλά ξόιν ζηε ζπκπαξάζηαζε ζηα ζύκαηα ησλ 
επηζέζεσλ, αιιά θαη ζηελ επηινγή ησλ ηειεπηαίσλ ζρεηηθά κε ηε παξακνλή ηνπο ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηόπν. 

 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. 
 
ηελ παξνύζα κειέηε, επηρεηξήζεθε ε δηεξεύλεζε κεηαιιαγώλ ζηα θξηηήξηα θαη ηνπο 
ηξόπνπο θαηνίθεζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ πόιε, ιόγσ ησλ αθξαίσλ θαη ξαηζηζηηθώλ 
πξαθηηθώλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. Δληνπίζηεθαλ αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 
κεηαλαζηώλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνθπγή ηεο θαηνίθεζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 
κεηά από θάπνηα ώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαζώο θαη ηελ απνθπγή έληνλεο 
εκθάληζεο ηεο εζληθόηεηάο ηνπο ζηηο όςεηο ησλ θαηαζηεκάησλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, δε 
δηαθαίλνληαη ηάζεηο αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο – αληίζεηα, ζε απηό 
κνηάδεη ν θαηαιύηεο λα είλαη ε θξίζε. Σέινο, εληνπίζηεθαλ ηάζεηο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ 
γεηηνλίαο κεηαμύ ληόπησλ θαη κεηαλαζηώλ, πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνύλ σο αλάρσκα ζηηο 
επηζέζεηο αιιά θαη σο ζξαύζκαηα έληαμεο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ νκάδσλ ζηε γεηηνληά. 
Σν πξόζθαην ηνπ θαηλνκέλνπ θαη νη γξήγνξνη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ, θαζηζηνύλ ζαθέο 
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όηη ηα παξαπάλσ δε κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αζθαιή θαη γεληθεύζηκα ζπκπεξάζκαηα, 
παξά αξρηθέο θαη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ εμ αξρήο.  
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

ε πεξηόδνπο θξίζεο ε αξρηηεθηνληθή κεηαηξέπεηαη ζε εξγαιείν εθηόλσζεο 
θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ πηέζεσλ-πξνζηξηβώλ κέζα ζηνλ αζηηθό ρώξν’ αζηηθνί 
κεηαζρεκαηηζκνί κε δηαθνξεηηθά ππόβαζξα ιακβάλνπλ ρώξα, είηε σο απνηέιεζκα κηαο 
ζπζηεκαηηθά αζθνύκελεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο, είηε απιά σο παξάπιεπξν θαηλόκελν 
θνηλσληθώλ κεηαθηλήζεσλ, δξάζεσλ αιιά θαη ηεο δηάδξαζεο κεηαμύ θνηλσληθώλ 
νκάδσλ. Η ζύγρξνλε Αζήλα δε ζα κπνξνύζε λα απνηειεί εμαίξεζε, παξνπζηάδεη όκσο 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά από θάζε άιιν αζηηθό 
παξάδεηγκα. 

Οη εξεηπσκέλεο γεηηνληέο ηεο ζύγρξνλεο Αζήλαο, κε ηα θιεηζηά θαηαζηήκαηα, ηελ 
εγθαηάιεηςε από παιαηνύο θαηνίθνπο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηε ξππαξόηεηα θαη ην 
ππόβαζξν αζηηθήο θαηαζηξνθήο, έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο κεγάιεο θιίκαθαο 
επεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ηζηό, πνπ ην επίζεκν θξάηνο ζε ζύκπξαμε κε ηελ ηδησηηθή 
πξσηνβνπιία πξνσζεί. Παξάιιεια κε ηελ παξαρώξεζε, ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ηδησηηθή 
πξσηνβνπιία, ησλ δεηεκάησλ επαλαζρεδηαζκνύ ηεο αζηηθήο δσήο θαη δηαρείξηζεο-
εθκεηάιιεπζεο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, γίλεηαη όιν θαη πην νξαηή ε αληίζηξνθε όςε ηνπ 
δεηήκαηνο. Οιόθιεξνη θαηαπιηζκνί κε παληειή απνπζία ζρεδηαζκνύ εκθαλίδνληαη θαη 
ηξνθνδνηνύληαη από ηνπο παξίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελώ ζεκεία ηεο πόιεο 
απνθηνύλ ραξαθηήξα άβαηνπ, έλα είδνο εκηπεξαηνύ γθέην ζε εγθαηαιεηκκέλα ηκήκαηα 
ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ, κε εληππσζηαθή ηελ απνπζία απζηεξνύ αζηηθνύ απνθιεηζκνύ από 
θάζε ηέηνην ζεκείν. 

Η εγγελήο ρανηηθή δνκή ηνπ ζύγρξνλνπ Αζελατθνύ άζηενο κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά 
αιιά ζηαζεξά, ειάρηζηα ζπκίδνπλ ηελ πόιε όπσο ήηαλ πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο θαη 
πηζαλόλ ην ίδην λα δηαπηζηώλνπκε εθ λένπ ζε κεξηθέο δεθαεηίεο από ηώξα. Πνην κπνξεί 
λα είλαη ην κειινληηθό κνληέιν αζηηθήο εμέιημεο ηεο Αζήλαο είλαη αθόκε αζαθέο, 
ζίγνπξα όκσο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε θαηαγξαθή ηνπ θαη ε πεξεηαίξσ κειέηε θαη  
αλάιπζε ηνπ. 
 
Λέξειρ κλειδιά: αζηικοί μεηαζχημαηιζμοί, αζηική καηαζηροθή, άβαηο, αποκλειζμός, 
χαοηική δομή. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΜΔΓΑΛΟΤΠΟΛΔΙ ΣΗ ΚΡΙΗ 
 

Η κειέηε ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο πνιιαπιήο Κξίζεο, πνπ 
πιήηηεη πιήζνο θξαηώλ θαη θνηλσληώλ εηδηθά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνηειεί έλα 
πεδίν γηα πξαθηηθή δηαπίζησζε ησλ θύξησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνλ αζηηθό 
ζρεδηαζκό ζηηο κέξεο καο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη ξαγδαία νη 
κεηαβηνκεραληθέο πόιεηο ηνπ 21νπ αηώλα, δελ είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά κόλν ην 
ιεγόκελν «Γπηηθό Κόζκν», αιιά απνηειεί έλα θαηλόκελν κε δηαζηάζεηο πιαλεηηθέο, 
πξνζαξκνζκέλν πάληα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο. Δίηε αλαθεξόκαζηε ζε 
κεγαινππόιεηο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο (London, Paris, Berlin, Barcelona) θαη ηεο Βόξεηαο 
Ακεξηθήο (New York, Chicago, Los Angeles) είηε ζε αλαδπόκελεο κεηξνπόιεηο ηεο 
Δγγύο θαη Άπσ Αλαηνιήο (Shanghai, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi) είηε ζηα αραλή 
αζηηθά ζύλνια ηεο Ακεξηθήο θαη Αθξηθήο (Mexico City, Rio de Janeiro, Lagos, 
Johannesburg), ηα πξνβιήκαηα, νη πξνθιήζεηο θαη ε αληηκεηώπηζε ηνπο είλαη ζε κεγάιν 
βαζκό θνηλά. 

Πέξα από ηηο εγγελείο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ όιεο νη 
ζύγρξνλεο κεγαινππόιεηο ζηε δνκή ηνπο, ε νπζηώδεο πξνβιεκαηηθή γηα ηελ εμέιημε 
ηνπο ζε βάζνο ρξόλνπ, έρεη λα θάλεη κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ απμαλόκελνπ ή 
κεηνύκελνπ πιεζπζκνύ ζε ζπγθεθξηκέλα αζηηθά γεσγξαθηθά πιαίζηα, κε ηξόπν πνπ λα 
επηηξέπεη ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ. Δηδηθά ζε πεξηόδνπο Κξίζεο 
όπσο ε ζεκεξηλή, ε αξρηηεθηνληθή θαη ν αζηηθόο ζρεδηαζκόο κεηαηξέπνληαη ζε έλα 
εξγαιείν εθηόλσζεο θνηλσληθνπνιηηηθώλ πηέζεσλ, κηα βαιβίδα αζθαιείαο πνπ θαιείηαη 
κε ηελ πξάμε ηεο λα απαιείςεη ηηο πξνζηξηβέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ αζηηθό ρώξν, 
είηε κηιάκε γηα πόιεηο ζε παξαθκή είηε ζε αλάπηπμε. 

Οη πόιεηο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη αιιάδνπλ γηα πνιινύο ιόγνπο: νη κεηαθνξέο ζε 
πιαλεηηθό επίπεδν κεγάισλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 
αζηηθά ζύλνια από ην κεδέλ (αθόκε θαη κέζα ζηελ έξεκν- Dubai), ελώ ηαπηόρξνλα ε 
νινέλα θαη κεγαιύηεξε πεξηβαιινληηθή πξνζθπγηά, επηβαξύλεη κε πιεζπζκνύο 
εθαηνκκπξίσλ αζηηθά θέληξα ρσξίο επαξθείο ππνδνκέο γηα λα αληαπεμέιζνπλ. Σελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ κηα ζεηξά από κεγαινππόιεηο ηεο Αλαηνιήο κεηαζρεκαηίδνληαη πέξα από ην 
παξαδνζηαθό αζηηθό παξειζόλ ηνπο ζε πόιεηο κε αλαλεσκέλν αζηηθό ππόβαζξν 
(Shanghai, Beijing), νη κεγαινππόιεηο ηεο Γύζεο έρνπλ αληίζηξνθα λα αληηκεησπίζνπλ 
ηελ νινθιεξσηηθή απνβηνκεράληζε ηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηαηήξεζε ελόο επαξθνύο 
επηπέδνπ εζσηεξηθήο ζπλνρήο, απνθεύγνληαο έηζη ηελ αζηηθή θαηάξξεπζε (Detroit).  

Αζηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί κε δηαθνξεηηθά ππόβαζξα ιακβάλνπλ ρώξα ζπλερώο, είηε 
σο απνηέιεζκα κηαο ζπζηεκαηηθά αζθνύκελεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο, είηε απιά σο 
παξάπιεπξν θαηλόκελν θνηλσληθώλ κεηαθηλήζεσλ, δξάζεσλ αιιά θαη ηεο δηάδξαζεο 
κεηαμύ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Οη επηινγέο θπβεξλήζεσλ θαη αξκόδησλ θνξέσλ νδεγνύλ 
ζπρλά ζε αλαπιάζεηο πξώελ βηνκεραληθώλ εθηάζεσλ κε ζθνπό ηελ επαλεηζαγσγή ηνπο 
ζηνλ αζηηθό ηζηό θαη βίν, δίλνληαο έλα αλαλεσκέλν ραξαθηήξα ζε αλαπάληερα ζεκεία 
ησλ πόιεσλ (London Docklands, Olympic Venues), ελώ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο νη 
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο Κξίζεο νδεγνύλ ζε ξηδηθή αιιαγή θαη κεηαθίλεζε ησλ 
πιεζπζκώλ πνπ θαηνηθνύλ πεξηνρέο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ. Η έιεπζε νηθνλνκηθώλ θαη 
πεξηβαιινληηθώλ κεηαλαζηώλ αιινύ σζεί ζηε δεκηνπξγία γθέην (πξνάζηηα Παξηζηνύ θαη 
Βεξνιίλνπ) θαη αιινύ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία δσληαλώλ πνιππνιηηηζκηθώλ θπηηάξσλ 
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ζηα θέληξα ησλ πόιεσλ, κέζσ κηαο ζεηξάο επεκβάζεσλ θαη αζηηθώλ αλαδηνξγαλώζεσλ 
(θέληξν Παξηζηνύ θαη Βαξθειώλεο).  

Η ζύγρξνλε Αζήλα δε ζα κπνξνύζε λα απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα ησλ Γπηηθώλ 
κεγαινππόιεσλ, παξνπζηάδεη όκσο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο δηαθνξνπνηείηαη 
νπζηαζηηθά από θάζε άιιν αζηηθό παξάδεηγκα, ηνπ Γπηηθνύ ηνπιάρηζηνλ θόζκνπ. 
Φάρλνληαο αθόκε θαη ζήκεξα, ζρεδόλ κηα δεθαεηία κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 
2004, ην ραξαθηήξα ηεο κεηξόπνιεο πνπ δπλεηηθά απνηειεί, ε Αζήλα είλαη ην πιένλ 
ραξαθηεξηζηηθό δείγκα κεγαινύπνιεο ζε θξίζε, κε κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα λα ηελ 
πιεγώλνπλ θαη λα ηελ νδεγνύλ ζε παξαθκή. 
 
2. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΑΘΗΝΑ – ΜΙΑ ΜΔΓΑΛΟΤΠΟΛΗ ΜΔΣΑΞΤ 
ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΓΤΗ 
 

 
χήμα 1. Γνξπθνξηθή άπνςε ηεο Αζήλαο (πεγή: Wikimedia Commons) 
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Η πόιε ηεο ζύγρξνλεο Αζήλαο, από ηε γέλεζε ηεο ήδε απνηέιεζε δεκηνύξγεκα ελόο 
λενζύζηαηνπ θξάηνπο ζε «Κξίζε». Μηα κηθξή θαη κάιινλ άλεπ ζεκαζίαο θσκόπνιε 
κεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Οζσκαλνύο, έθηαζε κέζα ζε ιίγα ρξόληα λα απνηειεί 
ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο, δηαζέηνληαο έλαλ αμηόινγν ζρεδηαζκό ηνπιάρηζηνλ γηα ην 
θέληξν ηεο. αλ πόιε ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα, βξέζεθε αξθεηέο θνξέο θαη ε ίδηα ζε 
θξίζε, άιινηε ππνδερόκελε θύκαηα απειπηζκέλσλ εθπαηξηζκέλσλ Διιήλσλ 
(Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή) θαη άιινηε ζηα πιαίζηα κηαο δηαξθνύο εζσηεξηθήο 
κεηαλάζηεπζεο, απμάλνληαο δξακαηηθά ηνλ πιεζπζκό ηεο θαη θαηαζηξέθνληαο ην 
ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο αζηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ηε δηέθξηλαλ (Αλνηθνδόκεζε, πεξίνδνο 
Δπηαεηίαο, πξν-Οιπκπηαθή πεξίνδνο). Η Αζήλα ηνπ 2013 δε ζπκίδεη ζε πνιιά ηελ πόιε 
ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, όρη ηόζν ιόγσ ηεο γηγάλησζεο ηεο, αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο 
παληεινύο έιιεηςεο ελόο επδηάθξηηνπ ραξαθηήξα, πνπ ζε αζηηθό επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ζα 
κπνξνύζε λα ηελ αλαδείμεη. 

Παξαηεξώληαο ηελ «Αζήλα ηεο Κξίζεο», όπσο έρεη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ 
θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο, είλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζεη θαλείο ηελ έιιεηςε 
ζηνηρεησδώλ δνκώλ ζρεδηαζκνύ ζηε κνξθή ηεο. Η πόιε ζηηο κέξεο καο δελ είλαη ην 
απνηέιεζκα ελόο νξγαλσκέλνπ αζηηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ’ πσο ζα 
κπνξνύζε άιισζηε λα ζπκβεί απηό, από ηε ζηηγκή πνπ πνηέ δελ ππήξμε κηα ζπλέρεηα 
ζηηο δεθάδεο επηκέξνπο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ, ώζηε λα νξγαλώζνπλ έλα βηώζηκν 
αζηηθό ζύλνιν γηα ηα ζρεδόλ ηέζζεξα εθαηνκκύξηα θαηνίθσλ ηεο. Αθόκε όκσο θαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ππήξμαλ πξνζπάζεηεο αζηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είηε 
ζηξάθεθαλ ελαληίνλ πξνγελέζηεξσλ πξνζπαζεηώλ, είηε επέιεμαλ λα κε ζπλδηαιαγνύλ κε 
απηέο. Οη αζηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ πόιε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξνεγνύκελνπ αηώλα, ζηαδηαθά αιιά ζηαζεξά νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή εηθόλα αζηηθήο 
θαηαζηξνθήο: ππθλνδνκεκέλεο ζπλνηθίεο, έιιεηςε ρώξσλ πξαζίλνπ, αλεπαξθήο νδηθή 
ππνδνκή, αλεπαξθέο δίθηπν κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, κόιπλζε.  

Απνθνξύθσκα όισλ απηώλ ησλ αξλεηηθώλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ Αζελατθνύ αζηηθνύ 
πεξηβάιινληνο, είλαη ε εηθόλα πνπ πξνβάιεη ην θέληξν ηεο πόιεο ζηα ρξόληα ηεο 
πξόζθαηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο. Έρνληαο ππνζηεί ήδε από ην 2008 
(εμέγεξζε Γεθέκβξε) κηα ζεηξά θζνξώλ θαη βαλδαιηζκώλ, ζηαζεξά κεηά ην 2010 ην 
θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη έλα δηαξθέο πεδίν αληηπαξαζέζεσλ, δηαδειώζεσλ θαη 
πξνζηξηβώλ κεηαμύ πνιηηώλ θαη θξαηηθνύ κεραληζκνύ θαηαζηνιήο, αιιά θαη κεηαμύ 
δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Οιόθιεξεο γεηηνληέο ηεο ζύγρξνλεο Αζήλαο, αιιά 
θαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ έρνπλ εδώ θαη θαηξό εγθαηαιεηθζεί από 
ηνπο παιηνύο θαηνίθνπο ηνπο, κε πνιππιεζείο νκάδεο κεηαλαζηώλ λα παίξλνπλ ηε ζέζε 
ηνπο. Πεξηνρέο κε θιεηζηά θαηαζηήκαηα, θαθνδηαηεξεκέλα θηίξηα, αζηηθή εγθαηάιεηςε, 
απνπζία θξαηηθώλ ππεξεζηώλ, ξππαξόηεηα θαη ππόβαζξν αζηηθήο θαηαζηξνθήο, ηείλνπλ 
λα απνθηήζνπλ έλα ραξαθηήξα άβαηνπ, κεηαβάιινληαη ζε ππξήλεο απνθιεηζκνύ.  

Δίηε αλαθεξόκαζηε ζε ζεκεία ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο, είηε ζε ηκήκαηα ηεο 
πεξηθέξεηαο ηεο, ε δεκηνπξγία ηδηόηππσλ γθέην είλαη γεγνλόο γηα ηελ πόιε ηεο Αζήλαο. 
Η κνξθή κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλά πεξίπησζε (θησρνγεηηνληέο ησλ πξναζηίσλ, 
θνηλόηεηεο κεηαλαζηώλ ηνπ θέληξνπ, θαηεζηξακκέλεο δώλεο πξνγελέζηεξεο νηθνλνκηθήο 
ζεκαζίαο), ε απνπζία ζρεδίνπ θαη ζρεδηαζκνύ όκσο είλαη ν θνηλόο παξνλνκαζηήο. 
Μπνξεί ν ραξαθηήξαο ηνπ άβαηνπ λα κελ αληηθαηνπηξίδεηαη νύηε λα κνξθνπνηείηαη κε 
έλα ζαθή αζηηθό απνθιεηζκό ή δηαρσξηζκό, πξαθηηθά όκσο είλαη ήδε δύζθνιν, αλ όρη 
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αλέθηθην λα αξζεί ε αίζζεζε αζηηθνύ απνθιεηζκνύ θαη απνκόλσζεο ζε ηκήκαηα ηεο 
πόιεο. Οη πεξηνρέο πνπ θαηνηθνύληαη θαη ηξνθνδνηνύληαη από ηνπο παξίεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο (κεηαλάζηεο, άζηεγνη, άλεξγνη) δελ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ 
επίζεκνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε επίπεδν πνιηηηθήο ζηόρεπζεο. 
 

 
χήμα 2. Athens Spread, Γηώξγεο Γεξόιπκπνο, 2012. 
 

Η αληίζηξνθε όςε ηνπ δεηήκαηνο  θαζίζηαηαη νξαηή αλ παξαηεξήζνπκε πνπ 
εζηηάδεηαη, ζε πνιηηηθό επίπεδν, ε βνύιεζε γηα δεκηνπξγία ππξήλσλ αζηηθήο 
αλαδεκηνπξγίαο. Δγθαηαιείπνληαο ηηο πεξηνρέο πεξηνξηζκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ ηύρε 
ηνπο, πξνσζνύληαη κεγάιεο θιίκαθαο επεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ηζηό, ζε ηόπνπο πνπ 
θηινδνμνύλ λα γίλνπλ ε βηηξίλα ηεο λέαο Αζελατθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Σν επίζεκν 
θξάηνο ζε ζύκπξαμε κε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία πξνσζεί ηηο αλαπιάζεηο 
αλαμηνπνίεησλ κέρξη ζηηγκήο πεξηνρώλ, αιιά θαη ηκεκάησλ ηεο πόιεο πνπ έρνπλ 
εζράησο απαμησζεί ζε έλα κεγάιν βαζκό (πξώελ αεξνδξόκην Διιεληθνύ, Φαιεξηθό 
Γέιηα, άμνλαο Παλεπηζηεκίνπ). Παξάιιεια κε ηελ παξαρώξεζε ζηελ ηδησηηθή 
πξσηνβνπιία, ησλ βαζηθώλ δεηεκάησλ επαλαζρεδηαζκνύ ηεο αζηηθήο δσήο θαη 
δηαρείξηζεο-εθκεηάιιεπζεο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, ε αζθνύκελε πνιηηηθή αζηηθνύ 
ζρεδηαζκνύ δε ιακβάλεη ππ’όςηλ ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα ηεο πόιεο, ζεζκνζεηώληαο 
νπζηαζηηθά ηνλ αθόκε εληνλόηεξν απνθιεηζκό πεξηνρώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ηελ 
επηθξάηεζε κηαο αξρηηεθηνληθήο, μέλεο πξνο ην ζώκα ηεο πόιεο. Οη πεξηνρέο ππό 
αλάπιαζε θαη αλαζρεδηαζκό, δύζθνια ζα απνηειέζνπλ ηόπν πξννξηζκνύ κε 
πξνλνκηνύρσλ νκάδσλ θαη απνθιεηζκέλσλ θνηλνηήησλ. Αληίζεηα, θαζώο ν θύξηνο 
γλώκνλαο ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε νηθνλνκηθή επηηπρία θαη όρη ε επίηεπμε κηαο λέαο 
αζηηθήο ηαπηόηεηαο γηα νιόθιεξε ηελ πόιε, γίλεηαη ζαθέο πσο ν αζηηθόο θαη 
αξρηηεθηνληθόο θαηαθεξκαηηζκόο ηεο Αζήλαο πξόθεηηαη λα εληαζεί. Η ύπαξμε 
εκηθαηεζηξακέλσλ ηκεκάησλ ηεο πόιεο, λεζίδσλ δπζηνπίαο ζε κηα πξνζδνθώκελε 
γεληθή αζηηθή επκάξεηα, απνηειεί έλα είδνο πξναπαηηνύκελνπ, κε ζηόρν ηε δηθαηνιόγεζε 
θαη επηβνιή  ηνπ δίπνινπ θαηαζηξνθήο θαη δεκηνπξγίαο, εληόο ηνπ αζηηθνύ ζώκαηνο. 
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χήμα 3. Γηαγσληζκόο Rethink Athens. 
 

