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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά ηδηνθαηνίθεζεο ζηελ Διιάδα δελ επέηξεςαλ 
ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηε ρψξα θαζψο ηα 
πξνβιήκαηα έιιεηςεο ζηέγεο πνπ είραλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 
1990 απνδφζεθαλ θπξίσο ζηελ καδηθή εηζξνή νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Αληίζεηα 
ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη αξθεηά ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ 
αληηκεησπίδεη ζεκαληηθή δπζθνιία γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε θαλνληθή θαηνηθία θαη 
φηη ε θξαηηθή ζηεγαζηηθή ζπλδξνκή ήηαλ θαη παξακέλεη ειάρηζηε. Καζψο ε έιιεηςε 
ζπζηεκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο έξεπλαο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αθνινπζεί ηελ 
ππνηνληθή ινγηθή ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο κέξηκλαο θαη ζηήξημεο ησλ εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαίλεηαη ινγηθφ λα ππνζηεξηρηεί φηη ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε 
έρεη εληείλεη ηα πξνβιήκαηα έληαμεο ζε θαλνληθή θαηνηθία αλαγθάδνληαο φιν θαη 
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα δνπλ θπξηνιεθηηθά ζην δξφκν.  

Η παξνχζα εξγαζία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξφζβαζεο ζε 
θαλνληθή θαηνηθία πνπ έρεη γίλεη επί ζεηξά εηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ζέκαηα έιιεηςεο ζηέγεο. Σε έλα θξάηνο ζαλ ηελ ρψξα καο, φπνπ φρη 
κφλν ε έξεπλα δελ ππνζηεξίδεηαη θαη αζθαιψο δελ ρξεκαηνδνηείηαη αιιά ζπρλά κάιηζηα 
ακθηζβεηείηαη θαη ε αμία ηεο, ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο έρεη αθεζεί ζηνπο ίδηνπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Γελ πέξαζαλ άιισζηε θαη ηφζα πνιιά ρξφληα 
απφ ηφηε πνπ ίζρπε θαη λνκηθά ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο πνπ ηψξα πνιχ ζπρλά πινπνηείηαη 
άηππα. 

Μπξνζηά ζηελ απνπζία νπζηαζηηθήο θαη δηεμνδηθήο έξεπλαο ζην δήηεκα ηεο θαηνηθίαο, 
ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη απφ ηελ κία πιεπξά ε αλαζθφπεζε ησλ θαλαιηψλ 
κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ε θξαηηθή ζπλδξνκή ζηελ ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 
εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη απφ ηελ άιιε ν εληνπηζκφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 
πιεζπζκνχ γηα ηα νπνία ν θίλδπλνο γηα έιιεηςε ζηέγεο παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξνο. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη λα πξνζεγγηζζεί πνηνηηθά ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο 
ζπλζήθεο ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: 
Σηέγαζη, άζηεγορ, ππόζβαζη ζε κανονική καηοικία, ιδιοκαηοίκηζη, κοινωνική ένηαξη 
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1.  ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Σηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ε αδπλακία απφθηεζεο 

θαλνληθήο θαηνηθίαο έγηλε αηζζεηή ζαλ θνηλσληθφ πξφβιεκα αξθεηά αξγφηεξα απφ φηη 
ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Παξφηη ζηελ Διιάδα ε εηθφλα αλζξψπσλ πνπ θνηκνχληαη 
άζηεγνη ζηνπο δξφκνπο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ είλαη θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ 
δχν δεθαεηηψλ, ην επξχ θνηλφ δελ είλαη αθφκε εμνηθεησκέλν κε ην πξφβιεκα. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ζε θαλνληθή θαηνηθία, είηε 
ηδηφθηεηε είηε ελνηθηαδφκελε, έρνπλ νμπλζεί αθ’ ελφο κελ ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξνπζίαο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ, αθ’ εηέξνπ δε ιφγσ ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γελ 
είλαη ηπραίν φηη ην δήηεκα έρεη πξνζειθχζεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο αιιά θαη ηελ 
πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ, νη πξνζπάζεηεο ησλ νπνίσλ φκσο παξακέλνπλ αλεπαξθείο θαη 
απνζπαζκαηηθέο. Σηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα μεπεξαζηνχλ 
νη αδπλακίεο ηνπ ηζρχνληνο πιέγκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε φηη αθνξά ζηελ 
πξφζβαζε ζε θαλνληθή θαηνηθία. 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ειιεληθνχ ζπληάγκαηνο αιιά θαη ηελ πξφζθαηε 
δηεχξπλζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε Πνιηηεία ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηελ 
παξνρή ζηέγεο γηα ηνπο πνιίηεο. Δλ ηνχηνηο φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ νη ζηνηρεηψδεηο 
πθηζηάκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ παξνρή θαλνληθήο θαηνηθίαο ζε άηνκα κε ρακειά 
εηζνδήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο κε 
αλεπηπγκέλν θνηλσληθφ θξάηνο κε ζπλέπεηα ή έλλνηα ηεο λνκηθήο ππνρξέσζεο ησλ 
δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο δηνίθεζεο λα παξέρνπλ ζηέγε ζε άηνκα ή θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο επάισηεο λα κελ έρεη θακία απνιχησο πξαθηηθή εθαξκνγή.  

Σε γεληθέο γξακκέο γίλεηαη απφ ηελ αξρή θαζαξφ φηη ε Διιάδα έρεη αθνινπζήζεη ηελ 
πξνζέγγηζε ησλ άιισλ λνηην-επξσπατθψλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζέκαηα 
θνηλσληθήο κέξηκλαο, φπσο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε ζηέγε, είλαη θαηά θχξην ιφγν 
επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο θαη φρη ηεο πνιηηείαο. Η νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε παξαδνζηαθά 
θάιππηε θαη θαιχπηεη ηα θελά θαη ηελ αλεπάξθεηα ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο θαζψο ε 
αληηκεηψπηζε ζηεγαζηηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ νηθνγέλεηα είλαη έλα δηαδεδνκέλν φζν 
θαη απνδεθηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Με βάζε απηήλ ηελ ινγηθή, ε 
πξνζθπγή ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα ζηεγαζηηθή ζπλδξνκή απνηειεί 
ζπλήζσο ην ηειεπηαίν θαηαθχγην γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ δελ έρνπλ νηθνγελεηαθή 
ππνζηήξημε. Γελ είλαη ζπλεπψο θαζφινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ησλ αζηέγσλ 
ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν Δπξσπατθφ Νφην αληηκεησπίδεηαη απφ ην 
Υπνπξγείν Πξνλνίαο, αθνχ εθδεισζεί σο πξφβιεκα, θαη φρη φπσο ζην Βνξξά απφ ην 
Υπνπξγείν Πνιενδνκίαο ή Οηθηζκνχ, δειαδή απφ ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

 
2.  ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 
Δμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν θαηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 20φ θπξίσο αηψλα, 

παξαηεξείηαη φηη ππήξμε κεγάιν πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο πνπ θαηά θαηξνχο έθηαζε 
αθφκα θαη ην 80% ησλ θαηνηθηψλ. Η παξαηήξεζε απηή, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο 
απφθζεγκα ζηεγαζηηθήο επάξθεηαο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, 
αλαθέξεηαη ζε έλα αξθεηά εθηεηακέλν νηθηζηηθφ απφζεκα θαηνηθηψλ πνπ ζε κεγάιν ηνπο 
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πνζνζηφ ήηαλ παιαηέο θαη ζε κέηξηα πξνο θαθή θαηάζηαζε απφ ηερληθή άπνςε. 
Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε γηα αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή αζθάιεηα ζε κία 
Διιάδα πνπ καζηηδφηαλ ζπλερψο απφ αιιεπάιιειεο πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
ραξαθηήξα θξίζεηο είρε πξνζδψζεη ηδηαίηεξε θφξηηζε ζηελ έθθξαζε ‘αο θξνληίζσ λα έρσ 
έλα θεξακίδη πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ’ σο ζηνηρείν πξνζηαζίαο απφ ηελ αβεβαηφηεηα.   

Η καδηθή εηζξνή πξνζθχγσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 επηβάξπλε ηελ ζηεγαζηηθή 
θαηάζηαζε ησλ δηαβηνχλησλ ζηελ ρψξα θαζψο ε αλαινγία ησλ λέσλ πξνο ηνπο παιαηνχο 
νηθηζηέο ήηαλ ηδηαίηεξα εθηεηακέλε θηάλνληαο ην 1,5 πξνο 5. Παξφηη ε ζηεγαζηηθή 
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ άξγεζε λα νινθιεξσζεί ρξνληθά, ελ ηνχηνηο κε κέξηκλα 
ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ, ΔΑΠ, αληηκεησπίζηεθε αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πξφζθαηε εκπεηξία (Morgenthau, 1994).  

Μεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα νη ζηεγαζηηθνί δείθηεο επηδεηλψλνληαη θαη πάιη ζαλ 
ζπλέπεηα ηεο κεγάιεο θιίκαθαο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ιφγσ ησλ δεηλψλ ησλ 
εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηεο αλάγθεο γηα εξγαζία πνπ αθνινχζεζε ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 
Πφιεκν. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ν δείθηεο ππθλνθαηνίθεζεο ησλ 1,8 
αηφκσλ/δσκάηην ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 αλέβεθε ζηα 2,2 άηνκα/δσκάηην κε ηελ πάξνδν 
κίαο πεξίπνπ δεθαεηίαο. Η νηθνλνκηθή έλδεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ έιιεηςε θξαηηθήο ζηεγαζηηθήο κέξηκλαο νδήγεζε ζην θαηλφκελν ηεο αληηπαξνρήο 
κε πςεινχο ζπληειεζηέο δφκεζεο, ειιηπείο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη αλεθκεηάιιεπην 
αθάιππην ρψξν ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Οηθνλφκνπ, 2000). Παξάιιεια ε εμάπισζε 
ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε άλαξρν ηξφπν δεκηνχξγεζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο απζαηξέησλ ζηηο 
παξπθέο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ρσξίο θαλέλα ζρεδηαζκφ θαη ρσξίο ηνπο 
απαξαίηεηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξά 
ηα πνιιά αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο, ε θαηαζθεπή ησλ θαηά θαλφλα ακθηβφινπ πνηφηεηαο 
λέσλ θαηνηθηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, πξνσζήζεθε απφ ην ειιεληθφ 
θξάηνο θαζψο έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πνπ ιεηηνχξγεζε 
ζαλ αηκνκεραλή γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο ρψξαο ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο 
δεθαεηίεο. 

Καηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ν θχξηνο ηξφπνο 
απφθηεζεο θαηνηθίαο γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ εηζέξξεε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ήηαλ ε 
‘ιατθή απηνζηέγαζε’ θαζψο νη λένη νηθηζηέο έθηηδαλ νη ίδηνη ηελ θαηνηθία ηνπο ζε 
νηθφπεδν πνπ θαηά θαλφλα ηνπο αλήθε. Τα θαηλφκελα νηθνδφκεζεο θαηνηθηψλ ρσξίο 
δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, δειαδή ε θαηαπάηεζε γεο πνπ ηείλεη λα εκθαλίδεηαη ζε ρψξεο 
ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ δελ παξνπζηάζζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ρψξα καο. Αληίζεηα 
ζηε κεγάιε ηνπ πιεηνςεθία ην ζηεγαζηηθφ απφζεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο παξπθέο 
ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ κεηαπνιεκηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά κηθξέο 
θαηνηθίεο ή πνιπθαηνηθίεο ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα ζε πεξηνρέο κε ρακεινχ επηπέδνπ 
θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο (Δκκαλνπήι, 2006). 

 
3.  ΚΡΑΣΙΚΗ ΣΔΓΑΣΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 

 
Σε απηφ ην δηάζηεκα, ε παξνρή ζηέγαζεο ζε απφξνπο απφ ην θξάηνο είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλε. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηά θαλφλα πεξηνξηζκέλεο ζηεγαζηηθήο 
ζπλδξνκήο παξερφηαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ) κε ηελ 
επηθνπξηθή ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. Ο ΟΔΚ πνπ δηέζεηε 
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πξνγξάκκαηα αλέγεξζεο θαηνηθηψλ πνπ δηαλέκνληαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κε θιήξσζε, 
άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ην 1954 θαη έπαπζε ην 2010. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ΟΔΚ 
κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ ζπίηη, λα πάξνπλ επηδνηνχκελν ζηεγαζηηθφ δάλεην γηα αγνξά, 
επηζθεπή ή αλέγεξζε πξψηεο θαηνηθίαο ή λα εθκεηαιιεπζνχλ ην παξερφκελν ζχζηεκα 
επηδφηεζεο ελνηθίνπ. Παξά ηελ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηά 
ηνπ, ε πξνζθνξά ηνπ ΟΔΚ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη ρακειφκηζζνη 
εξγαδφκελνη νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ εκεξνκηζζίσλ, ήηαλ 
ζεκαληηθή. Τα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζηέγαζεο ηνπ ΟΔΚ φκσο, δελ ζπλδένληαη κε 
θακία ππεξεζία γηα αζηέγνπο θαη ζπλεπψο δελ απεπζχλνληαη ζηε θησρφηεξε κεξίδα ηνπ 
πιεζπζκνχ. Άιισζηε, ε απαίηεζε ηεθκεξησκέλεο απαζρφιεζεο απνθιείεη απφ ηελ 
ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε κεγάιε κεξίδα ησλ αζηέγσλ πνπ ζπγρξφλσο είλαη θαη άλεξγνη  
(Sapounakis, 2000).  

Τα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο απφ ηελ άιιε 
πιεπξά ζηεξίδνληαη ζηνλ λφκν ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ γηα ηελ ‘Λατθή 
Καηνηθία’ ηνπ 1964 θαη απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα επάισηα ζηξψκαηα ηνπ 
πιεζπζκνχ. Η ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξνρή θνηλσληθήο θαηνηθίαο κε ηε κνξθή θαηνηθηψλ 
θαζψο θαη ρακειφηνθσλ δαλείσλ ήηαλ ζην παξειζφλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ηα ηειεπηαία 
φκσο ρξφληα πεξηνξίδεηαη απιψο ζηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε ζχκαηα 
ζενκεληψλ θαη επηδνκάησλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο.  

Αληίζηνηρν αληηθείκελν κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο 
θάλεθε φηη ζα είρε θαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη Σηέγαζεο (ΓΔΠΟΣ) πνπ 
ηδξχζεθε ην 1976 θαη έπαπζε λα ιεηηνπξγεί κεηά απφ ηέζζεξεηο δεθαεηίεο. Θα πξέπεη ελ 
ηνχηνηο λα ζεκεησζεί φηη παξά ην φηη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ζπγθαηαιέγνληαη νη 
αλαπιάζεηο ηνπ Ταχξνπ θαη ηεο Καηζαξηαλήο, ην ζηεγαζηηθφ ηνπ έξγν παξέκεηλε 
ειάρηζην.  

Δθηφο ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο εηδηθά ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο 
κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη πιένλ αλελεξγφ είηε επεηδή θαιχθζεθε ε αλάγθε είηε 
επεηδή νπζηαζηηθά αηφλεζε ε έληαζε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ. Σηελ πξψηε πεξίπησζε 
ππάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Υπνδνρήο θαη Απνθαηάζηαζεο 
Απνδήκσλ Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ Διιήλσλ (ΔΙΥΑΑΠΟΔ) ην νπνίν ιεηηνχξγεζε 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 21νπ αηψλα πξνζθέξνληαο 
ζηέγε ζε κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδσλ απφ ηνπο άλσ ησλ 100.000 παιηλλνζηνχληεο απφ ηελ 
πξψελ Σνβηεηηθή Έλσζε. Σεκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ έξγν ζηεγαζηηθήο ζηήξημεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ππνιείπεηαη ζαθψο ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο ΔΑΠ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1920 ηφζν απφ πιεπξάο αξηζκνχ σθεινπκέλσλ φζν θαη απφ πιεπξάο θφζηνπο ηνπ φινπ 
εγρεηξήκαηνο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ γίλεηαη λα κελ κλεκνλεπζνχλ νη δνκέο ςπρνθνηλσληθήο 
απνθαηάζηαζεο, φπσο ηα νηθνηξνθεία, μελψλεο θαη πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απν-αζπινπνίεζεο ‘Χπραξγψο’ αιιά θαη νη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 
γηα πξψελ θηινμελνχκελνπο ηδξπκάησλ πξνλνηαθνχ ηχπνπ, φπσο ηα νξθαλνηξνθεία, νη 
ζηέγεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ θιπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πνιηηηθέο απηνχ ηνπ είδνπο 
έρνπλ νδεγεζεί ζε θαηάζηαζε καξαζκνχ θπξίσο εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη ην πξφγξακκα ‘Βνήζεηα ζην Σπίηη’ ην νπνίν 
ρσξίο λα θηλεηνπνηεί κεγάια θεθάιαηα, ελ ηνχηνηο ζηήξηδε πνιινχο ειηθησκέλνπο κέζα 
απφ ηηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο δνκέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρεη ηεξάζηηα 
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πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη μελψλεο επείγνπζαο 
ζηεγαζηηθήο ζηήξημεο θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έηζη θη αιιηψο πεξηνξηζκέλεο 
πνιηηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπσο ηα λπρηεξηλά 
θαηαθχγηα, νη μελψλεο γηα αζηέγνπο κε πξνζσξηλή δηακνλή έσο 3 κήλεο, ηα γεξνθνκεία 
θαη πησρνθνκεία, ηα θαηαθχγηα γηα γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο ή ελδννηθνγελεηαθήο 
βίαο θ.ά.  

Δηδηθή αλαθνξά απαηηεί ε κέξηκλα γηα ηελ ζηεγαζηηθή ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ. Τν 
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεη ιάβεη πξφζθαηα ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο αθνχ εχθνια 
δηαπηζηψλεηαη φηη ζηφρνο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ δελ είλαη ε ζηεγαζηηθή θαη θνηλσληθή 
έληαμε αιιά ν έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1990 ην Κέληξν Πξνζθχγσλ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην Λαχξην κε δπλακηθφηεηα 350 
πεξίπνπ αηφκσλ πιαηζηψζεθε απφ κηα ζεηξά αληίζηνηρνπο ρψξνπο πνπ νλνκάζηεθαλ 
Κέληξα Υπνδνρήο αιιά ζηελ νπζία ιεηηνπξγνχλ σο Κέληξα Κξάηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
Οη ρψξνη απηνί πνπ θαηά θαλφλα ιεηηνπξγνχλ ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, έρνπλ ηε κνξθή 
ζηξαηνπέδσλ κε θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ρσξίο ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 
ππεξεζηψλ γηα ηελ ζηεγαζηηθή αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσληθή έληαμε ηεο νκάδαο 
ζηφρνπ ζηελ ρψξα. Αληίζεηα νπζηαζηηθά αλαπαξάγνπλ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ζηέγεο 
ησλ κεηαλαζηψλ ππνγξακκίδνληαο ηελ δπζθνιία πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή 
νκάδα γηα νκαιή θνηλσληθή έληαμε.  

Παξάιιεια ε ππεξβνιηθή δπζηνθία ζηελ επεμεξγαζία θαη έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ ησλ 
κεηαλαζηψλ γηα παξνρή αζχινπ πνπ ζπάληα μεπεξλά ην 1% κάιινλ δηαησλίδεη παξά 
ηαθηνπνηεί ην πξφβιεκα ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο 
αλππαξμίαο νπζηαζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε κεγάιε 
πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ λα αλαγθάδεηαη λα ζηεγαζηεί ζηελ ειεχζεξε αγνξά 
ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίαο, ή θαηαπαηψληαο γε θαη εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα ή ηέινο ζε 
απηνζρέδηνπο θαηαπιηζκνχο ρσξίο ζηνηρεηψδεηο ππνδνκέο πγηεηλνχο δηαβίσζεο. Αλ θαη νη 
κεηαλάζηεο είλαη θαηά θαλφλα ηθαλνί γηα εξγαζία, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε πξφζθαηε 
νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ δπλαηφηεηα ηνπο γηα έληαμε ζε 
θαλνληθή θαηνηθία ηφζν ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απνιαβψλ ηνπο φζν θαη ιφγσ ηεο 
πξφζζεηεο δπζθνιίαο γηα ζηαζεξή απαζρφιεζε.  

Τέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ζε θαλνληθή θαηνηθία γεληθφηεξα, ζα 
πξέπεη λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζην ζχζηεκα πηζηνδφηεζεο ηεο θαηνηθίαο ζηε ρψξα. Τν 
ζχζηεκα ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1990 αιιά θαη θάκςε ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 
πξφζβαζεο δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ πνηθίιινπλ ζε αγνξαζηηθή δχλακε 
ζηελ ηδηφθηεηε θαηνηθία. Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαλείσλ απηψλ είλαη θπζηθφ λα 
απνηειεί ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ απνθέξνπλ θέξδε ζηνπο ηξαπεδηθνχο θνξείο, έλα κέξνο 
ηνπο, φπσο απηά ηνπ πξψελ ΟΔΚ, ρνξεγνχληαη ζηα πιαίζηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην 
ζηεγαζηηθφ ηνκέα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ θπξίσο 
ρακειφκηζζσλ εξγαηνυπαιιήισλ. Αθφκε θαη απηά ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα φκσο δελ 
αθνξνχλ ηα άηνκα εθείλα πνπ δελ έρνπλ ζηαζεξή εξγαζία θαη εηζφδεκα θαη πνπ, θαηά 
ζπλέπεηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπλ έλα δάλεην. Σεκεηψλεηαη φηη νη 
ππνρξεψζεηο ησλ νθεηιεηψλ πξνο ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ηνπ πξψελ ΟΔΚ έρνπλ πιένλ 
αλαιεθζεί απφ ηνλ ειεχζεξν ηξαπεδηθφ ηνκέα κε νπζηαζηηθή απαινηθή ησλ ιηγνζηψλ 
θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία ιεηηνπξγνχζε ν Οξγαληζκφο  (Sapounakis, 2000).   
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4.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 
Σπκπεξαζκαηηθά ζεκεηψλεηαη πσο ε παξνρή θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα, δελ 

ζπλδέεηαη κε θαλέλα ηξφπν κε ππεξεζίεο άκεζεο αλάγθεο θαη παξνρήο πξνζσξηλήο 
ζηέγαζεο ζε αζηέγνπο. Η νχησο ή άιισο πεξηνξηζκέλε θαη ζπλήζσο δηαθνπηφκελε 
θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα απεπζχλεηαη ζε νξηζκέλεο κφλν θνηλσληθέο νκάδεο, θπξίσο 
ρακειφκηζζνπο κε ζηαζεξή εξγαζία, απνθιείνληαο έηζη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ αλ θαη βξίζθεηαη ζε επείγνπζα ζηεγαζηηθή αλάγθε, ελ ηνχηνηο δελ πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί φηη δηθαηνχηαη ηελ ζηήξημε ησλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επίζεο πεξηνξηζκέλεο πθηζηάκελεο δνκέο επείγνπζαο 
ζηεγαζηηθήο κέξηκλαο απεπζχλνληαη ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ήδε ράζεη ηελ δπλαηφηεηα 
εμαζθάιηζεο θαλνληθήο θαηνηθίαο θαη παξνπζηάδνπλ πιένλ κεγάιε δπζθνιία γηα 
ζηεγαζηηθή επαλέληαμε. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 
πιαίζην παξερφκελεο ζηεγαζηηθήο πξνζηαζίαο άξρηζε λα παξνπζηάδεη αθφκε κεγαιχηεξα 
θελά απφ ην παξειζφλ.  

Οη άζηεγνη πνπ απνηεινχλ ην θησρφηεξν θαη πην εμαζιησκέλν ζηξψκα ηνπ πιεζπζκνχ 
θαη νη νπνίνη ζα είραλ ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα θνηλσληθή θαηνηθία ή επηδφηεζε 
ελνηθίνπ δελ  έρνπλ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο θνηλσληθέο παξνρέο θαζψο δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζαλ δηθαηνχρνπο.  Τα ηζρχνληα θξηηήξηα ινηπφλ γηα 
πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο παξνρέο σο πξνο ηε ζηέγαζε ζηελ Διιάδα δε ιακβάλνπλ ππ’ 
φςηλ επαξθψο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο θαη ηα πην πξφζθαηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο έιιεηςεο ζηέγεο, φπσο ηε ζπλχπαξμή ηεο κε ηελ αλεξγία. 

Η νηθνγέλεηα, πνπ πάληα έπαηδε θεληξηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, παξακέλεη ε 
θπξηφηεξε πεγή ππνζηήξημεο γηα φζνπο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηέγεο. Ο ξφινο ηεο 
νηθνγέλεηαο ζηελ παξνρή θαηνηθίαο μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ηνπ θξάηνπο.  
Σηηο ππεξεζίεο γηα αζηέγνπο, ινηπφλ, θαηαθεχγνπλ θπξίσο άηνκα απνθιεηζκέλα γηα 
δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ δελ έρνπλ νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε.  
Απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο απνηεινχλ, εμ νξηζκνχ, ην πιένλ επάισην ηκήκα ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη αληηκεησπίδνπλ άκεζν θαη ζνβαξφ πξφβιεκα 
επηβίσζεο.  Καζψο ε ελζσκάησζε κέζσ ηεο θαηνηθίαο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν αλ 
φρη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα επξχηεξε θνηλσληθή ελζσκάησζε, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο 
αηφκσλ αληηκεησπίδεη ην θάζκα ηνπ ρξφληνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Τν ππάξρνλ ζχζηεκα ππεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα αλεπαξθέο γηα νξηζκέλεο θνηλσληθέο 
νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ άκεζα ην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ην νπνίν 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε έμαξζε ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο λεαξά άηνκα, ειηθησκέλνη, 
κεηαλάζηεο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξψελ θπιαθηζκέλνη 
θιπ. Παξάιιεια, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο έρεη εληείλεη ηα ζηεγαζηηθά 
πξνβιήκαηα θαη γηα άηνκα 30-45 εηψλ ζρεηηθά πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ρσξίο 
πξνβιήκαηα εμαξηήζεσλ ή παξαβαηηθφηεηαο. Παξφηη γηα κεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ 
θνηλσληθέο νκάδεο ππάξρνπλ πνιηηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πξφζβαζή 
ηνπο ζε θαλνληθή θαηνηθία, νη ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απηήλ ηελ επνρή ζηε 
ρψξα κε ην 75% ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ λα βξίζθνληαη ήδε ζην θφθθηλν, απνδεηθλχεηαη 
φηη ζέηνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζηελ νκαιή ηνπο ζηεγαζηηθή θαη θνηλσληθή 
απνθαηάζηαζε.   
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Η πξφζθαηε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πξφζβαζεο ζε θαλνληθή θαηνηθία γηα 
ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ απφ πιεπξάο Πνιηηείαο, έρεη ζέζεη ηε βάζε γηα ηελ 
αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 
εηψλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε αζηέγνπο ζαλ εηδηθή νκάδα-
ζηφρν ελψ παξάιιεια ε νκάδα ζηφρνο θαιχθζεθε απφ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή 
ξχζκηζε πνπ θξίλεηαη ζεηηθφ βήκα παξφηη απέθιεηζε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 
νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ, νη ππεξεζίεο απηέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
άκεζσλ αλαγθψλ κηαο κεξίδαο ηνπιάρηζηνλ ηνπ άζηεγνπ πιεζπζκνχ. Τν θπξηφηεξν 
πξφβιεκα θαη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην ξφιν ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθέξνπλ καθξνπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ζε κφληκε θαηνηθία, δπζθνιία πνπ ζαθψο 
εληείλεηαη ιφγσ ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη 
απνζπαζκαηηθά θαη ζε πξνζσξηλή βάζε θαη δελ ππάξρεη επξχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Απηφ βέβαηα παξαπέκπεη ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε κηαο 
επξχηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζή 
ηνπ.    

Η απνπζία θάζε ζρέζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ πξνζσξηλήο ή κεηαβαηηθήο ζηέγεο θαη 
κφληκεο θαηνηθίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή 
ζηεγαζηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Θα ήηαλ ινηπφλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ην Υπνπξγείν 
Υγείαο θαη Πξφλνηαο ζηα πιαίζηα ηεο αλαβίσζεο πξνγξακκάησλ ζηεγαζηηθήο ζηήξημεο 
κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαλνκήο θνηλσληθήο θαηνηθίαο  λα εηζαγάγεη πξνγξάκκαηα γηα 
άηνκα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην θηψρεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ρξεηάδνληαη ζηεγαζηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε κφληκε ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε αηφκσλ πνπ δελ 
έρνπλ ζηαζεξή εξγαζία θαη ηα απαξαίηεηα έλζεκα θαη πνπ αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηνπ 
ρξφληνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δθηφο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επηδνηήζεσλ 
ελνηθίνπ ν νπνίνο ήδε βάιιεηαη απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, έλαο ηξφπνο λα 
αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ ζα ήηαλ ε εηζαγσγή επέιηθησλ πξνγξακκάησλ 
ρακεινχ ζρεηηθά θφζηνπο κε ζηφρν ηε ζηέγαζε αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δξφκνπο ή 
ζε μελψλεο. Υπάξρνπλ πνιιά εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα, αρξεζηκνπνίεηα γηα κεγάια 
δηαζηήκαηα, πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ηα νπνία δελ είλαη 
εχθνιν λα αμηνπνηεζνχλ θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επηζθεπαζηνχλ θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Η αλεπάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα νξηζκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ 
είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηνλ θίλδπλν ηνπ ρξφληνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  αλαδεηθλχεη 
ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζε εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. 
Η έιιεηςε εηδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 
αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε λα ελζσκαησζεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά 
θαη ζηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ δνκψλ ε θαηνρχξσζε ίζσλ δηθαησκάησλ κεηαμχ φισλ ησλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε θαη ηηο απνιαβέο απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα 
ππεξεζηψλ. Η εηζαγσγή κηαο δηαδηθαζίαο παξαπφλσλ θαη ε θαηνρχξσζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο 
θαλνληζκνχο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είλαη επίζεο κέηξα πνπ κπνξνχλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Τέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα 
εζληθήο εκβέιεηαο κε εηδηθή αξκνδηφηεηα γηα ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ζηέγεο. Όπσο 
πξναλαθέξζεθε, δελ ππάξρεη δεκφζηνο ή θνηλσθειήο νξγαληζκφο ηέηνηνπ είδνπο ζηελ 
Διιάδα θαη ε απνπζία ηνπ είλαη αηζζεηή ηφζν ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  
Υπάξρεη άκεζε αλάγθε γηα θαηακέηξεζε ησλ αζηέγσλ θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη 
ζπιινγή ζηνηρείσλ, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ μελψλσλ θαη άιισλ 
ζηεγαζηηθψλ θνξέσλ. Σηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα 
ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ νπζηαζηηθή 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα πνπ αλ δελ αλήθεη ζην 
δεκφζην ηνκέα ζα επηδνηείηαη θαη ζα εληζρχεηαη απφ ην θξάηνο, απνηειεί έλα απαξαίηεην 
βήκα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. 
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πξφζθαηεο πεξηφδνπ. Οη πνιιαπιέο φςεηο ηεο εληεηλφκελεο ζηεγαζηηθήο θξίζεο 
αλαδεηθλχνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ (εμάξηεζε απφ ην 
δαλεηζκφ, ππεξπαξαγσγή θαηνηθηψλ, επέλδπζε πξνζδνθηψλ θνηλσληθήο αλέιημεο ζηελ 
αγνξά θαηνηθίαο, αδηαθνξία γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ θαθψο ζηεγαζκέλσλ θαη αζηέγσλ 
πιεζπζκψλ), ελψ νη επηπηψζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο απνκάθξπλζεο απφ ηηο πνιηηηθέο 
ζηήξημεο ηεο κηθξήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ππνγξακκίδνπλ ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο 
ζηε βησζηκφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ πξφζβαζεο ζηελ θαηνηθία. 
Ζ εξγαζία δηεξεπλά πηζαλέο κεηαηνπίζεηο ζηηο δηακνξθσκέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη 
πξνζδνθίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θαηνηθία φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην δεκφζην 
δηάινγν κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο. Έλα πξψην 
ζπκπέξαζκα είλαη ε αδπλακία πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε φιεο ηνπ 
ηηο δηαζηάζεηο. Απηή νθείιεηαη ζηελ πνιχ πξφζθαηε θαη γξήγνξε επέθηαζε ηεο 
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απφ ην θξάηνο. Ο ξφινο ησλ θηλεκάησλ είλαη θνκβηθφο ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ 
πξνβιεκάησλ, δηαηχπσζεο ζπιινγηθψλ/θνηλψλ αηηεκάησλ θαη  άκεζεο πινπνίεζεο 
πεηξακαηηζκψλ θαη ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε 
αμηνπξεπή θαηνηθία γηα φινπο.  
 
Λέξεις κλειδιά: ζηεγαζηική κρίζη, πολιηική για ηην καηοικία, κοινφνικά κινήμαηα για ηην 
καηοικία, εναλλακηικά ζηεγαζηικά εγτειρήμαηα 

 
 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ  
 
Μέρξη πνιχ πξφζθαηα ην δήηεκα ηεο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαλ ιπκέλν γηα 

ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ηα φπνηα θαηλφκελα απνθιεηζκνχ 
αθνξνχζαλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αζηέγσλ. Σα πςειά πνζνζηά ηδηνθαηνίθεζεο θαη ε 
πξνζηαζία πνπ παξείραλ ηα νηθνγελεηαθά δίθηπα, παξάιιεια κε ηε ζηαζεξά κεγάιε 
παξαγσγή λέσλ θαηνηθηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ θξίλνληαλ σο 
έλα επαξθέο πιαίζην γηα ηελ δηαζθάιηζε θαηνηθίαο γηα φινπο-ή ζρεδφλ φινπο. 

Ζ θξίζε θιφληζε πξνεγνχκελεο βεβαηφηεηεο θαη αλέδεημε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζηελή 
ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηεγαζηηθήο επηζθάιεηαο θαη ηεο θηψρεηαο αλεμάξηεηα απφ ην 
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θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηνηθίαο. Σα ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα 
νθείινληαη ζηελ ξαγδαία εθπηψρεπζε, ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 
ιηηφηεηαο (πνπ απφ ηε κηα πεξηθφπηνπλ κηζζνχο θαη εηζνδήκαηα θαη απφ ηελ άιιε 
απμάλνπλ ηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε), αιιά θαη ζε επηινγέο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ 
ζηε ρξεκαηηζηηθνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο (Emmanouil 2004), ηε δηφγθσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθήο θαη θηεκαηνκεζηηηθήο θεξδνζθνπίαο, παξάιιεια κε ηελ απνπζία 
ζηεγαζηηθψλ θαη πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ (Δκκαλνπήι 2006). Σα φξηα ηνπ ειιεληθνχ 
ζηεγαζηηθνχ ζπζηήκαηνο είραλ αξρίδεη λα δηαθαίλνληαη λσξίηεξα, θαζψο ήδε απφ ηελ 
δεθαεηία ηνπ '90 παξήγαγε φιν θαη κεγαιχηεξεο αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο.  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ "ζηεγαζηηθνχ δεηήκαηνο" ζηελ Διιάδα είλαη αθφκε 
λσπή, κε δπλακηθέο θαη απξφβιεπηεο δηαζηάζεηο, θαη επνκέλσο νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο 
ζπδεηάκε είλαη ζνινί θαη εμαθνινπζνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο 
αληηιήςεηο θαη πξαγκαηηθφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ην λέν “θαζεζηψο θξίζεο” 
πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, ηελ πεξηζηνιή ησλ δηθαησκάησλ θαη ηε 
κφληκε θαηάζηαζε ρξένπο θαη εθθνβηζκνχ, ε ζηεγαζηηθή θηψρεηα θαη επηζθάιεηα 
βηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ αηνκηθά (θνξηηζκέλεο κε ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ληξνπήο ή 
θφβνπ). Παξάιιεια, φκσο, δηακνξθψλνληαη νη φξνη γηα ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία λέσλ 
αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ γχξσ απφ ην δηθαίσκα ζηελ θαηνηθία θαη ηελ θαηνίθεζε.  

ε απηή ηε δηαδηθαζία, θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ 
θαηνηθία, ηα δεηήκαηα δηθαησκάησλ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο θνηλσληθέο ζεζκίζεηο, ν ξφινο 
ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ είλαη θξίζηκνο θαζψο δελ απνηεινχλ απιψο ηελ έλδεημε ηεο 
χπαξμεο ζηεγαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ή/θαη νκάδεο αιιά θπξίσο 
γηαηί απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δξψληεο ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο 
αηδέληαο, θαη ζηε δπλακηθή ηεο επεμεξγαζίαο ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ (Neveu 2010). 
Αθφκε πεξηζζφηεξν, ε δηαδηθαζία ηεο θηλεηνπνίεζεο δελ είλαη κηα ζηαηηθή κνλνδηάζηαηε 
πνξεία. Σα θηλήκαηα κέζα απφ ηελ επηηέιεζε ησλ δηθαησκαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ηελ 
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο αηηεκάησλ κεηαζρεκαηίδνληαη ηα ίδηα, αλνίγνληαο λέεο 
πξννπηηθέο ζηα δεηήκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλνληαη (Pechu 2004).  

 
2. ΣΟ ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 
Μηα ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο  

ηεο ζηεγαζηηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα είλαη ε απνπζία ζπζηεκαηηθψλ θαηαγξαθψλ θαη 
εξεπλψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξφιν πνπ εκπεηξηθά δηαπηζηψλνπκε ηηο δξακαηηθέο 
δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπκε κε αθξίβεηα πνπ 
θξχβεηαη ε ζηεγαζηηθή επηζθάιεηα θαη θηψρεηα, πνηνχο θαη πφζνπο αθνξά.  

Ζ Διιάδα είλαη κηα θνηλσλία ηδηνθηεηψλ, αλ θαη ηα πνζνζηά δελ είλαη ηφζν πςειά φζν 
πξνβάιιεηαη ζηα ζεζκηθά θείκελα ή επηθξαηεί ζηελ θνηλή γλψκε.1 Ζ θνηλσληθή 
δηαζηξσκάησζε ζε ζρέζε κε ηελ ηδηνθηεζία είλαη παξαδνζηαθά ηζνκεξήο, κε ειαθξψο 
ςειφηεξα πνζνζηά  ηδηνθαηνίθεζεο ζηνλ θησρφ πιεζπζκφ2, φκσο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί 

                                                 
1 ηελ ηειεπηαία έξεπλα ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ην 2011 (ΔΛΣΑΣ 2013) ην 60,5% ηνπ πιεζπζκνχ 

θαηνηθεί ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία ρσξίο δάλεην, ην 12,4% είλαη ηδηνθηήηεο κε δάλεην, ην 6,2% δεη ζε 
παξαρσξεκέλε θαηνηθία ή κε κεησκέλν ελνίθην θαη ην 20,9% δεη ζε ελνηθηαδφκελε θαηνηθία. 

2 Φησρφο πιεζπζκφο είλαη απηφο κε κεληαίν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θάησ απφ ην 60% ηνπ κέζνπ εζληθνχ 
εηζνδήκαηνο. χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ν θησρφο πιεζπζκφο ζηελ Διιάδα είλαη 
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επαξθψο νη αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία 15-20 
ρξφληα θαη αθνκε πεξηζζφηεξν νη επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. 
Πξφζθαηεο έξεπλεο (ΔΛΣΑΣ, EUROSTAT) αλαδεηθλχνπλ φηη ε ζηέξεζε βαζηθψλ 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δελ αθνξά κφλν ην θησρφ πιεζπζκφ, αιιά θαη κέξνο ηνπ κε 
θησρνχ πιεζπζκνχ. Καη βέβαηα ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη νκάδεο 
πιεζπζκνχ πνπ είλαη θαηά ηεθκήξην θησρέο φπσο νη άζηεγνη, δηαβηνχληεο ζε ηδξχκαηα, 
κεγάινο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, Ρνκά θιπ.  

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ επηζθάιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
απμαλφκελε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε (θαη ην ζπλεπαγφκελν ρξένο) γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 
θαηνηθίαο θαη ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, θάηη πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν 
ζηεγαζηικό ζηρες. ε έξεπλεο ηεο ΔΛΣΑΣ αιιά θαη ζε άιιεο δεκνζθνπηθέο έξεπλεο 
(Public issue, ΔΚΠΟΗΕΩ, ΠΟΜΗΓΑ θα), ηφζν γηα ηνπο ελνηθηαζηέο φζν θαη γηα ηνπο 
ηδηνθηήηεο ε επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ζηέγαζεο3 ζην κεληαίν εηζφδεκα απμάλεη. 
Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηε δπζθνιία πιεξσκήο ηεο δφζεο δαλείνπ ή 
ελνηθίνπ4 θαη ησλ πάγησλ ινγαξηαζκψλ5, ελψ νη ηδηνθηήηεο επηβαξχλνληαη επηπιένλ ιφγσ 
ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ.  

Ζ επέθηαζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλεηζκνχ ζεσξείηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηελ Διιάδα 
θαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλε ζηα ρακειά εηζνδήκαηα6 (Δκκαλνπήι 2004, ΣηΔ 2008). 
Παξφια απηά θαζψο ν δείθηεο ηεο θηψρεηαο αλεβαίλεη θαη ηα εηζνδήκαηα κεηψλνληαη 
απμάλεη ν δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε7 θαη ηα κε-εμππεξεηνχκελα δάλεηα8, ελψ είλαη 
γλσζηφ φηη νη αξηζκνί πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο είλαη πνιχ πην θάησ απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα δάλεηα δφζεθαλ ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία φηαλ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ήηαλ πνιχ ςειά θαη ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ήηαλ 
πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεκεξηλή. 

πλνιηθά δελ είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε έμσζε θαη 
απψιεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπο ιφγσ κε-εμππεξέηεζεο δαλείσλ (απηφ πεξηιακβάλεη 
ζηεγαζηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ελππφζεθα δάλεηα θαη θαηαζρέζεηο γηα άιινπ ηχπνπ 
δάλεηα) θαη ιφγσ ρξεψλ πξνο ην επξχηεξν Γεκφζην ή ηξίηνπο. Χσξίο λα ππάξρεη 
δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο, εθηηκήζεηο αλαθέξνπλ φηη 200.000 κε 300.000 λνηθνθπξηά 
θηλδπλεχνπλ κε απψιεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ αξζεί ην θαζεζηψο 
πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο θαηνηθίαο κφλν εμαηηίαο ηνπ δαλεηζκνχ.  

Αθφκε κεγαιχηεξε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηεγαζηηθήο θηψρεηαο ππάξρεη ζηνλ 
ελνηθηαδφκελν ηνκέα. Σα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίαο 

                                                                                                                                                   
πάλσ απφ ην 20% ελψ ην 31% ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο (ζπλδπαζκφο εηζνδήκαηνο, 
ζηέξεζεο ζηνηρεησδψλ κέζσλ δηαβίσζεο θαη αλεξγίαο).  

3 Δίλαη θαηα κέζν φξν 24,3% γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη 79% γηα ηνλ θησρφ πιεζπζκφ 
4 Δίλαη 32,2% ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη 76,2% γηα ην θησρφ πιεζπζκφ (ΔΛΣΑΣ 2012). 
5 Δίλαη 23,2% γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, 41,4% γηα ην θησρφ πιεζπζκφ θαη 18,4% γηα ην κε θησρφ. 
6 Σν 2010 ήηαλ ην 11,7% ησλ λνηθνθπξηψλ (πεξίπνπ 485.000 λνηθνθπξηά). Ζ θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ 

απηνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κεληαίν εηζφδεκα ήηαλ 2,5% γηα εηζνδήκαηα θάησ απφ 1100επξψ, 4,4% γηα 
εηζνδήκαηα 1100-2200 θαη 4,8% απφ 2200 θαη άλσ. Δλψ 30.136 λνηθνθπξηά κε εηζφδεκα θάησ ησλ 750 
επξψ δνχζαλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία κε δάλεην (ΔΛΣΑΣ 2012). 

7 Ο δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε απμήζεθε ζην 29,3% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013, θαη 24% 
απμήζεθαλ νη επηζθάιεηεο ζηελ ζηεγαζηηθή πίζηε (ΣηΔ 8/2013). Ζ δπζθνιία απνπιεξσκήο δαλείσλ ή 
αγνξψλ κε δφζεηο ήηαλ κεγάιεο δπζθνιίαο γηα ην 38,8% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ (46,4% γηα ηνλ 
θησρφ πιεζπζκφ) θαη κεζαίαο δπζθνιίαο γηα ην 45% (39% γηα ηνλ θησρφ πιεζπζκφ) (ΔΛΣΑΣ 2012).  

8 Σν 2013 ηα θφθθηλα δάλεηα αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ 17 δηο (απφ 7 δηο ην 2010) δειαδή ζην 23,5% ησλ 
δαλείσλ (απφ 8% ην 2010). 
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επεξεάζηεθαλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε κεηαλαζηψλ, ηε κεηαβαηηθή ελνηθίαζε θπξίσο 
κεζαίσλ ζηξσκάησλ ζε λεαξή ειηθία, ηε θνηηεηηθή ζηέγε, ηα δπλακηθά θαη επέιηθηα 
ζηξψκαηα (Μαινχηαο, Δκκαλνπήι, Μαινχηα-Παληειίδνπ 2006). Οη δείθηεο θηψρεηαο θαη 
επηζθάιεηαο απμάλνπλ γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ δνπλ ζε ελνηθηαδφκελε θαηνηθία9. Γελ 
ππάξρνπλ θαηαγξαθέο γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ελνηθίσλ, ηηο πεξηπηψζεηο δσξεάλ 
παξαρψξεζεο, ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο εμψζεσλ10, ηηο εθηειεζζείζεο εμψζεηο θαη ηα 
ζπζζσξεπκέλα ρξέε ελνηθηαζηψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο κηθξνχο ηδηνθηήηεο. Αληίζηνηρα, 
ιείπνπλ ζηνηρεία γηα κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο επηβίσζεο θαη κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηε 
ζηέγαζε ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά (αλαγθαζηηθέο 
ζπγθαηνηθήζεηο, επηζηξνθή ζην γνλετθφ ζπίηη, επηζηξνθή ζην ρσξηφ, εθπνηήζεηο 
νηθνγελεηαθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θα). 

Αζάθεηα ππάξρεη θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζηέγσλ θαη ησλ θαθψο 
ζηεγαζκέλσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ πην νξαηή έλδεημε ηεο εληεηλφκελεο ζηεγαζηηθήο 
θξίζεο. Δπίζεκα ε ηειεπηαία θαηαγξαθή έγηλε απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο ην 2009 κε πνιχ ακθηζβεηήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ο αξηζκφο ησλ αζηέγσλ 
πνπ αλαθέξεηαη απφ θνηλσληθέο νξγαλψζεηο πξνζεγγίδεη ηηο 20.000 ζε φιε ηελ Διιάδα, 
ελψ πξφζθαηεο πνηνηηθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή ηεο επέθηαζεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηελ πξφζθαηε πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

Ζ αλεπάξθεηα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα, θαζψο 
ε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή θαη δεκνγξαθηθή δηαζηξσκάησζε πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ζηεγαζηηθνχ ζπζηήκαηνο (πρ. ηδηνθάηνηθνη, 
δαλεηνιήπηεο, ελνηθηαζηέο), ε εζηίαζε ζηελ ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε 
ζπγθεθξηκέλσλ/εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (πρ. λένη, κεηαλάζηεο, ρακειά 
εηζνδήκαηα) θαη θπξίσο ε επεμεξγαζία θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ δεδνκέλσλ, πέξα απφ ην 
πξψην βαζηθφ θήκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, είλαη θξίζηκε γηα ηελ 
θνηλή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζηεγαζηηθήο θξίζεο, ηελ θαιιηέξγεηα δεζκψλ αιιειεγγχεο 
αλάκεζα ζε άηνκα, λνηθνθπξηά θαη νκάδεο πνπ πιήηηνληαη, αιιά θαη γηα ηελ ηξνθνδνζία 
ηνπ θηλεκαηηθνχ ιφγνπ. Αληίζεηα, ε αδηαθνξνπνίεηε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο 
βνιεχεη ηδηαίηεξα γηα ηε ζπληήξεζε ελφο γεληθεπκέλνπ θιίκαηνο ελνρήο θαη δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα κε δηαθνξνπνηεκέλεο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο.  

 
3. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 
Μέρξη ζήκεξα ε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο δείρλεη λα ππνβαζκίδεη ηηο ζπλνιηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο, αιιά θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην 
ηνκέα ηεο θαηνηθίαο. Ζ θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη επηθεληξσζεί ζην δήηεκα ησλ 
ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ11 θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ πιεηζηεξηαζκψλ, 
θπξίσο κέζα απφ ηε ζέζπηζε αδηέμνδσλ πιαηζίσλ επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ δαλείσλ 

                                                 
9 Σν πνζνζηφ ησλ ηδηνθηεηψλ πνπ δνπλ ζε θησρά λνηθνθπξηά ήηαλ 20,3% θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ελνηθηαζηψλ ήηαλ 25,9%. Σν 76% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε ελνηθηαδφκελε θαηνηθία (23% ηνπ ζπλφινπ) 
έρεη εηζφδεκα θάησ απφ 1100 επξψ θαη ην 60% θάησ απφ 750επξψ (ΔΛΣΑΣ 2012). 

10 Σα ηειεπηαία ζρεηηθά δεκφζηεχκαηα ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 θαη αλέθεξαλ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ 
αηηήζεσλ ζηα δηθαζηήξηα 8.500 ην 2010 θαη 4.000 ην πξψην δίκελν ηνπ 2011.  

11 Νφκνο γηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά (Ν3869/2010 ή λφκνο Καηζέιε, αλαζεσξήζεθε κε ηνλ Ν. 
4161/2013). Απφ ηε κεξηά ηεο θπβέξλεζεο ε δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο  θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη φρη κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ. 
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θαη έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, κεηαζέηνληαο γηα ην κέιινλ πην νπζηαζηηθέο ιχζεηο. Οη 
δειψζεηο γηα "αδιαπραγμάηεσηη προζηαζία ηης πρώηης καηοικίας ηφν κοινφνικά 
αδύναμφν"  ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αδηαθνξνπνίεηε αλαθνξά ζε κηα νκνηνγελή θνηλσληθή 
ηάμε δαλεηνιεπηψλ θαη ηδηνθηεηψλ, ηελ επίθιεζε ησλ "μπαηατηζήδφν" πνπ θξχβνληαη 
πίζσ απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο, θαη ηελ θαιιηέξγεηα αηζζεκάησλ ελνρήο ζε ζρέζε κε 
πξνεγνχκελα θνηλσληθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο.  

Παξάιιεια κε ηηο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηεο θαηνηθίαο ε θπβέξλεζε αλαηξέπεη ην 
πξνεγνχκελν θαζεζηψο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ επηδνηήζεσλ ηεο θαηνηθίαο 
θαη ηεο κηθξήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο12 αληηκεησπίδνληαο ηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ - 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Σξφηθα- σο έλα ηδηαίηεξα 
πξνλνκηαθφ πεδίν γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ.13 Ζ πνιηηηθή απηή εθαξκφδεηαη 
νξηδφληηα ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα, ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ θαηαθξήκληζε ησλ εηζνδεκάησλ 
θαη ηελ πηψζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ, εγθισβίδνληαο ζε κηα δηνγθνχκελε θαηάζηαζε 
ρξένπο ρηιηάδεο λνηθνθπξηά πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο.  

