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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Αθνξκή γηα ηελ εηζήγεζε απηή απνηέιεζε κηα επίθαηξε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε ζπλ-
ζπνπδαζηέο ηνπ καζήκαηνο «Θέκαηα Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ» ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ ΔΜΠ. Σν πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο 
είρε σο αληηθείκελν ηελ αλάθιεζε δηαθξηηψλ επίκαρσλ δηαθπβεπκάησλ θαη 
αλαζεκαζηνδνηήζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο.  

Οη ζξαπζκαηηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ παξαηίζεληαη ζθνπφ έρνπλ ηελ αλάδεημε ελφο 
εληνπηζκέλνπ κσζατθνχ πνπ ζπλζέηεη έλα κειινληηθφ παιίκςεζην· θαη‟ νπζίαλ ηελ 
δεκηνπξγία ελφο θαηφπηξνπ ζπιινγήο φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαηγηζηηθήο 
ππέξ-λεσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δηακνξθψλεη θαη κεηαιιάζεη κε εμηξεκηζηηθά 
βίαην ηξφπν (άκεζα ή έκκεζα) ηελ έλλνηα ηνπ „θαηνηθείλ‟ ηνπ άζηεσο ζήκεξα.       

Οη κεηέσξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πξσηφηππε (κε πιαζκαηηθή) 
πξαγκαηηθφηεηα γχξσ καο, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα αληηιεθζνχκε ζπιινγηθά 
ζέκαηα πνπ εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο δηακνξθψλνληαο κε απηφλ 
ηνλ ηξφπν κηα εληαία πιαηθφξκα άξζξσζεο ηεο ζθέςεο, ηνπ ιφγνπ καο θαη θαη‟ επέθηαζε 
αλαηξνπήο. 

Οη αλαζεκαζηνδνηήζεηο θαη ηα δηαθπβεχκαηα ζηελ ζπγθπξία απηή ησλ έληνλσλ 
κεηαιιαγψλ ζηα «θνηλά»,  θαη‟ επέθηαζε ην δηθαίσκα ζηελ πφιε, φρη κφλν ζην θνηλφ 
ζπκθέξνλ αιιά θαη ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα  ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, θαηνηθίαο θαη ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ, αλαδεηθλχνληαη σο ηφπνη πνιιαπιψλ κεηαιιαγψλ. Γη απηφ ηνλ ιφγν 
επεμεξγαζηήθακε ηελ αλάγθε χπαξμεο ππνηππσδψλ ελνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ  θαιχηεξε 
νξγάλσζε, παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζηνρνζεζίαο καο.  

 
Λέξειρ κλειδιά: δικαίυμα ζηην πόλη, ζσεδιαζμόρ, κοινά  
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ – ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Γςο λόγια για ηο μάθημα1 
Σν κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή, φηη ν φξνο αζηικόρ ζσεδιαζμόρ αληηζηνηρεί ζ‟ 

έλα κεγάιν θάζκα παξεκβάζεσλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν, πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο 
θιίκαθέο ηνπ, έρνπλ πνιχ δηαθνξνπνηεκέλνπο ζηφρνπο θαη θηλεηνπνηνχλ κέζα, θνξείο θαη 
ελδηαθεξφκελνπο πνπ δελ νξίδνληαη κφλν ζεζκηθά, αιιά θαη αλαδχνληαη δπλακηθά κέζα 

                       
1 Γηδαθηηθή νκάδα 



197

απφ adhoc θαηαζηάζεηο. Σν πεδίν κάιηζηα γίλεηαη πην πνιχπινθν ή/θαη, ζπρλά, ακθίζεκν 
κε ηελ θξίζε, κεηά ην 2008, πνπ έθεξε ζην πξνζθήλην ηα λέα θαηλφκελα «αζηηθήο 
ζπξξίθλσζεο», αιιά θαη ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλάδπζε λέσλ 
ζπιινγηθνηήησλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηνλ αζηηθφ ρψξν, πνπ εθθεχγνπλ απφ ηνπο 
θαζηεξσκέλνπο νξηζκνχο θαη ηαμηλνκήζεηο.  

‟ απηφ ην πιαίζην ην κάζεκα έρεη αληρλεπηηθφ ραξαθηήξα. Απνζθνπεί λα 
πξνβιεκαηίζεη αιιά θαη λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηηο ζπνπδάζηξηεο ζηα εξγαιεία 
παξαηήξεζεο ηνπ αζηηθνχ γίγλεζζαη, ζε άκεζε αλαθνξά κε ηηο ζεσξίεο πνπ θαζνδεγνχλ 
ηνπο ζρεδηαζκνχο, αιιά θαη ηε γελεαινγία ηνπο. ηφρνο είλαη λα ζπγθξνηεζεί ε 
πξνεγνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία θαη λα ραξαρζεί έλαο „δξφκνο‟, κηα κέζνδνο πνπ ζα 
ζπλδπάδεη ηηο ελλνηνινγηθέο/ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε πξαθηηθέο γηα ηε ζηαδηαθή 
δηείζδπζε ζην πεδίν έξεπλαο πνπ επηιέγεηαη. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα δίδεηαη έκθαζε 
ζηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ Αζήλα θαη ηδηαίηεξα ζην θέληξν ηεο. 

Ο αληρλεπηηθφο ραξαθηήξαο εληζρχεηαη κε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ/ζπδεηήζεσλ γηα 
ηα θεληξηθά ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζέηεη ην κάζεκα. Απηά ζπληνλίδνληαη ζπιινγηθά 
απφ νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχληαη πξσηνβνπιηαθά κε θξηηήξην ηε ζπλάθεηα ησλ ζεκάησλ 
πνπ επεμεξγάδνληαη. Με ηελ ίδηα κέζνδν ηεο ζπδήηεζεο, ζηε βάζε ησλ αηνκηθψλ 
ζεκάησλ έγηλε θαη ε επεμεξγαζία ηεο εηζήγεζεο γηα ην ζπλέδξην. Ζ πξνηξνπή εθ κέξνπο 
ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο λα ζπλζέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε θνηλή εηζήγεζε φζνη θαη φζεο 
ην επηζπκνχζαλ, βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη απηέο δηαπξαγκαηεχνληαη αξθεηά απφ ηα 
ζέκαηα πνπ νχησο ή άιισο απαζρνινχλ ην ζρεδηαζκφ -θαη φρη κφλνλ-  ζήκεξα, κε κηα 
ζαθή δηάζεζε επηζήκαλζεο λέσλ φςεσλ θαη ζε έλα πλεχκα επαλεμέηαζεο δηαθφξσλ 
θπξίαξρσλ –ή θαη θξηηηθψλ- ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

 
Θευπηηικό πλαίζιο αναθοπάρ: «δικαίυμα ζηην πόλη», «ζσεδιαζμόρ», «κοινά»2 

      Ενχκε ζε κηα επνρή νκνγελνπνηεηηθήο θαληαζκαγνξίαο φπνπ ηα ηδαληθά ησλ 
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ έρνπλ βξεζεί ζην πξνζθήλην, ηφζν απφ πνιηηηθή φζν θαη απφ 
εζηθή άπνςε. Οη έλλνηεο πνπ ππεξηζρχνπλ είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο αηνκηθηζηηθέο 
θαη σο ηέηνηεο δελ ακθηζβεηνχλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ εγεκνλεχνπζα, λενθηιειεχζεξε 
ινγηθή ή ηηο λενθηιειεχζεξεο κεζφδνπο «λνκηκφηεηαο» θαη «θξαηηθήο» δξάζεο.  
    Όηαλ ν Lefebvre ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 έγξαθε γηα ην δηθαίσκα ζηελ πφιε, ην 
έζεηε ππφ ηελ πξννπηηθή κηαο δηαθνξεηηθήο αζηηθήο ζπλζήθεο, πέξα απφ ηελ απιή 
δηαηχπσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα γεληθεπκέλε πξνζβαζηκφηεηα ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 
πνπ πξνζθέξεη ε πφιε. Γη απηφ θαη ζην θείκελν ηνπ επέκελε ζηελ αλάδεημε ηεο πφιεο σο 
έξγν. Ζ θνηλσληθή αιιαγή δελ κπνξεί παξά λα ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα ησλ 
αηφκσλ θαη ηδηαίηεξα ην δηθαίσκα ζηελ δηαθνξά, δειαδή ην δηθαίσκα λα κελ 
ηαμηλνκείηαη- ηνπνζεηείηαη θαλείο ζε θαηεγνξίεο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο 
νκνγελνπνηεηηθέο δπλάκεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ επηηξέπνληαο ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε. 
 
       χγρξνλνη Μαξμηζηέο δηαλνεηέο, κεηαμχ άιισλ θαη ν David Harvey, ηα ηειεπηαία 
ρξφληα αλέδεημαλ ηε ζρέζε κεηαμχ αζηηθνπνίεζεο θαη θαπηηαιηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην, 
δηαηππψλεηαη φηη ε ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε ζεκαίλεη ηελ ακθηζβήηεζε 
ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζηελ ζρέζε παξαγφκελεο ππεξαμίαο θαη 
αζηηθνπνίεζεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα γηα εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο ζπλζήθεο 
αζηηθφηεηαο. Γειαδή ηε δηεθδίθεζε ελφο είδνπο εμνπζίαο δηακφξθσζεο ησλ ηξφπσλ κε 
ηνπο νπνίνπο νη πφιεηο αλαθαηαζθεπάδνληαη μαλά θαη μαλά.  
       ηηο κέξεο καο ε αλνηθηφηεηα ησλ „θνηλψλ‟ δελ είλαη δεδνκέλε. Οη πιαηείεο, νη 
δξφκνη είλαη επηθαλεηαθά- θαληαζηαθά ειεχζεξνη γηα φινπο. Αθνχ εκπίπηνπλ ζηελ 
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θαλνληθνπνίεζε ηελ πξαγκνπνίεζε θαη ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ζεζκψλ, ξπζκίζεσλ, 
παληφο ηχπνπ ηδησηηθνπνηήζεσλ, αλαπιάζεσλ κε ζηφρν ηελ απνιχκαλζε θαη ηνλ 
εμεπγεληζκφ ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο απφ ηηο νπνίεο δηέπνληαη. Πνιιέο κνξθέο δεκνζίσλ 
αγαζψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ειεχζεξε γλψζε, ν πνιηηηζκφο, νη θπζηθνί πφξνη, νη 
απζφξκεηεο Πνιηηηθέο δξάζεηο απφ ηα θάησ, δέρνληαη επίζεζε κέζσ ηεο απαμίσζεο θαη 
ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπο. 
       Ζ Μεηξφπνιε πιένλ, απνηειεί έλα ηεξάζηην «θνηλφ» πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 
ζπιινγηθή εξγαζία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα ρξήζεο απηνχ ηνπ «θνηλνχ» ζα 
πξέπεη λα παξαρσξεζεί ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε πνπ ν αζηηθφο ρψξνο παξάγεηαη ή κεηαιιάζζεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ 
ζρεδηαζκνχ, ην δηθαίσκα ζηελ πφιε πινπνηείηαη κφλν γηα ηηο νκάδεο πνπ έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα ή ηελ πξφζβαζε λα εθθξαζηνχλ „ζρεδηαζηηθά‟. Ο ζρεδηαζκφο σο θαλνληζηηθφ 
εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλψλ απνηειεί πηζαλφλ έλα ζπκππθλσκέλν ζχλνιν 
θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ελφο πιέγκαηνο θαλφλσλ, κνξθψλνληαο έηζη 
έλα θιεηζηφ- απηφ-αλαθνξηθφ ζχζηεκα, έλα ζεζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κε 
ζεζκνπνηεκέλνο ζρεδηαζκφο, απνθνξηηζκέλνο απφ ηελ απνπζία ηεο βεβαηφηεηαο, 
αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηελ ιχζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ- πξνβιήκαηνο 
πεηξακαηηθά θαη εθ ησλ έζσ, φρη απνζηαζηνπνηεκέλα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πξντφληα 
πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο πνίεζεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ χπαξμε ηνπ 
πιαηζίνπ ηεο πφιεο- έξγνπ. Ζ ζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ σο αλαπαξαζηαηηθνχ θαη 
θαλνληζηηθνχ εξγαιείνπ δίλεη ην έλαπζκα ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ επίζεκνπ ζρεδηαζκνχ 
πξνο αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ, κε δηακεζνιαβεκέλσλ κνληέισλ παξαγσγήο ρψξνπ.  
 
 
2. ΑΝΣΙΦΑΔΙ ΣΟΤ ΔΠΙΗΜΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
 

Διζαγυγή 
ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ησλ θπξίαξρσλ ηάζεσλ ηνπ επίζεκνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο απηφο πξνσζείηαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, αιιά θαη 
ζηα εξγαιεία θαη ην ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηεί έηζη ψζηε λα εγείξεη ην ελδηαθέξνλ, λα γίλεη 
ζεκηηφο, λα ξηδψζεη σο πξννπηηθή θαη ηειηθά λα αμησζεί σο ζπιινγηθφ φξακα. πγρξφλσο 
παξαθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεη ν επίζεκνο ζρεδηαζκφο, αλαδχνληαη 
αληηθάζεηο θαη θάζε θνξά πξνθχπηνπλ ηα ίδηα εξσηήκαηα. Πνηφο ρψξνο γίλεηαη 
αληηθείκελν ηνπ επίζεκνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, απφ πνηφλ θαη γηα πνηνχο ηειηθά; ε 
απηφ ην πιαίζην, θαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή θαη θξίζηκε πεξίνδν ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα 
θνηλή δξάζε φπνπ ν ρψξνο - αληί λα αλακέλεηαη σο έηνηκν πξντφλ - δηεθδηθείηαη θαη   
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηα ππνθείκελα πνπ ηνλ παξάγνπλ.  
 