 
χήμα 4. Αλάπιαζε Φαιεξηθνύ Γέιηα. 
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Η θαηαζηξνθή ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο, ε ππνβάζκηζε ηκεκάησλ ηεο, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ απξνζπκία θαη αδπλακία αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, δίλνπλ ην 
επηζπκεηό άιινζη γηα ηελ επηθξάηεζε απηνύ ηνπ κνληέινπ αζηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. 
Αθνύ ην επίζεκν θξάηνο δελ επηζπκεί θαη ίζσο δελ είλαη θαλ ζε ζέζε λα επηβάιεη έλα 
αξρηηεθηνληθό θαη αζηηθό όξακα γηα ηελ Αζήλα ηνπ 21νπ αηώλα, νπζηαζηηθά παξαηηείηαη 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη αξθείηαη ζην ξόιν ηνπ θξηηή ησλ ηδησηηθώλ πξνζπαζεηώλ 
αζηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο αλαγέλλεζεο. Έλα επίζεο παξάδνμν ζε απηή ηε ζηαδηαθή 
αζηηθή κεηαηξνπή ηεο ζύγρξνλεο Αζήλαο, είλαη ε ζπλύπαξμε όισλ απηώλ ησλ αζηηθώλ 
λεζίδσλ ζε πνιύ θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο. πλεπηθνπξνύκελε από ηελ απνπζία 
επίζεκνπ ζρεδηαζκνύ θαη πέξα από ηελ άκεζε γεηηλίαζε εληειώο δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ 
ηνπο πεξηνρώλ, αμηνπξόζεθην είλαη ην γεγνλόο πσο δε δηαθαίλεηαη θακία αλάγθε 
απζηεξήο πεξηραξάθσζεο ησλ ππό κεηαζρεκαηηζκό αζηηθώλ ηκεκάησλ. Αληίζεηα κε ηνλ 
ηξόπν πνπ απνδνκήζεθαλ νη ακεξηθαληθέο θαη επξσπατθέο κεγαινππόιεηο θαηά ηηο 
δεθαεηίεο ηνπ ‘80 θαη ’90, κε ηε δεκηνπξγία ζαθώλ δσλώλ ζηα όξηα ηνπο, ηνλ 
θαηαθεξκαηηζκό θαη ζπρλά ηελ απνδόκεζε ηεο πόιεο, ηε δεκηνπξγία γθέην καθξηά από 
ηα αζηηθά θέληξα θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο ζε πεξηνρέο πξναζηίσλ, ζηελ Αζήλα 
παξαηεξνύκε ηε ρσξίο όξηα δηάρπζε ζην αζηηθό πεξηβάιινλ: δίπια ζε πεξηνρέο ηνπ 
θέληξνπ, δώλεο νηθνλνκηθήο, ηνπξηζηηθήο θαη αξραηνινγηθήο βαξύηεηαο ππάξρνπλ νη 
πιένλ ππνβαζκηζκέλεο θαη ξππαξέο αζηηθέο πεξηνρέο. Η ρανηηθή δνκή ηεο ζύγρξνλεο 
πόιεο είλαη παληνύ νξαηή, είλαη δνκηθό ζηνηρείν ηεο, γηαπηό θαη είλαη ηόζν εληππσζηαθή 
ε απνπζία απζηεξνύ αζηηθνύ απνθιεηζκνύ ζε πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, αθόκε θαη 
ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο θξίζεο. 
 
3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η εγγελήο ρανηηθή δνκή ηνπ Αζελατθνύ άζηενο κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά αιιά 
ζηαζεξά, ειάρηζηα ζπκίδνπλ ηελ πόιε όπσο ήηαλ πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο. Με δεδνκέλε 
ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ είλαη πηζαλόλ ζηελ ίδηα 
δηαπίζησζε λα θαηαιήγνπκε εθ λένπ ζε κεξηθέο δεθαεηίεο από ηώξα. Σν απνηέιεζκα ηνπ 
κεηαζρεκαηηζκνύ ρανηηθώλ αζηηθώλ δνκώλ, δύζθνια κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε επηηπρία, 
θαζώο εμαξηάηαη θαη από παξάγνληεο πνπ δελ νξίδνληαη κνλνζήκαληα κέζσ ηνπ 
νξγαλσκέλνπ ζρεδηαζκνύ, πόζν δε κάιινλ ζε κηα κεγαινύπνιε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο απηόο απέρεη αθόκε αξθεηά από ηελ παγίσζε 
ηνπ, ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ εμέιημε ηεο Αζήλαο νθείιεη λα ιακβάλεη ππ’όςηλ θάζε 
θνξά κηα ζεηξά από θνηλσληθνπνιηηηθνύο παξάγνληεο, πέξα από δεδνκέλα αζηηθήο 
ζρεδίαζεο θαη επίζεκεο αξρηηεθηνληθήο. Πνην κπνξεί λα είλαη ην κειινληηθό κνληέιν 
αζηηθήο εμέιημεο ηεο Αζήλαο είλαη αθόκε αζαθέο, ζίγνπξα όκσο παξνπζηάδεη 
ελδηαθέξνλ ε θαηαγξαθή θαη  πεξεηαίξσ κειέηε θαη  αλάιπζε ηνπ, θαζώο απνηειεί έλα 
είδνο ηζηνξηθά δηαηεξνύκελν παξάδνμνπ’ όηη θη αλ έρεη αληηκεησπίζεη ε πόιε ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, δελ έπαςε πνηέ λα ράλεη ηε βησζηκόηεηα ηεο, πνηέ δελ εγθαηαιείθζεθε 
νινθιεξσηηθά από ηνπο θαηνίθνπο ηεο, νύηε θαηέξξεπζε ππό ην ίδην ηεο ην βάξνο. ε 
πείζκα ησλ πηζαλνηήησλ, ε Αζήλα ηνπ 21νπ αηώλα πεξηζζόηεξν πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ, 
παξά ηελ απνζηξνθή καο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κεηαιιαγή ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, απφ ηελ επηθείκελε ιεηηνπξγία εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 
εδαθηθή ελφηεηα ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο (Β.Α.) Υαιθηδηθήο. Η ρσξνζέηεζε κεηαιιείσλ 
ραιθνχ θαη ρξπζνχ ζην έδαθνο ηεο Υαιθηδηθήο θαηέζηε δπλαηή κέζσ ηεο εθρψξεζεο 
άλεπ φξσλ, κεγάισλ ηκεκάησλ δεκφζηαο δαζηθήο γεο ζε ακθηιεγφκελεο επελδπηηθέο 
πξσηνβνπιίεο. 

Οη κεηαιιαγέο ζηελ παξαγσγή ηνπ ρψξνπ εμεηάδνληαη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο 
ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ πθίζηαληαη ηε κεηάιιαμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ηεο 
πεξηνρήο ηνπο θαη κέζα απφ ηε ζρέζε θξάηνπο θαη αγνξάο˙ έλα ζχλζεην πεδίν κειέηεο 
ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη πνπ νδεγνχλ ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ζε 
ζεκαληηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο ζηηο ζεκεξηλέο 
ζπλζήθεο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ 
κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. 
Με ηελ επηηφπηα έξεπλα, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο νη λέεο θνηλσληθέο 
ζρέζεηο θαη κνξθέο δξάζεο πνπ αλαδχνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνπηθψλ θηλεκάησλ ζηελ 
Υαιθηδηθή. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην κνληέιν νξγάλσζεο 
ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, φπνπ ηα λέα θηλήκαηα αληίζηαζεο θαη αιιειεγγχεο 
εδαθηθνπνηνχληαη σο ζπιινγηθέο εκπεηξίεο ζε απηφλ, κέζσ ησλ δεζκψλ θαη ησλ ζρέζεσλ 
πνπ αλαπηχζζνπλ.  

 
Λέξειρ κλειδιά: Β.Α.Χαλκιδική, εξοπςκηικέρ δπαζηηπιόηηηερ, ανάπηςξη, ηοπική κοινωνία. 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ - ΝΟΗΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 
 

Η εκπεηξηθή εξγαζία δηεμάγεηαη ζην έδαθνο ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο (Β.Α.) Υαιθηδηθήο, 
πεξηνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα καθξαίσλε ηζηνξία κεηαιιεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζπλαληάηαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κε δηαθνξεηηθέο 
πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Απηή ε εξγαζία, ηδσκέλε κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 
ζπλζήθεο ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 
λενθηιειεχζεξε «απειεπζέξσζε» ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο κε μέλεο επελδχζεηο, νη νπνίεο 
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νδεγνχλ ζηελ επέθηαζε ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιχ κεγαιχηεξε θιίκαθα 
απφ νπνηαδήπνηε πξνυπάξρνπζα εθκεηάιιεπζε, πξνζδνθά λα δηεξεπλήζεη ηηο θνηλσληθέο 
εληάζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ επηθέξεη απηή, ζηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο. Η εξγαζία 
πιαηζηψλεηαη απφ δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

Σνπηθνπνηεκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (ESRC, 2010-12) πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε ζηε Β.Α.Υαιθηδηθή, πνπ πεξηιακβάλεη ην 
ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ δπλεηηθήο εμφξπμεο. Η πεξηνρή κειέηεο δέρεηαη ηε θζνξά ησλ 
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ιφγσ ηεο ήδε πινπνηεκέλεο -αιιά θαη κειινληηθήο- 
απνςίισζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ. Η καθξφρξνλε κεηαιινπξγία έρεη πξνθαιέζεη 
ππνβάζκηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ελψ κηα ζεηξά λέσλ κεηαιιείσλ, επηδηψθνπλ λα 
εμαζθαιίζνπλ λέεο παξνρέο λεξνχ. Όια απηά ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ 
νξπρείσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο, έρνπλ νδεγήζεη ζε αλεζπρίεο ζρεηηθά 
κε ηηο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη εληάζεηο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, 
εληάζεηο πνπ έρνπλ σο θνηλφ παξαλνκαζηή ηηο επηδηψμεηο ηεο θαζεκηάο θνηλσληθήο 
νκάδαο γηα ην πσο νξακαηίδεηαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

ην ηνπηθφ επίπεδν, ε έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ φπσο 
ζπλεληεχμεηο πιεξνθνξεηψλ (πνιίηεο ηεο πεξηνρήο), επηθέληξσζε ζε θνηλσληθέο νκάδεο 
αηρκήο θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζρεηηθή κε ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ πεξηνρή. 

Δπηπιένλ, κε βάζε απηήλ ηελ εκπεηξηθή θαη βηβιηνγξαθηθή κειέηε, ε εξγαζία 
επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

• θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηεο 
αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή. 

• ζπκβνιή ζηνλ αθαδεκατθφ θαη πνιηηηθφ δηάινγν, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο πνπ επηθέξεη ζε βάξνο ησλ 
ππνινίπσλ ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη κία πεξηνρή.  
 
2. Ο ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Χ ΣΟ ΒΑΙΚΟ 
ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΤΠΔΡΑΠΙΗ ΣΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΔΠΔΝΓΤΗ. 
 

Γεδνκέλνπ φηη ε λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο εμνξπθηηθήο 
βηνκεραλίαο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο γεσγξαθίεο ηεο εμφξπμεο, ε αλάιπζε ζα 
βαζηζηεί ζηε «λενθηιειεπζεξνπνίεζε» ηεο θχζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηηο επηινγέο 
αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εδαθηθνπνηνχληαη ζε απηή.  

Απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ λεν-θηιειεχζεξνπ κνληέινπ ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγνξψλ ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα, φιεο νη θπβεξλήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ 
πξνσζήζεη ηηο άκεζεο, θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, επελδχζεηο - fast-track. Σα θίλεηξα πνπ 
πξνζθέξνληαη ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο απφ ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, 
ζπκπεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο, δηεπθνιχλζεηο κέζσ ‘θηιηθψλ’ 
πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ, ππνζρέζεηο γηα θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη πξνλφκηα γηα 
επαλεπέλδπζε θαη επαλαπαηξηζκφ ησλ θεξδψλ, θαηά βνχιεζε ηνπο. 

Με ην Νέν Ρπζµηζηηθφ ρέδην Θεζζαινλίθεο (λΡΘ) νξίδνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο 
ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ζε κία επξεία θιίκαθα, πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ 
έθηαζε ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ 
ππνελφηεηα ηεο Β.Α.Υαιθηδηθήο αλαθέξεηαη φηη ρσξνζεηνχληαη «πάπκα µεηαλλεςηικών 
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δπαζηηπιοηήηων για ηην αξιοποίηζη ηων µεηαλλεςηικών πόπων ζε απµονία µε ηην 
πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ»1. Δλψ γίλεηαη ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζηελ «πποώθηζη 
εναλλακηικών µοπθών ηοςπιζµού», ε επηδίσμε γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο 
θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ έιιεηςε πξνηάζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηζφηηκεο αλάπηπμεο 
ησλ ππφινηπσλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ.  

 

 
σήμα 1. Νεν Ρπζκηζηηθφ ρέδην Θεζζαινλίθεο2 (πεγή: http://www.orth.gr/) 

 
Η δεκφζηα έθηαζε πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην θξάηνο γηα κεηαιιεπηηθή αμηνπνίεζε 

θαη ε νπνία απνηειεί πιένλ κεηαιιεπηηθή ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο είλαη 317.000 
ζηξέκκαηα ηνπ φξνπο Κάθαβνο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα επέθηαζεο ησλ εμνξπθηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε ην άλνηγκα θαη άιισλ κεηαιιείσλ, φπσο θαη ηα δχν πξνυπάξρνληα 
κεηαιιεία ζην ηξαηψλη θαη ηε ηξαησλίθε (θνίηαζκα Μαχξσλ Πεηξψλ). Απφ ηε 
ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο 
Α.Δ.(κεηνρηθφ θεθάιαην: 95%Eldorado Gold, 5%Διιάθησξ) κε ην λΡΘ, πξνθχπηεη φηη 
ην ειιεληθφ θξάηνο πξνβαίλεη ζε έλαλ επηιεθηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξνσζεί ηα 
κεηαιιεπηηθά ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Σν ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ φξπγκα εμφξπμεο 
ζηελ πεξηνρή ησλ θνπξηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ ζηελ 
Οιπκπηάδα θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ηξαηψλη, δεκηνπξγνχλ κία έληαζε 
κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ μεπεξλά ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη δξα 
αληαγσληζηηθά κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ηελ αγξνηνθηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Δηδηθφηεξα, ε ρσξνζέηεζε κεγάιεο θιίκαθαο εμνξχμεσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 
κεηαιιεπηηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Η κεηαιινπξγία ήηαλ πάληα κηθξήο θιίκαθαο 
θαη ε εθκεηάιιεπζε γηλφηαλ ππφγεηα, θαη παξφηη ε πεξηνρή είρε βξεη θάπνηα ηζνξξνπία 
κεηαμχ απηήο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ππφινηπσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε 
ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή είλαη εκθαλήο ηφζν ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο φζν θαη ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα κνιπζκέλα λεξά ησλ 
πεγψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Νενρσξίνπ3 κε ζπγθεληξψζεηο ζε αξζεληθφ πνιχ πάλσ απφ ηηο 
επηηξεπφκελεο θαη νη εθξνέο πγξψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Οιπκπηάδαο, 

                       
1 Νέν Ρπζµηζηηθφ ρέδην Θεζζαινλίθεο, ζει.7. 
2 ππφ ζεζκνζέηεζε, αλακέλεηαη λα ηεζεί πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή. 
3 ηειεπηαία πεξίπησζε ην λεξφ ηνπ Νενρσξίνπ, φπνπ κεηξήζεθε απμεκέλε ζπγθέληξσζε αξζεληθνχ, ιφγσ 
ησλ εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο ζηελ πεξηνρή ηεο Πηάβηηζαο, κία απφ ηνπο επφκελνπο 
κεηαιιεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εληαίνπ κεηαιιεπηηθνχ πεδίνπ κε βάζε ην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο «Διιεληθφο 
Υξπζφο». Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε ηεξάζηηα απψιεηα λεξνχ ιφγσ ησλ αλαγθψλ ησλ εξεπλεηηθψλ 
γεσηξήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 
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πξνεξρφκελα απφ ην εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο4. Δπίζεο, ε θαθή 
πεξηβαιινληηθή εηθφλα ησλ παιαηψλ θαη κε απνθαηεζηεκέλσλ επηθαλεηαθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ είλαη εκθαλήο. Η κε απνθαηάζηαζε ησλ ιεθαλψλ, κε παιαηά ηέικαηα, 
αθφκα θαη ζήκεξα ξππαίλνπλ ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή ηεο Οιπκπηάδαο.  

ε φηη αθνξά ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο, ε ρσξνζέηεζε ησλ κεηαιινπξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαηαιακβάλεη ην δσηηθφ ηνπ ρψξν, αθπξψλνληαο ην ζηελ πξαθηηθή ηνπ 
εθαξκνγή. Δηδηθφηεξα, νη ππφ-δεκηνπξγία νδηθνί άμνλεο ηνπ λΡΘ δελ πεξηιακβάλνπλ ηε 
Β.Α.Υαιθηδηθή, πνπ ελψ ζήκεξα απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν γηα ην Άγην Όξνο, ηεο ηελ 
ζηεξνχλ θαη κε ηε δεκηνπξγία αθηνπινηθήο ζχλδεζεο, ηελ παξαθάκπηνπλ. Δπηπξφζζεηα, 
δε ιακβάλεηαη κέξηκλα πξνάζπηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα νηθηζκψλ5, πνπ δελ έρνπλ 
θακία ζρέζε κε ηε κεηαιινπξγία, αιιά εηνηκάδνληαη λα ππνηαρζνχλ ζηηο ζπλέπεηεο πνπ 
απηή επηθέξεη, κε ηε κνλνθαιιηέξγεηα ησλ εμνξχμεσλ πνπ ηνπο επηβάιιεηαη.  

 

 
σήμα 2. Μεηαιιεπηηθή ηδηνθηεζία (πεγή: http://portal.tee.gr) 

 
3. ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ 
 

Η δεκφζηα ζηάζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμφξπμε νξπθηψλ πφξσλ, ηδίσο ζε 
κεγάιεο θιίκαθαο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, εμαξηάηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηε κεηαιιεπηηθή ηζηνξία ηεο 
πεξηνρήο θαη ηε θήκε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη εηαηξείεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δλψ νη 
ζπγθξνχζεηο αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ, δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν 
γηα ηηο εμνξπθηηθέο θαη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληαλαθινχλ επίζεο πνιηηηθέο θαη 
ηδενινγηθέο δηακάρεο γχξσ απφ ηελ επηζπκεηή αλάπηπμε.  

Οη παξάγνληεο, ιφγσ ησλ νπνίσλ ζπκβαίλνπλ νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζε ησλ εμνξχμεσλ κεγάιεο θιίκαθαο, είλαη: 1) ε 
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 2) ε θπζηθή ιεηςπδξία θαη ε έιιεηςε πνπ παξάγεηαη απφ 
ηελ αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πξνο φθεινο ησλ εηαηξεηψλ 
εμφξπμεο, 3) ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηεο κεηαιινπξγίαο θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ππφινηπσλ 
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 4) ηα πςειά επίπεδα ηεο αλεξγίαο / ππναπαζρφιεζεο ζηηο 
πεξηνρέο εμνξχμεσλ, 5) κηα «θιεξνλνκηά» θαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εμνξπθηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη θνηλνηήησλ, πνπ νθείιεηαη ζπλήζσο ζε βηψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ 
                       
4 ζχκθσλα κε απηά πξνθχπηεη φηη νη πεξηεθηηθφηεηεο βαξέσλ θαη ηνμηθψλ κεηάιισλ (As, Pb, Zn, Mn, θ.α) 
ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα ηφζν γηα ηνπο απνδέθηεο φζν θαη γηα ρξήζε ηνπ λεξνχ. 
http://soshalkidiki.wordpress.com/2013/07/02  
5 Απηά ηα ρσξηά είλαη ε Ιεξηζζφο, ε Οπξαλνχπνιε, ηα Νέα Ρφδα θαη ε Ακκνπιηαλή. 
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παξειζνληηθψλ εμνξπθηηθψλ επελδχζεσλ. Γχν βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο κεηαιινπξγηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ απνδεηθλχεηαη ηφζν 
πξνβιεκαηηθή είλαη φηη ηα αληίπαια κέξε αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη 
λφεκα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο πεξηνρήο.  

Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζαλ αεηθφξνο 
είλαη νη πφξνη πνπ θαηαλαιψλεη λα κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
λα κε ξππαίλεηαη. Όκσο, ε δηαπίζησζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ6, 
είλαη φηη κεηά ην πέξαο ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 
κφλν αεηθφξνο δελ ζα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, αθνχ ζα έρεη θαηαλαιψζεη πφξνπο πνπ 
δελ αλαλεψλνληαη, πφξνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη 
ηελ χπαξμε άιισλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ν ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο 
ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα κεηαιιεία, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 
ππάξρνπζεο ζέζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο κειηζζνθνκίαο, ηεο 
γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, ζέζεηο νη νπνίεο ζα απεηιεζνχλ άκεζα απφ ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ κεηαιιείσλ. Ωο επηζηέγαζκα, ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο απηψλ ησλ πφξσλ απφ 
κειινληηθέο γεληέο ρσξίο θαλ λα εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο.  