Γηακνξθψλεηαη ινηπφλ έλα πιαίζην πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πθαξπαγή θαη 
ζπγθεληξνπνίεζε ηεο κηθξήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηα ρέξηα ησλ (εγρψξησλ θαη δηεζλψλ) 
ρξεκαηηζηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπ θξάηνπο14 ή (κηθξψλ θαη κεγάισλ) θηεκαηνκεζηηηθψλ 
εηαηξηψλ, ελψ επλνεί ηελ εθπνίεζε ηεο κεγάιεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πξνο φθεινο ησλ 
'επελδπηψλ' (Χαηδεκηράιεο 2013), θάηη πνπ ζα αιιάμεη ξηδηθά ην κνληέιν γεο θαη 
νηθνδνκήο ζηελ Διιάδα. Ζ πεξεηαίξσ δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο θεξδνζθνπίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ αθηλήησλ15 (ζην νπνίν ζχκθσλα κε ην λενθηιειεχζεξν-ρξεκαηηζηηθφ 
παξάδεηγκα ε Διιάδα πζηεξεί) δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο 
θπβέξλεζεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ θηεκαηνκεζηηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ.  

Σν θελφ ζηηο ζηεγαζηηθέο πνιηηηθέο, ηηο πνιηηηθέο γηα ηνπο αζηέγνπο θαη ηηο πνιηηηθέο 
θνηλσληθήο πξφλνηαο δηεπξχλεηαη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΔΚ,16 
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ επηδφηεζεο ηεο 
ζηεγαζηηθήο πίζηεο. Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηνπο άζηεγνπο, ε 
θπβέξλεζε έρεη αζρνιεζεί πεξηζηαζηαθά κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ αζηέγνπ 
(Ν. 4052/12) - πνπ αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο νόμιμα δηακέλνληεο ζηελ ρψξα - θαη ηελ 
εμαγγειία ηεο εθπφλεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνπο Αζηέγνπο  -κε ζηφρν ηελ 
δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο επξσπατθψλ θνλδπιίσλ- ην νπνίν φκσο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα 
δεκνζηνπνηεζεί. Μεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γίλεηαη ζην ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο δεκνηηθέο 
αξρέο θαη ΜΚΟ κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πξνζσξηλήο ζηέγαζεο, εκεξήζηαο θξνληίδαο 
θαη πξφλνηαο. Καη εδψ νη δηαζέζηκνη πφξνη ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ησλ πξαγκαηηθψλ 

                                                 
12 Ζ πνιηηηθή ζηήξημεο ηεο ηδηνθαηνίθεζεο θαη δηνρέηεπζεο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ηελ 

νηθνδνκή έρεη ζπδεηεζεί ηδηαίηεξα σο ην αληηζηάζκηζκα ηεο απνπζίαο ζηεγαζηηθψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ηεο 
απνπζίαο αλεπηπγκέλνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ Διιάδα. 

13 Σα έζνδα απφ ηε θνξνινγία αθηλήησλ ήηαλ ην 2010 487εθ., ελψ ην 2013 3.176 δηο (Ναπηεκπνξηθή 
3.10.2013). Δθηφο απφ ην ΔΔΣΖΓΔ/ Χαξάηζη (Ν. 4021/2011) ν λένο λφκνο γηα ηνλ Δληαίν Φφξν Αθηλήησλ 
δπζθνιεχεη ηελ δηαηήξεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ρακειψλ θαη κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. 

14 πκςεθηζκφο ρξεψλ πξνο ην δεκφζην κε εθρψξεζε αθηλήηνπ, θαηαζρέζεηο γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην 
θαη ηηο ΓΔΚΟ, μεπνχιεκα πεξηνπζηψλ γηα ηελ πιεξσκή ρξεψλ. Άιισζηε ζχκθσλα κε κέιε ηεο θπβέξλεζεο 
"όποιος δεν έτει να πληρώζει ηοσς θόροσς πρέπει να ποσλήζει". 

15 Ρπζκίζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ην πιαίζην ησλ ππνζεθψλ, ηηηινπνίεζε ησλ δαλείσλ , ΑΔΔΑΠ θιπ.  
16 Ζ θαηάξγεζε ησλ ΟΔΚ-ΟΔΔ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν κλεκφλην (Ν. 4046/2012 - 02.2012) σο "μικροί 

θορείς ειδικού ζκοπού ποσ αζτολούνηαι με κοινφνικές δαπάνες οι όποιες δεν αποηελούν προηεραιόηηηα".  
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αλαγθψλ, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πεξηθφπηεηαη ελψ νη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο 
ζηεξίδνληαη απφ ηδησηηθέο ρνξεγίεο (εηαηξηθέο ή ηδησηηθέο ρνξεγίεο) ή απφ πεξηνξηζκέλνπ 
νξίδνληα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  

 
4. Ζ ΠΛΑΗΗΩΖ ΣΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΡΗΑ ΣΩΝ ΚΗΝΖΜΑΣΩΝ 

 
Παξφιν πνπ ε 'πνξεία-εμάξηεζεο' (path-dependency), ε ζρεηηθά πξφζθαηε αλάδπζε 

ησλ ζηεγαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 
δηαβίσζεο γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία, θαζψο θαη ε απνπζία πξνεγνχκελσλ 
θηλεηνπνηήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηε δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο αηηεκάησλ θαη δηεθδηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, ηo πεδίν δηεθδίθεζεο ηεο ζηέγεο 
βξίζθεηαη ζήκεξα ζε ζεκείν θακπήο. ηε ζπλέρεηα εζηηάδνπκε ζε δπν δηαθνξεηηθνχ 
ηχπνπ αηηήκαηα πνπ έρνπλ αλαδπζεί ζηε δεκφζηα αηδέληα ηελ πξφζθαηε πεξίνδν: ην 
δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδηνθαηνίθεζεο θαη ηεο κηθξήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ην 
δήηεκα ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο.17  

Όπσο είλαη αλακελφκελν, νη πην έληνλεο αληηδξάζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο ησλ δπν 
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ αθνξνχλ θπξίσο ηδηνθάηνηθνπο πνπ βάιινληαη πνιιαπιά αλεμάξηεηα 
κε ην αλ βαξχλνληαη κε ζηεγαζηηθφ δάλεην ή φρη, πνπ δηακαξηχξνληαη ελάληηα ζηελ 
ππεξθνξνιφγεζε ησλ αθηλήησλ, ηελ πνηληθνπνίεζε ρξεψλ πξνο ην δεκφζην θαη ηε 
δπλαηφηεηα θαηάζρεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αθφκε θαη γηα ειάρηζηα πνζά. 

Οη πξψηεο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο έγηλαλ ελάληηα ζηελ επηβνιή ηνπ ΔΔΣΖΓΔ 
(ραξάηζη) θαζψο πέξαλ ηεο επηβάξπλζεο, ε είζπξαμε ηνπ θφξνπ ζπλδέζεθε κε ηελ 
ειεθηξνδφηεζε ησλ θαηνηθηψλ, νδεγψληαο ζε καδηθέο δηαθνπέο ξεχκαηνο. 
Γεκηνπξγήζεθαλ ηνπηθέο επηηξνπέο νη νπνίεο νξγάλσζαλ ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο 
θαη πνξείεο, ζπληφληζαλ πξαθηηθέο θνξνινγηθήο αλππαθνήο, δεκηνχξγεζαλ δηθηπψζεηο 
γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο θαη εηδηθέο νκάδεο επαλαζχλδεζεο, ελψ 
ζπρλά νη δξάζεηο απηέο ζηεξίρζεθαλ απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

εκαληηθέο δξάζεηο έρνπλ γίλεη ελάληηα ζηηο θαηαζρέζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο ιφγσ κε-
εμππεξέηεζεο δαλείσλ νη νπνίεο θηλνχληαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ελεκέξσζεο, ηεο 
ζπκβνπιεπηηθήο θαη λνκηθήο ζηήξημεο γηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά, θαη ηεο 
πξνεηνηκαζίαο νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ θαη δηθηπψζεσλ γηα ηελ  παξεκπφδηζε ησλ 
πιεηζηεξηαζκψλ θαη ηε ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμψζεσλ ζε 
πεξίπησζε πνπ αξζεί ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο θαηνηθίαο.  

Πέξα απφ ηελ απηνλφεηε άξλεζε λα επσκηζηνχλ νη πνιινί ηελ θξίζε πνπ πξνθάιεζε 
θαη πξνθαιεί ν πινπηηζκφο ιίγσλ, ην αίηεκα γηα πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο, αιιά 
θαη ηεο κηθξήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζηε ζπγθπξία ηεο παξνχζαο θξίζεο ππεξβαίλεη ην 
δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία θαη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θαηνηθία θαη 
ηε δηαηήξεζε ηεο επξείαο θνηλσληθήο δηαζπνξάο ησλ πφξσλ, ελάληηα ζηελ πθαξπαγή ησλ 
αθηλήησλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ.  

ηελ ζπγθπξία ηεο θξίζεο, ε θαηλνκεληθή αληίθαζε ηεο ππεξάζπηζεο ηεο 
'θαπηηαιηζηηθήο' ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κηθξντδηνθηεηψλ ζρεηίδεηαη, ζε 
κηα πξψηε θάζε, κε ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ηεο γεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. H 
ηδηνθηεζία (θαη ε πνιπ-ηδηνθηεζία) κπνξεί λα εηδσζεί σο πνιχηηκνο πφξνο ζηα ρέξηα 
αηφκσλ θαη λνηθνθπξηψλ, ν νπνίνο κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

                                                 
17 Γηα κηα πην εθηελή παξνπζίαζε δείηε ην Μπαιακπαλίδεο, Παηαηνχθα, ηαηίηζα 2013. 
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ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ζπιινγηθψλ εγρεηξεκάησλ παξαγσγήο θαη 
δηαρείξηζεο ηεο θαηνηθίαο σο θνηλφ αγαζφ (Hodkinson 2012). Κάηη πνπ πξνθαλψο δελ 
είλαη απηνλφεην αιιά απνηειεί αληηθείκελν δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη θνηλσληθνχ 
πεηξακαηηζκνχ.  Άιισζηε ην εξψηεκα παξακέλεη: ηη ζα γίλεη φηαλ/αλ επηζηξέςνπκε ζε 
ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο θαη "αλάπηπμεο"; 

ε κηα άιιε θαηεχζπλζε, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ 
θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο ην 2012 - ηνπ κνλαδηθνχ θνξέα 
άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα - πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Πέξα απφ ην απηνλφεην αίηεκα ηεο 
άκεζεο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΚ θαη ηνπ ΟΔΔ, επηκέξνπο αηηήκαηα αθνξνχζαλ ηελ 
ξχζκηζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ ΟΔΚ (αδηάζεηεο έηνηκεο θαηνηθίεο, δάλεηα ζε 
εθθξεκφηεηα θα), ηε δηαζθάιηζε ησλ κεγάισλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ζε θαηαζέζεηο θαη 
αθίλεηε πεξηνπζία ππέξ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ, αιιά θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ παξνρή "θηελήο ιατθήο ζηέγεο".  

Σν αίηεκα γηα θνηλσληθή θαηνηθία δελ ππήξμε πνηέ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζηελ 
Διιάδα, θαη επνκέλσο ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη αλνηρηφ. ην πιαίζην ηεο θξίζεο θαη κε 
δεδνκέλε ηελ άλνδν ηεο αλεξγίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο κπαίλεη επηηαθηηθά ε 
αλάγθε λα ζπδεηεζεί ν πξνεγνχκελνο - πεξηνξηζκέλνο18 αιιά ζεκαληηθφο - ξφινο ηνπ 
ΟΔΚ θαη δπλαηφηεηα αλαζχζηαζήο ηνπ κε κηα δηεπξπκέλε ιεηηνπξγία πνπ ζα απεπζχλεηαη 
ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αλέξγσλ. Βεβαίσο ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 
ππεξεπάξθεηαο νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ζέηνπλ λέα δεηνχκελα γηα ηε κνξθή ηεο 
θνηλσληθήο θαηνηθία. 

 
5. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 
ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο πξνζεγγίζακε κε πνιχ ζπλνπηηθφ ηξφπν δηεξγαζίεο 

θαη κεηαιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ζηελ Διιάδα ζε 
ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ θαηνηθία, σο ζπλέπεηα ηεο εληεηλφκελεο ζηεγαζηηθήο θξίζεο 
πνπ αγγίδεη φιν θαη επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Βεβαίσο ε πξνζπάζεηα 
απνηχπσζεο απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ είλαη ζαθψο κεξηθή θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο 
θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη αληηδξάζεηο απξφβιεπηε. Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ 
δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ, δελ αλαθεξζήθακε ζε κηα ζεηξά απφ 
θαζνξηζηηθνχο παίθηεο θαη ζπκθέξνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ, ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, νχηε ζην πσο απηά δηακεζνιαβνχληαη 
απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο.  

Πέξα απφ ηα φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ηδηαίηεξα ζην ειιεληθφ 
πιαίζην αηηήκαηα γηα ζηήξημε θαη ξχζκηζε ηεο ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίαο, γηα ηελ 
θαζνιηθή εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο θαηνηθίαο θαη αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κε 
κέηξα φπσο ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ή άιινπ ηχπνπ επηδφκαηα, γηα θνηλσληθή 
δηάζεζε ησλ θαηαζρεκέλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ην δεκφζην θαηνηθηψλ, γηα ηελ 
απνπνηληθνπνίεζε ηεο θαηάιεςεο θελψλ θαηνηθηψλ θαη θηηξίσλ γηα θάιπςε ζηεγαζηηθψλ 
αλαγθψλ θαη δεκηνπξγία αλνηρηψλ απην-νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ.  

                                                 
18 Ζ βάζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΟΔΚ απνηειείηαη κφλν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

αζθαιίδνληαη ζην ΗΚΑ 
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ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο θνηλψλ αηηεκάησλ θαη δηεθδηθεηηθψλ 
πξαθηηθψλ είλαη κηα ζεκαληηθή επθαηξία ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ελαιιαθηηθά εγρεηξήκαηα θαηνηθίαο θαη θαηνίθεζεο, αιιά θαη ζηελ 
αλάπηπμε κηαο θαζνιηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηνηθία ζε λέα βάζε. Άιισζηε ε 
ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηεο απην-νξγάλσζεο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο 
αιιειέγγπσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαζελφο δηακνξθψλεη 
λέεο ππνθεηκεληθφηεηεο θαη ζπλεηδήζεηο πνπ αλνίγνπλ ην δξφκν γηα πην ζπιινγηθέο 
επεμεξγαζίεο θαη πεηξακαηηζκνχο -κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπκκεηνρή ζηελ 
παξαγσγή θαη δηαρείξηζε, ζπιινγηθέο κνξθέο ηδηνθηεζίαο, δηαζθάιηζε ρακεινχ θφζηνπο 
θαη πςειήο πνηφηεηαο θαηνίθεζε, κε-θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο θαη παξαγσγή θνηλσληθήο 
ππεξαμίαο - γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο θαηνηθίαο γηα φινπο θαη φιεο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Μέζα ζηελ κλεκνληαθή θξίζε αλαδχεηαη έλαο λένο ηχπνο αλζξψπνπ, ν Χξπζαπγίηεο, ν 
νπνίνο ππνηίζεηαη πσο πξεζβεχεη ηελ θαζαξφηεηα, ηελ ηζρχ, ηελ εμνπζία. ε ηφπνπο φπνπ 
θαηνηθνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη αιινδαπνί, νη ρξπζαπγίηεο κε πξαθηηθέο φπσο ε 
απηφθιεηε αζηπλφκεπζε, ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπ θφβνπ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 
εγθιήκαηνο κε λέν έγθιεκα, θαηαδηψθνπλ ην ζψκα ηνπ κεηαλάζηε, ηνπ άιινπ, σο ζψκα 
κηαξφ, κε ζθνπφ ηελ εμφλησζή ηνπ. ε απηνχο ηνπο ηφπνπο ησλ κεηαλαζηψλ, φπνπ 
θηινμελείηαη ε εηεξφηεηα, ζε απηέο ηηο εηεξνηνπίεο, επηηίζεληαη νη ρξπζαπγίηεο νξίδνληαο 
κία δηηηή δηαδηθαζία παξαγσγήο εηεξνηνπηψλ. Ζ εηεξνηνπία, σο ηφπνο ηνπ άιινπ, 
εμειίζζεηαη ζε κία λέα εηεξνηνπία, σο ηε βίαηε ξήμε ζην ρξφλν ηνπ ηφπνπ ηνπ άιινπ.  

 
Λέξειρ κλειδιά: Χξπζή Απγή, κεηαλάζηεο, κηαξόηεηα, δηηηή εηεξνηνπία  
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Οη εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2012 καο θαηέζηεζαλ θνηλσλνχο κίαο λέαο πνιηηηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηε Υξπζή Απγή (ζην εμήο Υ.Α.) λα κπαίλεη δπλακηθά ζην πξνζθήλην 
θαη λα εγθαζίζηαηαη ζηα θνηλνβνπιεπηηθά έδξαλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηακέηξεζεο 
ησλ ςήθσλ ηελ φξηζαλ σο πέκπην θφκκα, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 7%. ήκεξα, θη αθνχ έρεη 
πεξάζεη πάλσ απφ έλαο ρξφλνο, θη έρνπλ κεζνιαβήζεη ηξεηο δνινθνλίεο θαη ζπιιήςεηο 
βνπιεπηψλ, ε Υ.Α. ζέηεη φιν θαη πην βαζηά ηηο ξίδεο ηεο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, θαζψο νη 
δεκνζθνπήζεηο θαηαδεηθλχνπλ κία ζηαζεξή πνξεία ηνπ θηλήκαηνο, κε ηε ιεγφκελε 
“πξόζεζε ςήθνπ” λα ηελ νξίδεη ηξίην θφκκα.  

Ο Γεκήηξεο Φαξξάο, ζην βηβιίν ηνπ Η καύξε βίβινο ηεο Χξπζήο Απγήο, αλ θαη ηε 
ραξαθηεξίδεη σο ηελ πην δπζάξεζηε θαη επψδπλε ζπλέπεηα ηεο ιεγφκελεο ειιεληθήο 
θξίζεο, ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη ε θξίζε εθείλε πνπ ηελ “γέλλεζε” (Φαξξάο, 2012). Χο 
θφκκα ππήξρε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, κε αληη-αξηζηεξή θαηά βάζε δξάζε, φκσο, ε 
εμεηδίθεπζή ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα ηεο έδσζε ζεκαληηθή 
ψζεζε. Έηζη, απφ κία “γξαθηθή ζπκκνξία”, κία πεξηζσξηαθή νκάδα ηνπ 1%, ε Υ.Α. έγηλε 
αμηνζεκείσηε πνιηηηθή δχλακε, μεθηλψληαο κε εθπξνζψπεζε ζηνλ “πνιχπαζν απφ ηε 
κεηαλάζηεπζε” Γήκν Αζελαίσλ, γηα λα θαηαιήμεη ζηαδηαθά λα έρεη έληνλε δεκφζηα 
παξνπζία θαη ιφγν, απνθηψληαο θαη βνπιεπηέο (Δκκαλνπειίδεο, Κνπθνπηζάθε, 2013).   
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Αλ θαη ε ζρέζε ηεο θηινζνθίαο ηεο Υ.Α. κε ην λαδηζκφ είλαη πξνθαλήο, ζχκθσλα κε 
ηνλ Robert Paxton πξέπεη λα ζεκεησζεί κία ηδηαίηεξε πνιηηηθή-νηθνλνκηθή-θνηλσληθή 
ζπγθπξία, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εχθνξν έδαθνο θαηάιιειν λα εδξαησζεί ν θαζηζκφο. Ζ 
αίζζεζε αλεπίιπηεο θξίζεο, ε χπαξμε κίαο νκάδαο κε απηαπφδεηθηε αλσηεξφηεηα πνπ 
“απεηιείηαη απφ εμσηεξηθέο δηαβξψζεηο”, ε αλάγθε γηα πην “θαζαξή” θνηλσλία πνπ ζα 
επηβιεζεί αθφκα θαη κε ηε βία, ε απνηπρία ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 
ζπζηήκαηνο λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζκελείο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, θ.α. (Paxton, 2006), 
είλαη νξηζκέλεο απφ απηέο, θαη ζίγνπξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα βηψλνπκε 
ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο. Ζ επέκβαζε μέλσλ ρσξψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 
δηαρείξηζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε κλεκνληαθή πνιηηηθή, ε θξαηηθή αδπλακία θάιπςεο 
βαζηθψλ παξνρψλ (πγεία, παηδεία, εξγαζία, δηθαηνζχλε, θιπ.), ε επξχηεξε νηθνλνκηθή 
εμαζιίσζε, θαη φια ηα ινηπά νδπλεξά δεδνκέλα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ειιεληθή θξίζε, είλαη 
ζηνηρεία πνπ κεηαμχ άιισλ, επλννχλ ηελ αλάδεημε ηεο Υ.Α.  

Τπάξρνπλ ηζηνξηθά παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε έμαξζε ηνπ θαζηζκνχ επλνείηαη 
ζε πεξηφδνπο θξίζεο, σζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξνχκε ελ πξνθεηκέλσ λα 
αλάγνπκε ηελ άλνδν ηεο Υ.Α. ζε αλαπφηξεπηε απφηνθε ζπλέπεηα ηεο παξνχζαο θξίζεο. Ζ 
κλεκνληαθή θξίζε δε ιεηηνχξγεζε σο αηηία, αιιά σο θαηαιχηεο αλάδεημεο ηεο Υ.Α., 
θαζψο δηεπξχλζεθαλ ηα αθξναηήξηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απνδέρνληαη ηηο ζέζεηο 
θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο, φρη απαξαίηεηα σο λφκηκεο, αιιά ζίγνπξα σο “δίθαηε” απάληεζε 
ζηα δπζεπίιπηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Δκκαλνπειίδεο, Κνπθνπηζάθε, 
2013).    

 
2. Η ΥΡΤΗ ΑΤΓΗ Χ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΚΡΑΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΜΧΝ 

 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο γξακκήο ηεο Υ.Α. είλαη φηη αζθεί 

δξηκχηαηε ιατθηζηηθή αληηπνιηηεπηηθή θξηηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα ζηνρνπνηεί θαη 
ζπγθεθξηκελνπνηεί σο πεγή θαη αηηία ησλ πεξηζζφηεξσλ δεηλψλ, πνπ καζηίδνπλ ηνλ 
ειιεληθφ ιαφ, ηνπο κεηαλάζηεο. Οη “μεραζκέλεο αζζέλεηεο” πνπ έθεξαλ νη 
ιαζξνκεηαλάζηεο, ηα ειιεληθά ζρνιεία πνπ “γέκηζαλ” αιινδαπνχο καζεηέο, νη μέλνη πνπ 
“έρνπλ θιέςεη” ηηο δνπιεηέο ησλ ειιήλσλ, νη κεηαλάζηεο πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιν 
ηνπο εγθιεκαηίεο απνηεινχλ ζέκαηα πνπ ζίγεη ε Υ.Α., θαη γηα ηα νπνία αληηπξνηείλεη ηε 
“βία ηνπ πεδνδξνκίνπ σο κέζνδν εζληθήο αλάηαζεο” (Φαξξάο, 2012). 

Ζ “Χξπζή Απγή ηεο γεηηνληάο ζαο” ζπλνδεχεη κε αζθάιεηα ειηθησκέλνπο ζε 
εμσνηθηαθέο εξγαζίεο, θάλεη ζειήκαηα, ζπλζέηεη νκάδεο ππξφζβεζεο, παξέρεη ζπζζίηηα 
θαη δηνξγαλψλεη αηκνδνζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν απνδέθηεο απηψλ ησλ παξνρψλ λα 
είλαη Έιιελαο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηεί επηρεηξήζεηο εθδίσμεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, θχιαμε 
πιαηεηψλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πεξηπνιίεο, θ.α. Όια απηά γίλνληαη κε ηελ πξφθαζε ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ Διιήλσλ απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή απεηιή, 
ηθαλνπνηψληαο, βέβαηα, κία κεγάιε κεξίδα ηνπ καζηηδφκελνπ ειιεληθνχ ιανχ, ν νπνίνο 
απνδεηά αθελφο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο γηα ηελ αλεξγία, ηηο αζζέλεηεο, ηελ νηθνλνκηθή 
εμαζιίσζε, θαη αθεηέξνπ “ήξσεο” πνπ ζπεχδνπλ λα ηνλ ππεξαζπηζηνχλ.  

 
3. ΣΟ ΧΜΑ ΣΟΤ ΛΑΘΡΟΜΔΣΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΡΤΑΤΓΙΣΗ ΣΗΝ 
ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΚΡΙΗ 
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Μία βαζηθή ζπζηαηηθή ηδενινγηθή αξρή ζηα εζληθνζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα είλαη ε 
θαληαζηαθή χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηνπ έζλνπο ζαλ έλα θιεηζηφ θαη ακηγέο Όινλ, ηνπ 
νπνίνπ ε απζεληηθφηεηα αιινηψλεηαη θαη θηλδπλεχεη απφ ηελ πξφζκημή ηνπ κε άιινπο 
ιανχο. Σν αίκα γίλεηαη έλα αμηαθά θνξηηζκέλν ηδίσκα, πνπ εκπινπηίδεηαη κε φξνπο 
εζηθήο (ηηκή) θαη γεσγξαθίαο (γε), πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα δηαθχιαμεο 
κίαο ςεπδαηζζεζηαθήο θαζαξφηεηαο ζε επίπεδν αίκαηνο, θπιήο θαη εδαθνθπξηαξρίαο. 
Απηφ αθξηβψο ζπκππθλψλεηαη ζην ζχλζεκα ηεο Υ.Α. Αίκα, γε ησλ Ειιήλσλ ε ηηκή.   

Μία επίζεο εκβιεκαηηθή θξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο είλαη ην “Έιιελαο δε γίλεζαη, 
γελληέζαη”, πξνσζψληαο κία πξνθνηλσληθή αιήζεηα, πνπ κεηαγγίδεηαη κέζσ ηνπ αίκαηνο 
απφ γεληά ζε γεληά ειιήλσλ. Ζ βηνπνιηηηθή απηή πεηζαξρία πνπ καλησδψο δηαθεξχζζεη ε 
Υ.Α. ηνλίδεη πσο δε κπνξεί θάπνηνο λα θαηαζηεί Έιιελαο αλ δελ ήηαλ εμ αξρήο. Καη απηφ 
ζεκαίλεη δχν πξάγκαηα, πξψηνλ κία κφληκε, ζηαζεξή ακεηάβιεηε ηαπηφηεηα (βαζηζκέλε 
απνθιεηζηηθά ζηελ εζληθφηεηα), θαη δεχηεξνλ κία θιεξνλνκηθή “ειιεληθή ηδηφηεηα” πνπ 
δελ απνθηάο αλ γηα παξάδεηγκα απνθηήζεηο ειιεληθή ππεθνφηεηα, αιιά ζηελ 
εμαζθαιίδνπλ νη γλήζηνη Έιιελεο γελλήηνξεο ζνπ. Ζ Υ.Α. νξίδεη απηαπφδεηθηα ηνλ 
Έιιελα σο κέινο κίαο αλψηεξεο θαηεγνξίαο αλζξψπσλ, πνπ θαηνρπξψλεηαη κε ην ιεπθφ 
ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπ θαη ηελ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ αλψηεξε ειιεληθή θαηαγσγή 
ηνπ. 

 Σα βηνινγηθά, θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ηδηαίηεξε αμία ζηελ ηδενινγία ηεο 
Υ.Α., αθνχ νξίδνπλ θαηεγνξίεο αλζξψπσλ θαη ππαλζξώπσλ, φπσο ραξαθηήξηζε ε 
βνπιεπηήο ηεο Υ.Α. Διέλε Εαξνχιηα (18-10-2012) ζε νκηιία ηεο ζηε Βνπιή ηνπο 
κεηαλάζηεο. Χζηφζν, δελ είλαη γεληθά φινη νη αιινγελείο ζηφρνο ησλ ρξπζαπγηηψλ. ην 
ξαηζηζηηθφ παξαιήξεκα ηεο ε Εαξνχιηα ζπλέρηζε ιέγνληαο φηη νη ππάλζξσπνη 
ιαζξνκεηαλάζηεο, όπσο ν Αιή, ν Χαζάλ, ν Ακπληνύι θνπβαινύλ θάζε ινγήο αξξώζηηα (…). 
πλεπψο, ην κέλνο ηεο Υ.Α. επηθεληξψλεηαη εηδηθά ζηνπο “έγρξσκνπο” κεηαλάζηεο, πνπ ε 
ζθνπξφρξσκε επηδεξκίδα ηνπο απηνκάησο ηνπο θαζηζηά βξώκηθνπο, κε θαζαξνύο, ηνπο 
δηαθξίλεη εχθνια σο άιινπο.   

Όπσο αλαθέξεη ε Mary Daglas ε βξσκηά είλαη ε ύιε εθηόο ηόπνπ πνπ πξνζβάιιεη ηελ 
ηάμε. Δλ πξνθεηκέλσ ην ζθνπξφρξσκν ζψκα ηνπ Χαζάλ ζηνλ “θαζαξφ” ειιεληθφ ρψξν 
ησλ ιεπθψλ ζσκάησλ είλαη απηή ε εθηόο ηόπνπ ύιε. Αιιά γηα λα νξηζηεί ηνχηε ε 
αθαζαξζία πξέπεη λα πθίζηαηαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ππάξρνπλ ηαμηλνκήζεηο θαη 
θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο χιεο, πνπ ζα ηελ ζέζνπλ σο αλάξκνζην ζηνηρείν εθηφο απηνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο (Daglas, 2006). Ζ κηαξφηεηα είλαη δήηεκα αηζζεηηθήο εζηκνηππίαο θαη 
πγηεηλήο, θαη επί ηνπ πξνθείκελνπ είλαη ην έγρξσκν, βξψκηθν άξξσζην ζψκα ηνπ 
κεηαλάζηε πνπ δηαηαξάζζεη ηελ θαλνληθφηεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο ιεπθήο πγηνχο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν ζψκα ηνπ άιινπ απνηειεί εζηθή απεηιή θαη πνιηηηθφ θίλδπλν γηα 
ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο, νπφηε θαη πξέπεη λα 
εμαιεηθζεί.  

Γηα λα επαλέιζνπκε ζην δεκφζην ιφγν ηεο βνπιεπηή ηεο Υ.Α., ηεο θαο Εαξνχιηα, ην 
δήηεκα δελ είλαη απιψο φηη αληηκεησπίδεηαη επζέσο θαη απζαίξεηα ζηε Βνπιή κία κεξίδα 
αλζξψπσλ σο ππαλζξψπσλ, αιιά ην φηη πθίζηαηαη θαη λνείηαη σο ινγηθφ θαη 
λνκηκνπνηεκέλν έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη θάπνηνλ ζηε κία 
ή ηελ άιιε νκάδα · ή θαιχηεξα φπσο ην έρεη ζέζεη ε Judith Butler, ην ζέκα δελ είλαη όηη 
ππάξρεη έλαο ιόγνο πνπ απιά ζέηεη ην κε-αλζξώπηλν, αιιά ην όηη ππάξρεη έλα όξην ζην ιόγν 
πνπ εγθαζηδξύεη ηα όξηα απηνύ πνπ λνείηαη σο αλζξώπηλνπ (Butler, 2004). Γελ 
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θαηεγνξηνπνηείηαη απιψο ην ζψκα ηνπ κεηαλάζηε σο ην κηαξό ζψκα ηνπ άιινπ, αιιά 
απνηειεί γπκλή δσή, θαηά Agamben, πνπ βξίζθεηαη κφληκα ζε ελ δπλάκεη θνλεχζηκε 
θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα ζαλαησζεί αηηκσξεηί, θαη ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηάμε 
κφλν ππφ ηε κνξθή ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο. ηα θαζηζηηθά θαζεζηψηα ε γπκλή δσή, κέζσ 
βηνινγηθήο θαη επγνληθήο πξννπηηθήο ηνπνζεηείηαη ζε κία θαηάζηαζε αηειεχηεηεο 
απφθαζεο πεξί αμίαο θαη κε αμίαο, φπνπ ε βηνπνιηηηθή κεηαηξέπεηαη δηαξθψο ζε 
ζαλαηνπνιηηηθή. Δίλαη, φκσο, ε δσή εθείλε πνπ παξά ην γεγνλφο φηη απνθιείεηαη απφ ηελ 
ηάμε ζπληζηά ην ζεκέιηφ ηεο, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα (Agamben, 
2005). Δίλαη ε δσή εθείλε ηεο νπνίαο ε δηαθνξεηηθφηεηα (κηαξόηεηα) νξίδεη ην ζχζηεκα 
ηεο ηάμεο, θαζψο είλαη εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξηζεί θαη ηειηθά λα 
απνβιεζεί απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο, επηθπξψλνληάο ην κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν. Αλ δνχκε ηνχην ην ζρήκα κε φξνπο ζσκάησλ ρξπζαπγίηε θαη 
αιινδαπνχ, ηφηε ν πξψηνο ρξεηάδεηαη ην ζψκα ηνπ δεχηεξνπ γηα λα δηαηππψζεη ηελ 
“θαλνληθφηεηα” ηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Μφλν ζε αληηπαξαβνιή κε ην κηαξό ζψκα 
ηνπ αιινδαπνχ ηίζεηαη ην ζψκα ηνπ ρξπζαπγίηε σο ην ζχκβνιν ηεο λενειιεληθήο 
θαζαξφηεηαο, σο ν θνξέαο ηεο ηηκήο ηνπ Διιεληθνχ έζλνπο.  

Σν ζψκα ηνπ ρξπζαπγίηε εκθαληζηαθά ππαθνχεη ζε ζηξαηησηηθή ινγηθή, είλαη ιεπθφ 
(θπζηθά), νγθψδεο, σο επί ην πιείζηνλ αλδξηθφ, εηεξνθαλνληθφ, κε θνληνθνπξεκέλν 
θεθάιη, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θέξεη ηαηνπάδ κε ραξαθηεξηζηηθά ζχκβνια ηεο Υ.Α. 
ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θφκκαηνο επελδχεηαη κε καχξεο κπινχδεο, παληειφληα 
παξαιιαγήο, θξάλε, ελψ θξαηά αζπίδεο θαη ξφπαια. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Υ.Α. γίλεηαη 
ιφγνο γηα έλα λέν είδνο, έλαλ αλψηεξν ηχπν αλζξψπνπ, ν νπνίνο πξαγκαηψλεηαη κφλν 
κέζσ ηνπ Δζληθηζκνχ. Γεληθά, ην πξφηππν ηνπ κπψδνπο ππεξαλζξψπνπ έρεη πξνσζεζεί 
σο εηθφλα ηνπ (αλδξηθνχ) ζψκαηνο ζε θαζηζηηθά θαζεζηψηα, γηαηί βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε 
κπψλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη ηαπηφζεκνη κε ηε δχλακε (Mangan, 2000). Σν 
νηθηνζειψο πξνζθεξφκελν ζην Έζλνο θνπζθσκέλν ζψκα ηνπ ρξπζαπγίηε είλαη ε 
ζπκπχθλσζε απηήο αθξηβψο ηεο ηδέαο.  

Σν ζέκα, σζηφζν, κε ην ζψκα ηνπ ρξπζαπγίηε είλαη φηη απνηειεί έλα λέν ηχπν 
ζψκαηνο, ν νπνίνο, φκσο, κε ηε ζεηξά ηνπ επίζεο απέρεη απφ ηελ “θαλνληθφηεηα” εθείλε 
πνπ επηδηψθεη λα πξεζβεχεη. χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ζρήκα ηεο Daglas, ην ζψκα ηνπ 
ρξπζαπγίηε, ην νπνίν ζπγθξηλφκελν κε ην ζψκα ηνπ κεηαλάζηε, πξνζέβιεπε ζηνλ νξηζκφ 
κίαο θαλνληθφηεηαο, παξαβηάδεη απφ κφλν ηνπ ην “ζχζηεκα ηεο ηάμεο”, απνηειψληαο θαη 
ην ίδην θαηά θάπνην ηξφπν ππνιεηκκαηηθή θαηεγνξία, κηαξόηεηα. πλεπψο, 
ζνπξεαιηζηηθά, έλαο “κηαζκαηηθφο ηχπνο ζψκαηνο” (ν ρξπζαπγίηεο) απηνπξνζδηνξίδεηαη 
σο “θαζαξφο”, θαη επηδηψθεη ηελ εμαίξεζε απφ ην ηαμηλνκηθφ πιαίζην ηεο θαλνληθφηεηαο 
ελφο άιινπ ππνηηζέκελνπ “κηαξνχ ζψκαηνο”, ηνπ κεηαλάζηε. 
 
4. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΤΗ ΑΤΓΗ 
 

ηελ παξνχζα αλάιπζε δηαθξίλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζέγγηζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε ζρέζε ηε Υ.Α. Σν πξψην αθνξά ηε δξάζε ηνπ θηλήκαηνο ζηνλ αζηηθφ ρψξν, ην 
δεχηεξν ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κειψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηνπ 
θφκκαηνο, θαη ην ηξίην πεξηγξάθεη ηηο νηθνινγηθέο ζέζεηο ηνπ θηλήκαηνο. 

ΓΖΜΟΗΟ ΑΣΗΚΟ ΥΧΡΟ: ηα πιαίζηα ηεο ηεζνπίηηθεο θαη πξνπαγαλδηζηηθήο 
δξάζεο ηεο Υ.Α., σο ππνηηζέκελν ππνθαηάζηαην ηεο θξαηηθήο πξφλνηαο, δηνξγαλψλνληαη 
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δεκφζηεο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο κνηξάδνληαη ηξφθηκα θαη ξνχρα κφλν ζε Έιιελεο. ε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν δεκφζηνο αλνηρηφο ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 
εθπιεξσζνχλ νη ππνηηζέκελεο αιηξνπηζηηθέο, αιιά εκπνηηζκέλεο κε ξαηζηζκφ θαη 
μελνθνβία, θηιαλζξσπηθέο πξάμεηο ηεο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ππήξμε επίζεκε 
θξαηηθή αληίδξαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο δεκφζηεο δξάζεηο, φπσο π.ρ. ε απφθαζε νξηζκέλσλ 
δήκσλ (Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, θ.α.), πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζηπλνκία, δελ 
επηηξάπεθε ηειηθά λα δνζεί δεκφζηνο ρψξνο ζηε Υ.Α. γηα εθδειψζεηο. Όπνπ ε Υ.Α. 
νξγαλψλεη ζπζζίηηα, δήκνο θαη αζηπλνκία απαληά κε αλαθνηλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο 
νπνίεο δελ επηηξέπεηαη, γηα ιόγνπο δεκόζηαο αζθάιεηαο, ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θάζε δεκόζηα ππαίζξηα ζπλάζξνηζε-εθδήισζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαλνκή 
ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδώλ από πνιηηηθά θόκκαηα, ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη 
δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ν δεκφζηνο ρψξνο λα 
κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν δηαθσληψλ θαη απνθιεηζκνχ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Υ.Α. 
φζν θαη απφ ην θξάηνο. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Υ.Α. είλαη φηη ν ιφγνο θαη ε δξάζε ηεο εκπεξηέρνπλ 
βηαηφηεηα. Απηφθιεηα νη πνιεκνραξείο καπξνληπκέλνη ζεκαηνθφξνη ηεο Υ.Α. σο ηάγκαηα 
εθφδνπ, παξειαχλνπλ πεδνί ή πάλσ ζε δίθπθια, νπιηζκέλνη κε ζηδεξνινζηνχο, ξφπαια, 
μχια, έρνληαο θαιπκκέλα πξφζσπα κε θξάλε θαη θνπθνχιεο, θαη επηηίζεληαη θξαζηηθά 
θαη ζσκαηηθά ζε κεηαλάζηεο. Οη έθνδνη απηέο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ γίλνληαη 
απξνεηδνπνίεηα, θαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ πιαηείεο, γεηηνληέο θαη 
δξφκνη ζε ζθεληθά ηξφκνπ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο κέζα ζην 
2012, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηζέζεσλ ξαηζηζηηθήο βίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
δεκφζηνπο ρψξνπο απφ νκάδα αηφκσλ, κε ηα ζχκαηα λα έρνπλ ζθνπξφρξσκε επηδεξκίδα 
θαη λα έρνπλ αλαγλσξίζεη σο δξάζηεο κέιε ηεο Υ.Α. (είηε ιφγσ ελδπκαζίαο, είηε επεηδή 
είλαη γλσζηά πξφζσπα ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ θηλήκαηνο). Σέηνηα πεξηζηαηηθά 
ζεκεηψζεθαλ ζε πεξηνρέο φπσο ην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ απνηειεί ην επίθεληξν ησλ 
ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ (Άγηνο Παληειεήκνλαο, πιαηεία Αηηηθήο, πιαηεία Ακεξηθήο), ελψ 
θαηαγξάθεθαλ πεξηζηαηηθά ζηελ Πάηξα, ηνλ Πεηξαηά, ηελ Κφξηλζν, θ.α.  

ηα πιαίζηα ηεο καληψδνπο πξνζπάζεηαο εμαίξεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην δεκφζην 
ρψξν, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε Υ.Α. ηνλ κεηέηξεςε ζε ηφπν απξνζπέιαζην θαη γηα 
ηνπο έιιελεο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Πέξα απφ ηηο βίαηεο επειάζεηο ησλ ρξπζαπγηηψλ, 
πνπ δεκηνπξγνχλ επίθνβα αζηηθά ηνπία γηα φινπο, ε Υ.Α. πξνβαίλεη ζε θπξηνιεθηηθφ 
έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θιείδσκα κε ινπθέην παηδηθήο 
ραξάο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, ψζηε λα κε ρξεζηκνπνηείηαη απφ παηδηά 
κεηαλαζηψλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απνθιεηζηνχλ απφ ηνλ παηδφηνπν φια ηα παηδηά 
(ληφπησλ θαη αιινδαπψλ). Έηζη, κε ηηο επεκβάζεηο ηεο ε Υ.Α. παξάγεη απνθιεηζκέλα 
δεκφζηα θελά ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

Οη δξάζεηο πεξηθξνχξεζεο ηεο Υ.Α. δελ είλαη κφλν ηνπηθήο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηεο 
γεηηνληάο, αιιά επεθηείλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, θιείλνληαο ην ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηεο 
Καθαβηάο. Οκάδα νπαδψλ καδί κε βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο, σο ζπκβνιηθή πξάμε 
ζσξάθηζεο ηεο ειιεληθήο θαζαξφηεηαο, απέθιεηζαλ απζαίξεηα ηα ζχλνξα απαγνξεχνληαο 
θάζε είδνπο ζπλαιιαγή κε ηε γεηηνληθή ρψξα. 

ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ: Ζ δξάζε ηεο Υ.Α. αξρίδεη λα 
επεθηείλεηαη αλά ηελ Διιάδα, θη απηφ δηαθαίλεηαη φρη κφλν απφ ηηο απξνθάιππηεο 
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ξαηζηζηηθέο επειάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ καπξνληπκέλνπ ζηξαηνχ, αιιά θαη απφ ηηο ηδηφηππεο 
θνκκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο σο ζηξαηησηηθέο επηδείμεηο ησλ κειψλ ηεο ζε δηάθνξα ζεκεία 
ηεο ρψξαο. Αθφκα θαη ζε απηέο ηηο ζπλαζξνίζεηο νη νπαδνί ηνπ θηλήκαηνο παξαηάζζνληαη 
ζε κλεκεία κε ζηξαηησηηθή δηάηαμε, βαδίδνπλ ζηνπο δξφκνπο κε κηιηηαξηζηηθφ ηξφπν, 
παξάγνπλ ζξηακβεπηηθέο ηαρέο, θξαηψληαο θνληάξηα, αζπίδεο θαη θνξψληαο 
αξραηνειιεληθέο πεξηθεθαιαίεο. ε θάζε ηνπο ζπγθέληξσζε αλαβηψλεη ην θαληαζηαθφ 
κίαο πνιεκνραξνχο εηνηκνπφιεκεο θνηλσλίαο, επηθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απζηεξή 
ινγηθή κε ηελ νπνία έρνπλ γαινπρεζεί ηα κέιε ηεο. 

χκθσλα κε ην Foucault ε πεηζαξρία αξρίδεη πξσηίζησο κε ηελ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ 
ζην ρψξν, φπνπ κέζσ ησλ πεηζήλησλ ζσκάησλ ηνπο θαζνξίδεηαη θαη πεξηθξάζζεηαη έλαο 
ρψξνο ηδηαίηεξνο, δηαθνξνπνηεκέλνο. ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ζπγθεληξψζεηο ην θάζε 
άηνκν έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην ρψξν, θαη δξα ζε επίζεο ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, 
πξνθεηκέλνπ λα επηδεηθλχεηαη κία ζπλνιηθή, πεηζαξρηθή, ζηξαηησηηθή εηθφλα ηνπ 
θφκκαηνο. Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεη ν Foucault, ζηηο ζηξαηησηηθέο πνξείεο, νξίδεηαη 
έλαο ρψξνο πεηζαξρηθήο κνλνηνλίαο (Foucault: 2005), ν νπνίνο κάιηζηα, ζηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο Υ.Α., πνπ ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθέο επηδείμεηο επελδχνληαη κε 
αξραηνειιεληθά θαηάινηπα, ηφηε ην απνηέιεζκα πέξα απφ κνλφηνλν είλαη θαη 
ζνπξεαιηζηηθά θαιη, σο παιηφ ξνκαληηθφ φξακα ζπλπθαζκέλν κε ζχγρξνλα 
βηνκεραλνπνηεκέλα ζηνηρεία. 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΖ ΦΤΖ: Δλψ νη ρξπζαπγίηεο έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο πφιεηο ζε πεδία 
κάρεο, εκθαλίδνπλ κία εληειψο δηαθνξεηηθή ζηάζε ζε φηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηεο 
θχζεο. ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Υ.Α. ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ζηξνθή ζηε Γε ηνπ 
ιανύ κνπ, πνπ κεηαθξάδεηαη κε νηθνινγηθέο δξάζεηο θαη επαλαπξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο 
δσήο. Ζ ελφηεηα αίκαηνο θαη ρψκαηνο γηα ηελ ηδενινγία ηεο Υ.Α. ηαπηίδεηαη κε ην 
ζεβαζκφ ζηε Φχζε θαη ηε ζηξνθή ζε νηθνινγηθέο αλαδεηήζεηο θαη ζε αγξνηηθέο θαη 
βνπθνιηθέο δξάζεηο. Απηή ε “Πξάζηλε πνιηηηθή”, ε Εζληθηζηηθή Οηθνινγία, φπσο 
ραξαθηεξίδεηαη, απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη ηεο λαδηζηηθήο ινγηθήο, ζηελ νπνία ε 
αγξνηηθή λνζηαιγία ζπκπνξεπφηαλ κε ην φξακα κίαο απινχζηεξεο πξνβηνκεραληθήο 
θνηλσλίαο. Απηή ε νηθνινγηθή ηάζε ηεο Υ.Α. βξίζθεη εθαξκνγή ζε θαιιηέξγεηεο, ζε 
εθηξνθέο δψσλ, πνπ ν καπξνληπκέλνο ζηξαηφο, ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, επεμεξγάδεηαη ηε 
γε θαη νξγαλψλεηαη ζε νκάδεο πεξηβαιινληηθήο θαζαξηφηεηαο θαη ππξφζβεζεο, δξάζεηο νη 
νπνίεο, βέβαηα, δηαθεκίδνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θηλήκαηνο γηα πξνπαγαλδηζηηθνχο 
ιφγνπο.  

 
5. “ΥΡΤΗ ΑΤΓΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΟΜΙΕΙ Ο ΣΟΠΟ” 
 

Δπηζηξέθνληαο ζηνπο δεκφζηνπο αζηηθνχο ρψξνπο, ην κηιηηαξηζηηθφ ζθεληθφ 
ξαηζηζηηθήο βίαο, πνπ απιψλεηαη ζηαδηαθά, ηνπο έρεη κεηαηξέςεη ζε ηφπνπο άζθεζεο 
νινθιεξσηηθήο εμνπζίαο θαη ξαηζηζηηθήο έθθξαζεο. Καζεκεξηλά ζεκεηψλνληαη 
πνιιαπιά ξαηζηζηηθά επεηζφδηα κε πνηθίιεο εθθάλζεηο. Σν “άβαην” πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, ε βίαηε θαηαζηξνθή πάγθσλ 
αιινδαπψλ κηθξνπσιεηψλ ζε ιατθέο αγνξέο θαη παλεγχξηα, νη βαλδαιηζκνί ζε 
θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο κεηαλαζηψλ, νη πεξηπνιίεο γηα έιεγρν ηεο εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο 
δξάζεηο ηεο Υ.Α., πνπ θαηαδεηθλχνπλ αθξηβψο ην γεγνλφο φηη έρνπλ αξζεί ηα φξηα 
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αλάκεζα ζηηο λφκηκεο θαη ζηηο παξάλνκεο κνξθέο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξάζεο. Ο 
δεκφζηνο ρψξνο ηειεί ππφ ηελ ηδησηηθή θχιαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηαγκάησλ ησλ 
καπξνθνξεκέλσλ δηθπθιηζηψλ θαη νκάδσλ θξνχζεο ησλ ρξπζαπγηηψλ.  

Όιεο απηέο νη παξειάζεηο θαη νη επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ 
ρψξνπ παξάγνπλ έλα απνζηαζεξνπνηεκέλν αζηηθφ ηνπίν. Σν δεκφζην ειέγρεηαη θαη 
θξνπξείηαη σο ηδησηηθφο ρψξνο, θαη ελίνηε, ελ ξηπή νθζαικνχ, κεηαηξέπεηαη κέζσ 
ηαθηηθήο βίαο ζε πεδίν κάρεο. Αιιά, ε Υ.Α. είρε πξνεηδνπνηήζεη γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ 
ησλ πξαθηηθψλ, αθνχ έλα απφ ηα βαζηθά πξνεθινγηθά ζπλζήκαηά ηεο ήηαλ ην πεξίθεκν 
“Χξπζή Απγή γηα λα μεβξνκίζεη ν ηόπνο”. Ζ ίδηα ε πξφηαζε εκπεξηέρεη απφ κφλε ηεο κία 
σκφηεηα, πνπ νχησο ε άιισο ραξαθηεξίδεη ηηο πξαθηηθέο θαη ην ιφγν ηεο Υ.Α. Σα κέιε 
ηεο απηνπξνζδηνξίδνληαη σο αγσληζηέο, σο πνιεκηζηέο θαη ν δεκφζηνο ρψξνο σο ην πεδίν 
κάρεο ελαληίνλ ηνπ εθηόο ηόπνπ κηαζκαηηθνχ ζψκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ. Πνηνο είλαη φκσο 
απηφο ν ηόπνο απφ ηνλ νπνίνλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ηνχηνο ν ππνηηζέκελνο άιινο; 
Δίλαη θπξίσο νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαλαζηεπηηθνί ζχιαθεο, πνπ δξνπλ 
επαγγεικαηηθά ή θαηνηθνχλ νη κεηαλάζηεο, είλαη δειαδή νη ηφπνη ηνπ άιινπ, ηνπ “έηεξνπ”, 
πνπ θηινμελνχλ ή ζηεγάδνπλ ηελ εηεξφηεηα, είλαη εηεξνηνπίεο, φπσο νξίδνληαη απφ ην 
Foucault. Δίλαη νη ηφπνη εθείλνη φπνπ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο 
θπξίαξρεο, φπνπ επηθξαηνχλ θνηλσληθν-ρσξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζηα 
πιαίζηα ηνπ “θαλνληθνχ”, φπνπ εθδειψλεηαη ρσξηθά ε αζπκκεηξία ηεο θνηλσληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο (Foucault, 1986).  