 

Οι πεπιθπάξειρ και οι πυγμέρ3     
Σνλ Φεβξνπάξην ηεο ρξνληάο πνπ δηαλχνπκε, αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ Rethink Athens. ηηο πξψηεο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 
αλαιακβάλεη λα εμεγήζεη ην φξακα, ηνπ έξγνπ ζεκεηψλεηαη: «(...) ε πφιε ζα μαλαθεξδίζεη 
ηνλ δεκφζην ρψξν ηεο θαη ζα απνηειέζεη έλα μερσξηζηφ ρψξν ζπλάληεζεο γηα πνιίηεο 
απφ φιεο ηηο γεηηνληέο: ην πξσί γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην 
βξάδπ γηα ηελ ςπραγσγία θαη ην δεκηνπξγηθφ ειεχζεξν ρξφλν». Γίλεηαη θαηαλνεηή ε 
έκθαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο σο πξνο ηνλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα, σζηφζν δελ γίλεηαη 
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θαηαλνεηφο ν ιφγνο πνπ ε πφιε έρεη απνιέζεη ην δεκφζην ρψξν ηεο. Σν θείκελν θιείλεη 
κε έλα θάπσο δπζλφεην ζχλζεκα γηα ηνπο „πνιίηεο απφ φιεο ηηο γεηηνληέο‟: «Ζ Αζήλα 
ζέιεη θαη κπνξεί λα δήζεη ηε λέα κεηξνπνιηηηθή ηεο θεληξηθφηεηα». Γηαηί ζέιεη ηψξα; 
Γηαηί κπνξεί ηψξα; Καη θπξίσο γηαηί ε «λέα κεηξνπνιηηηθή θεληξηθφηεηα» είλαη 
πξνηεξαηφηεηα ηψξα; 

  Σψξα, ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, αλζξσπηζηηθή θξίζε κνηάδεη λα είλαη κηα επθαηξία 
γηα θάζαξζε θαη πξφνδν. εκαληηθφ εξγαιείν, αλ φρη θπξίαξρν, είλαη ν πνιενδνκηθφο 
ζρεδηαζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο. Οη εμαγγειιφκελνη αζηηθνί ρψξνη 
ππφζρνληαη ηελ επαλάθηεζε ησλ θνηλψλ αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα 
ησλ δεκφζησλ ρψξσλ αιιά ηειηθά κάιινλ ηνλ απνθιεηζκφ αλεπηζχκεησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ, ηελ αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ρσξίο φξνπο πνπ παξεκπηπηφλησο 
νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αζηηθήο γαηνπξνζφδνπ  δίρσο φξηα, ηηο πξάζηλεο δηακνξθψζεηο φηαλ 
ηελ ίδηα ζηηγκή, θάπνπ αιινχ πεξηθξάζζνληαη ρηιηφκεηξα αηγηαινχ. Σειηθά σο βησκέλνη 
ρψξνη, δελ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο απφ φιεο ηηο γεηηνληέο, αληίζεηα, ηείλνπλ  λα απνθιείνπλ, 
λα πεξηθξάζζνπλ, λα εμσζνχλ, αιιά απηφ δελ δηαηππψλεηαη πνηέ επζέσο. 

Ο Massimo de Angelis ζεκεηψλεη πσο εάλ ην θεθάιαην πεξηθξάζζεη δελ κπνξεί λα ην 
θάλεη, παξά ρξεζηκνπνηψληαο έλα αληίζηνηρν πεδίν ιφγνπ. Ο ιφγνο απηφο φκσο δελ είλαη 
επζχο αιιά ζνιφο. Ο ίδηνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Ο ιφγνο ησλ πεξηθξάμεσλ (...) δελ 
πξέπεη λα απηνπαξνπζηάδεηαη σο κηα αξλεηηθή δχλακε πνπ δηαρσξίδεη, αζθεί βία θαη 
απνδπλακψλεη. Πξέπεη, αληίζεηα, λα θνξάεη ηνλ καλδχα ηεο ζεηηθήο πξφηαζεο, ελφο 
νξάκαηνο γηα ην κέιινλ πνπ έρεη λφεκα γηα έλα πιήζνο ζπγθεθξηκέλσλ ππνθεηκέλσλ». 
(De Angelis Massimo, 2013)   

Δάλ θάπσο έηζη, ελ ζπληνκία, ζίγνληαη νη αληηθάζεηο ζηηο νπνίεο πέθηεη ν επίζεκνο 
ζρεδηαζκφο, πνηφο είλαη ηφηε ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ επηζπκνχκε; Ζ καξμηζηηθή 
θξηηηθή γηα ηνλ πνιενδνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ αθνινπζεί δχν 
θαηεπζχλζεηο: ηελ πξψηε, ν πνιενδνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, φζν πξννδεπηηθφο θη αλ 
είλαη, ζεσξείηαη πσο δελ κπνξεί παξά λα ππεξεηεί ην θεθάιαην θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ 
θξάηνπο θαη ηειηθά λα δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ελφο «θηιάλζξσπα» ζρεδηαζκέλνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απνθξχπηεη ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο θξίζεο ζηελ πφιε. Ζ 
δεχηεξε θαηεχζπλζε ζπλερίδεη λα ππνζέηεη πσο ε νξγάλσζε ηεο πφιεο εμαξηάηαη απφ ηελ 
θπξηαξρία ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη πηζηεχεη πσο ζε απηφ ππάξρνπλ 
αληηθάζεηο, ξσγκέο θαη δπλαηφηεηεο αιιαγψλ ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ πξνο φθεινο 
ρακειψλ θαη ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ. Απηέο πξνθχπηνπλ απφ 
ζπγθξνχζεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν αιιά - θαη θπξηφηεξα – απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηνπο 
αγψλεο απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηνπο πνιενδνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αιιαγέο, 
δειαδή ησλ πνιηηψλ (Βαΐνπ & Υαηδεκηράιεο, 2012).  Απηή ε δεχηεξε θαηεχζπλζε 
θαίλεηαη λα δίλεη πξννπηηθή γηα ηαμηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο, ηθαλή λα 
δεκηνπξγήζεη ρψξνπο πνπ αθνξνχλ θαη εκπιέθνπλ ηνπο «πνιίηεο απφ φιεο ηηο γεηηνληέο», 
καθξηά απφ αθεξεκέλεο θαη αληηθαηηθέο πνιενδνκηθέο αξρέο. 

 
Re-Rethink Athens: κέτειρ για ηην οδό Πειπαιώρ (Παναγή Σζαλδάπη)4  
Μέζα ζην δνθεξφ θιίκα πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, εκθαλίδεηαη κηα πιεγσκέλε Αζήλα ζε θξίζε. Οη ζπλέπεηεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ απνηππψλνληαη ζηνλ ήδε απαμησκέλν δεκφζην ρψξν θαη ζηα παξαηεκέλα απφ 
θξνληίδα θειχθε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, θαηαδηθάδνληάο ην ζε κηα αλεμέιεγθηε 
ππνβάζκηζε (Γξαγψλαο, 2011). Οη ππξνζβεζηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα αλάζρεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ απηνχ, ιακβάλνληαη θαζπζηεξεκέλα θαη ρσξίο λα ζπλππνινγίδνπλ ηα 
θιέγνληα πξνβιήκαηα θαη ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ 
                       
4 Αληψληνο Σζηιηγηάλλεο 
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(Μνπηζφπνπινο, 2008). Ο ιφγνο πνπ νη ζηξαηεγηθέο αλαπιάζεσλ θαη κάξθεηηλγθ ηεο 
πφιεο απνηπγράλνπλ, είλαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξαθηηθέο απηψλ πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ εμνπζία, πιαζάξνληαο έλαλ ρψξν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απζχπαξθηα θαη λα 
ρξεζηκεχζεη σο ε βάζε γηα ηε δηαρείξηζε κηαο ζεηξάο εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ πνπ 
απνηεινχληαη απφ „ζηφρνπο‟ ή „απεηιέο‟. Ζ αληηπξφηαζε πνπ επηρεηξείηαη εδψ, είλαη νη 
ηακηικέρ, δειαδή ν ηξφπνο δξάζεο ρσξίο δεδνκέλν ρψξν, αιιά ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηνλ 
ρξφλν. Χο απνηέιεζκα, νη ηαθηηθέο κπνξεί λα πζηεξνχλ ζε λνκηκνπνίεζε θη επηζεκφηεηα, 
ψζηε λα απνηεινχλ νξαηέο αιιαγέο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, αιιά ραξαθηεξίδνληαη σο „ε ηέρλε 
ησλ αδπλάκσλ‟, φληαο εηζβνιή ζην πεδίν δξάζεο ησλ ηζρπξψλ, κε αμηνζεκείσηα 
θνηλσληθά απνηειέζκαηα (Debord, 1981). 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη κηα κεζνδνινγία αλάθηεζεο ηεο ρακέλεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε άμνλα ηηο ηαθηηθέο. Πεδίν ηεο έξεπλαο απνηειεί κία απφ ηηο πην 
παξακειεκέλεο πεξηνρέο ησλ Αζελψλ, ην αξρηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Πεηξαηψο. Οη βαζηθέο 
θαηεπζχλζεηο ησλ πξνηάζεσλ επηρεηξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα 
πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή θαη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη αιιά θαη δηάθνξεο 
ραξαθηεξηζκέλεο σο «αλεπηζχκεηεο» θαη σο «πξνβιεκαηηθέο» νκάδεο, ρσξίο σζηφζν λα 
απαληνχλ απαξαίηεηα απνζπαζκαηηθά ζηνλ θάζε έλαλ. Οη θχξηνη άμνλεο έρνπλ λα θάλνπλ 
κε ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο, αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο, κε ηελ 
ρσξνζέηεζε εκπνξηθψλ ρξήζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη 
κηθξεκπφξσλ, θαζψο θαη κε ηελ εμσηεξίθεπζε πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξάζεσλ. Ο 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνχληαη νη πξνηάζεηο είλαη αλνηθηφο ηφζν σο πξνο ηε ρξνληθή 
ηνπο δηάξθεηα, φζν θαη σο πξνο ην θαζεζηψο ρσξνζέηεζήο ηνπο, κε φιεο ηνπο λα 
δηαθξίλνληαη απφ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, κεηαβαιιφκελε δνκή, αθφκε θη επνρηθή 
ιεηηνπξγία. Βαζηθφ θξηηήξην απνηεινχλ ε εζεινληηθή δξάζε αιιά ζπρλά θαη ε δηαηήξεζε 
ηνπ θξηηεξίνπ αλσλπκίαο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεσξείηαη φηη ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο ζα 
κπνξνχζε λα έρεη έλαλ ξφιν ηέηνηνλ, ψζηε λα αλαηξέςεη ηε ζεκεξηλή εηθφλα, 
ζπλππνινγίδνληαο φιεο ηηο νκάδεο πνπ θαηνηθνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πφιε. 
 

Ζ κπίζη υρ απυγόρ ηος κςπίαπσος οπάμαηορ:  η πεπίπηυζη ηος Φαληπικού 
μεηώπος 5    

Ζ ζπλζήθε  ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζέηνπλ πην θαίξηα απφ πνηέ 
ηε ζπδήηεζε γηα ην αζηηθφ ηνπίν. Οη παξάγνληεο πνπ ζπλ-δηακνξθψλνπλ ηελ πφιε 
αλαδεηνχληαη ζε δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ππαγνξεχνπλ κηα θπξίαξρε-παγθφζκηα 
ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αζηηθφ δεκφζην ρψξν. Ζ πξάμε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ έρεη 
κεηαιιάμεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξγαιεία ηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επηδίσμε ηεο αζηηθήο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ. Ο επίζεκνο 
ζρεδηαζκφο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, νξακαηίδεηαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ειθπζηηθά-αληαγσληζηηθά θέληξα 
εμεηδηθεπκέλεο θαηαλάισζεο, πξνζειθχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν είηε επηζθέπηεο, είηε 
λένπο θαηνίθνπο, σο πειάηεο-θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Βξπρέα 2004).  

Ο Φαιεξηθφο φξκνο έρνληαο γλσξίζεη θάζεηο αίγιεο ζηε ζχγρξνλε πνιενδνκηθή 
ηζηνξία ηεο Αζήλαο δηακνξθψζεθε γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ρσξίο ζηξαηεγηθή γηα 
κειινληηθή ρξήζε. ηα πξφζθαηα ρξφληα αλαδεηθλχεηαη σο «λέα θεληξηθφηεηα» 
ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα εληφο ηεο κείδνλνο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη δηαθπβεπφκελν 
πεδίν ηφζν γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ φζν θαη γηα ηε δηεζλή πξνβνιή ηεο κεζνγεηαθήο 
πφιεο, ελψ ε ζεκεξηλή θξίζηκε πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεη ηελ πεξηνρή ζε θαηάζηαζε 
„έθηαθηεο‟ εληαηηθήο αλάπηπμεο. Σα ελδερφκελα νθέιε απφ ηελ αλάθακςε ζηε ζπγθπξία 
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ηεο θξίζεο ζπζηξαηεχνπλ ζπκθέξνληα θαη επζπγξακκίδνπλ ηε δξάζε ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 
επελδπηψλ. Γειαδή, δεκηνπξγνχληαη λέεο δπλακηθέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ 
„αμηνπνηψληαο‟ ηε δεκφζηα πεξηνπζία κε ηηο ηερληθέο πξνβνιήο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο 
δηακέζνπ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ Δζληθή Λπξηθή 
ζθελή απνηειεί εηθνληθφ θηίξην δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο εκβέιεηαο, δείγκα ηδησηηθήο 
πξσηνβνπιίαο ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια σο „ηνηέκ‟ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κίαο 
λέαο επηρεηξεκαηηθήο παγθφζκηαο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο. 

Σν φξακα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θάηνηθν, ρξήζηε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ, επηρεηξεί 
λα ζπλδέζεη ηε ζεακαηηθή εηθφλα θαη ην θαληαζηαθφ ηδεψδεο κε ηελ θαηαλαισηηθά 
πξνθαζνξηζκέλε ρσξηθή εκπεηξία. Σν ζθεληθφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζπλσκνηεί νπζηαζηηθά 
ζηελ έθιεηςε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηε κεηάιιαμε ηνπ ζε έλα απνιχησο εκπνξεχζηκν 
θαη ειεγρφκελν πξντφλ (Boyer 1992). Απηφ ην πξντφλ θαη ην λέν πξφηππν ειεχζεξνπ 
ρξφλνπ ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ηα πάλσ, βξίζθεηαη ζε αληηθαηηθή ζρέζε ηφζν κε ηελ 
πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ ρψξνπ, ηηο αηζζεηηθέο αμίεο, ηε ζπιινγηθή θαη αηνκηθή 
κλήκε, φζν θαη κε ηηο πξαθηηθέο εθείλεο, νη νπνίεο, θαζψο αλαπηχζζνληαη απφ ηα θάησ, 
επηηξέπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο λα δηεθδηθνχλ θαη λα νξγαλψλνπλ ην 
δεκφζην ρψξν σο „θνηλφ‟ .  
 
3. ΟΡΙΟΘΔΣΗΔΙ ΣΟΤ ‘ΚΤΡΙΑΡΥΟΤ’ 
 

Διζαγυγή 
Τηνζεηψληαο ηελ παξαδνρή φηη ν ρψξνο απνηεινχζε αλέθαζελ δηαθχβεπκα πνιηηηθφ 

θαη αλαγλσξίδνληαο ηε δηαιεθηηθή πνπ ελππάξρεη κεηαμχ θνηλσληθψλ θαη ρσξηθψλ 
ζρέζεσλ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα απνθξπζηαιισζνχλ νη 
θπξίαξρεο αθεγήζεηο πνπ πξνσζνχληαη, θαη σο έλα βαζκφ πινπνηνχληαη, γηα ην θέληξν 
ηεο πξσηεχνπζαο. Σαπηφρξνλα, ζα αλαδεηρζνχλ θάπνηεο αληηθαηηθέο πιεπξέο ησλ 
παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ, πιεπξέο πνπ δε ζα κπνξνχζαλ παξά λα ζπλαληψληαη 
ζηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Ζ θπξίαξρε εμνπζία, εθ ησλ πξαγκάησλ, θαηέρεη ην πξνβάδηζκα ζηελ παξαγσγή ηνπ 
ρψξνπ. Οη πφιεηο φκσο, δελ απνηεινχλ έλα νκνηνγελέο πεδίν. Δίλαη νη ηφπνη φπνπ 
πεξηθιείνληαη, αλαδεηθλχνληαη θαη ελίνηε εληζρχνληαη νη αηζζεηηθέο, εζηθέο, θνηλσληθέο 
θαη πνιηηηζκηθέο αληηζέζεηο θαη ζπλζέζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε νκνγελνπνηεηηθή 
θαληαζκαγνξία ησλ επίζεκσλ ζρεδηαζκψλ, αλαπφθεπθηα ζα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα 
ππνθείκελα εθείλα πνπ επηιέγνπλ λα «διαηηπήζοςν ηην ηαςηόηηηα ηος ανηικειμένος, και ηιρ 
ποικίλερ ηος ότειρ, επιμένονηαρ να έσοςν αναθοπά ζε έναν κόζμο κοινό» (Άξελη, 2008). 
 