Όπσο δειψλνπλ νη αληηδξψληεο θάηνηθνη, γηα 16 ρξφληα αγσλίδνληαη θαηά ηεο 
αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ. Αλαθέξνπλ, φηη ζηνπο νηθηζκνχο απαζρνιείηαη πνιχο θφζκνο 
ζηνλ ηνπξηζκφ, ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηελ αιηεία, δνπιεηέο νη νπνίεο ζα ραζνχλ 
εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ ε βαξηά βηνκεραλία ηεο 
κεηαιινπξγίαο επηθέξεη. Πξνζζέηνπλ φηη ζα θαηαζηξαθνχλ νιφθιεξνη παξαγσγηθνί 
ηνκείο, νη νπνίνη είλαη ήδε επηξξεπείο ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ ηεο δεκνηηθήο 
αξρήο θαη ησλ δηαδνρηθψλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ έρνπλ ζέζεη νπζηαζηηθά ηελ 
πεξηνρή φκεξε ηεο κεηαιινπξγίαο. Η απν-αλάπηπμε (Taibo, 2012) απφ ηηο 
κεηαιινπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνβάιιεηαη σο ε κφλε εθηθηή ιχζε ζην πεξηβαιινληηθφ 
θαη εξγαζηαθφ αδηέμνδν ζην νπνίν βπζίδεη ηελ πεξηνρή ε κνλνζεκαηηθή αλάπηπμε ηεο 
εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο. Μία αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ ζπκπαξαζχξεη ηνπο 
ππφινηπνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη πνπ ζηεξεί απφ ηνπο πνιίηεο 
νπζηαζηηθφ, ελεξγφ θαη δεκνθξαηηθφ ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε 
δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ νη ίδηνη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Η Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ. δξα ζηελ πεξηνρή σο έλα «κηθξφ θξάηνο» πειαηεηαθψλ 
ζρέζεσλ, σθεινχκελε απφ ηα πξνλφκηα πνπ ηεο έρνπλ παξαρσξήζεη νη δηαδνρηθέο 
ειιεληθέο θπβεξλήζεηο. Σφζν ζε επίπεδν εξγαζηαθψλ φζν θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ έρεη 
δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εμάξηεζεο φπνπ πέξα απφ ηηο δξνκνινγνχκελεο πξνζιήςεηο πνπ 
δελ ζα μεπεξλνχλ ηηο ελληαθφζηεο (900) ηνλ  9ν ρξφλν -φηαλ ε εμνξπθηηθή επέλδπζε ζα 
βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία- πξνβαίλεη επηπιένλ ζε πξνζιήςεηο πνπ ζθνπεχνπλ ζε έλα 
απνηειεζκαηηθφηεξν θνηλσληθφ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ, «πξνζθέξεη» δνπιεηέο 
πξνζσξηλέο, πξνσζνχκελεο απφ ην ΔΠΑ θαη πινπνηεκέλεο κέζσ απηνχ, κε απνηέιεζκα 
ε εηαηξεία λα πξηκνδνηείηαη γηα πξνζιήςεηο πνπ δελ πιεξψλεη κηζζνχο. ην φλνκα ηεο 
αμηνπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πφξσλ δειαδή, κπνξεί λα δεκηνπξγεί κεληαίνπο 
απαζρνιήζηκνπο εξγάηεο κε εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο θαη πνιιέο θνξέο κε 

                       
6 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην πφξηζκα ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., νη κειέηεο ηνπ πκβνπιίνπ 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ Σ.Δ.Δ.-Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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αλχπαξθην εξγαζηαθφ αληηθείκελν7. ηεξψληαο θαη απφ απηνχο ηε δπλαηφηεηα θξηηηθήο 
πάλσ ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο8, ζην θαηά πφζν αμίδεη ε κνλνζεκαηηθή εθκεηάιιεπζε 
ηεο πεξηνρήο κε ηελ εμφξπμε ηνπ ρξπζνχ9, απεηιψληαο ή θαηαζηξέθνληαο παξαγσγηθνχο 
ηνκείο πνπ ε ζπλχπαξμε ηνπο κε ηε βαξηά βηνκεραλία ηεο κεηαιινπξγίαο είλαη αδχλαηε.    
 
4. ΟΙ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΔΚΓΙΚΗΔΙ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ – ΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ ΣΟΤ. 
 

Η κεηαιιεπηηθή εηαηξεία, εθκεηαιιεπφκελε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, απαζρνιεί 
εξγαδνκέλνπο απφ πέληε ρσξηά (αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ θακία δνπιεηά λα θάλνπλ), πνπ 
βξίζθνληαη γχξσ απφ ην ηξαηψλη, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα κπιφθ εξγαδνκέλσλ 
εμαξηεκέλν απφ απηή πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην έξγν. Σα δέθα άιια ρσξηά, πνπ είλαη 
ρσξνζεηεκέλα γχξσ απφ ηελ Ιεξηζζφ, απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο αληίζηαζεο θαη, σο εθ 
ηνχηνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία (Hardy, 
2013). ε απηφ ην πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηελ ηαθηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη 
βαζίιεπε»  λα εθαξκφδεηαη απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία κε αλεζπρεηηθά απνηειέζκαηα ζηα 
ρσξηά ηεο Β.Α.Υαιθηδηθήο, νη θάηνηθνη έρνπλ δηραζηεί ζε ππέξκαρνπο ηεο εμφξπμεο 
ρξπζνχ θαη ζε θαζνιηθνχο αξλεηέο ηεο.  

Σν ηνπηθφ θίλεκα πνπ αληηδξά, δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε επηζηεκνληθέο 
γλσκνδνηήζεηο θαη ζπλδηακνξθψλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αληηηίζεηαη ζε απηή ηελ 
επέλδπζε κε ηελ πιεηνςεθία ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Η γλψζε πνπ ε ηνπηθή 
θνηλσλία έρεη θαηαθηήζεη βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζεκαζία πνπ δίλεη ζε επηζηεκνληθέο 
κειέηεο ψζηε λα θαηαιήμεη αλ απηή ηειηθά ε επέλδπζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν 
ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

Σα άιπηα πξνβιήκαηα πνπ πξνβάιινληαη απφ ην ηνπηθφ θίλεκα ζπλνςίδνληαη θπξίσο 
ζηελ πξφζβαζε ζε πδάηηλνπο πφξνπο, ζηελ επάξθεηά ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε εμφξπμε 
θαηαλαιψλεη θαη κνιχλεη κεγάιεο πνζφηεηεο ππφγεησλ πδάησλ, αιιά θαη θνηλσληθά 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Zibechi, 2010). Γειαδή, 
δεηήκαηα δεκνθξαηηθήο ζπλνρήο, απαξαίηεηα γηα ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ 
αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ρσξηψλ, πνπ ππνζθάπηνληαη απφ ηε δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνχ 
ηζηνχ ζηνλ νπνίν έρεη επηδνζεί ε εηαηξεία θαη νη θξαηηθνί θνξείο.  

Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο εμφξπμεο ρξπζνχ γηα ηηο ηδησηηθέο 
πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπηλσλ 
θνηλσληψλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία10 ηα ηειεπηαία ρξφληα εμάγνληαη θαηά κέζν 

                       
7 http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/4 : ην πιήξεο θείκελν, απφ ην νπνίν απνξξένπλ ηα 
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη. 
8 δελ ππνλνείηαη φηη ε δνπιεηά ηνπ κεηαιισξχρνπ είλαη επηδήκηα γηα ηελ θνηλσλία αιιά φηη πξέπεη λα 
επαλαλνεκαηνδνηεζνχλ νη αλάγθεο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη εμνξχμεηο κεηάιισλ πνπ ε ρξεζηκφηεηα ηνπο 
ακθηζβεηείηαη θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο δαπαλάηαη ελέξγεηα πνιιαπιάζηα απφ ηα νθέιε πνπ 
απνθνκίδεη κία θνηλσλία, ε νπνία δερφκελε ην θφζηνο απηψλ ησλ εμνξχμεσλ πιήηηεηαη αλεπαλφξζσηα ζε 
δηάθνξα επίπεδα˙ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ζρέζεσλ κε ην δηραζκφ ησλ θνηλσληψλ λα απνθηά 
επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο, θενπδαξρηθψλ νηθνλνκηθψλ εμαξηήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πγείαο κε θφλην έλα 
ππαξθηφ (ή κειινληηθφ) θαηεζηξακκέλν πεξηβάιινλ, πνπ πξνήιζε ιφγσ πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ κίαο 
θνηλσλίαο πνπ δελ επεκεξεί απηή αιιά πνπ επεκεξνχλ εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο πάλσ ζε απηή.  
9 ελφο κεηάιινπ φπνπ κφλν κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ηνπ ζα κπνξνχζε λα ππεξθαιπθζεί ε δήηεζε ηνπ γηα 
βηνκεραληθέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, φπσο αλαιχεηαη ζην (επφκελν) 4ν Κεθάιαην. 
10 http://www.numbersleuth.org/worlds-gold/  
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φξν 2.400 κεηξηθνί ηφλνη ρξπζνχ εηεζίσο. Παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
αλαθχθισζεο ρξπζνχ παξάγνληαη 1.500 κεηξηθνί ηφλνη. Ο εμαγφκελνο θαζψο θαη ν 
αλαθπθισκέλνο ρξπζφο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 52% ζηελ παξαγσγή θνζκεκάησλ, θαηά 
18% βξίζθεηαη σο επίζεκα απνζέκαηα ζηηο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ, θαηά 16% επελδχεηαη 
απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ην 12% ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηερλνινγηθέο θαη βηνκεραληθέο 
εθαξκνγέο. Δχινγα δεκηνπξγείηαη ε απνξία ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο 
εμφξπμεο ρξπζνχ, θαζψο αλ δερζνχκε σο κφλε πξαγκαηηθή αλάγθε ηεο αλζξσπφηεηαο γηα 
παξαγσγή ρξπζνχ, απηή πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο βηνκεραληθέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο 
εθαξκνγέο, είλαη θαλεξφ φηη ζα κπνξνχζε λα ππεξθαιπθζεί κε ηελ αλαθχθισζε ηνπ ήδε 
ππάξρνληνο ρξπζνχ. 

Οη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ θηλήκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαγσγή ελφο αληίινγνπ 
απέλαληη ζηε κεηαιιεπηηθή επέλδπζε. Μέζα απφ ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο επηζηεκνληθέο 
ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη,  παξνπζηάδνπλ πξνηάζεηο φπνπ πξνζπαζνχλ λα 
ζπλζέζνπλ θαη λα θάλνπλ εθηθηή κία ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Πξνσζνχλ ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα κέζσ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
ηδξχνπλ αληη-ηεξαξρηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 
βηνηερλίεο. Δπηπιένλ, δηνξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο νηθνηνπξηζκνχ κε παξάιιειε 
πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Πξνβάιινπλ 
δειαδή κηα ζπλεηαηξηζηηθή αληίιεςε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο πνπ ηελ νξίδνπλ θαη ηε δηακνξθψλνπλ. Σα κηθξά απηά βήκαηα αλαζπγθξφηεζεο 
ηεο πεξηνρήο, απαληνχλ πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ζην εξψηεκα ηη είδνπο αλάπηπμε 
επηζπκνχλ.  

 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαπηπμηαθή 
δηαδηθαζία πνπ ε θάζε ρψξα αθνινπζεί. Γελ κπνξεί λα αγλνεζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη ε 
κεηαιινπξγία ζηε δσή καο θαη ε ρξεζηκφηεηα κεηάιισλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ 
αλαγθψλ. Σα δεηήκαηα φκσο πνπ δηαθπβεχνληαη κέζα απφ ηελ επηινγή εθκεηάιιεπζεο 
ησλ νξπθηψλ κηαο πεξηνρήο είλαη πνιιέο θνξέο αληηζεηηθά κεηαμχ ηνπο, εμ’νχ θαη νη 
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, σο ν δέθηεο ησλ αληίπαισλ αλαπηπμηαθψλ ζεσξήζεσλ, 
δελ κπνξεί λα επηηειεί «νπδέηεξν» ζρεδηαζκφ. πγθεθξηκέλα ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 
δηαλχνπκε, νξηδφκελε ζαλ ε αλαπηπμηαθή πεξίνδνο ηεο θξίζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ην 
επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην θαη ε θξαηηθή εμνπζία εθεπξίζθνπλ θαηλνχξηα, επέιηθηα 
εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, γηα λα επηηχρνπλ βξαρππξφζεζκε αλάπηπμε, πνπ ζα ηνπο δψζεη 
άκεζα θαη γξήγνξα θέξδε. Ιζρπξίδνληαη φηη πξνζβιέπνπλ ζην λα κπεη ε ρψξα ζε 
αλαπηπμηαθή ηξνρηά κε νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηε ζηηγκή πνπ 
πξνσζνχλ fast track αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο εμ νξηζκνχ ηνπο, παξαθάκπηνπλ 
αδεηνδνηήζεηο, πνιενδνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θχζεσο θαη ηειηθά ηελ ίδηα ηε θχζε 
ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ νη ίδηεο πνιηηηθέο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο 
είραλ πξνσζήζεη. 

Η ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηελ πξνψζεζε ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ δελ 
πεξηνξίδεηαη ζηνλ επηιεθηηθφ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ. Η δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ αγψλα 
θαη ηεο θαηαζηνιήο πνπ απηφο πθίζηαηαη είλαη πξνβιεκαηηθή. Σα Μ.Μ.Δ. πνπ βξίζθνληαη 
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ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, θηινμελνχλ 
επαλεηιεκκέλα δηαθεκίζεηο ηεο εηαηξείαο εμφξπμεο, απνζησπψληαο ηηο πξαγκαηηθέο 
δηαζηάζεηο ηνπ αγψλα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηηο θσλέο εθείλεο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ην 
πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ζηελ πεξηνρή, πνπ εκθαλίδεηαη δπζαλάινγν ησλ 
φπνησλ κειινληηθψλ νθειψλ. Η πξνπαγάλδα ππέξ ηεο εμφξπμεο ζηεξίδεηαη ζηελ «εζληθή 
αλάγθε» γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ππνζρφκελε ηφλσζε ηεο 
νηθνλνκίαο ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο γεληθεπκέλεο χθεζεο. 

Η ηνπηθή θνηλσλία πνπ αληηηίζεηαη, δηεθδηθεί ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο ΒΑ 
Υαιθηδηθήο σο «Μεηαιιεπηηθήο», κε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ 
κεηαιιείσλ θαη ησλ απνςηισκέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Πξνβάιιεη ηελ αλάγθε γηα κία 
βηψζηκε θαη νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην βαζκφ ηα 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (Κιακπαηζέα, 2010) ηνπ θάζε νηθηζκνχ, κε πξψηηζηε 
κέξηκλα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε, ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία 
γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη ηα δίθηπα απαζρφιεζεο κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ζηελ πεξηνρή, αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

Σειηθά, ε εθηεηακέλε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ ηξφπν 
γηα ηελ αξπαγή θνηλψλ πφξσλ, νη νπνίνη παξαρσξνχληαη ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ 
αθελφο θεξδνζθνπνχλ πάλσ ζηε γε θαη αθεηέξνπ απνθιείνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο 
θαηφρνπο ησλ πφξσλ θαη ηεο πεξηνρήο απφ νπνηαδήπνηε επηινγή δηαρείξηζεο ηνπο. Με 
βάζε απηή ηε ινγηθή, ην ηνπηθφ θίλεκα απνξξίπηεη ζπλνιηθά ηε δηαρείξηζε ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ νξπθηψλ πφξσλ αθφκα θαη κε ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε κέζσ 
εμνξπθηηθήο εηαηξείαο ππφ δεκφζην έιεγρν. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ ππόθεηηαη ζε κηα πνιπζύλζεηε 
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δπλακηθή άκεζα ζπλπθαζκέλε κε 
πιεζπζκηαθέο αλαζπλζέζεηο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αλαδηαξζξώζεηο, λέεο 
ρξήζεο γεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην 
αγξνηηθό θαη ην αζηηθό.  Ζ ζπλερήο εθαηέξσζελ ξνή πιεζπζκώλ θαη ππεξεζηώλ, 
όπσο θαη ε αλάδπζε λέσλ δηαρεηξηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη παξαγσγηθώλ πξαθηηθώλ 
αλαδεηθλύνπλ κηα πνηθηινκνξθία ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ζρέζεσλ ζεκαηνδνηώληαο παξάιιεια ηα πεπεξαζκέλα όξηα ηνπ κνλνπαξαγσγηθνύ 
θαη θπξίαξρνπ κέρξη πξόηηλνο ξόινπ ηεο γεσξγίαο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν. Με αθνξκή 
ηηο ελ ιόγσ ξηδηθέο αλαζπλζέζεηο ζα παξνπζηαζηνύλ νξηζκέλεο βαζηθέο δηαζηάζεηο 
ησλ παξαγσγηθώλ θαη ρσξηθώλ αιιαγώλ ζε κηα πεξηνρή ηεο Βνησηίαο κε έκθαζε 
ζηνπο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύο ζπζρεηηζκνύο αληαγσληζκνύ γύξσ από 
ζπγθξνπόκελεο πξαθηηθέο νηθεηνπνίεζεο θπζηθώλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθώλ πόξσλ.   
 
Λέξειρ Κλειδιά: ύπαηζξνο, ρξήζεηο γεο, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά δηαθπβεύκαηα, 
αγξνηηθέο ζπγθξνύζεηο, νηθνλνκηθή θξίζε. 

 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
  

Οη πξόζθαηεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο έρνπλ 
κεηαβάιεη ηνλ ραξαθηήξα πνιιώλ πεξηνρώλ ηεο ππαίζξνπ ώζηε ε άιινηε θπξίαξρε 
νηθνλνκηθή γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα λα ράλεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο. Ζ ύπαηζξνο επαλαμηνδνηείηαη σο έλα πξόζθνξν πεδίν επηρεηξεκαηηθώλ 
επθαηξηώλ θαη σο εμηδαληθεπκέλνο ρώξνο γηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηα 
αζηηθά θέληξα. Πξόζθαηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε εληζρύεη ηελ θαληαζηαθή πξόζιεςε 
ηεο ππαίζξνπ σο «θηιόμελνο» ηόπνο πνπ παξέρεη δπλαηόηεηεο απαζρόιεζεο, θζελήο 
ζηέγεο, ρακεινύ θόζηνπο δσήο, πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ θαη ν δεκόζηνο θπξίαξρνο 
ιόγνο (επίζεκε πνιηηεία, Μ.Μ.Δ., θιπ) αλαπαξάγεη πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
ελόο εηδπιιηαθνύ ηξόπνπ δσήο θαη επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ ζηελ ύπαηζξν.     

Ο κεηαβαιιόκελνο αγξνηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ππαίζξνπ δηακνξθώλεηαη από ηηο 
δπλακηθέο λέσλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο (εκπνξηθή αμηνπνίεζε πεξηνρώλ θπζηθνύ 
θάινπο, λέεο θαιιηέξγεηεο, ηνπηθά ηξόθηκα), ηηο πξννπηηθέο λέσλ ρξήζεσλ θαη 
ιεηηνπξγηώλ (εγθαηάζηαζε βηνκεραληώλ, ηνπξηζκόο θαη αλαςπρή) γηα ηνλ ίδην θπζηθό 
ρώξν αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε εηεξνγελώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ αγξνηηθνύ από 
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νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Σα θαηλόκελα απηά 
εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ηε ππαίζξνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε κεγάια αζηηθά 
θέληξα θαη σο εθ ηνύηνπ νη δπλακηθέο ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο θαζίζηαληαη 
ρσξηθά θαη ρξνληθά εγγύηεξεο (Bossuet, 2006, Halfacree, 2008). Τπό απηό ην πξίζκα, 
έρεη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνύλ νη εθαηέξσζελ επαλαμηνδνηήζεηο ηεο ππαίζξνπ θαη 
νη ζπλππάξρνπζεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ρώξσλ θαη θπζηθώλ 
πόξσλ από δηάθνξνπο θνηλσληθνύο δξώληεο.  
 
2. ΟΙ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ 
ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΤ. 

 
Οη πξόζθαηνη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ (πνιπιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 

γεσξγίαο, εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπίσλ θαη πόξσλ θιεξνλνκηάο, ηνπξηζκόο θαη 
ηξηηνγελνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ, θιπ), εληνπηζκέλνη ηόζν ζε επίπεδν ρξήζεσλ 
γεο θαη ιεηηνπξγηώλ (θαηνηθία, αλαςπρή, αηνιηθά πάξθα, θιπ.) όζν θαη ζε επίπεδν 
θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηνλ αγξνηηθό ηξόπν δσήο δηακνξθώλνπλ έλαλ 
πνηθηιόκνξθν θαη πεξίπινθν αγξνηηθό ρώξν. ην πιαίζην απηήο ηεο θνηλσληθήο αλα-
ζύλζεζεο αλαπηύζζνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν δπλακηθέο γεσγξαθηθήο θαη 
θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε θίλεηξα θαη πξνζδνθίεο επηρεηξε-
καηηθώλ επελδύζεσλ ζηελ ύπαηζξν ή απιά κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο. Ζ «λέα 
αγξνηηθόηεηα» ζπγθξνηείηαη κε όξνπο απνδέζκεπζεο από δεδνκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ρξήζεηο γεο (π.ρ. θηελνηξνθία, γεσξγία) αλαδεηθλύνληαο λέα εδαθηθά, 
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηαθπβεύκαηα. Γηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
ηνπ ‘αγξνηηθνύ’ θαη ηνπ ‘ηνπηθνύ’ θαη λέεο ζεκαζηνδνηήζεηο γηα ηνλ ίδην θπζηθό 
ρώξν από δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνλ εληόπησλ) κε 
δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηδενινγίεο νδεγνύλ ζε αληηθξνπόκελεο 
δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη πνιιαπιέο ζπγθξνύζεηο (Woods, 2011). Τπό απηό ην 
πξίζκα, είλαη αλαπόθεπθην ε άξζξσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 
θνηλσληθώλ δξώλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ίδην ρώξν ή πνπ δηεθδηθνύλ ηελ 
νηθεηνπνίεζε ησλ ίδησλ θπζηθώλ πόξσλ λα ππόθεηηαη ζε κηα πνιππινθόηεηα θαη 
ξεπζηόηεηα άκεζα ζπλπθαζκέλσλ κε ηνπο ηξόπνπο λνεκαηνδόηεζεο ηεο «θύζεο» 
θαη ηεο «ππαίζξνπ». ε θάζε πεξίπησζε νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 
άλζξσπνη θαη νη νκάδεο ζπκθεξόλησλ θαηαζθεπάδνπλ θνηλσληθά ηελ αγξνηηθόηεηα, 
παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ξεηνξηθέο (ιόγνπο). Σν «αγξνηηθό ηδεώδεο» (Bell, 
2006) ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο (ζπρλά αληηθξνπόκελεο) δηαδξακαηίδεη θεληξηθό 
ξόιν ζηνπο όξνπο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ή έληαμεο ησλ θνηλσληθώλ 
δξώλησλ ππό ην βάξνο θνηλσληθώλ, εζηθώλ, πνιηηηζκηθώλ θαη ηδενινγηθώλ 
δεζκεύζεσλ, ζε βαζκό πνπ κπνξνύκε πιένλ λα κηιάκε γηα «κηα ζπκβνιηθή κάρε γηα 
ηελ αγξνηηθόηεηα» (Mormont, 1990). 