Ζ Υ.Α. πεξηπνιεί θαη επηηίζεηαη ζπλήζσο ζε κέξε ηα νπνία είλαη εηεξνηνπίεο, φπσο νη 
γεηηνληέο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ, ηα παλεγχξηα θαη νη ιατθέο φπνπ 
εξγάδνληαη αιινδαπνί, ηα “ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη θχιαμεο” απηψλ. Όινη ηνχηνη 
νη ηφπνη είλαη εμ νξηζκνχ εηεξνηνπίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Foucault, ν νπνίνο, επηπιένλ, 
εηζάγεη θαη ηελ παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηεξνηνπίαο, ππφ ηελ 
έλλνηα φηη απηή εκπεξηέρεη ην ρξφλν δηαθνξεηηθά, παξαβηάδνληαο ηε ρξνληθή ξνή θαη ην 
ξπζκφ ηεο θαλνληθφηεηαο (Foucault, 1986). Αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ βηαηφηεηα ηνπ 
αθαξηαίνπ πνπ δηαθξίλεη ζπλήζσο ηηο επηζέζεηο ησλ ρξπζαπγηηψλ ζηηο εηεξνηνπίεο, 
πξνθεηκέλνπ λα αηθληδηάζνπλ θαη λα εμνληψζνπλ επθνιφηεξα, ηφηε απηή ε απφηνκε ξήμε 
ζηελ “θαλνληθφηεηα” ηνπ ρξφλνπ ηεο εηεξνηνπίαο επηθπξψλεη ηελ χπαξμή ηεο σο ηέηνηα. 
Ξαθληθά εκθαλίδεηαη ζε έλαλ ηφπν κία πνιππιεζήο νκάδα, πξαγκαηνπνηεί κία βίαηε 
επέιαζε θαη απνρσξεί. Απηά ηα ρσξνρξνληθά ππθλψκαηα θαη αξαηψκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζηα “πεδία κάρεο” κεηαμχ ρξπζαπγηηψλ θαη κεηαλαζηψλ δελ νξίδνπλ 
απιψο ηφπνπο εθηφο απφ ηελ ηάμε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη εθηφο απφ ηελ ηάμε ηνπ ρξφλνπ. 
Οη ρξπζαπγίηεο επηηίζεληαη ζε κέξε πνπ είλαη εηεξνηνπίεο, θαη ηα νπνία νη ίδηνη κε ηα 
ζψκαηά ηνπο θαη ηε δξάζε ηνπο, ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, επαλνξίδνπλ εθ λένπ σο άιινπ 
ηχπνπ εηεξνηνπίεο (εμειίζζεηαη λέα εηεξνηνπία κέζα απφ εηεξνηνπία). Αιιά, απηή ε 
κεηαβιεηφηεηα είλαη νχησο ή άιισο ίδηνλ ησλ εηεξνηνπηψλ, θαζψο, θαηά Foucault, 
πξνυπνζέηνπλ πάληνηε ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο αλνίγκαηνο–θιεηζίκαηνο, ην νπνίν 
ηαπηφρξνλα θαη ηηο απνκνλψλεη θαη ηηο θαζηζηά πξνζπειάζηκεο, θαη ζπλεπψο κεηαβιεηέο 
(Foucault, 1986) (ηαπξίδεο, 1998). ε απηνχο ηνπο ηφπνπο επίζεζεο ησλ ρξπζαπγηηψλ, 
ζε απηέο ηηο δηπιά νξηζκέλεο θαη επηθπξσκέλεο εηεξνηνπίεο, ζπγθξνηνχληαη δηαξθψο λέεο 
ζπκπεξηθνξέο θαη ππνθείκελα δξάζεο θαη νξίδνληαη θαηλνχξηνη ηφπνη, ρξφλνη, κνξθέο θαη 
ζρέζεηο εμνπζίαο. Απηέο, ινηπφλ, νη δηηηέο εηεξνηνπίεο είλαη θαηλνχξηα ρσξνρξνληθά 
κνξθψκαηα, παξαγφκελα απφ ηηο επειάζεηο ηεο Υ.Α. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ Υ.Α. σο απφερνο ηνπ λαδηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο εθθνξέο ηνπ εζληθηζκνχ, ηνπ 
ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, έρεη επηθέξεη πνηθίιεο θνηλσληθέο θαη ρσξηθέο 
αλαθαηαηάμεηο. Σν αλαδπφκελν δηθνξνχκελν θαη ακθίζεκν ζσκαηηθφ πξφηππν ηνπ 
ρξπζαπγίηε, πνπ επηδηψθεη λα εθδηψμεη ην “κηαξό” ζψκα ηνπ αιινδαπνχ, φληαο θαη ην ίδην 
ελ ηέιεη “κηαξό”, ζπκκεηέρεη ζε πξαθηηθέο παξαγσγήο θαηλνχξησλ ρσξηθψλ, ρξνληθψλ θαη 
θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. Οη εηεξνηνπίεο ζηηο νπνίεο επηηίζεληαη νη ρξπζαπγίηεο, 
κεηεμειίζζνληαη ζε άιινπ ηχπνπ εηεξνηνπίεο, ζε λένπο ηφπνπο, λέεο ζπγθξνηήζεηο ηάμεο. 
Γεδνκέλνπ φηη ην θαηλφκελν ηεο θξίζεο βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε, θαη δεδνκέλσλ ησλ 
επκελψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζέθεξε ε θξίζε γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ θηινλαδηζηηθνχ 
θφκκαηνο ηεο Υ.Α., ηφηε δπζηπρψο δε κπνξνχκε παξά λα ζεσξήζνπκε φηη, εθφζνλ δελ 
πθίζηαηαη καδηθή θαη νξγαλσκέλε θξαηηθή θαη ιατθή αληίδξαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
Υ.Α., ην ίδην ην θαηλφκελν ηεο Υ.Α. είλαη ζε εμέιημε, φπσο θη εθείλν ηεο θξίζεο. Ζ δηηηή 
εηεξνηνπία πνπ παξάγεη ε αθξνδεμηά Υ.Α., σο ελδηάκεζν ζηάδην αλάδεημεο λέσλ 
θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ θαη πξνζσξηλψλ ηζνξξνπηψλ, είλαη αλεζπρεηηθή, ππφ ηελ έλλνηα 
φηη ην κε ειέγμηκν ηνπ απνηειέζκαηνο ηελ θαζηζηά θξίζηκε. Καη ην επίθνβν εδψ δελ είλαη 
ε πξσηνγελήο εηεξνηνπία (ν ηφπνο ηνπ αιινδαπνχ), αιιά ην γέλλεκα, ην παξάγσγν 
απηήο, ε πξνθχπηνπζα εηεξνηνπία πνπ δεκηνπξγεί ε Υ.Α., εθείλε πνπ αλαδχεηαη κέζα 
απφ ηελ πξψηε. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
Σν θείκελν εμεηάδεη θξηηηθά δχν ηνκείο αζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Αζήλα θαηά ηελ 
πξφζθαηε πεξίνδν πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ην θπξίαξρν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο: 
ηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ πξνψζεζε αζηηθψλ επελδχζεσλ, κε θχξην φρεκα 
ηελ ηδησηηθνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο, θαη ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο, κε θχξην ζηφρν ηελ 
απνκάθξπλζε πιεζπζκψλ πνπ ζεσξνχληαη νριεξνί. Γηαπηζηψλεηαη ε έληαζε ηεο 
λενθηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ, σο κέζν γηα ηελ επηδησθφκελε 
επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο, ζηε βάζε ζηξαηεγηθψλ πνπ είραλ ήδε αλαπηπρζεί πξηλ απφ 
ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, αιιά θαη ζηε βάζε απνθαζηζηηθήο αλαθιηκάθσζεο ηνπ κνληέινπ 
δηαθπβέξλεζεο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: αζηηθέο πνιηηηθέο, αλαθιηκάθσζε, ηδησηηθνπνηήζεηο, αζθάιεηα, Αζήλα  
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κέζα απφ ηε ζπκθσλία 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή (ΔΔ) θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) δεκηνχξγεζε έλαλ «έθηα-
θην» κεραληζκφ ιήςεο απνθάζεσλ, ν νπνίνο έρεη αθαηξέζεη απφ ηε δηθαηνδνζία ησλ 
ειιεληθψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ έλα επξχ θάζκα δεκφζησλ πνιηηηθψλ (κε θπξηφηεξεο 
ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο). Οη 
πνιηηηθέο γηα ηελ πφιε δελ ζπγθαηαιέγνληαη ξεηά ζε απηφ ην ζχλνιν δεκφζησλ πνιη-
ηηθψλ. Ωζηφζν, ζηελ πξάμε θαζνξίδνληαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ ην πξφγξακκα δεκν-
ζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ Αζήλα, νη πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο ζην 
θέληξν, πνπ είραλ θνξπθσζεί θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, 
έρνπλ αλαζηαιεί. Οη πνιηηηθέο επηθεληξψλνληαη πιένλ ζε δχν θπξίσο ηνκείο: ηηο ηδησηηθν-
πνηήζεηο θαη ηελ αζθάιεηα. Σν πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ, σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 
πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, απνζθνπεί ηαπηφρξνλα ζηελ εχξεζε πφξσλ 
γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθν-
λνκίαο, κε ηελ επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Οη πνιηηηθέο αζθάιεηαο εγγξάθνληαη 
ζε κηα εγρψξηα πνιηηηθή αηδέληα θαη ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθφο κνριφο δηαηήξεζεο ηεο θνη-
λσληθνπνιηηηθήο ηάμεο, ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε δηέξρεηαη βαζηά 
θξίζε. 

Δπηρεηξνχκε λα εξκελεχζνπκε απηέο ηηο δπλακηθέο ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ησλ 
αζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Αζήλα, κε ηε βνήζεηα ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο ζπδήηεζεο 
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γχξσ απφ ηελ «πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο θιίκαθαο». Τπνζηεξίδνπκε φηη ην πξφγξακκα 
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αλαθιηκάθσζεο 
ηεο εμνπζίαο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ άπηνληαη ηεο πνιηηηθν-
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο αιιά θαη, ηαπηφρξνλα, απνηειεί ζπλέρεηα πξνυπαξρνπζψλ δπλα-
κηθψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ε αλαθιη-
κάθσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζηελ Δπξψπε είρε πάξεη ηε κνξθή ηεο κεηαθνξάο αξκν-
δηνηήησλ απφ ηηο εζληθέο αξρέο ηαπηφρξνλα πξνο ηηο ππεξεζληθέο θαη ηηο ππνεζληθέο αξρέο 
θαη είρε ζπλδπαζηεί ζπρλά κε ηελ θαζηέξσζε «έθηαθησλ» λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ δηεπ-
θφιπλζεο ησλ πνιηηηθψλ απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ. ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, ε κεηα-
θνξά αξκνδηνηήησλ ζπληειείηαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ππεξεζληθφ επίπεδν θαη ε «έθηα-
θηε» ζπλζήθε γεληθεχεηαη γηα λα αγθαιηάζεη έλα πξσηφγλσξν εχξνο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. 
Μάιηζηα, νη αξκνδηφηεηεο δελ κεηαθέξνληαη απιψο ζηηο επξσπατθέο «νκνζπνλδηαθέο» 
αξρέο (ΔΔ, ΔΚΣ), αιιά ζε έλαλ δηεζλή ζρεκαηηζκφ εμνπζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ΓΝΣ 
θαη δηαιέγεηαη κε άιινπο παγθφζκηνπο παίθηεο (IIF, G20 θ.ιπ.). Ζ κεηαθνξά αξκνδηνηή-
ησλ απνλνκηκνπνηεί ζηελ εγρψξηα πνιηηηθή ζθελή ηελ εζληθή θπβέξλεζε, θαζψο κεηψλε-
ηαη θαηαθφξπθα ε ζεκαζία ηεο σο θέληξνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Μία απάληεζε ησλ 
ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζε απηή ηελ θξίζε λνκηκνπνίεζεο είλαη ε έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο 
αζθάιεηαο. Δπηδηψθνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεζκψλ ηνπο κε ην 
εθινγηθφ ζψκα, αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ηάμεο κε ηε 
ρξήζε ηεο λφκηκεο θξαηηθήο βίαο. 

Ζ αλαθνίλσζε ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην εμεηάδνπκε ζχληνκα ηελ ηξέρνπζα 
θξίζε ηεο Δπξσδψλεο, ππφ απφ ην πξίζκα ησλ ζεσξηψλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θιί-
καθαο. ην δεχηεξν εμεηάδνπκε ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηηο 
αζελατθέο αζηηθέο πνιηηηθέο. ην ηξίην, εζηηάδνπκε ζηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο. Σέινο, πα-
ξαζέηνπκε θάπνηεο θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε θχζε θαη ηε κνληκφηεηα ησλ εμε-
ηαδφκελσλ κεηαζρεκαηηζκψλ ράξαμεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ.    
 
2. Ζ ΑΝΑΚΛΗΜΑΚΧΖ ΣΖ ΚΡΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ ΚΑΗ Ζ ΚΡΗΖ ΣΖ 
ΔΤΡΧΕΧΝΖ 
 

Ο ζεκαληηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, 
δηεζλψο θαη ζηελ Δπξψπε, δξνκνινγήζεθε επίζεο κεηά απφ κηα βαζηά θαπηηαιηζηηθή 
θξίζε, απηή ησλ κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο νδήγεζε ζε 
έλαλ λέν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο αλάκεζα ζε ππεξεζληθέο, εζληθέο θαη ππνεζληθέο αξρέο, 
κε ην εζληθφ θξάηνο λα ράλεη κέξνο ησλ εμνπζηψλ πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ηνπο ηειεπ-
ηαίνπο αηψλεο θαη ην θξάηνο πξφλνηαο λα ζπξξηθλψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ κεηαπνιεκηθή 
ηνπ κνξθή. Ίζσο ζήκεξα ε δηαδηθαζία απηή λα θαίλεηαη δεδνκέλε, πξνέθπςε φκσο κέζα 
απφ ζεηξά πεηξακαηηζκψλ θαη αληηθάζεσλ. Γηα νιφθιεξε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε 
ελίζρπζε ηεο εμνπζίαο ησλ «νκνζπνλδηαθψλ» επξσπατθψλ ζεζκψλ ζπλδέζεθε κε ηελ 
έκθαζε ζην «θνηλσληθφ κνληέιν» ηεο Δπξψπεο (Jessop, 2008). ην εηδηθφ πεδίν ηεο 
αζηηθήο πνιηηηθήο, πξηλ ηελ παγίσζε ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ηφλσζεο ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ, είραλ πξνεγεζεί νη κεηξηνπαζέζηεξεο πνιηηηθέο 
«ελδνγελνχο αλάπηπμεο» (Brenner, 2004).  

ην πιαίζην απηφ, νη κειεηεηέο θπξίσο αζρνιήζεθαλ κε ην εξψηεκα θαηά πφζν ε 
ελίζρπζε ησλ ππεξεζληθψλ θαη ππνεζληθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ ζπλεπάγεηαη κηα βαζηά 
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αιιαγή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Πξνηάζεθαλ δηάθνξεο εξκελείεο θαη έλλνηεο, νη νπνίεο 
πξνζπάζεζαλ λα ζπιιάβνπλ ηνλ λέν ξφιν ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο 
άιιεο βαζκίδεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ηδηαίηεξε επηξξνή άζθεζαλ νη πξνζεγγίζεηο πνπ 
ππνζηήξημαλ φηη ην θξάηνο αλαιακβάλεη πιένλ θπξίσο ξπζκηζηηθφ ξφιν, κε νπζηαζηηθή 
ππνρψξεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη αλαδηαλεκεηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ (Majone, 1994), 
θαζψο θαη απηή ηεο «πνιχ-επίπεδεο δηαθπβέξλεζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ηεξαξρηθφ 
θαη ζπγθεληξσηηθφ εζληθφ θξάηνο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα πην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν νξ-
γάλσζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, φπνπ ε παξαγσγή πνιηηηθήο εκπιέθεη ηφζν δηάθνξα 
ζεζκηθά επίπεδα (ππεξεζληθφ, εζληθφ, ππνεζληθφ) φζν θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία πνιηηψλ 
(Marks et al., 1996). Οη ζεσξεηηθνί ηεο «πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θιίκαθαο» (κεηαμχ 
άιισλ βι. Swyngedouw, 1997, Peck, 2002, Brenner, 2004, Jessop, 2005) εξκήλεπζαλ ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ πνιηηηθήο εμνπζίαο σο κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 
ζηξαηεγηθψλ ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ: ε κεηάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν 
ζπλδένληαλ κε ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο ππεξεζληθήο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο (Jessop, 2008), 
ελψ ζε ππνεζληθφ επίπεδν κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (θαζψο ε 
απνθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ δελ ζπλνδεχηεθε κε ηελ αλάινγε δηάζεζε πφξσλ) 
θαη ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ εξγαζία (workfare policies), σο 
κνριφ θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο (Brenner, 2004; Jessop, 2008). Κάηη ίζσο αθφκε πην ζε-
καληηθφ, ηφληζαλ φηη ε «αλαθιηκάθσζε» ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο δελ είλαη κηα απιή δηαδη-
θαζία κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, αιιά κηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκελνπ 
θαη ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο εμνπζίαο, ε νπνία εκπιέθεη δηάδξαζε θαη ζπγθξνχζεηο 
κεηαμχ πνιηηηθψλ ειίη, θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη θνηλσληθψλ θηλεκάησλ (Swyngedouw, 
1997; Peck, 2002). Οη ζεσξεηηθνί απηνί δέρνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ άπνςε φηη ε 
αλαθιηκάθσζε ηεο εμνπζίαο ππνβάζκηζε ην εζληθφ θξάηνο ζε ζέζε primus inter pares ζε 
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο πνιηηηθήο εμνπζίαο (αλ θαη δηαηεξεί θαίξηεο ζπληνληζηη-
θέο ιεηηνπξγίεο ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ). Σαπηφρξνλα, φ-
κσο απνξξίπηνπλ ηελ ηδέα φηη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ έγηλαλ ιηγφηεξν ηεξαξρη-
θέο θαη πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθέο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο θνη-
λσλίαο πνιηηψλ ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο νδήγεζε ζε ζηελφηεξεο ζπκκα-
ρίεο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ηερλνθξαηηθψλ ειίη (Swyngedouw et al., 2005).  

Κάηη πνπ έρεη κάιινλ παξαγλσξηζηεί ζε απηή ηε ζπδήηεζε (αιιά επηζεκαίλεηαη απφ 
ηνλ P. Anderson, 1994) είλαη φηη ε απψιεηα αξκνδηνηήησλ απφ ην εζληθφ θξάηνο νθείιε-
ηαη ελ κέξεη ζηελ εηξήλεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ. Ζ εμέιημε απηή, ε θνξπθαία 
ζεζκηθή έθθξαζε ηεο νπνίαο ήηαλ ε επξσπατθή ελνπνίεζε, ραιάξσζε ηελ εγρψξηα 
άζθεζε εμνπζίαο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη επέηξεςε δηαδηθαζίεο απνθέληξσζεο θαη 
εδαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο (Anderson, 1994). Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε 
εηξήλεπζε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ κείσζε ηελ εμάξηεζε ησλ πνιηηηθψλ ειίη απφ ηνπο 
ςεθνθφξνπο: φπσο είρε παξαηεξήζεη ν Tilly (1990) ην θξάηνο πξφλνηαο ελ κέξεη 
αλαπηχρζεθε σο παξαρψξεζε ησλ πνιηηηθψλ ειίη ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληψλ ζηνπο 
ζχγρξνλνπο καδηθνχο ζηξαηνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο ζπξξάμεηο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα.  

Ζ αλαθιηκάθσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο πνπ ζπληειείηαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακ-
κάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο δηαθέξεη απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε ηνπιάρηζηνλ 
ζε ηξία ζεκεία. Πξψηνλ, ιακβάλεη ρψξα ζε έλα πιαίζην φπνπ έλαο βαζκφο νινθιήξσζεο 
ησλ ππεξεζληθψλ πνιηηηθψλ ειίη θαη ζεζκψλ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί (παξά ην γεγνλφο 
φηη ην επξσπατθφ ζεζκηθφ ζχζηεκα δελ δηέζεηε ζηελ αξρή ηεο θξίζεο ηα εξγαιεία γηα κηα 
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απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο). Γεχηεξνλ, έρνπλ ήδε ζπζζσξεπηεί ηα νηθν-
λνκηθά απνηειέζκαηα ησλ άληζσλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ πνπ 
ζπλαπνηεινχλ ηελ ΔΔ θαη ηελ επξσδψλε. Σξίηνλ, ζην πιαίζην ησλ αλαζπγθξνηεκέλσλ 
ζηξαηεγηθψλ ζπζζψξεπζεο ησλ δεθαεηηψλ „80-„90, αιιά θαη ησλ λέσλ ηζνξξνπηψλ δχ-
λακεο αλάκεζα ζε πνιηηηθέο ειίη θαη ςεθνθφξνπο πνπ επέθεξε ε ζρεηηθά καθξφρξνλε 
εηξήλεπζε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ε κεηαξξχζκηζε 
θαη ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είρε ήδε ζπληειεζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Σν γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή αλαθιηκάθσζε ηεο εμνπζίαο ζπληειείηαη ζε απηφ ην γεληθφ-
ηεξν πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ πεξίγξακκα είρε ηηο εμήο επηπηψζεηο (Souliotis, 2013): α. Μεηά 
απφ κηα πεξίνδν  ακεραλίαο ιφγσ ηεο αλεηνηκφηεηαο ηεο Δπξσδψλεο λα αληηκεησπίζεη 
κηα παξφκνηα θαηάζηαζε, ε δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο (θαη θαηφπηλ ησλ ππνινίπσλ 
λνηηνεπξσπατθψλ ρσξψλ) θξίζεο πέξαζε ζηα ρέξηα ελφο ad hoc δηεζλνχο εμνπζηαζηηθνχ 
ζρεκαηηζκνχ (ΓΝΣ, ΔΔ, ΔΚΣ, Δπξσπατθέο εζληθέο θπβεξλήζεηο). ηε ζπλέρεηα, ε 
δηαρείξηζε ηεο θξίζεο άξρηζε λα ηξνθνδνηεί κηα δηαδηθαζία ζεζκηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο 
ΔΔ, ε νπνία είλαη αθφκε ζε εμέιημε (δεκηνπξγία ησλ ESM- EFSF θαη πηνζέηεζε ηεο 
πλζήθεο γηα ηε ηαζεξφηεηα, ηνλ πληνληζκφ θαη ηε Γηαθπβέξλεζε ζηελ Οηθνλνκηθή 
θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, ελψ ζπλερίδνληαη νη ζπδεηήζεηο γηα ην «επξσ-νκφινγν», ηελ 
θαζηέξσζε ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ, ηελ ηξαπεδηθή έλσζε θαη θαζηέξσζε θφξνπ 
επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ). Οη ζθιεξέο δηαθξαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 
είλαη ζην επίθεληξν απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νη ζρέζεηο δχλακεο αλάκεζα ζηηο θπβεξ-
λήζεηο θαζνξίδεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ εζληθψλ νη-
θνλνκηψλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσδψλεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ν ζρεηηθά κε-ηεξαξρηθφο, 
πνιχ-επίπεδνο θαη ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο ππνρσξεί 
κπξνζηά ζε κηα εληεηλφκελε θπξηαξρία ησλ πιενλαζκαηηθψλ ρσξψλ έλαληη ησλ ρξεσκέ-
λσλ, ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο έλαληη ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηνπ ππεξεζληθνχ επηπέδνπ 
έλαληη ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ ππνεζληθνχ, β. Οη εληάζεηο πνπ πξνθαινχλ νη κεηα-
ζρεκαηηζκνί ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο αζθνχλ δηαιπηηθή επίδξαζε ζηηο πνιηηηθέο ειίη ησλ 
ρσξψλ πνπ αθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ αδπλακία ηνπο 
λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο θαη ε ξηδηθή ππνβάζκη-
ζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο θιπδσλίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 
θνηλσλία. Απφ ηελ άιιε, γηα ηηο ίδηεο ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ειίη ε ζηήξημε ησλ 
πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο εκθαλίδεηαη σο κνλφδξνκνο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξήζνπλ ηνλ κεγαιχηεξν πνιηηηθννηθνλνκηθφ έιεγρν (ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηελ 
αγνξά εξγαζίαο, ηε δεκφζηα πεξηνπζία), κε αληίηηκν ηε δηάξξεμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 
ζπκκαρηψλ. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο δπλακηθήο δελ ήηαλ πνπζελά ηφζν θαλεξέο απφ φζν 
ζηελ Διιάδα. 
 
3. ΟΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ Χ ΝΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΣΕΔΝΣΑ 
 

Με ιίγεο εμαηξέζεηο, νη δεκνηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα δελ θαηάθεξαλ λα επσθειεζνχλ  
απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ε αλαθιηκάθσζε ηεο 
θξαηηθήο εμνπζίαο ζην πιαίζην ηεο ΔΚ/ΔΔ (Chorianopoulos & Iosifides, 2006, Choria-
nopoulos, 2010). εηξά ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Δι-
ιάδα (Chorianopoulos, 2012) επηρείξεζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 λα πξνζαξκφζνπλ ηε 
δηάξζξσζε ησλ επηπέδσλ άζθεζεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην αλαδπφκελν ζχζηεκα δηα-
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θπβέξλεζεο ηεο ΔΚ/ΔΔ θαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξαλ νη πνιηηηθέο 
ζπλνρήο. Ζ γεληθή θαηεχζπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, εηδηθά ησλ πξνγξακκάησλ «Κα-
πνδίζηξηαο» θαη «Καιιηθξάηεο», ήηαλ ε ζπγθέληξσζε εμνπζηψλ ζην ππνεζληθφ επίπεδν 
(θαηάξγεζε ησλ θνηλνηήησλ, ζπλέλσζε δήκσλ), κε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο θεληξη-
θήο θπβέξλεζεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, ε θεληξηθή θπβέξλεζε δηαηήξεζε 
ηνλ έιεγρν ησλ πνιηηηθψλ ηεο πξσηεχνπζαο θαη δελ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία κεηξν-
πνιηηηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ζηε ινγηθή ηεο «πνιχ-επίπεδεο δηαθπβέξλεζεο» παξά ην 
2010.  

ε φ,ηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ Αζήλα, νη πνιηηηθέο ζπλνρήο ηεο ΔΚ/ΔΔ ηηο πξνεγνχ-
κελεο δεθαεηίεο θπξίσο ελίζρπζαλ ηελ θξαηηθή ηθαλφηεηα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο λα 
ραξάζζεη θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο. Μεηά ηελ παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 
δπζπξαγίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1990 έλα ιίγν-πνιχ ζπλεθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο βαζηζκέλν ζην ηδησηηθνπνηεκέλν 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηηο θαηαζθεπέο, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (ηα-
ζάθεο, 2010). Σα θνηλνηηθά θνλδχιηα παξείραλ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ηνπο πφξνπο γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ δεκφζησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο, παξάιιεια κε ηηο πν-
ιηηηθέο ηδησηηθνπνηήζεσλ, πξνψζεζαλ απηφλ ηνλ νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Οη δεκφζη-
εο επελδχζεηο νηθνδφκεζαλ επίζεο ζεκαληηθέο ζπκκαρίεο ησλ πνιηηηθψλ κε ηηο νηθνλνκη-
θέο ειίη (ηξάπεδεο, θαηαζθεπαζηηθέο, ΜΜΔ), αλ θαη νη ηειεπηαίεο πνηέ δελ ζπκκεηείραλ 
ηππηθά ζηελ ράξαμε αζηηθήο πνιηηηθήο φπσο ζπλέβε ζε άιιεο πφιεηο ηεο ΔΔ κέζα απφ 
ηνπο ζεζκνχο ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ ηνκέα. Οη αζηηθέο πνιηηηθέο απηήο ηεο 
πεξηφδνπ βξήθαλ κηα ζρεηηθά ζπλεθηηθή έθθξαζε ζηε ζηξαηεγηθή «δηεζλνπνίεζεο» ηεο 
Αζήλαο, ε νπνία απνηππψζεθε ζην ζρεδηαζκφ θαη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ Οιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ ηνπ 2004 (ηαζάθεο & Υαηδεκηράιεο, 2004).   

Ζ θξίζε ηνπ 2008 αθχξσζε ζηελ πξάμε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζπκκαρίεο πνπ είραλ 
δηακνξθσζεί ηα πξνεγνχκελα 15-20 ρξφληα. Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε δελ έρεη ηνπο πφξνπο 
γηα δεκφζηεο επελδχζεηο θαη νη ηζρπξνί θιάδνη ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έ-
ρνπλ ζρεδφλ θαηαξξεχζεη θάησ απφ ην βάξνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο (κείσζε ηεο αμί-
αο ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ, κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, αλαζηνιή ησλ κεγάισλ έξ-
γσλ). Σν θελφ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ Αζήλα πνπ δεκηνπξγείηαη έξρεηαη λα θα-
ιπθζεί απφ ην πξφγξακκα δηάζσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν πιένλ δίλεη έκ-
θαζε ζηηο εμαγσγέο θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ η-
δησηηθνπνίεζε δεκφζησλ ππνδνκψλ, αθηλήησλ θαη εηαηξεηψλ. Ζ λέα ζηξαηεγηθή ραξάζζε-
ηαη πιένλ ζε έλα ππεξεζληθφ επίπεδν πνπ εκπιέθεη ηελ ΔΔ, ηελ ΔΚΣ, ην ΓΝΣ θαη ηηο εζλη-
θέο θπβεξλήζεηο ηεο Δπξσδψλεο, ελψ ε εθαξκνγή ηεο έρεη αλαηεζεί ζε έλαλ εκη-απηφ-
λνκν θνξέα, ην ΣΑΗΠΔΓ, ν νπνίνο ειέγρεηαη απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη επηηεξείηαη 
απφ ηελ ΔΔ, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ. Ζ κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηηο αλαπηπμηαθέο 
πνιηηηθέο ζην ππεξεζληθφ επίπεδν παξαθάκπηεη πιήξσο ηελ κεηξνπνιηηηθή δηνίθεζε ηεο 
Αηηηθήο θαη αθπξψλεη ζηελ πξάμε ηα πεξηζψξηα ράξαμεο πνιηηηθψλ ζε απηφ ην επίπεδν.    
 
4. H ΛΟΓΗΚΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΚΡΗΖ 
 

Ζ πεξίνδνο ησλ ηξηψλ ρξφλσλ δηαθπβέξλεζεο ελ κέζσ θξίζεο ζεκαηνδφηεζε ηελ επέ-
ιαζε κίαο λέαο θαη εθηεηακέλεο αγσλίαο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην θέληξν θαη άιιεο 
πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Φφβνη ζρεηηθνί κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ 
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θνηλσληθή αλαηαξαρή θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ηελ 
θνηλσληθή ζπλνρή ηεο πφιεο εθθξάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη κε έληαζε απφ δηαδνρηθέο 
θπβεξλήζεηο, θαζψο θαη απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Παξφκνηνη θφβνη αληε-
ρνχλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο, εθθξαζκέλνη απφ πνηθίινπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιη-
ηψλ, απφ επηηξνπέο θαηνίθσλ κέρξη κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη απφ επαγ-
γεικαηηθέο ελψζεηο κέρξη δηαζεκφηεηεο ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ. 

χκθσλα κε ηνλ ηππηθφ νξηζκφ ηεο ασυαλειοποίησης πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζεσξε-
ηηθνχο ηεο ιεγφκελεο ρνιήο ηεο Κνπεγράγεο (Wæver, 1995; Buzan et al, 1998), απηφ 
πνπ θαινχκαζηε λα εμεηάζνπκε πίζσ απφ ηε ινγηθή ηεο αζθάιεηαο είλαη νη λόγοι κέζσ 
ησλ νπνίσλ ζπγθεθξηκέλεο ειίη πείζνπλ ηα αθξναηήξηά ηνπο φηη έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 
ζπληζηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφβιεκα αζθάιεηαο θαη θαιεί ζηε ιήςε έθηαθησλ κέ-
ηξσλ, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο λνκηθήο πξαθηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε αζθαιεηνπνίεζε α-
ληηθξίδεηαη σο νξζνινγηθή πνιηηηθή επηινγή ησλ ειίη. ηελ αζελατθή πεξίπησζε, θάηη ηέ-
ηνην κπνξεί πξάγκαηη λα επηδηψθεηαη γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε εηζαγσγή ζηελ πν-
ιηηηθή αηδέληα δεηεκάησλ αζθάιεηαο, έηζη ψζηε λα κεηαηνπηζηεί πξνο απηά ε δεκφζηα 
ζπδήηεζε ή, αθφκα, ε απνλνκηκνπνίεζε ηεο αληίζεζεο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ πνιηηη-
θψλ δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, κέζσ ηεο θαηαγγειίαο φηη νη αληηηηζέκελνη (θνηλσληθά θηλή-
καηα, ζπλδηθάηα, θφκκαηα) ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ 
ηεο.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε θίλεζε αζθαιεηνπνίεζεο εδψ θαη δχν δεθαεηίεο, απνηππσκέλε ζε 
πιήζνο λνκηθψλ θεηκέλσλ, πνιηηηθψλ δειψζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, αθνξά ηηο 
αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 
ειιεληθή θνηλσλία ζπλνιηθά, θαιψληαο ζε ιήςε κέηξσλ ζην εζληθφ επίπεδν (Karyotis, 
2012, Swarts & Karakatsanis, 2012). Έπεηηα απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν ζρεηηθήο ραιά-
ξσζεο ηνπ αληηκεηαλαζηεπηηθνχ ιφγνπ, ζηελ πεξίνδν κεηά ην πξψην θχκα λνκηκν-
πνίεζεο, νη πνιηηηθέο ειίη επηζηξέθνπλ ζε κηα δξηκεία αζθαιεηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο 
κεηά ην 2004 θαη ηδηαίηεξα απφ ην 2008.  

Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ πνιηηηθή θαξηέξα πνπ νηθνδνκνχλ έλα ιατθηζηηθφ αθξνδε-
μηφ θαη ζηε ζπλέρεηα έλα λενλαδηζηηθφ θφκκα πάλσ ζηνλ αληηκεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ιφγν. 
Γελ πξφθεηηαη επίζεο απιά γηα ηε «κεηαθνξά» αληηκεηαλαζηεπηηθψλ ιφγσλ ζην «κέζν» 
ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ ζεακαηηθή αλαβίσζε ησλ «επηρεηξή-
ζεσλ-ζθνχπα» (πνπ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2012 πξνβιήζεθαλ, ππφ ηελ νμχκσξε νλνκα-
ζία «Ξέληνο Εεπο», σο κέζνδνο γηα ηελ επαλάθηεζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο απφ ηνπο πα-
ξάλνκνπο αιινδαπνχο) θαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηελ επηινγή ρξήζεο λέσλ θιεηζηψλ 
θέληξσλ θξάηεζεο, σο ηνπ ηξφπνπ νξηζηηθήο απνκάθξπλζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη απάλ-
ζξσπεο ζπλζήθεο, ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εγθιεηζκνχ, ε απαγφξεπζε επηθνηλσλίαο κε 
ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο νδήγεζαλ επαλεηιεκκέλα ζε εμεγέξζεηο ησλ 
θξαηνπκέλσλ. Ζ δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο, ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηνιή 
ηεο εμέγεξζεο ζηελ Ακπγδαιέδα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 φηη «ζηφρνο καο είλαη θάζε 
παξάλνκνο κεηαλάζηεο, εθφζνλ ηα αξκφδηα φξγαλα θξίλνπλ φηη δελ δηθαηνχηαη δηεζλνχο 
πξνζηαζίαο, λα θξαηείηαη κέρξη λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ», είλαη ελδεηθηηθή κίαο 
αληίιεςεο πνπ ζεσξεί ηα θέληξα θξάηεζεο σο έλαλ ηδηαίηεξν ρψξν, εμσηεξηθφ πξνο ηνλ 
θαλνληθφ θνηλσληθφ ρψξν –θαη έηζη πξνζάιακν ηεο νξηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο απεηιήο. 

ε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην, σο απεηιή γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο 
ζηελ πφιε πξνβάιιεηαη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηακαξηπξία. Σα γεγνλφηα δηακαξηπξί-
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αο θαη αληίζεζεο ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απφ ην 2010 έηπραλ θαηά θαλφλα α-
ζηπλνκηθήο κεηαρείξηζεο ζαλ ν Γεθέκβξεο ηνπ 2008, νξφζεκν κηαο θξίζεο πνιηηηθήο α-
ληηπξνζψπεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο θξίζεο ρξένπο, λα κελ ηειείσζε πνηέ. Αθφκα θαη 
γεγνλφηα ρακειήο έληαζεο αληηκεησπίζηεθαλ ζπρλά κε πξνιεπηηθέο πξνζαγσγέο, κα-
δηθέο επηρεηξήζεηο αζηπλνκηθψλ κε πνιηηηθά, ξίςε ρεκηθψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
αθξαία ζσκαηηθή βία. Αιιά πέξα απφ απηφ, ε ζθιήξπλζε ησλ κέζσλ θαηαζηνιήο απν-
ηππψζεθε ραξαθηεξηζηηθά ζηε λνκνζεηηθή, πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ζηνρνπνίεζε ησλ ιε-
γφκελσλ «ρψξσλ αλνκίαο». Ζ επηλφεζε απηή θαηαθέξλεη λα ζπλδέζεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ θαη ηηο επαθφινπζεο επεκβάζεηο αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ζε πα-
λεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο, κε ηηο εθθελψζεηο ζεηξάο θνηλσληθψλ θέληξσλ θαη θαηαιήςεσλ 
ηνπ επξχηεξνπ θηλήκαηνο ακθηζβήηεζεο ησλ θπξίαξρσλ επηινγψλ πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 
ηεο θξίζεο, απφ ηε Γεκνηηθή Αγνξά Κπςέιεο κέρξη ηε Βίιια Ακαιίαο. Πξφθεηηαη γηα 
θηλήζεηο αζθαιεηνπνίεζεο πνπ επεθηείλνληαη πνιχ πέξα απφ ηνλ ζπλήζε ερζξφ κε ηηο 
πνηθίιεο κεησλπκίεο ηνπ («γλσζηνί-άγλσζηνη», «θνπθνπινθφξνη» θ.ιπ.), έηζη ψζηε λα 
πεξηιάβνπλ ζηηο επηθίλδπλεο ηάμεηο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή Αξηζηεξά, κε ηξφπν αζπλήζηζην 
κέρξη ζήκεξα ζηα κεηαπνιηηεπηηθά πνιηηηθά ρξνληθά.  

Σαπηφρξνλα φκσο, πξφθεηηαη γηα θηλήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρσξηθή επέθηαζε, 
φπσο καξηπξνχλ ηα δηαξθψο απμεκέλα κέηξα αζηπλφκεπζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε 
ηε θχιαμε φρη πηα απιά ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο αιιά κε ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαηα-
ζηαιηηθψλ κνλάδσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δψλεο ηαθηηθήο ε-
πηηήξεζεο. Σν ζθεπηηθφ ηνπ πξφζθαηνπ ΠΓ (120/2013), ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ε-
πηθάλεηαο ηνπ δξφκνπ πνπ κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ νη δηαδειψζεηο πνπ θξίλνληαη 
«ηδηαίηεξα κηθξέο» απφ ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο, είλαη ελδεηθηηθφ σο πξνο ηηο αμίεο 
πνπ θαιείηαη λα δηαθπιάμεη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Αλάκεζά ηνπο βξίζθνπκε ηελ θπθιν-
θνξία ησλ νρεκάησλ, ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, ηελ πξφζβαζε ζε αξραηνινγηθνχο ή ηζηνξη-
θνχο ρψξνπο, ηελ «ελ γέλεη εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα» θαη ηειηθά ηελ ίδηα 
ηελ «θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο». 

Αλ ε πφιε είλαη έλα πεδίν πνπ δηαηξέρνπλ δηαζηαπξνχκελεο απεηιέο θαη φπνπ απαη-
ηείηαη ε ιήςε φιν θαη πην δξαζηηθψλ κέηξσλ, απφ ηηο απαγνξεχζεηο κέρξη ηελ απνκά-
θξπλζε θαη ηνλ εγθιεηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ πιεζπζκψλ, ηφηε είλαη κάιινλ ε ίδηα ε πφιε 
πνπ αζθαιεηνπνηείηαη. Ζ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ έιεγρνο-ζχιιεςε-απνκάθξπλζε-εγθιεη-
ζκφο, απφ ηνπο «παξάλνκνπο» κεηαλάζηεο ζηηο νξνζεηηθέο εθδηδφκελεο γπλαίθεο θαη έπεη-
ηα ζηνπο ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, είλαη απνθαιππηηθή γηα ηε δπλαηφηεηα δηεχ-
ξπλζεο ηεο ινγηθήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζπγθέληξσζεο. Απφ ηελ άιιε, ε δηαβφεηε γκετοποί-
ηση (Καιαληδνπνχινπ θ.ά., 2011), πέξα απφ ηελ αιιεινπρία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
θαηεγνξηψλ απεηιήο, εθθξάδεη αθξηβψο ηελ επζεία δηαζχλδεζε ηεο αζηηθήο δσήο κε ηελ 
έθζεζε ζε επάιιεινπο θηλδχλνπο. Δθθξάδεη αθφκα ηελ αγσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
θηλδχλνπ, πξηλ αθφκα απηφο εηζβάιιεη ζηηο κέρξη ηψξα απξφζβιεηεο πεξηνρέο, φπσο δεί-
ρλνπλ θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο πνιεκηθέο κεηαθνξέο («επαλαθαηάιεςε», «αλάζρεζε»). 

Ζ ινγηθή ηεο αζθάιεηαο δηακνξθψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζε παξάιιεια επίπεδα απφ 
ην ηνπηθφ κέρξη ην εζληθφ θαη ην ππεξεζληθφ. Καηά θάπνηνλ ηξφπν νη απεηιέο γίλνληαη 
αληηιεπηέο πξψηηζηα σο εζληθέο, κε ηηο ηνπηθέο εμάξζεηο ηνπο λα θαηακαξηπξνχλ ηελ νμχ-
ηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, κέζα ζε έλα δηεζλέο πιαίζην δηαθηλδχλεπζεο. ηηο ζπλαξκνγέο κε-
ηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αλαπηχζζνληαη ζπλαηλέζεηο αιιά θαη δηαθσλίεο πνπ θα-
ζηζηνχλ θάζε θίλεζε αθαιεηνπνίεζεο πεξηζζφηεξν δηαθχβεπκα, παξά νξζνινγηθή πνιη-



496

ηηθή επηινγή. Δπηπιένλ, ε εμέηαζε ηεο αλαθιηκάθσζεο ζηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο απν-
θαιχπηεη φηη ε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ ζε έλα επίπεδν (π.ρ. «επηρεηξήζεηο-
ζθνχπα» ζηελ πφιε) κπνξεί λα απνηππψλεη ιφγνπο πεξί αζθάιεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 
θάπνην άιιν («νη κεηαλάζηεο ζπληζηνχλ εζληθή απεηιή»), κε ηξφπν πνπ θαζηζηά δχζθνιε 
ηελ απνδφκεζή ηνπο ζηε ζπλέρεηα (Bigo, 2002). 
 
5. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 

ηελ Αζήλα ηεο θξίζεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο παξαηεξείηαη ην θαη-
λφκελν ηεο επζείαο ππαγσγήο ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε πξνηεξαηφηεηεο δηακνξθσκέλεο 
ζε πςειφηεξα επίπεδα. ηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, νη πξνηεξαηφηεηεο απηέο 
εκθαλίδνληαη σο εζληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θαηεπζχλνληαη απφ 
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην ππεξεζληθφ πεδίν ησλ εμαηξεηηθά άληζσλ ζρέζεσλ δχ-
λακεο. ην πεδίν ηεο αζθάιεηαο, νη πξνηεξαηφηεηεο εκθαλίδνληαη επίζεο σο εζληθνχ ελδη-
αθέξνληνο, αλ θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ φμπλζε ησλ απεηιψλ ζην ηνπηθφ επίπεδν ηεο 
πφιεο θαη ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, θαηεπζχλνληαη φκσο α-
πφ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην επίπεδν ηεο εζληθήο θπβέξλεζεο. Καη ζηηο δχν πεξη-
πηψζεηο, ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απην-
δηνίθεζε πεξηνξίδνληαη, παξά ηηο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο αληίζεηεο εμαγγειίεο, 
ζε έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν επηθχξσζεο. Σαπηφρξνλα βέβαηα, ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 
ζπζηήκαηνο, πεξηνξίδνληαη δξακαηηθά νη πφξνη θαη ηα κέζα άζθεζεο αζηηθψλ πνιηηηθψλ 
αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ θαη πξνζηαζίαο ησλ πιεηηφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Απηή ε αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο θαηαδεηθλχεη 
κία βαζηθή απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο, φρη φκσο θαη ηε κφλε. Καη απηφ γηαηί, νχηε ε πν-
ιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαηνξζψλεη έσο ηψξα λα νδεγήζεη ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, νχηε νη πνιηηηθέο ηεο αζθάιεηαο θαηνξζψλνπλ έσο ηψξα λα 
δηεπξχλνπλ ηε βάζε ηεο ζπλαίλεζεο. Πέξα απφ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο, νη απνηπρίεο νθεί-
ινληαη ζε θάπνην βαζκφ ζε αληηθάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επη-
πέδσλ δηαθπβέξλεζεο, φπσο φηαλ εζληθέο ζηξαηεγηθέο κεγάισλ αζηηθψλ επελδχζεσλ 
(ζαλ εθείλε ηνπ παιηνχ αεξνδξνκίνπ ζην Διιεληθφ) αθπξψλνληαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, 
ή φηαλ ε εζληθή πξνηεξαηφηεηα κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ δεκφζην 
ηνκέα θαηαξγεί ηνλ ηνπηθφ κεραληζκφ αζθάιεηαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.  

Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο θαη ζηνπο δχν ηνκείο αζηηθήο πνιηηηθήο εγγξά-
θνληαη ήδε ζε ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο (π.ρ. ζεζκνζέηεζε ΣΑΗΠΔΓ θαη Νφκνο γηα θέ-
ληξα θξάηεζεο κεηαλαζηψλ, αληίζηνηρα), επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη πνιηηηθέο επηινγέο 
πνπ πξνσζνχληαη σο επείγνπζεο ιχζεηο ζε κε-θαλνληθέο ζπλζήθεο, κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα 
λα απνθηήζνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Ζ επαιήζεπζε ή κε απηήο ηεο ππφζεζεο εμαξηάηαη 
αζθαιψο θαη απφ ηε ζηάζε θαη ηηο αληηδξάζεηο εθείλσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ιηγφηεξν ή 
θαζφινπ ζην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
 
Σν θαηλόκελν ησλ απηννξγαλσκέλσλ δξάζεσλ άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ζε κεγάιν βαζκό 
από ηε δηεηία 2009-2010 θαη αθνξά πνιινύο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ. 
Έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ δξάζεσλ απηώλ είλαη νη δξάζεηο κε βαζηθή αλαθνξά ζηε 
θξνληίδα ηεο πόιεο ή ηεο γεηηνληάο, νη νπνίεο εμαπιώζεθαλ γξήγνξα ζε όιε ηελ Διιάδα, 
νξγαλσκέλεο από εζεινληηθέο νκάδεο. ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπκβάιιεη 
ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηνπίνπ ησλ απηννξγαλσκέλσλ δξάζεσλ θξνληίδαο πόιεο 
ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία, θαζώο θαη ηνπ ξόινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζην 
πεδίν απηό ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζπιινγηθώλ ςεθηαθώλ κέζσλ. Τπό ην πξίζκα 
απηό, ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ ζπκβνιή 
αθελόο κελ ησλ απηννξγαλσκέλσλ δξάζεσλ θξνληίδαο πόιεο, αθεηέξνπ δε ησλ 
ςεθηαθώλ επηθνηλσληαθώλ κέζσλ, ζηε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθώλ εκπεηξηώλ ζην δεκόζην 
ρώξν. 
Λέξειρ κλειδιά ασηοοργάνφζη, ζσλλογική δράζη, θρονηίδα πόλης, διαδίκησο, ζσλλογικά 
υηθιακά μέζα 
 
 
1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ έγηλαλ θαλεξά κόλν ζην βησηηθό 
επίπεδν ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ, θηλνύληαη θαη δξνπλ 
θαζεκεξηλά. Σα αζηηθά θέληξα, εηδηθά ηα κεγάια, ήηαλ απηά πνπ δέρηεθαλ ην κεγαιύηεξν 
πιήγκα θαζώο ζε απηά θαηνηθεί κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ. Οη επηπηώζεηο ζηελ 
ςπρνινγία θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ, αιιά θαη ζην αζηηθό ηνπίν θαη 
ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ήηαλ έληνλεο, εηδηθά κεηά ηελ νινέλα θαη απμαλόκελε αδπλακία 
ηεο πνιηηείαο λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαη λα ζπληεξήζεη ηηο ήδε παξερόκελεο 
ππνδνκέο. 

Οη πνιίηεο, δηαπηζηώλνληαο ηελ αδπλακία απηή ηεο πνιηηείαο θαη ζπλεηδεηνπνηώληαο 
ηηο δπλαληόηεηεο πνπ έρνπλ αλ ζπλδπάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, κπήθαλ ζε κηα δηαδηθαζία 
απην-νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηα θελά ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο. Οη λέεο 
ηερλνινγίεο θαη εηδηθά ην δηαδίθηπν θαη ηα ζπιινγηθά ςεθηαθά κέζα (social media) ηνπο 
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έδσζαλ λέεο επηινγέο επηθνηλσλίαο, πνιύ πην εύθνια θαη νηθνλνκηθά. Υξεζηκνπνηώληαο 
ην δηαδίθηπν κπόξεζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αλζξώπνπο πνπ ππό άιιεο ζπλζήθεο δελ 
ζα ήηαλ δπλαηόλ λα γλώξηδαλ, αιιά θαη λα νξγαλώζνπλ δξάζεηο κε ειάρηζην θόζηνο, 
ζηεξηδόκελνη ζηελ εζεινύζηα ζπκβνιή θαη ζηελ αιιειέγγπα πξνζθνξά ησλ πνιηηώλ. 

Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο Οξγάλσζε 2.0 1  επηρεηξήζεθε κηα θαηαγξαθή απηώλ ησλ 
δξάζεσλ απην-νξγάλσζεο ησλ πνιηηώλ ζε όιε ηελ Διιάδα. ηελ πιαηθόξκα απηή, είλαη 
δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία ησλ απην-νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ (πεξηγξαθή δξάζεο θαη ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο) ώζηε νη πνιίηεο λα κπνξνύλ πην εύθνια λα εληνπίζνπλ απηό πνπ ηνπο 
ελδηαθέξεη. Οη απην-νξγαλσκέλεο δξάζεηο είλαη ρσξηζκέλεο αλάινγα κε ην γεσγξαθηθό 
πεδίν δξαζηεξηόηεηαο θαη αλάινγα κε ην αληηθείκελό ηνπο. Γηα ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηξία βαζηθά θξηηήξηα: λα θαιύπηνπλ έλα θελό ηεο θξαηηθήο 
κέξηκλαο, λα πξαγκαηνπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο πέξαλ ηεο δηακαξηπξίαο θαη λα κελ 
πξνρσξνύλ ζε δηαθξίζεηο2. 
 Μειεηώληαο ηηο θαηαγεγξακκέλεο απην-νξγαλσκέλεο δξάζεηο ζηελ πιαηθόξκα 
Οξγάλσζε 2.0 δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ε πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηνπο απαηηεί κειέηε 
δηαθόξσλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ. Παξόιν πνπ δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 
εξγαζίαο, ζα κπνξνύζακε ζπλνπηηθά λα αλαθέξνπκε όηη νη απην-νξγαλσκέλεο δξάζεηο 
πνιηηώλ είλαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ραξαθηεξηζηηθά από δηάθνξα θνηλσληθά 
κνξθώκαηα πνπ ζπλαληνύκε ζηελ βηβιηνγξαθία. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα ζεκεηώζνπκε 
όηη θάζε είδνο απην-νξγαλσκέλεο δξάζεο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
από δνκέο όπσο (δίδνληαη ελδεηθηηθέο πεγέο): 

 νξγαλώζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ (Μαθξπδεκήηξεο, 2006) 
 θνηλόηεηεο (Castells, 2002, Henderson & Vercseg, 2010) 
 θνηλσληθά θηλήκαηα (Giddens, 2002) 
 νκάδεο (Hechter, 1988) 
 εγρεηξήκαηα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Κιήκε-Κακηλάξε & Παπαγεσξγίνπ, 2010, 

Chaves & Monzòn, 2012) 
 θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο (Κιήκε-Κακηλάξε & Παπαγεσξγίνπ, 2010) 
 εγρεηξήκαηα αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Primavera, 2010, Miller, 2010, 

Σζνκπάλνγινπ, 2008) 
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη νη απην-νξγαλσκέλεο δξάζεηο πνιηηώλ 

κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο «απην-νξγαλσκέλεο πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο» 
(Staiou & Gouscos 2014, ππό έθδνζε). 
 
2. ΑΤΣΟ-ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΤΛΛΟΓΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΟΛΖ 
 

Μία από ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ δξάζεσλ ήηαλ 
απηέο γηα ηελ θξνληίδα ηεο πόιεο ή ηεο γεηηνληάο, νξγαλσκέλεο από νκάδεο πνιηηώλ. Οη 
πξσηνβνπιίεο απηέο εμαπιώζεθαλ γξήγνξα ζε όιε ηελ Διιάδα, από ηα κεγάια αζηηθά 
θέληξα κέρξη θαη ηηο πην κηθξέο πόιεηο, θαη πηνζέηεζαλ ηελ άηππε νλνκαηνινγία ησλ 
νκάδσλ –istas, από ηελ γλσζηόηεξε ησλ νκάδσλ απηώλ, ηνπο Atenistas. Οη νκάδεο απηέο 
πξαγκαηνπνηνύλ ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πόιε ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη, από 

                                                        
1 http://organosi20.gr 
2 Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: http://organosi20.gr/?page_id=10 
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δξάζεηο θαζαξηόηεηαο θαη αλαδηακόξθσζεο ρώξσλ κέρξη θαη δξάζεηο γλσξηκίαο κε ηελ 
πόιε, όπσο πεξίπαηνη, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θ.ά. 
 Υαξαθηεξηζηηθό ησλ νκάδσλ απηώλ είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν, θαη 
εηδηθόηεξα ηα ζπιινγηθά ςεθηαθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπλ θαη λα 
γλσζηνπνηήζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα ζπγθεληξώζνπλ εζεινληέο ζπκκεηέρνληεο. 

ηελ αξρηθή θαηαγξαθή ησλ ελ ιόγσ δξάζεσλ γηα ηελ πιαηθόξκα Οξγάλσζε 2.0 
εληνπίζηεθαλ 48 ηέηνηεο νκάδεο, δηαζθνξπηζκέλεο ζε όιε ηελ Διιάδα. Με ην πέξαζκα 
ηνπ ρξόλνπ όκσο δελ έκεηλαλ όιεο ελεξγέο. Κάπνηεο εμαθνινύζεζαλ θαη εμαθνινπζνύλ 
λα πξαγκαηνπνηνύλ δξάζεηο, ελώ θάπνηεο άιιεο γξήγνξα ζηακάηεζαλ λα εκθαλίδνπλ 
δξαζηεξηόηεηα. 

Θέηνληαο σο ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο ηελ δηεηία Άλνημε 2011-Άλνημε 2013 θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην 24κελν Μάηνο 2011 - Απξίιηνο 2013, ε παξνύζα έξεπλα επηθεληξώζεθε 
ζηηο νκάδεο εθείλεο πνπ ήηαλ ελεξγέο ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα θαη έθαλαλ δξάζεηο 
ζρεηηθέο κε ηελ πόιε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη ππήξμαλ θαη νκάδεο πνπ έθαλαλ 
δξάζεηο ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα αιιά έκεηλαλ εθηόο δείγκαηνο δηόηη δελ αθνξνύζαλ 
ηελ πόιε κε ηελ ζηελή έλλνηα (ι.ρ. δξάζεηο αηκνδνζίαο ή ζπγθέληξσζεο ζρνιηθώλ εηδώλ). 
Ο δηαρσξηζκόο απηόο έγηλε κε ζθνπό λα είλαη ην δείγκα νκνηόκνξθν σο πξνο ην είδνο ησλ 
δξάζεσλ θαη λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί. Με ηηο επηινγέο απηέο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
δηακνξθώζεθε ζηηο 34 απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο θαη ζε 334 δξάζεηο ζπλνιηθά. 

Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαζπνξά ζηε ρώξα θαζώο έρνπκε νκάδεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Θξάθε θαη ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία αιιά θαη ζηελ Κξήηε, ζηα 
Δπηάλεζα, ζηα Γσδεθάλεζα θαη ζηηο Κπθιάδεο, πξαθηηθά ζε νιόθιεξε ηελ ρώξα. Όιεο 
νη νκάδεο είραλ παξνπζία ζην δηαδίθηπν κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνύλ ζηε ζπλέρεηα. 

 
3. ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα από ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ απηό-

νξγαλσκέλσλ νκάδσλ γηα ηηο αλάγθεο εκπινπηηζκνύ ηεο πιαηθόξκαο Οξγάλσζε 2.0 θαη 
ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξάζεσλ ηνπο κέζα από ην δηαδίθηπν. Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ 
δξάζεσλ ζπλδπάζηεθαλ νη κεηξήζεηο από ηηο ηζηνζειίδεο ησλ νκάδσλ (όπνπ ππήξραλ) 
θαη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ζηα ζπιινγηθά ςεθηαθά κέζα (επίζεο όπνπ ππήξραλ). Όπσο 
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαηακεηξήζεθαλ νη δξάζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ 
απνθιεηζηηθά κε ηελ πόιε (θαζαξηόηεηα, θξνληίδα, γλσξηκία θ.ν.θ.) ελώ απνθιείζηεθαλ 
νη γεληθέο δξάζεηο αιιειεγγύεο. 

ην δείγκα ησλ 34 νκάδσλ ππήξμαλ θάπνηεο αξθεηά ελεξγέο, κε πεξηζζόηεξεο από 20 
δξάζεηο ζηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο (5 νκάδεο, πνζνζηό 15%) ελώ έλα αξθεηά κεγάιν 
πνζνζηό πεξηνξίζηεθε ζε ιηγόηεξεο από 5 δξάζεηο (15 νκάδεο, πνζνζηό 44%). 

Παξαηεξώληαο ηηο θαηαγεγξακκέλεο νκάδεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ, θαη 
ζέηνληαο σο πνζνηηθό κέηξν γηα ηε κειέηε ηεο εηθόλαο απηήο κηα έλλνηα 
δξαζηεξηνπνίεζεο, πιήζνπο δειαδή πξαγκαηνπνηνύκελσλ δξάζεσλ σο πξνο ηνλ ρξόλν, 
δελ πξνθύπηεη θάπνην εληαίν κνηίβν δξαζηεξηνπνίεζεο ην νπνίν λα αθνινπζνύλ όιεο νη 
νκάδεο. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ή ηύπνο δξάζεσλ πνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη 
θάζε κήλα, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δηαθξηηνί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πόζν 
δξαζηήξηεο είλαη νη νκάδεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 
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Από ηελ εηθόλα απηή, επνκέλσο, πξνθύπηεη σο εξεπλεηηθό εξώηεκα, ην γηαηί 
δηαθνξεηηθέο απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή 
δξαζηεξηνπνίεζε, θαη ην κε πνηνπο ηειηθά παξάγνληεο νη δηαθνξέο απηέο ζπλαξηώληαη. 

 
4. ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΟΛΖ ΜΔ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

 
ε κηα πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί αλ ν αξηζκόο ησλ δξάζεσλ εμαξηάηαη από θάπνηα 

κεηαβιεηή ή αλ είλαη εληειώο ηπραίνο, ζέηνπκε ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ππόζεζε εξγαζίαο όηη ν αξηζκόο ησλ δξάζεσλ εμαξηάηαη από 
εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο. Οη εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο πνπ ηίζεληαη είλαη (α) ν πιεζπζκόο 
ησλ πόιεσλ αλαθνξάο ησλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θξνληίδαο πόιεο, (β) νη 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ γεσγξαθηθώλ ρώξσλ αλαθνξάο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ, νη 
νπνίεο εμ νξηζκνύ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν, θαζώο θαη (γ) ην κείγκα 
επηθνηλσληαθώλ κέζσλ (media mix) ην νπνίν αμηνπνηνύλ νη ελ ιόγσ νκάδεο πξνθεηκέλνπ 
λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο. 

 
4.1 ΠΛΖΘΤΜΟ ΠΟΛΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
Οη απην-νξγαλώζεηο θξνληίδαο πόιεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πόιεηο κε πνηθηιία 

πιεζπζκώλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νη πόιεηο απηέο ρσξίζηεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο κε 
πιεζπζκό, αληίζηνηρα, έσο 10.000 θαηνίθνπο (Π1), 10-30.000 θαηνίθνπο (Π2), 30-
100.000 θαηνίθνπο (Π3) θαη πεξηζζόηεξνπο από 100.000 θαηνίθνπο (Π4). 

Με απηό ηνλ δηαρσξηζκό πξνθύπηεη κηα ζρεηηθά νκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ απην-
νξγαλσκέλσλ νκάδσλ σο πξνο ηνλ πιεζπζκό ησλ πόιεσλ αλαθνξάο: 7 νκάδεο (πνζνζηό 
20% ηνπ δείγκαηνο), 9 νκάδεο (πνζνζηό 27%), 11 νκάδεο (πνζνζηό 33%) θαη 7 νκάδεο 
(πνζνζηό 20%) ζε πόιεηο ησλ θαηεγνξηώλ Π1, Π2, Π3 θαη Π4 αληίζηνηρα. Παξαηεξώληαο 
όκσο ην πιήζνο ησλ δξάζεσλ από απηέο ηηο νκάδεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πιεζπζκηαθέο 
θαηεγνξίεο Π1-Π4 βιέπνπκε όηη απηό δελ αθνινπζεί κηα παξόκνηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή 
ζηηο 4 θαηεγνξίεο Π1-Π4 όπσο θαη ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ: 

 
σήμα 1. Πιήζνο δξάζεσλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θξνληίδαο πόιεο σο πξνο ηνλ 
πιεζπζκό ησλ πόιεσλ αλαθνξάο. 
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Από ην ρήκα 1 δηαπηζηώλνπκε όηη ελώ ην πιήζνο ησλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ 
αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο πόιεσλ αλαθνξάο κπνξεί λα κελ 
δηαθέξεη ζεκαληηθά, ην πιήζνο ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ δξάζεσλ παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σα πςειόηεξα λνύκεξα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο 
ζεκεηώλνπλ νη πόιεηο κε πιεζπζκό 30.000-100.000 θαηνίθνπο, δειαδή ζρεηηθά κεγάια 
αζηηθά θέληξα (ελ πξνθεηκέλσ, νη δήκνη Αξγπξνύπνιεο-Διιεληθνύ, Γαιαηζίνπ, 
Εσγξάθνπ θαη Κεθηζηάο,  ην Ζξάθιεην Κξήηεο, ε Μπηηιήλε, νη έξξεο, ηα Ησάλληλα, ε 
Κνκνηελή, ε Πηνιεκαΐδα θαη ε Σξίπνιε). 
 
4.2 ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΕΩΝΔ 

 
Γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηεο ρώξαο ζε θιηκαηηθέο δώλεο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ Σερληθή 

Οδεγία ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Αξγπξνύ θ.ά., 2012, ζει. 7), ε νπνία 
ρσξίδεη ηελ Διιάδα ζε 4 θιηκαηηθέο δώλεο κε ηελ Εώλε Α λα είλαη ε ζεξκόηεξε θαη ηε 
Εώλε Γ λα είλαη ε ςπρξόηεξε. ύκθσλα κε απηόλ ηνλ δηαρσξηζκό, ζηε Εώλε Α 
δξαζηεξηνπνηνύληαη 9 απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο (πνζνζηό 
27% ηνπ δείγκαηνο), ζηε Εώλε Β 16 νκάδεο (πνζνζηό 47%), ζηελ Εώλε Γ 7 νκάδεο 
(πνζνζηό 20%) θαη ζηε Εώλε Γ κόιηο 2 νκάδεο (πνζνζηό 6%). Αλ δνύκε σζηόζν ην 
πιήζνο ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ δξάζεσλ επηκεξηζκέλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θιηκαηηθέο 
δώλεο, πξνθύπηεη ην παξαθάησ ρήκα 2: 

 

 
σήμα 2. Πιήζνο δξάζεσλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θξνληίδαο πόιεο σο πξνο ηηο 
θιηκαηηθέο δώλεο ησλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ δξαζηεξηνπνίεζεο. 
 
 Καη από ηηο δύν ζπγθξίζεηο (πιήζνο νκάδσλ θαη πιήζνο δξάζεσλ), παξαηεξνύκε όηη νη 
πεξηζζόηεξεο απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο αιιά θαη νη πεξηζζόηεξεο δξάζεηο εκθαλίδνληαη 
ζε πόιεηο ηεο Κιηκαηηθήο Εώλεο Β (Αζήλα, Πεηξαηάο, Πάηξα, Βόληηζα, Πάξγα, ύβνηα, 
Υίνο Κέξθπξα, Μπηηιήλε, Ρίν). Πξόθεηηαη γηα κηα θιηκαηηθή δώλε ζρεηηθά δεζηή ε νπνία 
κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έρεη ήπην θαη δεζηό θιίκα, κε θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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4.3 ΜΔΗΓΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΜΔΩΝ (MEDIA MIX) 
 
 Ζ ηξίηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ κειεηήζεθε είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ 
επηθνηλσληαθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πνιίηεο, λα νξγαλώζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα ζπγθεληξώζνπλ 
ζπκκεηέρνληεο. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ νη απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο 
κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό απηό. Ζ πξώηε 
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν κέζα web 1.0 (ηζηνζειίδεο, 
email), ε δεύηεξε ηηο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν κέζα web 2.0 (ζπιινγηθά ςεθηαθά 
κέζα, όπσο facebook, twitter θ.ά.) θαη ε ηξίηε θαηεγνξία ηηο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 
ζπλδπαζκό κέζσλ Web 1.0 θαη Web 2.0. ηελ πξώηε θαηεγνξία εληάζζνληαη 3 νκάδεο 
(πνζνζηό 9% ηνπ δείγκαηνο), ζηελ δεύηεξε θαηεγνξία 9 νκάδεο (πνζνζηό 26%) θαη ζηελ 
ηξίηε 22 νκάδεο (65%). ην ρήκα 3 παξαθάησ βιέπνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηώλ 
κείγκαηνο κέζσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ δξάζεσλ. 
 

 
σήμα 3. Πιήζνο δξάζεσλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θξνληίδαο πόιεο σο πξνο ηηο 
δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο κείγκαηνο επηθνηλσληαθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 
 

Δλ πξνθεηκέλσ, παξαηεξνύκε όηη θαη ζηηο δύν ζπγθξίζεηο (θαηαλνκήο ησλ νκάδσλ θαη 
θαηαλνκήο ησλ δξάζεσλ) είλαη θαλεξή ε ππεξνρή ηνπ ζπλδπαζκνύ επηθνηλσληαθώλ 
κέζσλ πνπ πξνέξρνληαη από πεξηβάιινλ Web 1.0 θαη Web 2.0. 

ηελ ηειεπηαία απηή κεηαβιεηή κπνξνύκε λα πάκε ζε κεγαιύηεξν βάζνο αλάιπζεο σο 
πξνο ηα ςεθηαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο ηεο ηξίηεο 
θαηεγνξίαο (κείγκα κέζσλ Web 1.0 θαη Web 2.0). 

Ο ζπλδπαζκόο κέζσλ πνπ ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε ρξήζε 
ηζηνζειίδαο, email, facebook θαη twitter, ζπγθεληξώλνληαο ζπλνιηθά 20% ησλ νκάδσλ 
θαη 29% ησλ δξάζεσλ. 

Ίδην πνζνζηό νκάδσλ (20%) ρξεζηκνπνηεί ηζηνζειίδα, email θαη facebook (αιιά όρη 
twitter), κε ηνλ αξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ όκσο λα κεηώλεηαη ζην 13%. 

Αθνινπζνύλ νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν facebook (πνζνζηό 18%, κε πνζνζηό 
δξάζεσλ επίζεο 18% επί ηνπ ζπλόινπ). 
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Σέινο, 3 νκάδεο (πνζνζηό 9%) ρξεζηκνπνηνύλ ηζηνζειίδα, email, facebook, twitter θαη 
youtube κε ηηο δξάζεηο ηνπο λα θηάλνπλ ηηο 46 (πνζνζηό 14% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 
δξάζεσλ). 

Παξαηεξείηαη επνκέλσο όηη νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ έζησ έλα επηθνηλσληαθό 
εξγαιείν web 2.0 έρνπλ πεξηζζόηεξεο δξάζεηο από απηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ 
ηέηνηα εξγαιεία. Ο ζπλδπαζκόο κέζσλ web 1.0 θαη web 2.0 θαίλεηαη λα είλαη απηόο πνπ 
βνεζά ηηο νκάδεο λα επηθνηλσλνύλ θαιύηεξα κε ηνπο πνιίηεο. Από ηα εξγαιεία ηνπ web 
2.0, ην facebook θξαηά ηα ζθήπηξα ρξήζεο κε ην twitter λα αθνινπζεί. Σέινο, παξόηη ε 
πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ησλ κέζσλ απηώλ εθθεύγεη από ην πιαίζην ηεο 
παξνύζαο έξεπλαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε κειέηε ησλ αλαξηήζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη δείρλεη όηη πξόθεηηαη θαηά θύξην ιόγν γηα θαιέζκαηα πξνο ηνπο 
πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο αιιά θαη λα δώζνπλ ηδέεο γηα λέεο δξάζεηο. 
 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ο αξηζκόο δξάζεσλ ησλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ γηα ηε θξνληίδα πόιεο δείρλεη λα 
κελ αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνηίβν αύμεζεο/κείσζεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, 
θαζώο ην πην πηζαλό είλαη λα εμαξηάηαη από ηε ζέιεζε θαη ηε δπλαηόηεηα ησλ κειώλ ηεο 
θάζε νκάδαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξάζεηο. Παξόια απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο 
κεηαβιεηέο πνπ θαίλνληαη λα ην επεξεάδνπλ, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα ζηνηρεία πνπ 
παξαζέζακε παξαπάλσ. Σα όρη πνιύ κεγάια αζηηθά θέληξα (30-100.000 θάηνηθνη) 
θαίλεηαη όηη έρνπλ ηνλ ηδαληθό πιεζπζκό πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ ηέηνηεο δξάζεηο 
απνηειεζκαηηθά, ελώ νη ήπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν επλντθέο, 
θαζώο ε ειηνθάλεηα θαη νη όρη πνιύ πςειέο ή πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη 
θαηάιιειεο γηα δξάζεηο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, όπσο είλαη επί ην πιείζηνλ νη δξάζεηο 
ησλ νκάδσλ απηώλ. ην επηθνηλσληαθό πεδίν, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ν ζπλδπαζκόο ησλ 
εξγαιείσλ web 1.0 θαη web 2.0 ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν απνδνηηθά πξνθεηκέλνπ νη νκάδεο 
απηέο λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα πξνζειθύζνπλ εζεινληέο θαη λέεο ηδέεο. 
Σν facebook είλαη ην εξγαιείν πνπ θπξηαξρεί ζηηο επηινγέο, πξάγκα αλακελόκελν ιόγσ 
θαη ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ από ην θνηλό. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πνιιέο από ηηο απην-νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ 
κεηά από ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα δείρλνπλ λα ακεινύλ ηελ αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο 
ηνπο θαη λα ζηξέθνληαη κόλν ζηα εξγαιεία web 2.0, ή ην αληίζηξνθν, θαη κάιηζηα κε 
κεγάια δηαζηήκαηα επηθνηλσληαθήο αδξάλεηαο. Έηζη έλαο ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα 
παξαθνινπζεί όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο κηαο νκάδαο ζηα ςεθηαθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα 
παξακέλεη ελεκεξσκέλνο. Όπσο θαίλεηαη, ζην ζεκείν απηό, δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 
επηθνηλσληαθά πιάλα γηα ηελ δηάρπζε ησλ δξάζεσλ ησλ απην-νξγαλσκέλσλ νκάδσλ. Οη 
ιόγνη ηεο έιιεηςεο απηήο ζηνηρεηνζεηνύλ έλα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθό εξώηεκα πξνο 
πεξαηηέξσ κειέηε. 
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Η θαηνίθεζε, σο πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο ρψξνπ, κπνξεί, κέζα απφ ζπιινγηθέο 
πξαθηηθέο ηεο, λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Η ζρέζε ζπιινγηθήο 
θαηνίθεζεο θαη δεκφζηαο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ δηεξεπλάηαη κέζα απφ εθθάλζεηο ηεο ζην 
ππαίζξην δπλακηθφ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Πεδίν εζηίαζεο απνηεινχλ πεξηπηψζεηο, 
φπνπ νη πξαθηηθέο ηνπ ζπιινγηθνχ έρνπλ σο άκεζν ζηφρν ηελ θαηνίθεζε ηνπ ρψξνπ. Μηα 
εθδνρή απνηεινχλ λνκαδηθέο δξαζηεξηνπνηήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο θαηνίθεζε είλαη ε 
κεηαθίλεζε ζην ρψξν. Δκβαζχλνληαο ζηε ινγηθή απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, δηαθξίλεηαη ε 
ζεκαζία ηνπ πεξηνδηθνχ θαη εθήκεξνπ ραξαθηήξα πνπ δηέπεη νξηζκέλεο δξάζεηο˙ 
αλαδεηθλχεηαη ε δπλακηθφηεηα ηεο ξήμεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, σο ηαθηηθή 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο δεκφζηαο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ, μεθηλψληαο απφ ην βαζηθφ 
ζπζηαηηθφ ηνπ ππαίζξηνπ δπλακηθνχ, ην δξφκν. Χο εξεζίζκαηα ιεηηνπξγνχλ ην ‘What 
Street Party’ θαη ην ‘Καξλαβάιη ηνπ Μεηαμνπξγείνπ’: παξαδείγκαηα ζπιινγηθήο 
θαηνίθεζεο πνπ ηνλίδνπλ αθελφο, ηε δχλακε ηεο απζφξκεηεο δξάζεο θαη, αθεηέξνπ, ηηο 
πξννπηηθέο ζηνηρείσλ, φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε εκπινθή ηνπ θάηνηθνπ κε ην ρψξν θαη 
ε ηνπηθφηεηα, σο ηξφπσλ παξέκβαζεο, ηθαλψλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε δεκφζηα 
θαηνηθεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ κε κε πιηθφ ηξφπν. 
 
Λέξεις κλειδιά: ζπιινγηθή θαηνίθεζε, δξάζε, δεκφζηνο ρψξνο, θέληξν Αζήλαο  
 
 
1. ΓΗΜΟΙΟ ΥΧΡΟ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΗΗ, ΥΧΡΙ ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ 

 
Γεκφζηνο ρψξνο είλαη ην πεδίν αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλάληεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ, φπσο 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηηο πξαθηηθέο θαηνίθεζεο. Η δεκφζηα δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ 
δηακνξθψλεηαη απφ παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ, αθελφο, ηηο ζρέζεηο πνπ ν ρψξνο 
αλαπηχζζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, κέζσ ησλ νξίσλ ηνπ θαη, αθεηέξνπ, ην πεξηερφκελν 
πνπ θάζε θνξά ηνλ δεκηνπξγεί: ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ν ρψξνο θηινμελεί, πξνθαιεί ή 
απνηξέπεη, ζηε δπλακηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ καδί ηνπο.  

Η ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ, σο έξγν πξαθηηθψλ θαηνίθεζεο ζηε δηαπινθή ηνπο κε ην 
ρξφλν, φπσο ηίζεηαη εδψ, αληιεί ζηνηρεία απφ ηηο νπηηθέο ησλ Lefebvre (2004, 2007), De 
Certeau (2010), ηαπξίδε (1990, 2002) θαη Internationale Situationniste (1999). Οη πεγέο 
απηέο δηακνξθψλνπλ ηε βαζηθή παξαδνρή ηεο αλαθνίλσζεο: ηε κε-ζηαηηθή δηάζηαζε ηνπ 
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ρψξνπ˙ ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (Goffman, 1963, 1996) 
ζηε δεκηνπξγία, ζηε λνεκαηνδφηεζε θαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ.  

Η πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ δίλεη έκθαζε ζηε δπλακηθή 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ φξσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξνζπειαζηκφηεηα θαη ηε 
δηαζεζηκφηεηά ηνπ, ρσξίο θαλέλα είδνο πεξηνξηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ (ηακαηνπνχινπ, 
2011: 455). Δπηζεκαίλεηαη ε πξνυπφζεζε απνδνρήο ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ ζπληζησζψλ 
ηνπ ζπγθξνηνχκελνπ ζπιινγηθνχ, πνπ ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ1. 

Γεδνκέλνπ ηνπ εχξνπο ησλ εθθάλζεσλ ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο, ε παξνχζα 
αλαθνίλσζε εζηηάδεη ζε ηξία ζέκαηα, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο θαη  
δεκφζηαο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ. Πξψην ζέκα απνηειεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ: ε 
αθνξκή, ην ππνθείκελφ ηεο, ζε πνηνχο απεπζχλεηαη θαη ε εκβέιεηά ηεο. Σν δεχηεξν 
επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ ζπιινγηθνχ κε ην ρψξν θαη ηελ πφιε: ζηηο πξαθηηθέο 
θαηνίθεζεο, ζην βαζκφ εκπινθήο ηνπο κε ην ρψξν (Goffman, 1963: 35) θαη ζηε ζρέζε 
ηνπο κε ηνπο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Lefebvre, 2004). Σν ηξίην ζέκα, βαζηδφκελν 
ζηα δχν πξνεγνχκελα, δηεξεπλά αλ θαη πσο νη πξαθηηθέο ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο 
ζρεηίδνληαη θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηε δεκφζηα ππφζηαζε ηνπ ρψξνπ.  

Η παξνχζα αλαθνίλσζε εμεξεπλά παξαδείγκαηα ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο πνπ 
δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζην παξάδεηγκα ηνπ ππαίζξηνπ 
δπλακηθνχ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, εζηηάδνληαο ζηηο δξάζεηο ‘What Street Party’ θαη 
‘Καξλαβάιη ηνπ Μεηαμνπξγείνπ’. Γελ πεξηιακβάλνληαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζπιινγηθή 
θαηνίθεζε είλαη ην εθθξαζηηθφ κέζν κηαο επξχηεξεο δηεθδίθεζεο ή δηακαξηπξίαο. 

 
2. Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΧΡΟΤ  

 
Η έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ βξίζθεηαη ζε κηα καθξνρξφληα θξίζε, ξηδσκέλε καδί κε 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ‘πφιεο έξγνπ’ απφ ηελ ‘πφιε πξντφλ’ (Lefebvre, 2007). ην 
πιαίζην απηφ, κηα πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ίζσο απνηειεί ηελ εμέιημε θαη ηελ 
σξίκαλζε ηεο ίδηαο θξίζεο πνπ εθδειψλεηαη ζην δεκφζην ρψξν, σο αληαλάθιαζε ηεο 
αζηηθνπνηεκέλεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Η σξίκαλζε ηεο θξίζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ είλαη επαλάγλσζηε ζηελ αλαδήηεζε 
παξαδεηγκάησλ θαηνίθεζεο, φπσο πξνβάιιεηαη ζην ππαίζξην δπλακηθφ ηνπ θέληξνπ ηεο 
Αζήλαο, απφ ην 2008 έσο ζήκεξα. Η θξίζε ηνπ Αζελατθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ εθδειψλεηαη 
κε ηδηαίηεξε έμαξζε. Πξφθεηηαη γηα ην ‘Αζελατθφ παξάδνμν’ (ηακαηνπνχινπ, 2012: 30), 
ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζε κηα ζπγθξηηηθή αληίζεζε κεηαμχ ηνπ ππαίζξηνπ δπλακηθνχ ηεο 
πφιεο θαη ησλ ζπλφισλ ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ˙ ησλ πηζαλνηήησλ αλάδπζεο δεκφζηνπ 
ρψξνπ. Η πην θξίζηκε δηαπίζησζε αθνξά ηηο ππθλψζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ θηλήζεσλ θαη 
πξαθηηθψλ ζην ππαίζξην δπλακηθφ, νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κε 
ηάζε πφισζεο ζην εκπνξηθφ ηξίγσλν. Οη ππθλψζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη πεξηζζφηεξν 
ζηηο δψλεο εκπνξίνπ αλαςπρήο, θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, κε απνθνξχθσκα ην 
αββαηνθχξηαθν (ρήκα 1). Η δσή ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνπο 
ρξφλνπο θαη ηηο ζέζεηο ησλ δπλαηνηήησλ θαηαλάισζεο. ηελ Αζήλα δε ιείπνπλ ππαίζξηνη 
ρψξνη, φπσο επηθξαηεί ζηελ αληίιεςε πεξί έιιεηςεο ‘πξαζίλνπ’˙ ιείπνπλ θάηνηθνη θαη ε 
αλάινγε θνπιηνχξα θαηνίθεζεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηελ πφιε, αληί ησλ θαηαλαισηψλ. 

 



508

 
χήμα 1. Ππθλψζεηο θαηνίθεζεο: θαζεκεξηλφηεηα (καχξν) > ειεχζεξνο ρξφλνο (θφθθηλν)  
 

Η έληαζε ηνπ Αζελατθνχ παξάδνμνπ δηαθνξνπνηείηαη αλά πεξηνρέο, θαζψο 
δηακνξθψλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ πνπ 
θαηνηθνχλ ζηηο δηάθνξεο γεηηνληέο ηνπ θέληξνπ. Όζν απμάλεηαη ε αδπλακία ησλ 
θαηαλαισηψλ λα θαηαλαιψζνπλ, ηφζν πεξηνξίδεηαη θαη ε εμάξηεζε ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ 
απφ ηελ θαηαλάισζε, πνηνηηθή δηαπίζησζε πνπ επηβεβαηψλεη ε νηθνλνκηθή θξίζε.  

Σειεπηαία, απμάλνληαη ηα παξαδείγκαηα θαηνίθεζεο, απεμαξηεκέλεο απφ ηελ 
θαηαλάισζε, ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο Αζήλαο, πέξα απφ ειηθησκέλνπο, παηδηά, 
ηνπξίζηεο, κεηαλάζηεο θαη άζηεγνπο, πνπ παξακέλνπλ πηζηνί θάηνηθνη ππαίζξησλ ρψξσλ.  

Δθηφο απφ ηα παξαδείγκαηα αηνκηθήο θαηνίθεζεο ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ζην θέληξν 
ηεο Αζήλαο, νη πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο έρνπλ επίζεο απμεζεί. 
Πξφθεηηαη γηα κηα επξχηεξε ζηξνθή πξνο ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηνπνίεζε, γχξσ απφ ην 
κνίξαζκα ησλ θνηλψλ (commoning), ηφζν ζε επίπεδν ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο φζν θαη 
πξαθηηθήο εθαξκνγήο, κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δηθηχσλ 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαηηθψλ εγρεηξεκάησλ – θνιεθηίβσλ. 

 
3. ΔΚΓΟΥΔ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΗΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
 

Έλα είδνο πξαθηηθψλ ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο ππαίζξηνπ ρψξνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 
εληάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηνπνηήζεηο ‘πξσηνβνπιηψλ’ - ‘θηλήζεσλ’ θαηνίθσλ πεξηνρψλ2 θαη 
δηθηχσλ απηψλ, σο κηα πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ακηγή 
δηεθδίθεζε ζπγθεθξηκέλνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ. Απηφ ην είδνο δηεθδίθεζεο ρψξνπ 
εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ εθήκεξε, πεξηνδηθή ή πην κφληκε θαηάιεςή ηνπ3. Η θαηάιεςε 
δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πεξηνδηθφηεηα ηεο θαηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ ζηνπο θχθινπο ηνπ 
αζηηθνχ ρξφλνπ (Lefebvre, 2004) θαη ζπλήζσο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πξφζεζε θαηνρήο 
ηνπ (Lefebvre, 2007: 176). Οξηζκέλα απφ απηά ηα εγρεηξήκαηα δηακνξθψλνπλ ηηο 
ειάρηζηεο πιηθέο ππνδνκέο θαηνίθεζεο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θάηνηθνπο, θαη ελίνηε 
πεξηιακβάλνπλ απφπεηξεο θπηεχζεσλ ζην αζηηθφ έδαθνο. 
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Η ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνθχπηεη απφ ηηο ηπραίεο, 
θαζεκεξηλέο ή πην εζηηαζκέλεο αιιειεπηδξάζεηο (Goffmann, 1996: 63) ησλ θαηνίθσλ ηεο 
γεηηνληάο (ηαπξίδεο, 2002: 273, De Certeau, 1998: 15). Χζηφζν, ε ηνπηθφηεηα ηεο 
ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο νξηζκέλεο θνξέο απνθηά πην ππεξηνπηθφ εχξνο. Η κεηαβνιή απηή 
(ηνπηθφ – ππεξηνπηθφ) εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζπιινγηθήο 
θαηνίθεζεο, κε ηηο θαηαλνκέο ησλ εληάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θάζε παξαδείγκαηνο 
ρσξηθά θαη ρξνληθά.  

Η κεηαβνιή ηεο ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο, κεηαμχ ηνπηθφηεηαο θαη ππεξηνπηθφηεηαο, 
θάπνηεο θνξέο εθδειψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πεξηνδηθφηεηα, αλάινγε ησλ θαζηεξσκέλσλ 
ξπζκψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Κάηη ηέηνην επδνθηκεί ζε πεξηνρέο, φπνπ ε ρξήζε ηεο 
θαηνηθίαο ζπλππάξρεη κε ρξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πφινη επξχηεξνπ δεκφζηνπ 
ελδηαθέξνληνο. Έλαο άιινο ηξφπνο, θαηά ηνλ νπνίν ηα παξαδείγκαηα ηνπηθήο θαηνίθεζεο 
απνθηνχλ πην δηεπξπκέλε απήρεζε, είλαη κέζσ επθαηξηαθψλ δξαζηεξηνπνηήζεσλ: 
ππαίζξηεο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο, κνπζηθέο θαη επηκνξθσηηθέο 
εθδειψζεηο, ζπιινγηθέο θνπδίλεο θαη αληαιιαθηηθά παδάξηα. 

 Μηα μερσξηζηή έθθαλζε ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα λνκαδηθήο 
δξάζεο. Δλ γέλεη παξαηεξείηαη ζηελ Αζήλα πσο ε λνκαδηθφηεηα κπνξεί λα εκθαληζηεί κε 
δχν βαζηθνχο ηξφπνπο, σο ελαιιαγή ζεκείσλ θαηνίθεζεο θαη σο κεηαθηλνχκελε 
θαηνίθεζε ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο: 

Ο πξψηνο ηξφπνο, ελαιιαγήο ζεκείσλ, πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ εθθηλνχληαη απφ κηα 
πξνζδηνξηζκέλε ζπιινγηθφηεηα θαη θάζε θνξά ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθνχο 
ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο Αζήλαο4. Η θιίκαθά ηνπο πνηθίιεη, κεηαμχ θεζηηβαιηθψλ 
δηαζηάζεσλ, ππεξηνπηθά ή ηνπηθά, φπσο νη δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην 
‘Κελφ Γίθηπν’ θαη ην ‘Φεζηηβάι Υξσκάησλ ηνπ Μεηαμνπξγείνπ’, αληίζηνηρα. Μηα άιιε 
εθδνρή πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο κε πην εζηηαζκέλα δεκηνπξγηθή εκπινθή κε ην 
ρψξν: απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί, κέζα απφ έλα θαιιηηερληθφ εξγαζηήξην ζε κηα πιαηεία 
ή θάπνηα αθηηβηζηηθή ελέξγεηα, φπσο ε θαζαίξεζε πεξηθξάμεσλ ζηνπ Φηινπάππνπ. 

ηνλ δεχηεξν ηξφπν λνκαδηθφηεηαο, θαηνίθεζε απνηειεί ε ζπιινγηθή κεηαθίλεζε 
ζηελ πφιε, κέζα απφ πξαθηηθέο πξνζσξηλήο θαηάιεςεο δξφκσλ5. Απηέο ελίνηε 
πξνθαινχλ κεξηθή ή νιηθή δηαθνπή θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, παξαπέκπνληαο ζηελ 
θηινζνθία ηνπ θηλήκαηνο ‘reclaim the streets’ (Μissinformation, 2007: 128). ε θάπνηα 
παξαδείγκαηα, ε κεηαθίλεζε σο πξαθηηθή θαηνίθεζεο ζπλδπάδεηαη κε ζηάζε ζε δηάθνξα 
ζεκεία ηεο πφιεο. Απηή ε ζηάζε θαη ελαιιαγή ζεκείσλ έρεη πην πξνζσξηλφ ραξαθηήξα 
απφ ηνλ πξψην ηξφπν, παξαπάλσ. 

Γχν ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη ην What Street Party θαη ην Καξλαβάιη ηνπ 
Μεηαμνπξγείνπ. Πξφθεηηαη γηα ‘do it youself’ γηνξηέο ‘θαηαζθεπή θαηαζηάζεσλ’ 
(Internationale Situationniste, 1999: 46) αλεμαξηήησο ζεζκψλ, θεξδνζθνπηψλ, κε ζθνπφ 
ηελ θαηνίθεζε, αληηηηζέκελεο ζηήλ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ππαίζξηνπ ρψξνπ.  
 
4. ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΗΗ ΣΟ WHAT STREET PARTY  
 

Σν What Street Party (Wsp)6 απνηειεί κηα guerilla γηνξηή ελφο κεηαθηλνχκελνπ 
πιήζνπο αλζξψπσλ πνπ πεξπάηεζαλ, ρφξεςαλ θαη ζηάζεθαλ˙ θαηνίθεζαλ ππφ ηε 
ζπλνδεία κνπζηθήο ζε δξφκνπο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 
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Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνδηθή θαηάζηαζε (Mάξηηνο 2008 – επηέκβξηνο 2009) πνπ 
δηνξγάλσλε κηα θνιεθηίβα (Παξαζθεπφπνπινο, Καξαζαλάζεο, 2013). Η πεξηνδηθφηεηα 
ησλ δξάζεσλ ζπγρξνληδφηαλ κε ηελ ελαιιαγή ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ, θπλεγνχζε 
ηζεκεξίεο, αξγίεο θαη Κπξηαθέο, ελψ ζπρλά επηδίσθε θαη ηε ρξνλνινγηθή ζπλχπαξμε κε 
άιια ππαίζξηα δξψκελα, ζπγθξνηψληαο έλα επξχηεξν δίθηπν γεγνλφησλ ζηελ πφιε. Οη 
δηαδξνκέο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νρηψ δηαθνξεηηθέο κεηαβάζεηο αλάκεζα ζε πεξηνρέο ηνπ 
θέληξνπ ηεο Αζήλαο (ρήκα 2.) Σν Wsp γελλήζεθε σο κηα απζφξκεηε νιηγνκειήο 
δηαδήισζε καζθαξάδσλ ηηο απνθξηέο ηνπ 2008. ηφρνο ήηαλ ε ζαξθαζηηθή αληίδξαζε 
ζηνλ λφκν πνπ απαγφξεπε ηηο θνπθνχιεο σο θάιπςε ηνπ πξνζψπνπ, ζίγνληαο ην δήηεκα 
ησλ νξίσλ εθθξαζηηθφηεηαο ζηνπο ρψξνπο έθζεζεο ηνπ αηφκνπ ζηελ πφιε. Έθηνηε, ε 
θηινζνθία ηνπ Wsp εμειίρζεθε ζε κηα πξαθηηθή θαηνίθεζεο, πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ 
δεκφζην ρψξν γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηελ ςπραγσγία. 

Η ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ απηήο ηεο δξάζεο ζπλίζηαηαη απφ δχν επίπεδα:  
Σν πξψην αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζπληζησζψλ ηεο θνιεθηίβαο απφ ηελ αξρηθή 
ζχιιεςε ηεο ηδέαο κέρξη ηηο ζπλαληήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θάζε λέαο εμφξκεζεο. Οη 
ζπλαληήζεηο ιάκβαλαλ ρψξα κέζα ζε δηαδηθηπαθά ηζηνιφγηα θαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο.  

Σν δεχηεξν επίπεδν εζηηάδεη ζην ζπιινγηθφ πνπ ζπγθξνηνχζε ην ζχλνιν ησλ 
αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθάζηνηε γηνξηή, φπσο ηελ πιεξνθνξνχληαλ είηε απφ ην 
δηαδίθηπν, απφ αθίζεο ζε ηνίρνπο ηεο πφιεο θαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα, είηε κέζσ ηνπ ίδηνπ 
ηνπ γεγνλφηνο, επί ηφπνπ. Σν ζπιινγηθφ απηήο ηεο θάζεο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε 
κεηαβιεηφηεηα θαη πνηθηινκνξθία, ζπγθξηηηθά κε απηφ ηνπ νξγαλσηηθνχ θνκκαηηνχ. Έλα 
κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπιινγηθνχ κεηαβαιιφηαλ, αλάινγα κε ην ζεκείν ηνπ θάζε 
ζηηγκηφηππνπ ηεο πνξείαο ζηελ πφιε θαη απφ ην πσο απηή πξνθαινχζε θαη εμέηξεπε ηηο 
πνξείεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπλαληνχζε ζην πέξαζκά ηεο, σο εξέζηζκα. Η εκβέιεηα ηνπ 
ζπγθξνηνχκελνπ ζπιινγηθνχ ήηαλ αλάινγεο ππεξηνπηθφηεηαο κε απηήλ ησλ εθάζηνηε 
δηαδξνκψλ, εληφο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη κε κηα ηάζε έιμεο απφ ηε λφηηα πιεπξά 
ηνπ εκπνξηθνχ ηξηγψλνπ. 

Καηνίθεζε απνηεινχζε ε θίλεζε θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ. Η 
κεηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, βαζηδφηαλ ζηελ επαλαλνεκαηνδφηεζή ηνπ, κέζσ ηνπ ήρνπ 
(ηαπξίδεο, 1990: 161) ηεο κνπζηθήο, ησλ θσλψλ θαη ησλ θηλνχκελσλ ζσκάησλ ηνπ 
ζπιινγηθνχ. Αθφκα, φκσο, θαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο πεξηνδηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ κε ηηο 
ελαιιαγέο ησλ επνρψλ παξαπέκπεη ζε κηα κεηαβαιιφκελε εκπεηξία ηνπ ρψξνπ, φπσο 
απηή αιιάδεη ζηνπο θχθινπο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ηακαηνπνχινπ, 2010: 417). 
Μνλαδηθφο πιηθφο εμνπιηζκφο θαη θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο θηλνχκελεο απηήο 
ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο ήηαλ ην ‘άξκα’: κηα ηξνρήιαηε πιαηθφξκα πνπ έθεξε πάλσ ηεο 
έλα απηνζρέδην ερνζχζηεκα θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ην κνπζηθφ απνηέιεζκα. 

 
5. ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΗΗ ΣΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟΤ 
  

To Καξλαβάιη ηνπ Μεηαμνπξγείνπ (ΚηΜ) απνηειεί κηα γηνξηή, κε ραξαθηεξηζηηθά ην 
καζθάξεκα θαη ηε ζπλεξγαηηθή δηνξγάλσζή ηεο, απφ αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ ηελ 
πεξηνρή. Βαζηθφο ηξφπνο θαηνίθεζεο είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ζπγθξνηνχκελνπ 
ζπιινγηθνχ αλάκεζα ζε ζεκεία - ζηάζεηο. Λακβάλεη ρψξα θάζε απνθξηά απφ ην 2010, 
μεθηλψληαο σο κηα απζφξκεηε πξσηνβνπιία απφ ιίγα άηνκα, πνπ απμήζεθαλ κε ην ρξφλν. 
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Η ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπλίζηαηαη, απφ δχν θνκκάηηα: απηφ ηεο πξνεηνηκαζίαο 
θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ηειηθή δξάζε. ην παξάδεηγκα ηνπ Μεηαμνπξγείνπ ε 
πξνεηνηκαζία πθαίλεηαη απφ έλα αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο, κε φιν θαη πην ππθλφ 
θαζεκεξηλφ ξπζκφ, φζν πιεζηάδεη ην ηειηθφ γεγνλφο. Οη πξαθηηθέο ηεο δηνξγάλσζεο, 
θαηά ηνλ έλα κήλα πνπ δηαξθνχλ, πξνζεγγίδνπλ κηα εθδνρή ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο πνπ 
δηαπξαγκαηεχεηαη δεκφζην ρψξν. Απηφ επδνθηκεί ιφγσ ηεο ζρέζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
κε ην ρψξν, ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 
σο δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πξνεηνηκαζίαο. Σν θάιεζκα γηα δηνξγάλσζε απεπζχλεηαη ζε 
φινπο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαη παξνηξχλεηαη ε πνιππνιηηηζκηθή εκπινθή ησλ εζλνηήησλ 
ηεο πεξηνρήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 
θαηαζθεπή ηνπ γατηαλαθίνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ππαίζξηα, ιεηηνπξγψληαο σο πεξαηηέξσ 
εξεζίζκαηα θαιέζκαηνο πξνο (ζπλ)δηνξγάλσζε. Σαπηφρξνλα, ηα ζπίηηα θαη νη απιέο 
θαηνίθσλ πνπ πξνζθέξνληαη σο ρψξνη πξνεηνηκαζίαο, έρνπλ ηηο πφξηεο ηνπο αλνηρηέο θαη 
κεηαηξέπνληαη ζε εζηίεο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε γεηηνληά. Η ζπλνιηθή δηνξγάλσζε 
ζπγθξνηεί κηθξφηεξεο ζεκαηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηε δηαρείξηζε 
δεηεκάησλ, φπσο ηεο κνπζηθήο, ησλ δξψκελσλ, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ ρεηξνηερλεηψλ. 

Μηα ελδηάκεζε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ - κεηάβαζε, κεηαμχ πξνεηνηκαζηψλ θαη 
ζπκβάληνο ηνπ θαξλαβαιηνχ - απνηειεί ε αθηζνθφιιεζε θαη ε ελεκεξσηηθή βφιηα, ε 
νπνία θνξπθψλεηαη κε ηνλ ‘ηειάιε’: κηα κηθξφηεξεο θιίκαθαο πνξεία καζθαξάδσλ, πνπ 
αλαγγέιιεη κε δξακαηνπνηεκέλεο θηλήζεηο ην θαξλαβάιη. 

ην δεχηεξν ζηάδην, ηελ Κπξηαθή ηνπ θαξλαβαιηνχ, ην ζπιινγηθφ δηνγθψλεηαη ζε 
κέγεζνο, δηαηεξψληαο, σζηφζν, ηελ αηκφζθαηξα ηεο ηνπηθφηεηαο. Δλδηαθέξνλ 
παξνπζηάδεη ην εχξνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζπληζησζψλ, εζλνηηθά θαη ειηθηαθά. 

Η θαηνίθεζε ζπλίζηαηαη απφ κηα ελαιιαγή κεηαθίλεζεο, ππφ ρνξφ θαη δσληαλή 
κνπζηθή, θαη ζηάζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νπηηθναθνπζηηθά 
δξψκελα απφ νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. εκείν αλαθνξάο ηεο 
πνξείαο είλαη ην θάζε δξψκελν θαη ν θαξλάβαινο ή θάπνηα άιιε θαηαζθεπή, φπσο ην 
‘άξκα’ θαη ην ‘ιάβαξν’, κηα πνιχρξσκε ζεκαία. ηε θαηάιεμε ηεο πνξείαο, ζηελ 
θεληξηθή πιαηεία (Απδή) ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, ηα βιέκκαηα θαη ηα ζψκαηα ζηξέθνληαη 
πξνο ην γατηαλάθη θαη θαηφπηλ ζηνλ θιεγφκελν θαξλάβαιν. 

 
6. Η ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΗΗ Χ ΡΗΞΗ 
 

Οη εθθάλζεηο ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπο, αιιά απνηεινχλ λνκαδηθά ζπκβάληα, ιεηηνπξγνχλ σο κηα δηείζδπζε 
πνπ δηαξξεγλχεη ηνπο ξπζκνχο θαη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο αζηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα 
έθηαθηα γεγνλφηα θαηνίθεζεο, αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα θαη ηελ έληαζή ηνπο, φπσο 
απνθηνχλ κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη ζπλεθηηθφηεηα ζηε ζπιινγηθή εθδνρή ηνπο, 
πξνθαινχλ πξνζσξηλή ξήμε ζηε ξνή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο βαζκφο ηεο ξήμεο 
δηακνξθψλεηαη επίζεο θαη απφ ην πφζν απζφξκεηε θαη αηθληδηαζηηθή είλαη ε εθάζηνηε 
δξάζε, θαζηζηψληαο θάζε λέα πξσηνβνπιία πην έληνλε, κέζσ ηνπ κε αλακελφκελνπ ηεο 
εθδήισζήο ηεο. Οη πεξηνδηθέο δξάζεηο - θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα παξεκβάιινπλ, κέζσ 
ηεο ξήμεο πνπ πξνθαινχλ, έλαλ άιιν εθήκεξν ηφπν θαη ρξφλν ζηνλ παγησκέλν αζηηθφ 
ρψξν˙ κηα ρσξνρξνληθή ‘εηεξνηνπία’ (Foucault, 1994:265). Ο εηεξνηνπηθφο ραξαθηήξαο 
ησλ θαηαζηάζεσλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ην ζηνηρείν ηεο ‘γηνξηήο’ (ηαπξίδεο, 2002: 
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375, Foucault, 1994: 266) θαη ηνπ πλεχκαηνο ηεο απειεπζέξσζεο πνπ ηε δηέπεη, φπσο 
αγγίδεη κηα αθξαία ηεο εθδνρή ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξλαβαιηνχ (Bakhtin,1984: 10).  