Οι σώποι (ζςν)επγαζίαρ υρ σώποι κοινοηήηυν6 
Ο αζηηθφο ρψξνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο κεηξφπνιεο ζθηαγξαθείηαη απφ ηελ αλαηξνπή 

ηεο –δνκεκέλεο ζηε βάζε ηνπ εξγαζηαθνχ νθηαψξνπ– θαζεκεξηλήο δσήο θαη 
δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηάρπζε ησλ αηνκηθψλ ρξφλσλ εξγαζίαο ζην 24σξν, ελψ ε 
ζπλερήο παξνπζία λέσλ δπλαηνηήησλ ζπλδεζηκφηεηαο ηζρπξνπνηεί ηηο νξηδφληηεο ζρέζεηο 
ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ (Bauwens, 2012). 

ε κηα πεξίνδν αδηέμνδεο ιηηφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε 
κεηάβαζε ζε έλα θαζεζηψο απην-απαζρφιεζεο είλαη ζπρλά αλαγθαζηηθή, σο αλαδήηεζε 
κηαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο ζηελ αλεξγία, ζε αλεπαξθείο κηζζνχο, ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά 
αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ ινγηθή πνπ πεξηγξάθεη ηε λέα επνρή ηεο επέιηθηεο 
εξγαζίαο έρεη σο βάζε ηεο ηε γλψζε θαη απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο, θπξίσο ησλ 
ιεγφκελσλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ,  πνπ δηαζέηνπλ ην ζπλδπαζκφ δχν πξαγκάησλ: 
                       
6 Ζιηάλα Κέιια 
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εμεηδηθεπκέλα πξνζφληα θαη ππνινγηζηή. Ο κεηξνπνιηηηθφο ρψξνο είλαη ην πεδίν δξάζεο 
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη, θαηέρνληαο ηηο „κεραλέο‟ ηεο ζχγρξνλεο παξαγσγήο, 
δηακνξθψλνπλ ζεκεία ελ δπλάκεη πξαγκάησζήο ηεο. Σν δεηνχκελν πιένλ δελ είλαη παξά 
ε ζχκπησζε, νη επηηπρείο ζπλαληήζεηο απηψλ ησλ κνλαδηθνηήησλ κέζα ζηε κεηξφπνιε 
(Αλησλνπνχινπ, 2011). 

Σν αζελατθφ αζηηθφ θέληξν (Οκφλνηα, Φπξξή, Γθάδη, Κεξακεηθφο, χληαγκα), μεθηλά 
λα θηινμελεί ρψξνπο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηέηνηεο ζπλαληήζεηο, ηνπο ιεγφκελνπο 
ζςνεπγαηικούρ σώποςρ. Δθεί, αλεμάξηεηνη αιιά ζπλδεδεκέλνη επαγγεικαηίεο, 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, δνπιεχνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θνηλέο 
ππνδνκέο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, ρηίδνληαο κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 
εκπηζηνζχλε, ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν ζθέςεο θαη ζχζηεκα αμηψλ. Όπσο ππνζηεξίδεη ε 
θνηλφηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θαηλνχξην ηέηνην ρψξν ζηνπ Φπξξή, «φινη 
έρνπλ σο ζηφρν λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ πφξνπο, ππνζηεξίδνληαο θαη 
ελδπλακψλνληαο λέεο θαη ππάξρνπζεο πξσηνβνπιίεο, ζπκκεηέρνληαο θαη 
αιιειεπηδξψληαο ζηελ δεκηνπξγία [ελφο] „νηθνζπζηήκαηνο‟» (www.emea.gr, 
08/07/2013). Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη απηφ κηαο λέαο ηππνινγίαο ρψξνπ πνπ θαίλεηαη 
λα αλαδχεηαη κέζα απφ ηέηνηνπ ηχπνπ πβξηδηθέο θαζεκεξηλφηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ 
ρψξσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη φζνη πηνζεηνχλ απηή ηελ ηάζε αλαδχεηαη σο έλα λέν 
πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο ζχγρξνλνπο πνιενδφκνπο (Καιαληίδεο, 2012). 
 

Ο σώπορ ηηρ μηηπόποληρ και ηα κοινυνικά ππόηςπα υρ νέο έδαθορ ζςζζώπεςζηρ 
πλούηος - θαινόμενα gentrification ζηο κένηπο ηηρ Αθήναρ7 

Οη λέεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηε κεηα-βηνκεραληθή επνρή έρνπλ 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. Μηα λέα κεζαία 
ηάμε, αλαθεξφκελε σο δημιοςπγική ηάξη (creative class) (Florida, 2002), επηθεληξψλεηαη 
ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θέληξνπ ιφγσ νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε 
πνιπκνξθία, ε έληνλε δσή, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζε άιιεο 
ππεξεζίεο, ζπλεπηθνπξνχκελσλ απφ ηηο ρακειέο αμίεο γεο θαη θαηνίθεζεο πνπ 
επηθξαηνχλ αξρηθά. ε κηα δηαξθή  αλαδήηεζε ηνπ λένπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ηνπ 
ηδηαίηεξνπ, ζηξέθεηαη ζε βηνκεραληθέο ή εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ππνβαζκηζκέλεο θαη 
παξαγλσξηζκέλεο ζπλήζσο κέρξη πξφηηλνο. Καζψο εγθαζίζηαηαη ή ζπρλάδεη ζηηο πεξηνρέο 
απηέο ζπκπαξαζχξεη ηελ εκθάληζε εθζεζηαθψλ ρψξσλ, θαιιηηερληθψλ  εξγαζηεξίσλ ή ηε 
δηνξγάλσζε θαιιηηερληθψλ γεγνλφησλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα πνιηηηζκηθή αμία θαη έλα 
άπιν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην. Ζ λέα πνιηηηζκηθή εηθφλα πνπ επέθεξε ν δεκηνπξγηθφο 
ηνκέαο αλαδεηθλχεη κηα δπλακηθή ε νπνία ειθχεη κεηέπεηηα ηα πςειά εηζνδήκαηα. Θέηεη, 
έηζη, ζε θίλεζε ηελ θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Σν πνιηηηζκηθφ 
θεθάιαην ζηαδηαθά εκπνξεπκαηνπνηείηαη πξνζδίδνληαο ζηελ πεξηνρή νηθνλνκηθή αμία θαη 
πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θηεκαηνκεζηηηθήο αγνξάο, ε νπνία δηαθξίλνληαο 
δπλαηφηεηεο θέξδνπο, επελδχεη ζηελ πεξηνρή. Οη επελδχζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 
αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο εθηνπίδνληαο ελ ηέιεη ηα αζζελέζηεξα θνηλσληθά θαη 
νηθνλνκηθά ζηξψκαηα πνπ πξνυπήξραλ θαη επηθέξνληαο ξηδηθέο αιιαγέο ζην ραξαθηήξα 
ηεο πεξηνρήο. 

Ηδηαίηεξεο ηνπηθέο εθθάλζεηο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο παξνπζηάδνληαο κηα δπλακηθή ζην 
ρψξν, ν νπνίνο „μαλα-αλαθαιχπηεηαη‟ θαη αθνινχζσο αλαδηακνξθψλεηαη κέζα απφ 
επεκβάζεηο αλάπιαζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί. ηνπ Φπξξή, ζην Γθάδη, ζηνλ 
Κεξακεηθφ θαη ην Μεηαμνπξγείν ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην έρεη δηεηζδχζεη ειθχνληαο ηε 
βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο θαηνηθίαο -πςειφηεξσλ 
                       
7 Μάξζα Φσηηάδνπ 
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εηζνδεκάησλ- ζην θέληξν. Σα θαηλφκελα απηά δελ είλαη ζηαηηθά αιιά δηαρένληαη ζηνλ 
αζηηθφ ηζηφ κεηαπεδψληαο ζε λέεο πεξηνρέο φηαλ νη πξνεγνχκελεο έρνπλ θνξεζηεί, φπσο 
θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη πην πξφζθαηα ζηα Πεηξάισλα, ηείλνληαο λα κεηαηξέςνπλ  
ζπλνιηθά ην ρψξν ηεο πφιεο ζε έλα ελ δπλάκεη πεδίν παξαγσγήο θέξδνπο. 

 
Ο δημόζιορ σώπορ υρ διακύβεςμα ανηικποςόμενυν ζςμθεπόνηυν_ η πεπίπηυζη 

ηυν Πεηπαλώνυν8 
Ο δεκφζηνο ρψξνο, ηδηαίηεξα ζην θέληξν ησλ πφιεσλ, γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

αληηθείκελν αμηνπνίεζεο-εθκεηάιιεπζεο κε βάζε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο θαη άιισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δθδειψλεηαη κε έληαζε ε θπξηαξρία ηνπ 
λενθηιειεχζεξνπ αμηψκαηνο ε νπνία απνηππψλεηαη θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην κε πην 
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο 
Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θξίζεο, φπνπ ην θεθάιαην αλαδεηά 
λέεο δηεμφδνπο γηα θεξδνθνξία, ν δεκφζηνο ρψξνο ηδησηηθνπνηείηαη κε απνηέιεζκα λα 
εληείλνληαη νη ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηηο πφιεηο.  
ηελ πεξίπησζε ησλ Πεηξαιψλσλ, νη αιιαγέο ζηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο, αθνξνχλ ηφζν ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη ζηε θπζηνγλσκία ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ (Βνπγηνχθα & Μεγαξίδεο, 2009). Ζ ηζηνξηθή βηνκεραληθή, εξγαηηθή 
ζπλνηθία, έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα γεηηνληά κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ ςπραγσγία θαη ν 
δεκφζηνο ρψξνο αμηνπνηείηαη εκπνξηθά. Οη άιινηε δσληαλέο πιαηείεο θαη δξφκνη πνπ 
απνηεινχζαλ ρψξν γηα ηε ζπιινγηθή δσή ηεο γεηηνληάο, έρνπλ θαηαιεθζεί απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. Ο δσηηθήο ζεκαζίαο, φρη κφλν γηα ηε γεηηνληά ησλ 
Πεηξαιψλσλ αιιά θαη επξχηεξα, ιφθνο ηνπ Φηινπάππνπ, εληάρζεθε ζηα ζρέδηα ηνπ 
θξάηνπο γηα εθκεηάιιεπζε θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα πεξηθξαρζεί θαη λα απνκνλσζεί απφ 
ηε γεηηνληά (Καξηκαιή, 2007). 

Οη θπξίαξρεο, φκσο απηέο ηάζεηο επηβνιήο ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο ζηε  δηαρείξηζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ (Μαληνπβάινπ & Μαπξίδνπ, 2006) θαη ππνβάζκηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
δεκφζηνπ ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκνχ, ζπγθξνχνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ 
θαηνίθσλ. Οη θάηνηθνη έρνπλ ζέζεη θαη δηεθδηθήζεη πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε ηηο δηθέο 
ηνπο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο. πγθξνηψληαο κία απφ 
ηηο πξψηεο ιατθέο ζπλειεχζεηο γεηηνληάο ζηελ Αζήλα (ηε ιατθή ζπλέιεπζε θαηνίθσλ ησλ 
Πεηξαιψλσλ, ηνπ Κνπθαθίνπ θαη ηνπ Θεζείνπ), έδσζαλ αγψλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηηο πιαηείεο, ζηα πεδνδξφκηα θαη ζην ρψξν πξαζίλνπ θαη 
πεξηπάηνπ ηνπ ιφθνπ ηνπ Φηινπάππνπ (ιατθή ζπλέιεπζε Φηινπάππνπ, 2007), φπσο 
επίζεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία πάξθνπ ζην ρψξν ηεο Κνξεάηηθεο αγνξάο. Οη 
θηλεηνπνηήζεηο απηέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο γεηηνληάο απφ  ηνπο ίδηνπο 
ηνπ θαηνίθνπο δηακνξθψλνπλ κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα νηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ πνπ 
ππεξβαίλεη ηνπο απνθιεηζκνχο θαη εληζρχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

 
Νέο κςπίαπσο μονηέλο καηοίκηζηρ ζηο κένηπο ηηρ πόληρ_ Εηηήμαηα αναζθάλειαρ 

ζηο Μεηαξοςπγείο- Κεπαμεικό9  
ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε ηε ξαγδαία 

εκθάληζε  ρψξσλ εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο, απνηειεί έλα κφλν ζηνηρείν απφ κία ζεηξά 
ζεζκνζεηεκέλσλ  θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ ζην θέληξν πφιεο θαη ζηελ 
πεξηθέξεηά ηνπ. Οη πξαθηηθέο απηέο είλαη παξάιιειεο ελφο επίζεκνπ ζρεδηαζκνχ πνπ 
εμαγγέιιεη ην φξακα ηεο κειινληηθήο πφιεο θαη ηελ άκεζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ αζηηθνχ 

                       
8 Κάηηα Υάγηνπ 
9 νθία Θενδσξάθε 
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κε βάζε έλα λέν ζχζηεκα αμηψλ πνπ πξνάγεη ηελ αζθάιεηα επελδχζεσλ, αλάπηπμε, 
θηλεηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Σν φξακα απηφ απνθξίλεηαη ζηελ θαηαζθεπαζκέλε 
πξαγκαηηθφηεηα  ελφο παξεθκαζκέλνπ θαη θελνχ θέληξνπ πφιεο, φπνπ ε αλνκία, ε 
θηψρεηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε βία, σο ζπζηαηηθά ηεο ίδηαο „έκθπηεο‟ παζνγέλεηαο ησλ 
θέληξσλ, έρνπλ βξεη ηφπν (Εαξαθσλίηνπ, 1989), ελψ ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο ηα 
θαηλφκελα εληείλνληαη (Εαξαθσλίηνπ, 2013). 

πγθεθξηκέλα, ζηηο γεηηνληέο Μεηαμνπξγείνπ - Κεξακεηθνχ, ε αλάγθε γηα αζθάιεηα 
θαη θαιχηεξν πεξηβάιινλ θαηνίθεζεο απνηειεί αίηεκα θαηνίθσλ πνπ «γηα λα κελ πάξνπλ 
ην… λφκν ζηα ρέξηα ηνπο, παίξλνπλ ηε γεηηνληά ηνπο» (Δπαγγεινδήκνπ, 2010), θαη 
αλακέλνπλ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ „αζηηθή αλαγέλλεζε‟. Σν θαηλνκεληθά απφλ 
θξάηνο πξσηαγσληζηεί ζηε δξνκνινγεκέλε „αλάπηπμε‟. Σν κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ 
πιαίζην ζε ζπλζήθε θξίζεο ζπλέβαιε ζην θαη‟ αληηζηνηρία κεηαιιαζζφκελν αζηηθφ ηνπίν 
κε ηελ έληαμε ηδησηηθήο επέλδπζεο ζηε δηαδηθαζία fast track θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ 
ην επξσπατθφ πξφγξακκα Jessica.  