Ζ πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε εληζρύεη ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο ππαίζξνπ σο 
επθαηξία επέλδπζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο, 
παξαδνζηαθά ηξόθηκα, πξάζηλε ηερλνινγία, θιπ) επαλαπξνζδηνξίδνληαο θαη εληζρύν-
ληαο ην «αγξνηηθό ηδεώδεο» κέζσ κηαο αληίιεςεο πεξί αλζεθηηθόηεηαο ηνπ αγξνηηθνύ 
ρώξνπ. Ωζηόζν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν δεκόζηνο θπξίαξρνο ιόγνο αλαπαξάγεη 
θαληαζηαθά ζηεξεόηππα πεξί εηδπιιηαθνύ πιαηζίνπ δσήο θαη επηρεηξεκαηηθώλ 
επθαηξηώλ ζηελ ύπαηζξν, ην ζεζκηθό πιαίζην αδπλαηεί λα θαηνρπξώζεη θαη 
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πξνζηαηεύζεη ηηο ρξήζεηο γεο (γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, δαζηθέο θαη 
θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, θνθ). ηελ παξνύζα εηζήγεζε θαη κε επίθεληξν ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπηθώλ πόξσλ θαη ηηο πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο ζε κηα Βνησηηθή 
πεξηνρή, ζα δηεξεπλεζεί ε θύζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ θαη 
εηδηθόηεξα: ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ησλ λέσλ δηαθπβεπκάησλ 
(θνηλσληθώλ, ρσξηθώλ, παξαγσγηθώλ, νηθνλνκηθώλ θιπ.) θαη ησλ αληαγσληζκώλ πνπ 
απνξξένπλ από ηηο αληηθξνπόκελεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ 
(δηαηήξεζε, παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ή πθαξπαγή ηεο γεο) θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 
πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηνπηθνύ, ηεο θνηλόηεηαο, ηεο αγξνηηθήο δσήο, θιπ. 

 
3. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Δμεηάδεηαη ε πεδηλή πεξηνρή ζηα όξηα ησλ Γήκσλ Θεβαίσλ θαη Σαλάγξαο, πνπ 
αθνινπζεί ην εληαηηθό κνληέιν γεσξγηθήο παξαγσγήο (κεγάια θεθάιαηα επέλδπζεο, 
εθκεράληζε, πςειέο εηζξνέο ζε ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα). Ζ ελ ιόγσ πεξηνρή 
ραξαθηεξίδεηαη από πςειή γεσξγηθή αλάπηπμε θαζώο απνηειεί εδώ θαη δεθαεηίεο 
βαζηθό ηξνθνδόηε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο θπξίσο ζε θεπεπηηθά, ησλ νπνίσλ 
νη εθηάζεηο απμάλνληαη ιόγσ ηεο πςειήο δήηεζεο από ην θαηαλαισηηθό θέληξν ηεο 
πξσηεύνπζαο. εκαληηθή πηπρή ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 
θεπεπηηθώλ απνηειεί ε πξνζθνξά άθζνλεο θαη θζελήο εξγαηηθήο δύλακεο ησλ 
νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη έπεηηα. Σν 
εκπεηξηθό πιηθό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζε πνηνηηθέο κεζόδνπο έξεπλαο 
θαη εηδηθόηεξα πξνέθπςε ζην πιαίζην εζλνγξαθηθήο έξεπλαο κέζσ καθξνρξόληαο θαη 
ζπζηεκαηηθήο επηηόπηαο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο (ζπλδπαδόκελε από πνιύρξνλε 
βησκαηηθή εκπινθή ζηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ, από αλνηρηέο 
ζπλεληεύμεηο θαη ιήςεηο ηζηνξηθώλ δσήο)   

 
4. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΗ ΣΗΝ ΔΠΟΥΗ ΣΗ ΚΡΙΗ. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΓΙΑΚΤΒΔΤΜΑΣΑ, ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΙ 
 

Ζ κεγαιύηεξε παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ζηελ πεξηνρή εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο 
ηνπ 1970 όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην πέξαζκα από ηελ εθηαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ 
ζηηεξώλ ζε εληαηηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Πξάγκαηη, ε ζηξνθή πξνο ηελ 
θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθώλ -θάησ από ην βάξνο ηεο επέθηαζεο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ 
ηεο Αζήλαο- κεηέβαιε ξηδηθά ηελ κνξθή ηεο γεσξγίαο δηεπξύλνληαο ηνλ 
εκπνξεπκαηηθό ραξαθηήξα θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 
εληάζζνληάο ηελ ζηελ ηξνρηά κηαο επξύηεξεο θαη ππεξηνπηθήο αγνξάο αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή ζπλερίδνληαη κε ξαγδαίν ξπζκό κε 
ζεκαληηθόηεξε ηελ εκθάληζε ρηιηάδσλ αιινδαπώλ αγξεξγαηώλ αξρέο ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1990 πνπ απαζρνινύληαη σο θζελή θαη παληόο θαηξνύ εξγαηηθή δύλακε ζηηο 
αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο. πλέπεηα απηώλ ησλ αιιαγώλ ήηαλ ε ζεκαληηθή αύμεζε 
θαιιηεξγήζηκσλ ζηξεκκάησλ, ε επέθηαζε ζην ρνλδξεκπόξην θαη λέεο επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (ππεξηνπηθέο επαγγεικαηηθέο ζπκθσλίεο κε ζνύπεξ κάξθεη, κεηαπα-
ξαγσγηθέο ππνδνκέο) εγθαηληάδνληαο ην πέξαζκα ησλ νηθνγελεηαθώλ 
εθκεηαιιεύζεσλ πξνο κηα θαπηηαιηζηηθνύ ηύπνπ επηρείξεζε. ην πιαίζην απηό 
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αλαδεηθλύεηαη κηα λέα, «ηζρπξή» θαη πνιιά ππνζρόκελε «κεζαίαο δπλακηθόηεηαο» 
θαηεγνξία αγξνηώλ, ζεκαηνδνηώληαο ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο αγξνηηθήο ηαπηόηεηαο 
κέζα από ην πέξαζκα από ηνλ απιό αγξόηε – θαιιηεξγεηή ζηνλ επηρεηξεκαηία-
έκπνξν-εξγνδόηε (Παπαηαμηάξρεο, 1996, Giddens, 1991, Πέηξνπ, 2008). 
Παξάιιεια, εληζρύεηαη ν αληαγσληζκόο αλάκεζα ζηνπο παξαγσγνύο πνπ επελδύνπλ 
ζε ζύγρξνλεο θαηνηθίεο, ζε αύμεζε ζηξεκκαηηθώλ εθηάζεσλ, ζε αθξηβά απηνθίλεηα 
θαη επαγγεικαηηθά 4Υ4, θαη επεθηείλεηαη ζε άιια πεδία θαηαλάισζεο, ηδηαίηεξεο 
ζπκβνιηθήο αμίαο γηα ην ηνπηθό πνιηηηζκηθό γίγλεζζαη (Γεκεηξίνπ-Κσηζώλε, 2003), 
όπσο αγνξά ππεξζύγρξνλσλ νηθνζθεπώλ, επηπιώζεηο θαηνηθηώλ θαζ’ ππόδεημε 
δηαθνζκεηώλ, επηζθέςεηο ζε θαδίλν θαη δηαζθεδάζεηο ζε λπρηεξηλά θέληξα ηεο 
Αζήλαο. Ζ ρξόληα παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή άλζηζε ηεο πεξηνρήο απνηππώλεηαη 
κάιηζηα κέζσ ιεθηηθώλ ζρεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν ηξόπνο έθθξαζεο απνθαιύπηεη ηε 
δόκεζε ελόο πξνλνκηαθνύ ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο, όπνπ ηε ζέζε ζηελ πςειόηεξε 
βαζκίδα ηεο παξαγσγηθήο ηεξαξρίαο θαηέρνπλ νη παξαγσγνί ηεο θνηλόηεηαο 
ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε: «Δίκαζηε ν 
ιαραλόθεπνο ηεο Αζήλαο». Ζ επξεία ρξήζε ηεο ιέμεο «ιαραλόθεπνο ηεο Αζήλαο», 
αθόκα θαη από εμσ-ηνπηθνύο δξώληεο (π.ρ. εκπόξνπο ηεο θεληξηθήο ιαραλαγνξάο ηνπ 
Ρέληε), νπζηαζηηθά απνηειεί έλα ηνπηθό ιεθηηθό ηδίσκα πνπ ιεηηνπξγεί σο όρεκα 
ηαπηόηεηαο θαη εληνπηόηεηαο δηαθνξνπνηώληαο «εαπηνύο» από άιινπο (Bourdieu, 
1999, Παπαδάθεο, 2003). Πξάγκαηη, ζηελ θνηλόηεηα κέρξη πξόζθαηα, ζε ζύλνιν 
16.000 θαιιηεξγήζηκσλ ζηξεκκάησλ ηα 7.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα είλαη θεπεπηηθά, 
ησλ νπνίσλ ε ζπγθνκηδή κεηαθέξεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηελ θεληξηθή 
ιαραλαγνξά κέζσ δεθάδσλ ηξη-αμνληθώλ θνξηεγώλ. Δλδεηθηηθή ηεο ρξόληαο 
παξαγσγηθήο αθκήο ηεο θνηλόηεηαο, είλαη θαη ε αξηζκεηηθή αλαινγία ησλ μέλσλ 
αγξεξγαηώλ πνπ ππνινγίδνληαη ζε 2.000 άηνκα έλαληη 500 ησλ γεγελώλ.  

Ωζηόζν, ε πξννπηηθή εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ πεξηνρή «θιόληζε» γηα 
πξώηε θνξά ηελ κέρξη ηόηε θπξίαξρε γεσξγηθή παξαγσγηθή ηεο ηαπηόηεηα θέξλνληαο  
αληηκέησπα ηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Πξάγκαηη, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 αξθεηνί 
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ελεπιάθεζαλ ζε ζπκπινθέο κε ηo πξνζσπηθό εηαηξείαο, πνπ 
μαθληθά εκθαλίζηεθε κε ζθαπηηθά κεραλήκαηα κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε 16 
αλεκνγελλεηξηώλ ζηα γύξσ πςώκαηα. Οη θάηνηθνη, ζηξέθνληαλ κάιηζηα ελάληηα θαη 
ζηα κέιε ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ -γηαηί όπσο ππνζηήξημαλ- ρνξήγεζαλ ηελ ελ ιόγσ 
άδεηα ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ηνπο θνηλνπνηεζεί ε ζρεηηθή απόθαζε παξά κόλν δύν 
εκέξεο πξηλ ιήμεη ε πξνζεζκία ελζηάζεσλ. Οη εληάζεηο θαη νη αληηπαξαζέζεηο 
δηήξθεζαλ πνιιέο εκέξεο κηαο θαη ηα ζπλεξγεία ηεο εηαηξείαο ην πξσί έζθαβαλ θαη 
ην ίδην βξάδπ νη θάηνηθνη κε ηα δηθά ηνπο ζθαπηηθά κπάδσλαλ. Ζ παξνπζία ηζρπξώλ 
δπλάκεσλ ησλ ΜΑΣ απέηξεςε πεξαηηέξσ ζπγθξνύζεηο, ελώ ε πξνζθπγή ησλ 
θαηνίθσλ ζην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο ηε ηειεπηαία ζηηγκή, απέηξεςε ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ. Γηα ηελ εηαηξεία, ε πεξηνρή ήηαλ ηδαληθή σο 
επηρεηξεκαηηθή επθαηξία αλάπηπμεο ππνδνκώλ, απαξαίηεησλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό 
ηεο ππαίζξνπ. Όπσο ππνζηήξηδαλ: «Σε απηή ηε ηεξάζηηα έθηαζε κε ηε δηαζέζηκε γε, ηη 
θαιύηεξν από έλα αηνιηθό πάξθν πνπ ζα έδηλε ώζεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη 
ζπλνιηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία πνπ ηόζν έρεη αλάγθε ε ρώξα;». Ζ επηηξνπή θαηνίθσλ 
αληέηεηλε: «Γηα πνηόλ εθζπγρξνληζκό καο κηιάηε; Η πεξηνρή καο ήδε είλαη εθζπγρξν-
ληζκέλε κέζσ ηεο γεσξγίαο. Καη ηη γεσξγία; Γεσξγία αηρκήο». Ζ απνρώξεζε ηεο 
εηαηξείαο από ηελ πεξηνρή δεκηνύξγεζε ηελ αίζζεζε όηη ε θαζεκεξηλόηεηα ζα 
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επέζηξεθε ζηνπο παιηνύο ηεο ξπζκνύο. Σα  γεγνλόηα, όκσο, εμειίρζεθαλ εληειώο 
δηαθνξεηηθά όηαλ κεηά από ιίγνπο κήλεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ θάκπν ηεο 
θνηλόηεηαο θσηνβνιηατθά πάξθα. Ζ αδεηνδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο έγηλε 
έπεηηα από κηα επίζεο πξσηνθαλή θαη ρσξίο πξνεγνύκελε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο -
όπσο ππνζηεξίδνπλ νη θάηνηθνη- απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε 
ηελ νπνία ε πεξηνρή απνραξαθηεξίζηεθε από πςειήο παξαγσγηθόηεηαο ζε ρακειήο 
παξαγσγηθόηεηαο γεσξγηθή δώλε. ήκεξα, ηα εγθαηεζηεκέλα θσηνβνιηατθά πάλει 
θαηαιακβάλνπλ κηα ζπλνιηθή έθηαζε 700 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ θαη κάιηζηα ζε 
γόληκα θαη αξδεπόκελα ρσξάθηα. Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζρεηηθά 
ππνζηεξίδνπλ όηη ε αγξνηηθή γε πξνζθέξεηαη θαη γηα άιιεο επηρεηξεκαηηθέο 
πξνζνδνθόξεο ρξήζεηο ελώ νη αγξόηεο ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα 
θαη λ’ απαγθηζηξσζνύλ από αλαρξνληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη εκκνλέο. Αληίζεηα, 
αξθεηνί παξαγσγνί ππνζηεξίδνπλ όηη απηό είλαη ε απαξρή αιινίσζεο ηνπ θπζηθνύ 
ηνπίνπ θαη αιινίσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπο από εμσ-γεσξγηθέο ρξήζεηο. 
Ωζηόζν, κηα δηεμνδηθόηεξε πξνζέγγηζε ησλ εμειίμεσλ θαλεξώλεη όηη ε δηακνξθνύ-
κελε θαηάζηαζε είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν πεξίπινθε από ην δηρνηνκηθό κνληέιν 
εληόπηνη-αγξόηεο / λενεηζεξρόκελνη-επηρεηξεκαηίεο. Σόζν ζηελ πεξίπησζε ησλ 
αλεκν-γελλεηξηώλ όζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θσηνβνιηατθώλ, νη αληηπαιόηεηεο 
εθθξαζκέλεο είηε ππνβόζθνπζεο ζθηαγξαθνύλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζιήςεηο ηεο 
αγξνηηθόηεηαο, όρη κόλν αλάκεζα ζηνλ γεγελή θαη ηνλ λενεηζεξρόκελν από ηα έμσ, 
πνπ επίζεο δηεθδηθεί ηνλ δσηηθό ηνπ ρώξν ζην ηνπηθό γίγλεζζαη, αιιά θαη αλάκεζα ζε 
γεγελείο πνπ δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο, θηλεηνπνηνύκελνη από αληηθξνπόκελεο 
θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ινγηθέο. Έηζη, νη θύξηεο εκπιεθόκελεο 
νκάδεο ζηελ πεξηνρή πνπ πιαηζηώλνπλ ηνπο λενεηζεξρόκελνπο επελδπηέο-
επηρεηξεκαηίεο, είλαη: α) εθείλνη πνπ πνπιάλε ηε γε ηνπο, β) εθείλνη πνπ δελ πνπιάλε 
ηε γε ηνπο θαη ελαληηώλνληαη ζηηο λέεο ρξήζεηο θαη γ) εθείλνη πνπ δελ πνπιάλε ηε γε 
ηνπο, αιιά ζπληάζζνληαη κε ηηο πξννπηηθέο λέσλ ρξήζεσλ θαη ηηο δπλακηθέο 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλαζύλζεζεο.  

ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη απόδεκνη θαη εηδηθόηεξα εθείλνη πνπ δελ έρνπλ 
πιένλ ζηαζεξή ζρέζε κε ην ρσξηό θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ αιιαγή ρξήζεσλ γεο -
εηδηθά θαη ιόγσ ηεο θξίζεο- σο επλντθή ζπγθπξία απνθόκηζεο θεξδώλ κηαο θαη ε ηηκή 
γεο γηα βηνκεραληθή θαη άιιε ρξήζε δηακνξθώλεηαη ζε πνιύ πςειόηεξεο ηεο 
γεσξγηθήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ύπαηζξνο ζεκαζηνδνηείηαη σο ν πιένλ πξνζνδν-
θόξνο ρώξνο επθαηξηαθνύ πινπηηζκνύ έμσ από ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο κε ηνλ 
ηόπν. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη εθείλνη νη παξαγσγνί πνπ, όπσο είδακε, 
ζπγθξόηεζαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα κηα δπλακηθή θαη πνιιά ππνζρόκελε «κεζαία 
θαηεγνξία» παξαγσγώλ κε ζεκαληηθά παξαγσγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά επηηεύγκαηα. 
Οη ρξόληεο πξαθηηθέο επέθηαζεο ζε θαιιηέξγεηεο κεγάιεο ζηξεκκαηηθήο έθηαζεο 
ζπρλά, κε βάζε όρη ηνλ νηθνλνκηθό νξζνινγηζκό αιιά ην επθαηξηαθό θέξδνο θαη ηελ 
ππνρξέσζε αληαπόθξηζεο ζηνλ ηνπηθό αληαγσληζκό, ε έκθαζε ζε επηδεηθηηθή θαηά-
λάισζε γηα ελίζρπζε ηεο απηνεηθόλαο κέζα από επέλδπζε ζε ζπγθεθξηκέλα 
θαηαλαισηηθά πξόηππα, ν πεξηνξηζκόο ησλ δαλεηνδνηήζεσλ από ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξύκαηα θαη ε παύζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο από εηαηξείεο εθνδίσλ έρνπλ 
θινλίζεη ηελ θνηλσληθνπαξαγσγηθή ηνπο ππόζηαζε. Βξηζθόκελνη ζηα πξόζπξα ελόο 
παξαγσγηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αδηεμόδνπ αλαγθάδνληαη λα πνπιήζνπλ κέξνο ηνπ 
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θιήξνπ ηνπο. Όπσο νη ίδηνη ιέλε: «ην παξαθάλακε, αλνηρηήθακε πνιύ, θνηηάμακε ηελ 
κόζηξα ηνπ ζήκεξα θαη δελ θνηηάμακε ηελ πξννπηηθή ηνπ αύξην. Ήξζε θαη ε θξίζε». 