Η ξήμε επδνθηκεί θαιχηεξα ζην πεδίν ηνπ δξφκνπ. Ο δξφκνο απνηειεί ην πην ππθλφ 
θαη ζπρλφ ζπζηαηηθφ ηνπ ππαίζξηνπ δπλακηθνχ˙ είλαη ην ππφβαζξν ησλ θηλήζεσλ πνπ 
πθαίλνπλ ηελ αζηηθή θαζεκεξηλφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ην εξέζηζκα ηεο ξήμεο 
εθεί πην αηζζεηφ. Χζηφζν, ε αίζζεζε ηεο ξήμεο δελ είλαη ίδηα ζε φινπο ηνπο δξφκνπο, 
αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ πθηζηάκελε έληαζή ηνπ ζην θάζε ζηηγκηφηππν θαηνίθεζήο ηνπ. 

Tα παξαδείγκαηα ηνπ What Street Party θαη ηνπ Καξλαβαιηνχ ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, 
απνδεηθλχνπλ πσο ην εξέζηζκα ηεο ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο ζην δξφκν επαξθεί γηα λα 
πξνθαιέζεη απηή ηε ξήμε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ξήμε κε ηνπο εθάζηνηε 
ρξνληθνχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ νπνία εηζέξρνληαη, αιιά ρσξίο ζθνπφ 
επηβνιήο, παξα κφλν πξνηξνπήο, φπσο επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
δπζθνιέςνπλ ζην ειάρηζην δπλαηφ ηελ θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο. H ξήμε δε ραξάδεη 
λέα φξηα ζην ρψξν, αιιά πξνζθαιεί ζε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πθηζηάκελσλ. 

 
7. ΡΗΞΗ, ΚΡΙΣΙΚΗ ΓΡΑΗ, ΥΧΡΟ 
 

Η ξήμε, σο δεκηνπξγφο πξνζσξηλήο εηεξνηνπίαο, ακθηζβεηεί ηηο παγησκέλεο ρσξηθέο 
ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πφιε (Μissinformation, 2007: 131). Μηα ηέηνηα ξήμε είλαη 
κηα θξηηηθή δξάζε, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζπλδπάδνληαο 
δχν επίπεδα: ην επίπεδν έθθξαζεο θξηηηθήο θαη απηφ κηαο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο 
δεκηνπξγίαο δεκφζηνπ ρψξνπ, ηεο νπνίαο ην ππνθείκελν πξάηηεη απηφ πνπ δεηά – δξα. 

Η θξηηηθή κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ ζπκβνιηζκψλ, φπσο παξαηεξείηαη ζηα 
παξαδείγκαηα ηνπ Wsp θαη ηνπ ΚηΜ. Η ζεαηξηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζψκαηνο, 
πνπ ρνξεχεη θαη παίδεη κνπζηθή ζην δξφκν, δηακεζνιαβεί κηα πξψηε θξηηηθή, κέζσ ηεο 
ξήμεο θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ αληηζέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Η θξηηηθή δχλακε 
ηεο ζεαηξηθφηεηαο εληείλεηαη, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ζηνηρεία κεηακθίεζεο, ηα νπνία 
εληζρχνπλ ηε ζαξθαζηηθή θαη παξσδηαθή θαηεχζπλζε ηεο παξαζηαηηθφηεηαο, 
παξαπέκπνληαο ζηε ζρεηηθή ζεσξία ηνπ Μπάρηηλ γηα ηε γεινηνπνίεζε σο αληηζηαζηαθή 
δχλακε πνπ θαξαδνθεί ζε έλα θαξλαβάιη (ηαπξίδεο, 2002: 218, Bakhtin, 1984). 
Μάιηζηα, ε ζπκβνιηθή δχλακε ηεο κεηακθίεζεο λνεκαηνδνηείηαη πεξαηηέξσ, φηαλ 
απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο πξαθηηθψλ (ζπλ)δεκηνπξγηθφηεηαο, φπσο απηφ δηαπηζηψλεηαη 
θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ΚηΜ. Οη πξαθηηθέο κεηακθίεζεο πεξηιακβάλνπλ 
ηελ φιε αηζζεηηθή ηεο θάζε δξάζεο, φπσο παξαηεξείηαη σο δπλαηφηεηα κέζα απφ ηε 
ζαξθαζηηθή ζηφρεπζε ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ άξκαηνο θαη ησλ αθηζψλ ηνπ Wsp. 

εκαληηθφηεξν ηξφπν εθδήισζεο θξηηηθήο δξάζεο απνηειεί ν ρψξνο, νη πεξηνρέο, ηα 
ζεκεία θαη νη δξφκνη ηεο πφιεο, πνπ επηιέγνληαη σο ηφπνη θαηνίθεζεο, θαζψο θαη ε 
ρξνληθή ζηηγκή ζηνπο θχθινπο ηνπ αζηηθνχ ρξφλνπ, ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο ηεο 
ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο κε ηνπο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο πφιεο. Η θξηηηθή 
δηάζηαζε ηεο δξάζεο, κέζσ ησλ ρσξνρξνληθψλ επηινγψλ ηεο, αλαδεηθλχεηαη ζην 
παξάδεηγκα ηνπ Wsp. Σν Wsp επηδίσθε, θαηά ην πέξαζκά ηνπ, λα πξνθαιέζεη, σο 
εξέζηζκα, έληνλεο αληηζέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζίγνληαο ην δήηεκα ηεο εμάξηεζεο 
ηεο θαηνίθεζεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ απφ ηελ θαηαλάισζε, ην ‘Αζελατθφ παξάδνμν’. Γηα 
ην ιφγν απηφ, νη δηαδξνκέο ηνπ Wsp ζπλδχαδαλ ην πέξαζκα απφ θάπνηα πεξηνρή ηεο 
δψλεο ηνπ εκπνξίνπ αλαςπρήο, αλάκεζα ζην Γθάδη, ζηνπ Φπξξή, ζην Μνλαζηεξάθη θαη 
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ην Κνισλάθη (ηακαηνπνχινπ 2011: 329), καδί κε έξεκα ζεκεία ηνπ θέληξνπ ηεο 
Αζήλαο, θαηά ηηο ψξεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (ρήκα 2).  

ηε ζηνρεπκέλε κεηάβαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ ηεο πφιεο ζπλέβαιε ην 
ππεξηνπηθφ εχξνο ησλ δηαδξνκψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ην ηεζιαζκέλν ίρλνο ηνπο 
πνπ δηέζρηδε ηελ πφιε θαη θάζε πεξηνρή αληίζηνηρα απφ πνιιά ζεκεία. Η επηινγή ηνπ 
ρψξνπ σο εξγαιείν θξηηηθήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηνπηθά, φπσο παξαηεξείηαη ζην 
παξάδεηγκα ηνπ KηM. Οη δηαδξνκέο (ρήκα 2), πνπ ζαξψλνπλ ζρεδφλ φιν ην πεδίν ηεο 
πεξηνρήο, επηδηψθνπλ λα θέξνπλ ζε επαθή, αιιά θαη λα αλαδείμνπλ, φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο 
πηπρέο ηεο, απφ ηελ άπνςε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηινμελεί. Η κεηαθηλνχκελε ζπιινγηθή θαηνίθεζε θαηά ηελ εκέξα 
ηνπ ΚηΜ επηρεηξεί λα επηζθεθηεί θαη λα μεζεθψζεη ηζηγγάλνπο, θηλέδνπο θαη ινηπνχο 
κεηαλάζηεο, ηνπο νίθνπο αλνρήο θαη θάζε ζπληζηψζα ηεο γεηηνληάο.  

 

 
 
χήμα 2. Υάξηεο ίρλνπο δηαδξνκψλ ηνπ Wsp (καχξεο γξακκέο πνπ πνιψλνπλ ζηε λφηηα 
πιεπξά εκπνξηθνχ ηξηγψλνπ) θαη ΚηΜ (καχξεο γξακκέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηαμνπξγείνπ 
– Κεξακεηθνχ) πάλσ ζην ππφβαζξν ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ (νηηδήπνηε δελ είλαη 
ζεκεησκέλν κε άζπξν, καχξν ρξψκα). 

 
8. ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΧΡΙΝΟ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 
 

Σν ίρλνο θαη ε κλήκε ηέηνησλ δξάζεσλ ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο δχλαηαη λα παξέκβεη 
πην κφληκα ζε κηα πεξηνρή (ηαπξίδεο, 2009: 17). Η θάζε δξάζε, σο ξήμε πνπ πξνθαιεί 
ηελ εκπεηξία ελφο πξνζσξηλνχ έηεξνπ ηφπνπ, επαλαλνεκαηνδνηεί ην ρψξν θαη ηηο ζρέζεηο 
ησλ βησκέλσλ ηφπσλ ηεο πφιεο (ηαπξίδεο, 1990: 102, 111). Οη δξάζεηο εληππψλνληαη 
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ζηε κλήκε ηνπ ζπιινγηθνχ, πνπ θαηνηθεί ή παξαηεξεί ην θάζε γεγνλφο, θαη ζπλερίδνπλ λα 
ππάξρνπλ ζηελ πφιε, ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ βησκαηηθνχ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ ηνπο 
ραξαθηήξα. Η εκπεηξία ηνπ γεγνλφηνο, φπσο εμειίζζεηαη κέζσ ηεο κλήκεο, είλαη έλα 
απνηχπσκα ηεο θάζε δξάζεο ζηελ πφιε. Σν απνηχπσκα απηφ ηείλεη λα εληζρχεηαη, κέζσ 
ηεο πξνθαινχκελεο αλάθιεζεο ηεο κλήκεο ηνπ απφ ηελ επαλάιεςε ηνπ εξεζίζκαηνο, κε 
ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν. 

Η ξήμε, σο δηαπξαγκάηεπζε, ξηδψλεη πεξαηηέξσ, θαη κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο εκπινθήο ηνπ θάηνηθνπ κε ην ρψξν, θαη ηεο γεηηνληάο. Απηή ε 
πξννπηηθή εδξαίσζεο ζηεξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ λα δηαπιέθνπλ 
ηνλ εθήκεξν ραξαθηήξα ησλ λνκαδηθψλ δξάζεσλ κε ηελ ξνή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Απηφ 
δηαπηζηψλεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, φπνπ ε δηαδηθαζία ηνπ ΚηΜ θαη ηεο 
πξνεηνηκαζίαο ηνπ ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θαηνίθσλ θαη θαζηεξψλεη 
έλα δίθηπν αιιειεπίδξαζεο κε πην θαζεκεξηλή πεξηνδηθφηεηα απφ ην επθαηξηαθφ. Όζν νη 
ζρέζεηο απηέο σξηκάδνπλ, ην δίθηπν εμαπιψλεηαη ζην πεδίν ηεο γεηηνληάο. Σν ΚηΜ 
ιεηηνπξγεί σο κηα κεηάβαζε απφ ηηο κε εζηηαζκέλεο ζπλαζξνίζεηο (Goffman, 1996) ηεο 
γεληθήο ‘ζπιινγηθφηεηαο ηεο γεηηνληάο’ (De Certeau, 1998: 15, ηαπξίδεο, 2002: 273) ζε 
ζπλαληήζεηο (Goffman, 1996) κε θνηλφ παξνλνκαζηή ην κνίξαζκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 
Η κεηαιιαγή απηή ζηηο ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ εληνπίδεηαη θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ην ρψξν, 
θαζψο ε εκπινθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα δέλεη ηα ππνθείκελά 
ηεο, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηε γεηηνληά. Δπηβεβαίσζε απηήο ηεο ζθέςεο απνηειεί ε 
δηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι Υξσκάησλ ζηελ πεξηνρή (Μάηνο, Οθηψβξηνο  2013), σο 
πεξαηηέξσ δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ην ίδην δίθηπν θαηνίθσλ, κεηά ην Καξλαβάιη.  

Καη αληίζηξνθα: ην ζηνηρείν ηεο γεηηνληάο ζε κηα πεξηνρή δείρλεη λα θαζνξίδεη ην πφζν 
εχθνξε είλαη γηα ηνπηθέο δξάζεηο. Η πξσηνβνπιία ηνπ ΚηΜ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 
θαηνίθσλ ζε απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεμάξηεηα απφ ηε δεδνκέλε ηαπηφηεηα ηεο 
ζπλνηθίαο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ ζηνηρείνπ ηεο γεηηνληάο, ‘σο ηφπν 
γέλλεζεο κηθξψλ θαη κεγάισλ ζπκβάλησλ’ (ηαπξίδεο, 2002: 275).  

 
9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΗΗ Χ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

 
πλνςίδνληαο ηηο πξνεθηάζεηο ηεο λνκαδηθήο ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο ηνπ δξφκνπ, 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ, αλαδχνληαη ζηνηρεία πνπ 
ζπκβάινπλ ζηε ζχλζεζε κηαο δηαδηθαζίαο παξέκβαζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία 
ππνθηλείηαη απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθάζηνηε θαηνίθσλ ηνπ. Αθεηεξία 
ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε πξσηνβνπιία, έλα εξέζηζκα ζπιινγηθήο θαηνίθεζεο, ην 
νπνίν, κε ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπ, κπνξεί πξνζσξηλά λα αλαηξέζεη 
ηνλ θαζηεξσκέλν ρσξνρξφλν θαη λα παξεκβάιεη έλαλ άιιν. Σν εξέζηζκα απηφ είλαη ηθαλφ 
λα πξνθαιέζεη ηελ ειάρηζηε πξνζσξηλή ξήμε πνπ απαηηείηαη, σο ηαθηηθή 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ηεο θξίζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Η δεκφζηα δηάζηαζε ηνπ 
ρψξνπ ξηδψλεη, πέξαλ ηεο εθήκεξεο ππφζηαζεο ησλ λνκαδηθψλ δξάζεσλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο εκπινθήο ηνπ θάηνηθνπ κε ην ρψξν θαη ηεο 
γεηηνληάο. Η ζπιινγηθή θαηνίθεζε κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί ηε δεκφζηα δηάζηαζε θαη 
ηελ θαηνηθεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ κε κε πιηθφ ηξφπν. 
 
10. ΤΠΟΗΜΔΙΧΔΙ 
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Α. 
 

Αθεηεξία ηεο ζπδήηεζεο απηήο είλαη ε δηαπίζησζε φηη, απφ ηα πνιιά πνπ ιέγνληαη 
γηα ηελ θξίζε, απνπζηάδνπλ αλαθνξέο ζηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο θαη απηή ε 
δηαπίζησζε δελ αθνξά κφλν ηνπο άιινπο, αιιά κε/καο αθνξά θπξίσο ζην βαζκφ πνπ ε 
δηαπίζησζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηζεγήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη 
ζα παξνπζηαζηνχλ ζην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ απηφ ζπλέδξην ζην νπνίν ζπκκεηέρνπκε θαη 
ην νπνίν έρεη ηίηιν «Μεηαβνιέο θαη αλαζεκαζηνδνηήζεηο ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα ηεο 
θξίζεο». 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαπέδη ζέιεη λα θάλεη νξαηή απηή ηελ απνπζία, λα ηελ δηεξεπλήζεη, 
λα δηαηππψζεη θάπνηεο ππνζέζεηο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ θαη λα αλνίμεη κία ζπδήηεζε γηα 
ηελ θξίζε  ζην ρψξν, ηελ θξίζε ηνπ ρψξνπ, ηνπο ρψξνπο ηεο θξίζεο, κέζα απφ ηελ 
επηζήκαλζε  θαη πξνβνιή ησλ έκθπισλ ζπλεπεηψλ ηεο, αιιά θαη ηελ ακθηζβήηεζε θαη 
πνιηηηθνπνίεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, λα θαηαιάβνπκε, κε άιια ιφγηα, τι λέγεται 
αιιά θαη θπξίσο ηη δεν  λέγεται.  

Πσο αθεγνχληαη ηελ θξίζε νη δηάθνξνη/εο εκπιεθφκελνη/εο; Να επηρεηξήζνπκε λα 
ζθεθηνχκε ηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ησλ λέσλ θαηλνκέλσλ ζηηο δσέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 
«ελ-ηφπσ». Να αθεγεζνχκε ηα λέα θαηλφκελα ζην ρψξν ηεο πφιεο φπσο είλαη νη 
«αγαλαθηηζκέλνη», ηα δίθηπα αιιειεγγχεο, νη θαηαιήςεηο, νη δεκφζηνη δηαζπξκνί 
γπλαηθψλ, κεηαλαζηψλ, ξνκά. Να αλαδείμνπκε ηηο πνιιαπιέο επηπηψζεηο, απφ ηελ 
θαηάξγεζε θνηλσληθψλ δνκψλ θξνληίδαο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ζπξξίθλσζε ηεο 
δεκφζηαο παηδείαο, ζηελ ελίζρπζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ξφισλ  θαη επηινγψλ.  

Η απνπζία ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ λέσλ θαηλνκέλσλ ηνπ ρψξνπ 
ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, (εδψ αιιά θαη αιινχ) δειψλνπλ, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ζαλ 
ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ λα είλαη έλαο απηνλφεηνο άμνλαο δηαθνξάο (δίπια ζηνλ ηαμηθφ θαη 
ηνλ θπιεηηθφ), πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ήδε γλσζηή θαη φηη ε βαζηθή αθήγεζε δελ 
πξφθεηηαη λα αιινησζεί εμ απηνχ. 

Η δηαπίζησζε απηή είλαη νκφινγε κε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ 
αξζξψλνληαη δεκφζηα απφ φζνπο αιιά θαη φζεο αληηηίζεληαη ζηελ ζχγρξνλε πνιηηηθή 
δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δελ ελδηαθέξνληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην λφεκα ηνπ θχινπ. Η 
γιψζζα ησλ πνιηηηθψλ, ησλ ζπλδηθαιηζηψλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο, θαη ησλ πεξίθεκσλ 
ΜΜΔ, νξγαλψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γχξσ απφ έλα κεηαθνξηθφ ιφγν πνπ παξαπέκπεη 
ζηνλ πφιεκν θαη ζε έλα επηζεηηθφ αλδξηζκφ. 

Οχηε νη έκθπιεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πξνβάιινληαη, νχηε ηα ζηεξεφηππα ησλ 
έκθπισλ ζρέζεσλ δνθηκάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Η ηππηθή ηζφηεηα θαη 
ε επίθιεζή ηεο θάλνπλ δπζδηάθξηηεο ηηο έκθπιεο αζπκκεηξίεο πνπ αλαπαξάγεη ή επηηείλεη 
ε θξίζε, ε/θαη δεκηνπξγεί θαηλνχξγηεο. κσο θαη νη λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο 
δηακαξηπξίαο, φπσο ην «θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ», εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξεο απφ 
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ηελ άπνςε ηνπ θχινπ, ζπκβάιινπλ ίζσο θαη απηέο ζηελ αθάλεηά ηνπ, αθξηβψο επεηδή 
δξνπλ αλάινγα φπσο ε γεληθεπηηθή πνιηηηθή νληφηεηα γλσζηή σο «πιήζνο», καδί κε ηε 
λέα έλλνηα ησλ «θνηλψλ». 
 
Β.  
 

Γηα ηε ζσζήηηζη απηνχ ηνπ δεηήκαηνο ζεσξψ αθεηεξηαθέο δχν πξνυπνζέζεηο: 
1. Ο ρψξνο δεν αποηελεί μία διάζηαζη, έζησ θαη ζεκαληηθή ησλ δηάθνξσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (ηεο θξίζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), αιιά κία νπηηθή, κία κέζνδν 
αλάιπζήο ηνπο, κηα θαηαζηαηηθή ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε ηνπο 

2. Σν θχιν δεν είναι μία καηηγορία, έζησ θαη ζεκαληηθή ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 
ζρέζεσλ, δελ αθνξά κφλν άλδξεο ε γπλαίθεο, αιιά κηα νπηηθή θαη έλα εξγαιείν γηα ηελ 
αλάιπζή ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 

Ο ρψξνο φπσο θαη ην θχιν δελ είλαη απηαπφδεηθηεο έλλνηεο. Ο ρψξνο, φπσο θαη ην 
θχιν, ζεκαίλεη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζρεηηθά απιή έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, 
φπσο ην αλάινγν ηνπ «βηνινγηθνχ θχινπ». 

Ο πιηθφο θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη είλαη εθείλνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εκείο σο 
έκθπια θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλα ζψκαηα δίλνπκε ππφζηαζε ζε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη 
δηαθνξέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, κνξθέο 
εξγαζίαο θαη ζρέζεηο νηθίεο.  Με ηελ έλλνηα απηή φρη κφλν ν ρψξνο είλαη θνηλσληθά 
θαηαζθεπαζκέλνο αιιά θαη ην θνηλσληθφ είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ ρσξηθά θαηαζθεπαζκέλν, 
κε απνηέιεζκα «ν ρψξνο λα είλαη εμ νξηζκνχ γεκάηνο δχλακε θαη ζπκβνιηζκφ, έλα 
ζχλζεην δίθηπν ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ππνηαγήο, αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο (Massey 
1994), ν ρψξνο είλαη έκθπινο θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλνο, επεηδή παξάγεηαη απφ θαη 
αλαπαξάγεη έκθπια θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλα ζψκαηα. 
 
Γ.     
 

Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε κειέηε ησλ πιηθψλ δηαζηάζεσλ ελφο πνιηηηζκνχ έρεη 
ζπλδεζεί κε κία ζπλνιηθή θξηηηθή βαζηθψλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ 
ζηηο ελλνηνινγεζεηο ηνπ ρσξνπ, ε νπνία απνδίδεηαη ζπρλά κε ηνλ φξν ρσξηθή ζηξνθή 
(spatial turn). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 
θπξηαξρνχζε γηα κηα κεγάιε πεξίνδν ζηηο επηζηήκεο ηνπ ρψξνπ, ν ρψξνο γηλφηαλ 
αληηιεπηφο σο κία αθεξεκέλε δηάζηαζε, σο κία γεσκεηξηθή επηθάλεηα κεηξήζηκε, 
νπδέηεξε θαη νηθνπκεληθά νκνηφκνξθε. Η επηθάλεηα απηή ζεσξνχληαλ σο έλα 
αληηθεηκεληθά ππάξρνλ ζθεληθφ, δηαθξηηφ απφ ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ. Η 
πξνζέγγηζε απηή ακθηζβεηήζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θπξίσο απφ καξμηζηέο 
γεσγξάθνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν ρψξνο δηακνξθσλφηαλ κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 
ζρέζεηο θαη ηηο πιηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Χζηφζν, ζην πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 
ε ζρέζε ρσξηθνχ θαη θνηλσληθνχ γηλφηαλ αληηιεπηή σο κνλνκεξήο: νη ρσξηθέο κνξθέο 
αληηκεησπίδνληαλ σο ε ελζσκάησζε θαη ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο 
δηεξεπλνχληαλ κε βάζε άιιεο επηζηήκεο, φπσο ε θνηλσληνινγία θαη ηα νηθνλνκηθά 
(Massey 1994).Η αληίιεςε απηή γηα ην ρψξν ζπλαληάηαη θαη ζε πξνζεγγίζεηο πνπ 
εκπλένληαη απφ ηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα ηεο γισζζνινγηθήο ζηξνθήο θαη ηεο 
θαηλνκελνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ρψξνο επελδχεηαη, θαηαζθεπάδεηαη κε 
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θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά λνήκαηα/ζεκαζίεο.  Έηζη, ζε απηέο ηηο ζεσξήζεηο ηεο θνηλσληθήο 
θαηαζθεπήο ιαλζάλνπλ νη ίδηεο ηεξαξρηθέο αληηζέζεηο νη νπνίεο είραλ απνηειέζεη θαη ηε 
βάζε ηεο ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ: πνιηηηζκφο-θχζε/πεξηβάιινλ, 
άλζξσπνο/ππνθείκελν-πιηθφο θφζκνο/αληηθείκελν, λνπο-ζψκα. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έρεη αξρίζεη λα δηεξεπλάηαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 
θνηλσληθνχ θαη ρσξηθνχ, ε θνηλσλην-ρσξηθή δηαιεθηηθή. Αλαγλσξίδεηαη φηη ην ρσξηθφ δελ 
είλαη απιψο ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ/πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ θαη ζρέζεσλ αιιά 
επίζεο θαη ην κέζν, ε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμήο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ην ρσξηθφ 
θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζπγθξνηείηαη επίζεο ρσξηθά. 

Η νπηηθή απηή ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθνχ θαη ρσξηθνχ είρε ήδε ηεζεί 
απφ ηνλ Αλξί Λεθέβξ ζην πξσηνπνξηαθφ έξγν ηνπ Η παραγωγή ηοσ τώροσ: «Παξακέλεη 
έλα εξψηεκα ην νπνίν αθφκε δελ έρεη ηεζεί:  Πνηνο είλαη αθξηβψο ν ηξφπνο χπαξμεο ησλ 
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ; Οπζία; Φπζηθφηεηα; Αθεξεκέλε κνξθή; Η κειέηε ηνπ ρψξνπ καο 
επηηξέπεη λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ: νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο παξαγσγήο 
έρνπλ θνηλσληθή χπαξμε εθφζνλ ππάξρνπλ ζην ρψξν, πξνβάιινληαη, εγγξάθνληαη ζην 
ρψξν ελψ ηνλ παξάγνπλ. Δηδάιισο, ζα παξέκελαλ ζην επίπεδν ηεο «θαζαξήο» αθαίξεζεο, 
δειαδή ζε εθείλν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζπλαθφινπζα ηεο ηδενινγίαο ή αιιηψο ηεο 
πνιπινγίαο, πεξηηηνινγίαο/θιπαξίαο, ησλ ιέμεσλ». 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο «ρσξηθήο ζηξνθήο» αλαγλσξίδεηαη, θαηά πξψηνλ, φηη ν ρψξνο 
είλαη κία θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηψλ ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ.  Καηά δεχηεξνλ, φηη ν ρψξνο είλαη 
εμίζνπ ζεκαληηθφο φζν θαη ν ρξφλνο ή, κε άιια ιφγηα, ε γεσγξαθία έρεη ζεκαζία γηαηί 
δελ ππνβαζκίδεηαη ζε παξεπφκελν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αιιά ζεσξείηαη φηη 
εκπιέθεηαη κε ζηελφ ηξφπν ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Οη αλαιπηέο ηνπ ρψξνπ έθεξαλ ζην 
πξνζθήλην ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ, βηψλνπλ θαη ζπλδένληαη κε ηνπο 
ίδηνπο αζηηθνχο ρψξνπο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη άηνκα. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε 
αθελφο ζηελ αλαδήηεζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ πνπ κε ζπζηεκαηηθφ 
ηξφπν απνδπλακψλνπλ θαη πεξηζσξηνπνηνχλ θνηλσληθέο νκάδεο, θαη αθεηέξνπ ζηνπο 
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θνηλσληθνί δξάζηεο απεξγάδνληαη ηελ 
αλαηξνπή εγεκνληθψλ ηάζεσλ ειέγρνπ ησλ ρψξσλ θαη ηελ νηθεηνπνίεζή ηνπο, 
ζπγθξνηψληαο έηζη γεσγξαθίεο ηεο αληίζηαζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ζεσξεζεί ε 
θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ είηε απφ θπξίαξρεο είηε απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ,πεδίν 
άζθεζεο ζρέζεσλ εμνπζίαο . 

Άιινη αλαιπηέο ηνπ ρψξνπ αλαξσηήζεθαλ γηα ηελ ίδηα ηε ζχζηαζε (ζπγθξφηεζε) ηνπ 
ρψξνπ θαη ππνγξάκκηζαλ ηνλ ζπζρεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα.  Έηζη, νη ρψξνη αληηκεησπίδνληαη 
σο πνιιαπιέο δηαζηαπξψζεηο ζρέζεσλ κεηαμχ δξαζηψλ κε εηεξνγελή πξνέιεπζε.  
Παξφιν φκσο πνπ νη ρψξνη θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ζηαζεξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 
ζρέζεηο, έρνπλ φπσο επηζεκαίλεη ν Harvey, επθαηξηαθφ ραξαθηήξα, θαζψο βξίζθνληαη ζε 
δηαξθή αλαδηάξζξσζε θαη απνδηάξζξσζε, ζε δηαξθή αιιαγή. Η Doreen Massey 
ππνγξακκίδεη φηη νη ζρέζεηο δηαηξέρνπλ δηαθνξεηηθά ρσξηθά επίπεδα, απφ ην ηνπηθφ ζην 
παγθφζκην θαζψο θαη φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα. εκεηψλεη επίζεο φηη νη ζρέζεηο 
ζπκβαίλνπλ ρσξηθά, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν ρψξνο γελληέηαη ζην ζεκείν ζπλάληεζεο 
πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδπάδνληαη κεηαμχ  ηνπο. Καηαιήγεη φηη ν ρψξνο δελ είλαη 
πνηέ θιεηζηφο θαη πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά ζε δηαξθή δηαδηθαζία γίγλεζζαη, κε ζπλέπεηα 
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λα απνηειεί ηε ζθαίξα ηεο ελδερνκεληθφηεηαο θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο (Massey 1999, 
2005 ). 
 
ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ  
 

Δάλ, ην λα ζθεθηφκαζηε ρσξηθά καο επηηξέπεη λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε  ηελ ίδηα ηελ 
πιηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ησλ έκθπισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηη ζα ζήκαηλε 
απηφ ζήκεξα, ζηε ζπλζήθε έιιεηςεο νξαηφηεηαο ηνπ θχινπ?  

Θα νδεγνχζε ζε «πηζσγχξηζκα» θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ρψξνπ ,πνπ εκπλένληαη θαη 
αληινχλ απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ θχινπ? 

Η, αθξηβψο επεηδή, έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα κηιάκε γηα ην θχιν, είλαη γηα 
λα επαλεμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε ζθεθηεί θαη ζθεθηφκαζηε γηα ηα 
παξαπάλσ θαη ίζσο απηφ λα καο επηηξέςεη λα θάλνπκε θάπνηεο θαηλνχξγηεο ζθέςεηο. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ 
 
Doreen Massey, Space, Place, Gender. Polity Press, 1994.  
Νηίλα Βαΐνπ, «Η πφιε: έλαο ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο;», ζην Αναπαραζηάζεις ηης 

Θηλσκόηηηας: Φεμινιζηικές Προζεγγίζεις, Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, 1994. 
Έθε Αβδειά, «Σν θχιν ζηελ (ζε) θξίζε ή ηη ζπκβαίλεη ζηηο „γπλαίθεο‟ ζε ραιεπνχο 

θαηξνχο», Σύγτρονα Θέμαηα 115, ζ. 17-26, 2011.  
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ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ.  
ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

 
 

Νηίνα Βαΐος 
 

ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Δ.Μ.Π., divaiou@central.ntua.gr 
 
 

ηελ Αζήλα, θαη εηδηθφηεξα ζην Γήκν Αζελαίσλ, δειαδή ζην θέληξν ηεο 
κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, ηα ζεκάδηα ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 
«αληηκεηψπηζή» ηεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλή. Ληγφηεξν εκθαλείο είλαη νη έκθπιεο 
ζπλέπεηεο ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ, φπσο θαη ησλ πξαθηηθψλ θαη αθεγήζεσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε απηέο, πξνεηνηκάδνληαο θαη λνκηκνπνηψληαο ηα «ηειεπηαία» θάζε θνξά 
κέηξα. ην πιαίζην απηφ ζέισ λα ζέζσ ζηε ζπδήηεζε ηξία ζεκεία: 

 Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ην έλλειμμα θπονηίδαρ πνπ δηακνξθψλνπλ νη πεξηθνπέο 
ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, ε θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 έρεη ζπκβεί κηα ζεκαληηθή 
αλαδηάξζξσζε ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη θξνληίδαο, κε ηε καδηθή απαζρφιεζε 
κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο ππνθαηέζηεζαλ ελ κέξεη ηελ απιήξσηε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ 
ηεο νηθνγέλεηαο, δηακνξθψλνληαο έλα λέν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο – κεηαμχ γπλαηθψλ. 
Απηή ε δηεπζέηεζε ζηεξίρηεθε ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο: απφ ηε κηα ηε ρακειά 
ακεηβφκελε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ (δελ ζα κπσ εδψ ζηε ζπδήηεζε ησλ φξσλ κε ηνπο 
νπνίνπο απηφ ζπλέβε) θαη απφ ηελ άιιε έλα επίπεδν κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ πνπ 
εμαζθάιηδε ηνπο πιηθνχο φξνπο χπαξμεο απηνχ ηνπ θαηακεξηζκνχ. 

Οη δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη ε εθπηψρεπζε κεγάινπ κέξνπο 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο θάλνπλ ηελ ακεηβφκελε θξνληίδα απξφζηηε. Οη δε πεξηθνπέο 
ζην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ νη δήκνη ή ην θξάηνο 
(θξνληίδα ειηθησκέλσλ, σξάξηα παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ζρνιείσλ, λνζνθνκεηαθή 
πεξίζαιςε, θιπ) επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη 
θξνληίδαο θαη ην ρξφλν πνπ είλαη απαξαίηεηνο γη‟ απηήλ.  

Σα πην πάλσ έρνπλ εληειψο δηαθνξνπνηεκέλν ρσξηθφ απνηχπσκα, θαζψο εγγξάθνληαη 
ζε ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ρσξν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ πφιε. Σαπηφρξνλα έρνπλ 
έκθπιν απνηχπσκα, θαζψο απφ ηε κηα επαλαθέξνπλ ηελ αλάγθε (θαη λνκηκνπνηνχλ ηελ 
χπαξμε) κηαο «λνηθνθπξάο πιήξνπο απαζρφιεζεο» ζε θάζε ζπίηη, ελψ απφ ηελ άιιε 
απνδηαξζξψλνπλ ζεκαληηθνχο ηνκείο ακεηβφκελεο εξγαζίαο γπλαηθψλ, κε δηάθνξεο 
κνξθέο, φξνπο θαη ζρέζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ, ληφπησλ θαη κεηαλαζηξηψλ, γπλαηθψλ θαη 
αλδξψλ – θαη ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ. 

Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηνπο «εν-ηοπιζμούρ» ηος θόβος ζηην πόλη, θαζψο ε 
δξάζε ηεο ΥΑ θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο επίζεκεο πνιηηείαο έρνπλ δηακνξθψζεη πεξηνρέο 
εδαθνθπξηαξρίαο θαη απνθιεηζκνχ ηνπ «άιινπ». ηηο θησρέο θαη «μεραζκέλεο» γεηηνληέο 
ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε ηελ έληνλε παξνπζία κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, ν 
θαηάινγνο ησλ επεηζνδίσλ βίαο, εθθνβηζκνχ, εθβηαζκψλ, δνινθνληψλ είλαη καθξχο κέρξη 
ηηο πξφζθαηεο δηψμεηο κε αθνξκή ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα. Καη πξέπεη εδψ λα 
ζεκεηψζνπκε πσο απηέο νη γεηηνληέο ήηαλ «μεραζκέλεο» πνιχ πξηλ έξζνπλ κεηαλάζηεο 
ζηελ πφιε.  
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Η βία θαη επηζεηηθφηεηα ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο ηεο πφιεο ζπλδένληαη, κεηαμχ 

πνιιψλ άιισλ θαη, κε ηελ αλάδπζε ελφο αθξαίνπ ζεμηζκνχ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ 
ρψξν θαη κε ηελ πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θχινπ, πνπ πεξηνξίδεη ηελ παξνπζία 
«άιισλ» ζσκάησλ ζην δεκφζην ρψξν, κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πλνδεχνληαη αθφκε απφ έλαλ αθξαίν ιφγν πνπ αλνηρηά πξνβάιεη ην ξαηζηζκφ ζην φλνκα 
ηεο «εζληθήο θαζαξφηεηαο» θαη πξνσζεί ηελ νκνθνβία θαη ην ζεμηζκφ ζην φλνκα κηαο 
επηζεηηθήο αξξελσπφηεηαο, πνπ εθθξάδεηαη θαη κε νγθψδε αλδξηθά ζψκαηα 
δηακνξθσκέλα απφ κπφληπ-κπίιληηγθ θαη έηνηκα γηα βίαηεο επηζέζεηο θαηά ησλ πην 
αδχλακσλ, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν.  

Η αλάθηεζε ησλ ρψξσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, θαζψο ν 
ιφγνο θαη νη πξαθηηθέο ηεο βίαο έρνπλ δηακνξθψλεη έλα πιαίζην ζησπεξήο απνδνρήο θαη 
θαλνληθνπνίεζήο ηεο –  φζν θη αλ ηελ θξχβεη ε ζπλνκσζία ηεο ζησπήο.  

Σν ηξίην ζεκείν έρεη λα θάλεη κε ηηο ανηιζηάζειρ ζηην κπίζη, φπσο απηέο 
εθθξάδνληαη απφ ηελ πιεζψξα πξσηνβνπιηψλ αιιειεγγχεο ζηηο πεξηζζφηεξεο γεηηνληέο 
ηεο πφιεο. Η αλάδπζε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ηηο 
πξνεγνχκελεο κέξεο ηνπ πλεδξίνπ, απνηειεί ειπηδνθφξν κήλπκα ζηε δνθεξή 
θαζεκεξηλφηεηα θαη αληίδνην ζηηο επηρεηξήζεηο θάζαξζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο απφ 
αλεπηζχκεηνπο θαηνίθνπο, φπσο απηνί θάζε θνξά νξίδνληαη απφ δηάθνξνπο αξκφδηνπο κε 
ή ρσξίο εηζαγσγηθά. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ 
ρψξσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο γεηηνληάο θαη ηεο 
γεηηνλίαο.  

Μηα «θξπθή» φςε ηνπο είλαη ν έκθπινο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο κεηαμχ φζσλ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ε δπλακηθή, αλ θαη αθαλήο, δξαζηεξηνπνίεζε γπλαηθψλ πνπ 
εμαζθαιίδεη ηε δηθηχσζε θαη ηελ δηεπξπκέλε απεχζπλζε θαη θπξίσο ηε δηάξθεηα πνιιψλ 
εγρεηξεκάησλ. Η εξγαζία, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή, πνπ απαηηείηαη γηα λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ηέηνηα εγρεηξήκαηα έρεη έλα βαζηά έκθπιν πξφζεκν – ε αλαγλψξηζε ηνπ 
νπνίνπ δελ ηίζεηαη θαλ σο αίηεκα, αλ δελ απνηειεί ηακπνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο 
ησλ εγρεηξεκάησλ αιιειεγγχεο, αλ θαη θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ νηθνδνκνχληαη κέζα 
ζηελ θξίζε θαη πέξα απφ απηήλ.  

Λεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο νη παξαπάλσ δελ απνηεινχλ ηδηαηηεξφηεηεο, 
νη νπνίεο δελ ρξεηάδεηαη λα απαζρνινχλ ηηο «ζνβαξέο αλαιχζεηο» θαη ηε «κεγάιε εηθφλα» 
πεξί θξίζεο. Αληίζεηα απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε: ε 
αιιαγή εζηίαζεο (φπσο θαη ζηε θσηνγξαθία) δελ ζεκαίλεη κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ηνπ 
ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά αιιαγή νπηηθήο σο πξνο ην ηη πξέπεη λα κάζνπκε θαη πψο, 
κέζα απφ έκθπιεο πξνζεγγίζεηο ηεο πφιεο θαη ηεο θξίζεο.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Δγψ, πάιη, ζα ζαο απνκαθξχλσ γηα ιίγν απφ ηε παξνχζα ρξνληθή θαη ρσξηθή 
ζπγθπξία θαη ζα ζαο κεηαθέξσ αθξηβψο κηζφ αηψλα πίζσ, ην έηνο 1963, ζηηο ΗΠΑ. Σν 
1963 αλήθεη ζε κηα επνρή φπνπ θεληξηθή ζέζε είραλ νη δξάζεηο ησλ αθηηβηζηψλ ππέξ ησλ 
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη, βέβαηα, φζσλ –απφ ηελ άιιε πιεπξά– αληηζηέθνληαλ ζε 
απηά. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα θηλήκαηα ησλ γπλαηθψλ, ησλ νκνθπιφθπισλ, ησλ καχξσλ 
αλαδχζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν. Σν 1963 είλαη, άιισζηε, ε ρξνληά πνπ δεκνζηεχηεθε ην 
βηβιίν ηεο Betty Friedan The feminine mystique [πνπ ζηα ειιεληθά o ηίηινο κεηαθξάζηεθε 
σο Το γσναικείο μσζηικό, αλ θαη ίζσο ζα έπξεπε λα είρε κεηαθξαζηεί σο Η θηλσκή 
αύρα/αίγλη], έλα βηβιίν πνπ ζεσξήζεθε θαηαζηαηηθφ ζηελ ηζηνξία ηνπ θεκηληζηηθνχ 
θηλήκαηνο. ην έξγν απηφ ε Friedan ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε «ην πξφβιεκα πνπ δελ 
έρεη φλνκα» γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηάρπηε κειαγρνιία γπλαηθψλ πνπ δνχλε ζηα πξνάζηηα 
ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ‟60 ζηελ Ακεξηθή θαη αηζζάλνληαη δπζηπρηζκέλεο παξά ηνλ 
θαηλνκεληθά πεηπρεκέλν έγγακν βίν ηνπο θαη ηηο πιηθέο αλέζεηο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 
ηνπο. Η δηάρπηε κειαγρνιία ησλ γπλαηθψλ ζηα πξνάζηηα ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηφηεηεο λα θαληαζηνχλ νπνηνδήπνηε άιινλ απφ απηφλ ηνλ ππνηηζέκελα επηπρηζκέλν 
ηξφπν δσήο, απφ απηή ηελ «επηπρηζκέλε» ζειπθή αχξα πνπ ηπιίγεη ην ζχδπγν, ηα παηδηά 
ηε θνπδίλα, ηνλ θήπν ηνπο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ε Friedan εμεηάδεη 
πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ αληηζηέθνληαη ζε απηή ηε ζειπθή αχξα, επηρεηξεκαηνινγεί 
ππέξ ελφο λένπ πιάλνπ δσήο φπνπ νη γπλαίθεο δε ζα βιέπνπλ ηελ νηθηαθή εξγαζία σο 
θαξηέξα, δε ζα πξνζπαζνχλ λα βξνχλε ηελ νινθιήξσζε απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ έγγακνπ 
βίνπ ή ηεο κεηξφηεηαο ελψ ζα πξνζπαζήζνπλ λα επαλαζεσξήζνπλ ηε δσή ηνπο κέζσ ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμσνηθηαθήο εξγαζίαο. Σν βηβιίν ηεο Friedan ζα ζέζεη ηνπο φξνπο 
γηα κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζην θχιν, ηελ αηνκηθή δσή θαη ηε ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα 
δηαξθέζεη γηα πνιιά ρξφληα θαη ζα απνηειέζεη θεληξηθφ δεηνχκελν ηεο θεκηληζηηθήο 
πξνβιεκαηηθήο. 

Ση ζρέζε κπνξεί λα έρεη ε «κεηαμσηή κειαρνιία» κηαο ακεξηθαλίδαο λνηθνθπξάο ην 
1963 κε ηηο ρσξηθέο θαη πιηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα ηνπ 2013, φπνπ «ην πξφβιεκα έρεη 
φλνκα»; πνπ ην πξφβιεκα αθνξά φπσο αλέθεξαλ –ή ζα αλαθέξνπλ ακέζσο κεηά– νη 
άιιεο νκηιήηξηεο «ζηελ αλεξγία, ηελ εμάξηεζε, ηε θηψρεηα» (Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε), 
«ην έιιεηκκα θξνληίδαο πνπ δηακνξθψλνπλ νη πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, 
ε θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο» ή «νη «ελ-ηνπηζκνί» 
ηνπ θφβνπ ζηελ πφιε» (Νηίλα Βαίνπ), «ην δησγκφ ησλ γπλαηθψλ ηηο νπνίεο 
θαηαβξφρζηζαλ ηα κήληηα σο „ηεξφδνπιεο θνξείο ηνπ AIDS‟ θαη απεηιή γηα ηελ ειιεληθή 
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νηθνγέλεηα» (Αζελά Αζαλαζίνπ). Αιιά, φκσο, «ην πξφβιεκα πνπ έρεη φλνκα» φιν θαη πην 
ζπάληα ζπλδέεηαη κε ην θχιν.  

ε ρξφλν παξάιιειν, φιν θαη πην ζπρλά νη ζπδεηήζεηο κε θίινπο θαη γλσζηνχο 
ζπξξηθλψλνληαη ζηε δηαπίζησζε ελφο αηζζήκαηνο αθφξεηεο κειαγρνιίαο πνπ έρεη 
δηαπεξάζεη ηνλ θάζε καο πφξν, έρεη εθηνπίζεη ηελ νπηνπηθή θαληαζία θαη έρεη δψζεη ηε 
ζέζε ηεο ζηε δπζθνιεκέλε δηαρείξηζε ηεο αηνκηθήο δσήο σο λα ήηαλ απνθιεηζηηθά 
αηνκηθή. Με άιια ιφγηα ε έκθαζε ζηε πνιηηηθή ηεο έθηαηεο δηαρείξηζεο έρεη 
απνδπλακψζεη ην ζπιινγηθφ, έρεη ηνλίζεη ην αηνκηθφ θαη έρεη πξνθαιέζεη ηελ 
επαλαιακβαλφκελε αίζζεζε καηαίσζεο κηαο θαηά κφλαο δσήο. 

Απηήλ αθξηβψο ηελ θαηαζηαηηθή απνπζία θχινπ απφ ηε παξνπζίαζε ηνπ 
«πξνβιήκαηνο» θαη ηε παξάιιειε ζπξξίθλσζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» ζην επίπεδν ηεο 
αηνκηθήο δσήο λνκίδσ φηη θιεζήθακε λα ζπδεηήζνπκε εδψ ζήκεξα. 

 
ΦΤΛΟ ΚΑΙ ΚΡΙΗ 
 

ε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ε «θξίζε» αληηκεησπίδεηαη σο ν θαηεμνρήλ 
ρψξνο θαη ρξνληθή πεξίνδνο θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηνπο. ην 
ίδην πάληα πιαίζην ε ζρέζε «θχιν–νηθνλνκηθή θξίζε» είλαη κηα ζρέζε αξλεηηθή: νη 
ειάρηζηεο θνηλσληθέο παξνρέο πεξηνξίζηεθαλ, αλ δελ θαηαξγήζεθαλ, ελψ νη θνηλσληθέο 
πνιηηηθέο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο (ηα παξαδείγκαηα νινήκεξσλ ζρνιείσλ πνπ 
θαηαξγήζεθαλ, παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ έθιεηζαλ, ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ, 
επηδνκάησλ, θαξκάθσλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πνπ πεξηνξίζηεθαλ είλαη πνιιά). 
ηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ 
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ αθήλνληαη «αθξφληηζηεο» θνηλσληθέο θαηεγνξίεο θαη ειηθηαθέο 
νκάδεο φπνπ είηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θέξνπλ ζπρλά πάλσ ηνπο ηα ζεκάδηα ηεο 
έκθπιεο δηάθξηζήο ηνπο είηε ε θξνληίδα ηνπο ελαπνηίζεηαη ζηα ρέξηα αλζξψπσλ πνπ 
θέξνπλ «ην ζεκάδη ηνπ θχινπ».  

Κη φκσο, ζηνπο ίδηνπο απηνχο θαηξνχο ην ελδηαθέξνλ γηα ην θχιν σο αλαιπηηθφ 
εξγαιείν είλαη αηζζεηά κεησκέλν. Η «άλζεζε» ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζε επίπεδν 
αθαδεκατθήο παξαγσγήο, εθδφζεσλ, καζεκάησλ, ζπλεδξίσλ έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. 
Η Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο ζπξξηθλψζεθε θαη ηα γξαθεία ηεο έθιεηζαλ ζε νξηζκέλεο 
πφιεηο αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πνιιψλ άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ. πσο 
παξαηεξνχλ θαη νη δηνξγαλψηξηεο ηνπ ζηξνγγπινχ απηνχ ηξαπεδηνχ «ε θξίζε θαίλεηαη λα 
ζπκβάιιεη ζηελ ανξαηφηεηα ηνπ θχινπ». Άιια πξνβιήκαηα –νηθνλνκηθά, 
επαγγεικαηηθά, δηαβίσζεο– αλαδχνληαη σο πην ζεκαληηθά θαη ε έκθπιε δηαθνξά θαίλεηαη 
λα εμαηκίδεηαη κπξνζηά ζηε δσηηθή αλάγθε επίιπζήο ηνπο. 

Σν θχιν, σζηφζν, έρεη δηαλχζεη καθξά πνξεία ζην λα δείμεη φηη «ζπλήζσο ηα 
πξάγκαηα δελ είλαη έηζη φπσο θαίλνληαη». Έηζη, ζα ππνζηεξίμσ ζηα επφκελα ιίγα ιεπηά, 
φηη ε απεκπινθή απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ «αλαηαξαρή ηνπ θχινπ» ζην φλνκα 
επξχηεξσλ, ζπιινγηθψλ, νπζηαζηηθψλ, δσηηθψλ επηδηψμεσλ ζπληειεί αθξηβψο ζηελ 
αδπλακία πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο ησλ ίδησλ απηψλ επηδηψμεσλ θαη ζηε δηαηήξεζε 
αηνκηθψλ ιχζεσλ «έθηαθηεο αλάγθεο».  

Η ελαζρφιεζε κε ην θχιν δελ είλαη πνιηηηθά νπδέηεξε. πλδέζεθε ηζηνξηθά κε 
πεξηφδνπο ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ ελψ, παξάιιεια, 
αθνξνχζε θαη αθνξά πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο. Οη δηεθδηθήζεηο απηέο δε κπνξνχλ λα 
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πάξνπλ ζήκεξα ηε κνξθή γπλαίθεο vs άλδξεο, αιιά έηζη θαη αιιηψο κηθξή ζεκαζία 
κπνξεί λα έρεη απηφ γηαηί ε ίδηα ε αληηζηηθηηθή δηάδεπμε έρεη ακθηζβεηεζεί εδψ θαη θαηξφ. 
Άξα, «πνηφο θνβάηαη ην θχιν;». Η απεκπφιεζε ηεο αλαιπηηθήο αμίαο ηνπ θχινπ ζην 
φλνκα ηεο νκνηφηεηαο –ησλ «θνηλψλ πξνβιεκάησλ»- ζπλεγνξεί ζηελ ίδηα ηε δηαηήξεζε 
ηεο δηαθνξάο θαζψο ε νκνηφηεηα δηαηππσκέλε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο θξίζεο 
αθήλεη ην ρψξν θαη ην πεξηζψξην γηα ηε δηαηψληζε φισλ ησλ δηαθνξψλ. Γηαηί ην θχιν έρεη 
θαηνξζψζεη λα δείμεη θαη λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία, ηελ νπηνπία, ηελ απηαπάηε αιιά θαη ην 
φλεηξν κηαο θνηλήο, ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο αθφκα θαη φηαλ ε βάζε απηή κεηαθηλείηαη, 
αιιάδεη θαη δηαθνξνπνηείηαη. Πξνυπφζεζε γηα απηφ, σζηφζν, είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ 
δηαθνξψλ. 

Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί ην έρνπλ δηαπηζηψζεη απηφ εδψ θαη θαηξφ. Ήδε, απφ ηε 
δεθαεηία ηνπ 1980 ε δηρνηνκία αλάκεζα ζηηο έλλνηεο «ηζφηεηα» θαη «δηαθνξά» γίλεηαη 
αληηθείκελν αλάιπζεο θαη δηαηππψλνληαη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 
αληηλνκηθήο δηάδεπμεο. Έηζη, γηα ηελ ηζηνξηθφ Joan Scott «δηακέζνπ απηήο ηεο αληίζεζεο, 
απνθξχπηεηαη ε ακνηβαία εμάξηεζε ησλ δχν φξσλ: γηαηί νχηε ε ηζφηεηα είλαη ε εμάιεηςε 
ηεο δηαθνξάο, νχηε ε δηαθνξά απνθιείεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηζφηεηα». πσο ζα ηνλίζεη 
ε ίδηα, ε δηεθδίθεζε ηεο ηζφηεηα δελ απνζθνπεί ζην λα εμαθαλίζεη θάζε δηαθνξά, αιιά 
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ ζπγθπξία ζε ζπγθπξία θαη απφ 
ηφπν ζε ηφπν. χκθσλα κε απηή ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ην αληίζεην ηεο ηζφηεηαο είλαη ε 
αληζφηεηα θαη φρη ε δηαθνξά θαη ε πνιηηηθή έλλνηα ηεο ηζφηεηαο φρη κφλν εκπεξηθιείεη 
αιιά θαη ζεκειηψλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο δηαθνξάο. Γηαηί αλ ηα άηνκα θαη νη 
νκάδεο ήηαλ φκνηα κεηαμχ ηνπο, δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα κηινχκε γηα ηζφηεηα. 
Σαπηφρξνλα, επηζεκαίλεη φηη «ην λα επηκέλνπκε ζηελ χπαξμε ησλ δηαθνξψλ φηαλ 
βξηζθφκαζηε αληηκέησπεο κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ θχινπ –ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 
θαηεγνξηνπνίεζεο–, δελ απνηειεί επαξθή ζηξαηεγηθή. Υξεηαδφκαζηε επίζεο κηα αλάιπζε 
πνπ λα θαηαδεηθλχεη φηη νη παγησκέλεο έκθπιεο –θη άιιεο– θαηεγνξίεο απνηεινχλ 
θαλνληζηηθέο επηηαγέο νη νπνίεο νξγαλψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε 
„δηαθνξά‟ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα». Καηά ζπλέπεηα, «ε 
ππέξβαζε ηνπ δηιήκκαηνο ηεο δηαθνξάο δελ έγθεηηαη νχηε ζηελ αδηαθνξία καο γη απηήλ 
νχηε ζηνλ ελαγθαιηζκφ ηεο κε φξνπο θαλνληζηηθνχο. Αληίζεηα έγθεηηαη ζε δχν 
παξάιιειεο θηλήζεηο: α) απφ ηε κηα ζηε ζπζηεκαηηθή θξηηηθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 
θαηεγνξηθήο δηαθνξάο, ζηελ απνθάιπςε ησλ απνθιεηζκψλ θαη ησλ ελζσκαηψζεσλ πνπ 
απηή επηηειεί –ησλ ηεξαξρηψλ πνπ θαηαζθεπάδεη– θαζψο θαη ζηελ άξλεζε ηεο απφιπηεο 
αιήζεηαο ζηελ νπνία ελ ηέιεη παξαπέκπεη θαη β) απφ ηελ άιιε, ε άξλεζε απηή δελ πξέπεη 
λα επηηειείηαη ζην φλνκα κηαο ηζφηεηαο βαζηζκέλεο ζηελ νκνηφηεηα ή ηελ ηαπηφηεηα, 
αιιά αληίζεηα ζην φλνκα κηαο ηζφηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξέο –δηαθνξέο πνπ 
πεξηπιέθνπλ, απνδηαξζξψλνπλ θαη θαζηζηνχλ αζαθέο ην λφεκα ηεο νπνηαζδήπνηε 
παγησκέλεο δηπνιηθήο αληίζεζεο». 

Σα δηδάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ απηή ηε πξνζέγγηζε είλαη πνιιά. Δίλαη 
κηα πξνζέγγηζε πνπ επηηξέπεη ηε θξηηηθή ζηελ απζηεξή θαηεγνξηνπνίεζε θαη άξα 
εγθιεηζκφ θαη απνθιεηζκφ θαηεγνξηψλ φπσο «άλεξγνη», «άζηεγνη», «κεηαλάζηεο» –γηα λα 
αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα κφλν παξαδείγκαηα– θαη, απφ ηελ άιιε, απνηξέπεη απφ κηα α-
πνιηηηθή ζπγρψλεπζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζην φλνκα νηθνπκεληθψλ ελδηαθεξφλησλ πνπ 
ηειηθά εληζρχεη ηε δηαηήξεζε ηεο αληζφηεηαο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Δλ θαηαθιείδη, ν δηαπηζησκέλνο πεξηνξηζκφο ηνπ θχινπ σο αλαιπηηθφ εξγαιείν δε 
αθνξά ζηελ αδπλακία ηνπ λα «αλαιχζεη ηε θξίζε» αιιά απνηειεί ζεκείν ηεο ίδηαο ηεο 
θξίζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ «έθηαθηε δηαρείξηζε», ηε δηαρείξηζε ηεο μερσξηζηήο 
πεξίπησζεο θαη ηνπ αηνκηθνχ βίνπ «κπξνζηά ζε ππνηηζέκελα ίδηα πξνβιήκαηα», θαη ηελ 
πξνζπάζεηα απεκπφιεζεο κηαο πεξηζζφηεξν ζπιινγηθήο δσήο πνπ ζα είλαη φκσο ζε ζέζε 
λα αλαγλσξίδεη κηα ηζφηεηα πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξέο. 
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Σν ζέκα κνπ είλαη νη κεηαηνπίζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζπληεινχληαη ζηηο κέξεο καο θαη 
αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζπλδειψζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ. πσο 
είλαη γλσζηφ, ε θξίζε πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο «πηζσγχξηζκα».  Αθεηεξία ηεο ζπδήηεζήο 
καο ζήκεξα είλαη ε επίγλσζε φηη νη αλαθνξέο ζηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο είλαη 
ειάρηζηεο. Πηζαλφηαηα ην «πίζσ» ζην νπνίν επηζηξέθνπλ νη γπλαίθεο βξίζθεηαη πην πίζσ 
απφ εθείλν ζην νπνίν επηζηξέθνπλ νη άληξεο.  Σν γεγνλφο φηη απηφ πεξλάεη ιίγν-πνιχ 
απαξαηήξεην απνηειεί ίζσο κέξνο ηνπ «πηζσγπξίζκαηνο». Ιδηαίηεξα θσηεηλή εμαίξεζε 
ζηε ζησπή πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο γπλαίθεο απνηειεί ην 
άξζξν ηεο Έθεο Αβδειά, «Σν θχιν ζηελ (ζε) θξίζε ή ηη ζπκβαίλεη ζηηο γπλαίθεο ζε 
ραιεπνχο θαηξνχο», πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011 ζηα Σύγτρονα Θέμαηα (η. 115).  ην άξζξν 
απηφ ε Αβδειά δηεξσηάηαη: «Πφζν ππεξβνιή, είλαη, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε 
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζπληζηά πηζσγχξηζκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
ελλνηνινγείηαη ην θχιν θαη επηδξά πνιηηηθά, ηδίσο επεηδή ε θξίζε ηείλεη λα ην θπζηθνπνηεί 
θαη λα ην θάλεη αφξαην;» Η ίδηα ζεσξεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα ππεξβνιή.  Γελ έρσ ζθνπφ 
λα δηαθσλήζσ.  Χζηφζν, ζα ππνζηεξίμσ φηη νη ζησπέο δελ νθείινληαη κφλν ζηελ επάλνδν 
παξσρεκέλσλ ηδεψλ θαη πξνηχπσλ. Άιισζηε, ε ειιεληθή θνηλσλία  δελ είλαη νκνηνγελήο 
θαη ην ηη ζπκβαίλεη ζην πιαίζηφ ηεο ή ηη λνκίδεη θαλείο φηη ζπκβαίλεη εμαξηάηαη απφ ην 
πνπ ζηξέθεη ην βιέκκα.    

Αλ ε εθηίκεζε φηη ε έλλνηα ηνπ θχινπ έρεη ράζεη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 
ζπλδειψζεηο πνπ είρε θάπνηε είλαη ζσζηή, εμππαθνχεηαη φηη κπνξνχκε λα 
αληηζηαζκίζνπκε ηελ απψιεηα κέζσ ελφο ζπλεηδεηνχ «πηζσγπξίζκαηνο» ζε επνρέο ζηηο 
νπνίεο ε επίγλσζε φηη ε έλλνηα ηνπ θχινπ δελ αλαθέξεηαη ζε θπζηθέο ηδηφηεηεο, αιιά ζε 
θνηλσληθέο θαηαζθεπέο ήηαλ θπξίαξρε.  πσο είλαη γλσζηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην  εγρείξεκα ηεο απνθπζηθνπνίεζεο ηνπ θχινπ βαζίζηεθε ζηελ 
εκβιεκαηηθή αληίζηημε αλάκεζα ζην βηνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ θχιν.  Χζηφζν ζε 
ιηγφηεξν απφ δέθα ρξφληα κεηά ηελ θαζηέξσζή ηεο, ε αληίζηημε απηή βξέζεθε ζην 
ζηφραζηξν θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο  βαζίδνληαλ ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. ην 
πιαίζην ηεο αλζξσπνινγίαο νη επηθπιάμεηο  ηξνθνδνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 
επίγλσζε φηη ε επξχηεξε δηάθξηζε ηεο νπνίαο ε παξαπάλσ αληίζηημε απνηειεί ζπλεθδνρή, 
ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο θχζεο θαη ηεο βηνινγίαο απφ ηε κηα θαη ηεο 
θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ άιιε, δελ είλαη νχηε νηθνπκεληθή νχηε απηνλφεηε.  
Η ηδέα φηη νη επηθξάηεηεο απηέο απνηεινχλ ην αληίπαιν δένο αιιήισλ αλαδχζεθε ζε 
ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα θαη απνηέιεζε ην ζεκέιην ηεο λεσηεξηθήο ζθέςεο 
σο πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αληξψλ, αιιά θαη απηέο κεηαμχ «άγξησλ» θαη 
«πνιηηηζκέλσλ», ζψκαηνο θαη λνπ,  παξειζφληνο θαη παξφληνο. Η επίγλσζε φηη ε 
εκβιεκαηηθή γηα ηνλ νηθείν ηξφπν ζθέςεο δηάθξηζε αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ 
δελ είλαη νηθνπκεληθή δελ νδήγεζε βέβαηα ζηελ επαλέληαμε ηνπ θχινπ ζηελ επηθξάηεηα 
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ηεο θχζεο, αιιά ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έλλνηα ηεο θχζεο ρξήδεη επαλεμέηαζεο.  ην 
πιαίζην απηφ αλαζεσξήζεθαλ δπν δίδπκεο θαη θπξίαξρεο ηδέεο φηη ην θπζηθφ αληηζηνηρεί 
ζε έλα επίπεδν πξνγελέζηεξν ηνπ θνηλσληθνχ θαη φηη ην θνηλσληθφ αληηζηνηρεί ζηηο 
δηαδηθαζίεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην πξνυπάξρνλ θπζηθφ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 
εμνπζία ηνπ θνηλσληθνχ.  Οη ηδέεο απηέο απνηεινχζαλ κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηε 
ιχζε ησλ νπνίσλ επηζηξαηεχνληαλ.  Γηα παξάδεηγκα, ε ηδέα φηη νη θνηλσληθέο εθθνξέο ηνπ 
θχινπ δελ αλάγνληαη ζηνλ έκθπιν νξγαληζκφ επηβεβαίσλε ηειηθά ηελ πξσηαξρηθή 
χπαξμε θαη ζεκαζία απηνχ πνπ εμαηξείηαη απφ ην θνηλσληθφ θχιν,  δειαδή ηελ 
πξσηνθαζεδξία ηνπ νξγαληζκνχ Απφ ηελ άπνςε απηή, απηφ πνπ απνθπζηθνπνηήζεθε ήηαλ 
ε ίδηα ε έλλνηα ηεο θχζεο θαη ζπλεπψο  επίζεο ε ίδηα ε έλλνηα ηεο απνθπζηθνπνίεζεο 
θαζψο θαη ε εθηίκεζε φηη ζεκαζία δελ έρνπλ ηα βηνινγηθά δεδνκέλα, αιιά νη ηξφπνη κε 
ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλνληαη, νη «ελλνηνινγήζεηο» ηνπο θαη νη πξαθηηθέο γχξσ απφ 
απηά – σο εάλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ θχινπ επηθάζνληαλ ζηηο 
βηνινγηθέο ρσξίο σζηφζν λα ηηο επεξεάδνπλ. ην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ησλ 
αλαπαξαγσγηθψλ θαη άιισλ βηνηερλνινγηψλ κάιηζηα, ε απηνλφεηε ηδέα φηη ην θνηλσληθφ 
ή πνιηηηζκηθφ εμνξηζκνχ παξαπέκπεη ζην επίθηεην, εχπιαζην θαη κεηαβιεηφ ελψ ην 
βηνινγηθφ ζ‟ απηφ πνπ δελ αιιάδεη άξρηζε λα ππνρσξεί κπξνζηά ζηελ επίγλσζε φηη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έκθπινπ βηνινγηθνχ ζψκαηνο είλαη επθνιφηεξεο απφ αιιαγέο πνπ 
αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο κεηαθξάδεηαη ην θνηλσληθφ θχιν.    

ην κεηαμχ, ζε έλα επξχηεξν επίπεδν, ε έλλνηα ηεο «επηινγήο» άξρηζε λα κπαίλεη φιν 
θαη δπλακηθφηεξα ζηε ζθέςε θαη ην ιεμηιφγηφ καο.  Κξίλνληαο απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην 
Παλεπηζηήκην, ζα έιεγα φηη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ε έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηαπηίδεηαη 
ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα θάλεη θαλείο επηινγέο.  Μηα καραηξηά πνπ 
δέρνκαη ηαθηηθά πξνέξρεηαη απφ θνηηήηξηεο πνπ αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκά 
κνπ πεξί θχινπ, ζε εξγαζίεο ή εμεηάζεηο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ην θχιν είλαη  «δεηήκαηα πξνζσπηθήο επηινγήο». Κη αλ δελ είλαη παληνχ, 
γηαηί  εθεί πνπ θνξάλε κπνχξθεο θαη θεξεηδέδεο ζίγνπξα δελ είλαη,  ζίγνπξα πξέπεη λα 
γίλνπλ. ινη θαη φιεο πξέπεη  λα είκαζηε ειεχζεξνη/εο λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο επηινγέο· 
θαη αλ απνδεηρηνχλ ιαλζαζκέλεο, λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο.  Μπνξεί θαλείο λα 
δηαθσλήζεη κε ηελ άπνςεηο απηέο ή αθφκα θαη λα θξίμεη, αιιά ζίγνπξα δελ πξφθεηηαη γηα 
απφςεηο πνπ θπζηθνπνηνχλ ην θχιν.  Αλ θάηη ζεσξείηαη δεδνκέλν, απηφ είλαη φηη ε 
δηαρείξηζε ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη δεδνκέλε. Απηφ πνπ θπζηθνπνηείηαη 
δειαδή είλαη ν εαπηφο σο αληηθείκελν δηαρείξηζεο επηινγψλ.   Πξφθεηηαη γηα κηα ινγηθή 
πνπ εληάζζεηαη πιήξσο ζηελ θνζκνζεσξία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  Πξν θξίζεο ε 
ινγηθή απηή ήηαλ θπξίαξρε  ζην ρψξν ηνπ εζεινληηζκνχ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θησρνχο 
κε ηνλ νπνίν είρα αζρνιεζεί παιηφηεξα.   

ίγνπξα κε ηελ θξίζε ην αθήγεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ηειηθά ε θηψρεηα είλαη 
επηινγή – ιαλζαζκέλε ίζσο ή ππφ πίεζε, αιιά πάλησο επηινγή – άξρηζε λα ράλεη έδαθνο. 
ηγά ζηγά αξρίζακε λα κηιάκε φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχκε 
λα επηιέμνπκε θαη γη απηά ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ ράλνπκε. Δίλαη ζαλ ε θξίζε λα έρεη 
ζβήζεη πνιιά απ‟ απηά πνπ ήκαζηαλ ή λνκίδακε φηη είκαζηε ή ζα ζέιακε λα γίλνπκε θαη 
ηψξα νξηδφκαζηε σο ππνθείκελα ηεο  θξίζεο ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε κέζσ ζηεξεηηθψλ -- 
ρσξίο θάξκαθα, ρσξίο εξγαζία, ρσξίο ζχληαμε, ρσξίο ζέξκαλζε, ρσξίο κηζζφ θιπ. 
Οπνηνζδήπνηε άιινο νξηζκφο θαίλεηαη λα ππνβαζκίδεη ην κέγεζνο ηεο θξίζεο. Γελ 
κπνξνχκε πηα λα δήζνπκε ζαλ άλζξσπνη.  Καη θπζηθά φηαλ δελ κπνξνχκε λα δνχκε ζαλ 
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άλζξσπνη, ην λα κηιάκε γηα θχιν θαη γηα γπλαίθεο είλαη πεξηηηή πνιπηέιεηα. Δδψ 
απεηιείηαη ε ίδηα ε αλζξψπηλε ηδηφηεηα – πξψηα είκαζηε άλζξσπνη,  κεηά γπλαίθεο θαη 
άληξεο θαη αλ δελ είκαζηε πξψηα άλζξσπνη θαιφ ζα ήηαλ λα γίλνπκε.  Mε ιίγα ιφγηα 
λνκίδσ φηη ην αληίπαιν δένο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ιφγνπ πεξί αηνκηθψλ επηινγψλ είλαη 
έλαο ιφγνο πεξί ζηνηρεησδψλ θαη νηθνπκεληθψλ αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ ζην πιαίζην 
ηνπ νπνίνπ ε έκθαζε είλαη ζηνλ ειάρηζην θνηλφ παξνλνκαζηή πνπ απνηειεί ην θξηηήξην 
ηεο έληαμεο  ζε  έλα κεγάιν «εκείο» απφ ηε ζθνπηά ηνπ νπνίνπ νη επηκέξνπο δηαθνξέο θαη 
δηεθδηθήζεηο είλαη επνπζηψδεηο.  ινη ζηελ ίδηα βάξθα, νη ηδηαηηεξφηεηεο δελ ελδηαθέξνπλ 
θαη ε πνιιή έκθαζε ζ‟ απηέο κπνξεί λα είλαη θαη δηαζπαζηηθή.  Δπηζεκαίλσ ελ παξφδσ 
φηη κηα αλάινγε ζηάζε σο πξνο δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη σο 
πξνο ηνπο κεηαλάζηεο, απφ ηελ πιεπξά  αλζξψπσλ πνπ κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο 
πξνζπαζνχλ λα ηνπο ζπκπαξαζηαζνχλ.  Οη κεηαλάζηεο νξίδνληαη σο πξνο ηηο αλάγθεο, ηηο 
ζηεξήζεηο θαη ηε βία πνπ πθίζηαληαη, αιιά ην γεγνλφο φηη έξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 
παηξίδεο, κηινχλ ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο θιπ. είλαη δεπηεξεχνλ.    

Ννκίδσ ινηπφλ φηη ε απνζηψπεζε ηνπ θχινπ έρεη ίζσο θάηη λα θάλεη κε κηα 
γεληθφηεξε αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ είλαη ψξα λα κηιάκε γηα ηδηαηηεξφηεηεο 
θαη δηαθνξέο. Γηαβάδσ απφ ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σζνπθαιά, Η 
Επινόηζη ηης Εηερόηηηας: «Τασηόηηηες» και «Διαθορές» ζηην Εποτή ηης 
Παγκοζμιοποίηζης  πνπ εθδφζεθε ην 2010: «Σν γεγνλφο φηη ην „δηθαίσκα ζηε δηαθνξά‟ 
θαίλεηαη λα απνζπλδέεηαη απφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ην δηθαίσκα ζηελ άκεζε 
επηβίσζε δελ είλαη ινηπφλ ηπραίν.  Γηα φζν θαηξφ ε θαηαμίσζε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 
απνδεζκεχεηαη απφ ηελ πιηθφηεηα  ησλ επηβησηηθψλ αλαγθψλ φισλ δίρσο εμαίξεζε ησλ 
αδηθεκέλσλ, ην φλεηξν γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν παξακέλεη αλνηρηφ θαη αλνινθιήξσην».  
Αλ θαηαιαβαίλσ θαιά, πξέπεη λα κηιάκε θπξίσο γηα ηηο «επηβησηηθέο αλάγθεο» πνπ καο 
ελψλνπλ θαη ηα πνιιά γηα ηα φζα καο ρσξίδνπλ είλαη εθ ηνπ πνλεξνχ. Ίζσο ινηπφλ ε 
απνπζία ιφγνπ πεξί γπλαηθψλ θαη θχινπ δελ είλαη ή δελ είλαη κφλν ζχκπησκα κηαο ηάζεο 
γηα θπζηθνπνίεζε. Ίζσο νθείιεηαη ζηελ επίγλσζε φηη ε ελαζρφιεζε κε ην θχιν είλαη 
πνιπηέιεηα γηαηί ην θχιν είλαη έλα απιφ θεξαζάθη πάλσ ζηελ θνηλή αλζξψπηλε ηδηφηεηα 
πνπ, επαλαπξνζδηνξηδφκελε ππφ ηηο παξνχζεο, ζπξξηθλψλεηαη ζηα βαζηθά.      

Αλ φλησο ην λα κηιάκε γηα ην θχιν έρεη γίλεη πνιπηέιεηα, ηφηε εμνξηζκνχ κπαίλεη 
ζηελ θαηεγνξία απηψλ πνπ πξέπεη λα θνπνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 
επάξθεηα ζηα νπζηψδε. Γηαηί ην «πηζσγχξηζκα» ηεο θξίζεο δελ καο θέξλεη βέβαηα ζην 
πξφζθαην ακαξησιφ παξειζφλ ηεο ζπαηάιεο, ζηα ρξφληα πνπ «είρακε παξαζπξζεί» θαη 
«μεθχγεη». Αιιά ζε παιηφηεξεο επνρέο αλέρεηαο θαη θηψρεηαο.  Δλ παξφδσ ζεκεηψλσ φηη 
ηφζν ε ζπαηάιε θαη ε θαηαλάισζε φζν θαη ε ηάζε πξνο ην παξαζχξεζζαη έρνπλ 
γπλαηθείεο ζπλδειψζεηο, φπσο άιισζηε θαη πνιιά απφ ηα αγαζά ηα νπνία ππνηίζεηαη 
ζπλέζεηαλ ηελ πξφζθαηε θαηάζηαζε αθζνλίαο.  πσο επηζεκαίλεη ε Έθε Αβδειά ζην 
άξζξν ζην νπνίν αλαθέξζεθα παξαπάλσ, ζηελ ήηηα, ηελ επηζηξνθή ζηε θηψρεηα, ζηελ 
εμάξηεζε, ζηελ αλεξγία – ζε φιεο  ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ηα θεθάιηα πξέπεη λα 
(μαλα)κπνπλ κέζα, βξίζθεη θαλείο κπφιηθεο ζειπθέο ζπλδειψζεηο -- άιισζηε ζηελ θξίζε 
«καο γακάλε».      

Σν «πηζσγχξηζκα» ζηηο παιηέο επνρέο φκσο έρεη θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο    
ζπλδειψζεηο.  Μηιψ γηα ηελ ηδέα φηη επηζηξέθνπκε ή πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζην 
ζπηηηθφ, ην νηθνγελεηαθφ, ην ρεηξνπνίεην, ην απιφ, ην απζεληηθφ θιπ. Η επηζηξνθή 
παξνπζηάδεηαη σο δπλάκεη αληηζηάζκηζκα ηεο επηζηξνθήο ζηε βαξβαξφηεηα. ην 
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ππνζεηηθφ απηφ «θάπνηε» ή «ηφηε» ππήξρε κπφιηθε θηψρεηα, λαη, αιιά απφ ηελ άιιε ε 
δσή ήηαλ πην απιή, πην θπζηθή, ηειηθά πην αλζξψπηλε, ππήξρε ιηγφηεξε εμάξηεζε απφ 
ηελ αγνξά, κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη ηέινο ππήξρε κεγαιχηεξε αιιειεγγχε. ην κέηξν 
πνπ απηφ ην παξειζφλ ζεσξείηαη πξνγελέζηεξν ζηάδην κηαο λνκνηειεηαθήο εμέιημεο, ε 
αιιειεγγχε αλάγεηαη ζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο θπζηθφηεξεο θαηάζηαζεο θαη κε ηνλ 
ηξφπν απηφ αλαδεηθλχεηαη ζε ζρέζε θαη αμία πνπ βξίζθεηαη πέξαλ ηεο πνιηηηθήο, δειαδή 
ζε ζρέζε θαη αμία «απιψο αλζξψπηλε».  Χο ηέηνηα κάιινλ δελ έρεη γπλαηθείεο 
ζπλδειψζεηο.  Σαπηφρξνλα σζηφζν, ε καγηθή ιέμε «αιιειεγγχε» αλαθέξεηαη ζε κηα 
ιχζε αλάγθεο: ηώρα ρξεηαδφκαζηε αιιειεγγχε γηαηί δελ ηα βγάδνπκε πέξα κφλνη καο -- 
ππνλνείηαη φηη αλ ηα βγάδακε, ε αιιειεγγχε δελ ζα ήηαλ απαξαίηεηε. ην κέηξν πάλησο 
πνπ ε «απιή» δσή θαη ε αιιειεγγχε εληάζζνληαη ζε κηα «θπζηθφηεηα» πνπ είρακε θαη 
ράζακε θαη ηψξα, εθ ησλ ζπλζεθψλ, αλαδεηνχκε μαλά, ε θπζηθφηεηα απηή έρεη πάςεη πηα 
λα είλαη θπζηθή· αιιηψο δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα ηελ ςάρλνπκε. Καη‟ αλαινγία, αθφκα 
θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ θχινπ κεηαθνκίδεη μαλά ζηελ επηθξάηεηα ηεο θχζεο,  
ε επηθξάηεηα απηή δελ είλαη πηα εθείλε πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή έζησ 
αλαρψξεζε ηνπ θχινπ.  πλεπψο αθφκα θαη αλ ζέιακε λα «πηζσγπξίζνπκε» ζηελ επνρή 
φπνπ ε ιέμε «απνθπζηθνπνίεζε» ερνχζε καγηθή γηαηί ήηαλ ζπλεθδνρή ηεο 
απειεπζέξσζεο απφ θαηαλαγθαζκνχο, θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην.  Ίζσο ζπζηαηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ κέιινληνο ζην νπνίν ήδε βξηζθφκαζηε είλαη φηη πνιιά απφ απηά πνπ 
ζπκβαίλνπλ θαη κνηάδνπλ θαηλνχξγηα ζπκίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ λνκίδακε φηη είρακε 
αθήζεη γηα πάληα πίζσ.  Αιιά ζίγνπξα δελ είλαη ηα ίδηα.  Ίζσο κάιηζηα είλαη πνιχ 
ρεηξφηεξα.    

Δλδερνκέλσο ην λα αζρνινχκαζηε κε ζθέςεηο ζαλ απηέο, δειαδή κε ην αλ ε ζησπή 
γχξσ απφ ηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο νθείιεηαη ζην φηη νη δηαζηάζεηο απηέο 
ζεσξνχληαη θπζηθέο θαη απηνλφεηεο ή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο ην θχιν 
παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε «επηινγέο» θαη ιηγφηεξν ζε «θπζηθέο» δηαθνξέο ή ζηελ 
επίγλσζε φηη νη «θπζηθέο» δηαθνξέο είλαη αζήκαληεο κπξνζηά ζηηο νκνηφηεηεο πνπ καο 
ελψλνπλ σο ζχκαηα ηεο θξίζεο ή ηέινο αλ νθείιεηαη ζε φια ηα παξαπάλσ θαη 
ελδερνκέλσο επίζεο ζε άιια ή δελ νθείιεηαη ζε ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ είλαη ίζσο 
πνιπηέιεηα. Αλ ην δεηνχκελν είλαη λα θαηαγγείινπκε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο 
πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν ή λα θάλνπκε έξεπλεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην «πιήηηνληαη» θαη ην 
«πεξηζζφηεξν» ή λα ζθεθηνχκε ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο, ε εθηίκεζε απηή κνπ θαίλεηαη 
ζσζηή. Αλ φκσο κηιάκε γηα ελδερφκελεο κεηαηνπίζεηο σο πξνο ηηο ζεκαζίεο θαη ηηο 
ζπλδειψζεηο ηνπ θχινπ δε βιέπσ πσο ζα κπνξνχζακε λα απνθχγνπκε ηέηνηεο ζθέςεηο 
ζην κέηξν πνπ ε έλλνηα απηή κάιινλ δελ έρεη λφεκα εθηφο ηνπ ιφγνπ γηα ηε δηάθξηζε ή ηε 
ζρέζε αλάκεζα ζηε θχζε, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ζην εγγελέο θαη ην επίθηεην, 
ζ‟ απηφ πνπ πεξλάεη απφ ην ρέξη καο θαη απηφ πνπ καο μεπεξλάεη.  Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχσ φηη πξέπεη λα «πηζσγπξίδνπκε» ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 
ζεκαζίεο ηνπ θχινπ είλαη γηα λα επαλεμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε 
ζθεθηεί γηα ηε ζρέζε απηήο ηεο έλλνηαο κε άιιεο θαη ίζσο λα θάλνπκε θάπνηεο 
θαηλνχξγηεο ζθέςεηο. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο ζα έπξεπε λα δηεξσηεζνχκε κήπσο έρνπκε 
πεξάζεη ζε θπληθφηεξεο επνρέο φπνπ νη αδηθίεο δελ ρξεηάδεηαη λα λνκηκνπνηεζνχλ κέζσ 
αλαθνξψλ ζηε θχζε ησλ αδηθεκέλσλ είηε γηαηί δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα λνκηκνπνηεζνχλ 
είηε γηαηί ε θχζε έρεη πάςεη ηαπηίδεηαη κε ην εγγελέο, ην δεδνκέλν θαη ην ακεηάβιεην -- 
άιισζηε ηφζνο ιφγνο γίλεηαη γηα ην ελδερφκελν λα κελ αληέμεη γηα πνιχ αθφκα.    
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Σν ηη κέλεη αζέαην θαη άθσλν, ηη κέλεη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ δηαλνεηνχ θαη αηζζεηνχ 
αθνξά θαηεμνρήλ ην εξψηεκα ηεο πνιηηηθήο: πνηνο/α αλήθεη, ππφ πνηνπο φξνπο θαη κε ηη 
θφζηνο, πνησλ νη θσλέο αθνχγνληαη θαη πνησλ φρη. Αθνξά επίζεο θαη ην εξψηεκα ηεο 
πνιηηηθήο ηεο γλψζεο: ηη είδνπο επηζηεκνινγίεο ηεο θξίζεο αλαδχνληαη θαη πνηεο θξηηηθέο 
επηζηεκνινγίεο παξαιείπνληαη ή απνθιείνληαη απφ ηε «κεγάιε αθήγεζε» ηεο θξίζεο; 
Πάλσ ζε πνηεο απνζησπήζεηο νηθνδνκείηαη ην εζληθφ αθήγεκα ηεο θξίζεο; Καη ηη είλαη 
απηφ πνπ εκθπινπνηεί ηελ απνζηψπεζε ζε ζπλζήθεο θξίζεο; 

Χο έλα πξψην ζρφιην ζηα εξσηήκαηα απηά, ζα ήζεια λα δνχκε απηέο ηηο δπν εηθφλεο 
(γηα ηελ πξψηε, επραξηζηψ ην πεξηνδηθφ Unfollow θαη γηα ηε δεχηεξε, κε ηνλ ηίηιν 
“manarchy”, επραξηζηψ ζεξκά ηελ Αγγέιηθα Φαξξά). Οη θαηεγνξίεο, νη αλαπαξαζηάζεηο 
θαη νη ρεηξνλνκίεο ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο δηαπεξλνχλ ην 
δεκφζην ιφγν θαη ρψξν ηεο θξίζεο, αθφκε θη αλ παξακέλνπλ ζηε ζθηά, ή ζην 
ππνζπλείδεην, ηνπ αθεγήκαηνο.   

Θεσξψ θξίζηκν ζην ζεκείν απηφ λα πξνβιεκαηνπνηεζνχλ δπν «θνηλφηνπεο» 
ελλνηνινγήζεηο. Η πξψηε: ην φηη «ιείπεη» ην θχιν απφ ηα αθεγήκαηα ηεο θξίζεο δελ 
ζεκαίλεη θαζφινπ φηη πξέπεη λα «επηζηξέςεη» κε ηηο ζπκβαηηθέο εθθνξέο ηεο 
ζπκαηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ σο θαηεμνρήλ «επάισηε νκάδα» ή κε ηε κνξθή ηνπ 
έκθπινπ δηκνξθηζκνχ. Άιισζηε, κε απηέο ηηο κνξθέο, δελ «ιείπεη» θαη ηφζν ην θχιν. 
Απηφ πνπ ιείπεη, επηζθηάδεηαη ή απνζησπάηαη είλαη ε νπηηθή ησλ ζπνπδψλ θχινπ θαη ηεο 
θεκηληζηηθήο/θνπήξ ζεσξίαο: ε ζεσξία ηνπ θχινπ σο θξηηηθή επηζηεκνινγία ηεο θξίζεο. 
Καη ε δεχηεξε: αλ καο ελδηαθέξεη ε ζεσξία ηνπ θχινπ σο κριηική επηζηεκνινγία ηεο 
θξίζεο, ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο αλαιπηηθήο εξγαζίαο καο δελ είλαη, γηα ιφγνπο πνπ ζα 
εμεγήζσ ζε ιίγν, ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο αιιά ε δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο θξίζεο. Απηφ 
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πνπ ελδηαθέξεη είλαη ην πψο ε θξίζε γίλεηαη εξγαιείν άζθεζεο εμνπζίαο, ην πψο 
επηηειείηαη θαη ηη επηηειεί ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Δηδηθφηεξα, θαινχκαζηε λα 
δηεξεπλήζνπκε ηελ ηξέρνπζα κεηαηφπηζε πνπ ηειείηαη ζην πεδίν ηεο βηνπνιηηηθήο, απφ ην 
θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαλνληθνχ κέζσ πνιηηηθψλ πξφλνηαο πξνο ηελ 
παξαγσγή θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ κε ηε ζεηξά 
ηνπο εγθαζηδξχνπλ κηα ηάμε ηνπ θαλνληθνχ.  

Δθηφο απφ ηερληθή θπξηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ηνλ σκφ ξεαιηζκφ ηεο 
αλαδηαλνκήο, ε θξίζε απνηειεί θαη έλα απηαξρηθφ «θαζεζηψο αιήζεηαο», έλα θαζεζηψο 
γλψζεο θαη εμνπζίαο πνπ επηδεηεί λα απνθιείζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 
ελαιιαθηηθήο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο θξηηηθήο. Η λενθηιειεχζεξε ππαγσγή ηεο 
γλψζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή απνζηξέθεηαη ηελ εηεξνθξνζχλε: ή ηελ απνθιείεη ή 
ηελ ελζσκαηψλεη. Απφ ηελ άιιε, ε θξηηηθή ζθέςε, σο δηαλνεηηθή θαη πνιηηηθή πξαθηηθή 
πνπ ζηεξεί ηηο λφξκεο απφ ηελ νληνινγηθή ηνπο ζεκειίσζε, είλαη εμ νξηζκνχ ζθέςε ζε 
θξίζε. Η ζεσξία ηνπ θχινπ απνηειεί κηα ηέηνηα θξηηηθή επηζηεκνινγία ηεο θξίζεο.  

Η ζεσξεηηθν-πνιηηηθή ζεκαζία θαη, ζα έιεγα, θαη ε επαλαζηαηηθφηεηα ησλ πνπδψλ 
Φχινπ έγθεηηαη ζην φηη πξνβιεκαηνπνηνχλ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γλψζεο, ην 
ηη κεηξάεη σο γλψζε θαη πνηνη/πνηεο ινγίδνληαη σο ππνθείκελα γλψζεο. Η κειέηε ηνπ 
θχινπ δελ απνηειεί απιψο θαη κφλν (κηα αθφκε) ζεκαηηθή, φπσο ζα απαηηνχζε ν 
αλαιπηηθφο ζεηηθηζκφο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη σο επθαηξία πεξαηηέξσ 
ππνζηαζηνπνίεζεο ησλ θαζηεξσκέλσλ έκθπισλ θαηεγνξηψλ. Δίλαη ζεσξεηηθνπνιηηηθή 
ζθεπή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο πνπ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ 
πνιηηηθνχ, ηεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηαθνξάο, 
ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο.   

Δλψ φκσο κηιάκε γηα απνχζεο πξνζεγγίζεηο θαη εθηνπηζκέλα ζψκαηα, ηελ ίδηα ζηηγκή 
ν δεκφζηνο ρψξνο είλαη ηφπνο «έθζεζεο», εληφπηζεο θαη πγεηνλνκηθήο ξχζκηζεο έκθπισλ 
/ ζεμνπαιηθνπνηεκέλσλ ζσκάησλ. Ο δησγκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηαβξνρζίζζεθαλ απφ 
ηα κήληηα σο «ηεξφδνπιεο θνξείο ηνπ AIDS» θαη απεηιή γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, ηα 
πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ ηξαλο γηα λα «βειηησζεί ε εηθφλα ηεο πφιεο» ζχκθσλα κε ηα ιφγηα 
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαη ε λενλαδηζηηθή επηρείξηζε εθθαζάξηζεο πνπ αθνχεη ζην 
αλαηξηρηαζηηθφ πιελ εχγισηην φλνκα «αίκα-ηηκή» δελ απνηεινχλ εμαηξέζεηο αιιά 
ζπζηαηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηραξάθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ σο 
απνθαζαξκέλνπ εζληθνχ θνξκνχ-ζε-θξίζε.  

πσο έδεημε ν εζηθφο παληθφο γηα ηα κνιπζκαηηθά, γπλαηθεία μέλα ζψκαηα πνπ 
«κνιχλνπλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα», ην θαζεζηψο ηεο λενθηιειεχζεξεο θξίζεο (φπνπ 
βαζηιεχεη ε «λφκηκε» αλνκία) γίλεηαη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάδπζε θαζεζηψησλ 
«λφκνπ θαη ηάμεο», κε γλψκνλα ηελ εζληθή, νηθνγελεηαθή θαη έκθπιε πεηζαξρία –ηελ 
εζληθή αξξελσπφηεηα. Γελ είλαη αζθαιψο δηφινπ ηπραίν φηη ν λένο ππνπξγφο Τγείαο 
Άδσληο Γεσξγηάδεο, ζε κηα απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο πνπ ππέγξαςε σο κέινο ηεο 
θπβέξλεζεο, επαλέθεξε ζε ηζρχ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε «γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
δηάδνζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ», γλσζηή πιένλ θαη σο «δηάηαμε Λνβέξδνπ».   

Απηή ε πγεηνλνκηθή θαη επηδεκηνινγηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θαη πεξηραξάθσζεο 
ηνπ ρψξνπ, πνπ απνηειεί, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαθπβέξλεζεο 
κέζσ ηεο θξίζεο, δελ αλαθέξεηαη ζε έλαλ ρψξν θπξίαξρεο θαη θπξηαξρηθήο εδαθηθφηεηαο 
αιιά θπξίσο ζηηο «γεσκεηξίεο ηζρχνο» πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ππνθεηκέλσλ 
ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηεο 
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εζληθήο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο.1 Με απηή ηελ έλλνηα, ηα ζπλαζξνηζκέλα ζψκαηα θαη ε 
νξηδφληηα εμεγεξκέλε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ θηλεκάησλ Occupy αλαδνκνχλ δπλεηηθά ην 
ηη ινγίδεηαη σο δεκφζηνο ρψξνο θαη ηη ινγίδεηαη σο ρψξνο ηεο πνιηηηθήο.  

Βέβαηα, πάληα δελ ήηαλ ν δεκφζηνο ρψξνο ηφπνο θαη  ηξφπνο «έθζεζεο» ζσκάησλ, 
ηφπνο φπνπ ηα ζψκαηα πινπνηνχληαη, κπαίλνπλ ζε ηάμε ή δελ κέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο, 
εθηνπίδνληαη θαη εληνπίδνληαη; Πξάγκαηη. Δπηρεηξψληαο λα θαηαλνήζνπκε ηελ εηδηθή 
έληαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηδεκηνινγία ηεο θξίζεο θαη ηελ εζηθή νηθνλνκία ηνπ 
«ηνμηθνχ ρξένπο» ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (κε ηηο εηδηθέο παξακέηξνπο ηεο 
εκπνξεπκαηνπνίεζεο/ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο θαη 
εθπαίδεπζεο), βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ πξφθιεζε λα εμεηάζνπκε πώς παράγεηαι ασηό 
ποσ σπάρτει ήδη. Πψο παξάγνληαη, μαλά θαη μαλά, νη ζπλζήθεο ηνπ «εθηφο ηφπνπ», αιιά θαη 
ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ εθηφο ηφπνπ. Απηή ε θνηλσληθή ρξνληθφηεηα πνπ δηαπεξλά θαη ξπζκίδεη 
ηελ θαλνληζηηθή επαλάιεςε, αλ θαη αηειψο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηηειεζηηθφηεηα ηνπ 
θχινπ. Σν θχιν αθνξά κηα δηαξθψο αζηάζκεηε επηηειεζηηθή ηξνρηά ζπκππθλσκέλεο 
ηζηνξηθφηεηαο, πνπ πεξηπιέθεη, απεδαθνπνηεί θαη ζέηεη ζε δνθηκαζία ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο “αλήθνπκε” ζην θχιν καο ή απηφ καο “αλήθεη”. [Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο 
θηιειεχζεξεο ελλνηνινγήζεηο ηνπ θχινπ θαη ηε ινγηθή ηνπ έρεηλ θαη αλήθεηλ είλαη εδψ 
θξίζηκε αιιά δελ έρσ ην ρξφλν λα ηελ αλαπηχμσ ζ‟ απηή ηελ αλαθνίλσζε. Αξθεί φκσο λα 
αλαθέξσ φηη ν ηδηνθηεηηθφο αηνκηθηζκφο απνηειεί ην θαηεμνρήλ θαλνληζηηθφ ηδεψδεο ηνπ 
θηιειεπζεξηζκνχ: απηφ πνπ κνπ αλήθεη νξίδεη ην αλ θαη πψο αλήθσ. Η ηζηνξία ηνπ 
θαπηηαιηζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ self-possession, φπσο έρεη 
ππνζηεξίμεη ν C. B. Macpherson. Πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε ηε κε- θπξηφηεηα σο 
πθαξπαγή αιιά θαη σο πνιηηηθή ζπλζήθε ηεο πνιιαπιήο θαη έθθεληξεο ππνθεηκεληθφηεηαο 
πνπ εθζέηεη ηα φξηα ηνπ απηάξθνπο αηνκηθηζηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε 
ηνλ ηδηνθηεηηθφ αηνκηθηζκφ, ζην βηβιίν πνπ γξάςακε κε ηελ Σδνχληηζ Μπάηιεξ, 
Dispossession: The Performative in the Political, Polity, 2013]. 

Έλα παξάδεηγκα ηνπ πώς παράγεηαι ασηό ποσ σπάρτει ήδη είλαη ην φηη ζπρλά ε αλάιπζε 
ηεο λενθηιειεχζεξεο επηζθαιεηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο επηζθηάδεη ην γεγνλφο φηη ε 
γπλαηθεία θαη ε κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία ήηαλ πάληνηε επηζθαιήο: δεπηεξεχνπζα, 
ππνηηκεκέλε, αλαιψζηκε, αιιά θαη δνκηθά απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή 
ησλ παηξηαξρηθψλ θαη θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο· επίζεο, ζηαηηθή θαη πεξηνξηζκέλε 
ζηε γεσγξαθηθή θαη ζπκβνιηθή επηθξάηεηα ηνπ νίθνπ, αιιά ηαπηφρξνλα επηηαθηηθά 
αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο «ειεχζεξεο αγνξάο» θαη ηε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 
Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηελ άκηζζε νηθηαθή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ππεξ-
εθκεηαιιεπκέλε εξγαζία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε απνηθηνθξαηηθή θπξηαξρία, αιιά 
θαη ε κεηααπνηθηαθή παγθφζκηα νηθνλνκία. Θα πξέπεη εδψ, έζησ θαη παξελζεηηθά, λα 
επηζεκάλσ φηη ε επηζθάιεηα δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο κηα ζπλζήθε ζπκαηνπνίεζεο 
ησλ γπλαηθψλ νχηε σο επθαηξία λνζηαιγηθήο εμηδαλίθεπζεο παιαηφηεξσλ, δήζελ 
«αζθαιέζηεξσλ» εξγαζηαθψλ θαζεζηψησλ, ηδηαίηεξα αλ απηά ζπλεπέθεξαλ κηα «ζηαζεξή 
δσή» ζεκειησκέλε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νηθνθεληξηθήο ζειπθφηεηαο.   

                                                           

1 πσο ππνζηεξίδεη ε Doreen Massey, ν ρψξνο είλαη πάληα γξακκσκέλνο, νξγαλσκέλνο γχξσ απφ 
γεσκεηξίεο εμνπζίαο. Βι. Doreen Massey, Space, Place, Gender. Polity Press, 1994. Βι. θαη Νηίλα Βαΐνπ, 
«Η πφιε: έλαο ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο;», ζην Αναπαραζηάζεις ηης Θηλσκόηηηας: Φεμινιζηικές Προζεγγίζεις, 
Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, 1994.  
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Έλα αθφκε παξάδεηγκα: Η απνζηξνθή γηα ηνλ/ηελ άιινλ/άιιε, κε ηε κνξθή ηεο 
εηνηκνπφιεκεο εζλνκαγθηάο, ηεο εζλνθπιεηηθήο θαζαξφηεηαο, ηνπ κηζνγπληζκνχ θαη ηεο 
εζληθήο εμηδαλίθεπζεο ηεο κεηξφηεηαο, πνπ έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζην ιφγν θαη ηηο 
πξαθηηθέο ηεο λενλαδηζηηθήο νξγάλσζεο, «παηάλε» ζε «παηξνπαξάδνηα» αμηαθά 
ζπζηήκαηα πνπ πξνυπήξραλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ηα ζπκθξαδφκελα ηεο θνηλσληθήο 
εμαζιίσζεο θαη ππφ ηε αηγίδα ηεο λενθηιειεχζεξεο θπβεξλν-ινγηθήο, ε επηρείξεζε «αίκα-
ηηκή» (κε ηηο πξνθαλείο εζλνθπιεηηθέο θαη έκθπιεο ζπλδειψζεηο) απνθηά πεξαηηέξσ 
εξείζκαηα θαη αμηψζεηο λνκηκνπνίεζεο. 

Πάλησο απηή ε επηιεθηηθή αξρεηνζέηεζε «θξίζηκσλ» ζπκβάλησλ σο «θξίζεσλ» 
δείρλεη φηη ε θξίζε, σο αληηθείκελν γλψζεο θαη εμνπζίαο, ιεηηνπξγεί σο επέιηθην θαη 
ζηξαηεγηθφ θξηηήξην ηνπ ηη παξάγεηαη θαη ινγίδεηαη σο αμηνκλεκφλεπηε θξίζε. Απφ πνηα 
ζέζε ππνθεηκέλνπ θαη εκπεηξίαο κεηξάεη θάπνηα θξίζε σο θξίζε; Ση είδνπο θαζεζηψηα 
ρξνληθφηεηαο θαη ηζηνξηθφηεηαο παξάγεη (ή δελ παξάγεη) ε ζπγθεθξηκέλε θαη θάζε θξίζε; 
Καη ην θαηεμνρήλ πνιηηηθφ δήηεκα γηα ηελ εμνπζία θαη ηε γλψζε ηεο θξίζεο: πνησλ νη 
θσλέο πεξηιακβάλνληαη θαη πνησλ φρη, πψο δηακνξθψλεηαη ην ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί 
λα ιερζεί;  

Η βηνπνιηηηθή ηεο θξίζεο ζπληζηά έλα θαζεζηψο γλψζεο θαη εμνπζίαο πνπ ππάγεη 
θάζε πνιηηηθφ ιφγν θαη ζηάζε ζηε κε-ζεκαζκέλε αξρή (“unmarked universal”) ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο. Σν «κε-ζεκαζκέλν» εμαιείθεη ηα ίρλε ησλ 
εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ην νξγαλψλνπλ σο ηέηνην. Πνηθίιεο επεμεξγαζίεο ζην 
πιαίζην ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο έρνπλ δείμεη φηη ην πξφηππν ηεο κε-ζεκαζκέλεο 
ιεπθήο, αζηηθήο, εηεξνθπιφθηιεο αξξελσπφηεηαο εκπεδψλεηαη θαλνληζηηθά κέζσ ηεο 
παξαγσγήο ζεκαζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνπ φρη κφλν ζεσξνχληαη φηη δελ απνηεινχλ μέρος, 
αιιά θαη εθιακβάλνληαη σο απεηιεηηθέο μερικόηηηες ζην βαζκφ πνπ δελ ζσμμερίζονηαι 
ηελ «νπζία» ηεο αλζξψπηλεο νηθνπκεληθφηεηαο. Γπλάκεη ηεο κε-ζεκαζκέλεο θαηεγνξίαο 
«νηθνλνκία», κεηαηξεπφκαζηε φινη ζε «απιψο αλζξψπνπο», ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε 
επηθξάηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ νινέλα θαη πεξηνξίδεηαη θαζψο ε ινγηζηηθή ηεο θξίζεο 
παξάγεη αλαιψζηκεο, απνθιεηζκέλεο θαη πεξηηηέο κνξθέο δσήο. Μέζσ ηεο 
θαλνληθνπνηεηηθήο βίαο ηεο ινγηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεξαξρείηαη θαη επηκεξίδεηαη ην 
επάισην ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξη-νξίδεηαη απηφ πνπ είλαη πνιηηηζκηθά δηαλνεηφ 
ππνθείκελν, ελψ ηα «μέλα ζψκαηα» εγθιείνληαη θαη απνθιείνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη 
παξαιείπνληαη. Άξα, ε πξφθιεζε είλαη λα θαηαιάβνπκε ηη είδνπο έκθπιεο, ζεμνπαιηθέο, 
θπιεηηθέο, ηαμηθέο δηαδηθαζίεο ππνθεηκελνπνίεζεο ππνζηεξίδνπλ ηε βηνπνιηηηθή ηνπ 
λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

Δπνκέλσο, δελ είλαη κφλν νη ζησπέο πνπ θαινχκαζηε λα αληρλεχζνπκε αιιά θαη ηελ 
παξαγσγή ησλ ιφγσλ. Οη νληνινγίεο ηνπ έκθπινπ εηεξνθαλνληθνχ δηπνιηζκνχ, φπσο 
εθθαίλνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο θαηαζθεπέο ηεο αξξελσπφηεηαο θαη ηεο ζειπθφηεηαο, 
βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα απηήο ηεο βηνπνιηηηθήο ινγηζηηθήο ηνπ παξαγσγηθνχ, 
αληαγσληζηηθνχ θαη αλαιψζηκνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Απνηεινχλ   θαλνληζηηθά ηδεψδε, 
ηερλνινγίεο θαλνληθνπνίεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην έζλνο-ζε-θξίζε ζέηεη θαη εμαζθαιίδεη 
ηνπο φξνπο νηθεηφηεηάο ηνπ: κηαο νηθεηφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηε ξνπηίλα ηνπ έκθπινπ 
δηκνξθηζκνχ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο εηεξνθαλνληθφηεηαο.  
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Θα ήζεια ινηπφλ εδψ λα ππνζηεξίμσ φηη ε “αζηάζεηα” θαη ε “θξίζε” ιεηηνπξγνχλ 
ζηεξεσηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο αιιειέλδεηεο 
έκθπιεο, εζληθέο θαη θπιεηηθέο λφξκεο.2 Η λενθηιειεχζεξε ζπλζήθε ηεο θξίζεο θαη ηεο 
επηζθάιεηαο πξνζθέξεη εχθνξν έδαθνο γηα ηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζε ησλ εκπεδσκέλσλ 
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δηαθξίζεσλ θαη ηεξαξρηψλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν αιιά θαη ηνλ 
έκθπιν δηαρσξηζκφ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ: νη γπλαίθεο ζην ξφιν ηεο νηθηαθήο θαη 
αλαπαξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη νη άλδξεο εγγπεηέο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
ζεκαηνθχιαθεο ηεο ηηκήο ηνπ έζλνπο. Καη φινη θαη φιεο καδί πίζσ νινηαρψο ζηηο αμίεο 
ηεο «ειιεληθήο νηθνγέλεηαο», ζηηο αξρέο ηνπ «νίθνπ», εθεί πνπ ε νηθν-λνκία (σο λνκή ηνπ 
νίθνπ) απνθηά ηε δηηηή έλλνηα αθελφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη 
αθεηέξνπ ηεο ξχζκηζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. Η νηθνλνκία γίλεηαη 
ην πεδίν φπνπ ε θαληαζηαθή θνηλφηεηα ηνπ έζλνπο ζπλέρεηαη κε βηνινγηθνχο δεζκνχο 
εηεξνθαλνληθήο αλαπαξαγσγήο θαη ελζαξθψλεηαη σο απζεληηθή θνηλφηεηα. 