Έηζη, πξνσζείηαη έλα πξφηππν θαηνίθεζεο, κε πνηφηεηεο πξναζηηαθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 
ππξήλα ηεο πφιεο, αζθαιέο, θαλνληθφ, πεξηθξνπξεκέλν. Οη δξφκνη θσηίδνληαη, 
επηηεξνχληαη, ηα θηήξηα απνπλένπλ κία „αηζζεηηθή πξνκαρψλα‟ (Davis, 2008), ζχκθσλα 
κε ηηο αξρέο ελφο αληηεγθιεκαηνγφλνπ θαη πξνιεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Newman, 1973). 
Καηαζθεπάδεηαη έλα θέληξν απαιιαγκέλν απφ ηελ απεηιή ηνπ Άιινπ, ηνπ εηζβνιέα ζηελ 
θαλνληθφηεηα, δηακνξθσκέλν κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αλέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ έλα 
lifestyle θαη έλα αγνξαίν ρσξηθφ πξντφλ, κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα θαζεκεξηλήο 
δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ρψξνπ. Σν αίηεκα αζθάιεηαο θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ 
νδεγνχλ ζηνλ αζηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ, ελψ νη δεζκνί θνηλφηεηαο θαη γεηηνληάο, δελ 
ηεινχληαη πιένλ κέζα απφ δπλακηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο, αιιά απφ ηε λνκηκνπνίεζε κηαο 
πξαθηηθήο „εζηθνχ ειέγρνπ‟.  

Πηζηεχεηαη δειαδή -αθφκα θαη ζηε ζπγθπξία φπνπ ε θαηνηθία απνηειεί απεηινχκελν 
αγαζφ- πσο κε ηα εξγαιεία ηεο Νέαο Πνιενδνκίαο, κε πάξθα, ρψξνπο πνιηηηζκνχ, 
πξνζεγκέλεο αζθαιείο θαηνηθίεο, κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο κηδέξηαο θαη ηεο θηψρεηαο 
επηηπγράλεηαη ε „θαιή πφιε‟. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα απινπζηεχζεηο θαη 
εχθνιεο εξκελείεο (Μίρα, 2004) πνπ απνθιείνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 
παξάγνπλ ηελ πφιε κε ππνζέζεηο ζρεηηθέο πξνο ηηο πνιιαπιέο πξαγκαηηθφηεηέο ηεο 
(Μαπξίδνπ, 2004). 
 

Κένηπο πόληρ, Γεπάνι: σεδιαζμοί VS ζςν-καηοίκηζη10 
ρέζεηο [ζπλ]-θαηνίθεζεο θαη ζχγθξνπζεο φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

αλέθαζελ απνηππψλνληαλ ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ, παξάιιεια κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο 
εθάζηνηε ζρεδηαζκνχο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Όρη πάληα ζπκβαηά ηα δχν παξαπάλσ, 
ζπγθξνχνληαη αθφκα πην έληνλα κεηαμχ ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπνπ θεληξηθέο 
πεξηνρέο ησλ πφιεσλ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηνρνπνηνχληαη.  

Σν παξάδεηγκα ηνπ Γεξαλίνπ, πεξηνρή λνηηνδπηηθά ηεο πιαηείαο Οκφλνηαο, απνηειεί 
ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία δηαπιέθεηαη ην ηξίπηπρν ηεο ειιεληθήο 
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ θαη ησλ επίζεκσλ πξαθηηθψλ θαη 
ζρεδηαζκψλ. Ζ πξψηε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγθιεκαηνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 
(Κνχξηνβηθ, 2001). Ο θπξίαξρνο ιφγνο επηκέλεη ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο 
„γθέην‟, θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ βαζηδφκελνο ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα (Παχινπ, 
2001) θαη θαηαδεηθλχεη ηνπο κεηαλάζηεο σο „μέλνπο εηζβνιείο‟. Οη επίζεκεο πνιηηηθέο, 
πέξα απφ ηελ πηνζέηεζε θαηαζηαιηηθψλ πξαθηηθψλ, επηηάζζνπλ σο έθηαθηε αλάγθε ηελ 
„αλαθαηάιεςε ησλ πφιεσλ‟, θαη ζέηνπλ πξνηάζεηο φπσο ην Σσέδιο Γπάζηρ για ηο κένηπο 
                       
10 Δχα Παπαηδαλή 
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ηηρ Αθήναρ. Βαζηδφκελν ζην πξφβιεκα ηνπ Άβαηνπ, θαη κε ζηφρν «ηνλ έιεγρν ηεο 
ππεξζπγθέληξσζεο παξάλνκα δηακελφλησλ αιινδαπψλ», ην ρέδην απηφ πξνζθέξεη 
νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ „ληφπησλ‟ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή, κέζσ 
παξεκβάζεσλ „αλαδσνγφλεζεο‟ πνπ πξνγξακκαηίδεη.  

ηνλ αληίπνδα ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ άδεηνπ θαη άβαηνπ θέληξνπ έξρεηαη λα 
απαληήζεη ε ίδηα ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, αλ ε ηειεπηαία εμεηαζηεί 
δηεμνδηθά. ην Γεξάλη, ε ιεηηνπξγία ρψξσλ ζπλάζξνηζεο δηαθφξσλ εζλνηηθψλ νκάδσλ, 
γξαθείσλ εθεκεξίδσλ, ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ, θαθελείσλ, θαζψο θαη ε θαηνίθεζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ απφ ηνπο κεηαλάζηεο επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε θνηλνηήησλ, θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ, δεζκψλ θαη ζρέζεσλ γεηηνλίαο. Ζ κηθξνεπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 
κεηαλαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξγαζία ηνπο ζπρλά θαη ζε θαηαζηήκαηα ληφπησλ (κε 
θαηαιχηε ηε Βαξβάθεην αγνξά), εληζρχεη ην επηρείξεκα ζπγθαηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή.  

Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή, εξκελεπκέλε κε ην ζεσξεηηθφ εξγαιείν ηεο έλλνηαο ηεο 
θνηλφηεηαο, φπσο ε ηειεπηαία αλαιχεηαη σο „ζρέζεηο‟ (Crow, 1994) αλαπηπζζφκελεο ζε 
έλα ηφπν φρη θιεηζηφ νχηε νξηνζεηεκέλν, αιιά δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη αλνηρηφ 
(Massey, 2009), νδεγεί ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο απφ απηέο ησλ θπξίαξρσλ 
αθεγήζεσλ. Αλ ε πολς-πολιηιζμική πόλη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκεξηλήο 
θνηλσληθήο νξγάλσζεο, παξακέλεη εξψηεκα ην πψο ε Πνιηηεία απαληά θαη 
ζπκπεξηιακβάλεη απηέο ηηο πηπρέο ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ζρεδηαζκνχο ηεο.  
 

Πεπί βανδαλιζμών και άλλυν δεινών...11 
«Μέζα ζηνλ πξαγκαηηθά αλεζηξακκέλν θφζκν, ην αιεζηλφ είλαη κία ζηηγκή ηνπ 

ςεχηηθνπ» έγξαθε ν Γθπ Νηεκπφξ γηα ηελ Κνηλσλία ηνπ Θεάκαηνο (Νηεκπφξ, 1971). Με 
εξγαιείν απηφ ην εξκελεπηηθφ ζρήκα, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην ηδενινγηθφ 
πιαίζην πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη γηα λα ζπλεγνξήζεη ππέξ ησλ επίζεκσλ ζρεδηαζκψλ, φηαλ 
απηνί ζπγθξνχνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηηο κεηξνπφιεηο. Δίλαη ηφζν ζηελ Αζήλα 
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ φζν θαη ζηελ Αζήλα ηεο θξίζεο, φπνπ ε θπξίαξρε αθήγεζε 
πξνβάιινληαο σο βαζηθφ αίηεκα ηελ αλάγθε γηα εζληθή ελφηεηα θαη εμσξατζκφ, 
θαηαζθεπάδεη παξάιιεια θαη ην λέν ζπιινγηθφ ππνθείκελν πνπ ζα ηελ θαηνηθήζεη, έλα 
ππνθείκελν ζην νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία ηαπηφηεηα [κε παξειζφλ θαη κέιινλ], ηελ νπνία 
πηνζεηεί θαη νθείιεη λα πξναζπίδεηαη έλαληη ηνπ μέλνπ, ηνπ Άιινπ. 

Ζ θηγνχξα ηνπ βάνδαλος, ζα ζπκππθλψζεη ζηνλ νξηζκφ ηεο νπνηνλδήπνηε κνηάδεη λα 
αγλνεί ηηο ρσξνζεηεκέλεο θαη ζεζκηζκέλεο πξαθηηθέο -απφ κεκνλσκέλεο δξάζεηο graffiti 
κέρξη ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο ζην δξφκν- ελψ ζα αλαδεηρζεί, ζηελ εγρψξηα 
εηδεζενγξαθία, σο έλα απφ ηα ππνθείκελα πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αηζζεηηθή ησλ θαηνίθσλ 
ηεο πφιεο, δηαζηξεβιψλνπλ ηελ φςε ηεο, επεκβαίλνπλ ζηνλ ηζηφ ηεο, ελ ηέιεη επηηίζεληαη 
ζηελ εηθφλα θαη ηε θαληαζηαθή ηεο ζπγθξφηεζε. Ο βανδαλιζμόρ θαηαγγέιιεηαη λα 
απνηειεί ην βαζηθφ παξάγνληα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, επηζήκαλζε ε 
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα κία θαζαξή πφιε κε λνκνηαγείο 
θαη πεηζαξρεκέλνπο πνιίηεο (Κσηνχιαο, 2012). Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο πνιππφζεηεο 
νκνηνγέλεηαο, ηα εξγαιεία πνπ επηζηξαηεχνληαη ζπλαληνχλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην Γόγμα ηηρ 
Μηδενικήρ Ανοσήρ (Wilson θ.α., 1983) πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 
'80, ελψ κία δεθαεηία αξγφηεξα πέξαζε ζηελ άιιε φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ. 

Ζ αηηηαηή ζρέζε πνπ αλαγλσξίδεηαη αλάκεζα ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, νδεγεί ζε έλα δηαξθή θαη εληαηηθφ έιεγρν ηνπ 
ρψξνπ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, αλάγνληαο ηελ αζθάιεηα ζε βαζηθφ ππιψλα ηεο 
θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο (Davis, 2008). Τπφ απηφ ην πξίζκα ν δεκφζηνο ρψξνο 
ζπξξηθλψλεηαη, ελψ ην ηδησηηθφ θαίλεηαη λα δηεθδηθεί θάζε ζπηζακή ηεο δεκφζηαο 
                       
11 Βίθπ Πνιπρξνλνπνχινπ 
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ζθαίξαο κέζα απφ ηελ πεξίιεςε δηα ηεο απνπζίαο ζε νηηδήπνηε ελαληηψλεηαη ζηελ 
θπξίαξρε αθήγεζε. Ζ θαηαζθεπή ηεο θηγνχξαο ηνπ βάνδαλος, έρνληαο ελζσκαηψζεη ζηνλ 
νξηζκφ ηεο ππνθείκελα θαη πξαθηηθέο πνπ απεηινχλ ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα, είλαη 
ηδαληθή γηα ηε ζηνρνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο αλαδχεηαη. 

Παξφι‟ απηά, ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθή θνηλσλία αλαδηαξζξψλεηαη 
βίαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πφζν επηηαθηηθφ είλαη ην αίηεκα γηα θαζαξνχο ηνίρνπο θαη 
„πνιηηηζκέλνπο‟ πνιίηεο; Δλ ηέιεη, νη βάνδαλοι είλαη φλησο απνιίηηζηνη ή κήπσο είλαη 
ππνθείκελα πνπ ελαληηψλνληαη ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ φπσο πξνσζείηαη; 
 
4. ΑΝΣΙΣΙΘΔΜΔΝΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΟΝ ΔΠΙΗΜΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
 

Διζαγυγή 
Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο, ε θξίζε - ε απνδφκεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο - ε πθαξπαγή 

ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ππξνδνηνχλ κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο αληηζηάζεηο 
πνπ δεκηνπξγνχλ ζαθέο ρσξηθφ απνηχπσκα. Παξάιιεια ε παξάδνζε ησλ θαηεμνρήλ 
πνιηηηθψλ θηλεκάησλ πνπ επηβηψλεη κέρξη ηηο κέξεο καο, ην εξγαηηθφ θίλεκα - ην θίλεκα 
θαηαιήςεσλ, θιεξνδνηεί ζηηο αληηζηάζεηο απηέο έλαλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σα 
ζπγθεθξηκέλα θηλήκαηα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα απαληήζνπλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθά, 
δεηήκαηα επηβίσζεο. Ζ επηινγή ησλ παξαδεηγκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηελ αθεηεξία 
αλάδπζήο ηνπο: ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δξάζεηο πνπ είλαη απφξξνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο θαη ζηηο αληίζηνηρεο  πνπ πεγάδνπλ απφ θνηλσληθά 
δεηήκαηα. Σν θάζκα ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ θαιχπηεη απφ ηελ ππέξβαζε ηεο εμάξηεζεο 
απφ ηελ δεκφζηα κεραλή κέρξη ηελ επηζπκία έληαμεο ζε απηήλ. Σα θηλήκαηα απηά 
ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ κε κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζαθή 
εγγξαθή ζηνλ αληίζηνηρν θπζηθφ ρψξν- ρσξίο απαξαίηεηα απηή λα απνηειεί ζηνηρείν 
απηνζπλείδεζεο. Σέινο, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε πσο ηα θηλήκαηα πφιεο πνπ 
εμεηάδνληαη εδψ δελ επηθεληξψλνληαη αλαγθαζηηθά ζε επίπεδν ηνπηθφ-θνηλφηεηαο, αιιά 
εμαπιψλνληαη ζε νιφθιεξν ην κεηξνπνιηηηθφ πεδίν, θαιχπηνληαο φιεο ηηο ελδηάκεζεο 
θιίκαθεο, αληηκεησπίδνληαο ηελ επίζεζε  θξάηνπο θαη θεθαιαίνπ ζε νιφθιεξν ην εχξνο 
πνπ απηή εκθαλίδεηαη. 

 
Δλεύθεποι σώποι ζηην πόλη12  
Ζ ηζηνξηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα αέλαε πάιε αλάκεζα ζην θπξίαξρν θαη ην θπξηαξρνχκελν. Ζ 
Αζήλα, σο νηθηζηηθφ θέληξν ζην νηθνπκεληθφ νηθηζηηθφ δίθηπν, βηψλεη ηελ επίζεζε ζηνλ 
αζηηθφ δεκφζην ρψξν θαη ηε κεηάζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, ηε 
ζπλερφκελε επαλαηξνθνδνηνχκελε πξνβνιή ηεο αλαζθάιεηαο πνπ λνκηκνπνηεί ηελ 
ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη 
θαηαλάισζε, θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζθεληθφ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο αζηηθήο 
εκπεηξίαο (Αζπξνγέξαθαο, 2002). 