ηελ δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ αγξόηεο επηρεηξεκαηίεο κε δπλακηθά παξαγσ-
γηθά επηηεύγκαηα θαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο πνπ ζεσξνύλ αληαγσληζηηθή θαη 
αζύκβαηε ηελ ζπλύπαξμε ηεο γεσξγίαο κε ρξήζεηο γεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ «αζηηθέο» 
ή ηνπιάρηζηνλ «κε αγξνηηθέο», πάλησο ζίγνπξα αιιόηξηεο. Λέλε ραξαθηεξηζηηθά: 
«Θέινπκε λα επεθηαζνύκε, λ’ αγνξάζνπκε θαη άιια ρσξάθηα θαη νη ηηκέο γίλνληαη 
απιεζίαζηεο γηαηί ζνπ ιέεη ν άιινο, ην πνπιάσ γηα βηνκεραληθό 3000 ην ζηξέκκα. 3000 
επξώ ζηε Δξαθαηζνύια; (πεξηνρή ηνπ θάκπνπ), ηξειαζήθακε ηειείσο;». Αξθεηνί 
κάιηζηα από απηνύο αξζξώλνληαο έλαλ θαηαγγειηηθό ιόγν, ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ 
ζπληνπηηώλ ηνπο -κειώλ ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ- γηα ηελ απόθαζή ηνπο λα 
αιιάμνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο δώλεο θαηαινγίδνληάο ηνπο ηδηνηειή θίλεηξα: «Αλνίμα-
ηε ηελ θεξθόπνξηα θαη ππνγξάςαηε ηελ θαηαδίθε καο. Πνπ αθνύζηεθε πεξηνρή πςειήο 
παξαγσγηθόηεηαο λα κεηαηξέπεηαη ζε βηνκεραληθή; Φσηνβνιηατθά θαη αλεκνγελλήηξηεο 
ηαηξηάδνπλ ζε άγνλνπο θαη μεξνύο ηόπνπο. Εδώ κηα δξάθα αλζξώπσλ θαη δνύζε όιε 
ηελ Αζήλα. Θ’ απαμησζεί ε πνηόηεηα δσήο εκάο θαη ησλ παηδηώλ καο. Από 
«ιαραλόθεπνο ηεο Αζήλαο» ζα θαηαληήζνπκε ε «ραβνύδα ηεο Αζήλαο». Έρνληαο 
κάιηζηα αλαπηύμεη ηζρπξνύο δηαγελεαθνύο ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο κε ηε γε θαη 
ηνλ ηόπν επηζείνπλ ηνλ άκεζν θίλδπλν απώιεηαο ηεο αγξνηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο 
θνηλόηεηαο. Πξάγκαηη, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλόηεηαο ε ύπαξμε 
θαη δηαηώληζε ηνπ παηξηθνύ νλόκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη ηδηαίηεξε αμία. Όλνκα θαη 
ρσξάθηα «είλαη έλα» θαη πεξηβάιινληαη από κηα ηεξόηεηα θαζώο ζε απηά είλαη 
θαηαγεγξακκέλα ζηελ κλήκε ηνπ θαζελόο, ε «δσληαλή» ηζηνξία ηεο θάζε 
νηθνγέλεηαο, ε νπνία κέζσ ηνπ θιήξνπ απνηππώλεηαη θαη εδξαηώλεηαη ζην ρώξν. 
Δλδεηθηηθή είλαη ε  νλνκαηνινγία κε ηελ νπνία ρσξίδεηαη ν θάκπνο αθνύ ππάξρνπλ 
ηα θνπξηαλαίτθα ρσξάθηα, ηα ακπαλαίτθα, ηα Καηζειέτθα θιπ. Ζ ινγηθή ηεο 
ζπγθέληξσζεο ησλ ρσξαθηώλ δελ ζρεηίδεηαη, ινηπόλ, κόλν κε ιόγνπο νηθνλνκίαο 
(εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, εξγαζίαο, θεθαιαίνπ, θιπ.,) αιιά έρεη θαη κηα βαζηά 
πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Δλδεηθηηθή σο πξν απηό, είλαη θαη νη καξηπξίεο ειηθησκέλσλ 
θαιιηεξγεηώλ ηεο θνηλόηεηαο: «Η γε δελ καο ραξίζηεθε. Τελ θαηαθηήζακε κε 
αλείπσην θάκαην θαη αγσλία. Με ηα ρέξηα καο γπκλά θαη ηα ηζαπηά δακάζακε ηα 
ξνπκάληα, ηα ζρνίλα θαη ηα βάηα θαη θάλακε ηε γε θαξπεξή. Αθόκα θαη όηαλ δελ έρνπκε 
εξγαζία ζην ρσξάθη πεγαίλνπκε θαη θαζόκαζηε γηα ιίγν εθεί. Έηζη απιά, ίζα πνπ λα 
αλαπλεύζνπκε ην ρώκα θαη λα πάξνπκε δύλακε. Αιιά ζήκεξα νη εηζβνιείο όξζσζαλ 
ζπξκαηνπιέγκαηα ζηνλ θάκπν, θύηεπζαλ ζίδεξα, ηζηκέληα θαη γπαιηά. Καη απηά δελ 
βγαίλνπλ εύθνια.. Σα ρσξάθηα ηνπο ινηπόλ σο ηειεηνπξγηθά ζύκβνια αλακόριεπζεο 
πνιιαπιώλ, δηάζπαξησλ, κηθξώλ θαη κεγάισλ πεξηπεηεηώλ θαη βησκάησλ ηνπ 
θαζελόο, πιαηζηώλνπλ ην πεδίν ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηζηνξηθνύ 
παξειζόληνο ηεο θνηλόηεηαο (Μαπξαγάλε, 1999, Βεΐθνπ, 1998). ην πιαίζην απηό, ε 
ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνπίνπ παξαπέκπεη ζε κηα 
εμηδαληθεπκέλε, εηδπιιηαθή θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά νκνηνγελή ύπαηζξν 
απαιιαγκέλε από εμσηνπηθά ζύκβνια πνπ ηαπηνπνηνύλ «εηζβνιείο» κε 
ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαηαξάζζνπλ παγησκέλεο παξαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη ζπλήζεηεο 
ησλ γεγελώλ, ζεκαζηνδνηώληαο ηελ ύπαηζξν σο έλαλ «ηεξό παηξνγνληθό ηόπν ελ νλόκαηη 
ηεο δηαηήξεζεο ηνπ» (Bossuet, 2006). 
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ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ θάηνηθνη-παξαγσγνί κηθξνκεζαίαο παξαγσγηθήο 
δπλακηθόηεηαο, πνπ κπνξεί κελ λα κελ πσινύλ γε, αιιά ελζηεξλίδνληαη ηηο λέεο ηδέεο 
θαη πξνηάζεηο σο πξνο ηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Λέλε 
ραξαθηεξηζηηθά: «Τελ ηερλνινγία δελ ηε δηώρλεηο, είλαη ρξήζηκε. Είλαη έλαο 
δηαθνξεηηθόο ηξόπνο λα εθκεηαιιεπηνύκε ηε γε. Τν θόζηνο παξαγσγήο έρεη απμεζεί. Τν 
βαζηθό ιίπαζκα πξηλ 2 ρξόληα είρε 18 επξώ θαη ζήκεξα έρεη 32. Τν πεηξέιαην έρεη 
θηάζεη 1,6 ην ιίηξν. Τα αγξνηηθά ηηκνιόγηα ηεο ΔΕΗ απειεπζεξώζεθαλ. Απνθαζίζηεθε 
θνξνιόγεζε αλά ζηξέκκα. Η νηθνλνκηθή θξίζε επηδεηλώλεηαη. Ήδε γηα θάπνηνπο από 
εκάο είλαη αζύκθνξν λα θαιιηεξγήζνπκε. Να ην θαηαιάβνπκε ε γεσξγία αξγνζβήλεη. 
Πξέπεη ινηπόλ λα ζθεθηνύκε ηη ζέινπκε γηα ην ρσξηό; Θέινπκε λα κείλεη ην ρσξηό 
άζπηιν θαη ακόιπλην από βηνκεραλίεο θαη μέλνπο; ή λα ζθεθηνύκε ηα αδηέμνδα πνπ 
έξρνληαη θαη ηνλ θόζκν πνπ έρεη αλάγθεο θαη πνπιάεη;».  

Όπσο πξνθύπηεη, ε νηθνλνκηθή θξίζε ελώ θαίλεηαη λα επαλαπξνζδηνξίδεη θαη λα 
εληζρύεη ην «αγξνηηθό ηδεώδεο» κέζσ κηαο αλαπαξάζηαζεο πεξί αλζεθηηθόηεηαο θαη 
ειθπζηηθόηεηαο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ πνπ πξνζθέξεη πξννπηηθέο γηα εγθαηάζηαζε 
θαη απαζρόιεζε ζηε γεσξγία -θαηεμνρήλ αηηήκαηα ηνπ δεκόζηνπ θπξίαξρνπ ιόγνπ- 
ζηελ πξάμε γηα θάπνηνπο θάηη ηέηνην θαίλεηαη λ’ απνηειεί αζύκβαηε πξαθηηθή. Από 
ηελ άιιε γίλεηαη θαλεξό όηη νη ζπγθξνύζεηο γύξσ από ηε γε δελ αθνξνύλ κόλν ην δη-
θαίσκα κηαο αζηηθνθεληξηθήο θνηλσλίαο λα δηεθδηθήζεη κε όξνπο ηζόηηκεο ζπκ-
κεηνρήο ή όρη ηελ εκπινθή ηεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ζηελ 
νηθεηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Αθνξνύλ θαη ηελ ζπλνιηθόηεξε επαλαδηαηύπσζε 
ησλ όξσλ ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζην αγξνηηθό θαη ην αζηηθό, κηαο θαη πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη δηαδηθαζίεο δόκεζεο ελόο δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ πξόζιεςεο 
θαη εξκελείαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη από ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο 
γεγελώλ ηεο θνηλσλίαο ηεο ππαίζξνπ. Γηαδηθαζίεο ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηελ 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε θαζώο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε λνε-
καηνδόηεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο σο «κεηξήζηκεο αμίαο» ζην 
παξειζόλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθήο ζην κέιινλ, κε εδξαησκέλεο παξαγσγηθέο 
πξαθηηθέο, κε αμηαθνύο θώδηθεο θαη πξόηππα παξαγσγηθήο επηηπρίαο, κε πξνζδνθίεο 
θνηλσληθήο θαηαμίσζεο αιιά θαη κε θαζεκεξηλέο αγσλίεο γηα ηελ επηβίσζε. ε θάζε 
πεξίπησζε ζην αγξνηηθό ηνπίν ηεο πεξηνρήο εληνπίδνληαη ξηδηθέο κνξθνινγηθέο 
κεηαβνιέο θαη παξαγσγηθέο αλαζπλζέζεηο πνπ θαίλεηαη λα αλαηξέπνπλ ηηο όπνηεο 
ζηαζεξέο ηεο θνηλνηηθήο δσήο (δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ αγξνηηθώλ πόξσλ, 
αμηαθό  ζύζηεκα, θνθ). Ωο πξνο απηό, ν θαιύηεξνο ίζσο ηξόπνο απόδνζεο ησλ 
ξαγδαίσλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ κπνξεί λ’ αλαδεηεζεί ζηα ιόγηα 
ηνπ Γεκήηξε, ελόο δπλακηθνύ παξαγσγνύ κε νηθνινγηθέο αλεζπρίεο πνπ αληηδξά ζε 
απηέο ηηο πξαθηηθέο. Καζηζκέλνο ζην θαθελείν ηεο πιαηείαο ηνπ ρσξηνύ θαη βιέ-
πνληαο ηα ζπλεξγεία ησλ αλεκνγελλεηξηώλ λα απνκαθξύλνληαη, κνλνιόγεζε: «Θα 
μαλάξζνπλ, αλ όρη απηνί θάπνηνη άιινη. ίγνπξα ζα μαλάξζνπλ. Οινέλα θαη πεξηζ-
ζόηεξνη ζα έξρνληαη θαη εκείο ζα ηξαγνπδάκε: Δθεί πνπ θύηξσλε θιηζθνύλη θη άγξηα 
κέληα - θη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάκηλν - ηώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα 
ηζηκέληα - θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν». 
 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  
 



446

Ζ παξνύζα εηζήγεζε εζηίαζε ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο 
δπλακηθέο γύξσ από πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο αγξνηηθήο γεο ζε κηα πεξηνρή ηεο 
Βνησηίαο ζε κεηάβαζε ζε όξνπο θνηλσληθήο, κνξθνινγηθήο θαη παξαγσγηθήο 
αλαζύλζεζεο. ην πιαίζην απηό, ν πνιπιεηηνπξγηθόο ραξαθηήξαο ηεο ππαίζξνπ 
πιαηζηώλεηαη από αληηθξνπόκελεο ινγηθέο νηθεηνπνίεζεο ησλ εδαθηθώλ πόξσλ 
αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνύο δξώληεο. ην βαζκό πνπ ε ύπαηζξνο αλαδηαξζξώεληαη 
πξνβάινπλ ζύκθπηεο νη πνηθίιεο θνηλσληθέο λνεκαηνδνηήζεηο ηεο, όπνπ καδί κε ηηο 
ξεηνξηθέο πεξί δηαρείξηζεο ηεο θύζεο θαη ησλ παξαγσγηθώλ πόξσλ -κε άιια ιόγηα 
«ε ζπκβνιηθή κάρε γηα ηελ αγξνηηθόηεηα» (Mormont, 1990) -γίλνληαη πεγή 
εληάζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ (Woods, 2011).  

Έηζη, γηα θάπνηνπο λενεηζεξρόκελνπο επηρεηξεκαηίεο ν ύπαηζξνο ρώξνο ζεκα-
ζηνδνηείηαη σο έλαο ηόπνο επθαηξηώλ επέλδπζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κε 
θεξδνθόξα πξννπηηθή. Πξόηαγκα, πνπ βξίζθεη αληίζεηνπο θάπνηνπο δπλακηθνύο 
παξαγσγνύο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνπλ ηηο λέεο επελδπηηθέο παξεκβάζεηο ζηε γε θαη 
ζην πεξηβάιινλ, όρη κόλν σο απεηιή ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθώλ πξαθηηθώλ 
εληόο ηεο γεσξγίαο, αιιά θαη σο αθύξσζε ησλ όπνησλ πξννπηηθώλ επέθηαζεο ηεο 
παξαγσγηθήο ηνπο δξάζεο. Γηα αξθεηνύο κάιηζηα από απηνύο ε ύπαηζξνο εθθξάδεη ηε 
‘βησκέλε αγξνηηθόηεηα’, ηεο νπνίαο νη δηαρεηξηζηηθέο επηινγέο λνκηκνπνηνύληαη από 
ηελ παιαηόηεηα θσδίθσλ, πξαθηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ αμηώλ. Γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ 
εγθαηαιείςεη από ρξόληα ηελ θνηλόηεηα ν αγξνηηθόο ρώξνο πξνβάιεη μαθληθά σο έλα 
πξνλνκηαθό πεδίν εύθνινπ θαη γξήγνξνπ πινπηηζκνύ κέζσ ησλ αγνξαπσιεζηώλ 
ρσξαθηώλ γηα εμσγεσξγηθή ρξήζε. Ωο ηέηνηνο γίλεηαη επίζεο αληηιεπηόο ν αγξνηηθόο 
ρώξνο θαη από εθείλνπο ηνπο γεγελείο παξαγσγνύο ησλ νπνίσλ ε θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή ππόζηαζε θζίλεη ιόγσ ρξόλησλ αλνξζνινγηθώλ 
παξαγσγηθώλ πξαθηηθώλ (έκθαζε πεξηζζόηεξν ζε επηδεηθηηθή θαηαλάισζε, 
θαιιηέξγεηα κεγάιεο ζηξεκκαηηθήο έθηαζεο κε βάζε ηελ ππνρξέσζε ζην θνηλσληθό 
θαίλεζζαη). Δλ πξνθεηκέλσ, νη δηαθνξεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο, θαη πξνζδνθίεο γηα 
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνύ ρώξνπ πνπ πεγάδνπλ ηόζν από ηνπο λέν-
εηζεξρόκελνπο επηρεηξεκαηίεο όζν θαη από εηεξόθιεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ 
γεγελώλ κε δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηδενινγίεο νδεγνύλ ζε 
αζύκπησηεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη πνιιαπιέο αληηπαξαζέζεηο αλαδεηθλύνληαο 
έλαλ πνηθηιόκνξθν θαη πεξίπινθν ρώξν ηεο ππαίζξνπ. 
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Η θξίζε έπιεμε πνιχπιεπξα ηελ Αζήλα. Η θηψρεηα, κε ηα πνιιαπιά ηεο πξφζσπα, θαη 

ε απνζηέξεζε σο πθαξπαγή ηεο κηθξήο ηδηφθηεηεο πεξηνπζίαο, καδί κε ηελ ππνβάζκηζε 
ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε δεκφζησλ/δεκνηηθψλ δνκψλ ηνπ θνηλσληθνχ 
θξάηνπο, απνηππψλνπλ ηελ θνηλσληθή/ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θξίζεο. ην θφβν πνπ γελλά 
ε αλαηξνπή ηεο αηνκηθήο ζπλζήθεο δσήο ην θξάηνο απαληά κε «αζθάιεηα» κέζσ 
επηηήξεζεο θαη θαηαζηνιήο. Παξάιιεια, φκσο, αλαζπγθξνηνχληαη ηα θνηλσληθά 
ππνθείκελα αληίζηαζεο θαη αλαδχνληαη ζηνηρεία ηεο ελαιιαθηηθήο πφιεο.   
 

Λέξειρ κλειδιά : θηωρνπνίεζε, ρωξηθή ππνβάζκηζε, επηηήξεζε, κνξθέο ζπγθξόηεζεο ηνπ 
θνηλωληθνύ, ζηνηρεία ελαιιαθηηθήο πόιεο  

 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Η Αζήλα είλαη κηα πφιε ζε αλζξσπηζηηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε 
δεκφζηα απφ ηε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ» θαη αλαθέξεηαη ζε 
καδηθέο θαηαζηάζεηο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απφ θνηλσληθή/ρσξηθή 
πξνζέγγηζε ε παξνχζα εξγαζία αθνξά ηαπηφρξνλα ζε ηξία αιιεινζπκπιεξνχκελα 
εξεπλεηηθά πεδία: α. ηελ θνηλσλία πφιεο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ έρεη επηθέξεη ε 
ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζε 
κλεκφληα θαη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, β. ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ αζηηθφ ρψξν, πνπ 
εκθαλίδεη κηα ζρεηηθά γεληθεπκέλε ππνβάζκηζε αιιά θαη ζηνηρεία θαηάξξεπζεο ζε 
νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ηνκείο, γ. ηελ επηηήξεζε ηεο πφιεο θαη ηε γεληθεπκέλε θαηαζηνιή 
απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ηηο εγθιεκαηηθέο ζπκκνξίεο. 

Δπηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή/θαηαλφεζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηξηψλ 
εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ρσξηθέο 
δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο, θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ θνηλσληθήο θαη ρσξηθήο 
αλαζπγθξφηεζεο ηεο πφιεο. Η πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ 
ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ ιφγν πνπ αλαδεηά ηα αίηηα ηεο θνηλσληθήο θησρνπνίεζεο θαη ηεο 
θξίζεο ηεο πφιεο ζηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο 
επηβάιινληαη κε βίαην ηξφπν ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα ζηελ Αζήλα, πφιε αληηθαηηθή 
αιιά φρη ζε παξαθκή πξηλ ηελ θξίζε. 
 
2. Η ΚΡΙΗ, ΟΠΧ ΑΠΟΣΤΠΧΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ  
 
2.1. Η θηωσοποίηζη γενικεύεηαι και διαπκεί 
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Η Αζήλα - εηδηθφηεξα ην Κέληξν - ζπγθέληξσλε πάληα εππαζείο/επάισηεο θνηλσληθέο 
νκάδεο. Άλεξγνη, πέλεηεο, άζηεγνη, ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, πξφζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο, νξαηνί ζην δεκφζην ρψξν κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο, αλαδεηνχζαλ ζηελ 
πφιε θνηλσληθέο δνκέο, εξγαζία, αιιειεγγχε ησλ δηεξρνκέλσλ, γεληθφηεξα ζηήξημε γηα 
ηελ επηβίσζή ηνπο. ήκεξα ε θαηάζηαζε απηή έρεη πάξεη δηαζηάζεηο, έρεη δηαρπζεί ζε φιν 
ην ζψκα ηεο πφιεο θαη αθνξά επξχηαηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ ζην παξειζφλ δηέζεηαλ 
ηα βαζηθά πξνο ην δελ ή/θαη επεκεξνχζαλ. 

Η θξίζε επέθεξε εθηφμεπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ θαη κείσζε ηνπ ήδε ρακεινχ 
βαζκνχ θάιπςήο ηνπο απφ επηδφκαηα ή βνεζήκαηα αλεξγίαο. Η καδηθή αλεξγία έπιεμε κε 
κεγάιε ζθνδξφηεηα ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ είρε ζηαζεξή 
απαζρφιεζε θαη πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Η πην ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο 
αλεξγίαο είλαη ε αχμεζε ηεο καθξνρξφληαο θαη πνιχ καθξνρξφληαο (άλεξγνη γηα 1 ρξφλν 
47% ην 2008, 65% ην 2012). Δλ ησ κεηαμχ, ε επηζθάιεηα, ε πεξηζηαζηαθφηεηα θαη ε 
αλππαξμία εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ραξαθηεξίδνπλ ηηο λέεο κνξθέο εξγαζίαο. Οη 
ζπλέπεηεο ησλ πθεζηαθψλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ γηα ηηο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο είλαη νδπλεξέο : 120.000 ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ ην 2009, 550.000 
ρακέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, 400.000 κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο ρσξίο αζθάιηζε, κε ηνλ 
αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα ζην ρείινο ηεο θαηάξξεπζεο.  

Η θνξνινγηθή πνιηηηθή, πξνθιεηηθά άδηθε θαη θαηαρξεζηηθή, κε ραξάηζηα θαη άιιεο 
κνξθέο θνξνινγίαο, πθαξπάδεη ηα ειάρηζηα εηζνδήκαηα ησλ ιατθψλ ηάμεσλ θαη νδεγεί ζε 
κηα ηδηφηππε δήκεπζε ηεο κηθξήο ηδηνθηεζίαο. Υηιηάδεο θάηνηθνη ηεο Αζήλαο ζηεξνχληαη 
βαζηθά είδε δηαηξνθήο θαη ρηιηάδεο ζπίηηα δνπλ ζην ζθνηάδη, αθφκα θαη ρσξίο λεξφ, 
επεηδή αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο. Η πξναλαγγειζείζα άξζε πξνζηαζίαο 
ηεο πξψηεο θαηνηθίαο απφ πιεηζηεξηαζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη ηα 
κε εμππεξεηνχκελα ήδε ελππφζεθα δάλεηα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε ππνζήθε ηελ πξψηε 
θαηνηθία, ζα δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηάζεηο καδηθήο αζηεγίαο θαη απνδηάξζξσζε ηεο 
βαζηθήο πξνυπφζεζεο επηβίσζεο θαη θνηλσληθήο αλαζχληαμεο αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ, 
πνπ είλαη ν νίθνο. Θα ππάξμνπλ, επίζεο, λέεο απψιεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξψλ 
θαηαζηεκάησλ πνπ θιείλνπλ καδηθά. Σα ρηιηάδεο ελνηθηαζηήξηα θαη πσιεηήξηα είλαη 
αςεπδείο κάξηπξεο ηφζν ηεο αζηεγίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο σο αδπλακίαο 
πξφζβαζεο ζε αζθαιή θαηνηθία, φζν θαη ηεο θξίζεο ηεο κηθξήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ 
κηθξψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Γελ πξφθεηηαη γηα ειιεληθφ αιιά γηα παγθφζκην θαηλφκελν. ην ρψξν ηεο πφιεο, κέζσ 
κηαο δηαξθψο εληεηλφκελεο αζηηθνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ηεο αγνξάο αθηλήησλ, ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ είλαη θαζνξηζηηθή, έρνληαο ππεξβεί θάζε 
ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν. Ο ζεκαληηθφο καξμηζηήο γεσγξάθνο David Harvey, πνπ 
απνζθνπεί κε ην έξγν ηνπ λα ελζσκαηψζεη «ηελ θαηαλόεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ 
αζηηθνπνίεζεο θαη δηακόξθωζεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηε γεληθή ζεωξία ηωλ 
λόκωλ ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ», δίλεη θαηαιπηηθέο εξκελείεο γηα ηε ζεκεξηλή 
θαπηηαιηζηηθή θξίζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ αγνξά 
αθηλήησλ θαη ηελ πθαξπαγή ηεο κηθξήο ηδηνθηεζίαο (Harvey, 2012). 

 Η θηψρεηα δηαιχεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ 
πφιε. «Να είζαη θηωρόο ζεκαίλεη λα είζαη κόλνο» γξάθεη o Zygmunt Bauman ζην δνθίκην 
Wir arme Leut’ (Δκείο ε θηωρνινγηά), πνπ ζπλέγξαςε γηα ηελ φπεξα Wozzeck ηνπ Alban 
Berg. «Δθείλν πνπ είλαη ηόζν ηξνκαθηηθό ζηνλ Βνϊηζεθ θαη ηνπο νκνίνπο ηνπ - die arme 
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Leut’- είλαη ε Μνίξα ηεο νπνίαο ππήξμε, ηόζν εκθαλώο, ζύκα» (Bauman, 2011). Μνίξα 
νλνκαηίδνληαη ηα ζπκβάληα πνπ νχηε επηζπκήζακε νχηε πξνθαιέζακε θαη καο ηξνκάδεη 
αθξηβψο επεηδή είλαη απξφβιεπηε θη αλαπφηξεπηε. «Σν αίζζεκα ηεο ηαπείλωζεο πάληνηε 
δηαβξώλεη ηνλ απηνζεβαζκό θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηωλ ηαπεηλωκέλωλ, πνηέ όκωο πην 
έληνλα από όηαλ ε ηαπείλωζε βηώλεηαη αηνκηθά». Ο Bauman απνδίδεη κε ηνλ φξν 
«αλζξώπηλα απόβιεηα» ηηο επξχηαηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηα άηνκα πνπ πεξηζσξηνπνηεί ν 
ζχγρξνλνο θαπηηαιηζκφο. Σα θνηλσληθά φξηα κεηαμχ ησλ θαλνληθώλ θαη ησλ πεξηηηώλ 
αλζξώπωλ δελ είλαη πηα ζαθή θαη ε θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ απόβιεηνπ γίλεηαη 
δπλεηηθά πξννπηηθή γηα ηνλ θαζέλα (Bauman, 2009).  