Η παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ επάισηνπ κε έκθπινπο φξνπο είλαη θξίζηκε φςε 
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, απφ ηε κηα πιεπξά νη αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 
ακεηβφκελεο εξγαζίαο πιήηηνπλ ηηο γπλαίθεο, θαη, απφ ηελ άιιε, ζην πιαίζην ηνπ 
δηαρεηξηζηηθνχ ιφγνπ ηεο θξίζεο εκπεδψλεηαη ν έκθπινο βηνινγηζκφο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 
θαη νη γπλαίθεο γίλνληαη αληηθείκελν ελφο παηεξλαιηζηηθνχ πξνζεηαηξηζκνχ (σο «επάισηε 
νκάδα»). Αο αλαινγηζηνχκε πψο νη «κφλεο κεηέξεο» έθηαζαλ ηελ επνρή ηεο Θάηζεξ λα 
απνηεινχλ ζχκβνιν εμάξηεζεο (“nanny-state”), θνηλσληθήο κεηνλεμίαο θαη θαηάρξεζεο 
ηεο «επεξγεζίαο» ηνπ βξεηαληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, ή πψο νη Αθξν-ακεξηθαλέο κεηέξεο 
θαηαζθεπάζηεθαλ σο επνλείδηζηε ηαπηφηεηα θαη δπζβάζηαρην θνξηίν γηα ην 
βνξεηνακεξηθαληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.  

Αο κελ μερλάκε φηη ν λενζπληεξεηηζκφο ησλ δεθαεηηψλ 80 θαη 90 είρε θαηαζθεπάζεη 
γηα λα θπλεγά δπν ηαπηφηεηεο-θαληάζκαηα: ηηο ππεξ-αλαπαξαγσγηθέο θησρέο γπλαίθεο 
θαη ηνπο κνιπζκαηηθνχο νκνθπιφθηινπο. Απφ ηα κέζα ηνπ 90, ν εζηθφο παληθφο πήξε 
ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκίαο, έγηλε νηθνλνκηθφ ξίζθν ηεο ηνμηθήο εμάπισζεο.3  

Η λενθηιειεχζεξε δηαθπβέξλεζε επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 
ακεηβφκελεο εξγαζίαο (αιιά θαη ηεο επηζθάιεηαο θαη ηεο αλεξγίαο) θαηά θχιν, ελψ 
βαζαίλεη ηελ αληζφηεηα θαη ηε βία ηνπ ζεμηζκνχ θαη ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο. ηελ 
πεξζηλή εηήζηα δηάιεμε ζηε κλήκε ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά (2012), ε θεκηλίζηξηα 
ζεσξεηηθφο Γθάγηαηξη πίβαθ ππνζηήξημε θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ: φηη ε 
αλαπαξαγσγηθή εηεξνθαλνληθφηεηα απνηειεί ζεκειηαθή θφξκα θαη λφξκα ηνπ 
λενθηιειεπζεξηζκνχ, ε νπνία ππαγνξεχεη κνξθέο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο.4 
Θεσξψ θξίζηκν λα θαηαλνήζνπκε φηη ν λενθηιειεπζεξηζκφο είλαη, εθηφο απφ ζηξαηεγηθή 

                                                           

2 Βι. θαη: Έθε Αβδειά, «Σν θχιν ζηελ (ζε) θξίζε ή ηη ζπκβαίλεη ζηηο „γπλαίθεο‟ ζε ραιεπνχο θαηξνχο», 
Σύγτρονα Θέμαηα 115, ζ. 17-26, 2011. Αγγειηθά Φαξξά, «Σηκσξνί κε θχιν ζηνλ Αγ. Παληειεήκνλα», 
Δλζέκαηα, H Ασγή, 29.1.2012. Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, «Απφθξπθεο πηπρέο ηεο κειαλήο ςήθνπ», 
Δλζέκαηα, Η Ασγή, 1.7.2012. Αζελά Αζαλαζίνπ, «Η βηνπνιηηηθή ηεο απηαξρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ε 
δηαθπβέξλεζε ηνπ επηθίλδπλνπ ζψκαηνο», Δλζέκαηα, Η Ασγή, 16.9.2012. Νηίλα Βαΐνπ, «Γηεθδηθήζεηο 
θχινπ», Red Notebook, 5.10.2012. Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ, «Δίκαζηε φινη μεζθηζκέλεο αδεξθέο; 
Οκνθπινθηιία, Υξπζή Απγή θαη νκνθνηλσληθφηεηα», Δλζέκαηα, Η Ασγή, 21.10.2012.  
3 Bι. θαη Angela Mitropoulos, Contract and Contagion: From Biopolitics to Oikonomia. Minor 
Compositions, 2012.  
4 Gayatri Chakravorty Spivak, Η Εσρώπη και ο Ταύρος ηων Αγορών. Δηήζηα δηάιεμε 2012 ζηε κλήκε ηνπ 
Νίθνπ Πνπιαληδά. Δθδφζεηο Ιλζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο, 2013.  
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ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, θαη κηα επξχηεξε λενζπληεξεηηθή ηερληθή 
θξνλεκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε ελεξγνπνίεζε 
θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ, ηαπηφρξνλα θαη αδηάξξεθηα, ηελ αλαπαξαγσγηθή 
εηεξνθαλνληθφηεηα, ηελ νηθηαθή νηθνλνκία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ηελ εζληθή 
ηαπηφηεηα, ηελ παξαγσγή «ηθαλψλ» ζσκάησλ.   

Ο απηαξρηθφο ξεαιηζκφο ηεο θξίζεο απαηηεί κηα πνιηηηθν-νηθνλνκηθή επέλδπζε ζην 
ζψκα· ην ζψκα ηεο ιηηφηεηαο θαη ησλ «απαξαίηεησλ ζπζηψλ»· ην ζψκα ηνπ εζηθνχ παληθνχ 
θαη ηνπ ζπιινγηθνχ θφβνπ, ην εζληθφ ζψκα ηνπ νπνίνπ ε θαζαξφηεηα απεηιείηαη, ην 
κεηακειεκέλν ζψκα ηνπ ρξένπο πνπ πξέπεη λα αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη ηε 
ληξνπή ζε ππεξεθάλεηα, ην επάισην ζψκα, ην επηθίλδπλν ζψκα θαη ην ζψκα ζε θίλδπλν, ην 
ζψκα πνπ νξίδεηαη σο μέλν ή κε αθνκνηψζηκν, ην ζψκα εθείλν πνπ νθείιεη ηελ νδχλε θαη ηελ 
εππάζεηά ηνπ ζηελ κε-αληαγσληζηηθή αηνκηθφηεηά ηνπ. Απηή ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 
επέλδπζε ζηε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ, κηα επέλδπζε πνπ ελέρεη θαηαζηαηηθά αθφκε θαη ηελ 
εγθαηάιεηςε ζην ζάλαην, δελ έρεη λα θάλεη κε κηα άλεπ φξσλ αδηαθνξνπνίεηε ζπκπεξίιεςε 
αιιά κε ηνλ επηκεξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο ππφ φξνπο. Η 
επηζηξάηεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο «επέλδπζεο» ζην ζψκα απνηππψλεηαη άιισζηε 
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηζηνξία ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Η νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ 
Γάιινπ θπζηνθξάηε θαη ηαηξνχ ηνπ 18νπ αηψλα François Quesnay, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηα 
πξψηα βήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη ηεο «νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο», 
δηακνξθψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο ηαηξηθήο γλψζεο ηεο επνρήο, θαη εηδηθφηεξα κέζσ 
ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, φπσο απηή είρε ζπζηεκαηνπνηεζεί απφ 
ηνλ William Harvey ην 1628. Σν laissez-faire νθείιεη πνιιά ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, 
αθνχ ν Quesnay έβιεπε ηελ νηθνλνκία ησλ εκπνξεπκάησλ σο αληίζηνηρε κε ηελ θπθινθνξία 
ηνπ αίκαηνο. Χζηφζν, φπσο καο ζπκίδεη ν Μηζέι Φνπθψ, ν λενθηιειεπζεξηζκφο δελ έρεη κφλν 
λα θάλεη κε ην laissez-faire, αιιά κε «κφληκε επηηήξεζε, δξαζηεξηφηεηα, παξέκβαζε» 
(permanent vigilance, activity, intervention).5  

Δίλαη ινηπφλ θαίξηαο ζεκαζίαο ζήκεξα λα πάκε πέξα απφ ηνπο απηνκαηηζκνχο ηνπ 
νηθνλνκηζκνχ θαη λα βαζχλνπκε ηηο επεμεξγαζίεο καο γηα ηε ζρέζε λενθηιειεπζεξηζκνχ, 
θξαηηθνχ ξαηζηζκνχ θαη θνηλσληθνχ εθθαζηζκνχ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα επελεξγνχλ σο ζεκειηαθέο δηαζηάζεηο ηνπ 
εθθαζηζκνχ ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. Η ππαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζην «θπζηθφ» ξφιν ηεο 
νηθηαθήο θξνληίδαο ζην πιαίζην ηνπ απνδεθαηηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο, ε 
αλαζθάιηζηε εξγαζία ηεο νηθηαθήο θξνληίδαο πνπ αλαιακβάλνπλ κεηαλάζηξηεο απφ ηνλ 
παγθφζκην λφην, νη απνθιεηζκνί ηνπ νηθνγελεηνθξαηηθνχ κνληέινπ θξνληίδαο, ε δηαπφκπεπζε 
ησλ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ, ν λενλαδηζηηθφο φρινο έηνηκνο λα ιηληζάξεη ηηο «μεζθηζκέλεο 
αδεξθέο» έμσ απφ ην ζέαηξν Υπηήξην, ηα ξαηζηζηηθά πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ ηξαλο αηφκσλ 
απφ ηελ Αζηπλνκία Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ «λα βειηησζεί ε εηθφλα ηεο πφιεο»: δελ είλαη 
απιψο δεπηεξεχνληα νχηε «κεηνλνηηθά» ζπκπηψκαηα ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο 
σκφηεηαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο. Δίλαη ν αζέαηνο θαη άδεινο θαλφλαο ηεο. Απνηεινχλ 
απνηππψκαηα κηαο βηνπνιηηηθήο πνπ δελ είλαη απιψο παξάπιεπξε απψιεηα ηεο θξίζεο αιιά 
θξίζηκε ζηξαηεγηθή δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο θξίζεο. 

                                                           

5 Γηα ηε βηνπνιηηηθή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, βι. Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the 
Collége de France, 1978-1979. 
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 Όπσο γλσξίδνπκε φινη, ήδε κπιεγκέλνη θαη δφθηκνη αζθεηέο ζηηο αηηίεο θαη ηα 
ζπκπηψκαηα ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θξίζεο ηεο ηειεπηαηαο πεληαεηίαο 
ζηνλ λφην ηεο επξψπεο, ζηνλ βνξξά ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ αιιά θαη ζηηο δπηηθέο 
δηνηθεηηθέο νληφηεηεο ηεο εγγχο αλαηνιήο, ζηελ πεξίκεηξν δειαδή ηεο Μεζνγείνπ 
ζαιάζζεο, ην ζχλνιν ησλ βεβαηνηήησλ γηα ηελ θνηλή δσή θαη ην αμηαθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πιέγκα πνπ ηελ θαζφξηδε γηα ηνπιάρηζηνλ κηζφ αηψλα έρεη δηαξξαγεί. Απηή ε δηάξξεμε 
ζπκπαξέζπξε καδί ηεο φρη κφλν ηηο πιηθέο βεβαηφηεηεο, ηελ επζηάζεηα θαη ηελ 
επξσζηφηεηα ηεο δσήο ‘’...φπσο ηελ μέξνπκε...’’ αιιά θαη ην ηδενινγηθφ ηεο πιέγκα, ην 
αμηαθφ ηεο ζχζηεκα πνπ ζπγθξαηνχζε θαη ζπγθξνηνχζε ηελ γεληθή θαη κεξηζηή ηδέα γηα 
ηνλ πνιηηηζκφ.  

H ηδενινγηθή νηθνλνκηθν-γελήο αγξηφηεηα ηνπ λεν-θηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζκνχ 
εθθξαζκέλνπ απφ ηα ηππηθά δεκνθξαηηθν-θαλή θαζεζηψηα ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ θαη ε 
ζξεζθεπηηθν-γελήο αγξηφηεηα ησλ απνιπηαξρηψλ ζηηο λφηηεο θαη αλαηνιηθέο αθηέο ηεο 
κεζνγείνπ πθίζηαληαη κία εμσηεξηθή θαη κία εζσηεξηθή ζπληξηπηηθή πίεζε αλαδηάζξσζεο 
εγθαηαιείπνληαο ή αλαδηαηάζζνληαο ηαρχηαηα ηα ηζρπξά ηνπο θνηλσληθά θαη ηδενινγηθά 
ππφβαζξα. Απηφ πνπ γίλεηαη θαλεξφ είλαη πσο ε δηαβξσηηθή ηζρχο ησλ εζσηεξηθψλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ νξηζκνχ θαη θαζνξηζκνχ ηεο ηδέαο θαη ησλ 
πξαθηηθψλ γηα ‘’...ηα ηππηθά ηεο δσήο φπσο ηα μέξνπκε...’’ ( 1.  ε δηάρπζε θαη 
εγθαηάζηαζε ηεο απνθιεηζηηθήο ηδενινγίαο ηεο λεν-θηιειεχζεξεο αγνξάο, 2. ε 
εγθαηάζηαζε ηεο ηδέαο θαη ησλ ηδενινγηθψλ δηαθιαδψζεψλ ηεο βην-πνιηηηθήο ησλ 
αιιεπάιιεισλ θξίζεσλ σο ζπληζηακέλσλ ηεο γεληθήο ηδέαο ηεο θξίζεο σο ζπζηαηηθνχ 
ηεο δσήο, 3. Ζ πιεκκπξίδα ησλ δεηγκάησλ ηνπ απνηθηζκνχ ηνπ θαληαζηαθνχ έσο ην 
ζεκείν ηεο θαηαζθεπήο ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ αλζξψπνπ ησλ δηάζπαξησλ θαη άηαθησλ 
ηδενινγεκάησλ, ησλ εμαξηεζηνγφλσλ θαηλνκέλσλ, θαη φρη ηεο δπλαηήο θαη αλεμέιεγθηεο 
ειθπζηηθφηεηαο ηεο δσήο) ζπλεηέιεζε ζηελ ξαγδαία δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηφζν 
ησλ θαηλνκέλσλ δπηηθψλ επξσπατθψλ δεκνθξαηηθψλ ηνπ λφηνπ φζν θαη ησλ θαηλνκέλσλ 
ζηαζεξψλ απνιπηαξρηψλ ηνπ αθξηθαληθνχ βνξξά θαη ηεο αζηαηηθήο δχζεο.                 Ζ 
πνηθηιία θαη ε πινθή ησλ δηθηχσλ ηφζν ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ειίη φζν θαη 
ηεο γεληθήο δηάρπηεο θνηλσληθήο δηαθζνξάο θαζψο θαη ε ηερληθή αληθαλφηεηα ζηελ 
επέιηθηε θαη αθξηβή δηαρείξεζε θάζε πνζφηεηαο πινχηνπ, πνπ πξννξηδφηαλ λα δηαρπζεί 
νκαιά ζην εζσηεξηθφ απηψλ ησλ θνηλσληψλ ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζηαηεχζεη ην 
θνηλσληθφ πιέγκα αλαγθψλ θαη εθδειψζεσλ, ππνλφκεπζε θαη δηέιπζε ηνπο ήδε 
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εμνπδεηεξσκέλνπο απφ ην ζέακα*1 θνηλσληθνχο ηζηνχο ζπληειψληαο θαίξηα ζηελ 
θαηαζηξνθή ηνπο, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο δειαδή ζε ιεηηνπξγηθά θαη 
εξγαιεηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο αγνξάο*2. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηαζηξνθήο, ηνπ 
κεηαζρεκαηηζκνχ, δελ θαίλεηαη λα έρεη έλα ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο ηεξαξρίεο θαη ηηο δνκέο 
ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο αγνξάο αιιά ζπλέηξηςε, κεηαζρεκάηηζε ηδενινγηθά δειαδή, 
ην δηαξθψο πθηζηάκελν θαη απαζέο θνηλσληθφ ζψκα. Ζ θξίζε*3, σο δηαξθήο ζπλζήθε 
ζπγθξφηεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θνηλσληψλ, απνηέιεζε θαη απνηειεί ζπλερψο είηε 
έλαλ επηηαρπληή (ε ελεξγή θξίζε κηάο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο έλαληη ελφο γεγνλφηνο 
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο) είηε έλα εξγαιείν επηβνιήο θάζε πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ 
δηαθπβέξλεζεο πιεζπζκψλ ζε ζπγθέληξσζε, θάζε εηδηθνχ θαη γεληθνχ, αηνκηθνχ θαη 
δεκφζηνπ ειέγρνπ (ε πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ηεο εγθαζίδξπζεο ζπλζεθψλ θξίζεο σο ηερληθή 
ηεο βην-πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο). Ζ ηξνκνθξαηία ησλ θπβεξλν-ηερληθψλ πνπ 
ζπλνςίδεηαη ζηηο θξάζεηο θαη ηα ζπλνδά ζηξεβιά ή εμνπδεηεξσκέλα πεξηερνκελά ηνπο γηα 
ην ‘’...θνηλφ ρξένο...’’, ηελ ‘’...θνηλή θαη ηζρχνπζα απνθιεηζηηθή ηδενινγία ηεο αγνξάο...’’, 
ηελ ‘’...ζεακαηηθνπνίεζεο ηεο δεκνθξαηίαο...’’ θαη ηελ ‘’...άθσλε δσή ζε 
ζπγθέληξσζε...’’ εμαπιψλεηαη θαη θπξηαξρεί ρσξίο λα ζπλαληήζεη ηζρπξέο αληηζηάζεηο, 
ρξεψλεηαη επί θαη κνξθνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο ελψ νη 
νηθνλνκηθέο θαη θπβεξλεηηθέο ειίη παξακέλνπλ παξαγσγνί, ρεηξηζηέο θαη νδεγνί ηεο. 

ηελ Δπξψπε, ζην κέησπν ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηηο αθηέο ηεο εγγχο αλαηνιήο 
αλαδηαηάζζεηαη ξαγδαία νιφθιεξν ην ππφβαζξν ηεο ηδέαο θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο 
αγνξάο θαη καδί κε απηφ αλαδηαηάζζεηαη ε ηδέα γηα ηνπο ηχπνπο θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο 
δσήο σο θαζεκεξηλψλ ζηξαηεγηθψλ πξαθηηθψλ εγγχηεηαο θαη κνηξαζκέλεο ζθέςεο*4. 
Κάζε θαηάθηεζε θαη θάζε νινθιήξσζε ελφο νξάκαηνο γηα ηελ εξγαζία θαη ηα θνηλά, 
κεξηζηά ηππηθά ηεο δσήο, ηελ δεκηνπξγία, δειαδή, θαη ηελ απφιαπζε ηνπ ειεχζεξνπ 
ρξφλνπ, ηηο πνιηηηθέο θαη θηινζνθηθέο εληζρχζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο ησλ δπλαηνηήησλ 
πχθλσζεο ησλ ζπλεπξέζεσλ, ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 
λένπ πιήζνπο πξαθηηθψλ αιιειεγγχεο, ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηεο εμνκάιπλζεο ησλ 
αληζνηήησλ,  θαηαξξέεη θαη νπηζζνρσξεί εμαηηίαο ηνπ ηδενινγηθνχ ζηξαηεγηθνχ ξήγκαηνο, 
ηεο εμνπδεηέξσζεο θάζε δπλαηφηεηαο αληαπφθξηζεο θαη αληαπάληεζεο ζε φζα 
επηβάιινληαη θαη εγθαζηδξχνληαη. Οη θνηλσλίεο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Αδπλαηνχλ 

                                                        
1. Γθί Νηεκπφξ. Η Κοηλωλία τοσ ζεάκατος. Δδάθην 42, : ‘’…Σν ζέακα είλαη ε ζηηγκή φπνπ ην εκπφξεπκα 
θαηάθεξε λα θηάζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηνρή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Όρη κφλνλ ε ζρέζε κε ην εκπφξεπκα 
είλαη νξαηή, αιιά δελ βιέπνπκε πηά παξά κφλνλ απηή : ν θφζκνο πνπ αληηθξίδνπκε είλαη ν θφζκνο ηνπ 
εκπνξεχκαηνο. Ζ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή παξαγσγή επεθηείλε ηε δηθηαηνξία ηεο  ηφζν ζε έθηαζε φζν θαη 
έληαζε...’’   

2. Γεληθέο Οκνζπνλδίεο εθπξνζψπεπζεο θιάδσλ ηεο εξγαζίαο ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 
θαζνξηζκνχ ηνπ κηζζνχ, νκάδεο θαζνξηζκνχ πνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (‘’think tanks’’) θαη επηξξνήο ηεο 
λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ρνξεγνί ζηξαηεγηθψλ πσιήζεσλ ηδενινγίαο θαη δηαθεκηζηηθψλ ηαθηηθψλ γηα ηε δσή 
θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαζεκεξηλνχ. 

3. Με ην δηπιφ λφεκά ηεο, ηελ εμσηεξηθή ηεο ζπλείδεζεο θίλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (π.ρ. ε θξίζε ηεο 
νηθνλνκίαο, ε πνιηηηθή θξίζε)  αιιά θαη ηελ άιιε, ηελ δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα, ηελ  ελδνγελή ππνρξέσζε ηεο 
ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπλείδεζεο γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ άκπλα έλαληη κηάο αιιαγήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

4. έξδ Λαηνχο. Σν ζηνίρεκα ηεο απν-αλάπηπμεο. ει. 15, : ‘’ Οη ππεξθαηνηθεκέλεο θαη εθπησρεπκέλεο 
πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, εκπξνζζνθπιαθή κηάο επείξνπ ζε θαηάζηαζε εγθαηάιεηςεο, είλαη 
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ρσξηζκέλεο  απφ ηηο αθηέο ηεο επεκεξίαο νη νπνίεο θαίλνληαη ζαλ 
απξφζηηνη παξάδεηζνη.’’ 
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λα ζπγθξνηήζνπλ ιεηηνπξγηθνχο ππξήλεο, ζηνραζηηθνχο ζχιαθεο παξαγσγήο ηδενινγίαο 
θαη αδηάζπαζηα κέησπα αληίζηαζεο.  

ε απηφ ην πεδίν ζχγθξνπζεο αθφκε θαη ε δηαιεθηηθή πξαθηηθή σο ζηνραζηηθφ ππφβαζξν 
θαη εξγαιεηαθή ηαθηηθή αλαδήηεζεο δηαθπγψλ απφ θαη πιαγηνθνπήζεσλ ηνπ θπξίαξρνπ 
θαη εγθαηεζηεκέλνπ κνληέινπ ζθέςεο θαη επηβνιήο έρεη ήδε εμνπδεηεξσζεί θαη 
κεηακνξθσζεί ζε ηαθηηθφ παηρλίδη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο δηακνξθψλσληαο θαη 
θαζνδεγψληαο ζεακαηηθά ηππηθά ζπκπεξηθνξάο (debates ή ‘’ζπδεηήζεηο θξαγήο’’)*5 
ψζηε ‘’...ε δνπιεηά λα γίλεηαη...’’. Έηζη, θαίλεηαη πσο, απηή ε επθπήο κεηαθίλεζε θαη 
ππνλφκεπζε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεσλ ηεο ζθέςεο πνπ αληρλεχεη, 
δεκηνπξγεί θαη απνδίδεη απαληήζεηο, ελεξγνπνηψληαο θαη θαηεπζχλνληαο δηαξθψο ηελ 
θνηλσληθή δπλαηφηεηα, ακπλφκελε ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεακαηηθνχ εμνπδεηεξψλεηαη 
πιήξσο. Απηή θαη θάζε δπλακηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή, ελεξγή, θαη πιήξσο 
επηβεβιεκέλε θπξηαξρία ηνπ θεθαιαίνπ. 

Έλα επίθαηξν παξάδεηγκα ζεκαησξφο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκππθλψλσληαη θαη 
ζπλεπηδξνχλ εηδηθά θαη θαίξηα ξπζκίδνληαο ηελ ηνπηθή κεηαβνιή ηνπ ρψξνπ θαη 
εμνπδεηεξψλσληαο ην ζεκαζηνινγηθφ πιαίζην πνπ ηελ ππνζηεξίδεη είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 
αλνηθηνχ κεηαιιείνπ ζηελ πεξηνρή ‘’θνπξηέο’’ ηεο Υαιθηδηθήο. Δθεί ππήξρε αλέθαζελ 
έλα ηππηθφ κεηαιιείν ζπκβαηηθήο εμφξπμεο κεηάιισλ πνπ, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 
θξίζεο απνδφζεθε σο ‘’επέλδπζε δσηηθνχ ελδηαθέξνληνο’’ ζε πνιπ-εζληθή κεηαιιεπηηθή 
εηαηξία εμφξπμεο ψζηε λα κεηαβιεζεί ζε κεηαιιείν αλνηθηνχ ηχπνπ πνιιαπιαζηάδνληαο 
δξαζηηθά θαη αλππνιφγηζηα ηελ θπζηθή επηβάξπλζε ηεο ηνπηθήο γεσ-κνξθνινγίαο θαη 
γεσγξαθίαο ζε απξνζδηφξηζην βάζνο ρξφλνπ. Απηή ε απφθαζε θαη ε επηβνιή ηεο φξηζε 
θαη επηηάρπλε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγθξνπζεο αθελφο ζε έλα εηδηθφ 
ηδενινγηθφ-ζηνραζηηθφ πεδίν θαη αθεηέξνπ θαη αιιειέλδεηα ζε έλα πξαθηηθφ-
επηθνηλσληαθφ πεδίν.  

Ζ πξφζεζε απηήο ηεο εηζήγεζεο είλαη ε αλίρλεπζε κηάο πηζαλήο ελεξγνχ θαη θαίξηαο 
ζπζρέηηζεο. Δίηε ελφο δεζκνχ δειαδή είηε ελφο ξήγκαηνο δπλαηφηεηαο κεηαμχ ησλ 
δπλαηψλ εξγαιείσλ-θεηκέλσλ θαη ησλ ζπλνδψλ πξαθηηθψλ εμειίμεσλ απφ ηελ πηνζέηεζε 
ηνπο. Δξγαιείσλ-θεηκέλσλ πνπ, είηε εκθαλίζηεθαλ εθεί λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα νξίδνπλ 
ηηο εηδηθέο ηνπηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ζπλνδνχο πξαθηηθέο θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ δξψλησλ 
ππνθεηκέλσλ είηε αλακέλνπλ αθφκε ηελ ππνδνρή ηνπο, ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εμαπφιπζε 
ηνπο, ηελ ξαγδαία πηνζέηεζε θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πνιηηηθά θαη ζηνραζηηθά εξγαιεία, 
εξγαιεία εμέδξεο θαη θνξείο εηδηθήο πνιεκηθήο ζεκαζίαο θαη ζεκαληηθήο εγθαηάζηαζεο 
ηδενινγίαο. Δξγαιείσλ-θεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηελ 
ηππηθή θαη νπζηψδε αληηπαξάζεζε ζε απηφ ην ρσξηθφ ζχιαθα ζρέζεσλ δηαθνξάο:  

1. ΟΗ ΖΜΑΗΔ Χ ΤΣΑΣΗΚΑ ΔΝΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ. 

                                                        
5. Με ηε θξάζε ‘’ζπδήηεζε θξαγή’’ (debate) νξίδσ έλα ηειεηνπξγηθφ ζεακαηηθφ ηππηθφ, θπξίσο ζηελ επνρή 
ηεο ςεθηαθήο θαηαζθεπήο ηεο δσήο ζαλ εηθνλνγξαθία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, φπνπ 
πξνζθέξνληαη θαη ‘’εμεηάδνληαη’’ δεκφζηα θαη ελδειερψο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο εθφζνλ φκσο έρεη ήδε 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην θξάηνο κία ζεηξά ηερληθψλ ή γξαθεηνθξαηηθψλ, λνκηθψλ επεκβάζεσλ πνπ 
εμνπδεηεξψλνπλ θάζε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ή κεηαζρεκαηηζκνχ. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε επηβνιή ηεο ηδέαο 
ηνπ απνθιεηζηηθνχ, ηνπ εηδηθνχ θαη ηδεψδνπο θξαηηθνχ ζηξαηεγήκαηνο (ε ράξαμε κηάο νδνχ ζηελ εμνρή ή 
ηελ πφιε, νη ππνδνκέο κηάο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, ν ζρεδηαζκφο κηαο επέθηαζεο ζηελ πεξηθέξεηα 
θαη ζηηο θνηλφηεηεο, ε ρξεκαηνδφηεζε σο ζχζηεκα φξσλ θαη πξνζεζκηψλ, ηα δηφδηα θαη ε κεηαηξνπή ηνπ 
δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο δηέιεπζεο ζε εκπφξεπκα.) έλαληη ηνπ αλέθηθηνπ θαη αηεινχο άιινπ, ηνπ 
δηαθνξεηηθνχ (ελαιιαθηηθνχ, ζπιινγηθνχ, επέιηθηνπ θαη, θπξίσο, αλαηάμηκνπ θαηά βνχιεζε).     
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1. Δθεί θαη γηαπηφ, ινηπφλ, εκθαλίζηεθε έλα θεωρηηικό-ιδεολογικό σπόβαθρο 
αναθοράς, ε θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε κηαο εηδηθήο πξνπαγάλδαο γηα ηελ ηαηξηαζηή ηδέα 
ηεο ρξήζεο ηνπ εγρσξίνπ πιήξνπο θφζκνπ θαη ηεο θαηλνκέλεο δσήο, απφ ηνλ θεληξηθφ 
δηνηθεηηθφ ππξήλα άζθεζεο εμνπζίαο, ηνλ εθηειεζηηθφ θνξέα ηεο επηβνιήο ηεο απφθαζεο 
θαη, ηαπηφρξνλα, εκθαλίζηεθε έλαο δπλαηφο δηαιεθηηθνο δηεγέξηεο, πνπ αληηπαξέζεζε ζε 
απηφ ην επηβεβιεκέλν εμσηεξηθφ ππφβαζξν αλαθνξάο έλα είδνο πρακηικών και 
θεωρηηικών ζπαραγμάηων-δηλώζεων θαη δηαδειψζεσλ. Χο αληίζηαζε, σο ακπληηθφο 
αληίινγνο, σο θνηλή θαη κεξηζηή ζέζε ζε απηή ηελ ελέξγεηα. Σν ζεσξεηηθφ-ηδενινγηθφ 
ππφβαζξν ππνζηεξίδεη έλα βαζηθφ πιήζνο θξάζεσλ-πξνηάζεσλ πνπ απνηεινχλ ην γεληθφ 
πεξηερφκελν ηεο επίζεκεο θαη επηβεβιεκέλεο  πξνπαγάλδαο. Παξαδείγκαηα απηψλ ησλ 
θξάζεσλ-ζηξαηεγεκάησλ είλαη νη θξάζεηο: ‘’...ε γεληθή νηθνλνκηθή-ινγηζηηθή θξίζε...’’, 
‘’...ε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ...’’ πνπ σο θξάζεηο θαη πεξηερφκελα κε εηδηθέο-καγηθέο 
ηδηφηεηεο, αθφκε θαη ηψξα, ζπλερψο, θαίλεηαη λα θαζνξίδνπλ θαη λα εμαγλίδνπλ θάζε 
βίαηε επηβνιή κηαο ή ζπλερφκελσλ απνθάζεσλ. Ζ πεξηνρή, πνπ ηαθηνπνηείηαη ‘’...θάπνπ 
εθεί... ζηελ αλεμέιεγθηε γεσγξαθία’’ πεξηθξάρηεθε θπξηνιεθηηθά θαη ζεζκηθά σο εηδηθή 
θαη ηδησηηθή πεξηνρή θαη θάζε πξάμε ελαληίσζεο ζε απηή ηελ ηαθηηθή πεξίθξαμε 
δηψρζεθε θαη δηψθεηαη ζπλερψο ζεακαηηθά σο ‘’...ηξνκνθξαηηθή πξάμε...’’ σο πξάμε 
άζθεζεο βίαο επί ηνπ ‘’...δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο...’’. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δηα ησλ κέζσλ 
καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο ρξήζεο βηληενζθνπεκέλσλ θαη επεμεξγαζκέλσλ 
πεληάιεπησλ αλαθνξψλ ζε ‘’γεγνλφηα’’ θαη ‘’πξάμεηο’’ εγθαηαζηάζεθε ε ηδέα κηάο 
ζεηξάο αξρείσλ θαη βεβαηψζεσλ πσο ‘’...θάπνπ εθεί... θάπνηνη...’’, ‘’...ππνλνκεχνπλ θαη 
θαηαζηξέθνπλ...’’ ζε φζνπο βξίζθνληαη έμσ απφ ην δσηηθφ ρσξηθφ εκβαδφλ ησλ 
γεγνλφησλ θαη είηε πηνζεηνχλ ην ζσηεξηνινγηθφ ηδενιφγεκα πνπ ειέγρεηαη θαη 
επηβάιιεηαη απφ ηελ ηνπηθή θαη γεληθή ξχζκηζε θαη πξαθηηθή ηεο εμνπζίαο είηε δελ ην 
πηνζεηνχλ θαη ηνπνζεηνχληαη, πιένλ, ζηελ ζεακαηηθά θαη ηερληθά νξηζκέλε  πεξηνρή ηνπ 
παγθνζκηνπνηεκέλνπ κνληέινπ αληαπφθξηζεο ζε θάζε αληηπαξάζεζε επί ελφο δσηηθνχ 
θξαηηθνχ-ηαμηθνχ ζπκθέξνληνο, ζηελ πεξηνρή ηεο ‘’...ηξνκνθξαηίαο...’’. Έηζη ν 
πιεζπζκφο κίαο εηδηθήο πεξηνρήο, ε νηθεία γεσγξαθία ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ 
ηεο δπλαηήο θαη απην-ξπζκηδφκελεο εχξσζηεο δσήο, θαίλεηαη λα κεηαθηλείηαη θαη λα 
ηαθηνπνηείηαη σο πεδίν θαη πεξηερφκελν ζεκαζίαο ζηελ δηθαηνδνζία ελφο ππξήλα 
‘’λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ’’*6 πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνλ ρψξν θαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ 
εληφο ηνπ σο γεληθή, απξνζδηφξηζηε θαη θελή λνήκαηνο ηδηνθηεζία.  

Έηζη, ε επζχλε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο δσήο 
ηνπο, γηα ηα εγγχο θαη άιια ηνπία ηνπο, γηα ηνπο εηδηθνχο θαη πνηθίινπο ηφπνπο ηνπο 
ππνβαζκίδεηαη ζε θελφ ζεκαζίαο. Έηζη, αληηζηξέθνληαη θαη δηαζηξέθνληαη νη φξνη θαη νη 
έλλνηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δσήο, φπσο πεξηέρεηαη θαη εθδειψλεηαη ζε θάζε ηφπν θαη, 
ζχκθσλα κε ηελ Οξγνπειηαλή πεξηγξαθή*7, ε βίαηε θαηάιεςε κηάο νιφθιεξεο 
θνηλφηεηαο κε πνιηνξθεηηθέο ζηξαηησηηθέο ηαθηηθέο ζπκβαίλεη θαη πεξηγξάθεηαη σο 
‘’...νπζηψδεο θαη αλαπφθεπθηε...’’ ηαθηηθή εληνπηζκνχ θαη ζχιιεςεο 

                                                        
6. Σνπο θξαηηθνχο εληεηαικέλνπο παξαγσγήο θαη άζθεζεο βίαο δηα ηεο επηθνηλσλίαο επί ησλ πιεζπζκψλ ζε 
ζπγθέληξσζε, ηνπο δεκφζηνπο ρεηξαγσγνχο θαη ρεηξηζηέο ηεο ζεακαηηθήο-θαληαζηαθήο ζέζκηζεο ηεο 
θνηλσλίαο, δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη αλαλεσηέο ηνπ δηαξθνχο ζεσξεηηθνχ-ηδενινγηθνχ 
ππφβαζξνπ ηνπ λεν-θηιειεπζεξηζκνχ.  

7. Απφ ην ‘’1984’’ ηνπ Σδψξηδ Όξγνπει, ζει. 63. : ‘’…ην ηέινο ζα θάλνπκε θπξηνιεθηηθά αδχλαην ην 
έγθιεκα ηεο ζθέςεο, γηαηί δελ ζα ππάξρνπλ ιέμεηο γηα λα ην εθθξάζεη θαλείο. Κάζε γεληθή έλλνηα πνπ 
κπνξεί πνηέ λα ρξεηαζηεί ζα θαιχπηεηαη κε κία κφλν ιέμε, ην λφεκα ηεο νπνίαο ζα είλαη απζηεξά 
θαζνξηζκέλν θαη φιεο νη παξαπιήζηέο ηεο έλλνηεο ζα έρνπλ εθιέηςεη θαη μεραζηεί…’’ 
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‘’...ηξνκνθξαηψλ...’’ κε ηε χζηεξε πξφζζεζε θαη επηθνπξία ησλ λέσλ 
παγθνζκηνπνηεκέλσλ θαη νκνηφκνξθσλ ηερληθψλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο, ηελ 
ηερληθή, δειαδή, ηεο αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο σο δείγκαηνο θαη απφδεημεο 
ηνπ ‘’...ήζνπλ παξψλ εθεί...’’. Όπνπ ην ‘’εθεί’’ είλαη ν γελέζιηνο ηφπνο θαη νη εθθξαζηηθέο 
πνηθηιίεο ηνπ, ην ‘’εθεί’’ είλαη ην πεδίν, απφκαθξν θαη πιεζηέζηαην φπσο πξνηείλεη ν Paul 
Virilio*8 φπνπ απιψλεηαη, εθδειψλεηαη θαη ιακπηξίδεη ε δσή, νη δσέο, πνπ πθίζηαληαη ηε 
βία ηεο έιιεηςεο ηεο ελλφεζήο ηνπο.  

2. ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΣΑΖ ΣΧΝ ΖΜΑΗΧΝ. 

2. Δθεί, θαη γηαπηφ ζπλερψο, εκθαλίζηεθε θαη δηαπξαγκαηεχεηαη θαη πάιη ην θαηλφκελν 
ηεο έκηαζης και ηης δσναμικής μιάς ζημαζίας ή μιάς ομάδας ή ζσζηήμαηος 
ζημαζιών ζηο τώρο και ζηο τρόνο. Πνηά είλαη, δειαδή, ε εηδηθή δπλακηθή κηάο 
ζεκαζίαο, ζε απηφ ην παξάδεηγκα-ηψξα, πφζν εμαπιψλεηαη θαη αληέρεη θαη αλ κπνξεί 
απηή ε ζεκαζία, ην πεξηερφκελφ ηεο, λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο. (...πνηνχο;, 
απφ πνπ;, πφζν καθξηά; σο πφηε;). Ση, αθφκε, ρξεηάδεηαη ψζηε απηή ε ζεκαζία ή ην 
ζχζηεκα ζεκαζηψλ, λα πξπηαλεχζεη δηαξθψο ζηελ κνξθνπνίεζε θαη ηελ εθπνκπή ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο πεξηνρήο-πεδίνπ θαη ησλ δπλαηψλ ζπκθξαδνκέλσλ ηνπ. Έηζη, ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ αλνηθηνχ κεηαιιείνπ ηεο Υαιθηδηθήο, ζε απηή ηε ζχγθξνπζε ησλ  γεληθψλ 
θαη εηδηθψλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ εθπνξεχνληαη θαη δηαζπείξνληαη 
είηε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε είηε απφ ηηο ηνπηθέο θνηλνηήηεο πνπ πξνζβάιινληαη απφ 
ηελ ελέξγεηά ηεο, ηα θπξίαξρα ζηξαηεγήκαηα πνπ πξνηάζζνληαη θαη δηαλέκνληαη 
κνξθνπνηνχλ έλα ζχζηεκα παξαδνρψλ θαη πξνπαγάλδαο κε ηζρπξέο ιέμεηο ή θξάζεηο 
θνξείο ζεκαζίαο φπσο : ‘’...ν ηνπξηζκφο σο βαξηά βηνκεραλία...’’, .’’..ε Διιεληθή 
νηθνλνκία ηνπ ρξένπο...’’, ‘’...ην ηζνδχγην, ην πιεφλαζκα ηνπ Α.Δ.Π. θαη ε αλάπηπμε...’’, 
‘’...ε αλεξγία...’’, θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά : ‘’...ε πξνζηαζία ηεο θχζεο, ησλ δαζψλ θαη 
ησλ αθηψλ...’’, ‘’...ε θαηαζηξνθή ησλ πδάηηλσλ ππφγεησλ απνζεκάησλ...’’, ‘’...ε κφιπλζε 
ηεο ζάιαζζαο...’’, ‘’...ε αεηθφξνο βησζηκφηεηα...’’.  

Καη ζηηο δχν πεξηνρέο απηψλ ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ ζεκαζίαο, φπσο θαίλεηαη, 
ρξεηαδφκαζηε κηά πξφζζεηε πνηθηιία ηερληθψλ δηαιεχθαλζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, 
ρξεηαδφκαζηε ηηο ζεσξεηηθέο θαηαθηήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπγρξφλσλ ζηνραζηψλ 
ψζηε λα λα αλαβιχζεη, λα εμαπνιπζεί αθξηβψο ην αλακέλνλ θαη δσηηθφ πεξηερφκελν 
απηψλ ησλ θξάζεσλ θαη λα μεζεθψζεη ηελ ζθέςε θαη ην ζψκα. Να κεηαηξέςεη ην ζψκα 
θαη ηελ ζθέςε, ην ιφγν ηνπ νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ είηε ζε θξάρηε θαη ππεξαζπηζηή ηεο 
επέλδπζεο είηε ζε ‘’...ηξνκνθξάηε...’’ θαη αξλεηή ηεο. Έηζη, ρξεηαδφκαζηε ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ άζθεζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο ζπλείδεζεο ζηα πεξηερφκελα θαη ηηο 
απφπεηξεο δηαιεπθαλζεο πνπ ήδε έρνπλ επηρεηξήζεη θαη πξνηείλεη, αλαθέξσ εδψ σο 
παξάδεηγκα, ν εξδ Λαηνχο ζηα βηβιία ηνπ : ‘’Σν ζηνίρεκα ηεο απν-αλάπηπμεο’’ θαη ην 
‘’Πξνο κία θνηλσλία ηεο ιηηήο Αθζνλίαο’’ θαζψο θαη ν Μάζζηκν ληε Αλγθέιηο ζην βηβιίν 
ηνπ : ‘’Κνηλά, πεξηθξάμεηο θαη Κξίζεηο’’. Υξεηαδφκαζηε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ άζθεζε 
ηνπ ζψκαηφο καο ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ παξακνλή ζην ηνπίν, ζε θάζε ηνπίν, ζηνπο 
ηφπνπο ησλ γεγνλφησλ, απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη φισλ ησλ γεγνλφησλ πνπ αλακέλνπλ ηελ 
ππεξάζπηζή καο ψζηε λα επηηαρπλζνχλ ή λα πάςνπλ. Ζ δηαθπγή καο απφ ην πεδίν ηεο 
ζεακαηηθήο-θαληαζηαθήο ζέζκηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη, θπξίσο, απφ 
                                                        
8. Απφ ην ‘’Ζ δηαδηθαζία ηεο ζησπήο’’ φπνπ : …είλαη θπζηθφ απνηέιεζκα ε νινθιεξσηηθή αλαηξνπή ηεο 
ηδέαο γηα ηελ απφζηαζε. Δίλαη εθηθηφ γηα έλα πηιφην λα θαιχπηεη 3.000 ρικ. γηα λα βνκβαξδίζεη κία 
άγλσζηε πφιε ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη αδχλαην λα εηζρσξήζεη ρσξίο πξφζθιεζε ζε κία πεξηθξαθηε 
θνηλφηεηα (gated community)…’’   
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ηελ θαληαζηαθή ζέζκηζε ησλ ζεκαζηψλ πνπ θαίλεηαη λα αησξνχληαη θελέο πεξηερνκέλνπ, 
ρσξίο ιεηηνπξγηθφ βεβαησηηθφ απφζεκα, ρσξίο εθξεθηηθή ηζρχ εθθίλεζεο, ρσξίο 
νπζηαζηηθέο ζπλδεζκνινγίεο κε ηελ πξαθηηθφηεηα. Υξεηαδφκαζηε ην πξφζηαγκα ηεο 
πξνηξνπήο ηνπ πνηεηή Αλαγλσζηάθε γηα ‘’...ηηο ιέμεηο πνπ πξέπεη λα θαξθψλσληαη ζαλ 
πξφθεο...’’*9.  

Σψξα, εδψ, ήδε, πξν πνιινχ, δέζκηνη ηεο δηνηθεηηθήο δηθηαηνξίαο ηεο 
‘’...αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο...’’, δέζκηνη ηεο δσήο ζε θαηάζηαζε 
ζπγθέληξσζεο*10, δέζκηνη ηνπ πιεζσξηζκνχ ησλ ζεακαηηθψλ θξαγκάησλ πιεξνθνξίαο 
πνπ πθηζηάκεζα ππφ ηελ επηξξνή ηνπ ηδενινγηθνχ πξνηάγκαηφο ηνπο, νη θξάζεηο ‘’...ην 
ηζνδχγην, ην πιεφλαζκα ηνπ Α.Δ.Π. θαη ε αλάπηπμε...’’, ‘’...ν ηνπξηζκφο σο βαξηά 
βηνκεραλία...’’, πσο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ έλα αθξηβέο, βεβαησηηθφ θαη κεξηζηφ 
λφεκα, λα ζρεκαηίζνπλ έλα άζξαπζην πεδίν ζεκαζίαο γηα έλα δηάζηεκα ρξφλνπ ψζηε λα 
αλαδεηήζνπκε κία ζέζε θαη κία πξαθηηθή ππεξάζπηζήο ηνπο, λα ζρεκαηίζνπκε έλα θαη 
πνιιά ηάγκαηα αθηέξσζεο θαη αέλαεο δξάζεο; Γηαηί, εκείο φινη, δηαηζζαλφκαζηε έλα 
θίλδπλν, έλα θελφ ζεκαζίαο ηε ζηηγκή ηεο αλάγλσζήο ηνπο; Γηαηί δελ κπνξνχκε λα 
δηεηζδχζνπκε ζηνλ νπζηψδε ππξήλα ηνπο; Γηαηί δελ κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε αθξηβψο 
ηελ πιηθή θαη απνζεκαηηθή ηνπο αμία σο πινχηνπ πνπ ζα έπξεπε λα δηαηίζεηαη εθηφο 
ειέγρνπ θαη λα κεηαζρεκαηίδεη αξκνληθά ηηο δσέο καο;  

 

                                   

 

Αο δνχκε εδψ δχν παξαδείγκαηα, πνπ απαληάλε αθξηβψο ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα.  

Ζ ιέμε θαη ε έλλνηα ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΖ. 

Αο δηαπεξάζνπκε, αο δηαηξήζνπκε ην λφεκα ηεο ιέμεο ‘’αλάπηπμε’’: ‘’...Σν πξφβιεκα κε 
απηή ηελ έλλνηα είλαη πσο είλαη «εχπιαζηε», κηά ιέμε «ακνηβάδα» κε ην λφεκα πνπ ηεο 
δίλεη ν Οχβε Πφξζθελ, καζεηήο ηνπ Ηβάλ Ηιηηο. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη απηή θαη πνιιέο 

                                                        
9 Αλαγλσζηάθεο : ‘’...αλ πξφθεο λα θαξθψλνληαη νη ιέμεηο, λα κελ ηηο παίξλεη ν άλεκνο...’’, Πνηεηηθή, 
1943.  