Ο δεκφζηνο ρψξνο ηεο γεηηνληάο, ην άδεην θνπθάξη-θηίξην, ε εγθαηαιειεηκκέλε 
δεκφζηα πεξηνπζία θαη ην παλεπηζηεκηαθφ άζπιν απνηέιεζαλ θφκβνπο/ζεκεία 
ζπλάληεζεο γηα θνηλσληθά δίθηπα αιιειεγγχεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο φπνπ 
ζπγθεθξηκέλεο θνηλέο εκπεηξίεο θαη δηεθδηθήζεηο έβξηζθαλ ρψξν έθθξαζεο. Ζ πνιηηηθή 
ηεο κεδεληθήο αλνρήο, κε ηελ  πξνζπάζεηα αλαθαηάιεςεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ γηα κηα 
επεξρφκελε ηδηνπνίεζή ηνπ, θαηαζηέιιεη απηνχο ηνπο ζχιαθεο, ζπλζέηνληαο ην θαηλφκελν 
ηεο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο πνιηηψλ θαη πνιηηείαο. 

                       
12 Γφκλα Καηζάλε 
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ην θπξίαξρν κνληέιν βηνπνιηηηθήο, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ 
κνξθψλ νξγάλσζήο ηνπ ηίζεληαη εμαξρήο ζε λέεο βάζεηο. Ζ θαζηεξσκέλε άπνςε φηη ε 
κφλε ελαιιαθηηθή ηνπ ηδησηηθνχ είλαη ην δεκφζην, φηη δειαδή δηνηθείηαη θαη ξπζκίδεηαη 
απφ ηα θξάηε θαη άιινπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζαλ λα έρεη πάςεη ην θνηλφ, 
(Hardt θαη Negri, 2009) θαίλεηαη λα απνδνκείηαη. ηε ζέζε ηεο αλαδχνληαη 
ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηνλ θνηλνηηζκφ, ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ ρψξσλ 
αληηηηζέκελσλ ζηα δίθηπα πνιηηηθήο, θαζψο αλαγλσξίδνπλ φηη «ε θνηλή θηήζε είλαη ην 
νηθνλνκηθφ ζεκέιην γηα ηελ κεηάβαζε πξνο κηα άιιε θνηλσλία» (Κσηζάθεο, 2012:36) 
καθξπά απφ ηελ εζσζηξέθεηα, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ θαηεπλαζκφ πνπ πξνσζεί ν 
θπξίαξρνο ιφγνο (έλεηη, 1999). Οη θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ δηεθδίθεζε ειεχζεξσλ ρψξσλ 
ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πιαίζηα ησλ θηλήζεσλ γηα ην δηθαίσκα ζηελ πφιε ην νπνίν είλαη 
εμαξρήο έλα παγθφζκην θίλεκα (Uitermark θ.ά., 2012), θαζψο «ην θνηλφ,...κπνξεί λα έρεη 
κφλν παγθφζκηα- ηζηνξηθή χπαξμε» (Κσηζάθεο, 2012:45). 

Τπάξρνπλ πεξηζψξηα ζην κεηξνπνιηηηθφ πεδίν ηεο Αζήλαο γηα λα πξαγκαησζεί ε 
κεηάβαζε απηή; ε έλαλ νινέλα ηδησηηθνπνηνχκελν ρψξν, ηη πξαθηηθέο αθνινπζνχλ 
ζπιινγηθφηεηεο πνπ πξνηάζζνπλ ηνλ θνηλνηηζκφ; 
  

 Για μια αλλαγή οπγάνυζηρ ζηιρ γειηονιέρ ηηρ πόληρ. 
ΒΟΡΔΗΑ ΠΡΟΑΣΗΑ - ΓΤΣΗΚΟ ΣΟΞΟ (Μαπούζι – Υαλάνδπι – Υολαπγόρ)13 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα ζπληνληζκέλε πίεζε απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο 

δηνηθεηηθέο εμνπζίεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θεληξηθή θπβέξλεζε θαη δηεζλείο θνξείο 
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο) πξνζπαζεί λα αλαδηακνξθψζεη ην πξφζσπν ησλ 
πφιεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν (Smith 2012). Οη ζπλζήθεο „έθηαθηεο αλάγθεο‟ πνπ 
επηβάιινπλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε ιεηηνπξγνχλ σο επηηαρπληήο ηεο 
δξνκνιφγεζεο απηψλ ησλ αιιαγψλ ζηελ Αζήλα θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο. Αλάκεζα ζε ζεηξά 
άιισλ επηπηψζεσλ πνπ νη αιιαγέο απηέο επηθέξνπλ, εδψ καο αθνξνχλ πξψηηζηα ε 
νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή εμάξηηζε ησλ γεηηνληψλ απφ ηνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη 
πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εμνπζηψλ ζε επίπεδν πφιεο, θαζψο θαη ε απνζηέξεζε απφ 
ηνπο θαηνίθνπο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο πνπ επηθέξεη ε 
απνδφκεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Θεσξνχκε πσο ε (ζπνξαδηθή θαη αλνξγάλσηε κέρξη 
ζηηγκήο) δηεθδίθεζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα πφιεο (Castells 1973), 
ζην βαζκφ πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα απάληεζε ζηε πξψηε, δειαδή ζηε απηνζέζκηζε (εδψ ν 
φξνο ελλνείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ν Κ. Καζηνξηάδεο) θαη ηελ 
παξαγσγηθή απηνλνκία ζε ηνπηθφ επίπεδν, κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε δπλακηθή πνπ ζα 
νδεγήζεη ζηελ απαξαίηεηε αιιαγή παξαδείγκαηνο (απεγθισβηζκφ απφ ην κνλφδξνκν ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο λενθηιειεχζεξεο αλάπηπμεο). 
 Ζ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο 
είλαη ε αλάδπζε κνξθψλ θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, πνπ λα εμαπιψλνληαη 
ζην θάζκα θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ ηεο (Ληεξφο 2012). Να ζεκεησζεί φηη εδψ δε καο 
αθνξνχλ νη ζπλεξγαηηθέο εηαηξηθέο δνκέο (ζπληερλίεο, θννπεξαηίβεο θιπ), θαζφηη, 
δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, απηέο ελζσκαηψλνληαη πξνλνκηαθά ζηελ νηθνλνκία ηεο 
αγνξάο (Νηθνιφπνπινο & Καπνγηάλλεο 2012) θαζηζηψληαο πξαθηηθά αδχλαηε ηελ εθ 
βάζξσλ ακθηζβήηεζή ηεο.  

Οη ιφγνη γηα ηελ επηινγή εληνπηζκνχ ηεο κειέηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληέο 
είλαη αξθεηνί, κε πην ραξαθηεξηζηηθνχο ηελ θνηλσληθή νκνηνγέλεηα (κηθξν θαη κεζναζηηθά 
ζηξψκαηα δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, άκεζα ζηγφκελα απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε), ην θνηλφ 
αγξνηηθφ παξειζφλ κε ηηο θαηαβνιέο ηνπ, ηελ αλάπηπμε εληαίαο ηαπηφηεηαο (αληίζηνηρν 
ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ, κε άμνλα ηα Β.Π. θαη κάιηζηα ην ιηγφηεξν επλνεκέλν ηκήκα 
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ηνπο) θαη ηελ αληίζηνηρε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε (έξγα 
ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηθιείνπλ ππλσηήξηα, θνχζθα αθηλήησλ, ηφμν 
δηαζθέδαζεο κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο), πνπ νδεγεί ζε αληίζηνηρα αδηέμνδα. Χζηφζν ηελ 
θχξηα αθνξκή ελαζρφιεζεο καο ηελ πξνζθέξεη ε εκθάληζε „απφ ηα θάησ‟ πνιιαπιψλ 
πξαθηηθψλ πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (ιατθέο 
ζπλειεχζεηο, ζπιινγηθέο θνπδίλεο, αληαιιαθηηθά παδάξηα θαη εκπφξην ρσξίο κεζάδνληεο, 
θνηλσληθά ηαηξεία θαη λεπηαγσγεία, πξσηνβνπιηαθή αζηηθή θαιιηέξγεηα), ρσξίο σζηφζν 
λα θαηαθέξλνπλ αθφκα λα απνηειέζνπλ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν απηφλνκν δίθηπν. 

Σν παξάδεηγκα ηέηνησλ δηθηχσλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ε θξηηηθή 
καο, αληιείηαη απφ ηα θηλήκαηα πφιεο –θπξίσο ηα θηλήκαηα ησλ „ρσξίο γε‟ θαη νη 
θαηαιήςεηο αζηηθψλ εθηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ γεηηνληψλ-θνηλνηήησλ– πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηηο κεηξνπφιεηο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Zibechi 2010).   

 
Δναλλακηικέρ μοπθέρ κοινυνικήρ αζηικήρ συπικήρ οπγάνυζηρ με αναθοπά ζηα 

Δξάπσεια14 
«Μεηά απφ πεληαθφζηα ρξφληα χπαξμεο, νη θαπηηαιηζηέο καο αλαθνηλψλνπλ γηα άιιε 

κηα θνξά φηη ην ζχζηεκά ηνπο βξίζθεηαη ζε θξίζε» (Midnight Notes, 2011:97). Ζ 
Διιάδα, απνηειψληαο βαζηθφ ρσξηθφ ζχιαθα απηήο ηεο θξίζεο, έξρεηαη πξφζσπν κε 
πξφζσπν κε ηηο δηαδηθαζίεο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ησλ λέσλ 
πεξηθξάμεσλ ππφ ηελ κνξθή ησλ έθηαθησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ (Chandra &  Basu, 2007) 
θαη ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (Caffentzis, 2004). Σα νινέλα απμαλφκελα 
ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηίζεληαη εθηφο θνηλσλίαο, φληαο είηε νη άκεζα ζηγκέλνη, είηε 
νη ζηεξεκέλνη, είηε νη αληθαλνπνίεηνη ή νη έκκεζα ζηγκέλνη (Brenner θ.α. 2010), 
ζπγθξνηνχλ θνηλφηεηεο, νη νπνίεο κέζα απφ ρεηξαθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αγψλεο, 
δηεθδηθνχλ ηελ επαλάθηεζε θνηλψλ πφξσλ πνπ ηνπο αθαηξέζεθαλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 
αλαπαξαγσγή καθξπά απφ ην κνλφπιεπξν πξφηαγκα ηνπ πινχηνπ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θνηλσλίαο. Σν θέληξν ηεο Αζήλαο, απνηειψληαο  θπξίαξρν ηφπν ρσξηθήο έθθξαζεο ησλ 
λέσλ απηψλ πεξηθξάμεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Διιάδα, ηφπν ησλ πνιπάξηζκσλ άζηεγσλ 
– άλεξγσλ – αλαζθάιηζησλ, μεπεξλψληαο ηελ παζεηηθή εδαθηθνπνίεζε ηεο απνζάζξσζεο 
ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ (Lefebvre, 1974), πξνρσξά ζε κηα δηαδηθαζία 
παξαγσγήο ρψξνπ δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή (De Angelis & Stavrides 2001). 

Ζ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ, κε ην ηδηαίηεξν πνιηηηθφ πξφζεκν πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνλ 
αξηζηεξφ θαη αλαξρηθφ θφζκν, απνηειεί ηφπν έθθξαζεο πνιιαπιψλ δηεθδηθήζεσλ γηα ηνλ 
απεγθισβηζκφ ησλ θνηλψλ, ζθηαγξαθψληαο έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν θνηλσληθήο θαη 
ρσξηθήο νξγάλσζεο. Οη θνηλσληθνί αγψλεο πνπ εληνπίδνληαη, απνηεινχλ έλα κσζατθφ 
δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ κε θνηλφ φκσο παξνλνκαζηή ηελ δηάξξεμε ηνπ ρξεκαηηθνχ 
δεζκνχ πνπ δηακεζνιαβεί φιεο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Bookchin, 1986) θαη ηελ 
δηεθδίθεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πέξα απφ ηηο ππάξρνπζεο ηεξαξρίεο (De Angelis, 
2009). Έηζη ε ηαπηφρξνλε δξάζε ζπιινγηθνηήησλ, φπσο ην θνηλσληθφ ηαηξείν πνπ 
δηεθδηθεί ηελ πξφζβαζε ησλ αλαζθάιηζησλ ζηελ δεκφζηα πγεία θαιχπηνληαο ηα 
ελδηάκεζα θελά κέζσ απηνζεζκηζκέλσλ δνκψλ, ε Σξάπεδα Υξφλνπ πνπ πξνζθέξεη 
ππεξεζίεο κε κέζν αληαιιαγήο ηνλ ρξφλν θαη φρη ην ρξήκα, ην δίθηπν θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο πνπ εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζην ειεθηξηθφ ξεχκα, ηελ απνηξνπή εμψζεσλ 
θαη ηελ ξχζκηζε ησλ ελνηθίσλ, αθήλεη έλα ζαθέο ρσξηθφ απνηχπσκα «σο κηα κνξθή 
ζρέζεσλ παξά σο κηα νληφηεηα, σο κηα ζπλζήθε αληηπαξαζέζεσλ αληί γηα κηα 
εγθαζηδξπκέλε δηάηαμε ησλ ζέζεσλ» (De Angelis &  Stavrides 2001: 61) ππνλνψληαο κηα 
δηαθνξεηηθή αζηηθφηεηα θαη θνηλσληθή νξγάλσζε. Υψξνη φπσο ην Πάξθν Ναπαξίλνπ θαη 
ην Κεπάθη ηεο Σζακαδνχ απνηεινχλ ηελ θαηεμνρήλ ρσξηθή έθθξαζε ησλ θνηλψλ, 
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βξηζθφκελα ζπλέρεηα ππφ δηακφξθσζε – δηαπξαγκάηεπζε θαη δηεπζέηεζε, ππαξθηνί κφλν 
σο ηφπνη δξάζεο ππνθεηκέλσλ κε δηάξθεηα δσήο απφιπηα ηαπηηζκέλε κε απηήλ 
(Παπαιεμφπνπινο 2012). 
 
5. ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ15 

 
Μειεηψληαο ηελ Αζήλα ζήκεξα, φρη ζαλ εηδηθή θαη κεκνλσκέλε «κλεκνληαθή» 

ζπλζήθε, αιιά εληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο „λφκηκεο‟ αζηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ νη 
παγθφζκηεο κεγαινππφιεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ νξίδνπλ, παξαηεξνχκε φηη ην δηθαίσκα ζηελ 
πφιε απνθηά επηπιένλ νπηηθέο. εκαίλεη ηελ αληίδξαζε ελάληηα ζε κηα πφιε ηνπ δηαξθνχο 
ειέγρνπ θαη ηεο βίαο, απέλαληη ζε κηα πφιε ηεο κφληκεο ηαπηνπνίεζεο, ελάληηα ζην 
ζπλερή πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θαη θαη‟ επέθηαζε ζρεδηαζκνχ ηεο. Ζ 
απνθφξηηζε θαη ν απφ-πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δεκφζηνπ θαληαζηαθνχ ησλ ππνθεηκέλσλ 
απφ ηελ απηνλφεηε έλλνηα ηνπ Πνιηηηθνχ- πξάηηεηλ κέζα απφ κηα ζεηξά επηβεβιεκέλσλ 
πξαθηηθψλ ηνπ Κπξίαξρνπ ιφγνπ, ζηφρν έρεη απελνρνπνηψληαο θαη επηβάιινληαο κε 
δηάθνξεο ηαθηηθέο θάζε „έλλνκε‟, κε πνιηηηθή , „εηξεληθή‟, άβνπιε, παζεηηθή ζηάζε ηνπ 
ππνθεηκέλνπ. Αληί απηνχ ζηνρνπνεί θάζε δεκνθξαηηθή, πνιηηηθή, θξηηηθή, δηαθνξεηηθή, 
ελεξγεηηθή, αληηζηαζηαθή πξάμε απνζεκαζηνδνηψληαο- απνζησπψληαο- θνβηθνπνηψληαο 
ηελ δχλακε ησλ ππνθεηκέλσλ σο δχλακε κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπ ρψξνπ θαη ηεο Πνιηηηθήο. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθξχπηεη ζθφπηκα φηη απηή ε πφιε ησλ ζπιάθσλ απνηειεί ηελ 
πφιε πνπ ν δεκφζηνο ρψξνο ηεο θαη νη άλζξσπνί ηεο, ην θαηεμνρήλ πεδίν ζπλχπαξμεο θαη 
αληηπαξάζεζεο φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ, κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ δπλακηθφ θνκβηθφ ρψξν 
άξζξσζεο- αλαηξνπήο.  

Οινθιεξψλνληαο, ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε αλαθέξεηαη ζε κηα 
δηαθνξεηηθή θνηλσλία πφιεο, ζε κηα δηαθνξεηηθή αζηηθή ζπλζήθε. ηελ λέα θεληξηθφηεηα 
ηνπ παηρληδηνχ, αληηζηνηρεί ε επαλάδεημε ηεο πφιεο σο έξγνπ, έξγνπ πνπ ζα παξάγεηαη 
ζπιινγηθά απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Ζ πφιε-έξγν είλαη κηα πφιε πνπ επαλαζπιιέγεη ηηο 
δηαζθνξπηζκέλεο δηαθνξέο, επηηξέπεη πνιιαπιέο ρξήζεηο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, άξα 
πεξηιακβάλεη πνιιέο ξπζκηθφηεηεο θαη ελεξγνπνηεί ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηεο θαληαζίαο σο 
δχλακε κεηαζρεκαηηζηηθή. Οπηνπία θαη πξαγκαηηθφηεηα καδί, ε πφιε-έξγν απνηειεί κηα 
δηαδηθαζία ηεο αλζξψπηλεο ρεηξαθέηεζεο θαη φρη έλαλ ζθνπφ-ηέινο ηεο αζηηθήο 
ζπλζήθεο. Μφλν φηαλ γίλεη θαηαλνεηφ, φηη εθείλνη πνπ νηθνδνκνχλ θαη ζπληεξνχλ ηε δσή 
ηεο πφιεο έρνπλ πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ζε εθείλν πνπ παξάγνπλ θαη φηη κία απφ ηηο 
δηεθδηθήζεηο ηνπο είλαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα θηηάμνπλ κηα πφιε φπσο ηελ 
επηζπκνχλ. Μφλν ηφηε ζα έρεη θαηαθηεζεί κηα πνιηηηθή γηα ηελ πφιε πνπ βγάδεη 
νπζηαζηηθφ λφεκα.  

 «Ζ δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε απφ επαλαζηαηηθή θαη φρη απφ 
ξεθνξκηζηηθή ζθνπηά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηεθδίθεζε ελφο πξάγκαηνο πνπ δελ 
ππάξρεη πιένλ, αλ πξαγκαηηθά ππήξμε πνηέ». Αθφκα πεξηζζφηεξν, επεηδή ην δηθαίσκα 
ζηελ πφιε είλαη έλα θελφ ζεκαίλνλ, φια εμαξηψληαη απφ ην πνηνο, κε πνηφλ ηξφπν, θαη γηα 
πνην ιφγν ζα ηνπ πξνζδψζεη έλα λφεκα. Ζ ειεπζεξία λα δεκηνπξγνχκε θαη λα 
επαλαδεκηνπξγνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηελ πφιε καο, είλαη έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα θαη 
ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα πην παξακειεκέλα δηθαηψκαηά καο. Άξα δελ απνκέλεη παξά λα 
δηεξσηεζνχκε εηιηθξηλψο αλ ππάξρεη θαη αλ ζα ζέιακε λα κνρζήζνπκε λα ππάξμεη απηφ ην 
δηθαίσκα ζηελ πφιε ή παξακέλνπκε αθφκε ζηνλ ζθνηαδηζκφ ηεο Φεπδαίζζεζήο ηνπ; 
 
6. ΑΝΑΦΟΡΔ  
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

Ζ επηδησθόκελε εκπέδσζε ηνπ «αηζζήκαηνο αζθάιεηαο» ζπλίζηαηαη ζε δεκόζηεο ξε-
ηνξηθέο πνπ έξρνληαη λα θαηαδείμνπλ ηηο απεηιέο θαη λα πείζνπλ γηα ηελ αλάγθε ιήςεο έ-
θηαθησλ κέηξσλ. Πέξα από ηνπο δηαηππσκέλνπο ιόγνπο, νη ξεηνξηθέο απηέο πεξηιακβά-
λνπλ ζεκαίλνπζεο εηθνλνγξαθήζεηο, ηόζν ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο όζν θαη ησλ ελ-
δεδεηγκέλσλ ιύζεσλ.  Δδώ δηεξεπλνύκε ηελ θαηαζθεπή ησλ εηθόλσλ ηεο αζθάιεηαο ηεο 
πόιεο από ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή αζηπλνκία σο έλαλ απηόλνκν πνκπό. Γηα ην ζθνπό απηό, 
ρξεζηκνπνηνύκε ηα επίζεκα νπηηθά ληνθνπκέληα αζηπλνκηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ε ίδηα 
δεκνζηνπνηεί ζην δηαδίθηπν. Από κεζνδνινγηθήο πιεπξάο, αμηνπνηνύκε ηα εξγαιεία ηεο 
αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο νπηηθήο ζεκεησηηθήο, εμεηάδνληαο εηδηθόηεξα ηα ζεκεησ-
ηηθά ζπζηήκαηα ησλ αλαπαξηζηώκελωλ ζπκκεηερόληωλ θαη ηεο άιιειεπίδξαζεο ζηηο ζρέ-
ζεηο κεηαμύ ησλ εηθνληδόκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ ζεαηή. Γηαπηζηώλνπκε έηζη ην είδνο 
θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ απεηιώλ, ηηο πηζαλέο νκαδνπνηήζεηο ησλ ζε-
καζηνινγηθώλ θνξηίζεσλ από ηελ πιεπξά ησλ δεθηώλ θαη ην είδνο ηεο αζηπλόκεπζεο πνπ 
πξννξίδεηαη λα απνθαηαζηήζεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο.  
 
Λέξειρ κλειδιά: αζθάιεηα, απεηιέο, αζηπλόκεπζε, Αζήλα, νπηηθή ζεκεηωηηθή  
 
 
1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

H δηαβόεηε πιένλ «γθεηνπνίεζε» ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο δελ είλαη παξά έλα ζύλνιν 
αλαπαξαζηάζεσλ πνπ αληηδηαζηέιινπλ ηελ επηζπκεηή θαλνληθόηεηα ηεο πόιεο ζε κία 
δηαπηζηνύκελε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, θαιώληαο ζε εθαξκνγή κέηξσλ «αλαθαηάιεςεο» 
(Καιαληδνπνύινπ θ.ά., 2011, Αξάπνγινπ, 2013, Καλδύιεο, 2013). ην παξόλ θείκελν 
αληηκεησπίδνπκε ην αίηεκα ηεο αζθάιεηαο ζηελ πόιε σο έλα θαηλόκελν αζθαιεηνπνίεζεο, 
αθνινπζώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ηππηθνύ νξηζκνύ ηεο ρνιήο ηεο Κνπεγράγεο (κεηαμύ 
άιισλ Wæver, 1995): έλαο ή πεξηζζόηεξνη θνξείο (securitizing actors) παξνπζηάδνπλ έλα 
δήηεκα σο ππαξμηαθή απεηιή γηα θάπνην αληηθείκελν αλαθνξάο, πείζνληαο έλα θνηλό γηα 
ηελ αλάγθε ιήςεο έθηαθηωλ κέηξωλ.  

Κνκβηθό ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηεο αζθαιεηνπνίεζεο είλαη ε ξεκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ 
δεηήκαηνο ηεο αζθάιεηαο από θάπνηνλ θνξέα πξνο ηνπο αθξναηέο ηνπ, όπσο π.ρ. όηαλ 
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νκηιίεο θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ ζην θνηλνβνύιην, ζηα κέζα ελεκέξσζεο θιπ παξνπζη-
άδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε σο απεηιή θαη θεξδίδνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλνύ. Αξθεηέο 
θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο (ελδεηθηηθά McDonald, 2008) έρνπλ επηζεκάλεη ηηο αδπλακίεο απ-
ηήο ηεο πξνζέγγηζεο, θπξίσο σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αζθαιεηνπνίεζεο ζε κία ελ 
πνιινίο κνλόδξνκε επηθνηλσλία θαη σο πξνο ηελ κνλνδηάζηαηε έκθαζε ζηηο ξεκαηηθέο 
δηαηππώζεηο (άξα θαη ηελ αδπλακία εληνπηζκνύ πεξηπηώζεσλ εκπέδσζεο ηεο αζθάιεηαο 
πνπ δελ εκπεξηέρνληαη ζε ιόγνπο, παξά ζε πξαθηηθέο ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ). 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπνζεηείηαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν αλάκεζα ζηνλ ιόγν 
θαη ηελ πξαθηηθή, θαζώο νη εηθόλεο «κηιάλε» κέζσ ησλ πξαθηηθώλ πνπ απεηθνλίδνπλ. 
Από ηηο ζπιιήςεηο ησλ νξνζεηηθώλ εθδηδόκελσλ γπλαηθώλ, κέρξη ηελ επηρείξεζε καδηθώλ 
ζπιιήςεσλ κεηαλαζηώλ «Ξέληνο Γίαο» θαη από ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θέληξνπ από ρξήζηεο 
νπζηώλ, κέρξη ηηο επηρεηξήζεηο εθθέλσζεο θαηεηιεκκέλσλ θηηξίσλ, ε εηθόλα απνθηά πξσ-
ηεύνληα ξόιν ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ πξαθηηθώλ ηεο αζθάιεηαο.  

Τπάξρνπλ αξθεηνί δηαθνξεηηθνί παξαγσγνί ηέηνησλ απεηθνλίζεσλ θαη αλάκεζά ηνπο 
εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ πξνθαλώο νη παξαγσγνί ησλ ηειενπηηθώλ δειηίσλ. Ωζηόζν εδώ 
επηιέγνπκε λα αζρνιεζνύκε κε έλαλ θνξέα πνπ, αλ θαη θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ 
εθπνκπή πξαθηηθώλ κελπκάησλ αζθάιεηαο, δελ είρε κέρξη πξόζθαηα απηόλνκε θαη ζπ-
ζηεκαηνπνηεκέλε ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε εηθόλσλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ 
Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ε νπνία από ην 2010 απέθηεζε επίζεκν θαλάιη ζην 
ΤouΣube, ην νπνίν αμηνπνηεί έθηνηε κε απμαλόκελνπο ξπζκνύο. 

Δμεηάδνπκε ην πιηθό ησλ νπηηθνπνηεκέλσλ δειηίσλ Σύπνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
ππό ην πξίζκα ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νξηζκνύ ηεο αζθαιεηνπνίεζεο. ηόρνο καο εί-
λαη επνκέλσο λα δηεξεπλήζνπκε α. ηηο εηθνλνπνηεκέλεο απεηιέο αζθάιεηαο θαη ηνλ ηξόπν 
κε ηνλ νπνίν απηέο ηεθκαίξνληαη σο ηέηνηεο, β. ηα αληηθείκελα αλαθνξάο, πνπ ζηελ πεξί-
πησζή καο είλαη θαηεγνξίεο ρώξσλ ζε δηάθνξεο επάιιειεο θιίκαθεο θαη γ. ηα ελδεδεηγ-
κέλα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. Αλαδεηνύκε επηπιένλ (δ.) ην 
θνηλό απηώλ ησλ εηθόλσλ, ππό ηελ έλλνηα ηεο παξαηήξεζεο ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο 
νη εηθόλεο ηεο ΔΛ.Α επηρεηξνύλ λα ζρεηηζηνύλ κε ηνπο ζεαηέο ηνπο.  

 
2. ΣΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΣΟ YOUTUBE 
 

Σν επίζεκν θαλάιη ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο ζην YouTube πεξηιάκβαλε κέρξη ηηο 
15/9/2013 264 βίληεν, ηα νπνία δηαθξίλνληαη αλάιoγα κε ην πεξηερόκελό ηνπο ζηηο εμήο 
θαηεγνξίεο: δειώζεηο/ζπλεληεύμεηο Σύπνπ, δηαθεκηζηηθά ζπνη/ελεκεξσηηθό πιηθό, πξαγ-
καηηθέο επηρεηξήζεηο, αζηπλνκηθέο αζθήζεηο θαη ληνθνπκέληα άιιεο πεγήο (θπξίσο  πεξη-
ζηαηηθά θαηαγεγξακκέλα από θιεηζηά θπθιώκαηα). 

Ζ δεκνζίεπζε επηρεηξεζηαθώλ βίληεν μεθηλά ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 θαη ζπλερίδεηαη 
έθηνηε κε απμαλόκελε ζπρλόηεηα, απνηειώληαο πιένλ κηα ζπλήζε πξαθηηθή ηεο ΔΛ.Α, 
είηε ζπλνδεύνληαο ηα ζρεηηθά γξαπηά δειηία ηύπνπ, είηε δεκνζηεπόκελα απνθιεηζηηθά 
ζην YouTube, πνπ έηζη ρξεζηκνπνηείηαη σο απηόλνκν κέζν πιεξνθόξεζεο ηνπ θνηλνύ. Ζ 
εγθπξόηεηα ηνπο πξνθύπηεη ηόζν από ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ κέζνπ (θηλεκαηνγξαθεκέλεο 
«πξαγκαηηθέο» εηθόλεο), όζν θαη από ηελ επηθαινύκελε επηζεκόηεηα (ραξαθηεξηζκόο ηνπ 
θαλαιηνύ σο «επίζεκνπ», πξνζζήθε ηνπ ζήκαηνο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο).   
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Ζ αθξηβήο δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ βίληεν κάο είλαη άγλσζηε. Γελ πξόθεηηαη γηα 
δνπιεηέο επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, αιιά γηα ιήςεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ζεηξά θα-
θνηερληώλ. Ωζηόζν, ην γεγνλόο όηη βίληεν πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα δεπηεξνγελνύο 
επεμεξγαζίαο (επηινγή ζθελώλ, κνληάδ, δηαρείξηζε ήρνπ) πνπ αθνινπζεί νξηζκέλνπο 
θώδηθεο θαη θαλόλεο, καο επηηξέπεη λα ηα θαηαηάμνπκε ζε έλα λέν είδνο (θάηη αλάκεζα 
ζην ληνθηκαληέξ θαη ηε δηαθήκηζε) πνπ κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε σο ηέηνην. 
 
3. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 
 

Ζ ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηνπ πιηθνύ ησλ βίληεν απαηηεί κία ηππνπνηεκέλε αλάιπζε 
πεξηερνκέλνπ. Παξαθξάδνληαο ηνλ επξύ νξηζκό ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ Ole 
Holsti (1969), ζα ιέγακε όηη ε νπηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κία κέζνδνο πνπ 
απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκό θαζνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ νπηηθώλ κελπκάησλ. Ζ 
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κία πνζνηηθή κέζνδνο, πξννξηζκέλε λα εμαθξηβώζεη ηε 
ζπρλόηεηα εκθάληζεο πξνεπηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ –θαη επνκέλσο κία κέζνδνο θαηάι-
ιειε γηα ηνλ ρεηξηζκό κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ (Stemler, 2001). Ωο εξγαιείν ηεο νπηη-
θήο αλάιπζεο, ζπλίζηαηαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ νπηηθώλ θαη ερεηηθώλ αλαπαξαζηα-
ζεσλ σο πξνο θαιά νξηζκέλεο «ηηκέο» θάπνησλ επηιεγκέλσλ «κεηαβιεηώλ» (Bell, 2001). 
ηελ πεξίπησζή καο, ε επηινγή ησλ κεηαβιεηώλ θαζνδεγείηαη από ηα ζπζηαηηθά κέξε 
ηνπ νξηζκνύ ηεο αζθαιεηνπνίεζεο: απεηιέο, απεηινύκελνη ρώξνη, κέηξα απνθαηάζηαζεο.  

Καζεκία από απηέο ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο αλαιύεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζε άιιεο α-
πινύζηεξεο θαη πεξηζζόηεξν θαηάιιειεο γηα παξαηήξεζε. Έηζη ε ζύλζεηε κεηαβιεηή «α-
πεηιέο» εμεηδηθεύεηαη ζηνπο αλζξώπηλνπο θνξείο ησλ απεηιώλ θαη ηηο (νπηηθέο) πιηθέο ελ-
δείμεηο πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ απεηιή. Ζ κεηαβιεηή «αλζξώπηλνη θνξείο» αλαιύεηαη κε ηε 
ζεηξά ηεο ζε άκεζα παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηέο, όπσο ην θύιν, ε εζλνηηθή πξνέιεπζε θαη 
ε θπιή, ελώ νη πιηθέο ελδείμεηο ηεο απεηιήο είλαη ήδε άκεζα παξαηεξήζηκεο (πεξηιακ-
βάλνληαο αληηθείκελα πνπ απεηινύλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα, αληηθείκελα πνπ ζίγνπλ ηε 
δεκόζηα πγεία, ηελ  θαζαξηόηεηα, ηα ρξεζηά ήζε θνθ).  

Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ νπηηθνύ πιηθνύ επηβάιιεη ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλάιπζεο 
πεξηερνκέλνπ κε πην εθιεπηπζκέλα εξγαιεία πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνθαιύςνπλ ηνπο 
ηξόπνπο θαηαζθεπήο ησλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, δειαδή ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνί-
νπο ε εηθόλα απνθηά ζεκαζίεο θαη εθπέκπεη ην κήλπκα πνπ δείρλεη λα εθπέκπεη. Σέηνηα 
εξγαιεία πξνζθέξνπλ νη κέζνδνη ηεο νπηηθήο ζεκεησηηθήο πνπ εθθηλεί από ηε δηάθξηζε 
ηνπ R. Barthes αλάκεζα ζε δύν επίπεδα νπηηθώλ κελπκάησλ (Van Leeuwen, 2001), απηό 
ηεο θαηαδήισζεο (όπνπ γηα παξάδεηγκα κία θινύβα ηεο αζηπλνκίαο δειώλεη ηελ 
παξνπζία αζηπλνκηθήο δύλακεο ή κία επηγξαθή ζηα αξαβηθά δειώλεη έλα θαηάζηεκα 
κεηαλαζηώλ) θαη εθείλν ηεο ζπλδήισζεο (όπνπ ε θινύβα κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ 
ηθαλόηεηα ή ηελ αλάγθε καδηθώλ πξνζαγσγώλ θαη ε επηγξαθή ηελ εηζβνιή αιινδαπώλ).  

Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εηθόλεο επηηπγράλνπλ επξύηεξεο ζπλδειώζεηο κπνξνύλ 
λα ζπλνςηζηνύλ ζε ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα (Kress & Van Leeuwen, 1996, Scollon & 
Wong, 2003). Αλάκεζα ζε απηά, επηιέγνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα ζπζηήκαηα πνπ αθν-
ξνύλ αθελόο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα αλαπαξηζηώκελα αληηθείκελα θαη αθεηέξνπ αλά-
κεζα ζηα αλαπαξηζηώκελα αληηθείκελα θαη ηνπο ζεαηέο ησλ βίληεν. ηελ πξώηε 
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πεξίπησζε καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο νη αθεγεκαηηθέο δνκέο πνπ ζπληίζεληαη από ηηο 
πνηθίιεο «δηαλπζκαηηθέο ζρέζεηο» (Scollon & Wong, 2003) κεηαμύ ησλ αλαπαξηζηώκελσλ 
αληηθεηκέλσλ, όπσο όηαλ έλαο αζηπλνκηθόο θαηεπζύλεη κία νκάδα κεηαλαζηώλ, έλαο 
άιινο θνηηάδεη κέζα ζε έλα δσκάηην, έλα πεξηπνιηθό θιείλεη έλαλ δξόκν). ηε δεύηεξε πε-
ξίπησζε, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηελ απόζηαζε (πξνζσπηθή, θνηλσληθή, δεκόζηα) θαη ζηε 
γσλία (αλνδηθή/θαζνδηθή, επζεία, πιάγηα) από ηελ νπνία ν ζεαηήο παξαηεξεί. Γηαθν-
ξεηηθέο απνζηάζεηο θαη γσλίεο δεκηνπξγνύλ πνηθίινπο βαζκνύο εκπινθήο κε ηα 
ηεθηαηλόκελα θαη ζρέζεηο κε ηνπο αλαπαξηζηώκελνπο. 

 
4. ΑΠΔΙΚΟΝΙΔΙ ΣΩΝ ΑΠΔΙΛΩΝ 
 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απεηιώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνπο ίδηνπο 
ηνπο ηίηινπο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ βίληεν, όπσο θαηαρσξνύληαη ζην YouTube.  Με απηό 
ην θξηηήξην, ζην ζύλνιν ησλ 28 βίληεν πνπ εμεηάζακε, ηα 12 έρνπλ σο ζέκα ηελ παξνπζία 
αιινδαπώλ, ζπλήζσο κε αλαθνξά ζηελ επηρείξεζε «Ξέληνο Εεπο», 7 ην παξαεκπόξην, 5 
ηηο θαηαιήςεηο θηηξίσλ, 2 ηελ πνξλεία θαη 2 ηα λαξθσηηθά. Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όκσο 
πην ζύλζεηε, θαζώο ηα πεξηζζόηεξα βίληεν πνπ αθνξνύλ ην παξάλνκν εκπόξην ζπλδένπλ, 
ιεθηηθά ή εηθνλνγξαθηθά, ην δήηεκα απηό κε ηε κεηαλάζηεπζε, ελώ ζε δύν βίληεν ζρεηηθά 
κε «επηρείξεζε θαηά ηνπ παξαεκπνξίνπ ζηελ ΑΟΔΔ», πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο εηθνλν-
γξαθηθή ζύλδεζε ηνπ παξαεκπνξίνπ, ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ θαηαιήςεσλ θηηξίσλ. 

Οη κεηαλάζηεο είλαη άληξεο, θαηά θύξην ιόγν Αθξηθαλνί θαη Αζηάηεο θαη ζπλήζσο 
λεαξήο ειηθίαο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο παξαθνινπζνύκε επηρεηξήζεηο καδηθώλ 
πξνζαγσγώλ ζην δξόκν, όπνπ πνιππιεζήο αζηπλνκηθή δύλακε πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο. 
Ωο επί ην πιείζηνλ πξόθεηηαη γηα ηελ απεηθόληζε κίαο ξνπηίλαο πνπ πεξηιακβάλεη πε-
ξηπνιίεο, ειέγρνπο, πξνζαγσγέο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηνλ επίκνλν θαη επαλαιακβαλόκελν 
έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο, ζηνλ έιεγρν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ νη κεηαλάζηεο θέξνπλ θαη ζην 
γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ αθνξνύλ ηαπηόρξνλα κεγάιν αξηζκό ππόπησλ.  
Καηά ζπλέπεηα, εληνπίδνπκε σο ηεθκήξηα ηεο απεηιήο, ηελ παξάλνκε παξνπζία, ην 
παξάλνκν εκπόξην αιιά θαη απιά ην ίδην ην πιήζνο, κε άιια ιόγηα ηελ ίδηα ηελ παξνπζία 
ησλ κεηαλαζηώλ. 

ε άιιν βίληεν, παξαθνινπζνύκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ζε θηίξην θαηνηθίαο 
κεηαλαζηώλ. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αθαηαζηαζία ηνπ ρώξνπ (ζε ζσξνύο άρξεζησλ 
αληηθεηκέλσλ, θαθνζπληεξεκέλνπο ρώξνπο πγηεηλήο, ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ) θαη ζηελ 
δηεμαγσγή ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ επί ηόπνπ από πξνζσπηθό ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, παξαπέκπνπλ 
ζε δύν άιια ηεθκήξηα απεηιήο: ηε βξωκηά θαη ηελ αζζέλεηα, πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηνπο 
κεηαλάζηεο, παξαθξάδνληαο ηε M. Douglas (2007), σο αλζξώπηλε ύιε εθηόο ηόπνπ.  

Ζ απεηιή πνπ ελζαξθώλνπλ νη κεηαλάζηεο είλαη θαηά θαλόλα παξνύζα θαη ζηα βίληεν 
ζρεηηθά κε ην παξάλνκν εκπόξην. Ζ απεηιή πάιη από ηα παξάλνκα δηαθηλνύκελα 
αληηθείκελα έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη βξίζθνληαη ζπλήζσο θξπκκέλα ζε ηζάληεο θαη ζα-
θνύιεο. Παξόκνηα απεηιή κέζσ απόθξπςεο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θα-
θόο δηεηζδύεη δηεξεπλεηηθά ζε εληνπηζκέλνπο ρώξνπο παξάλνκεο απνζήθεπζεο, όπνπ αλα-
θαιύπηεη πιήζνο θηβσηίσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ. 
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ηα βίληεν ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά θαη ηελ πνξλεία, ηα απεηιεηηθά ζώκαηα ππόθεη-
ληαη ζε έιεγρν, ζπγθέληξσζε θαη πξνζαγσγή. Ζ απεηιή ηεθκαίξεηαη ζηελ πξώηε πεξί-
πησζε από ηελ αθηλεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνζεθηηθό ζσκαηηθό έιεγρν γηα ηελ ππνςία εύξε-
ζεο παξάλνκωλ νπζηώλ, ελώ ζηε δεύηεξε από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο (νίθνη α-
λνρήο θαη λπρηεξηλά θέληξα) θαη ηελ ελδπκαζία ησλ γπλαηθείσλ ζσκάησλ πνπ θαιύπην-
ληαη πξηλ πξνσζεζνύλ γηα πεξαηηέξσ εμαθξίβσζε.  

Αληίζεηα, ζηα βίληεν πνπ αθνξνύλ ηηο θαηαιήςεηο δηαπηζηώλεηαη ζπαληόηεξε ζσκαην-
πνίεζε ηεο απεηιήο. Οη θαηαιεςίεο εκθαλίδνληαη ζπάληα. Σεθκήξηα ηεο παξνπζίαο ηνπο 
γίλνληαη ηα είδε ησλ αληηθεηκέλσλ όπνπ ν θαθόο εζηηάδεη. Γελ πξόθεηηαη κόλν γηα ελ 
δπλάκεη κέζα άζθεζεο βίαο (κπνπθάιηα, θνληάξηα θιπ), αιιά θαη γηα αληηθείκελα πνπ θα-
ηαδεηθλύνπλ ηελ πνιηηηθή ηαπηόηεηα ησλ θαηαιεςηώλ (αθίζεο, πξνθεξύμεηο, αθόκα θαη 
βηβιία), όπσο θαη γηα ππνδνκέο θαη ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 
δηαθίλεζε ηδεώλ (ζπλζήκαηα θαη γθξάθηηη, ππνινγηζηέο, ξαδηνπνκπόο, ηππνγξαθείν). ε 
θάπνην βαζκό, ε απεηιή έγθεηηαη ζηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ ρώξνπ, είηε απηή αθνξά απεη-
θνλίζεηο αθαηαζηαζίαο θαη θζνξάο, είηε απιά ηελ ίδηα ηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ ρώ-
ξνπ θαη ηηο ινγήο ππνδνκέο αμηνπνίεζεο θαη θαηνίθεζεο. Οη θαηαιεςίεο είλαη ηειηθά επη-
θίλδπλνη σο βίαηνη, αθαηάζηαηνη θαη θζνξνπνηνί, αιιά θαη σο πνιηηηθά ππνθείκελα θαη 
επηπιένλ σο θάπνηνη πνπ νηθεηνπνηνύληαη απηό πνπ δελ ηνπο αλήθεη.  

 
5. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΟΙ ΑΠΔΙΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΟΠΟΙ  

 
ηηο εηθόλεο ησλ βίληεν δελ απεηθνλίδνληαη απεηινύκελα ππνθείκελα. Πξσηαξρηθά α-

πεηινύκελε είλαη ε ίδηα ε πόιε, ην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Ζ 
έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε εηθόλεο ππνβαζκηζκέλνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο (θζνξέο ζηηο ό-
ςεηο, απισκέλα ξνύρα ζε κπαιθόληα λενθιαζηθώλ θηηξίσλ θιπ) ή δεκόζηνπ ρώξνπ (βξσ-
κηά, ζπλσζηηζκόο ζε πιαηείεο θαη πεδνδξόκηα) είλαη ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε γελίθεπ-
ζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απεηιήο, ηόζν γηα ηελ εηθόλα, όζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέ-
ληξνπ ηεο πόιεο, από αλζξώπνπο θαη ρξήζεηο νη νπνίεο δελ ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη εθεί. 