Οη λεφπησρνη πεξηηηνί θάηνηθνη ηεο Αζήλαο, γεληθφηεξα νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 
πιήηηεη ε θξίζε ραξαθηεξίδνληαη απφ 4 ηδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Michael Hardt θαη 
Antonio Negri : ηνπ ρξεωκέλνπ - πνπ δηαβηεί θάησ απφ ην αβάζηαθην βάξνο ησλ ρξεψλ 
ηνπ ηα νπνία δελ κπνξεί λα απνηηλάμεη - ηνπ κεζνπνηεκέλνπ - πνπ πθίζηαηαη ηελ 
ειεγρφκελε πιεξνθνξία ησλ ΜΜΔ - ηνπ αζθαιηζκέλνπ - πνπ ηαιαλίδεηαη απφ ηνλ θφβν 
θαη απνδεηά ηελ αζθάιεηα θαη ηνπ αληηπξνζωπεπόκελνπ - πνπ έρεη δηακνξθψζεη σο 
απνπνιηηηθνπνηεκέλε κνξθή ε δηαθζνξά ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο (Michael Hardt, 
Antonio Negri, 2012). 

Έρνληαο απσιέζεη ηα θνηλσληθά ζηεξίγκαηα ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ή άιισλ κνξθψλ 
θνηλσληθήο έληαμεο κέζα απφ ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο, ηα ππνθείκελα ηεο θξίζεο δελ 
κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζπιινγηθά ηφζν πεξηζζφηεξν φζν ε θξίζε βαζαίλεη. Παξά ηε 
καδηθή έμνδν ζην δεκφζην ρψξν ησλ «αγαλαθηηζκέλωλ» θαη πνιιψλ θνηλσληθψλ 
νξγαλψζεσλ θαη δηθηχσλ πνιηηψλ, ηα αιιεπάιιεια, εθζεκειησηηθά ηεο αλζξψπηλεο 
θαηάζηαζεο, πιήγκαηα ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ έρνπλ δηαζπάζεη ην «εκείο» θαη 
νδεγήζεη ζε εμαηνκηθεπκέλεο ζηάζεηο θαη αλαδίπισζε ζην πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ 
δξάκα. Ο θφβνο, ε αλαζθάιεηα, ην κέιινλ σο θαηαζηξνθή, θαζειψλνπλ ζε κηα 
θαηάζηαζε εζσζηξέθεηαο, ελ ηνχηνηο ξεπζηή θαη φρη γεληθεπκέλε. 

 
2.2 Τποβάθμιζη/καηάππεςζη ηος δημόζιος και ιδιωηικού αζηικού σώπος 

Πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε, νη αιιαγέο ζηνλ αζηηθφ ρψξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 
δεκφζηεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο δηακφξθσζαλ ην έδαθνο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη λφκνη 
ηεο αγνξάο θαη λα πξνσζεζνχλ αλαθαηαλνκέο ζηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ, πνπ πξνζπφξηζαλ 
θέξδε ηφζν ζηνπο ηδηνθηήηεο φζν θαη ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο ησλ πξνλνκηνχρσλ εκπνξηθά 
πεξηνρψλ. Οη αλαθαηαηάμεηο απηέο έιαβαλ ρψξα ζην Ιζηνξηθφ Κέληξν θαη ζε νξηζκέλεο 
γεηηληάδνπζεο ηζηνξηθέο γεηηνληέο. Σελ ίδηα πεξίνδν, άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο 
εγθαηαιείπνληαη απφ ηε δεκφζηα/δεκνηηθή πνιηηηθή θαη απαμηψλνληαη, παξαθνινπζψληαο 
ηε ζηαδηαθή κεηαβνιή ηεο θνηλσληθήο ζχλζεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθά ζηξσκάησλ - θπξίσο κεηαλαζηψλ. 
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Η πεδνδξφκεζε ηεο Δξκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα κεγάινπ κέξνπο ηνπ Ιζηνξηθνχ 
Δκπνξηθνχ Σξηγψλνπ αχμεζε θαηαθφξπθα ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, κε απνηέιεζκα ε 
κηθξή παξαγσγή ζηνπο νξφθνπο ησλ θηεξίσλ λα εθδησρζεί θαη ην εκπφξην λα ζηξαθεί ζε 
αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Η ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ιεηηνχξγεζε 
θαηαιπηηθά γηα ηνλ «εμεπγεληζκφ» (gentrification) κηαο επξχηεξεο πεξηβάιινπζαο δψλεο 
απφ ην Θεζείν κέρξη ηελ Πιάθα, ην Μνλαζηεξάθη θαη ηνπ Φπξξή, φπνπ ε 
αιιαγή/εθδίσμε ρξήζεσλ θαη θαηνίθσλ πήξε επξχηεξεο δηαζηάζεηο. Πεξηνρέο φπσο ν 
Φπξξήο θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γθάδη απψιεζαλ ρξήζεηο θαηνηθίαο, κεηαπνίεζεο θαη 
εκπνξίνπ θαη κεηαβιήζεθαλ ζε εθηεηακέλα δηαζθεδαζηήξηα. ην πιαίζην ηεο 
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο νη γεηηληάδνπζεο κε ην θέληξν ζπλνηθίεο, 
θπξίσο ην Μεηαμνπξγείν θαη ν Κεξακεηθφο - δεπηεξεπφλησο ν Βνηαληθφο- άιιαμαλ ελ 
κέξεη σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Νένη θάηνηθνη θαη επελδπηέο 
αγφξαζαλ θαη ελεξγνπνίεζαλ ηζηνξηθά θηήξηα γηα ρξήζεηο θαηνηθίαο, αλαςπρήο, ηερλψλ 
θαη πνιηηηζκνχ (Πνξηάιηνπ, 2008).  

ηελ Αζήλα ζπλέβε ην είδνο ηεο αζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 
ζπγγξαθείο φπσο νη : Sharon Zukin (1995), David Harvey (2001) θαη Neil Smith (2002). 
Πξφθεηηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ πφιεσλ ή 
πεξηνρψλ ηνπο, ε νπνία ζπληίζεηαη απφ αθηηλνβφια κλεκεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 
νιφθιεξεο ζπλνηθίεο κε μερσξηζηή ηζηνξηθή κνξθνινγία, κεκνλσκέλα θηήξηα θαη 
ζπκπιεξψλεηαη απφ πνιηηηζηηθά/πλεπκαηηθά θέληξα θαη κνπζεία. Έηζη δηακνξθψλεηαη 
έλα αζηηθφ ζχλνιν πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ εγρψξην πιεζπζκφ θαη ζε ηνπξίζηεο 
θαηαλαισηέο. Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιαλζάλνληνο ζπκβνιηθνχ 
θεθαιαίνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη πςειέο απνδφζεηο απφ ηε γε, ηα αθίλεηα θαη ηηο λέεο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αλαθαηαηάμεηο αθνξνχλ θαη ζηελ θνηλσληθή ζχλζεζε 
ησλ θαηνίθσλ, ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ησλ πεξηνρψλ ζε δηαδηθαζία 
πνιηηηζκηθνχ «εμεπγεληζκνχ». Μ’ άιια ιφγηα, ην αφξαην ρέξη ηεο αγνξάο, ειεχζεξν απφ 
δεκφζηεο ξπζκίζεηο θαη αλαδηαλεκεηηθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, ππεξαμηψλεη νξηζκέλεο θαη 
ηαπηφρξνλα απαμηψλεη άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο.  

Η θξίζε αλέηξεςε ηα δεδνκέλα ζην ζχλνιν ηεο πφιεο. Πεξηνρέο πνπ είραλ 
αθνινπζήζεη δηαδηθαζίεο «εμεπγεληζκνχ» θαη κνλνκεξή σο πξνο ηηο ρξήζεηο 
πξνζαλαηνιηζκφ επιήγεζαλ θαη νη δηαδηθαζίεο απηέο αλαθφπεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην 
Ιζηνξηθφ Δκπνξηθφ Σξίγσλν έθιεηζαλ πνιιά θαηαζηήκαηα θαη φζα ιεηηνπξγνχλ 
απεπζχλνληαη θπξίσο ζε ρακειά εηζνδήκαηα, ελψ ζεκεηαθά έρνπλ εγθαηαζηαζεί ρξήζεηο 
αλαςπρήο. Η ζπλνηθία ηνπ Φπξξή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θαηάξξεπζεο κε ζχιαθεο 
αθαηνίθεησλ θηεξίσλ. ηηο γεηηληάδνπζεο κε ην θέληξν ηζηνξηθέο γεηηνληέο ν 
«εμεπγεληζκφο» αλαθφπεθε, παξά ηηο πνιηηηζηηθέο ελέζεηο φπσο ην Remap, θαζψο ε λέα 
θηψρεηα ζπλδέεηαη κε αλζξψπηλα εξείπηα θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ 
«καχξν» ρξήκα. 

Η θξίζε έπιεμε ζθνδξφηεξα απφ πξηλ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ αζηηθφ ρψξν ησλ 
ιατθψλ ηάμεσλ, θπξίσο ζε πεξηνρέο φπσο νη πιαηείεο Βάζε, Αγίνπ Παληειεήκνλα, 
Αηηηθήο, ε Κπςέιε θαη ηα Παηήζηα, πνπ θαηνηθνχληαη απφ ρακειά εηζνδήκαηα - έιιελεο 
θαη κεηαλάζηεο. Η ππνβάζκηζε ησλ ηδησηηθψλ θηεξίσλ ζπκβαδίδεη κε ηελ εγθαηάιεηςε 
ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Λφγσ ησλ δξακαηηθψλ πεξηθνπψλ ησλ πφξσλ ηεο απηνδηνίθεζεο - 
πεξίπνπ 60% - θαη ησλ καδηθψλ απνιχζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ νη δεκνηηθέο θνηλσληθέο 
δνκέο ππνβαζκίζηεθαλ ή θαηαξξένπλ (εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο), ν δεκφζηνο 
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αλνηρηφο ρψξνο δελ αλαλεψλεηαη, αληίζεηα ν πθηζηάκελνο ππνθέξεη ρσξίο ζπληήξεζε θαη 
θαζαξηφηεηα. Αλάινγα ζπκβαίλνπλ θαη ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηνπ θεληξηθνχ θνηλσληθνχ 
θξάηνπο. 

Η Οκφλνηα θαη ε γχξσ πεξηνρή είλαη ν εκβιεκαηηθφο ρψξνο εκθάληζεο ηεο λέαο 
θηψρεηαο ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο : πιαλφδην κηθξνεκπφξην, ζηέθηα, θηελά μελνδνρεία, 
ππφγεηα καγεηξεία, πνξλεία, παπαηδήδεο, κεηαλάζηεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Η Οκφλνηα 
κεηαπνιεκηθά ήηαλ, φπσο γξάθεη ν Γηψξγνο Ισάλλνπ, «ε πιαηεία όιωλ ηωλ ρωξηώλ θαη 
όιωλ ηωλ πόιεωλ ηεο ρώξαο. Όηαλ ζπρλάδεηο εδώ ζπρλάδεηο παληνύ», θαη ζήκεξα ε 
πιαηεία φισλ ησλ ρσξηψλ ηνπ θφζκνπ. Απηή ηελ Οκφλνηα θαη ηε ζχγρξνλε αζηηθή 
ζπλζήθε κε ηηο θνηλσληθέο ηεο ζπλδειψζεηο εμέθξαζε κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ε 3ε Μπηελάιε 
ηεο Αζήλαο : «Μνλόδξνκνο», ην 2011, ζην θηήξην ηεο Γηπιαξείνπ ρνιήο Σερλψλ ζηελ 
πιαηεία Θεάηξνπ. Μηα έθζεζε γηα ην παξειζφλ ην νπνίν ζπληξίβεη ε ζχειια ηεο πξνφδνπ, 
κηα αλαζθαθή/αλάδεημε ηαπεηλψλ νξπθηψλ, ηρλψλ ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο πνπ έγηλαλ 
ζπληξίκκηα, παξνπζηάζηεθε σο δηαδνρή ακνληάξηζησλ πιάλσλ καδί κε ηα εξγαιεία θαη ηα 
έξγα ησλ καζεηψλ ηεο Γηπιαξείνπ, ζήκεξα απαμησκέλα. Μηα καηηά ζην αζηηθφ ηνπίν απφ 
ην παξάζπξν ηνπ θηεξίνπ ζπλδέεη ηε ζχειια ηεο πξνφδνπ απφ ην παξειζφλ κε ηε ζχειια 
ηεο θξίζεο πνπ βηψλνπκε. Κηήξηα θζαξκέλα θαη ζησπειά, κειαγρνιηθέο θσιηέο 
απφθιεξσλ αλζξψπσλ πνπ πεξηπιαλήζεθαλ ζηνλ θφζκν θαη λαπάγεζαλ ζην θέληξν ηεο 
πφιεο, ζηξψκαηα χπλνπ ζε θξχεο ηαξάηζεο, παπνχηζηα ζηηο καξθίδεο ησλ φςεσλ θαη 
πιπκέλα ξνχρα απισκέλα ζε ζρνηληά. Δίλαη νη λένη κηθξφθνζκνη, ήδε απφβιεηα ηεο 
ζσηεξηνινγηθήο αδπζψπεηεο πνιηηηθήο, ε νπνία πνιιαπιαζηάδεη ηνπο πεξηηηνύο 
αλζξψπνπο (Πνξηάιηνπ, 2011).  

 

 
2.3 Φόβορ, αζθάλεια, επιηήπηζη, καηαζηολή 

Σν ζχγρξνλν θξάηνο, έρνληαο αλαηξέζεη ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή ηνπ 
δέζκεπζε λα παηάμεη ηελ ππαξμηαθή αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 
αγνξά, εζηηάδεη ζην ζέκα ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο απφ ππαξθηνχο ή πξννησληδφκελνπο, 
θαλεξνχο ή θξπθνχο, πξαγκαηηθνχο ή ππνηηζέκελνπο θφβνπο γηα απεηιέο ελάληηα ζηελ 
αλζξψπηλε δσή, ηηο πεξηνπζίεο θαη ηηο θαηνηθίεο. Οη θίλδπλνη απηνί απνδίδνληαη κεηαμχ 
άιισλ ζηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππν-
ηάμεωλ (Bauman, 2011). 

Ο θφβνο θσιηάδεη ζην ππαξμηαθφ θαη θνηλσληθφ θελφ πνπ πνιιαπιαζηάδεη ν 
εγθιεηζκφο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν, ε απνμέλσζε απφ ηνπο ζπγθάηνηθνπο, ηνπο γείηνλεο θαη 
ηνπο ζπκπνιίηεο. ηελ Αζήλα, πφιε θαη’ εμνρήλ αλνηρηή, θηιφμελε, δσληαλή κέζα απφ 
θνηλσληθέο δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη θηλήκαηα γεηηνληάο, ν θφβνο θαιιηεξγήζεθε κε 
ζρεηηθέο ζηαπξνθνξίεο ησλ Μέζσλ καδηθήο Δλεκέξσζεο, θπξηάξρεζε ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν 
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ησλ ζπληεξεηηθψλ δπλάκεσλ, απνδφζεθε ζηε κηθξνπαξαβαηηθφηεηα ησλ μέλσλ θαη ησλ 
θησρψλ, θαηέιεμε λα απνθηήζεη κεηαθπζηθέο δηαζηάζεηο θαη θπξίσο λα νδεγήζεη ζε 
ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα αζθάιεηαο θαη ζσηεξίαο. Όπσο ζεκεηψλεη ν Zygmunt Bauman 
«Η πξνθύιαμε θαη ε αζθάιεηα δελ είλαη πνηέ αξθεηή. Άπαμ θαη αξρίζεηο λα ραξάζζεηο θαη 
λα εληζρύεηο ηα όξηα , δελ ππάξρεη ζηακαηεκόο. Ο βαζηθόο θεξδηζκέλνο είλαη ν θόβνο καο : 
επδνθηκεί θαη αθζνλεί, θαζώο ηξέθεηαη από ηηο πξνζπάζεηέο καο λα ραξάζζνπκε θαη λα 
νρπξώλνπκε όξηα». 

Σα φξηα θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο πφιεο ζε επηθίλδπλεο θαη αζθαιείο πεξηνρέο κπνξνχλ 
λα νδεγήζνπλ ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο θαη πάλησο ζε επηηήξεζε ηεο πφιεο. Η πεξηγξαθή 
ηνπ Mike Davis γηα ην Λνο Άληδειεο είλαη εθηαιηηθή. Οιφθιεξεο πεξηνρέο αλνηρηψλ 
θησρνθνκείσλ, φπνπ ελδεκεί ε βία, ε εγθιεκαηηθφηεηα ησλ ζπκκνξηψλ θαη ε δηαθίλεζε 
λαξθσηηθψλ, ζπλππάξρνπλ ή κάιινλ δηαρσξίδνληαη κε ζηληθά ηείρε πνιενδνκηθνχ 
ραξαθηήξα απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ, πνπ θηλνχληαη ζ’ έλαλ 
απνζηεηξσκέλν θφζκν καθξάλ ηνπ άιινπ κε ηνλ νπνίν γεηηληάδνπλ (Mike Davis, 1990). 
ηελ Αζήλα ραξαθηεξίζηεθαλ σο επηθίλδπλεο/αδηάβαηεο λεζίδεο ηεο πφιεο αξρηθά 
νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα. Πξάγκαηη ζην 5ν θαη ην 6ν 
δεκνηηθφ δηακέξηζκα θαη ζε ηκήκαηα ηνπ 1νπ ζπγθεληξψλεηαη ζε κεγάια πνζνζηά ν 
θφζκνο ησλ πνιχ θησρψλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηεο πνξλείαο. Η 
θηψρεηα, φκσο, θαη ε κηθξνπαξαβαηηθφηεηα απνηεινχλ αληηθείκελα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 
δηάιπζεο ησλ καθηψλ ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο θαη αξσγήο ησλ απφθιεξσλ, φρη δηφδνπο 
δηάρπζεο ηνπ θφβνπ ζην θνηλσληθφ ζψκα, επηβνιήο γεληθεπκέλεο επηηήξεζεο ζηελ πφιε 
θαη ζθιεξήο θαηαζηνιήο επξχηαησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

Η Αζήλα, απφ ηελ επνρή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ κε ηηο θάκεξεο θαη ηα δέπειηλ 
κέρξη ηηο κέξεο ηνπ 2013, είλαη κηα πφιε πνπ επηηεξείηαη παληαρνχ απφ αζηπλνκηθέο 
δπλάκεηο, δηαηαξάζζεηαη απφ καδηθέο επηρεηξήζεηο ζθνχπαο ελαληίνλ κεηαλαζηψλ, 
ζπλερείο πξνζαγσγέο ππφπησλ, θπξίσο λέσλ, θαη επηζέζεηο ησλ ζσκάησλ θαηαζηνιήο. Οη 
κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πνιιαπιαζηάδνπλ θαζεκεξηλά ηνπο λεφπησρνπο ησλ Αζελψλ, φιεο 
ηεο αηηηθήο επηθξάηεηαο. Η επηηήξεζε επεθηείλεηαη, ε θαηαζηνιή γεληθεχεηαη, ε Αζήλα 
εδψ θαη ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα έρεη αξθεηέο θνξέο κεηαβιεζεί ζε πεδίν καρψλ. «Ο 
θαζηζκόο δελ έξρεηαη από ην κέιινλ». Οη λενλαδηζηηθέο ζπκκνξίεο ηεο Υξπζήο Απγήο 
μεθίλεζαλ κε νξκεηήξην ηηο πιαηείεο Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη Αηηηθήο, δεκηνχξγεζαλ 
ειεγρφκελα άβαηα, πνπινχλ πξνζηαζία, εκπιέθνληαη ζε θάζε είδνπο παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, πξνρσξνχλ ζε καδηθέο επηζέζεηο κε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, αθφκα θαη 
δνινθνλίεο κεηαλαζηψλ - νη «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ» έρνπλ θαηαγξάςεη εθαηνληάδεο 
πεξηζηαηηθά φζσλ ηνικνχλ λα θηάζνπλ ζηα ηαηξεία ηνπο - απνηεινχλ παξαθξάηνο ελ 
θξάηεη, ηάγκαηα εθφδνπ δεκφζηα γλσζηά κεηά ηηο επηζέζεηο ζην Πέξακα θαη ηε ζηπγεξή 
δνινθνλία ζην Κεξαηζίλη - επηέκβξηνο 2013. ήκεξα ειέγρνληαη νη εγθιεκαηηθέο 
πξάμεηο ησλ λενλαδί. 
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3. ΔΝΓΙΑΘΔΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΚΑΙ ΥΧΡΙΚΔ ΔΦΔΓΡΔΙΔ  
    ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΟΛΗ 
 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο Αζήλαο είλαη κηα ζρεηηθή νκνηνγέλεηα, κηα ελχπαξθηε ζην 
ρψξν δπλαηφηεηα δηαπεξαηψλ νξίσλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο απφ πιεπξάο θνηλσληθήο 
ζχλζεζεο πεξηνρέο. Βεβαίσο ππάξρνπλ απνθιεηζκέλα ζεκεία ησλ πνιχ θησρψλ, φπσο νη 
θαηνηθίεο ησλ Ρνκά, νη ππαίζξηνη ζχιαθεο εμαζιίσζεο ησλ ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ 
νπζηψλ, απαμησκέλα ηκήκαηα ιατθψλ ζπλνηθηψλ, εζηίεο βάξβαξεο εθκεηάιιεπζεο θαη 
εγθιεηζκνχ κεηαλαζηψλ, δηάζπαξηε θηψρεηα κέζα ζε ρηιηάδεο ζπίηηα, επίζεο, θαηνηθίεο, 
θαηαζηήκαηα θαη παξαγσγηθνί ρψξνη πνπ ιηκλάδνπλ θαη απαμηψλνληαη απφ ηελ αρξεζηία. 
Ο δεκφζηνο αλνηρηφο ρψξνο, ηζηνξηθά αλεπαξθήο, πξφρεηξα δηακνξθσκέλνο, 
θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη αζπληήξεηνο, αλ θαη πάληα θαηνηθεκέλνο, κπνξεί λα 
επαλαιεηηνπξγήζεη θαη λα ελνπνηήζεη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν κέζα απφ ζεκεηαθέο ή επξχηεξεο 
αλαπιάζεηο. ηεγάδνληαο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο πξαθηηθέο, απνηειεί ελ 
δπλάκεη ηφπν δηεπξπκέλεο ζπλχπαξμεο θαη θνξέα ηνπ «εκείο» πνπ ππνζηαζηνπνηεί ηελ 
έλλνηα ηεο πφιεο. 