10 Με ηελ θξάζε δωή, άλζρωποη ή άτοκα σε σσγθέλτρωσε πξνζδηνξίδσ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν ηεο δηνηθεηηθήο 
επηβνιήο, ηεο ζεακαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δσήο ζηηο πφιεηο, ηελ βην-πνιηηηθή ησλ 
ελζσκαησκέλσλ ηππηθψλ ησλ ζρέζεσλ, φπνπ παξά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ππθλνχ, αλαιπηηθνχ θαη 
ιεπηνκεξεηαθνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζψκαηνο λνκηθήο θαη ζεζκηθήο νξγάλσζήο ηεο ππφ ην γεληθφ ππφζηξσκα 
ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηεο ‘’ειεχζεξεο’’ αγνξάο, απηή ε ππθλφηεηα θεηκέλσλ πξνζηαζίαο 
εθηνπίδεη θάζε απφπεηξα δπλαηήο ρξήζεο ηεο επεηδή ρξεηάδεηαη πάληα κηά ιαβπξηλζψδε δηακεζνιάβεζε. 
Σαπηφρξνλα θαη παξάιιεια νη ζπλέξγεηεο 1. ηεο εζειεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο εμνπδεηέξσζεο θάζε 
ηδηαίηεξνπ θαη ελεξγνχ ξπζκηζηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο θαηαζηνιήο θάζε απφθιηζεο, θάζε ηξνπηθφηεηαο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο, 2. ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ζεάκαηνο θαη ησλ κέζσλ θαηαζθεπήο θαη καδηθήο 
επηβνιήο γλψκεο θαζψο θαη 3. ε θπξηαξρία ησλ ππξήλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηζρχνο απνθιείνπλ, 
δελ επηβάιινπλ άκεζα, θξάδνπλ ζεζκηθά θάζε δπλαηφηεηα ζπιινγηθήο αληίδξαζεο, αλαθαηεχζπλζεο, 
εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο απην-δηεπζπλφκελσλ θνηλνηήησλ ή πξάμεσλ κεηαζρεκαηηζκνχ 
δεζκεχνληαο ηελ αλζξψπηλε ελεξγεηηθή θαη εχξσζηε θχζε ζηα ηππηθά ρσξηθά θαη ζεζκηθά δεζκά ηεο. Ζ 
δσή ζε ζπγθέληξσζε νξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηεο αιιά θαη απφ ηελ 
εζσηεξίθεπζε ελφο ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγηθψλ γεληθψλ ‘’αιεζεηψλ’’, θαζνδεγεηηθψλ αξρψλ ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξαθηηθήο 
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άιιεο ιέμεηο, ιέεη ν Πφξζθελ, είλαη ην φηη αξρηθά ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 
θαζοκηιοσκέλε γιώσσα φπνπ θαη έρνπλ έλα αθξηβέο λφεκα. Μεηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
ηελ επηστεκοληθή γιώσσα θαη χζηεξα απφ ηελ γιώσσα τωλ τετλοθρατώλ κε ηφζν 
εθηεηακέλν λφεκα πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ην 
λφεκα πνπ ζέιεη λα έρεη ν ρξήζηεο ηεο ζε θάζε ζηηγκή πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί...’’ Αθφκε 
εηδηθφηεξα, ε ιέμε-παξάδεηγκα, ε ιέμε «αλάπηπμε» ππνζηεξίδεη κία έλλνηα «γελεηηθά» 
δπηηθν-επηθεληξσκέλε πεξηέρνληαο ηελ ύβρηλ, ηελ απνπζία, δειαδή, ηνπ νξίνπ. Μηιάκε 
θαη εηζάγνπκε ηελ ιέμε αλάπηπμε παληνχ ρσξίο λα θαζνξίδνπκε πνηφ είλαη ην δηαθχβεπκα 
ηεο αλάπηπμεο, ηη ζα αλαπηπρζεί, γηα πνηνχο θαη κέρξη πνχ. Πνπ βξίζθεηαη ν εηδηθφο 
εαπηφο θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθή ησλ εθθάλζεσλ ηεο έλλνηαο. Ζ έλλνηα ηεο 
«αλάπηπμεο» σο ζπζηαηηθφ ηεο ηδενινγίαο ηεο πξνφδνπ εηζάγεη ηελ ηδέα ηεο δηάξθεηαο, 
ηεο αζαλαζίαο, ζηελ κπζνινγία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ζπλείδεζε ησλ θνληακεληαιηζηψλ 
νπαδψλ θαη ρεηξηζηψλ ηεο, πνπ αξλνχληαη, δελ ζέινπλ λα θνηηάμνπλ εξστθά θαη λα 
απνδερηνχλ ηα φξηα ηνπ πιαλήηε*11. 

Ζ ιέμε θαη ε έλλνηα ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. 

Αο, δηαηξήζνπκε επίζεο ην πεξηερφκελν ηεο ιεμεο ‘’νηθνλνκία’’: Σν ζχζηεκα δειαδή ησλ 
κεξηζηψλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλή δσή γηα έλα δηάζηεκα 
ρξφλνπ ζε κία εηδηθή, φζν ρξεηάδεηαη, πεξηνρή θαη φρη έλα γεληθφ, επηβεβιεκέλν θαη 
απηαξρηθφ εληαίν ζχζηεκα βίαηεο επηβνιήο ηδενινγεκαησλ θαη νκνηφκνξθεο πξαθηηθήο. 
Ζ ιέμε «νίθνο», εδψ, δελ ζεκαίλεη θαη δελ θαζνξίδεη ην νπηηθφ θαη θηλαηζζεηηθφ φξην 
ελφο θηίζκαηνο αιιά, πνιχ πεξηζζφηεξν, ην φξην ηεο πφιεο φπνπ απηφ βξίζθεηαη καδί κε 
ην πεξηβάιινλ θπζηθφ ζχζηεκα, ηελ ηδηφηξνπε γεσκνξθνινγία θαη ηηο θαιιηέξγεηέο, ηα 
δίθηπα ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ δεζκψλ ηνπο, ηηο ζρέζεηο κε ηηο εγγχο θαη 
καθξπλφηεξεο θνηλφηεηεο. ‘’Οηθνο’’ ινηπφλ είλαη θαη ζεκαίλεη ε εηδηθή πεξηνρή θαη ην 
θηίζκα καδί κε φιν ην θαηνξζσηφ θαη πεξηξξένλ ζχζηεκα ζρέζεσλ φπνπ πεξηέρεηαη. 

Φάρλνληαο, ινηπφλ, ην πεξηερφκελν ησλ ππαξρνπζψλ ζεκαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ είηε κηά αλαγλσξηζηηθή κάρε ιέμεσλ είηε κία γεληθή 
ζχγθξνπζε φπνπ ζα δηαηεζεί απεξηφξηζηα ν εαπηφο κπνξνχκε επίζεο λα δεηήζνπκε θαη λα 
ζπδεηήζνπκε ηνλ ζεκαζηνινγηθφ ππξήλα ησλ θξάζεσλ ‘’...αεηθφξνο βησζηκφηεηα...’’ θαη 
‘’...θαηαζηξνθή ησλ πδάηηλσλ ππφγεησλ απνζεκάησλ...’’ σο δεηγκάησλ θαη θηλεηήξσλ 
απηήο ηεο απεξηφξηζηεο αθηέξσζεο ηνπ εαπηνχ. Καη εδψ, επίζεο, αλαγλσξίδνπκε 
ηζρπξνχο θαη απξνζπέιαζηνπο ηδενινγηθνχο θξάρηεο, αδχλαηεο δηειεχζεηο, 
εμνπδεηεξσκέλεο δηαζέζεηο ηεο ζπλείδεζεο.  

Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Γηαηί πνηέ δελ εθπαηδεπηήθακε λα ελλννχκε θαη λα θαηαλννχκε ηα 
πεξηερφκελα ησλ θξάζεσλ, ηα ηζρπξά ππφβαζξα ησλ ζεκαζηψλ ηνπο σο εθαιηήξηα, σο 
αθεηεξίεο κηαο θαηαηγηζηηθήο θαη αδηάθνπεο δξάζεο. Γηαηί πνηέ, θαη εδψ, θαη ηψξα, δελ 
δηαλνεζήθακε λα πξνζθέξνπκε ηνλ εαπηφ καο σο ππξνκαρηθφ κηάο αληηπαξάζεζεο φπνπ 
ζα πξέπεη λα ππεξαζπηζηνχκε ηνπο ηξφπνπο θαη ηελ εθθξαζηηθή πνηθηιηα ηεο δσήο, φρη σο 
ηαθηηθή κίκεζε κηάο νξηζκέλεο ηππνινγίαο πξάμεσλ (ζπλαπιίεο, ζπδεηήζεηο, εθδειψζεηο, 
ηζηνζειίδεο) αιιά σο ζηξαηεγηθφ πεδίν επθπψλ εθθξάζεσλ θαη κνλαδηθψλ γεγνλφησλ. 

                                                        
11. ην βηβιίν ηνπ εξδ Λαηνχο ‘’Πξνο κία θνηλσλία ηεο αθζνλίαο, εθδφζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ, Αζήλα 2013. 
‘’…Όκσο, ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα: ζε ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο πνιηηείεο, ε 
Ηαπσλία θαη νη επξσπατθέο, ησλ νπνίσλ ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα θπκαίλεηαη απφ ηξείο έσο δέθα πιαλήηεο, 
ε κεδεληθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ή ε κεδεληθή απν-αλάπηπμε δελ είλαη αξθεηέο. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 
επηρεηξεζεί ε αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο θαη ε ζηξνθή πξνο ην κνληέιν ηεο ιηηήο Αθζνλίαο…’’  
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Δίλαη εκθαλέο θαη απνδεηθηηθφ, ζην παξάδεηγκα ησλ κεηαιιείσλ ηεο Υαιθηδηθήο, πσο ε 
δξάζε, σο ζηάδην θαη νηθνλνκία ηεο απνδνρήο ηνπ δσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ζεκαζηψλ 
αιιά θαη ηνπ βαξέσο εμνπιηζκνχ καο κε απηφ ην πεξηερφκελν, πεξηνξίδεηαη ζηε 
δηάζπαξηε θαη ζεακαηηθή ζπκκεηνρή αθηηβηζηψλ απφ ηηο δχν πεπεξαζκέλεο θνηλφηεηεο 
ηδεψλ θαη ελφο άιινπ, αθαζφξηζηνπ, θνηλνχ ‘’...γεληθνχ πηνζέηε ηδεψλ αιιά φρη δηαξθψλ 
εμνπιηζηηθψλ θαη επηζεηηθψλ πξαθηηθψλ...’’.  

Δλψ, ινηπφλ, εθεί, ζηελ νξεηλή ραιθηδηθή, ζρεδηάδεηαη ε ζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ κηάο 
νιφθιεξεο θπζηθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ εμνξπθηηθή δηαδηθαζία, ε νιηθή επη-κφιπλζή ηνπ, 
ε ελαπφζεζή ηνπ ζε αζηαζείο επηθαλεηαθέο δεμακελέο θαη ε απφξξηςή ηνπ ζηηο αθηέο, 
φπσο έρεη ήδε γίλεη ζην παξειζφλ, ε νιηθή θαηαζηξνθή, δειαδή, ηνπ ππφβαζξνχ ηεο 
δσήο, νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο επηδεηθλχνπλ θαη εμαληινχλ ηε δπλακηθή ηνπο ζε ζεακαηηθέο 
ζπλαπιίεο, ζεακαηηθέο ζπδεηήζεηο, ζεακαηηθέο δηαιέμεηο θαη ‘’...κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο 
ζεακαηηθέο δηαδειψζεηο...’’ αληί, φπσο ζα έπξεπε, λα δηαζέζνπλ εληειψο ηνπο εαπηνχο 
ηνπο, ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ζηελ ππεξεζία ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ εηδηθνχ 
θαη γηαπηφ θαζνιηθνχ ρψξνπ ηεο δσήο ηνπο, γελλψληαο κία λέα ηνπηθή πνιηηηθή επηνπία, 
γελλψληαο, αλαπαξάγσληαο θαη εκπινπηίδνληαο έλα θνηλφ ππεξάζπηζεο ηνπ θνηλνχ 
ππφβαζξνπ ηεο δσήο ηνπο φπσο ην πξνηείλεη ν Μάζζηκν ληε Αλγθέιηο ζην βηβιίν ηνπ 
‘’Κνηλά, Πεξηθξάμεηο θαη θξίζεηο’’*12.  

3. ΖΜΑΗΔ ΔΛΚΤΣΔ ΚΑΗ ΓΗΔΓΔΡΣΔ Δ ΑΝΑΜΟΝΖ. (ή, ε FULL-
ΖΜΑΗΟΓΟΣΖΖ) 

3. Δπηπξνζζέησο, ελψ ζηηο πξνεγνχκελεο δχν ελφηεηεο αληρλεχηεθε ε εηδηθή ηαπηφηεηα, ε 
εηδηθή θηλεηηθφηεηα θαη ε ζπλδεζηκφηεηα-ζπζρέηηζε  ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαζίαο πνπ ήδε 
εθαξκφζηεθαλ, εθεί, θαζφξηζαλ, επηξξέαζαλ θαη νξηνζέηεζαλ ηελ ηνπηθή δπλακηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο Υαιηδηθήο πξέπεη ηψξα λα αλαδεηεζνχλ, πξέπεη λα 
αλαδεηνχληαη δηαξθψο, νη λέεο θαη αλακέλνπζεο πξνηάζεηο, ηα λέα επέιηθηα ζπζηήκαηα 
ζεκαζηψλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ αθηηβηζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζε 
αλακνλή ηεο δηαπίζησζήο θαη ηεο επθπτνχο πηνζέηεζήο ηνπο.  

Τπάξρνπλ, δειαδή, δηαζπαξκέλα ζηελ παξαγσγή ζηνραζκνχ θαη θαηεπζπληήξησλ ηδεψλ 
γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε θείκελα, πξνηάζεηο, πνπ πεξηέρνπλ λέα θαη ηζρπξά εξσηεκαηηθά 
πεδία ζπλαγεξκνχ. Απηά ηα πεξηερφκελα απνηειέζκαηα ηεο ζθέςεο, ηεο δπλαηήο έμαιεο 
θαη εθηαηήο ζην ρξφλν δξάζεο είλαη ν λένο θαη έθηαθηνο νπιηζκφο ζεκαζηψλ πνπ πξέπεη 
λα ηξνθνδνηήζεη θαη λα αλα-πξνζαλαηνιίζεη ηελ πξαθηηθή ησλ εκπινθψλ κε ηελ δνκή 
ηεο ηνπηθήο δηνηθεηηθήο εμνπζίαο, λα επηηαρχλεη θαη λα εκπινπηίζεη ηελ κέξηκλα γηα ηελ 
θνηλή δσή, λα ππεξζθειίζεη ηα αζζελή θαη αλφεηα πιένλ ηππηθά ησλ δεκνζίσλ ηερληθψλ 
εθδειψζεσλ, λα ππεξρεηιίζεη ηελ δεμακελή ζθέςεο θαη ζπλνδνχ πξαθηηθήο ησλ 
γξεγνξνχλησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ππεξαζπηζηψλ ησλ θνηλψλ. 

Χο παξάδεηγκα θαη πξνζθνξά ζε απηή ηελ θνηλή ζπδήηεζε αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ 
παξαγσγψλ παξαδεηγκάησλ ζθέςεο, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ λέσλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη 
                                                        
12 ‘’…Γηάθνξνη ππνζηεξηθηέο ηνπο πξνηείλνπλ δηαθφξσλ εηδψλ θνηθά σο ιχζεηο ζε έλα πιήζνο 
πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Απηά πεξηιακβάλνπλ, γηα 
αξάδεηγκα, ηα θνηλνηηθά θνηλά, ηα πεξηβαιινληηθά θνηλά, ηα θνηλά ησλ θπζηθψλ πφξσλ (φπσο ην λεξφ), ηα 
απνζέκαηα θνηλήο θιεξνλνκηάο θ.ν.θ. πρλά, απηά ηα είδε θνηλψλ κπνξνπλ λα πξνζδηνξίδνληαη επεηδή 
αλαγλσξίδνληαη νη αγψλεο ελάληηα ζηελ πεξίθξαμή ηνπο, σο αγψλεο κε ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνηάζεηο 
γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θνηλψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηλνί θπζηθνί πφξνη αληη-δηαζηέιινληαη ζηελ 
ηδησηηθνπνηεζε ηνπ λεξνχ…’’ 
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ησλ δπλακηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο επίηεπμήο ηνπο, ηε δηακνίξαζε θαη ηελ έθηαζε ησλ 
εηδηθψλ θαη ησλ εχπιαζησλ ζεκαζηνδνηήζεσλ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο πνπ ζα 
ηξνθνδνηήζνπλ εθ λένπ θαη ζα εμνπιίζνπλ ηζρπξά ηε ζθέςε θαη ηηο πξαθηηθέο θάζε 
δηεθδίθεζεο θαη θάζε ζπιινγηθήο θαη κεξηζηήο θαηαζθεπήο ηδεσδψλ ππνβάζξσλ ηεο δσήο 
πξνηείλνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ ζηνραζηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ έξγηνπ Λαηνχο θαη ηνπ 
Μάζζηκν ληε Αλγθέιηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δνθηκαζία γαιήλησλ θαη ζπκβησηηθψλ 
θνηλσληψλ, ηελ ελλφεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζρέζεσλ ζχγθξνπζεο θαη ησλ δπλακηθψλ 
ηζνξξνπηψλ ζρέζεσλ ησλ κεηφρσλ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ.  

Βηβιία νπιηζκνί, δηαηξεηηθέο πξνηάζεηο κίαο παηγληψδνπο, ζπλερνχο θαη απζηεξήο 
δηεξψηεζεο γηα ηελ πνηθηιία θαη ηηο πιέμεηο ησλ δπλαηψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνπεηξψλ 
πνπ νθείινπκε λα μεθηλήζνπκε, λα ηαρζνχκε ζην πεξηερφκελφ ηνπο.  

Ζ πξφηαζε ηνπ Λαηνχο*13 γηα ηελ απν-αλάπηπμε, ηελ ζηηγκή, δειαδή, ηεο δηθήο καο 
εηδηθήο θξίζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ γεληθνχ αμηαθνχ πεξηερνκέλνπ, πεξηέρεη, αλάκεζα ζηα 
ηφζα άιια, ηελ πξφηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηεξηγκέλνπ ζηα πεξηερφκελα ησλ νξηζκψλ 
γηα ηελ επαλ-αμηνιφγεζε, ηελ επαλ-ελλνηνινγηθνπνίεζε, ηελ αλαδφκεζε, ηελ 
αλαδηαλνκή, ηνλ επαλεληνπηζκφ (re-localiser, re-localisation), ηελ κείσζε, ηελ επαλα-
ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε.  

Όπσο ζεκεηψλεη: ‘’...απηνί νη νθηψ αιιειεμαξηψκελνη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί κπνξνχλ λα 
μεθηλήζνπλ ηνλ ελάξεην θχθιν ηεο ζπκβησηηθήο απν-αλάπηπμεο...’’ Απηνί νη νξηζκνί 
φκσο ζα πξέπεη πξσηαξρηθά θαη ηδίσο λα αλαιπζνχλ, λα αλαγλσξηζηνχλ ελδειερψο θαη λα 
δηδαρζνχλ ψζηε λα απνηειέζνπλ ηα πνιχηηκα ππφβαζξα ησλ κειινχκελσλ ή άκεζσλ 
δξάζεσλ. Να γίλνπλ ηα ζέκαηα ελφο ζρνιείνπ εμνπιηζκνχ κε δπλαηά πεξηερφκελα πνπ 
αλακέλνπλ ηελ πτνζέηεζή ηνπο ‘’...απέλαληη ζηελ έιιεηςε κέηξνπ, ηελ σβρη ηνπ εηδηθνχ 
εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη ζρέζεσλ...’’ πνπ, φπσο αλαθέξεη ν Jean Paul 
Besset* ‘’…απνηειείηαη απφ άιιεο έλλνηεο νδεγνχο ζπκπεξηθνξψλ φπσο ‘’…ε ππεξ-
δξαζηεξηφηεηα (sur-activite), ε ππέξ-αλάπηπμε (sur-developpement), ε ππέξ-παξαγσγή, ε 
ππέξ-αθζνλία, ε ππέξ-άληιεζε, ε ππέξ-αιηεία, ε ππέξ-βφζθεζε, ε ππέξ-θαηαλάισζε, νη 
ππέξ-ζπζθεπαζίεο, ε ππέξ-επηθνηλσλία, ε ππέξ-θπθινθνξία, ε ππέξ-ηαηξηθνπνίεζε, ε 
ππέξ-ρξέσζε, ν ππέξ-εμνπιηζκφο…’’   

Ζ πξφηαζε ηνπ Νηε Αλγθέιηο*14, ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ 
θνηλψλ θαη ησλ πεξηθξάμεσλ σο ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηζηνξία, 
είλαη κία αλεμέιεγθηε εμέηαζε-ηαθηνπνίεζε ησλ ζπκπινθψλ θαη ησλ πιεγκάησλ ησλ 
ζρέζεσλ πνπ εθθξάδνληαη θαη επηδεηθλχνληαη απφ ηηο ρσξηθέο θαη εληφπηεο-εγρψξηεο 
θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηνπο, έλαο εμαληιεηηθφο δείθηεο ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ 
ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ νκαιήο θαη αδηαηάξαθηεο ηνπηθήο θαη κεξηζηήο 
ξχζκηζεο. 

Όπσο ζεκεηψλεη: ‘’...Ζ κεηαηξνπή ηνπ νπζηαζηηθνχ common : θοηλό, θοηλότετα, ζην ξήκα 
commoning : λα δεκηνπξγψ θαη λα ππεξαζπίδνκαη κία θνηλφηεηα, δελ είλαη κία απιή 
πξάμε αιιά κία πξάμε ηφικεο. ηελ απφ θνηλνχ παξαγσγή θαη (αλα)παξαγσγή νη 
θνηλφηεηεο απνθαζίδνπλ ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο θαη ηελ ζεκαζία ησλ πξαγκάησλ 

                                                        
13. ην βηβιίν ηνπ εξδ Λαηνχο : ‘’Σν ζηνίρεκα ηεο Απν-αλάπηπμεο’’, Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 2018.  

14. ην βηβιίν ηνπ Μάζηκν ληε Αλγθέιηο : ‘’ Κνηλά, Πεξηθξάμεηο θαη Κξίζεηο ‘’, Δθδφζεηο ησλ μέλσλ, 
Θεζζαινλίθε, 2013. 
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(ζρέζεσλ). ‘’...Απηφ πνπ νη θνληακεληαιηζηέο νηθνλνκνιφγνη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 
νλνκάδνπλ «ηξαγσδία ησλ θνηλψλ» είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηαζηξνθή ησλ 
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ειεχζεξα ζπγθξνηνχλ ηα θνηλά, ε θαηαζηξνθή πνπ επηθέξνπλ 
ηα πξνγξάκκαηα δνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ επηβάιινληαη είηε απφ ηνλ ζηξαηφ (ηελ 
αζηπλνκία, ηελ θξαηηθή ξχζκηζε)...’’ είηε απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηερληθή ηεο πεηζνχο ηνπ 
νηθνλνκηζκνχ δηα ησλ κέζσλ καδηθήο δηαθήκηζεο θαη επηβνιήο ησλ θαληαζηαθψλ 
ξπζκίζεσλ ηεο δσήο ζε ζπγθέληξσζε. 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Έηζη, κεηά ηελ παξάζεζε απηψλ ησλ απνζπαζκάησλ απφ ηα βηβιία ησλ δχν ζηνραζηψλ, 
θάζε απνζπάζκαηνο απφ θάζε πξφζζεην θαη εηδηθφ βηβιίν πνπ κεηαθέξεη θαη δχλαηαη λα 
θαζνξίζεη κηά ζπκβνπιεπηηθή εμέδξα, έλα πεδίν δξάζεο, αλα-δηάηαμεο θαη εγθαηάζηαζεο 
κηάο θαη πνιιψλ δπλαηψλ κεξηζηψλ ζρέζεσλ πνιηηηθήο(δηαλνεηηθήο) θαη 
πιηθήο(πξαθηηθήο) αμίαο, θάζε βηβιίνπ πνπ ππεξαζπίδεη θαη δηδάζθεη ηελ πξαθηηθή θαη ηα 
αηηήκαηα ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ‘’..ησλ πξνθαλψλ γεγνλφησλ ηεο 
αληίιεςεο...’’*15 ζε ζπλζήθε θνηλήο δξάζεο, θαίλεηαη πσο νη ζεκαζίεο θαη νη 
ζεκαηνδνηήζεηο ρψξνπ θαη ζρέζεσλ θαζψο θαη ην εθάζηνηε πιέγκα ησλ αιινηψζεσλ θαη 
ησλ αλα-ζπλζέζεψλ ηνπο αλακέλνπλ δηαξθψο ηελ εγθαζίδξπζε ελφο γεληθνχ θαη 
γεληθεπκέλνπ ζρνιείνπ. Δλφο αξρείνπ γεγνλφησλ θαη ελφο ηδξχκαηνο αλάπηπμεο, 
θαιιηέξγεηαο θαη δηαζπνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαιπηηθήο θαη ζηνραζηηθήο 
ζθέςεο. Δλφο δηθηχνπ εηδηθήο πνιεκηθήο επηθνηλσλίαο, ελφο, εληέιεη, λένπ είδνπο πνιίηε 
εξγάηε, δηαλννχκελνπ θαη ζηνραζηή, επεμεξγαζηή θαη  θνξέα ησλ πνηθηιηψλ θαη ησλ 
αηηεκάησλ ηεο θνηλήο θαη κεξηζηήο δσήο. 

        

ΔΗΚΟΝΔ 
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4. ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ,      
http://antigoldgreece.wordpress.com/2012/07/   
5. www.902.gr  
6. www.karfitsa.gr  
7. www.sky.gr 
  

 

                                                        
15. ‘’ Εαθ Ραλζηέξ, ‘’ Ο κεξηζκφο ηνπ Αηζζεηνχ, Αηζζεηηθή θαη Πνιηηηθή : ‘’…πνπ απνθαιχπηεη 
ηαπηφρξνλα ηφζν ηελ χπαξμε θάηη θνηλνχ (common) φζν θαη ηνπο δηαρσξηζκνχο πνπ νξίδνπλ ζην 
εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα αληίζηνηρα κέξε θαη ζέζεηο...’’, ζει. 15, Αζήλα, Δθδφζεηο ηνπ 
Δηθνζηνχ πξψηνπ, 2010. 
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ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΣΟΝ ΑΣΙΚΟ ΙΣΟ: ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΣΗΝ ΚΡΙΗ; 

 
Νικόλαορ Καλογήπος1, Αθηνά Υπιζηίνα ςπάκος2 

 
1. Αξρηηέθησλ, Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθνύ θαη Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ, Πξόεδξνο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ, Π.. ΑΠΘ. 
2.Αξρηηέθησλ, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ, Π.. ΑΠΘ,  

email: acsyrakoy@gmail.com 
 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
Η ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό πεξηιακβάλεη κεκνλσκέλεο 

επεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ηζηό, πνπ δελ εληάζζνληαη ζε έλα ζπλνιηθό πξόγξακκα. ε κία 
πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηή δηαδηθαζία, ηα επηκέξνπο ζέκαηα ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη 
κε πεηξακαηηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπλεηδεηέο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ. 

Η παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε εθ ησλ πξαγκάησλ έρεη επηβξαδύλεη ηελ πινπνίεζε 
κεκνλσκέλσλ έξγσλ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ, θαη ίζσο δεκηνπξγεί κηα επθαηξία γηα ηε 
δηακόξθσζε κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο. 

ηελ εηζήγεζε απηή ζα ζρνιηάζνπκε δπν δηαθνξεηηθά έξγα/δξάζεηο, ηα νπνία έγηλαλ 
κέζα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο 
παξαδείγκαηα ή σο νδεγνί, ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζην ζπκβαηηθό πξόηππν πνπ εθαξκόδεηαη 
ώζηε λα αξζνύλ νξηζκέλα από ην πξνβιήκαηα πνπ ην ζπλνδεύνπλ. 

Σν πξώην παξάδεηγκα αθνξά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζρεδηαζηηθήο πξόηαζεο 
πεδνδξόκεζεο ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο, κεηαμύ ησλ νδώλ Σζηκηζθή θαη Μαθέλδη Κίλγθ, 
ζηε Θεζζαινλίθε. Ο απιόο ζρεδηαζκόο θαη ην ρακειό θόζηνο θαηαζθεπήο (πέληε 
ρηιηάδεο επξώ) ζε κία εθήκεξε δηακόξθσζε ζέηνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο πόιεο εξσηήκαηα, 
ππνζηεξίδνληαο ην δηάινγν. Παξάιιεια κε ηελ πεηξακαηηθή θαηαζθεπή, παξακέλεη ε 
επηινγή ηεο εύθνιεο ηξνπνπνίεζεο. 

Η δεύηεξε δξάζε απνηειεί έλα πξόγξακκα ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ, κε ζρεδόλ 
κεδεληθό θόζηνο, θαηά ην νπνίν νη πνιίηεο κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ 
αμηνιόγεζαλ αζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο 
ηνπο ζρεηηθά κε ην κειινληηθό ζρεδηαζκό πεδνδξόκσλ.  Παξάιιεια, θνηηεηέο ηνπ Α.Π.Θ. 
αμηνπνίεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα λα αλαζρεδηάζνπλ ηκήκα ηεο νδνύ 
Φηιηθήο Δηαηξείαο ζην νπνίν δελ είρε αθόκε επέκβεη ν Γήκνο. 

Καη ηα δύν απηά έξγα/δξάζεηο αλαδεηθλύνπλ όηη αθόκε θαη κε ειάρηζηα κέζα είλαη 
εθηθηή ε άκεζε αλαβάζκηζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ ηεο πόιεο. Παξόκνηεο επεκβάζεηο ζα 
κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ ηνλ θαηαιύηε ηνπηθώλ πεηξακαηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθξήο 
θιίκαθαο, πνπ κπνξνύλ λα πινπνηνύληαη από γεηηνληά ζε γεηηνληά, απνηειώληαο ηα αξρηθά 
κέξε ελόο ζπλόινπ πνπ ζα δηακνξθσζεί ζηαδηαθά από ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. 

 
Λέξειρ κλειδιά: ζπκκεηνρηθόο αζηηθόο ζρεδηαζκόο, Θεζζαινλίθε 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
  
Η ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, 

θαη ζρεδηαζηηθήο θύζεο, αθόκε θαη ζε ζρέζε κε ηελ κεηέπεηηα δηαηήξεζε θαη θξνληίδα 
ηεο εθάζηνηε παξέκβαζεο ζηνλ αζηηθό ηζηό (πξάθνπ, 2012α).  

Μεξηθά από ηα πξνηεξήκαηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηα αθόινπζα: 
1. ‘δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε πςειήο πνηόηεηαο δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε 
2. εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα δεκόζηαο δηαρείξηζεο  
3. ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά 
4. νηθνδνκεί ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
5. πξνθαιεί κηα κεγαιύηεξε θαηαλόεζε δεκόζησλ ζεκάησλ, αλεζπρηώλ, πξνηεξαηνηήησλ 

θαη ιύζεσλ 
6. νηθνδνκεί κηα επξύηεξε ππνζηήξημε γηα πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο 
7. απμάλεη ηελ ακνηβαία κάζεζε δηα κέζνπ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, ζηνηρείσλ θαη 

εκπεηξηώλ 
8. δηαζθαιίδεη όηη απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο ελζσκαηώλνπλ γλώζε θαη εκπεηξία πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα αγλνεζνύλ 
9. αληηθαηνπηξίδεη έλα επξύηεξν θάζκα δεκόζησλ αλεζπρηώλ θαη αμηώλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 
10. εληνπίδεη ηαρύηαηα πηζαλέο ακθηιεγόκελεο πηπρέο ελόο ζέκαηνο θαη βνεζάεη ζην λα 

ζπγθεληξσζνύλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο κε έλα ζπλεξγαηηθό 
ηξόπν’.  (Slocum, 2003 : 11). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ. Πνηα όκσο είλαη ηα θξηηήξηα 
επηινγήο κεζόδνπ, ή αθόκε πνηα είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγία κηαο λέαο; ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε αλαδήηεζε δηάθνξσλ εξσηεκάησλ πνπ βνεζνύλ ζηελ επηινγή 
κεζόδσλ ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ, όπσο: 

1. ‘Πνηνη είλαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία;… 
2. Τη επηζπκνύκε λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ην ζπκκεηνρηθό πξόγξακκα;… 
3. Πνύ επηζπκνύκε λα νδεγήζεη ε ζπκκεηνρηθή δηαδξνκή; Πνηνη είλαη νη ζηόρνη; 
4. Πσο ζα πξέπεη νη άλζξσπνη λα ζπκκεηέρνπλ;… 
5. Πόηε θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ είλαη επηζπκεηή ή αλαγθαία ε ζπκκεηνρή;…            

(Sanoff, 2001 : 9) 
 

Η ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ παξέρεη παξάιιεια κηα ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο θαη 
ζπλαίλεζεο ηδηαίηεξα πνιύηηκεο θαη επηζπκεηήο ζε θαηξό θξίζεο. 

ηε Θεζζαινλίθε έγηλαλ δύν πξνζπάζεηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζην ζρεδηαζκό θαη 
ζηελ εθαξκνγή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ: ζηελ 
παξέκβαζε ζε ηκήκα ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο θαη ζηελ παξέκβαζε ζε ηκήκα ηεο νδνύ 
Φηιηθήο Δηαηξείαο. 
 
2. ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΟΓΟΤ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 

 
Η ηαπηόηεηα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
Αξρηηεθηνληθή κειέηε: Νίθνο Καινγήξνπ, Σέιεο Βαζηιεηάδεο. Δπίβιεςε: 

Αληηδεκαξρία Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ Πνιενδνκίαο θαη Γηθηύσλ. Τπεύζπλε αξρηηέθησλ: 
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Λέλα Δκκαλσιίδνπ. Κύξηνο έξγνπ: Γήκνο Θεζζαινλίθεο. Καηαζθεπή: Αληηδεκαξρία 
Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ, Πνιενδνκίαο θαη Γηθηύσλ. Υξόλνο κειέηεο: επηέκβξηνο 2011. 
Υξόλνο θαηαζθεπήο: Ννέκβξηνο 2011-Ιαλνπάξηνο 2012. Παξνπζίαζε, θσηνγξαθίεο: 
Νίθνο Καινγήξνπ. 

Η πεηξακαηηθή πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο από ηελ Σζηµηζθή 
σο ηελ νδό Μαθέλδη Κηλγθ από ην Γήµν Θεζζαινλίθεο παξέρεη µηα επθαηξία γηα λα 
δνθηκαζηνύλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζην ζπµβαηηθό πξόηππν πνπ εθαξµόδεηαη σο ζήµεξα 
ώζηε λα αξζνύλ νξηζµέλα από ην πξνβιήµαηα πνπ ην ζπλνδεύνπλ. Οη πξνηεηλόµελεο 
δηαµνξθώζεηο έρνπλ πηινηηθό ραξαθηήξα, είλαη αληηζηξεπηέο, ην θόζηνο ηνπο είλαη 
ραµειό θαη πινπνηήζεθαλ άµεζα µε ηηο πθηζηάκελεο δπλαηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 
Γήµνπ Θεζζαινλίθεο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί ζην πιαίζην ηεο δύζθνιεο νηθνλνκηθήο 
ζπγθπξίαο ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ δεκηνπξγηθά θαη λα δείμνπλ µέζα από έλα 
πινπνηεµέλν παξάδεηγµα όηη νη αλαπιάζεηο ηνπ δεµνζίνπ ρώξνπ είλαη επηζπµεηέο, 
εθηθηέο θαη ελδηαθέξνπζεο από ηελ νπηηθή ηνπ πεξηβαιινληηθνύ αζηηθνύ ζρεδηαζµνύ, 
ρσξίο λα ζπλεπάγνληαη αλαγθαζηηθά απμεµέλν θόζηνο. Δπηπιένλ ε πεηξαµαηηθή 
εθαξµνγή ηνπο δηεπθνιύλεη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ιύζεσλ γηα ηνλ 
νξηζηηθό µειινληηθό ζρεδηαζµό ησλ αληηζηνίρσλ ρώξσλ. Πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πεηξακαηηθήο πεδνδξόκεζεο ήηαλ ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ αξρώλ ζρεδηαζµνύ θηιηθώλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζηε δεµόζηα ρξήζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ ηεο πόιεο πνπ ζπρλά θαηαιακβάλεηαη ζε ππεξβνιηθό πνζνζηό από ηα παξόδηα 
θαηαζηήκαηα.  

Η επέµβαζε εληνπίζηεθε ζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ην πθηζηάκελν νδόζηξσκα ηεο 
νδνύ Αγίαο νθίαο. Ο θεληξηθόο πεδόδξνκνο δηαθνξνπνηήζεθε µε ρξσµαηηθή ζήµαλζε 
θαη θηλείηαη ζε ηεζιαζµέλε γξαµµή πνπ πξνζδίδεη δπλαµηζµό ζηελ θίλεζε ησλ πεδώλ. ε 
εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζε ζπγθεθξηµέλεο θαηάιιειεο ώξεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
πξόζβαζεο νρεµάησλ γηα ηξνθνδνζία ή έθηαθηεο αλάγθεο. ηα ζεµεία δηαζηαύξσζεο ηεο 
Αγίαο νθίαο µε ηνπο πθηζηάµελνπο πεδόδξνµνπο Γεσξγίνπ ηαύξνπ θαη Αγίαο 
Θενδώξαο δεµηνπξγήζεθαλ θόµβνη –«πιαηείεο». Απηνί ζπλδένληαη µε ηηο απνθιίλνπζεο 
ραξάμεηο ηνπ θεληξηθνύ πεδνδξόµνπ θαη δεµηνπξγνύλ πεξηνρέο πνπ κπνξνύλ λα 
θηινμελήζνπλ εθδειώζεηο ιόγνπ, µνπζηθήο θαη πνιηηηζµνύ (ρήκα 1).  
 

 
σήμα 1. Κάηνςε ηεο επέκβαζεο ζην ηκήκα ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο, κεηαμύ ησλ νδώλ 
Σζηκηζθή θαη Μαθέλδη Κηλγθ. 
 

Ο ρώξνο πνπ θαηαιακβάλνληαλ από ηελ άζθαιην, ππνδηαηξέζεθε ζε µηα αθνινπζία 
µηθξόηεξσλ δηαδνρηθώλ ηµεµάησλ πνπ πξνζδίδνπλ ξπζµό ζηνλ λέν πεδόδξνµν. Σα 
πεξηζζόηεξα δηαµνξθώζεθαλ µε θπηεύζεηο ζε πξνζσξηλά ραµειά παξηέξηα ή 
ελαιιαθηηθά µε ζάµλνπο θαη µηθξά δέληξα ζε θαηάιιεια δνρεία. Σν απμεκέλν πνζνζηό 
θύηεπζεο πνπ αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ πξαζίλνπ ηνπ δήµνπ ζεµαηνδνηεί 
ηελ θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη µειινληηθέο δηεπζεηήζεηο ησλ θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ, έζησ θαη αλ ζε απηή ηε θάζε νη επεµβάζεηο έγηλαλ επάλσ ζηελ πθηζηάµελε 
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άζθαιην. εµαληηθή θαηλνηνµία είλαη ε αθνινπζία ρώξσλ µε θαζηζηηθά πνπ ζεµαίλνληαη 
µε ρξώµα θαη έρνπλ δεµόζηα ρξήζε. Οη πνιίηεο αμηνπνηνύλ απηνύο ηνπο ρώξνπο γηα 
αλάπαπζε θαη αλαςπρή ρσξίο λα είλαη ππνρξεσµέλνη λα πιεξώλνπλ γη απηέο ηηο 
ππεξεζίεο ζηα γεηηνληθά θαηαζηήµαηα. Έηζη απνθαηαζηάζεθε ε πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ δεµόζηνπ ρώξνπ σο θαζηζηηθνύ ηεο πόιεο (ρήκα 2). 

Η είζνδνο από ηελ πιεπξά ηεο Σζηµηζθή νξηνζεηήζεθε µε «πύιε», ελώ ε αληίζηνηρε 
από ηελ πιεπξά ηεο πιαηείαο Αγίαο νθίαο µε «πύξγν-ζήκαλζεο». Οη θαηαζθεπέο ησλ 
ζηνηρείσλ απηώλ έρνπλ ηε κνξθή κεηαιιηθώλ ηθξησκάησλ πνπ ζπλδπάδνληαη µε 
θακππισκέλεο επζεηνγελείο επηθάλεηεο πνπ πξνζδίλνπλ ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο θαη ηνπ 
παηρληδηνύ µε ην θσο θαη ηηο ζθηάζεηο. 

  

 
σήμα 2. Δηθόλεο θνξκνύ θαη εηζόδνπ ηεο επέκβαζεο ζην ηκήκα ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο, 
κεηαμύ ησλ νδώλ Σζηκηζθή θαη Μαθέλδη Κηλγθ (θση. Ν. Καινγήξνπ). 
 

Η αδξή αηζζεηηθή ηεο επέκβαζεο ελαξκνλίδεηαη κε ην ειαρηζηνπνηεκέλν θόζηνο πνπ 
πεξηνξίζηεθε κε ηελ επηινγή ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ από απηά πνπ δηέζεηε ν Γήκνο 
Θεζζαινλίθεο (ελδεηθηηθό θόζηνο θαηαζθεπήο 5.000 επξώ). Η πινπνίεζε ηεο 
πεηξακαηηθήο πεδνδξόκεζεο έγηλε κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ηελ επίβιεςε ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Η ελζάξξπλζε θαη ε νπζηαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 
ηνπ αληηδεκάξρνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ πνιενδνκίαο θαη δηθηύσλ, αξρηηέθηνλα Αλδξέα 
Κνπξάθε ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ εθήκεξσλ 
παξεκβάζεσλ ζηνλ αζηηθό ρώξν. (Καινγήξνπ Ν., 2012). 

 
3. ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΟΓΟΤ ΦΙΛΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
 

Με ηελ παξέκβαζε ζην ηκήκα ηεο νδνύ Φηιηθήο Δηαηξείαο, κεηαμύ ησλ νδώλ Σζηκηζθή 
θαη Μαλνπζνγηαλλάθε αζρνιήζεθε ην Δξγαζηήξην πκκεηνρηθνύ ρεδηαζκνύ ‘Δίκαη 
Πνιίηεο θαη Όρη Απιά Κάηνηθνο’. Η δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 
θαη ήηαλ ην απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Αληηδεµαξρίαο Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ, 
Πνιενδνκίαο θαη ∆ηθηύσλ ηνπ ∆ήµνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ (Β‘ 
Σνκέαο Αξρηηεθηνληθνύ θαη Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ) ηνπ ΑΠΘ, θαη ηεο Δζεινληηθήο δξάζεο 
ηεο Υ.Α.Ν.Θ. ‘Δίκαη Πνιίηεο θαη Όρη Απιά Κάηνηθνο’. Παξάιιεια, ζπκκεηείρε ε 1ε 
Γεκνηηθή Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη θνηηεηέο ηνπ καζήκαηνο 
‘Δηζαγσγή ζηνλ Αζηηθό ρεδηαζκό, Μεζνδνινγία, Αλάιπζε, Απεηθνλίζεηο’ ηνπ 
Σκήκαηνο Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ. 

Σν εξγαζηήξην νξγαλώζεθε ζε ηξία ζηάδηα: 
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Σν 1ν ζηάδην ζπκπεξηέιαβε ηελ άκεζε ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ θαη ηελ 
απνηύπσζε ησλ επηζπκηώλ θαη αλαγθώλ ηνπο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νδνύ 
Φηιηθήο Δηαηξείαο, θαζώο επίζεο θαη κηα απνηίκεζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, ηεο 
αζηηθήο παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηηο νδνύο Υξ. κύξλεο θαη Φηιηθήο 
Δηαηξείαο. Οη δεκόζηνη απηνί ρώξνη είραλ επηιεγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 
Θεζζαινλίθεο.  

 

  
σήμα 3. Αξηζηεξά ε θεληξηθή αθίζα ηεο δξάζεο. ην θέληξν: Σν ζεκείν ζπκπιήξσζεο 
εξσηεκαηνινγίσλ επί ηεο νδνύ Φηιηθήο Δηαηξείαο, γσλία κε νδό Σζηκηζθή (θση. νθία 
Υαηδεθνθόιε). Γεμηά: Σν ζεκείν ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηελ νδό 
Υξ. κύξλεο, γσλία κε ηελ νδό Σζηκηζθή (θση. Παξαζθεπή Σαξάλε). Παξάιιεια, 
θνηηεηέο δηέξρνληαλ ηηο νδνύο πξνηξέπνληαο πνιίηεο ζηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ 
(ρήκα 4 & 5).  
 

Η ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ππήξμε ζεκαληηθή. πκπιεξώζεθαλ ζπλνιηθά 508 δειηία 
εξσηεκαηνινγίσλ, 175 ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό 
Υξ. κύξλεο, 148 ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό Φ. 
Δηαηξείαο θαη 185 ζρεηηθά κε ην ππό ζρεδηαζκό ππόινηπνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Φ. 
Δηαηξείαο 

Σν 2ν ζηάδην ζπκπεξηέιαβε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ζηνπο 
ηξεηο απηνύο δξόκνπο ελδηαθέξνληνο, από θνηηεηέο ηνπ ΑΠΘ.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ ηύπνπ ηεο 
απνηίκεζεο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό Υξ. κύξλεο (ρήκα 4) 
παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζέκαηα. ε πςειή πξνηεξαηόηεηα 
αλαδεηθλύνληαη από ηνπο πνιίηεο νη αλεζπρίεο ηνπο γηα ην θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαη 
ηελ έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη πξαζίλνπ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
πνδειάηνπ θαη ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο, αζθάιεηαο θαη νηθεηνπνίεζεο ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ από δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνιηηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν, ηελ ειηθία, ηηο 
θηλεηηθέο δεμηόηεηεο (ΑΜΔΑ), θιπ. (πξάθνπ, 2012β).  

Πξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
ζρεηηθά κε ην ππό ζρεδηαζκό ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ Φ. Δηαηξείαο (ρήκα 5) 
παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθέο πξνηάζεηο, πξνηηκήζεηο θαη 
πξνηεξαηόηεηεο ησλ πνιηηώλ. ε πςειή πξνηεξαηόηεηα ηνπνζεηνύληαη ε παξνπζία ηνπ 
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (πξαζίλνπ, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, θιπ) θαη ε νηθεηνπνίεζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο, παηρληδηνύ, άζιεζεο θαη 
θνηλσληθνπνίεζεο από δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνιηηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν, ηελ 
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ειηθία, ηηο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο (ΑΜΔΑ, παηδηά, ειηθησκέλνη), θιπ. Δλδηαθέξνλ 
παξνπζηάδνπλ νη ζρεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνηεξαηόηεηεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθό 
θύιν θαη ειηθηαθέο νκάδεο (πξάθνπ, 2012β). 

 

         
σήμα 4. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίσλ θαη απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο ηνπο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο απνηίκεζεο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό Υξ. κύξλεο. 
   

   
σήμα 5. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίσλ θαη απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο ηνπο ζρεηηθά 
κε ηνλ ππό ζρεδηαζκό ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ Φ. Δηαηξείαο. 

 

  
σήμα 6. Γύν εηθόλεο από ηελ έθζεζε ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ 
θνηηεηώλ (θση. νθία Υαηδεθνθόιε, 31/10/2012). 
 

ηε ζπλέρεηα, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Αξρηηεθηνληθνύ θαη Αζηηθνύ 
ρεδηαζκνύ Νηθνιάνπ Καινγήξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα Αζελά 
Υξηζηίλα πξάθνπ, ηνπ Β’ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνύ θαη Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ, Σκήκα 
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Αξρηηεθηόλσλ, ΑΠΘ,  θνηηεηέο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δύν απηώλ δξάζεσλ ζηηο ζρεδηαζηηθέο ηνπο πξνηάζεηο.  

ην 3ν ζηάδην ην εξγαζηήξην νινθιεξώζεθε κε ηε δεκόζηα παξνπζίαζε ησλ 
πξνηάζεσλ ηελ έθζεζή ηνπο, θαη ηελ ελζάξξπλζε ελόο δεκόζηνπ δηαιόγνπ επί ηνπ 
ζέκαηνο (ρήκα 6). 
 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Πεηξακαηηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπλεηδεηέο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ κηα απάληεζε 
ζηε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό πνπ πεξηιακβάλεη κεκνλσκέλεο 
επεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ηζηό, πνπ δελ εληάζζνληαη ζε έλα ζπλνιηθό πξόγξακκα.  

Ο ζπκκεηνρηθόο αζηηθόο ζρεδηαζκόο ζεσξείηαη όηη ζπλίζηαηαη από ηε ζπκκεηνρή όισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ ζηε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία (πξάθνπ, 
2012α). Παξνπζηάδεηαη θύξηα λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη 
πεξηζζόηεξν ζηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλόηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ 
(Κσηζηόπνπινο, 1975) θαη παξνπζηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη ‘ζε κηα 
δεκνθξαηηθή θνηλσλία, νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο 
πνπ ηνπο επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν’ (Windley, McClure, 2007). Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρηθή 
δηαδηθαζία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία ζπλαίλεζε πάλσ ζηελ επηδησθόκελε 
θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηνπ ζρεδηαδόκελνπ ρώξνπ (Chatzicocoli, Syrakoy, 
2005) θαη κπνξεί λα απνηειεί κηα πεγή θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηήξημεο ζε επνρή 
θξίζεο.  

ηε Θεζζαινλίθε έγηλαλ δύν πξνζπάζεηεο εκπινθήο ησλ πνιηηώλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ, κε θύξην ζηόρν ηελ 
πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ελόο πιαηζίνπ ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηαιόγνπ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο θαη ηε πεξεηαίξσ ελεξγνπνίεζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε απηόλ. 

Δθαξκόζηεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ κε δηαθνξεηηθό 
βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ, θαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαη εθαξκνγήο, ζε ηκήκαηα δύν δηαθνξεηηθώλ νδώλ, ηεο Αγίαο νθίαο θαη ηεο Φηιηθήο 
Δηαηξείαο.  

ε ηκήκα ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο ν ζρεδηαζκόο πξνεγήζεθε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
πνιηηώλ. Όκσο, ν πεηξακαηηθόο ηνπ ραξαθηήξαο, ην ηδηαίηεξα ρακειό ηνπ θόζηνο 
εθαξκνγήο θαη ε εθήκεξε δηακόξθσζή ηνπ, πξνζέθεξαλ ηε δπλαηόηεηα παξεκβάζεσλ 
θαη αιιαγώλ κεηά από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμέηαζε ηεο γλώκεο ησλ 
πνιηηώλ. 

ε ηκήκα ηεο νδνύ Φηιηθήο Δηαηξείαο ππήξμε ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ αξρηθή 
δηαδηθαζία επηινγήο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, αθήλνληαο ηε 
ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ζε νκάδεο θνηηεηώλ, νη νπνίεο όκσο ελζσκάησζαλ ζηηο 
ζρεδηαζηηθέο ηνπο πξνηάζεηο ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ πνιηηώλ, όπσο θαηαγξάθεθαλ 
θαη επεμεξγάζηεθαλ. 

Σν πείξακα ηεο Αγίαο νθίαο θαη ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο δείρλεη όηη αθόκε θαη κε 
ειάρηζηα κέζα είλαη εθηθηή ε άκεζε αλαβάζκηζε θαη ε νηθεηνπνίεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 
ηεο Θεζζαινλίθεο από ηνπο πνιίηεο. 
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Μηα βαζηθή πξόθιεζε ηνπ ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ αλαθέξεηαη δηεζλώο όηη είλαη ε 
έιιεηςε επηζπκίαο ζπκκεηνρήο (Hou, 2011). Όκσο ε πςειή πξνζπκία θαη ζπκκεηνρή ησλ 
πνιηηώλ ζηηο παξαπάλσ επεκβάζεηο δείρλεη όηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο βαζύηαηεο 
θξίζεο, ε αλαδσπύξσζε κηαο δεκόζηαο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηηο επεκβάζεηο ζηνπο 
δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο, δεκηνπξγεί πξόζθνξν έδαθνο θαη ηελ ειπίδα γηα ηελ 
απαξρή ελόο δηαιόγνπ όπνπ όινη ζα κπνξνύλ λα εθπαηδεύνληαη θαη λα βηώλνπλ ην ‘δηθό’ 
ηνπο αζηηθό πεξηβάιινλ κε πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα κέζα αιιά κε πςειό πεξηβαιινληηθό 
θαη θνηλσληθό όθεινο. 
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