Οη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη θαηαξράο ζε 
ηδησηηθνύο ρώξνπο/θηίξηα (όπσο θαηνηθίεο κεηαλαζηώλ, λπρηεξηλά θέληξα, νίθνη αλνρήο, 
θαηαζηήκαηα/απνζήθεο παξαεκπνξίνπ), δεκόζηα θηίξηα (ΑΟΔΔ, Πνιπηερλείν, ηδεξν-
δξνκηθόο ηαζκόο, «Βίια Ακαιία», «Βίια Κάιιαο») θαη δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο 
(πιαηείεο, δξόκνη, γεηηνληέο/νηθηζηηθέο ελόηεηεο). ε δεύηεξν επίπεδν, θαηεγνξηνπνη-
νύληαη κε βάζε ηνλ ζαθή ή κε ρσξηθό εληνπηζκό ηνπο, όπσο απηόο επηιέγεηαη ζε θάζε βί-
ληεν. Οη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρώξα α. ζε ηόπνπο ζπγθεθξηκέλνπο, νη νπνίνη 
πξνζδηνξίδνληαη ζπλήζσο από ηνλ ηίηιν (π.ρ. «Δπηρείξεζε «Ξέληνο Γίαο» ζηελ επξύηεξε 
πεξηνρή ησλ Παηεζίσλ»), ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο επηβεβαηώλνληαη κε δνπκ ζε 
ηακπέιεο νδώλ θαη αζηπλνκηθώλ ηκεκάησλ ή πξνζόςεηο θηηξίσλ θαη β. ζε θηίξηα θαη 
δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη θάπνπ ζην «θέληξν ηεο Αζήλαο» (ελ δπλάκεη 
νπνπδήπνηε).  

Απηή ε επηινγή δελ είλαη αζύλδεηε κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ηαθηηθή ηνπ 
αζαθνύο ρσξηθνύ εληνπηζκνύ δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη ε απεηιή βξίζθεηαη δηάρπηε 
θαη αληίζηνηρα νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο επηρεηξνύλ εμίζνπ παληνύ. Οη έιεγρνη γηα λαξ-
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θσηηθά, πνξλεία θαη παξαεκπόξην, αιιά θπξίσο ηα βίληεν πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε 
«Ξέληνο Γίαο», απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. ε αληηπαξαβνιή, νη εζηηα-
ζκέλεο επηρεηξήζεηο εθθέλωζεο θαη θαζαξηόηεηαο θαινύληαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ εη-
θόλα ηεο ηάμεο ε νπνία απεηιείηαη από ζπγθεθξηκέλα θηίξηα – «εζηίεο αλνκίαο» («Βίια 
Ακαιία», «Βίια Κάιιαο») ή από ρξήζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ζπγθεθξηκέλα θηίξηα-
ζύκβνια (θηίξηα παλεπηζηεκίσλ, Αξραηνινγηθό Μνπζείν). Άιισζηε, νη αζηπλνκηθέο 
επηρεηξήζεηο ζε δεκόζηα θηίξηα ζπλήζσο αθνινπζνύλ ή αθνινπζνύληαη από κία έληνλε 
ξεηνξηθή πεξί απαμίωζεο ηεο δεκόζηαο ηδηνθηεζίαο κε αληίθηππν ζε κηα επξύηεξε νηθη-
ζηηθή ελόηεηα αιιά θαη ζηελ εηθόλα ηεο επλνκνύκελεο πόιεο. 

 
6. ΜΔΣΡΑ ΑΣΤΝΟΜΔΤΗ / ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΣΑΞΗ  
 

Σα αζηπλνκηθά κέηξα ηα νπνία θαινύληαη λα απνθαηαζηήζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο 
θαιύπηνπλ έλα αξθεηά κεγάιν εύξνο αληηκεηώπηζεο ησλ απεηιώλ, από ηνλ ζπλήζε έιεγρν 
λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ, κέρξη ηε κεγάιεο θιίκαθαο δεύηεξε «αζηπλνκηθή επηρείξεζε 
ζηε Βίια Ακαιία»  (κε πιάλα εηζόδνπ ηεο αζηπλνκίαο κε πνιηνξθεηηθό θξηό, ζπκκεηνρή 
αληηηξνκνθξαηηθήο κνλάδαο θιπ). Κνηλό ζεκείν είλαη ε απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο 
εηθόλσλ ρξήζεο βίαο.  

ηνλ δεκόζην ρώξν, ε ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη κία ηππηθή 
ζελαξηαθή δηαδνρή: έιεγρνο θπθινθνξίαο, ζπγθέληξσζε ππόπησλ, ζσκαηηθόο έιεγρνο, 
έιεγρνο εγγξάθσλ θαη ηειηθά απνκάθξπλζε ησλ απεηιεηηθώλ ζσκάησλ. ε αξθεηέο πεξη-
πηώζεηο δηελεξγείηαη ηαπηόρξνλα θαη ηαηξηθόο έιεγρνο από θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, είηε 
επί ηόπνπ, είηε ζε δεύηεξν ρξόλν, ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. ε κία ραξαθηεξηζηηθή πεξί-
πησζε, ην ζπλεξγείν θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ επηζθξαγίδεη ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο 
ηεο νδνύ Σνζίηζα, κε ηξεηο αζηπλνκηθνύο λα πεξηπνινύλ ζην άδεην νδόζηξσκα. 

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηα θηίξηα/θαηνηθίεο κεηαλαζηώλ θαη άιινπο ηδησηηθνύο 
ρώξνπο. Ζ πεξηπνιία αληηθαζίζηαηαη από κία γεληθή επηζθόπεζε ησλ «πξνβιεκαηηθώλ» 
ρώξσλ, ελώ ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο απεηιήο γηα ηε δεκόζηα πγεία, κέζσ 
ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηεο αζηπλόκεπζεο (ιήςε ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ, εμεηάζεηο ζε θηλεηέο κν-
λάδεο). ηα δεκόζηα θηίξηα, νη ιύζεηο πνπ δίλνληαη θαίλνληαη πην απνθαζηζηηθέο. ηόρνο 
είλαη ε εθθέλωζε θαη ε επαλαθνξά ελόο πιαηζίνπ λνκηκόηεηαο. Ζ απνπζία ησλ θνξέσλ 
ηεο απεηιήο ζηα πιάλα εληείλεη ηελ αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο απνκάθξπλζεο.  
 
7. Η ΘΔΗ ΣΟΤ ΘΔΑΣΗ 

 
Ζ κεγέζπλζε, ε απόθξπςε, ν ππεξηνληζκόο θιπ ηεο νπηηθήο αθήγεζεο, ε απνπζία 

ήρνπ (ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπ πιηθνύ) θαη θπξίσο ε νπηηθή γσλία ιήςεο θαη ε εθ ησλ πζηέ-
ξσλ ζύλζεζε ηνπνζεηνύλ ην ζεαηή ζε πξνλνκηαθή ζέζε αζθαινύο παξαηεξεηή. Σα 
αλαπαξηζηώκελα εμειίζζνληαη ζε θάπνηνλ άιιν ρώξν θαη ρξόλν, εξήκελ  απηνπηώλ  
καξηύξσλ. Ζ ζπνξαδηθή δηέιεπζε ακέξηκλσλ πεξαζηηθώλ ζε θάπνηα βίληεν επηηείλεη 
απηήλ ηελ εληύπσζε. 

Ο ζεαηήο ηνπνζεηείηαη θαηά θαλόλα πίζσ ή αλάκεζα ζηηο γξακκέο ησλ αζηπλνκηθώλ 
δπλάκεσλ, ζε ζέζε πνπ επηηξέπεη αθελόο ηελ ηαύηηζε καδί ηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ αζθαιή 
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ζπκκεηνρή ζηελ αζηπλνκηθή έξεπλα, ζε κηα επαλαιακβαλόκελε δηαδνρή έξεπλαο-
αλαθάιπςεο πνπ ηθαλνπνηεί ηελ πεξηέξγεηα θαη απμάλεη ηελ αίζζεζε όηη ηα πιάλα 
αλαπαξηζηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο είλαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα πιάλα όπνπ ν 
ζεαηήο παξαηεξεί κε ειαθξά θαζνδηθή γσλία θαη από ζρεηηθά θνληηλή (θνηλσληθή) 
απόζηαζε, κεηαλάζηεο ζε δσκάηηα θαηνηθίαο ή ηα επξήκαηα ζε θαηεηιεκκέλνπο ρώξνπο. 

Ζ κεγαιύηεξε (δεκόζηα) απόζηαζε, ζπλδπαζκέλε κεξηθέο θνξέο κε έληνλα θαζνδηθή 
γσλία ιήςεο ή κεηαβνιή ηεο γσλίαο νξηδόληηα ή θάζεηα, ρξεζηκεύεη ζηελ αλαπαξάζηαζε 
επξύηεξσλ ρσξηθώλ θιηκάθσλ όπνπ ελδεκνύλ νη απεηιέο θαη εμειίζζνληαη νη αζηπλνκηθέο 
επηρεηξήζεηο. Από ηελ άιιε, θνληηλή απόζηαζε ζπλδπαζκέλε κε αλνδηθή γσλία ρξεζη-
κεύεη ζηελ επηζήκαλζε ηνπ αζηπλνκηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ θηλήζεσλ πνπ πηζηνπνηνύλ 
ηελ επηηέιεζε αιιά θαη ηελ ηζρύ ηνπ αζηπλνκηθνύ έξγνπ. 

 
8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η ΑΦΑΛΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΣΔ ΣΗ 

 
Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΛΑ ζρεδηάδεηαη ζε θεληξηθό πνιηηηθό επίπεδν θαη 

ε εθαξκνγή ηεο αληαλαθιά θνηλσληθά θαη ρσξηθά ηεξαξρεκέλεο πξνηεξαηόηεηεο. Παξά 
ηελ αζπλέρεηα θαη αληηθαηηθόηεηά ηνπ, ν ζρεδηαζκόο απνβιέπεη ζην λα θεθαιαηνπνηήζεη 
πηνζεηεκέλεο θαηά ην παξειζόλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη λα πξνεμνθιήζεη επεξρόκελεο 
–επηζπκεηέο από ηελ θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία– αιιαγέο. Ζ δηαρξνληθή ζπλαίξεζή ηνπο 
νδεγεί ζηελ πεξηραξάθσζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ επξύηεξνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο σο κηαο 
ρσξηθήο ελόηεηαο, ζηελ νπνία απαηηνύληαη επείγνπζεο παξεκβάζεηο, κε ζηόρν ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο «ρακέλεο» ιεηηνπξγηθόηεηάο ηεο.  

Ζ αλαγλώξηζε ησλ απεηιώλ θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηα 
επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζθαινύο πόιεο. Ζ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, νη επαλαιακ-
βαλόκελνη έιεγρνη λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ, νη πεξηπνιίεο, ε ειεγρόκελε -ή πεξηζηα-
ζηαθά απαγνξεπόκελε- θπθινθνξία νρεκάησλ ζηνρεύνπλ ζηελ επαλάθηεζε ηεο δηαηα-
ξαγκέλεο επηαμίαο/επθξίλεηαο, δειαδή ηελ θαηά ην δπλαηόλ αθξηβή ραξηνγξάθεζε όζσλ 
θηλνύληαη θαη ελεξγνύλ ζηηο ειεγρόκελεο πεξηνρέο. Αληηζηνίρσο, ν εληνπηζκόο ησλ εζηηώλ 
βξσκηάο, ε εμνπδεηέξσζε ηεο πγεηνλνκηθήο βόκβαο πνπ θπνθνξνύλ ε πνξλεία θαη ε 
δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ κε ηηο επηηόπηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, αλαδεηθλύεη ηελ θαζαξηόηε-
ηα/απνζηείξσζε σο έλα βαζηθό δεηνύκελν ραξαθηεξηζηηθό. Ζ αληηκεηώπηζε κηαο άιιεο 
θαηεγνξίαο απεηιώλ, πνπ πεξηιακβάλεη από ηελ απιή ζπλάζξνηζε κεηαλαζηώλ έσο ηηο 
θαηαιήςεηο ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ θηηξίσλ, δειαδή εηεξόθιεησλ δπλεηηθώλ εζηηώλ 
παξαβαηηθόηεηαο, επηδηώθεη ηελ θνηλσληθή ζηεγαλνπνίεζε/απνλεύξσζε. Ζ ρσξνθαηαθηε-
ηηθή αλάπηπμε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ, ε επίδεημε πιηθνηερληθήο αξηηόηεηαο (νπιη-
ζκόο, κεραλνθίλεηα παληόο ηύπνπ, εθπαηδεπκέλα ζθπιηά θιπ) θαη ν θινηόο πνπ δεκηνπξ-
γνύλ, πξνβάιινπλ σο ην κόλν απνηειεζκαηηθό κέζν (αιιά θαη αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθό 
ηεο αζθαινύο πόιεο) ηελ επηβιεηηθόηεηα/αξξελσπόηεηα. 

Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξαθηηθώλ ηεο ΔΛ.Α ζπγθξνηνύλ έ-
λαλ απηόλνκν επηθνηλσληαθό κεραληζκό, ηνπ νπνίνπ δπλάκεη δέθηεο είλαη ην ζύλνιν ησλ 
πνιηηώλ. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο επηδέρνληαη δηαθνξεηηθώλ πξνζιήςεσλ από θαηεγνξί-
εο απνδεθηώλ, πνπ ζπλαξηώληαη  κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπο, ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιή-
ςεηο ηνπο, ην βαζκό ρξεζηηθόηεηαο θαη ηε γσλία ζέαζεο από πιεπξάο ηνπο ηνπ θέληξνπ 
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ηεο Αζήλαο, σο ρσξηθήο ελόηεηαο ζηελ νπνία αλαπηύζζνληαη πνηθίιεο θνηλσληθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Τπό ηελ έλλνηα απηή, ε πξόζιεςε ηνπ κελύκαηνο «εμεηδηθεύεη» θαη ηνπο επηδησθό-
κελνπο ζηόρνπο. Δλδεηθηηθά, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ επξύηεξνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο ζην 
δηαρεόκελν κήλπκα πξνηάζζεηαη απηή θαζαπηή ε ζπλζήθε ηεο αζθάιεηαο. Αληηζηνίρσο, 
γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ινηπνύο επηρεηξεκαηίεο επηδηώθεηαη λα εθιεθζεί όηη δε-
κηνπξγνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο αλάθακςεο ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο. Γηα ηνπο πεξηζηαζηα-
θνύο επηζθέπηεο επηδηώθεηαη λα εληππσζεί ε εηθόλα ηεο «θηιόμελεο» θαη ήζπρεο πόιεο, 
πξόζθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαηαλάισζεο θαη αλαςπρήο. Ζ απεηιή αληηζηξέθεηαη όηαλ 
απνδέθηεο γίλνληαη νη δπλεηηθνί παξαβάηεο, θαζώο ε επίδεημε παληεπνπηείαο θαη ππγκήο 
ζηνρεύεη ζηελ απνζάξξπλζή ηνπο. 

Γεδνκέλνπ όκσο όηη νη ζεκαζηνινγηθέο θνξηίζεηο από πιεπξάο απνδεθηώλ δελ είλαη 
δπλαηό λα πξνδηαγξαθνύλ γξακκηθά θαη ζηαηηθά, αιιά ραξαθηεξίδνληαη από πνιπκνξθία 
θαη δπλακηθή κεηαιιαγή, παξακέλεη κεηέσξν ην εξώηεκα ηη (ζα) είλαη ε Αζήλα, ηόζν 
ζηελ εύζξαπζηε θαη ξεπζηή ησξηλή ζπγθπξία, όζν θαη ζην άκεζν κέιινλ. 
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