Οη θνηλσληθέο ππνδνκέο ηεο Αζήλαο ππνιείπνληαλ ήδε πξηλ ηελ θξίζε ζε επάξθεηα θαη 
πνηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηα ζρνιηθά θηήξηα, ελ κέξεη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ηηο δνκέο 
γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ελ νιίγνηο 
ηα «θνηλά», έλλνηα ε νπνία παξαπέκπεη ζηε δηαρείξηζε/απηνδηαρείξηζε θαη πξνυπνζέηεη 
ηε δεκφζηα θνηλσληθή ηδηνθηεζία. Σα ηδησηηθά (θαη δεκφζηα) αθίλεηα θαιχπηνπλ 
πνζνηηθά ηηο αλάγθεο ζε πξψηε θαηνηθία θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε δεχηεξε θαη κπνξνχλ λα 
ζηεγάζνπλ ηππνινγηθά φια ηα είδε παξαγσγηθψλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Υξεηάδνληαη, φκσο, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, επηζθεπή θαη αλάπιαζε θαη φζνλ αθνξά ηα 
λεψηεξα κλεκεία, απνθαηάζηαζε/επαλάρξεζε. 

Σα παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά - θαζψο ην θεθάιαην 3 δελ απνηειεί ην θχξην 
ηκήκα ηεο εξγαζίαο - ην πεξηερφκελν κηαο ζχγρξνλεο ζρεδηαζηηθήο θαη νηθνδνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο πνπ, απφ θνηλνχ κε ηηο απνθαηαζηάζεηο ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπίσλ, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε κηαο ελαιιαθηηθήο ζηξαηεγηθήο 
γηα ηελ πφιε θαη ηελ πεξηβάιινπζα θχζε. 

Δίπακε ήδε γηα ηνλ θνηλσληθφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο πνπ 
επηβάιινπλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θηψρεηαο, θφβνπ, αλαζθάιεηαο θαη θαηαζηνιήο. Αιιά 
ε θνηλσλία είλαη αληηθαηηθή θαη εθπιήζζνπζα. Μέζα ηεο γελλήζεθαλ θαη αλαδχζεθαλ 
ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο ζπλνκηιίαο θαη ηνπ δξφκνπ δχν πξσηφηππεο καδηθέο κνξθέο 
θνηλσληθφηεηαο θαη αλαλέσζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ απνθάησ : ην θίλεκα ησλ 
«αγαλαθηηζκέλσλ», πνπ επαλαλνεκαηνδφηεζε ην ζπιινγηθφ θαη δηεχξπλε ηηο έλλνηεο ηνπ 
«αλαπαξαζηαηηθνχ ρψξνπ» (Lefebvre, 1991) θαη ησλ «πξαθηηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο» 
(De Certeau,1984) θαη ην θίλεκα Αιιειεγγχεο, πνπ κεηέηξεςε ηε δηακαξηπξία ζε 
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ελεξγεηηθή δξάζε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα. Δθαηνληάδεο «ζηέθηα 
αιιειεγγχεο» απαληνχλ ζην ζέκα ηεο ηξνθήο θαη ησλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, δεθάδεο 
θνηλσληθά ηαηξεία- θαξκαθεία θαιχπηνπλ θελά ζηελ πγεία, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα θαη 
ζρνιεία μέλσλ γισζζψλ ζηεγάδνληαη θπξίσο ζε δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα, ελψ πνιηηηζηηθέο 
δξάζεηο δηαρένληαη ζηελ πφιε, εκθαλίδνληαη πξνγξακκαηηζκέλα ή αλαπάληερα ζε θάζε 
γεηηνληά. Μαδί κε ηηο λέεο κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ επαλεκθαλίδνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη 
ηα ζπλδηθάηα, νη επηηξνπέο γεηηνληάο, νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ηα θηλήκαηα γηα ηελ πφιε 
θαη ην πεξηβάιινλ, αλαπξνζαλαηνιίδνληαο ηε δξάζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ 
γελλά ε θξίζε. Γηα λα απνδψζνπλ, φκσο, φιεο νη παξαπάλσ ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο 
εθεδξείεο θαη λα θαηεπζπλζνχλ ζηε ζχλζεζε ελφο θνηλνχ ζρεδίνπ θνηλσληθήο, 
παξαγσγηθήο θαη ρσξηθήο αλαζπγθξφηεζεο, κέζα απφ ηελ νπνία ζα αλαδπζεί ε 
ελαιιαθηηθή πφιε, είλαη αλαγθαία ε ξήμε κε ηελ πνιηηηθή κλεκνληαθή ζπλζήθε, ε νπνία 
δηαξθψο επηδεηλψλεη ηε θηψρεηα θαη νδεγεί ζηελ θαηάξξεπζε ηεο πφιεο. Όκσο, κηα 
βαζχηεξε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δπλαηνηήησλ θαη ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ 
αλάζρεζεο ηεο θαηάξξεπζεο θαη έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαζπγθξφηεζεο, μεπεξλά ην 
κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ.  
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

Με θέληξν ηελ θξίζε ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ησλ Ιζπαληθώλ πόιεσλ, ην ζύληνκν απηό 
θείκελν πξνζπαζεί λα αληρλεύζεη κηα κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ πνιηηηθώλ πνπ νδήγεζαλ ζε 
απηή. Αθεηεξία καο είλαη ε πξνβιεκαηηθή πνπ έζεζαλ νη Brenner & Theodore (2002) γηα ηνλ 
«ππαξθηό λενθηιειεπζεξηζκό» θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο πιαηζηώλνπλ ην Αζηηθό 
θαηλόκελν ζηνλ ζύγρξνλν θαπηηαιηζκό. ε απηή ηε θαηεύζπλζε παξνπζηάδνπκε ην Ιζπαληθό 
κνληέιν κέζα από ην ηξίπηπρν path dependency – creative destruction – cities, ηηο ζρέζεηο κε 
πξνεγνύκελα κνληέια αλάπηπμεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ θέξλνπλ, ηελ δηαδηθαζία 
παξαγσγήο ρώξνπ ζην ζύγρξνλν θαπηηαιηζκό θαη ηέινο ηελ ζεκαζία ησλ πόιεσλ ζε απηή ηε 
δηαδηθαζία.  

Με απηό ηνλ ηξόπν αλαδεηνύκε έλα Μεζνγεηαθό «πβξίδην» ησλ λενθηιειεύζεξσλ 
Αζηηθώλ Πνιηηηθώλ κέζα από ηηο παξαδόζεηο ηεο πεξηόδνπ ηνπ Φξάλθν ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ 
ζηξνθή πξνο ηελ αγνξά θαηνηθίαο, ηνλ ηξόπν κε ηελ νπνία ε νζηαιδεκνθξαηία ζπλέρηζε 
απηέο ηηο πνιηηηθέο (1980-1990), ηηο κεζόδνπο πινπνίεζεο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ζε πόιεηο 
όπσο ε Βαξθειώλε. Δπηπιένλ, βιέπνπκε ηε ζεκαζία ησλ πόιεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ζε όιε απηή ηε δηαδηθαζία. Σέινο κέζα από ηελ θξηηηθή καο πξνζέγγηζε 
βιέπνπκε πώο ε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία ζέηεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο γύξσ από ηα ζέκαηα 
πνπ παξνπζηάζακε.  

 
Λέξειρ κλειδιά: Ιζπαλία, λενθηιειεπζεξηζκόο, Αζηηθέο Πνιηηηθέο, Οηθνλνκηθή Κξίζε  

 
1. ΔΙΑΓΩΓΗ: ΣΑ ΣΟΠΙΑ ΣΗ ΚΡΙΗ 
 

Σελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη δύζθνιν λα ηελ αληηιεθζείο, έγξαθε πξόζθαηα έλαο 
αξζξνγξάθνο ηνπ New Yorker (Paumgarten 2013). «Τν ρξένο δελ κνηάδεη κε ηίπνηα. Γελ έρεη 
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ζρήκα. Αιιά κε ην ρξόλν αθήλεη έλα ζεκάδη. Σηελ Ιζπαλία, εκθαλίζηεθε αξρηθά κε ηα άδεηα 
ζπίηηα, ηα κηζνηειεησκέλα έξγα, θαη ηηο αδξαλείο κεραλέο. Σήκεξα όιε ε ρώξα είλαη έλα 
κνπζείν θαηαδηθαζκέλσλ έξγσλ “αμηνπνίεζεο”  – έλα ζαθάξη ιεπθώλ ειεθάλησλ». Αθόκε πην 
δύζθνιν είλαη λα αληηιεθζείο ηελ ηαρύηεηα ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ. Πώο, κέζα ζε ιηγόηεξν 
από δύν δεθαεηίεο ε Ιζπαλία, γίλεηαη από πξόηππν αζηηθήο αλαγέλλεζεο, κνληέιν 
θαηάξξεπζεο? Ση ζεκαίλεη άξαγε απηό γηα ηηο Αζηηθέο Πνιηηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 
ζρεδηαζκνύ πνπ εθαξκόζηεθαλ όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα? Δίλαη ε ζεκεξηλή θξίζε θαη 
θξίζε ησλ ζηξαηεγηθώλ απηώλ, όπσο ππνζηεξίδνπλ αξθεηνί κειεηεηέο (βι. Arbaci & Tapada-
Berteli 2012, Hatherlay 2012, Garcia 2012, Harvey 2011) ή ε ππαηηηόηεηα βξίζθεηαη 
απνθιεηζηηθά ζηελ απιεζηία ησλ ηξαπεδηηώλ θαη ζηελ αζπδνζία ησλ θεξδνζθόπσλ ηνπ real 
estate. Γηα λα αληρλεύζνπκε ηηο απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα, πξέπεη λα δνύκε ηελ 
επξύηεηα ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε. Η πεξίπησζε ησλ Ιζπαληθώλ 
πόιεσλ, ηνπ “Barcelona Model” ή ηνπ “Bilbao Effect”,  είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα λα 
πεξηγξάςνπκε κηα ζεηξά επξύηεξσλ κεηαζρεκαηηζκώλ πνπ ζπλέβαηλαλ ζηηο Δπξσπατθέο 
πόιεηο θαη αθνξνύζαλ ηελ θπξηαξρία ελόο αλαδπόκελνπ ηόηε λενθηιειεύζεξνπ πξνηύπνπ θαη 
ελόο Δπξσπατθνύ «ηξίηνπ δξόκνπ» ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ. 
Πξνζεγγίδνληαο απηά ηα πξόηππα ν πξώηνο ζηόρνο είλαη λα ζέζνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 
αλαδεηώληαο λέεο κεζνδνινγίεο αλάιπζεο.  
 
2. Ο «ΤΠΑΡΚΣΟ» ΝΔΟΦΙΛΔΛΔΤΘΔΡΙΜΟ 
 

Η αλαδήηεζε ελόο πιαηζίνπ αλάιπζεο ηεο «αλαγέλλεζεο» ησλ Ιζπαληθώλ πόιεσλ ζηα 
πιαίζηα ηεο ζύγρξνλεο λενθηιειεύζεξεο αζηηθνπνίεζεο δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία 
θαηεγνξηνπνίεζεο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα. ηε πεξίπησζε καο ε αλάιπζε ησλ 
Brenner θαη Theodore (2002, Brenner et.al. 2009) γηα ηνλ «ππαξθηό λενθηιειεπζεξηζκό» (ac-
tually existing neoliberalism) ζεσξνύκε όηη ζα βνεζήζεη ηελ πξνβιεκαηηθή καο, 
αληρλεύνληαο βαζηθά ζηνηρεία απηνύ πνπ νλνκάδεηαη Ιζπαληθό κνληέιν. Οη ζπγγξαθείο 
ζεσξνύλ όηη ν λενθηιειεπζεξηζκόο δελ είλαη έλαο άιινο «ηζκόο» αιιά κηα δηαδηθαζία 
ζπλερώλ κεηαζρεκαηηζκώλ ηνπ ζύγρξνλνπ θαπηηαιηζκνύ (neoliberalization). Έηζη δελ 
έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα κνληέιν πνιηηηθήο (one size fits all approach), αιιά κε κηα πην 
πνιύπινθε δηαδηθαζία. Όπσο αλαθέξνπλ: «Τα λενθηιειεύζεξα πξνγξάκκαηα θαπηηαιηζηηθώλ 
κεηαζρεκαηηζκώλ, ζπάληα, θαη ίζσο πόηε, δελ εθαξκόδνληαη ζε κηα θαζαξή κνξθή, γηαηί πάληα 
εηζάγνληαη ζε πνιηηηθν-θνηλσληθά πιαίζηα πνπ έρνπλ ζκηιεπηεί από πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίεο 
ξύζκηζεο, ζεζκηθέο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο» (Brenner & Theodore 2002). Έλα άιιν 
βαζηθό ζηνηρείν πνπ ζέηνπλ όπσο θαη κηα ζεηξά άιισλ κειεηεηώλ (Harvey 1989, Soja 2000,), 
θαη πξνθύπηεη από θαη από ηελ πξνεγνύκελε αλάιπζε είλαη όηη ζε απηή ηελ «δηαδηθαζία 
λενθηιειεπζεξηζκνύ», ζε αληίζεζε κε όηη θιαζηθά ραξαθηεξίδεη ηελ ηδενινγία ηνπ, ην θξάηνο 
παίδεη αλαβαζκηζκέλν ξόιν ζε ηέηνην βαζκό πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ρσξίο ηελ θξαηηθή 
παξέκβαζε ζα ήηαλ αδύλαην λα εθαξκνζηνύλ απηέο νη πνιηηηθέο. Η ινγηθή ηνπο θαηαιήγεη 
ζε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ πνπ νλνκάδνπλ «ηνπία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ»: 

1. Σο ππώηο αθοπά αςηό πος ονομάζοςν ωρ «μονοπάηι εξάπηηζηρ» (path dependency) 
ανάμεζα ζε ςπάπσοςζερ πολιηικέρ ζςνθήκερ και ηιρ νέερ ζηπαηηγικέρ. ε απηό ην πιαίζην 
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ε έλλνηα ηνπ «ππαξθηνύ λενθηιειεπζεξηζκνύ» αληαλαθιά ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζρέζεσλ 
θαη ησλ ηξόπσλ κε ηηο νπνίεο νη λενθηιειεύζεξνη κεηαζρεκαηηζκνί αιιεινεπηδξνύλ κε 
εδξαησκέλεο ρσξηθέο ζρέζεηο θαη πξαθηηθέο, δεκηνπξγώληαο λέα δεδνκέλα.  

2. Σο επόμενο σαπακηηπιζηικό  αθοπά αςηό πος ο Harvey (1989, 2010) αναθέπει ωρ 
«δημιοςπγική καηαζηποθή» (creative destruction). Καηαζηξνθή (destruction) 
πθηζηάκελσλ ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη πνιηηηθώλ θαηεπζύλζεσλ κέζα από κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 
θαηεύζπλζε ηεο ειεύζεξεο αγνξάο, αιιά θαη δεκηνπξγία (creation) λέσλ κεραληζκώλ 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θπξηαξρίαο ησλ αγνξώλ θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο.  

3. Σέλορ αναθέπονηαι ζηην ζημαζία ηων πόλεων ζηην πεπίοδο ηος «ςπαπκηού 
νεοθιλελεςθεπιζμού. Η λέα απηή ζπλζήθε δελ έρεη λα θάλεη απιά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
ν πξνγξακκαηηθόο ιόγνο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο Αζηηθέο Πνιηηηθέο 
(ηδησηηθνπνηήζεηο, αζηηθό κάξθεηηλγθ, boosterism, εηαηξείεο αζηηθήο αλάπηπμεο θ.α.). Απηό 
πνπ ζεσξνύλ ζεκαληηθό νη Brenner θαη Theodore είλαη πξώησλ γηα πξώηε θνξά ρσξηθό-
πξνζδηνξηζκέλεο (place specific) νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο αλαδηπιώλνληαη κέζα ζε εζληθά 
πιαίζηα, δίλνληαο λέα λνήκαηα ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπηθνύ (locality) θαη ηνπ αζηηθνύ. 
Παξάιιεια νη πόιεηο γίλνληαη ηα ζθεληθά όπνπ νη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ λενθηιειεπζεξηζκό 
από ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα δνθηκάδνληαη θαη εθαξκόδνληαη.  

ε απηά ηα πιαίζηα ε αλαδήηεζε ησλ «ηνπηθώλ λενθηιειεπζεξηζκώλ», ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 
θαη ζπλζεθώλ πνπ ηνπο γέλλεζαλ απνθηά ζεκαληηθό εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. Όρη ζαλ 
κεραληζκόο θαηάηαμεο ζε ζρέζε κε έλα θεληξηθό κνληέιν ή κηα «Ακεξηθάληθε λόξκα» 
(Brenner et.al 2009), αιιά ζαλ κηα αλαδήηεζε κηα πβξηδηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα καο 
βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε επξύηεξνπο κεηαζρεκαηηζκνύο. Πνην ήηαλ ινηπόλ ην Ιζπαληθό 
πβξίδην, ή πεξίπησζε, ή κνληέιν κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα?  

 
3. ΙΠΑΝΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (path dependency, «δημιοςπγική καηαζηποθή» και η 
ζημαζία ηηρ πόληρ) 

 
Η πηνζέηεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ «ππαξθηνύ λενθηιειεπζεξηζκνύ», βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκό θαη ζηελ πξόζθαηε βηβιηνγξαθία θαη ζπδήηεζε γύξσ από ηα κνληέια πνπ 
αλαπηύρζεθαλ ζηηο Ιζπαληθέο Πόιεηο. Σξεηο είλαη νη βαζηθέο αθεγήζεηο θαη παξαθάησ ζα ηηο 
δνύκε πην αλαιπηηθά:  

A. Από ηοςρ Φαλαγγίηερ Απσιηέκηονερ ζηοςρ οζιαλιζηέρ Δκζςγσπονιζηέρ (path de-
pendency). Έλα από ηα πην βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηεο πεξίπησζεο εμέιημεο ησλ 
Ιζπαληθώλ πόιεσλ είλαη ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ηεο πεξηόδνπ ηνπ Φξαλθηζκνύ κε απηή ηεο 
κεηάβαζεο πξνο ηε δεκνθξαηία (transición). Οη Lopez θαη Rodriguez (2011), ππνζηεξίδνπλ 
όηη ζηελ νπζία κηιάκε γηα έλα κνληέιν, πνπ μεθηλάεη από ηηο κεηαπνιεκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
ηνπ Φξάλθν θαη θηάλεη κε κεηαζρεκαηηζκνύο κέρξη ζήκεξα. Κεληξηθό ζηνηρείν ζε απηή ηελ 
πνξεία είλαη ε ζεκαζία ηεο θαηνηθίαο θαη γεληθόηεξα ηεο θεξδνζθνπίαο θαη δηαπινθήο ζηελ 
αλάπηπμε ηεο. Όπσο ην έζεζε άιισζηε θαη ν Φαιαγγίηεο José Luis Arrese, Τπνπξγόο 
Καηνηθίαο ηνπ Φξαλθν, ην 1957: «Δίκαζηε κηα ρώξα ηδηνθηεηώλ θαη όρη πξνιεηάξησλ» (αλ. 
Lopez & Rodriguez 2011). Απηό ην ζρήκα δελ ήηαλ άιισζηε μέλν θαη γηα ηελ ππόινηπε 
Νόηηα Δπξώπε (Allen et.al 2004).  
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Η πεηξειατθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζα βξεη ηελ Ιζπαλία ήδε κε έλα κνληέιν 
βαζηζκέλν ζηελ ηδηνθηεζία θαηνηθίαο θαη ηνλ καδηθό ηνπξηζκό. Σν 1982, κεηά από κηα 
πεξίνδν αζηάζεηαο πνπ αθνινύζεζε ηνλ ζάλαην ηνπ Φξάλθν, ην νζηαιηζηηθό Κόκκα (PSOE) 
ζα έξζεη ζηελ εμνπζία. Σα ρξόληα ηνπ PSOE ζα ζθξαγίζνπλ ηελ πνξεία ησλ 
κεηαζρεκαηηζκώλ ησλ πόιεσλ κε ηελ πνιηηηθή ηνπο. Γηα ηνλ Tim Marshall (2000) απηό είλαη 
ίζσο θαη ην βαζηθό ζεκείν ηνπ «κνληέινπ» ηεο Ιζπαλίαο, ην πην πεηπρεκέλν «παξάδεηγκα 
εθζπγρξνληζκνύ ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο», πνπ νδήγεζε ζην «πάληξεκα ηεο θξαηηθήο 
παξέκβαζεο κε ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθόηεηα» (McNeill 1999). Πνηνο ήηαλ όκσο απηόο ν 
εθζπγρξνληζκόο? Τπήξμε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα?  

Η θπβέξλεζε ηνπ Gonzalez ζηελ πξάμε ζα ζπλερίζεη ηελ καθξν-νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 
δηθηαηνξίαο (Lopez & Rodriguez 2011). Υσξίο λα έρεη θακηά ελαιιαθηηθή ζηελ θξίζε 
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Ιζπαληθήο νηθνλνκίαο ηελ απάληεζε κε αθόκα κεγαιύηεξε 
«εμεηδίθεπζε» ζηνπο «αληαγσληζηηθνύο ηνκείο», ην θέληξν ήηαλ ν καδηθόο ηνπξηζκόο θαη ε 
θαηαζθεπή. Αιιά θαη ηα κέζα άζθεζεο πνιηηηθήο παξακείλαλ ηα ίδηα. Οη αξρηθόο αληη-
ΝΑΣΟηθόο ιόγνο, ε ζύλδεζε κε ηα θηλήκαηα πόιεο θαη ηα ζπλδηθάηα ζύκθσλα κε ηνλ James 
Petras (cited in McNeill 1999) παξακεξίζηεθε, θαη έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηηο πξσηνβνπιίεο 
θαηάιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο. ην ίδην πιαίζην ν Donald McNeill γξάθεη: «Σηελ 
πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο, ηα ρξόληα ηνπ PSOE ραξαθηεξίδνληαη από 
ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ην ζέακα, θαη ηα δύν ζρεδηαζκέλα λα ζθξαγίζνπλ ηελ εγεκνλία ηνπ 
θόκκαηνο ζηελ Ιζπαληθή θνηλσλία. Μέζα από έλα πιαίζην κεραληζκώλ – δσξεάλ δηαθνπέο ζε 
ζπληαμηνύρνπο, ζθηρηό έιεγρν ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ζην δεκόζην ηνκέα […] ην PSOE ζα 
εδξαηώζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηελ θνηλσλία. Καη κε ην 1992 λα είλαη ε καγηθή ρξνληά ησλ 
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ηεο Μαδξίηεο σο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεύνπζαο ηεο Δπξώπεο – θαη πάλσ 
από όια – ηεο EXPO ζηε Σεβίιιε, πνιύ ελέξγεηα αθηεξώζεθε ζην λα δεκηνπξγεζεί ε Νέα 
Ιζπαλία ρηηζκέλε πάλσ ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο νηθνλνκηθήο δηεζλνπνίεζεο θαη ηεο θηέζηα.». 
(McNeill 1999). Σν επόκελν βήκα είλαη λα δνύκε πσο πξαγκαηώζεθαλ απηέο νη αιιαγέο.  

Β. Γημιοςπγώνηαρ ηην Νέα Ιζπανία (creative destruction). Η δηαδηθαζία ησλ 
κεηαζρεκαηηζκώλ ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ θαηεύζπλζε κηαο λέαο «αζηηθνύ ηύπνπ 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο» (urban entrepreneurship) είρε ηξνκεξό θνηλσληθό θόζηνο, εληείλνληαο 
ηνπο θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο θαη ηελ άληζε αλάπηπμε (Leontidou 1995). Απηό ην κνληέιν 
ηεο «δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο» νδήγεζε ζε έλα πξώην επίπεδν ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ 
θξάηνπο από ηηο πεξηνρέο πνπ είραλ ρηππεζεί από ηελ ύθεζε  κε κηα ηαπηόρξνλε δηάιπζε ησλ 
κεραληζκώλ θαη δνκώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο ζε ρσξηθό επίπεδν, ην 1985 ε Ιζπαλία, καδί κε 
ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία είραλ από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά δεκόζησλ δαπαλώλ γηα 
πξόλνηα ζηελ Δ.Δ., θάησ ηνπ 20% (Brenner & Theodore 2002). Σν επόκελν βήκα, πνπ έγηλε 
θαη κε αθνξκή ηελ έληαμε ηεο ρώξαο ζηελ ΔΟΚ, ήηαλ ε επαλαθνξά θεθαιαίσλ θαη 
επελδύζεσλ ζε ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο 
εγθαζηζηώληαο λέεο κνξθέο ρσξηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο ζε όια ηα επίπεδα, εληείλνληαο 
όκσο θαη ηηο ρσξηθό-θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα πξσηνθαλήο γηα ηελ 
ηόηε ΔΟΚ ζπλύπαξμε καδηθήο αλεξγίαο, πνπ είρε θηάζεη ην 27% ζηελ Αλδαινπζία, 26.3 
ζηελ Δζηξεκαδνύξα κε πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη επελδπηηθό ελδηαθέξνλ (Leonti-
dou 1995, Lopez & Rodriguez 2011). ην θέληξν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο βξηζθόηαλ ηα αζηηθά 
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θέληξα θαη νη πόιεηο. Δδώ ηαπηόρξνλα βιέπνπκε θαη ηελ Ιζπαληθή ηδηαηηεξόηεηα, ζηε 
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελόο Σξίηνπ Γξόκνπ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ Αζηηθή Αλάπηπμε.  

Γ. Η ζποςδαιόηηηα ηων πόλεων, απσιηεκηονική, αζηικόρ ζσεδιαζμόρ και η έκπηξη 
ηηρ αζηικόηηηαρ (importance of cities). Η θεληξηθόηεηα ηεο ζεκαζίαο ηεο πόιεο θαη ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ζην δηάινγν γύξσ από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ησλ Ιζπαληθώλ πόιεσλ είλαη 
αδηακθηζβήηεηε. Δθεί ζπκππθλώλνληαη άιισζηε ηα όζα ππνζηεξίμακε κέρξη ηώξα, θαζώο 
πόιεηο όπσο ε Βαξθειώλε, ε Μαδξίηε θαη ην Μπηικπάν γίλνληαη ηα ηνπία πεηξακαηηζκώλ 
νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ εμαηξεηηθά ρσξν-πξνζδηνξηζκέλσλ ( place-specific). 
Σξία βαζηθά ζεκεία ζε απηήλ ηελ ελόηεηα θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ησλ αιιαγώλ.  

Σν πξώην αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ ζηελ κνξθή ηεο πόιεο 
ηα νπνία ζπλερίδνπλ ζην κνηίβν ηεο «δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο» πνπ ζέζακε πην πάλσ θαη 
εληάζζνληαη ζε κηα ζεηξά Αζηηθώλ Πνιηηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ: Η δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ 
θαηαλάισζεο / Ο ξόινο ησλ megaprojects ζηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη αλαδηάξζξσζε 
ησλ ρξήζεσλ γεο / Η δεκηνπξγία «εμαγληζκέλσλ» (purified) ρώξσλ θαη θιεηζηώλ θνηλνηήησλ 
/ ε έληαζε ησλ ρσξηθώλ θαη θνηλσληθώλ δηαρσξηζκώλ κέζσ ζηξαηεγηθώλ εμεπγεληζκνύ. ε 
κηθξό ή θαη κεγαιύηεξν βαζκό απνηεινύλ θεληξηθά ζεκεία ηεο «παιέηαο» ζηξαηεγηθώλ πνπ 
εθαξκόζηεθαλ θαη εθαξκόδνληαη, ζε κηα γεληθόηεξε θαηεύζπλζε «αζηηθνπνίεζεο ηνπ 
λενθηιειεπζεξηζκνύ» (Brenner et.a. 2009).  

Σν δεύηεξν ζεκείν είλαη ν ξόινο ηεο «Μεζνγείνπ» θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αζηηθώλ ηνπίσλ ηεο 
ζην επξύηεξν «θαληαζηαθό» ηεο ζύγρξνλεο πνιενδνκίαο θαη αξρηηεθηνληθήο. ε απηέο ηηο 
κηθξέο θαη κεγάιεο πόιεηο ρηηζκέλεο κέζα ζε έλα πιαίζην αηππίαο, ζρεδηαζκνύ – κε 
ζρεδηαζκνύ θαη παξαλνκίαο (Leontidou 2010), όπνπ ηα εξείπηα ηεο ηζηνξίαο απνηεινύζαλ 
ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηεο δεκόζηαο δσήο, πνιινί «αλαθάιπςαλ» ηηο αλζξώπηλεο 
πόιεηο πνπ αλαδεηνύζαλ θαη ηηο ρακέλεο θνηλόηεηεο. Δθεί ν Cullen (1961) ζα έβξηζθε ηελ 
«πεξηεθηηθόηεηα» πνπ έςαρλε ζην ηνπίν ησλ πόιεσλ, νη Rowe & Koetter (1978) ηελ πόιε 
«Κνιάδ» θαη ν Gehl «ηελ δσή αλάκεζα ζηα θηίξηα». Δπηπιένλ ηα ζρεηηθά ρακειά επίπεδα 
θνηλσληθνύ δηαρσξηζκνύ, ε ηζηνξηθή ζπλύπαξμε ησλ πνιηηηζκώλ κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ηνπο 
ζηε δεκόζηα δσή θαη ε «απνπζία» ελόο ηζρπξνύ θξαηηθνύ ξπζκηζηηθνύ ξόινπ ήηαλ ηδαληθά 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο ρσξηθέο αλαδεηήζεηο ηεο πεξηόδνπ πνπ κειεηάκε. ε απηέο ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο ζα αλαθεξζεί ν Peter Rowe (1997) ζην βηβιίν ηνπ Civic Realism γηα λα 
ππνζηεξίμεη (κε βάζε ην παξάδεηγκα ηεο Βαξθειώλεο) ηα ζεηηθά ηνπ δηαρσξηζκνύ «αζηηθήο 
θνηλσλίαο θαη ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο» ζηελ αζηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο. 
Η Μεζόγεηνο ήηαλ κεηακνληέξλα πνιύ πξηλ ην κεηακνληεξληζκό ζα ηζρπξηζηεί ε Λίια 
Λενληίδνπ, ελώ ζηελ ίδηα ινγηθή ν αξρηηέθηνλαο Richard Scoffier (2002) ζα βξεη ζηελ πόιε 
ησλ Αζελώλ θαη ηνλ Πεηξαηά θξπκκέλε όιε ηελ ζύγρξνλε πξνβιεκαηηθή γηα ην ρώξν, όπσο 
αλαθέξεη: «Χσξίο θαλ λα ην θαηαιάβεη, ε άζεκλε θπξία κε ην καγηό ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν 
ηαρείαο θπθινθνξίαο πνπ ζπλδέεη ηνλ Πεηξαηά κε ην Φάιεξν θάλεη πξάμε ηελ πόιε ηεο 
ηδησηηθόηεηαο πνπ είρε αλαπηύμεη ε Archigram ζηε δεθαεηία ηνπ 60‟ […] Σηα δηαρσξηζηηθά θαη 
ζηηο κπάξεο ησλ δξόκσλ, έρνπλ ιαζξά πινπνηεζεί, ζα ιέγακε, ηα πην ηνικεξά καληθέζηα ηνπ 
Claude Parent θαη ηνπ Paul Vilirio […] Οη θπξηόηεξνη αζελατθνί δξόκνη θαιύπηνληαη από 
δηαθεκηζηηθέο αθίζεο, νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ όια ηα θηίξηα ζε κεραληζκνύο πνπ ζπκίδνπλ ηα 
δηαθνζκεκέλα ππόζηεγα ηνπ Robert Venturi».  
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Σν ηξίην ζεκείν ζπκππθλώλεη ηα δύν πξνεγνύκελα θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ Αζηηθή 
Γηαθπβέξλεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζή καο, κε ην πώο ρξεζηκνπνίεζε ε 
νζηαιδεκνθξαηία ηελ πόιε γηα λα πινπνηήζεη έλα ηξίην δξόκν ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο. Σν 
Ιζπαληθό κνληέιν δελ κπνξνύκε λα ην δνύκε μέρσξα από απηό ην γεγνλόο, θαη εδώ όπσο 
παξαηεξνύλ αξθεηνί κειεηεηέο γίλνληαη νη πεξηζζόηεξεο παξαλνήζεηο (McNeill 1999, 
Garcia-Ramon & Albet, 2000). ηελ πεξίπησζε ηεο Βαξθειώλεο απηό είλαη ραξαθηεξηζηηθό, 
ε «πεθσηηζκέλε» δηαθπβέξλεζε ησλ νζηαιηζηώλ θαη ε ζπκκαρία ηνπο κε ηελ Αξηζηεξά θαη 
ηα θηλήκαηα πόιεο ήηαλ ε δηαδηθαζία πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1980 έδσζε ην έλαπζκα γηα ηηο 
πξώηεο «ζεκεηαθέο» παξεκβάζεηο ζην δεκόζην ρώξν, ηα αξρηθά ζηάδηα απηνύ πνπ ζα 
νλνκαζηεί Barcelona Model. ε αληίζεζε κε ηηο «επηζεηηθέο» λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο πνπ 
δηακνξθώλνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, επηιέρηεθαλ ηνπιάρηζηνλ ζε πξώην ζηάδην 
δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Η ζνζηαιδεκνθξαηία ηελ δεθαεηία ηνπ 80 ρξεζηκνπνίεζε ηηο 
πόιεηο, ππνζηεξίδεη ν Donald McNeill (1999), ζαλ ηόπνπο ζξηάκβνπ θαη γηνξηαζκνύ «ηνπ 
εθκνληεξληζκνύ θαη ηεο αζηηθόηεηαο». Απηή όκσο, ήηαλ κηα πνιύ ζύληνκε πεξίνδνο, ν θηελόο 
δαλεηζκόο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90΄θαη νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ζα εγθαηληάζνπλ κηα λέα επνρή 
πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε.  

 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Sunshine & Boosterism  

 
Ση ήηαλ ινηπόλ ην Ιζπαληθό Μνληέιν; ε απηό ην ζύληνκν θείκελν πξνζπαζήζακε κε 

βάζε ηελ αλάιπζε ησλ Brenner & Theodore (2002) γηα ηνλ «ππαξθηό λενθηιειεπζεξηζκό» 
λα ην δνύκε ζαλ έλα κνληέιν εθζπγρξνληζκνύ αιιά θαη ζπλέρεηαο ησλ πνιηηηθώλ θαη 
νηθνλνκηθώλ παξαδόζεσλ ηεο δηθηαηνξίαο από ηελ νζηαιδεκνθξαηία. Έλα κνληέιν 
«δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο» ζηε πξνζπάζεηα αλνίγκαηνο ζηελ αγνξά θαη ηέινο ζαλ έλα 
κνληέιν αλάπηπμεο πνπ έζεηε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πόιε ζην επίθεληξν. Με 
δηαθνξνπνηήζεηο ε πιεηνςεθία ησλ κειεηεηώλ πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα ηνπνζεηείηαη. Σν 
επόκελν εξώηεκα όκσο ζην πιαίζην ησλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη πνιύ πην δύζθνιν.  

Πέηπρε ή δελ πέηπρε απηό ην κνληέιν αλάπηπμεο; Καη ηη ζεκαίλεη απηό γηα ην κέιινλ ησλ 
Αζηηθώλ Πνιηηηθώλ; Οη απαληήζεηο εδώ είλαη πνιιέο θαη ε θξίζε πνπ έρεη γεκίζεη ηελ 
Ιζπαλία κε θνπθάξηα άδεησλ θαηνηθηώλ, εξεηπσκέλα θηίξηα γξαθείσλ θαη «πόιεηο 
θαληάζκαηα» δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί εύθνια θάπνηνο λα ην παξαβιέςεη. Παξόια απηά 
όκσο, όπσο ππνζηεξίδεη ν John Punter (2012) αλαθεξόκελνο ζηηο επηξξνέο ηεο Ιζπαλίαο θαη 
ηε Βξεηαληθή εκπεηξία, από πιεπξάο Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ ηα λέα ηνπία ήηαλ πνιύ θαιύηεξα 
ζε ζρέζε από απηά ηνπ παξειζόληνο, θαη ε θξηηηθή δελ πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζρεδηαζκό αιιά 
ζηηο πνιηηηθέο πνπ νδεγνύλ ζηηο θνύζθεο αθηλήησλ, ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη ζηηο 
ζηξαηεγηθέο εμεπγεληζκνύ. Άιινη κειεηεηέο ηνλίδνπλ όηη όπνηεο επηηπρίεο, έρνπλ λα θάλνπλ 
κε κηα Ιζπαληθή ηδηαηηεξόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνιηηηθό πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε 
ζηα ρξόληα ηεο κεηάβαζεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Garcia-Ramon & Albet (2000) γηα ηελ 
πεξίπησζε ηεο Βαξθειώλεο, ε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία ζε ζπλδπαζκό κε ηα θηλήκαηα 
πόιεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηεο δηθηαηνξίαο, έθεξε ζην πξνζθήλην έλα 
ηδηαίηεξν «θνηλσληθό θεθάιαην» πνπ απαηηνύζε ξηδηθέο αιιαγέο ζηε πόιε, ζε κηα πεξίνδν 
(αξρέο ηνπ 80΄) πνπ ππήξρε κηθξό επελδπηηθό ελδηαθέξνλ. Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ όηη απηό δελ 
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έρεη θακία ζρέζε κε ηηο Αζηηθέο ηξαηεγηθέο ηνπ 1990 θαη 2000 (Forum 2004) πνπ 
απνηεινύλ κηα ζηξνθή ζε μεθάζαξα λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο ζην ρώξν. ην ίδην θιήκα ν 
Guy Burgel (2007) ζα γξάςεη όηη ην κνληέιν ηεο Βαξθειώλεο είρε λα θάλεη κε «ηελ πξνβνιή 
ηνπ δεκνθξαηηθνύ πξνζώπνπ ηεο Καηαλαιαληθήο πξσηεύνπζαο» (βι αληίζηνηρα McNeill 1999, 
Marshall 2000).   

Η ηδηαηηεξόηεηα απηή βέβαηα δελ κπνξεί λα θξύςεη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ έθεξε ε 
λέα θαηάζηαζε ζηηο Ιζπαληθέο Πόιεηο, πνπ είλαη πην εκθαλήο ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο 
θξίζεο. Μηα ζεηξά κειεηώλ ππνζηεξίδνπλ όηη νη ζηξαηεγηθέο αλαγέλλεζεο ηνπ αζηηθνύ 
πεξηβάιινληνο, νδήγεζαλ ζηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαδνζηαθά εξγαηηθώλ ζηξσκάησλ πνπ 
έκελαλ ζηα θέληξα ησλ πόιεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ δηαρσξηζκνύ.  Η αλαδήηεζε 
ηεο εηεξόηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο (diversity), νδήγεζε πεξηζζόηεξν ζηνλ απνθιεηζκό 
παξά ζηελ αιιειεγγύε θαη ηε ζπλνρή. Απηή ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο Μαδξίηεο (Garcia 2012) 
θαη θπξίσο ηεο Βαξθειώλεο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Arbaci & Tapada-Bertelli, ηα 
πεηπρεκέλα κνληέια θξίλνληαη από ην αλ πέηπραλ ηνπο ζθνπνύο ηνπο θαη νη πνιηηηθέο κε 
αθνξκή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηεο αζηηθήο ππνβάζκηζεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
«επαλαλνεκαηνδόηεζε ηεο πόιεο κέζα από πξνγξάκκαηα ρσξηθήο αλαβάζκηζεο πνπ ηειηθά 
πξνζέιθπζαλ θαη επλόεζαλ ηηο ηδησηηθέο επελδύζεηο θαη ηελ κεζαία ηάμε» (Arbaci & Tapada-
Bertelli 2012) δελ κπνξνύλ λα ζεσξνύληαη ηέηνηα. ε έλα βαζκό ηελ θξηηηθή απηή ηελ 
απνδερόηαλ θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο Βαξθειώλεο. Ο ίδηνο ν Pasqual Maragall 
δήκαξρόο ηεο πόιεο από ην 1982 έσο ην 1997 αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ζηελ Ci-
utat Vella: «Η βαζηθή καο ηδέα ήηαλ λα αθήζνπκε θπξηνιεθηηθά ηνπο αλζξώπνπο εθεί πνπ 
ήηαλε, ρσξίο λα ηνπο πηέζνπκε λα θύγνπλ, πνπ είλαη πην αλζξώπηλε θαη πην αξηζηεξή πνιηηηθή. 
Αιιά ε δηαδηθαζία γηα λα ην θάλεηο απηό είλαη καθξά θαη πεξίπινθε, γηαηί πξέπεη πξνζσξηλά λα 
κεηαθέξεηο ηνπο αλζξώπνπο, λα αλαζθεπάζεηο ηα ζπίηηα ηνπο θαη κεηά λα ηνπο γπξίζεηο πίζσ. Η 
κάρε είρε ραζεί από ηελ αξρή, αθνύ πήξε 8 ρξόληα γηα λα „γπξίζεη ν ηξνρόο‟, θαη ζην κεηαμύ 
κεξηθνί είραλ πεζάλεη θαη άιινη είραλ θύγεη» (cited in McNeill 1999). Ο Franco La Cecla, 
αλζξσπνιόγνο θαη γηα κηα ζύληνκε πεξίνδν ζπλεξγάηεο ηεο Barcelona Regional, είλαη πνιύ 
πην απόιπηνο ζηελ θξηηηθή ηνπ. ην βηβιίν ηνπ Καηά ηεο Αξρηηεθηνληθήο (La Cecla 2012) 
γξάθεη πσο ε Βαξθειώλε «παξακέλεη έλα ζεκειηώδεο παξάδεηγκα γηα ην κέιινλ ησλ 
επξσπατθώλ πόιεσλ: εδώ επηρείξεζαλ ην μεπνύιεκα ηεο κεζνγεηαθήο θνηλσληθόηεηαο θαη ηα 
θαηάθεξαλ […] Μηα πόιε πνπ ήηαλ έλα ελδηαθέξνλ παηρλίδη μέλσλ θαη ληόπησλ, κε ξηδσκέλεο 
ζπλήζεηεο θαη παξεηζθξήζεηο, θαηαδίθαζε ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό γηα ράξε κηαο γιπθαλάιαηεο 
εθδνρήο ηνπξηζηηθνύ θαηαλαισηηζκνύ».  

Καηαιήγνληαο ζα  κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε πεξίπησζε ησλ Ιζπαληθώλ πόιεσλ, είλαη 
άιιε κηα θαηάξξεπζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο κνληέισλ θαη ησλ νηθνλνκίζηηθσλ 
πξνζεγγίζεσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ, αιιά απηή ηε θνξά ζηελ επνρή ηνπ 
κεηαλεσηεξηθνύ λενθηιειεύζεξνπ θαπηηαιηζκνύ. Ή αθόκε κηα πνιύ ζύληνκε εθδνρή ηνπ 
Sunshine & Boosterism, ελόο ηνπηθνύ ηδηώκαηνο ελόο κνληέινπ ηνπ Λνο Αληδειεο, όπσο ην 
ζέηεη ν Donald McNeill (1999).  Πεξηζζόηεξε έξεπλα είλαη βέβαηα αλαγθαία γηα λα 
κειεηήζνπκε ηηο πξννπηηθέο απηώλ ησλ Αζηηθώλ Πνιηηηθώλ θαζώο θαη ησλ Μεζνγεηαθώλ 
αζηηθώλ ηνπίσλ ζην λέν ζθεληθό ηεο θξίζεο. Απηόο πνπ κάιινλ θαίλεηαη λα επηβεβαηώζεθε 
ήηαλ ν Manuel Vázquez Montalbán, έλαο από ηνπο πην δξηκείο θαηήγνξνπο ηεο Νέαο Ιζπαλίαο 
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θαη πνιέκηνο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ζα θιείζνπκε κε ηηο αγσλίεο θαη ηα εξσηήκαηά ηνπ, 
αλαδεηώληαο παξάιιεια ηελ δηαθνξεηηθή πξννπηηθή:  «Πνύ είλαη νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο 
πνπ ζα δηέγξαθαλ ηεο αληζόηεηεο κεηαμύ Βνξξά θαη Νόηνπ θαη βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα πόιε; 
Πνύ είλαη ε δέζκεπζε γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα ζε αληίζεζε κε ηηο 
ζπαηάιεο; Πνηνο ζα ηηζαζεύζεη ηελ «αγνξαία» πόιε; Αιιά θάπνηνο δελ κπνξεί λα γξάθεη απηή 
ηε ιίζηα απνγνήηεπζεο θαη ππνςηώλ δίρσο λα θαηαλαιώλεηαη από ηνλ ηξνκεξό θόβν όηη ζα 
θαλεί γεινίνο…  Όηαλ ην κειινληηθό Οιπκπηαθό Χσξηό θαηαιήγεη λα είλαη έλα αθηηλσηό 
θέληξν αλάπηπμεο πάλσ ζε κίιηα κεηά από κίιηα εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ, θαλείο δελ ζα ξσηήζεη 
πώο ζα κπνξνύζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά» (cited in McNeill 1999) 
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